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Inbjudan till teckning av aktier i 
Phoenix BioPower AB (publ)

Teckningsperiod 2019-10-14 – 2019-10-28

HÖGEFFEKTIV BIOKRAFT
FÖRNYBART – Restprodukter från 
skogen och jordbruket används som 
bränsle och spillvärme nyttjas till fjärr-
värme. Ett effektivare sätt att tillvarata 
och återvinna jordens resurser. 

LÖNSAMT - Halverad bränsleförbruk-
ning jämfört med dagens anläggningar 
och 40 % lägre produktionskostnad. 
En lönsam teknik som konkurrerar ut 
fossila lösningar. 

VID BEHOV – Producera elektricitet 
lokalt och när det finns behov. Med 
biokraft kan anläggningar läggas nära 
städerna och elproduktion regleras 
efter behovet, inte vädret. En teknik 
som fungerar dygnet runt, året runt 
och vid behov. 

Phoenix BioPowers teknik uppfyller direkt 7 
och indirekt 6 av FN:s globala mål för hållbar 
utveckling. 



KORT OM BOLAGET

Phoenix BioPower 
Phoenix BioPower utvecklar en ny teknik för högeffektiv biokraft. I över 200 år har vi omvand-
lat energin i biomassa till kraft eller elektricitet med samma grundteknik: ångmaskinen. Phoe-
nix Biopower revolutionerar nu detta genom en ny teknik som kan producera dubbelt så mycket 
elektricitet från samma mängd bränsle jämfört med ångmaskinen. Med Bolagets nya teknik, 
BTC – Biomass Fired Top Cycle, förändras förutsättningarna för planerbar förnybar energi i 
allmänhet och kraftvärme i synnerhet.

Bolaget grundades 2016 av Hans-Erik Hansson, Michael Bartlett, Oliver 
Paschereit och Henrik Båge i syfte att kommersialisera BTC tekniken. 
Denna teknik uppfanns av Hans-Erik Hansson där biomassa förgasas 
under högt tryck för att driva en s k Top Cycle, vilken genererar kraft och 
värme. Med dess höga verkningsgrad och låga produktionskostnad, blir 
BTC tekniken överlägsen dagens teknik för biokraft.

Från sommaren 2018 fram till idag har bolaget genomfört den första 
delen i den utvecklings- och kommersialiseringsplan som lades 2018, 
dvs fas 1. Den avslutas nu enligt plan under Q4 och bolaget tar med 
resultaten och erfarenheterna in i nästa steg i utvecklingen, fas 2. Under 

fas 2 skall komponenterna och dess integration vidareutvecklas samt 
förberedelserna för en industriell pilotanläggning i industriell skala ska 
påbörjas. Pilotanläggningen beräknas driftsättas under 2022.  

Bolaget har en stabil grund i en patentportfölj med 19 beviljade inter-
nationella patent fördelat över 6 patentfamiljer. Tillsammans med bred 
know-how kring tekniken, arbetar nu Bolaget för att utveckla och kom-
mersialisera BTC tekniken för en global marknad. Utvecklingen och 
kommersialiseringen syftar till driftsättning av en första kommersiell 
demonstrationsanläggning under 2025, varefter tekniken är redo för 
kommersiell expansion i Norden och globalt. 

ERBJUDANDET I KORTHET
Emissionsbelopp 
vid full teckning

12 175 625 SEK, motsvarande 1 581 250 
B-aktier, före emissionskostnader

Överteckningsoption Vid överteckning har Styrelsen rätt att 
besluta om tilldelning av maximalt 779 220 
aktier, motsvarande 5 999 994 MSEK.

Företräde Emissionen genomförs med företräde för 
befintliga aktieägare

Emissionskurs 7,70 SEK / Aktie

Teckningstid 14 oktober till 28 oktober 2019

Bolagsvärde, före 
emissionen

97,4 MSEK

Tilldelning Besked om eventuell tilldelning lämnas 
genom utskick av avräkningsnota, vilket 
beräknas ske omkring den 8 november 2019.

Emissionsinstitut Aktieinvest FK

Informationstillfällen
Vill du veta mer och ställa frågor till företaget? Vi ger oss ut på vägarna för att träffa er!
Vi kommer vara på plats på nedanstående datum, vi bjuder på enklare förtäring:

Stockholm, Nordic Light: Onsdag 16 oktober kl 19:00
Linköping, Clarion the Box: Torsdag 17 oktober kl 12:30
Norrköping, Clarion Comfort: Torsdag 17 oktober kl 19:00
Stockholm, Clarion At Six: Söndag 20 oktober kl 12:30
Göteborg, Clarion Post: Måndag 21 oktober kl 19:00
Malmö, Malmö Live: Tisdag 22 oktober kl 19:00

Växjö, Clarion Cardinal: Onsdag 23 oktober kl 12:30
Jönköping, Clarion Victoria: Onsdag 23 oktober kl 19:00
Sundsvall, Clarion Hotel Grand: Torsdag 24 oktober kl 12:30
Karlstad, Clarion Drott: Lördag 26 oktober kl 12:30
Stockholm, Clarion At Six: Måndag 28 oktober kl 19:00

Anmälan och mer information på www.phoenixbiopower.com, eller skanna QR koden



phoenixbiopower.com

VD HAR ORDET

Omställning!
2019 är verkligen året då behovet och konsekvenserna av omställningen av energisystemet till 
fossilfritt blev tydlig för alla. Vi har fått lära oss att omställningen kan hindra företag från att 
etablera sig, t ex Pågens planerade bageri i Skåne. Samtidigt ser vi ett globalt engagemang för 
omställningen som aldrig förr. Detta engagemang manifesteras bl a av de världsomspännande 
demonstrationerna för klimatet vi sett i samband med klimatmötet i New York.

