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innehavarare av TO5
19 april - 3 maj 2022

Villkor i korthet

VD Max Gerger har ordet

Teckningsperiod

19 april - 3 maj 2022

Villkor

1 teckningsoption (TO5)
ger rätten att teckna en
ny aktie.

Teckningskurs

[**] SEK per aktie

Emissionsvolym

[**] MSEK

Bästa teckningsoptionsinnehavare,
Efter ett år av viktiga genombrott och flera positiva nyheter förbereder
Mantex sig för nästa steg i kommersialiseringen av en teknologi som är viktig
för en ökad resurseffektivitet och en mer hållbar energiproduktion. Nu kan du
som aktieägare både bidra till och ta en större del av vår fortsatta utveckling!
Jag vill även ta tillfället i akt och berätta om var Mantex står idag och vilka
möjligheter jag ser framåt.

Anmälan om teckning
Förvaltarregistrerades
teckning

Direktregistrerades
Teckning

Om du har dina
teckningsoptioner hos en
förvaltare ska du kontakta
din förvaltare för att
begära utnyttjande av
teckningsoptioner.
Om dina
teckningsoptioner är
direktregistrerade på
ett VP-konto ska teckning
ske genom elektronisk
eller fysisk anmälan.
Elektronisk anmälan görs
på Mangold.se

Beställningar på fem stycken FlowScanner. Det bruk där framgångsrika tester
genomförts ingår en av Nordamerikas största massabrukskoncerner och till
följd av de goda testresultaten har massabrukskoncernen under 2022 lagt
beställningar på ytterligare fyra FlowScanners. Nyligen kunde Mantex även
meddela att en av världens största massabrukskoncerner lagt en beställning
på en specialanpassad FlowScanner för installation i ett bruk i Brasilien. För
vårt samriskbolag Andritz Technologies AB uppgår det totala ordervärdet på
dessa affärer till mer än 35 miljoner kronor, något vi också kommunicerat.
Första kommersiella ordern på en Biofuel Analyzer. Efter drygt tre månaders
fälttester av Biofuel Analyzer, tillsammans med Mälarenergi i Västerås, har
vi nu uppnått tillräcklig stabilitet och mätnoggrannhet för att kunna skriva
på den första kommersiella ordern på ett totalt värde om 3 miljoner kronor.
Pappersbruket Waggeryd Cell har tecknat ett tioårigt leasingavtal för en Biofuel
Analyzer där maskinen även ska analysera fukthalt i inkommande träflis.
En teknologi med stor betydelse för den pågående omställningen. Både vår
FlowScanner och vår Biofuel Analyzer har betydelse för den omställning mot
en mer cirkulär ekonomi och en mer hållbar produktion av energi som nu pågår.
Utfasningen av fossilbaserade plaster innebär en kraftigt ökad efterfrågan på
träbaserade och förnyelsebara material såsom papper och kartong, samtidigt
som behovet av en mer hållbar energiproduktion leder till ökad efterfrågan på
förnyelsebar bioenergi. Efter pandemin och i och med det pågående kriget i
Ukraina har det dessutom synts en tydlig strävan efter att minska beroendet
av sårbara globala försörjningskedjor till förmån för ökad självförsörjning,
men även till en ökad ambition när det gäller att fasa ut beroendet av
olja. Den här utvecklingen gynnar såväl efterfrågan på träbaserade och
förnyelsebara material som en mer lokal och distribuerad energiförsörjning.
Bioenergin är attraktiv här eftersom den kan bidra till att minska utsläppen
av klimatpåverkande gaser och dessutom kan framställas med hjälp av lokalt
producerad biomassa.
Sammantaget innebär det gånga året och inledningen av 2022 för Mantex
således både betydande kommersiella framgångar och en förändring av
världen som ytterligare understryker behovet av vår teknologi. Som vd för
Mantex kommer jag att göra mitt yttersta för att vi som bolag på bästa sätt
skall ta till vara de förutsättningar som skapats och det är min förhoppning att
du vill fortsätta bidra till och vara en del av den utvecklingen!
Max Gerger
VD Mantex Aktiebolag

