
Kommentar från styrelsen i Scandinavian
Biogas Fuels International AB (publ)
angående budpliktsbudet från Aneo
Renewables Holding AS
Stockholm, 23 november 2022

Aneo Renewables Holding AS (“Aneo”) har idag offentliggjort ett kontant budpliktsbud avseende aktierna i
Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ), org.nr 556528–4733 (”Scandinavian Biogas”) till ett pris om
15,45 kronor per aktie (”Erbjudandet”).

Erbjudandet lämnas med anledning av att Aneos aktieinnehav i Scandinavian Biogas, efter Aneos deltagande i den
riktade nyemissionen av aktier som styrelsen i Scandinavian Biogas beslutade om den 5 oktober 2022 och som
godkändes av den efterföljande extra bolagsstämman den 27 oktober 2022, nu uppgår till cirka 36,1 procent av det
totala antalet aktier och röster i Scandinavian Biogas. Aneo är därför i enlighet med Kollegiet för svensk
bolagsstyrnings takeover-regler för vissa handelsplattformar (”Takeover-reglerna”) skyldigt att lämna ett
budpliktserbjudande avseende resterande aktier i Scandinavian Biogas.

För ytterligare information om Erbjudandet hänvisas till Aneos offentliggörande av Erbjudandet, vilket finns
tillgängligt på Aneos hemsida www.aneo.com.

Acceptfristen för Erbjudandet beräknas påbörjas omkring den 28 november 2022 och avslutas omkring den 19
december 2022. En erbjudandehandling avseende Erbjudandet beräknas offentliggöras kort före inledningen av
acceptfristen.

Styrelsen i Scandinavian Biogas kommer nu att utvärdera Erbjudandet och inhämta ett värderingsutlåtande.
Styrelsen kommer senast två veckor före acceptfristens utgång offentliggöra sin uppfattning om Erbjudandet och
ange skälen till denna uppfattning. Styrelseledamoten Håkon Welde, Head of M&A and Corporate Ownership på
TrønderEnergi Vekst Holding AS som tillsammans med HitecVision Advisory AS äger Aneo, kommer på grund av
intressekonflikt inte att delta i styrelsens handläggning eller beslut beträffande Erbjudandet. Håkon Welde lämnar
eller deltar inte i Erbjudandet.

Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-11-23 20:54 CET.

För mer information vänligen kontakta:
Matti Vikkula, CEO Scandinavian Biogas
Telefon +46-70 597 99 38
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
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