2/3 av världens elproduktion kommer ifrån fossila bränslen och hu-
vudsakligen från kol. Omställningen från ett samhälle byggt på fos-
silbaserad energi till ett hållbart samhälle kräver enorma mängder 
förnybar elproduktion. Inte bara för att ersätta dagens kolkraft, men 
också för att elektrifiera hela samhället, globalt, och därmed ersätta olja. 
En stor utmaning i omställningen är att planerbar kraftproduktion såsom 
kolkraft, idag globalt ersätts av väderberoende vind- och solkraft. Elen 
kommer när man får det och inte när man behöver den! Detta 
skapar ett behov för energi som är både förnybar och 
planerbar. Biokraft kan erbjuda dessa egenskaper 
men med dagens teknik är den inte tillräckligt 
effektiv för att vara konkurrenskraftig eller 
ens lönsam. Därför måste ny, mer effektiv 
teknik, tas fram och det är det vi gör på 
Phoenix BioPower. 

Dagens biokraft är egentligen avance-
rade ångmaskiner. Det är över 200 år 
gammal teknik som har nått gränsen 
för vad den kan leverera i effektivitet 
för elproduktion. Dagens biokraftverk 
är huvudsakligen värmeverk som även 
producerar el men sällan eller aldrig 
producerar el utan att få betalt för pro-
ducerad värme, t ex genom fjärrvärme. Det 
vi kommer göra med BTC tekniken (Biomass 
Fired TopCycle) är att revolutionera marknaden 
för biokraft i allmänhet och kraftvärme i synnerhet. 
Eftersom dubbelt så mycket el kan produceras från samma 
mängd bränsle, jämfört med traditionell teknik, blir biokraft lönsam även 
utan värmeproduktion. Med en teknik som är lönsam utan ersättning för 
värme blir biokraften attraktiv även i länder som saknar värmebehov, 
t ex länder som saknar t ex fjärrvärme. Marknaden för biokraft mång-
dubblas i ett slag! 

Förra sommaren lanserade vi ett accelererat utvecklings- och kommer-
sialiseringsprogram för vår teknik. Vi kommer under Q4, helt enligt plan, 
avsluta den första delen, fas 1, och tar resultaten och erfarenheterna från 
denna fas vidare in i nästa steg. Målsättningen för vår utvecklingsplan 
är densamma som tidigare, att ha vår första kommersiella storskaliga 
anläggning driftsatt under 2025. Vägen till denna anläggning går via två 
integrerade riggar, en i 1/100 skala och en pilot i 1/10 skala som vi avser 
uppföra under 2020 – 2022. Parallellt med den tekniska utvecklingen 
löper det intensiva arbetet med att bygga upp ett nätverk kring både 
tillverkning, utveckling och möjliga beställare. 

Baserat på resultaten från fas 1 har vi stärkts i vår övertygelse att vår 
BTC teknik har rätt förutsättningar för att bli en sann game-chang-
er för biokraften och planerbar förnybar energi. Den pusselbit som 
i många länder saknas för att kunna få ett helt fossilfritt energisys-
tem. Vi ser att flera aktörer delar vår syn på teknikens potential, från 
Energimyndigheten, i det stöd som de gett oss, till ledande industriella 
aktörer som Svenska Kraftnät och SSAB vilka deltar i vår referensgrupp. 

Intresset för vår teknik sträcker sig långt utanför Sverige och 
aktörer från ett flertal länder har kontaktat oss med 

visat intresse för introduktion av tekniken på dessa 
marknader.  

Sedan vi lanserade vårt utvecklings- och 
kommersialiseringsprogram har bola-
get växt och vi är idag 6 anställda och 
räknar med att bli några till innan året 
är slut. Vi sysselsätter även nästan 
lika många som externa konsulter 
eller forskare vid KTH och TU Berlin. 
Så även om vi är ett litet och fokuserat 
team håller vi högt tempo i vår utveck-

ling. Vi har byggt vårt team utefter de 
kompetenser vi behöver och har nu en 

väl samspelt kärna att bygga vidare på.

Att utveckla ny biokraftteknik är inte utan sina 
utmaningar. Vi ser framtiden som spännande och 

tar oss an denna utmaning med ett starkt förtroende 
för att vi kommer att lyckas. Vi är fortfarande övertygade om 

att vår teknik inom 10 år kommer vara förstavalet för storskalig biokraft, 
både i Sverige och internationellt, med flera anläggningar uppförda. Vi 
kan med BTC tekniken verkligen göra en mätbar skillnad globalt, och 
det är det som driver mig och mitt team. Det är med denna övertygelse 
vi bjuder in Dig att vara med på vår resa.  

