
Scandinavian Biogas Fuels International AB
(publ) meddelar förlängd betalningsperiod i
pågående riktad nyemission till följd av
Aneos sedvanliga anmälan till den norska
konkurrensmyndigheten
Stockholm, 2 november 2022

Styrelsen i Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) (“Bolaget” eller ”Scandinavian Biogas”) har
beslutat att förlänga betalningsperioden för de riktade nyemissionerna av aktier som styrelsen beslutade
om den 5 oktober 2022 och som godkändes av den efterföljande extra bolagsstämman den 27 oktober 2022.
Ny sista dag för betalning är den 25 november 2022.

Styrelsen beslutade den 5 oktober 2022 att genomföra två riktade nyemissioner om totalt 13 045 000 aktier till en
teckningskurs om 25 kronor per aktie (tillsammans den ”Riktade Nyemissionen”). Den Riktade Nyemissionen
godkändes vid en extra bolagsstämma som hölls den 27 oktober 2022.

I den Riktade Nyemissionen tecknade Aneo Renewables Holding AS (”Aneo”) 12 000 000 aktier. Aneo har
informerat Bolaget att Aneo, med anledning av detta, måste lämna in en sedvanlig anmälan till den norska
konkurrensmyndigheten. Aneo har nu lämnat in sådan anmälan och bedömer att den norska
konkurrensmyndighetens handläggning av anmälan kommer att slutföras i mitten av november 2022. Med anledning
av detta har Scandinavian Biogas beslutat att förlänga sista dag för betalning i den Riktade Nyemissionen till den 25
november 2022, varefter den Riktade Nyemissionen avses slutföras och registreras hos Bolagsverket. Aneo har inte
någon verksamhet inom biogas eller biogödsel i Norge utöver sitt innehav i Scandinavian Biogas.

Som tidigare kommunicerats kommer Aneos deltagande i den Riktade Nyemissionen innebära att dess totala
aktieinnehav uppgår till cirka 36,1 procent av det totala antalet aktier och röster i Scandinavian Biogas. Aneo
kommer därför i enlighet med gällande Takeover-regler vara skyldigt att lämna ett budpliktserbjudande avseende
resterande aktier i Scandinavian Biogas inom fyra veckor från genomförandet av den Riktade Nyemissionen, om
inte dess aktieinnehav minskas så att det inte längre motsvarar 30 procent eller mer av rösterna. Aneo har tidigare
informerat att Aneo, som en konsekvens av detta, avser att offentliggöra ett budpliktserbjudande med ett
erbjudandepris om 15,45 SEK per aktie, motsvarande det 20-dagars volymvägda genomsnittspriset till och med den
5 oktober 2022, i enlighet med gällande Takeover-regler.

För mer information om den Riktade Nyemissionen hänvisas till det pressmeddelande som Scandinavian Biogas
offentliggjorde den 5 oktober 2022 med anledning av den Riktade Nyemissionen samt till kommunikén från den
extra bolagsstämman den 27 oktober 2022 som offentliggjordes samma dag. Pressmeddelandena finns tillgängliga
på Scandinavian Biogas hemsida, www.scandinavianbiogas.com. 

För mer information vänligen kontakta:
Matti Vikkula, CEO Scandinavian Biogas
Telefon +46-70 597 9938
Epost: matti.vikkula@scandinavianbiogas.com

Scandinavian Biogas är en ledande nordisk producent av biogas som fordonsbränsle. Biogasen är CO2-neutral
utvinns ur avloppsslam och avfall från hushåll och lantbruk samt industriellt organiskt avfall. Idag finns anläggningar
i Sverige, Norge och Korea. Under 2021 levererade företaget 366 GWh till marknaden. Scandinavian Biogas har
100 anställda och hade 2021 en omsättning på 394 MSEK. Huvudkontoret ligger i Stockholm och bolaget är noterat
på Nasdaq First North Premier Growth Market. Certified Adviser är Erik Penser Bank AB, telefon: +46 (0)8-463 80
00, certifiedadviser@penser.se. www.scandinavianbiogas.com

http://www.scandinavianbiogas.com/
mailto:matti.vikkula@scandinavianbiogas.com

