Pressmeddelande 2018-10-23

Delårsrapporten för Q3 2018 skjuts fram efter att domstolsbeslut gällande tvist för anläggningen i
Södertörn har mottagits
Som tidigare meddelats har koncernen haft en tvist med en av huvudleverantörerna till anläggningen
i Södertörn. Koncernen har innehållit den slutliga betalningen enligt byggkontraktet, eftersom
koncernen ansåg att motpartens förpliktelser inte har utförts i enlighet med kontraktet. Motparten
har krävt att betalning ska göras samt yrkat ersättning för ytterligare några arbeten. Tvisten har skett
i skiljedomstol. Koncernen har bestridit skyldigheten att betala de begärda beloppen och har inlämnat
motkrav för vite och kostnader för åtgärder som uppkommit för att rätta till felaktiga leveranser, vilket
överstigit summan av motpartens fordringar.
Domstolens beslut motsvarade inte Scandinavian Biogas förväntningar, varken gällande motpartens
undermåliga prestation eller motkrav, utan var snarare gynnsam för motparten, vilket indikerar högre
investerings- och operativa kostnader för Scandinavian Biogas-koncernen. Den negativa
kassapåverkan beräknas bli 10-12 MSEK högre än beräknat.
Domstolsbeslutet för tvisten mottogs i mitten av oktober. Trots att domstolsbeslutet bekräftades efter
rapportperiodens slut, måste konsekvenserna ingå i den finansiella redogörelsen i delårsrapporten för
tredje kvartalet 2018, i enlighet med IAS 10 (IFRS). Då koncernen analyserar de ekonomiska
konsekvenserna, kommer publiceringen av delårsrapporten att skjutas fram och således inte ske den
25 oktober 2018. Det nya datumet är ännu inte bekräftat och kommer att offentliggöras senare.

För vidare information, vänligen kontakta:
Matti Vikkula
CEO Scandinavian Biogas
+46 (0) 70-597 99 38
matti.vikkula@scandinavianbiogas.com

Kort om Bolaget:

Scandinavian Biogas är idag en av Sveriges största privata producenter av biogas som fordonsbränsle.
Bolaget driver även en produktionsanläggning för förbehandling av matavfall och industriellt organiskt
avfall, samt en anläggning för produktion av rå biogas i Sydkorea och en anläggning för produktion av
flytande biogas i Norge.
Information:

Denna information är sådan information som Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 oktober 2018 kl. 20:00.