Välkommen!

Hälsningar, 
Henrik Båge 
VD

”Det vi 
kommer göra 

med vår teknik är att 
revolutionera marknaden 
för biokraft i allmänhet 

och kraftvärme i 
synnerhet.”



Förnybar energi vid behov
Världen står inför dubbla utmaningar; att begränsa skadliga klimatförändringar från koldiox-
idutsläpp samtidigt som elproduktionen ska fördubblas till följd av global urbanisering. Elför-
brukningen i Sverige och globalt ökar för varje år och förväntas öka ytterligare de kommande 
decennierna med elektrifieringen av samhället. För att möta dessa utmaningar och minska 
fossilberoendet, behövs enorma mängder förnybar energi.

1. IPCC, The Intergovernmental Panel on Climate Change
2. BECCS – Bioenergy Carbon Capture and Storage, att avskilja CO2 från avgaserna från anläggningen och lagra dem under jord, t ex i uttjänta oljekällor. Genom att blanda ner biokol i marken 
för t ex jordförbättring, binds CO2 i marken över lång tid.

Planerbar produktion
Omställningen till ett fossilfritt, hållbart och förnybart energisystem 
har redan börjat. Samtidigt som vi får mer och mer väderberoende 
elproduktion in i systemet fasas den planerbara elen ut globalt. Denna 
förändring är bra, men kommer med många effekter. Konsekvensen av 
den ökande andelen vindkraft är att priserna kommer variera mer samt 
att förmågan att leverera vid rätt tidpunkt (effektfrågan) är svagare.

Effektfrågan är en annan sida av myntet som fram tills för bara något 
år sedan var helt okänd för det stora flertalet i Sverige. Effektfrågan 
handlar om att producera och distribuera så mycket el som konsumeras 
vid exakt den tidpunkt den konsumeras, dvs el vid behov. Vi har redan 
sett konsekvenserna av att effektfrågan inte tas i beaktande i energi-
omställningen, som exempel när Pågens inte kan bygga ett nytt bageri 
i Skåne eller Northvolt inte kunde välja Uppsala som plats för sin stora 
anläggning. I båda dessa fall kunde inte effekt erbjudas eller garanteras, 
därför tilläts de inte ens ansluta till elnätet. 

Lönsam produktion
Phoenix BioPower utvecklar en skalbar teknik som producerar förny-
bar el efter behov från biomassa. Vinsten med tekniken är att kunna 
producera dubbelt så mycket el från samma mängd biomassa jämfört 
med dagens teknik. Detta möjliggör 40 % lägre driftskostnader, samt 
ger totala produktionskostnader som är lägre än alla andra planerbara 
kraftslag. Med dagens nivå på skatter och CO2 avgifter (s k ETS) är det 

bara landbaserad vindkraft som kan erbjuda en lägre totalkostnad, se 
grafen nedan. Dessutom kan BTC anläggningar placeras geografiskt 
där elen förbrukas, vilket ökar leveranssäkerhet, minskar behovet av 
överföringskapacitet och avhjälper effektfrågan. BTC anläggninngar 
kommer vara mer lönsam än havsbaserad vindkraft och lika lönsam som 
landbaserad vindkraft eftersom produktionen kan regleras och planeras 
för att passa behoven, t ex när priserna är som högst. BTC tekniken är 
därmed ett verkligt alternativ när den fossila kraften skall ersättas och 
elproduktionen skall byggas ut. Den globala potentialen är uppenbar. 

Koldioxidnegativ produktion
I en aktuell IPCC1 rapport framgår att det inte kommer räcka att bara 
minska utsläppen av koldioxid för att nå klimatmålen. Vi behöver teknik 
som aktivt kan ta bort den koldioxid vi har redan släppt ut – s k koldi-
oxidnegativ teknik – och vi behöver tillämpa den i omfattande skala. 
Det är omöjligt för vind-, sol-, eller vattenkraft att skapa dessa negativa 
utsläpp, men med biokraft kan den koldioxiden som växterna har sugit 
ut ur atmosfären under sin tillväxt fångas in och lagras. Dessa negativa 
utsläpp åstadkommas mycket mer kostnads- och energieffektivt med BTC 
tekniken än konventionell biokraft. BTC tekniken erbjuder faktiskt två 
vägar till att uppnå detta; genom CO2 infångning, så kallad BECCS, eller 
biokol2. Genom biokol kan BTC tekniken även ge andra tjänster i samband 
med negativa utsläpp, såsom ökade skördar genom jordförbättring. 
Biokol kan även bidra till minskade utsläpp från industrin, t ex genom 
att ersätta en del av injektionskolet i masugnar.  

