
Kapital till en fortsatt framgångsrik resa inom grön vätgas 
Marknaden för grön vätgas växer för närvarande starkt, vilket har resulterat i ett händelserikt år för Metacon. Med flera 
spännande projekt på gång, nyckelpartnerskap säkrade, ny produktutveckling och en ökad efterfrågan på Bolagets  
produkter ser vi fram emot nästa fas för Metacon. 

För att skapa förutsättningar för att realisera Bolagets strategi och skapa värde för Metacons aktieägare och övriga 
intressenter genomför Bolaget en företrädesemission. Med stora ambitioner inför nästa utvecklingsfas, ser vi fram emot 
att stärka närvaron på vätgasmarknaden genom att utöka produktionskapaciteten, möta den kraftigt ökande efterfrågan 
på elektrolysörer och expandera till nya nyckelmarknader.

Inbjudan till teckning av aktier 
i Metacon AB (publ)



Publicering, offentliggörande eller distribution av detta dokument kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner 
enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta dokument har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig 
om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta dokument ansvarar för att använda detta dokument och 
informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta dokument utgör inte ett erbjudande 
om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Metacon i någon jurisdiktion, varken från Metacon eller 
från någon annan.

Detta dokument är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 (“Prospektförordningen”) och har 
inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Ett prospekt kommer att upprättas av Bolaget 
och publiceras på Bolagets hemsida efter att prospektet har granskats och godkänts av Finansinspektionen.

Detta dokument utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. 
Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från 
registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (“Securities Act”), och får inte erbjudas eller 
säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av regis-
treringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA 
eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta dokument får inte 
offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, 
Kanada, Japan, Australien, Hongkong, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådant 
offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en 
sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som 
följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Information  
till investerare



Nettolikviden från Företrädesemissionen kommer att användas till att expandera  
produktionskapaciteten, öka rörelsekapitalskapacitet för fler och större affärer  
(”trade finance”), implementera en ny leasingmodell samt stärka marknadsföring-  
och försäljningsaktiviteter på befintliga och nya marknader. 

Samtliga styrelsemedlemmar och vissa befintliga aktieägare, vissa externa investerare samt personer ur ledning-
en har åtagit sig att teckna aktier i Företrädesemissionen. Dessa teckningsförbindelser uppgår sammanlagt till 
cirka 17 miljoner SEK, motsvarande över 10 procent av Företrädesemissionen.

Vissa externa garanter har med sedvanliga villkor lämnat garantiåtaganden upp till en teckningsnivå om 139 mil-
joner SEK i Företrädesemissionen som sammanlagt uppgår till 122 miljoner SEK, motsvarande cirka 77 procent 
av Företrädesemissionen.

Detta innebär att Bolaget har säkerställt Företrädesemissionen till cirka 87 procent.

För dig som vill teckna 

EMISSIONSBELOPP VID FULLTECKNING

159 MSEK, motsvarande 88 460 034 aktier, före emissionskostnader.

FÖRETRÄDE

Befintlig aktieägare erhåller en (1) teckningsrätt för varje innehavd 
aktie. Tre (3) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

TECKNING UTAN FÖRETRÄDE

Teckning av nya aktier kan även ske utan stöd av teckningsrätter 
dvs. teckning utan företrädesrätt. Teckning utan företrädesrätt ska 
ske under samma tidsperiod som teckning med företrädesrätt, det 
vill säga från och med den 16 juni 2022 till och med den 30 juni 2022 
klockan 17.00 (CEST). För mer information om teckning utan företrä-
desrätt vänligen se avsnittet ”Villkor och anvisningar” i det prospekt 
som Metacon offentliggjorde den 14 juni 2022. 

EMISSIONSKURS

1,80 SEK per aktie, motsvarande en rabatt till TERP om cirka  
32,1 procent, baserat på stängningskursen för Metacon-aktien  
den 3 juni 2022 på NGM Nordic SME.

SISTA DAG FÖR HANDEL INKL. RÄTT ATT DELTA

10 juni 2022

AVSTÄMNINGSDAG

14 juni 2022

TECKNINGSTID

16 juni 2022 till 30 juni 2022

HANDEL MED TECKNINGSRÄTTER

16 juni 2022 till 27 juni 2022

OFFENTLIGGÖRANDE AV SLUTLIGT UTFALL  
I FÖRETRÄDESEMISSIONEN

4 juli 2022

Erbjudandet i sammandrag
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HAR DU DINA AKTIER I DEPÅ?
Innehavare av depå hos förvaltare som önskar teckna aktier i Företrä¬desemissionen med stöd av teckningsrätter 
ska anmäla sig för teck¬ning i enlighet med instruktioner från sina respektive förvaltare. Vi rekommenderar att du 
meddelar din bank eller förvaltare i god tid före sista teckningsdag. Du har möjlighet att utnyttja alla tecknings- 
rätter för teckning av aktier alternativt sälja outnyttjade teckningsrätter. 

