
Meddelande om stabiliseringsåtgärder 
Den 28 december 2020 

DETTA PRESSMEDDELANDE ÄR EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, 
VARKEN HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, 
HONGKONG, JAPAN, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, SCHWEIZ ELLER TILL  
JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION SKULLE VARA OLAGLIG, 
OTILLÅTEN ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD ENLIGT TILLÄMPLIG LAG. VÄNLIGEN 
SE "VIKTIG INFORMATION" I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET. 
 
ABG Sundal Collier AB ("ABGSC"), i sin roll som Sole Global Coordinator, meddelar att 
stabiliseringsåtgärder har utförts i Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ):s ("Scandinavian 
Biogas" eller "Bolaget") aktier som handlas på Nasdaq First North Premier Growth Market. 

Som offentliggjordes i samband med placeringen av aktier i Bolaget (”Transaktionen”) och noteringen av 
Bolagets aktier på Nasdaq First North Premier Growth Market, har ABGSC möjlighet att, i egenskap av Sole 
Global Coordinator och stabiliseringsansvarig, genomföra transaktioner i syfte att hålla marknadspriset på 
aktierna på en nivå högre än den nivå som i annat fall kanske hade varit rådande på marknaden. 

Stabiliseringstransaktioner kan genomföras på Nasdaq First North Premier Growth Market, på OTC-marknaden 
eller på annat sätt, när som helst under den period som började per första dagen för handel med aktierna på 
Nasdaq First North Premier Growth Market, den 16 december 2020, och slutar senast 30 kalenderdagar därefter. 
ABGSC har dock ingen skyldighet att vidta några stabiliseringsåtgärder och det finns ingen garanti för att 
stabiliseringsåtgärder kommer att vidtas. Under inga omständigheter kommer transaktioner att genomföras till ett 
högre pris än det som fastställdes i Transaktionen, det vill säga 37,50 kronor per aktie. 

Vissa säljande aktieägare (AC Cleantech Growth Fund I Holding AB och AB Apriori) har i samband med 
Transaktionen till ABGSC beviljat en övertilldelningsoption om totalt 1 419 725 befintliga aktier 
(”Övertilldelningsoptionen”), motsvarande 10 procent av Transaktionen. ABGSC kan utnyttja 
Övertilldelningsoptionen för att utföra stabiliseringsåtgärder under 30 kalenderdagar från den första dagen för 
handel i Bolagets aktier på Nasdaq First North Premier Growth Market. 

ABGSC har, i egenskap av stabiliseringsansvarig, meddelat att stabiliseringsåtgärder har utförts i enlighet 
med artikel 5.4 i marknadsmissbruksförordningen (EU) 596/2014 (MAR) och Kommissionens delegerade 
förordning (EU) 2016/1052 på Nasdaq First North Premier Growth Market och i den utsträckning som framgår 
nedan. Kontaktperson på ABGSC är Erik Skog (tel: +46 8 566 294 71, e-post: erik.skog@abgsc.se). 

Stabiliseringsinformation: 
Emittent: Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) 
Instrument: Shares (ISIN: SE0015242896) 
Erbjudandestorlek: 14 197 260 aktier 
Övertilldelningsoption 1 419 725 
Erbjudandepris: 37,50 SEK 
Tradingsymbol: BIOGAS 
Stabiliseringsansvarig: ABG Sundal Collier AB 
  
Stabiliseringstransaktioner: 

Datum 
Antal 
aktier 

Pris 
(högsta) 

Pris 
(lägsta) 

Pris (volymviktat 
genomsnitt) 

Valuta Handelsplats 

16 dec 
2020 

863 693 37,50 34,68 36,70 SEK 
Nasdaq First North Premier 
Growth Market 

17 dec 
2020 

200 172 37,00 35,30 36,15 SEK 
Nasdaq First North Premier 
Growth Market 

 
Denna information är sådan information som Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) är skyldigt att 
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående 
kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 28 december 2020, kl. 18.00 (CET). 
 
Om Scandinavian Biogas  

Scandinavian Biogas grundades 2005 och är en ledande producent av biogas i Norden. Bolaget säljer förnybar 
energi baserad på både komprimerad och flytande biogas. Bolaget driver fem produktionsanläggningar i Henriksdal, 
Södertörn, Bromma (Sverige), Skogn (Norge) och Ulsan City (Sydkorea). Genom sin verksamhet stödjer 
Scandinavian Biogas en hållbar övergång från fossil till förnyelsebar energi genom att omvandla lokalt organiskt 
avfall till förnyelsebar energi i form av biogas och biogödsel, samtidigt som nettoutsläppen till atmosfären är noll. 



För mer information, vänligen kontakta:  

Matti Vikkula, VD Scandinavian Biogas 

Telefon: +46 (0) 70-597 99 38 

Email: matti.vikkula@scandinavianbiogas.com 

Anna Budzynski, CFO Scandinavian Biogas 

Telefon: +46 (0) 70-043 43 13 

Email: anna.budzynski@scandinavianbiogas.com 

Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB 

Telefon: +46 (0)8-463 80 00 

Email: certifiedadviser@penser.se 

VIKTIG INFORMATION 
 
Publicering, meddelande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för 
restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts 
eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande 
ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive 
jurisdiktion. 
 
Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i 
Bolaget i någon jurisdiktion, varken från Bolaget eller från någon annan. Detta pressmeddelande varken identifierar 
eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara hänförliga till en investering i aktierna. 
Investeringsbeslut i samband med Transaktionen måste tas mot bakgrund av all offentligt tillgänglig information 
relaterat till Bolaget och Bolagets aktier. Sådan information har inte blivit oberoende verifierad av ABG Sundal 
Collier AB. ABG Sundal Collier AB agerar för Bolaget i samband med transaktionen och inte för någon annans 
räkning och är inte ansvariga gentemot någon annan än Bolaget för att tillhandahålla det skydd som tillhandahålls 
deras kunder eller för att ge råd i samband med transaktionen eller avseende något annat som omnämns häri. 
 
Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper 
i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett 
undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act"), och får 
inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte 
omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som 
omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i 
detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller 
indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, 
Sydkorea, Schweiz eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av 
denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner 
eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med 
denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. 
 
Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 
("Prospektförordningen") och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Bolaget 
har inte lämnat något erbjudande av aktier eller andra värdepapper till allmänheten i någon medlemsstat inom EES 
och inget prospekt har eller kommer att upprättas i samband med Transaktionen. I alla medlemsstater inom EES 
adresseras och riktas detta meddelande endast till kvalificerade investerare i den medlemsstaten i den mening som 
avses i Prospektförordningen. 
 
I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns 
häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig 
för och kommer endast att kunna utnyttjas av, "kvalificerade investerare" som är (i) personer som har professionell 
erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som faller inom definitionen av "professionella investerare" i 
artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Ordern"); 
eller (ii) personer med hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer 
benämns gemensamt "relevanta personer"). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande 
avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta 
personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande 
och inte heller agera eller förlita sig på det. 
 
Informationen i detta meddelande får inte vidarebefordras eller distribueras till någon annan person och får över 
huvud taget inte reproduceras. Varje vidarebefordran, distribution, reproduktion eller offentliggörande av denna 
information i dess helhet eller i någon del är otillåten. Att inte följa dessa anvisningar kan medföra en överträdelse 
av Securities Act eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner. 



 
Information till distributörer 
 
I syfte att uppfylla de produktstyrningskrav som återfinns i: (a) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU 
om marknader för finansiella instrument, i konsoliderad version, (”MiFID II”); (b) artikel 9 och 10 i Kommissionens 
delegerade direktiv (EU) 2017/593, som kompletterar MiFID II; och (c) nationella genomförandeåtgärder 
(tillsammans ”Produktstyrningskraven i MiFID II”) samt för att friskriva sig från allt utomobligatoriskt, 
inomobligatoriskt eller annat ansvar som någon ”tillverkare” (i den mening som avses enligt Produktstyrningskraven 
i MiFID II) annars kan omfattas av, har Bolagets aktier varit föremål för en produktgodkännandeprocess, som har 
fastställt att dessa aktier är: (i) lämpliga för en målmarknad bestående av icke-professionella investerare och 
investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter, såsom definierat i MiFID 
II; och (ii) lämpliga för spridning genom alla distributionskanaler som tillåts enligt MiFID II 
(”Målmarknadsbedömningen”). Oaktat Målmarknadsbedömningen bör distributörer notera att: priset på Bolagets 
aktier kan sjunka och investerare kan förlora hela eller delar av sin investering, att Bolagets aktier inte är förenade 
med någon garanti avseende avkastning eller kapitalskydd och att en investering i Bolagets aktier endast är lämplig 
för investerare som inte är i behov av garanterad avkastning eller kapitalskydd och som (ensamma eller med hjälp 
av lämplig finansiell eller annan rådgivare) är kapabla att utvärdera fördelarna och riskerna med en sådan 
investering och som har tillräckliga resurser för att bära de förluster som en sådan investering kan resultera i. 
Målmarknadsbedömningen påverkar inte andra krav avseende kontraktuella, legala eller regulatoriska 
försäljningsrestriktioner med anledning av Transaktionen. Vidare ska noteras att oaktat Målmarknadsbedömningen 
kommer ABG Sundal Collier AB endast att tillhandahålla investerare som uppfyller kriterierna för professionella 
kunder och godtagbara motparter. 
 
Målmarknadsbedömningen utgör, för undvikande av missförstånd, inte (a) en ändamålsenlighetseller 
lämplighetsbedömning i den mening som avses i MiFID II eller (b) en rekommendation till någon investerare eller 
grupp av investerare att investera i, förvärva, eller vidta någon annan åtgärd avseende Bolagets aktier. 
 
Varje distributör är ansvarig för att genomföra sin egen målmarknadsbedömning avseende Bolagets aktier samt för 
att besluta om lämpliga distributionskanaler. 
 

 