BTC TEKNIKEN:
Effektiv - dubblerad elverkningsgrad, eller 
halverad bränsleförbrukning, jämfört med dagens 
anläggningar 

Lönsam - mer lönsam eftersom både bränsle- och 
produktionskostnaden nu är mycket lägre 

Reglerbar - leverera el när den behövs och när 
elpriset är högt, i motsats till väderberoende kraft

Skalbar – en lösning för den globala marknaden 
som kan göra skillnad

Leveranssäkert - minskar risken för effektbrist 
när kärnkraft och fossil kraft fasas ut 

Hållbara städer - samproducera fjärrvärme med 
hög verkningsgrad och kostnadseffektivt 

Cirkulärt - avfall från inhemsk skogs- och 
jordbruksindustri som bränsle 

Ersätta fossila kraftverk – ett förnybart alternativ 
till kolkraften med stora miljövinster

Negativa utsläpp – inte bara bromsa ökningen 
utan minska mängden CO2 i atmosfären 

BIOKRAFT - ÅNGPANNA - 100 MWe

KOLKRAFT - 750 MWe

NATURGAS KRAFTVERK - 500 MWe

KÄRNKRAFT - 1600 MWe

BIOKRAFTVÄRME - ÅNGPANNA - 75 MWv

BIOKRAFT - BTC - 100 MWe

BIOKRAFTVÄRME - BTC - 75 MWv

VINDKRAFT - HAVS - 500 MWe

VINDKRAFT - LAND - 150 MWe

0 20 40
öre/kWh el

60 80 100 120

TOTALPRODUKTIONSKOSTNADER 2030 FÖR NYA ANLÄGGNINGAR I SVERIGE INKL.SKATTER OCH 30 €/TON  CO2 AVGIFT
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BTC – Biomass Fired Top Cycle
Vår BTC process fördubblar elutbytet från biobränsle till uppemot 60 %. För att åstadkomma 
detta drivs en ny typ av högeffektiv gasturbin med en gas producerad från biomassa, t ex 
skogsavfall. Värmen som uppstår i processen återvinns och tillvaratas i gasturbinen på ett 
innovativt och optimalt sätt med vattenånga vid högt tryck för att maximera elproduktionen. 

Kraftvärmeteknik
BTC tekniken är en kraftvärmeteknik, det innebär att både kraft och 
värme produceras samtidigt. Med sina låga produktionskostnader har 
den goda förutsättningar att producera el även när det inte finns behov 
av värme, t ex under sommaren eller i marknader utan fjärrvärme, och 
vara lönsamt. Dagens bioeldade kraftvärmeverk är inte lönsamma utan 
intäkter från värmeproduktion eller subventioner. Det gör BTC tekniken 
högintressant för marknader utan stora värmebehov.

Skogsavfall som bränsle
BTC tekniken utvecklas för att använda skogsavfall som bränsle, samma 
bränsle som idag används i stor utsträckning i traditionella kraftvärme-

verk. Bolaget arbetar för att även anpassa tekniken för jordbruksavfall, 
främst för den internationella marknaden.

Teknikutveckling i egen anläggning
I samarbete med Akademiska Hus bedriver Bolaget sin tekniska ut-
veckling i det nerlagda, koleldade, värmekraftverket på KTH Campus. 
Möjligheten att bedriva utvecklingen där möjliggör för en accelererad 
utvecklingsinsats med närhet till spetskompetens och akademi, tillgäng-
lighet för partners, media och intressenter för att utveckla framtidens 
teknik för biokraft.

De tre huvudsakliga processtegen är:

TRYCKSÄTTNING FÖRGASNING GASTURBIN
För att trycksätta bränslet, t ex flis, används en 
slussmetod för att i omgångar trycksätta bränslet. 
Trycksättningen sker med mycket het ånga. 
Eftersom ångan är het påbörjas en omvandling 
av bränslet till träkol, biokol. Samtidigt utsöndras 
även gaser, främst olika tjäror i gasform. 

Bränslet, tillsammans med de gaser som bildas 
under trycksättningen, leds in i förgasaren för 
att ombildas till en produktgas som kan driva 
gasturbinen. I direkt anslutning efter förgasaren 
sker filtrering av produktgasen innan den leds till 
gasturbinen 

Den renade produktgasen förbränns med 
komprimerad luft i gasturbinens brännkammare. 
Gasturbinen är specialutformad att klara det höga 
ångflödet och att kunna förbränna produktgasen. 
Turbinen driver generatorn och de avgaser 
som produceras används till ångpannan för att 
generera processångan och fjärrvärme. 

Biomass

Förgasningsenhet

Elektricitet

Kraftenhet

Värme

I kraftenheten förbränns produktgasen i en Top Cycle 
gasturbin vilken driver en generator för elproduktion. De 
heta avgaserna från förbränningen används för att pro-
ducera ånga till processen och vattnet återvinns i rök-
gaskondenseringen för attsamtidigt producera värme.    

Upp till 60% av bränslet i biomassan 
konverteras till den ädlaste formen av 
energi: elektricitet. Detta är dubbelt så 
mycket som andra tekniker och erb-
juder samtidigt både nätstabilitet och 
lokal produktion.      

Att kondensera ut vatten frigör stora mängder 
energi vilken kan användas för värme i bygg-
nader och industri. Samproduktion av kraft 
och värme i samma anläggning, istället för 
två separata, minskar bränsleförbrukningen 
med upp till 40%.         

