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Idag inleds teckningstiden i Colabitoil Sweden AB:s företrädesemission 
 

Idag, den 23 februari 2017, inleds teckningstiden i Colabitoil Sweden AB:s (”Colabitoil”) företrädesemission. Teckningstiden löper 

till och med den 9 mars 2017. Vid fulltecknad nyemission tillförs Colabitoil cirka 6,3 MSEK före emissionskostnader som beräknas 

uppgå till cirka 168 KSEK. Företrädesemissionen genomförs med företrädesrätt för befintliga aktieägare, vars företrädesrätt 

utövas med stöd av teckningsrätter. Memorandum, teaser och anmälningssedel finns tillgängliga på bolagets 

(www.colabitoil.com) och Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) respektive hemsidor.  

 

Det ställs högre och högre krav på att krafttag för miljön tas på olika regulatoriska nivåer – stat, regioner, kommuner och 

företag arbetar för att på olika sätt skapa goda förutsättningar för ett i längden hållbart samhälle. En del av detta arbete utgörs 

av att hitta alternativ till fossil diesel som bränsle, vilket medför att efterfrågan på fossilfria drivmedel på senare år ökat markant 

och fortsätter att öka. Mot bakgrund av detta finns en tydlig marknad för HVO Diesel (”HVO”) som är ett helt förnyelsebart 

fossilfritt drivmedel som besitter bättre egenskaper än fossil diesel. 
 

Colabitoil tillhandahåller genom inköp från Neste Oil HVO med ambitionen att bidra till framtidens fossilfria samhälle. Bolaget 

levererar i dagsläget till cirka 60 tankanläggningar och har en befintlig kundstock som omsätter cirka 180 MSEK på årsbasis. 

Colabitoil befinner sig i ett läge med möjlighet för snabb expansion, under 2016 har årsomsättningen ökat från 65 MSEK till 

180 MSEK på årsbasis. Bolaget har nyligen genomfört en riktad nyemission för att möjliggöra ökad leverans till befintliga kunder 

och etablering av 8-10 nya tankstationer under 2017. Mot bakgrund av redan säkrad tillgång till HVO genom avtal med Neste 

Oil samt fortsatt utbyggnad av bolagets distributionsnät är Colabitoils målsättning att på ett års sikt omsätta cirka 350 MSEK 

med ett resultat före skatt om cirka 25 MSEK. För att även ge möjlighet till befintliga aktieägare att investera i Colabitoil på 

samma villkor som i den riktade nyemissionen genomför bolaget nu en företrädesemission om cirka 6,3 MSEK.  

 

VD Jan Nordlöf kommenterar 
”Det står för oss klart att efterfrågan på HVO är stor och att befintlig och potentiell kundbas är omfattande. Vi genomförde 

nyligen en riktad nyemission som inbringade cirka 27,4 MSEK. I den riktade nyemissionen tecknade betydelsefulla kunder, såsom 

t.ex. Sambus, aktier – något som är mycket glädjande. Den riktade nyemissionen möjliggör fortsatt snabb expansion av 

verksamheten. Vi genomför nu även en företrädesemission för att möjliggöra för befintliga aktieägare att investera i bolaget 

inför kommande expansion och planerad notering på AktieTorget under det tredje kvartalet 2017.” 

 

Erbjudandet i sammandrag 
 

Teckningstid:  23 februari – 9 mars 2017 

Teckningskurs:  20,70 SEK per aktie 

Avstämningsdag: Avstämningsdag var den 17 februari 2017. Notera att bolagets aktie inte är noterad och 

att ingen officiell handel med teckningsrätter sker.  

Företrädesrätt: För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Innehav av tjugo (20) teckningsrätter 

berättigar till teckning av en (1) ny aktie.  

Emissionsvolym:  Erbjudandet omfattar högst 302 745 aktier, motsvarande 6 266 821,50 SEK. 

Antal aktier innan nyemission: 6 054 915 aktier.*  

Värdering (pre-money): cirka 152,4 MSEK.** 

 

Aktieägare representerande 90 procent av bolaget har beslutat att avstå sin företrädesrätt till förmån för övriga aktieägare. 

 

*Notera att det i december 2016/januari 2017 genomförts en riktad nyemission, vilken är under registrering.  

**Notera att värderingen inkluderar det kapital om cirka 27,4 MSEK som nyligen tillförts genom riktad nyemission. 

 

Memorandum, teaser och anmälningssedel 
Memorandum (innehållande fullständiga villkor och anvisningar), teaser och anmälningssedel finns tillgängliga på bolagets 

(www.colabitoil.com) och Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) respektive hemsidor. 

 

Finansiell rådgivare  
Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare till Colabitoil i samband med företrädesemissionen. 

 

 

http://www.colabitoil.com/
http://www.sedermera.se/
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För ytterligare information om företrädesemissionen, vänligen kontakta:  
Sedermera Fondkommission  

Telefon: 040-615 14 10  

E-post: info@sedermera.se 

 

För ytterligare information om Colabitoil Sweden AB, vänligen kontakta: 
Jan Nordlöf, VD 

Telefon: 072-333 70 77 

E-post: jan.nordlof@colabitoil.com  

 

 

Colabitoil Sweden AB, organisationsnummer 556478-4485, grundades 2013 och tillhandahåller genom inköp från Neste Oil 

andra generationens biodiesel – HVO – med ambitionen att bidra till ett fossilfritt samhälle genom att huvudsakligen distribuera 

men framöver även producera HVO och andra fossilfria produkter kopplat till transportsektorn. HVO är ett 100 procent 

förnyelsebart premiumdrivmedel som erbjuds till ett pris som är i paritet med konventionellt dieselpris. Härutöver har HVO 

bättre egenskaper än fossil diesel samt ett högre energiinnehåll, vilket innebär att drivmedlet räcker två till fem procent längre 

än fossil diesel. Med HVO kan förarna köra med fossilfritt bränsle fullt ut och därmed reducera koldioxidutsläppen med upp till 

92 procent.  
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