HAR DU DINA AKTIER PÅ ETT VP-KONTO? 
Vi rekommenderar att ni utnyttjar teckningsrätterna för teckning av aktier senast den 27 juni 2022. Som direkt-
registrerad aktieägare bör du ha mottagit en emissionsredovisning av Euroclear. Om du vill teckna de aktier som 
din företrädesrätt berättigar till så använder du denna och betalar enligt instruktionen. Om du inte vill teckna alla 
aktier du är berättigad till eller har köpt ytterligare teckningsrätter som du önskar utnyttja, ska du fylla i anmäl-
ningssedel (I) som du bör ha mottagit alternativt kontaktar Aktieinvest FK AB på telefon +46 8 5065 1795 eller 
per e-post till emittentservice@aktieinvest.se.

VILL DU TECKNA AKTIER UTAN TECKNINGSRÄTTER? 
Det är möjligt att anmäla sig för teckning av aktier utan företrädesrätt. Aktieägare med förvaltarregistrerade  
innehav tecknar nya aktier via deras förvaltare. Däremot, om du har ett VP-konto och vill teckna aktier utan stöd 
av teckningsrätter använder du anmälningssedeln (II) som finns på Bolagets hemsida. 

HAR DU YTTERLIGARE FRÅGOR?
Har du ytterligare frågor gällande din tekning av aktier, rekommenderar vi att du kontaktar din personliga  
rådgivare, din förvaltare eller Metacons emissionsinstitut; Aktieinvest FK AB på +46 8 5065 1795 eller per e-post 
emittentservice@aktieinvest.se.

Frågor och svar
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Företrädesemission 
för fortsatt grön tillväxt 
Med ett intensivt och händelserikt år bakom oss ser vi fram emot mot nästa fas för 
Metacon. Fram till idag har vi byggt upp en konkurrenskraftig och bred produktportfölj 
bestående av ledande teknik, kompletta elektrolysanläggningar samt nyckelfärdiga 
tankstationer för vätgas. Vi är stolta över att kunna erbjuda en bred portfölj med ledande  
teknologier och lösningar inom vätgas, något som få aktörer på marknaden kan idag.

Med en årlig inkomsttillväxt på 150 procent vid slutet av Q1 2022, en ökad efterfrågan på våra produkter och en 
stark försäljningspipeline ser framtiden för Metacon minst sagt lovande ut. Vätgasekonomin utvecklas snabbt 
och det är ett ökat fokus på energisäkerhet och energioberoende vilket understödjer vår verksamhet och vår 
förmåga att spela en ledande roll på den internationella marknaden.

TILLSAMMANS BLIR VI GRÖNARE
Metacon strävar efter att tillhandahålla ledande teknologier och lösningar för produktion av grön vätgas som 
ett nyckelverktyg för omställningen till ren energi och bränsle. Vi är här för att vägleda världen till en mer hållbar 
framtid och att kunna bli en ledare inom teknik för lokal produktion av grön vätgas för industrin, transportsektorn 
och nät-oberoende el- och värmeproduktion.

METACONS HUVUDSAKLIGA PRODUKTKATEGORIER

FRAMTIDSUTSIKTER 
Nu när vi förbereder oss inför nästa utvecklingsfas, har vi en ambitiös målsättning:

•  utöka produktionskapaciteten samt engagera externa kontraktstillverkare för volymproduktion för att uppfylla 
våra försäljningsmål

•  öka vår rörelsekapitalkapacitet för att möta den kraftigt ökande efterfrågan på elektrolysörer och vätgastankstationer

•  skala upp organisationen genom att utöka och stärka vår närvaro på existerande och nya nyckelmarknader

UTNYTTJA DIN FÖRETRÄDESRÄTT 
På Metacon arbetar vi varje dag för en bättre och mer hållbar värld och för att öka aktieägarvärdet för våra  
investerare och ägare. Vi hoppas att vi övertygat dig om att vara med att bidra så att vi kan fortsätta att göra just 
det, nämligen att skapa värde för både dig och vår världs framtid.