Avfall från biomassa omvandlas från råmaterial till en högkvalitativ, 
högt trycksatt produktgas. Bränslet trycksätts i inmatningsenheten 
med het ånga varefter bränslet förgasas i förgasaren. Gasen kyls av i 
gaskylaren med ånga och vatten varefter föroreningar och partiklar 
tas bort i filtret. Om så önskas kan biokol samproduceras i inmat-
ningsenheten för alternativa intäktsströmmar.   

Olika strömmar av avfall från skogs-, jord-
bruks- och processindustrin levereras till 
anläggningen. Detta gör BTC tekniken en 
del av den cirkulära ekonomin.  



Marknaden för Biokraft
Marknaden för biokraft växer mycket starkt globalt. Från en uppskattad nivå idag på 60 GW 
förväntas den öka till 83 GW år 2027, en ökning med 40 %. I ett längre perspektiv behöver den 
globala tillväxten av förnybar elproduktion öka med 1 000 TWh varje år, eller 7 gånger sveri-
ges elanvändning! Den globala tillväxten uppskattas främst ske i fossilintensiva marknader där 
kol skall ersättas och ny elproduktion behövs. Phoenix BioPower avser inledningsvis adressera 
marknaderna i Norden följt av en internationell expansion till marknader som Tyskland, Kina 
och Indien. Marknader som har hög andel fossil kraft, stort miljöfokus, höga energipriser, 
tillgång på biomassa och problem med föroreningar.

3. IRENA: “REmap Case”, i.e. 1.5 degree scenario for 2050
4. IEA World Energy Outlook, “two-degree scenario” for 2060.

Bolagets BTC teknik, är en kraftvärmeteknik 
vilken kan producera både elkraft till elnätet 
och värme till t ex ett fjärrvärmenät. Marknaden 
för förnybar, biomassaeldad kraftvärme uppgår 
till ca 59 TWh värme/år i Norden och motsva-
ra en potential på 400-500 anläggningar på 30 
MW, el vilka skulle kunna producera upp till 
95 TWh, eller 25 % av den totala produktionen. 
Marknadspotentialen är totalt uppemot 300 
MDR SEK varav Bolagets potentiella andel av 
anläggningsinvesteringen utgör 10–20 %. Den 
framtida globala kraftvärmemarknaden är cirka 
femtio gånger större. Till detta kan vi lägga 
den framtida marknaden för förnybar el utan 
värmeleveranser, vilket enligt vissa scenarier3  
kommer vara 700 gånger större. Totalt utgör 
dagens flotta av biokraftverk och biokraftvär-
meverk nästan 3 800 anläggningar globalt.  

Genom att rulla ut BTC anläggningar i Norden 
för att över tid ersätta dagens anläggningar kan 
det ge ett tillskott med 50-95 TWh planerbar och 
förnybar kraft. Det är mer än vad försvinner 
när den svenska kärnkraften fasas ut. Med 
utfasningen av kärnkraften och en ökad andel 
intermittent kraft ser vi hur effektbrist kommer 
uppstå i delar av Norden, särskilt södra Sverige 
och Mälardalen, samtidigt som variationen i 
elpriser stiger. Att erbjuda lönsam reglerbar 
kraft i detta framtida energisystem bedöms ha 
mycket goda förutsättningar. 

Internationellt lämpar sig BTC tekniken mycket 
väl som ersättningsteknik för fossila kraftverk, 
främst för kol. För kolintensiva marknader med 
god tillgång på biomassaavfall såsom Tyskland, 
Polen, Brasilien, Indien och Kina, kan BTC tekni-
ken göra stor skillnad. Koldioxidutsläppen kan 
minskas med upp till en miljon ton per 100 MW 
anläggning, samtidigt som partikelutsläpp och 
utsläpp av tungmetaller såsom bly och kadmi-
um minskar radikalt.  

Bolaget har som målsättning att BTC ska bli 
den dominerande tekniken för ny biokraft. I 
Norden uppskattas marknaden för högeffektiv 
biokraft vara 10-20 MDR SEK per år. Baserat 
på den förväntade tillväxten för biokraft glo-
balt (utan den disruptiva effekten av BTC) 
från 500 TWh till 3 400 TWh4, beräknas den 
globala marknaden till över 13 000 MDR SEK, 
eller 540 MDR SEK/år. Bara för Kina beräknas 
marknaden uppgå till närmare 1 100 MWe/år, 
eller 22 MDR SEK de närmsta 5-7 åren. Det 
uppskattas däröver att det finns uppemot 600 
miljoner ton jordbruks- och skogsavfall i Kina. 
Detta motsvarar tillräckligt med bränsle för 
7000 anläggningar på 30 MW, eller en marknad 
på 210 MDR SEK om året, som skulle generera 
25 % av kinas elproduktion.

Avfall från kinas skogs- 
och jordbruk kan med 
BTC anläggningar svara 
för uppemot 25 % av 
kinas elproduktion!

