ANMÄLNINGSSEDEL FÖR UTNYTTJANDE AV
TECKNINGSOPTIONER AV SERIE 7 I CORTUS ENERGY
Villkor

För varje ägd teckningsoption av serie 7 i Cortus Energy (publ) kan
innehavaren teckna en (1) aktie

Teckningskurs

0,26 SEK per aktie

Teckningsperiod

7 - 20 juni 2019

Betalning

Genom samtidig betalning

OBSERVERA ATT DENNA ANMÄLNINGSSEDEL INTE SKA ANVÄNDAS FÖR TECKNINGSOPTIONSÄGARE
VARS INNEHAV ÄR FÖRVALTARREGISTRERAT. KONTAKTA DÅ DIN FÖRVALTARE FÖR VIDARE
INSTRUKTIONER.

TECKNING

TECKNING AV AKTIER MED STÖD AV TECKNINGSOPTIONER
1. Du innehar teckningsoptioner av serie 7
För varje teckningsoption av serie 7 i
Cortus Energy AB (publ) som du innehar
kan du teckna en (1) ny aktie.

1 teckningsoption

1 aktie

JAG/VI ÖNSKAR TECKNA:
Antal aktier:

Totalt att betala i SEK:

Pris per aktie:

0,26 SEK
Teckningsoptionerna finns registrerade
på VP-konto:

0

0

0

BETALNING FÖR TECKNADE AKTIER ENLIGT OVAN SKA GÖRAS ENLIGT ETT AV NEDANSTÅENDE ALTERNATIV:
•
Betala till bankgiro 344-7943. Som referens, ange VP-kontonummer eller person-/organisationsnummer.
•
Betala till bankkonto i Swedbank 8901-1, 933 324 525-7, IBAN-nummer SE25 8000 0890 1193 3324 5257, BIC: SWEDSESS. Som referens, ange
VP-kontonummer eller person-/organisationsnummer.
FÖR JURIDISK PERSON SKA ETT AKTUELLT REGISTRERINGSBEVIS, ELLER MOTSVARANDE, INTE ÄLDRE ÄN TRE MÅNADER BIFOGAS SOM STYRKER
FIRMATECKNING. EN VIDIMERAD KOPIA PÅ GILTIG LEGITIMATIONSHANDLING SKA DÄRUTÖVER ALLTID MEDFÖLJA FÖR ATT ANMÄLNINGSSEDELN SKA VARA GILTIG. VIDIMERING SKA GÖRAS AV TVÅ PERSONER MED SIGNATUR, TEXTAT NAMN, PERSONNUMMER OCH TELEFONNUMMER FÖR ATT VARA GILTIG.
ÄR NI INTE KUND HOS MANGOLD SEDAN TIDIGARE OCH AVSER NI ATT TECKNA ER FÖR MINST 15 000 EURO (motsvarande cirka 150 000 SEK), VÄNLIGEN
FYLL I DEN SÄRSKILDA BLANKETTEN ”LIKVIDGRANSKNING” SOM FINNS ATT HÄMTA PÅ WWW.MANGOLD.SE/AKTUELLA-EMISSIONER
TECKNADE AKTIER LEVERERAS TILL OVANSTÅENDE VP-KONTO/SERVICEKONTO. ALLA UPPGIFTER AVSEENDE ANMÄLAREN NEDAN ÄR
OBLIGATORISKA. VÄNLIGEN TEXTA TYDLIGT:
Personnummer/Organisationsnummer

Telefon

Efternamn (samtliga), Förnamn (samtliga) / Firma

NID-nummer* (om utländskt medborgarskap)

Medborgarskap (samtliga)

TIN* (om utländskt medborgarskap)

LEI kod (för bolag)*

Ort och Datum

Utdelningsadress (gata, box eller dylikt)

Namnförtydligande

Postnummer

Ort

Land (om annat än
Sverige)

E-post

Underskrift (i förekommande fall av behörig firmatecknare eller förmyndare)

*Enligt MIFID II behöver alla investerare från och med den 3 januari 2018 ha en global identifieringskod för att kunna genomföra en värdepapperstransaktion. Detta
medför att juridiska personer behöver ansöka om registrering av en LEI-kod (Legal Entity Identifier) och fysiska personer behöver ange sitt NID-nummer (Nationellt
ID) för att anmälningssedeln ska anses vara giltig.
Mangold Fondkommission AB kan komma att använda de uppgifter ni lämnat för att kontakta er gällande andra tjänster och erbjudanden, vänligen informera
Mangold Fondkommission AB ifall ni inte vill bli kontaktad i andra ärenden.

Inbjudan till teckning av teckningsoptioner i Cortus Energy 1

VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN HAR ORDET
Bästa aktieägare,

projektledning

Cortus teckningsoption
(TO7) är nu startad och
mätperioden avslutad
för att övergå i teckning
den 7 – 20 juni, 2019.

Nya samarbeten är under uppbyggnad gällande tekniskt stöd inom specialistområden
samt resursutjämning vid beläggningstoppar.
Tillverkning av kommande WoodRoll®-anläggningar kommer att ske genom generalentreprenader med fasta villkor för fabriks- och
platsmontage. Erfarenheter från Höganäs implementeras i syfte att effektivisera installationsarbetet.

För Cortus betyder en
lyckad TO7 ekonomisk
stabilitet för de närmaste 12 månaderna. Pengarna behövs för att slutföra Höganäsprojektet samt
ge möjligheter att förbereda för nya beställningar.
Höganäsprojektet är i sitt slutskede och utprovning
av anläggningens olika delar pågår med full fart.
Diskussioner pågår med flera potentiella kunder som
är redo att beställa när anläggningen i Höganäs är klar.
Intresset från marknaden fortsätter att öka där
politiska beslut och fokus från industrin att minska klimatpåverkan är starka drivkrafter för tillväxt.
Allt detta sammantaget gör att Cortus förbereder sig för nya beställningar på 3 st. förprojekteringar och 2 st. anläggningar. Prioriterade marknader är Norden och Europa men
Cortus är beredda att genomföra den beställning
som kommer först oavsett geografi och produkt.

där

rekrytering

har

påbörjats.

Upphandling av produkter och tjänster kommer
framöver att ske tillsammans med inköpsspecialister.
Cortus får då tillgång till bredd och djup i de kompetenser som är viktiga för att nå ökad lönsamhet.
Inledande diskussioner med potentiella leverantörer av ovan nämnda tjänster pågår (tekniskt
stöd, generalentreprenad och inköpsspecialister).
”Jag känner största tilltro till att vi med vår WoodRoll®-teknik kommer att producera de förnyelsebara produkter som gör skillnad på en marknad
som ställer allt högre krav på hållbarhet och effektivitet. Med gemensamma krafter kan vi säkerställa en lyckad TO7 och därmed ge oss själva möjligheten att lyckas” säger VD Håkan Sigfridsson.

För att lyckas i vårt arbete att långsiktigt utveckla Cortus till ett lönsamt och mer attraktivt företag, förstärker vi bolagets alla delar,
med fokus på kärnområdena processteknik och
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