Kraftvärmesystem Vätgasreformer Elektrolysörer Tankstationer
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Vätgas för en  
fossilfri framtid 

2020        2021        2022        2023        2024        2025        2026        2027        2028        2029        2030

129,6
135,9 142,7 150,0

157,7 166,0
174,9

184,5
194,8

205,8
219,2

Vätgas
marknadsstorlek

Miljarder USD

Grön vätgas har en viktig position i den globala kampen mot klimatförändringar.  
Vätgas förväntas att spela en nyckelroll i energiomställningen och särskilt grön vätgas, 
som gör det möjligt att fullt ut nyttja förnybara energikällor för att minska användningen 
av fossila bränslen i olika sektorer och nå ambitiösa klimatmål.

Marknaden för vätgas befinner sig för närvarande i en stark utvecklingsfas drivet av både politiska och  
affärsmässiga krafter. Sammantaget baseras det starka momentum inom marknaden för vätgas på vätgasens 
egenskaper som bland annat utgörs av följande; 

Vätgas möjliggör hantering av kritiska energiutmaningar, genom att kraftigt minska  
utsläppen i en rad sektorer, inklusive transport, kemikalier, järn och stål, där det visat sig svårt att 
på ett meningsfullt sätt minska utsläppen. Vätgas kan också bidra till att stärka energisäkerheten 
och självständig energiförsörjning. 

Vätgasen är mångsidig, och kan transporteras som gas genom rörledningar eller i flytande form 
av fartyg. Vidare kan vätgas omvandlas till elektricitet och metan för att driva hem, industri och 
användas som bränsle för bilar, lastbilar, fartyg och flygplan. 

Vätgas kompletterar förnybara energikällor, som solceller och vindkraft. Vätgas är ett av de 
ledande alternativen för att lagra energi från förnybara energikällor och ser ut att vara ett låg- 
kostnadsalternativ för att lagra el över dagar, veckor eller längre tidsperioder. 

Vätgas har omfattande tillämpningsområden. Idag används vätgas primärt vid oljeraffinering 
och produktion av konstgödsel. För att vätgas ska kunna ge ett betydande bidrag till omställning 
till ren energi måste vätgas införas i sektorer där det idag nästan är helt frånvarande, vilket innebär 
att det finns en stor potential, såsom gruvindustri, konstgödselproduktion, transporter, byggnader 
och kraftproduktion.

Allt fler länder har inlett eller genomför redan stora 

satsningar inom vätgas som en framtida ren och  

flexibel energibärare. Analysfirman Precedence  

Research estimerar storleken på marknaden till cirka 

130 miljarder USD år 2020 och väntas växa med cirka 

5,5 procent årligen till 2030. Följaktligen förväntas  

storleken på marknaden nå 219 miljarder USD år 2030.1

Marknadens storlek

1) Precedence Research 6



Ett avstamp mot 
framtiden
Under de senaste månaderna har Metacon gjort stora framsteg med ett antal  
kommersiella projekt, inklusive företagets första försäljningar av elektrolysörer och 
vätgastankstationer, samt utveckling av viktiga partnerskap och nya produktlinor. 
Att skapa framtidssäkrade lösningar och ge kunderna rätt råd och hjälp vid en projek-
tering och installation är fundamentalt för Metacon och för en framtid med hållbarhet, 
tillväxt och lönsamhet i fokus.

UPPVIDINGE VÄTGAS, SVERIGE
Bolagets första försäljning av en nyckelfärdig elek-
trolys- och vätgastankstationsanläggning i Sverige. 
Med ett kontraktsvärde på 21,5 MSEK inkluderar 
projektet en elektrolysör, lagring, vätgastransport och 
tankstation för både tunga och inhemska fordon. 

Jan Blad, VD för Uppvidinge Vätgas AB ”Vi är nöjda 
och imponerade av den respons och stöd vi fått i pro-
cessen hittills. Vi ser fram emot att kunna tillverka grön 
vätgas redan till sommaren nästa år för satsningar på 
lätta och tunga vätgasfordon”

BOTNIA HYDROGEN, SVERIGE 
Försäljning av en nyckelfärdig elektrolysanläggning 
och två tankstationer. Med ett kontraktsvärde på  
56 MSEK kommer projektet, i samarbete med EPC- 
leverantören GISAB, att tillhandahålla upp till 600 kg 
vätgas som bränsle för transporter. Projektet pågår och 
är planerat att vara i drift våren 2023.

Zelk Energy AB:s VD Joachim Karthäuser ”Botnia 
Hydrogen är först i pipelinen av projekt som utvecklats 
av Zelk Energy i norra Sverige. Zelk Energy är mycket 
nöjda med samarbetet med Metacon och GISAB, som 
har stöttat projektet genom hela utvecklingsfasen. Det 
här är början på ett långsiktigt samarbete.”