GLOBALA MÅLEN
Under 2019 genomförde bolaget tillsammans 
med en expertpanel en bedömning av BTC tek-
nikens påverkan på de av FN uppsatta Globala 
Målen för hållbar utveckling. Bedömningen 
genomfördes tillsammans med UN Sustainable 
Development Solutions Network – Northern 
Europe. Från den bedömningen kom panelen 
fram till att bolagets teknik har direkt, eller 
indirekt, påverkan på hela 13 av de 17 uppsat-
ta globala målen. 7 direkt, och 6 indirekt. Få 
lösningar har så bred inverkan på de Globala 
Målen som BTC tekniken.

Direkt påverkan Indirekt påverkan

2016 2030 20502040

Källa: IRENA 2019
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SÄRSKILD ANMÄLNINGSSEDEL II
Teckning utan företrädesrätt

 Teckningstid:
 Teckningskurs:
 Tilldelning:

 Likviddag:

 14 oktober - 28 oktober 2019.  
 7,70 kronor per B-aktie. 
 Eventuell tilldelning meddelas genom utskick av avräkningsnota.    
 Likvid dras ej från föranmäld depå.  
 Tre bankdagar efter utskick av avräkningsnota. 

Tecknare med depå: Om du redan har tecknat 
aktier med företrädesrätt och vill öka sannolikhe-
ten att få tilldelning utan företrädesrätt måste din 
teckning gå via samma bank/fondkommissionär 
som teckningen med företrädesrätt.
OBS! Då aktien inte är noterad kommer det inte 
vara möjligt att förvara aktierna på ett 
investeringssparkonto (ISK) eller en 
kapitalförsäkringsdepå

stycken aktier i Phoenix Biopower AB (publ) till ovan teckningskurs. Minsta antal är 1000 aktier och därefter i poster om 200 aktier. 

B. OM TILLDELNING SKER SKA TILLDELADE AKTIER LEVERERAS TILL:

Medborgarskap:

VP-Konto:      0   0   0

C. NAMN- OCH ADRESSUPPGIFTER:

eller Depånummer:

Efternamn: Personnummer/Org.nummer:Förnamn/Företagsnamn:

Adress:

Postnummer och ort: Land:

E-postadress: Telefon:
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Vid annat medborgarskap än svenskt, ange Nationellt id (NID)1:

1Information om NID finns på www.aktieinvest.se/nid 

D. POLITISKT EXPONERAD PERSON (PEP)*: (måste fyllas i av alla tecknare)
Är du PEP* eller familjemedlem** eller känd medarbetare*** till en person som är PEP?

* Befattningar som innebär att en person är en politiskt exponerad person (PEP): Stats- eller regeringschef, minister eller vice/biträdande minister, parlamentsleda-
mot, ledamot i styrelse för politiskt parti, domare i högsta domstolen, konstitutionell domstol eller i annat rättsligt organ på hög nivå, vilkas beslut endast undantags-
vis kan överklagas, ledamot i styrelse för politiska partier, högre tjänsteman vid revisionsmyndighet eller ledamot i centralbank, ambassadör, diplomatiskt sändebud 
eller hög officer i försvarsmakten, person som ingår i statsägd företagsförvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan, någon av ovanstående befattningar på internationell 
nivå, ledningsperson i en internationell organisation (t.ex. FN, FN-anslutna organisationer, Europarådet, NATO och WTO).

** Närmaste familjemedlem betyder - Make/maka, Partner som enligt nationell lag likställs med make/maka Sambo enligt definitionen i Sambolagen (2003:376), 
Barn eller Barns make/partner samt Förälder

*** Känd medarbetare betyder:
Fysisk person som har eller har haft nära förbindelser med en person i politiskt utsatt ställning, t.ex. genom att vara verklig huvudman till en juridisk person 
tillsammans med en sådan person.

Nej
Ja (ange befattning, land och er relation):

Signering sker på sidan 2 – inkommen teckning utan signatur är inte giltig!

Bank/Fondkommissionär:

Teckna med BankID: Istället för att fylla i denna blankett kan du teckna denna emission 
enkelt och smidigt med BankID. Gå in på: www.aktieinvest.se/phoenix2019 och följ 
instruktionerna.

A. UNDERTECKNAD ANMÄLER SIG HÄRMED FÖR TECKNING ENLIGT FÖLJANDE:

Legal Entity Identifier (LEI)2 (juridiska personer):

2Information om LEI finns på www.aktieinvest.se/lei

E. FÖRETRÄDARE FÖR FÖRETAGET - FIRMATECKNARE (gäller enbart juridiska personer) Vid fler än två firmatecknare, vänliga kontakta Aktieinvest

PersonnummerFirmatecknare 1 - Förnamn & Efternamn

E-postadress: Telefon:

PersonnummerFirmatecknare 2 - Förnamn & Efternamn

E-postadress: Telefon:

Vid fler än två firmatecknare vänligen kontakta Aktieinvest

Är du PEP* eller familjemedlem** eller känd medarbetare*** till en person som är PEP?
Nej
Ja (ange befattning, land och er relation):

Är du PEP* eller familjemedlem** eller känd medarbetare*** till en person som är PEP?
Nej
Ja (ange befattning, land och er relation):

559086-8435

Anmälningssedel för teckning av aktier i Phoenix Biopower AB (publ) utan företrädesrätt



H. SIGNATUR

Signera här:
Efternamn:Förnamn: Underskrift:

I. Skicka in anmälningssedeln och tillhörande handlingar per post: Aktieinvest FK AB, Emittentservice, BOX 7415, 103 91 Stockholm 
Eller scannad per e-post till: emittentservice@aktieinvest.se

Alla handlingar ska vara Aktieinvest FK AB tillhanda senast klockan 23.59 den 28 oktober 2019.

