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TILLÄGG TILL PROSPEKT
Detta dokument (”Tilläggsprospektet”) har upprättats av Mantex Aktiebolag, org. nr 556550-8537 (”Mantex” eller ”Bolaget”) i tillägg 
till det prospekt avseende Inbjudan till teckning av aktier och teckningsoptioner i Mantex Akitebolag som godkändes och registrerades 
av Finansinspektionen den 30 oktober 2018 (Finansinspektionens diarienummer 18-17312) och offentliggjordes samma dag (”Prospek-
tet”). Tilläggsprospektet är en del av, och ska läsas tillsammans med, Prospektet. De definitioner som finns i Prospektet gäller även 
för Tilläggsprospektet.

Tilläggsprospektet har upprättats med anledning av:
• Det offentliggörande som gjordes av Bolaget den 31 oktober 2018 och som finns tillgängligt på Bolagets webbplats
(www.mantex.se) där Bolaget offentliggjorde ett samarbete med amerikanska American Biocarbon.

Tilläggsprospektet har upprättats i enlighet med 2 kap. 34 § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument och godkändes och 
registrerades av Finansinspektionen den 12 november (Finansinpektionens diarienummer 18-20542. Tilläggsprospektet offentlig-
gjordes den 12 november.

Tilläggsprospektet och Prospektet finns tillgängliga i elektroniskt format på Finansinpektionens (www.fi.se), Bolagets (www.mantex. 
se) och Mangolds (www.mangold.se) webbplatser.

Investerare som före offentliggörande av detta Tilläggsprospekt har gjort en anmälan om eller på annat sätt samtyckt till köp eller 
teckning av de värdepappe som omfattas av Prospektet har enligt 2 kap. 34 § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument rätt 
att återkalla sin anmälan eller sitt samtycke till och med den 14 november (det vill säga inom två arbetsdagar från offentliggörandet av 
Tilläggsprospektet). Återkallelse ska ske skriftligen till Mangold Fondkommission AB, ämne: Mantex, Box 556 91, 102 15 Stockholm, 
Sverige eller via e-post till ta@mangold.se. Det datum för återkallelse som tas i beaktande är det datum då posten stämp-lat brevet 
eller när e-posten inkommit till Mangold. Investerare som har tecknat aktier och teckningsoptioner egnom förvaltare ska kontakta sina 
förvaltare gällande återkallelse. Teckning som ej återkallas kommer att förbli bindande.
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Mantex AB (publ) har inlett ett samarbete med det amerikanska företaget American Biocarbon om att utvärdera Biofuel Analyzer för 
att mäta askhalt i bagass, en av världens största biobränslen.1

Bagass är en restprodukt från socker- och alkoholproduktion. När sockerrör skördats, och rensats från blad och blast, mals de ned för 
att man skall kunna få fram själva sockret. Restprodukten från denna malningsprocess kallas bagass och utgör ungefär 30 procent 
av sockerrörets vikt. Den årliga skörden av sockerrör är cirka 2 miljarder ton som i sin tur genererar ungefär 600 miljoner ton bagass.2

Bagass är som alla andra biobränslen CO2-neutralt eftersom det vid förbränning inte släpper ut mer koldioxid än den mängd som växten 
använde när den växte upp. Idag används bagass huvudsakligen i den lokala socker- eller alkoholproducentens egna energiproduktion.

American Biocarbons affärsidé är att omvandla bagass till bränslepellets för vidareförsäljning som biobränsle. Eftersom värdet på 
biobränslet är direkt beroende av dess askhalt har man länge utan framgång letat efter en snabb, enkel och pålitlig metod för att 
klassificera kvalitén på bränslet.

Under 2019 kommer Mantex och American Biocarbon därför att kalibrera och utvärdera Mantex Biofuel Analyzer för bagass. Om 
projektet faller väl ut kan det leda till att Mantex Biofuel Analyzer blir en integrerad del av American Biocarbons kontrollsystem för 
bränslepelletstillverkning.

– Energiproduktion inom socker- och alkholindustrin är en potentiell jättemarknad för oss, förklarar Max Gerger, VD på Mantex. Dess-
utom kan American Biocarbon, tillsammans med vår mätteknologi, förse energibolag med ett klimatneutralt och högvärdigt biobränsle 
som direkt ersätter kol.

Avtal ingicks 31 oktober 2018. Projektet skall utföras under 2019 (exakt slutdatum ej faststält). 
Åtagande för American Biocarbon utgörs av att förse Mantex med Bagasse prover, Genomföra provtagning under projektet med 
Mantex Biofuel Analyzer samt göra egna referensprovmätningar i eget labb, Göra utvärdering av Mantex Biofuel Analayzer för bagas-
semätning

Åtagande för Mantex Aktiebolag utgörs av att förse American Biocarbon med en Biofuel Analyzer under projektperioden samt instruk-
tioner/support avseende hantering av Mantex Biofuel Analyzer.

Följande information i Tilläggsprospektet läggs till i avsnitten ”Väsentliga avtal på sida 58 i Prospektet, punkt B.3 ”Samarbets-
partners” och B.7 ”Väsentliga händelser efter 30 september 2018” i sammanfattningen samt ”Väsentliga händelser efter den 30 
september 2018” på sida 47 i Prospektet.

1 UN Food and Agriculture Organization, Corporate Statistical Database (FAOSTAT). 
2 UN Food and Agriculture Organization, Corporate Statistical Database (FAOSTAT). 



4 Tillägg till prospekt

ADRESSER

Bolaget
Mantex Aktiebolag
Torshamnsgatan 30 F
164 40 Kista
Telefon: +46 767 86 66 06
Hemsida: www.mantex.se
E-post: mats.vikstrom@mantex.se 

Finansiell rådgivare
Mangold Fondkommission AB
Engelbrektsplan 2
114 34 Stockholm
Tel: +46 8 5030 1550
Hemsida: www.mangold.se
E-post: info@mangold.se

Legal rådgivare
Advokatfirman Lindahl KB
Besöksadress: Vaksalagatan 10
751 42 Uppsala
Telefon: +46 18 161 850 
Hemsida: www.lindahl.se

Revisor
BDO, Märlardalen 
Karlavägen 100
115 26 Stockholm
Telefon: +46 8 1201 1600
Hemsida: www.bdo.se

Kontoförande institut
Euroclear Sweden AB
Box 191
101 23 Stockholm
Telefon: +46 8 402 90 00
Hemsida: www.euroclear.com

Certified Adviser
G&W Kapitalförvaltning AB 
Kungsgatan 3 
111 43 Stockholm
Telefon: +46 8 503 000 50
Hemsida: www.gwkapital.se