MILESTONE ORDER I USA
Metacon har bedrivit aktiv försäljningsverksamhet för 
elektrolysanläggningar i USA, vilket resulterade en 
provisionsbaserad affär värd cirka 750 000 kr från 
PERIC Hydrogen Technology efter att ha slutfört en 
försäljning av en 5 MW elektrolysanläggning i USA. 

Detta är ett genombrottsprojekt på den amerikanska 
marknaden och stärker Metacons relation med  
nyckelpartnern PERIC.

Yuguang Zhang, General Manager, PERIC Hydrogen 
Technologies Co ”Vi tar nu ett lovande nytt steg i USA 
tillsammans med Metacon med detta pilotkontrakt på 
5 MW, vilket förhoppningsvis leder till mer”

AMMONIAK-CRACKER PROTOTYP
Metacons dotterbolag Helbio har levererat en första 
”ammoniak-cracker”-prototyp enligt till det norska  
företaget Pherousa Green Technologies AS (Pherousa). 
Det här är en spännande utveckling för Metacon som 
möjliggör vätgasbaserad fartygsdrift med nollutsläpp 
för sjöfartsindustrin.

Vasilis Besikiotis, CEO Pherousa Green Techno-
logies “Vi är mycket glada över att se resultaten och 
den lovande prestandan hos den första crackern som 
utvecklats tillsammans med Helbio och vi ser fram 
emot nästa steg i samarbetet.”

LISTBYTE TILL NASDAQ FIRST NORTH 
GROWTH MARKET
Vår ambition är nu att under året listas på Nasdaq First 
North Growth Market. Detta ger Metacon en breda-
re exponering mot flera grupper av investerare och 
institutioner samt ger bättre möjligheter för utländska 
investerare att handla med företagets aktier på grund 
av en ökad internationell profil. Detta återspeglar Me-
tacons löfte som en betydande aktör på den globala 
marknaden för vätgasteknologi.
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PRODUKTUTVECKLING
•  Fortsatt utveckling av vätgasreformer och utrustning 

för kraftvärmesystem för att säkerställa rationell 
massproduktionskapacitet. 

•  Fortsatt arbete med certifiering av Bolagets pro-
dukter på olika marknader samt CE märkning på 
europamarknaden med anpassning till länders 
specifika krav. 

•  Möjliggöra leasingalternativ för potentiella kunder  
i syfte att stödja kommersialiseringen inom  
produktkategorin vätgasreformers.

•  Fortsatt fokus på kundanpassade tankstations- 
koncept för att adressera efterfrågan inom  
transportindustrin.

•  Innovationer inom reformering och vätgasproduk-
tion från andra vätgaskällor än de Bolaget arbetar 
med idag.

•  Skala upp reformer-systemen för högre produk-
tionskapacitet.

TILLVERKNING
•  Utöka produktionskapacitet för vätgasreformer och 

kraftvärmesystem i egen regi och/eller tillsammans 
med kontraktstillverkare.

•  Expandera den befintliga tillverkningen av katalytiska 
reaktorer för att möta serietillverkningsbehovet.

FÖRVÄRV
•  Fortsatt fokus på strategiska förvärvsmöjligheter 

som kompletterar befintlig produktportfölj eller på 
annat vis stärker Bolagets position inom marknaden 
för grön vätgas.

GEOGRAFISK EXPANSION
•  Stärka Bolagets position på de tyska och skandi-

naviska marknaderna genom att skapa en effektiv 
försäljning- och eftermarknadsorganisation. 

•  Expandera till nya nyckelmarknader såsom  
Frankrike, Spanien, Italien, Portugal och Kina.

•  Aktivt söka efter projekt i Europa samt ta emot och 
hantera förfrågningar från andra delar i världen.

En strategi som skapar 
driv och engagemang 

Även om vi drivs av vår förmåga att ge världen ett sätt att arbeta mer hållbart,  
konsekvent och effektivt, är vi medvetna att vi måste leverera vår strategi för att  
göra detsamma. Strategin för att transformera bolaget in till en ny fas på ett hållbart, 
konsekvent och effektivt sätt, grundar sig på fyra beståndsdelar och utgörs av  
operationella och strategiska aktiviteter avsedda att driva Bolagets tillväxt framåt.
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www.metacon.se

Tack för att du är med på vår gröna vätgasresa! 

Teckna nu för att vara med om att påverka den gröna omställningen.

Läs mer på Metacon.se/sv/foretradesemission-2022/

16 juni till 30 juni 2022