G. TECKNING ÖVER 15 000 EUR, OM DU ÄR PEP* ELLER BOSATT UTANFÖR EU/EES

Undertecknad är medveten om samt medger att:
• Anmälan är bindande, dock kan ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel komma att lämnas utan avseende.
• Memorandum finns att ladda ner från www.aktieinvest.se och www.phoenixbiopower.com.
• Vid en bedömning av bolagets framtida utveckling är det av vikt att också beakta relevanta risker. Varje investerare måste göra sin egen värdering av effekten av 

dessa risker genom att ta del av tillgänglig information kring detta.
• Fullständig information samt villkor framgår av memorandum utgivet i oktober 2019 av styrelsen i Phoenix Biopower AB (publ).
• Aktieinvest FK AB befullmäktigas att för undertecknads räkning verkställa teckning av aktier enligt de villkor som framgår av ovan angivet memorandum och 

denna teckningssedel.
• Vid eventuell överteckning kan tilldelning komma att ske med lägre antal aktier eller helt utebli.
• Personuppgifter som lämnas eller i övrigt registreras i samband med denna anmälan, behandlas enligt dataskyddsförordningen (EU 2016/679) i syfte att uppfylla 

det uppdrag som åtagits av Aktieinvest FK AB för denna emission. Personuppgifter kan komma att delas till andra personuppgiftsansvariga parter. Uppgifterna 
kan även komma att behandlas och användas i samband med framtida utskick av erbjudandehandlingar hos andra företag som Aktieinvest FK AB eller 
emittenten samarbetar med. För mer information om behandling se www.aktieinvest.se/aktieinvest-dataskyddspolicy.

• Inget kundförhållande föreligger mellan Aktieinvest FK AB och tecknaren avseende denna teckning.
• Aktieinvest FK AB kommer inte att bedöma om teckning av aktuellt instrument passar mig eller den jag tecknat för. Teckningen har inte föregåtts av 

investeringsrådgivning eller annan rådgivning. Investeringen är ett självständigt beslut.
• Detta erbjudande avser enbart allmänheten i Sverige. Erbjudandet riktar sig ej till sådana personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, 

registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Memorandum och anmälningssedeln får inte distribueras i något land där distributionen eller 
erbjudandet kräver åtgärd enligt föregående eller strider mot regler i sådant land. Anmälan om förvärv av aktier som strider med detta kan komma att anses 
ogiltig.

• Anmälan kan komma att anses ogiltig om tecknaren är bosatt eller på annat sätt har koppling till ett land där sanktioner förekommer.

F. VERKLIG HUVUDMAN (gäller enbart juridiska personer) Vid fler än två firmatecknare, vänliga kontakta Aktieinvest

Personnummer1. Firmatecknare - Förnamn & Efternamn

E-postadress: Telefon:

Personnummer2. Firmatecknare - Förnamn & Efternamn

E-postadress: Telefon:

Vid fler än två firmatecknare vänligen kontakta Aktieinvest

Är du PEP* eller familjemedlem** eller känd medarbetare*** till en person som är PEP?
Nej
Ja (ange befattning, land och er relation):

Är du PEP* eller familjemedlem** eller känd medarbetare*** till en person som är PEP?
Nej
Ja (ange befattning, land och er relation):

Position baserat på:
% av rösterna i företaget % av aktiekapitalet i företaget Avtal eller liknande utfästelse som ger ett bestämmande inflytande.

Position baserat på:
% av rösterna i företaget % av aktiekapitalet i företaget Avtal eller liknande utfästelse som ger ett bestämmande inflytande.

559086-8435

Om du har svarat att du är en PEP eller närstående till en PEP, eller om du tecknar ett enskilt belopp eller tillsammans med andra teckningsanmälningar ett 
sammanlagt belopp motsvarande 15 000 EUR, eller om du är bosatt utanför EU/EES måste du: 
Fysisk person:
• Besvara de kundkännedomsfrågor som finns i blankett på www.aktieinvest.se/pep, via nedladdning av blankett eller elektronisk  med BankID.
• Bifoga en vidimerad giltig ID-handling (svenskt körkort, pass eller liknande dokument). Om kundkännedomsblanketten ovan fylls med BankID krävs ej vidimerad 

ID-handling.

Juridisk person:
• Bifoga en kopia av registreringsbevis för att styrka firmateckningen samt kopia på firmatecknares ID-handling. 
• Bifoga kopia på ID-handling för verkliga huvudmän. 
• Besvara de kundkännedomsfrågor som finns i blankett på www.aktieinvest.se/pep, via nedladdning av  blankett eller elektroniskt med BankID.

