Västra Frölunda, 2017-08-07

Ripasso Energy säkrar 25 miljoner i finansiering
Ripasso Energy har ingått en principöverenskommelse med bolagets största
och tredje största ägare (nedan huvudägarna) avseende finansiering genom
emission av konvertibler för ett sammanlagt belopp om 25 miljoner SEK.
Huvudägarna har åtagit sig att säkerställa emissionen till 100 %.

Enligt överenskommelsen ska följande villkor gälla för konvertibelemissionen:
•
•
•
•
•
•

Företrädesrätt för bolagets aktieägare.
Ett sammanlagt lånebelopp: 25 MSEK.
Löptid på lånet: 2 år.
Kupong: 10 % per år.
Konverteringskurs: 5 kronor per aktie.
Huvudägarna säkerställer emissionen till 100 % med teckningsförbindelser
och emissionsgarantier, utan kostnad för bolaget.
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Principöverenskommelsen är bindande för huvudägarna förutsatt att en extra
bolagsstämma, senast under oktober 2017, beslutar om emission av konvertibler i
enlighet med ovan angivna villkor. Ripasso Energys styrelse avser att vid kommande
ordinarie styrelsemöte, planerat till den 14 augusti 2017, behandla frågan om de
närmare villkoren för konvertibelemissionen, samt kalla till extra bolagsstämma för
beslut om emissionen. Beslut från styrelsemötet kommer att offentliggöras efter
styrelsemötet.

"Det är mycket glädjande att se ett så starkt stöd för bolaget från våra största ägare.
Att övriga aktieägare har en möjlighet att vara med på samma villkor är mycket
positivt då den första kommersiella anläggningen levereras redan första kvartalet
nästa år och större beställningar är möjliga innan dess.", säger Johan Ekesiöö och
Ulf Gundemark, oberoende ledamöter i Ripasso Energys styrelse.

"Den utökade finansieringen gör att vi med god marginal kan driva bolaget framåt
och nå våra försäljningsmål på Sicilien. Vår kapitalförsörjning är tryggad till slutet av
juni 2018 med utrymme för att utvidga verksamheten med ytterligare ett
affärsområde", säger Gunnar Larsson, Vd och grundare av Ripasso Energy.

För ytterligare information med anledning av detta pressmeddelande, vänligen
kontakta Gunnar Larsson, Ripasso Energys grundare och Vd, e-post:
ir@ripassoenergy.com. För ytterligare information om bolaget, besök:
www.ripassoenergy.com. På hemsidan finns också möjlighet att prenumerera på
bolagets nyhetsbrev.

Denna information är sådan information som Ripasso Energy är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande
den 7 augusti 2017 kl. 15.00.
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