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Everfuel A/S sigter mod Merkur Market som en førende europæisk leverandør af grøn brint til 

transportsektoren og nulemission mobilitet 

Herning, 19. oktober 2020 - Everfuel A/S har besluttet at gennemføre en rettet emission for at finansiere 

virksomhedens fortsatte vækst som en førende leverandør af grøn brint til transportsektoren i Europa. 

Virksomheden har tillige ansøgt om optagelse til handel på Merkur Market i Oslo, betinget af 

gennemførslen af den planlagte kapitalforhøjelse. 

Everfuel er en vertikalt integreret brintvirksomhed med hovedkontor i Herning, Danmark. Virksomheden 

blev etableret i 2019 som en selvstændig leverandør af grøn brint og nul-emission totalløsninger til 

transportsektoren, efter en succesfuld spinoff fra Nel ASA. Virksomheden ejes i øjeblikket af E.F. Holding 

A/S med 80,1% (ejet 90% af CEO og grundlægger Jacob Krogsgaard og 10% af øvrige i ledelsen) og Nel ASA 

med 19,9%. 

Virksomheden ejer og driver infrastruktur til både produktion (elektrolyse), distribution og tankning af grøn 

brint. Everfuel forbinder og optimerer således hele brintværdikæden, understøttet af proprietære digitale 

værktøjer og big data i et centralt system til optimering af driften. Virksomhedens primære kunder er 

indenfor bus-, lastbil- og taxidrift på tværs af en række europæiske lande, hvortil der også opleves en 

hastigt voksende interesse for nulemissionsløsninger fra andre segmenter såsom varelevering, tog, skibe, 

private biler samt en række industrielle formål. 

- Vedvarende energi konkurrerer nu fuldt ud med fossil energi. Samtidig er de teknologier der kræves for, 

sikkert og skalérbart, at forbinde brintværdikæden fra produktion til tankning, modnet og klar til at blive 

rullet ud over hele Europa. Det betyder, at det nu er tid for en virksomhed som Everfuel, som kan frigøre 

det potentiale der ligger i at integrere og optimere på tværs af værdikæden. Vi gør nu en indsats for at 

sikre, at grøn brint bliver tilgængeligt i stor skala og fremskynder overgangen til nulemissionstransport i 

Europa, siger Jacob Krogsgaard, administrerende direktør for Everfuel. 

SpareBank 1 Markets AS er engageret som rådgiver for den planlagte emission, der forventes at indbringe 

ca. 195 mio. DKK i ny egenkapital. Tegningskursen er 22 norske kroner pr. aktie, hvilket værdisætter 

selskabet til ca. 880 mio. DKK (ca. 1,3 mia. NOK) før emissionen. Midlerne vil blive brugt til at accellerere og 

udvide allerede igangværende aktiviteter i Norge, Sverige, Danmark, Tyskland, Holland og Belgien, 

projektfinansiering, produkt- og teknologiudvikling samt til at styrke organisationen og virksomheden til 

fortsat vækst. 

Tre hjørnesten-investorer, Saga Tankers, Luxor Capital BankInvest, har med visse forbehold, forpligtet sig til 

at tegne aktier for i alt 120 mio. NOK. Derudover har E.F. Holding A/S forpligtet sig til at tegne aktier for et 

beløb svarende til 3,2 mio. euro inklusive konvertering af et lån på 1 mio. euro. Nel tegner sig for et beløb 

svarende til 0,8 mio. euro, mens ledelsen og bestyrelsen for Everfuel tegner sig for 1,8 mio. NOK. I tillæg vil 

BNP Paribas Asset Management tegne aktier for et beløb svarende til 4 mio. euro. 
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