H. SIGNATUR

Signera här:
Efternamn:Förnamn: Underskrift:

I. Skicka in anmälningssedeln och tillhörande handlingar per post: Aktieinvest FK AB, Emittentservice, BOX 7415, 103 91 Stockholm 
Eller scannad per e-post till: emittentservice@aktieinvest.se

Alla handlingar ska vara Aktieinvest FK AB tillhanda senast klockan 23.59 den 28 oktober 2019.

G. TECKNING ÖVER 15 000 EUR, OM DU ÄR PEP* ELLER BOSATT UTANFÖR EU/EES

Undertecknad är medveten om samt medger att:
• Anmälan är bindande, dock kan ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel komma att lämnas utan avseende.
• Memorandum finns att ladda ner från www.aktieinvest.se och www.phoenixbiopower.com.
• Vid en bedömning av bolagets framtida utveckling är det av vikt att också beakta relevanta risker. Varje investerare måste göra sin egen värdering av effekten av 

dessa risker genom att ta del av tillgänglig information kring detta.
• Fullständig information samt villkor framgår av memorandum utgivet i oktober 2019 av styrelsen i Phoenix Biopower AB (publ).
• Aktieinvest FK AB befullmäktigas att för undertecknads räkning verkställa teckning av aktier enligt de villkor som framgår av ovan angivet memorandum och 

denna teckningssedel.
• Vid eventuell överteckning kan tilldelning komma att ske med lägre antal aktier eller helt utebli.
• Personuppgifter som lämnas eller i övrigt registreras i samband med denna anmälan, behandlas enligt dataskyddsförordningen (EU 2016/679) i syfte att uppfylla 

det uppdrag som åtagits av Aktieinvest FK AB för denna emission. Personuppgifter kan komma att delas till andra personuppgiftsansvariga parter. Uppgifterna 
kan även komma att behandlas och användas i samband med framtida utskick av erbjudandehandlingar hos andra företag som Aktieinvest FK AB eller 
emittenten samarbetar med. För mer information om behandling se www.aktieinvest.se/aktieinvest-dataskyddspolicy.

• Inget kundförhållande föreligger mellan Aktieinvest FK AB och tecknaren avseende denna teckning.
• Aktieinvest FK AB kommer inte att bedöma om teckning av aktuellt instrument passar mig eller den jag tecknat för. Teckningen har inte föregåtts av 

investeringsrådgivning eller annan rådgivning. Investeringen är ett självständigt beslut.
• Detta erbjudande avser enbart allmänheten i Sverige. Erbjudandet riktar sig ej till sådana personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, 

registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Memorandum och anmälningssedeln får inte distribueras i något land där distributionen eller 
erbjudandet kräver åtgärd enligt föregående eller strider mot regler i sådant land. Anmälan om förvärv av aktier som strider med detta kan komma att anses 
ogiltig.

• Anmälan kan komma att anses ogiltig om tecknaren är bosatt eller på annat sätt har koppling till ett land där sanktioner förekommer.

F. VERKLIG HUVUDMAN (gäller enbart juridiska personer) Vid fler än två firmatecknare, vänliga kontakta Aktieinvest

Personnummer1. Firmatecknare - Förnamn & Efternamn

E-postadress: Telefon:

Personnummer2. Firmatecknare - Förnamn & Efternamn

E-postadress: Telefon:

Vid fler än två firmatecknare vänligen kontakta Aktieinvest

Är du PEP* eller familjemedlem** eller känd medarbetare*** till en person som är PEP?
Nej
Ja (ange befattning, land och er relation):

Är du PEP* eller familjemedlem** eller känd medarbetare*** till en person som är PEP?
Nej
Ja (ange befattning, land och er relation):

Position baserat på:
% av rösterna i företaget % av aktiekapitalet i företaget Avtal eller liknande utfästelse som ger ett bestämmande inflytande.

Position baserat på:
% av rösterna i företaget % av aktiekapitalet i företaget Avtal eller liknande utfästelse som ger ett bestämmande inflytande.

559086-8435

Om du har svarat att du är en PEP eller närstående till en PEP, eller om du tecknar ett enskilt belopp eller tillsammans med andra teckningsanmälningar ett 
sammanlagt belopp motsvarande 15 000 EUR, eller om du är bosatt utanför EU/EES måste du: 
Fysisk person:
• Besvara de kundkännedomsfrågor som finns i blankett på www.aktieinvest.se/pep, via nedladdning av blankett eller elektronisk  med BankID.
• Bifoga en vidimerad giltig ID-handling (svenskt körkort, pass eller liknande dokument). Om kundkännedomsblanketten ovan fylls med BankID krävs ej vidimerad 

ID-handling.

Juridisk person:
• Bifoga en kopia av registreringsbevis för att styrka firmateckningen samt kopia på firmatecknares ID-handling. 
• Bifoga kopia på ID-handling för verkliga huvudmän. 
• Besvara de kundkännedomsfrågor som finns i blankett på www.aktieinvest.se/pep, via nedladdning av  blankett eller elektroniskt med BankID.


