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Inbjudan till teckning av aktier i Metacon AB (publ)

Ett meddelande från VD Christer Wikner 



ETT UNIKT OCH VÄL POSITIONERAT GRÖNT VÄTGASFÖRETAG 
Det är en otroligt spännande tid på Metacon just nu. De senaste 12 månaderna har Metacon utvecklats till en 
stark aktör inom den snabbt växande marknaden för grön vätgas, med flera spännande projekt på gång,  
nyckelpartnerskap säkrade och fortsatt unik produktutveckling. När vi nu kommer till slutet av vårt ”Year of Build” 
och förbereder oss inför ”Year of Launch” har vi en ambitiös målsättning för vår nästa fas:

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

•  Öka 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

Vi är stolta över att kunna erbjuda en bred portfölj med ledande teknologier och lösningar inom vätgas, redo att 
betjäna en av världens snabbast växande marknader. Något som få andra aktörer på marknaden kan på samma 
sätt som Metacon kan idag.

ERBJUDANDE
I syfte att stödja Metacons strategi har Bolaget beslutat att genomföra en Företrädesemission på 159 MSEK och 
därmed erbjuder vi våra aktieägare, i enlighet med prospektet, teckning av aktier. 

De som på avstämningsdagen är registrerade som aktieägare i Metacon erhåller en (1) teckningsrätt för varje 
på avstämningsdagen innehavd aktie i Metacon. Tre (3) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie. 
Teckningskursen har fastställts till 1,80 SEK per aktie.

PRELIMINÄR TIDPLAN FÖR FÖRETRÄDESEMISSIONEN
Prospekt offentliggörs och publiceras på Bolagets hemsida 14 juni 2022

Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen 14 juni 2022

Teckningsperiod 16 – 30 juni 2022

Handel i teckningsrätter 16 – 27 juni 2022

Handel i BTA 16 juni – 11 juli 2022

Offentliggörande av slutligt utfall i Företrädesemissionen 4 juli 2022

”Kapital till en fortsatt  
framgångsrik resa 
inom grön vätgas”



STORA FRAMSTEG INOM FLERA OMRÅDEN MED HÖG POTENTIAL 
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. Några av dessa är: 

•  Vind till vätgas, Uppvidinge Vätgas, Sverige – Första försäljningen av en nyckelfärdig elektrolys- och  
vätgastankstationsanläggning. Med ett kontraktsvärde på 21,5 MSEK inkluderar projektet en elektrolysör, 
lagring, vätgastransport och tankstation för både tunga och lätta fordon. Arbetet med detta projekt pågår och 
beräknas vara klart hösten 2022.

•  Två integrerade vätgastankstationer, Botnia Hydrogen, Sverige – Försäljning av nyckelfärdig elektrolys- 
anläggning och två tankstationer i norra Sverige. Med ett kontraktsvärde på ca 56 MSEK kommer projektet, i 
samarbete med EPC-leverantören GISAB, att tillhandahålla upp till 600 kg vätgas som bränsle för transporter. 
Projektet är planerat att vara i drift våren 2023.

•  Milestone USA - elektrolysorder – Metacon har bedrivit aktiv försäljningsverksamhet för elektrolys- 
anläggningar i USA, vilket resulterade i 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 genom-
brottsprojekt på den amerikanska marknaden och stärker Metacons relation med nyckelpartnern PERIC.

•  Breakthrough ammoniak-cracker – Metacons dotterbolag Helbio har levererat en första ”ammoniak- 
cracker”-prototyp enligt plan till det norska företaget Pherousa Green Technologies AS (Pherousa). Samtidigt 
kommer Metacon genom Helbio att öka sitt aktieinnehav från 5% till 10% i Pherousa. Det här är en spännande 
utveckling för Metacon som möjliggör vätgasbaserad fartygsdrift med nollutsläpp för sjöfartsindustrin.

•  CHP – Combined Heat and Power – Metacon och den tyska green tech-distributören Brennstoffzelle4home  
GmbH (B4H) har tecknat ett MoU för distribution och försäljning av Metacons Combined Heat and Power 
(CHP)-enhet ”H2PS-5” på den tyska marknaden och Metacon har fått sin första order på fem H2PS-5- 
enheter för leverans till B4H:s kunder. När produkten har blivit certifierad för den tyska marknaden kommer 
Metacon GmbH och B4H att starta ett samarbete för försäljning, installation, service och eftermarknads- 
försäljning i Tyskland.

•  Listbyte till Nasdaq First North Growth Market – Vi planerar att under året listas på Nasdaq First North 
Growth Market. Detta ger Metacon en bredare exponering mot flera grupper av investerare och institutioner 
och bättre möjligheter för utländska investerare att handla med företagets aktier på grund av en ökad interna-
tionell profil. Detta är i linje med Metacons löfte om att växa till en betydande aktör på den globala marknaden 
för vätgasteknologi.

FRAMTIDSUTSIKTER 
Vätgasekonomin utvecklas mycket snabbt och det är ett ökat fokus på energisäkerhet och energioberoende  
vilket stärker vår verksamhet och våra möjligheter att spela en ledande roll på den internationella marknaden. 
Fram till idag har vi byggt upp en konkurrenskraftig och bred produktportfölj bestående av ledande teknik, 
kompletta elektrolysanläggningar samt nyckelfärdiga tankstationer för vätgas. Genom att fortsätta och bygga 
en kompetent försäljningsorganisation för alla produktlinor, får vi förutsättning att accelerera vår tillväxt under de 
kommande åren. På Metacon arbetar vi varje dag för en bättre och mer hållbar värld och för att öka aktieägar-
värdet för våra investerare och ägare. Vi hoppas att ni vill vara med och bidra så vi kan fortsätta att göra just det, 
nämligen att skapa värde både för dig och vår världs framtid. 

Med vänliga hälsningar, 

Christer Wikner, CEO Metacon



www.metacon.se

INFORMATION OM FÖRETRÄDESEMISSIONEN
Nedan QR-kod tar er vidare till Metacons hemsida för mer information om Företrädesemission. 

Där hittar ni bilaga till prospektet, en sammanfattning av prospektet på svenska och 
engelska samt anmälningssedel av teckning av aktier i Metacon utan företrädesrätt.   

HAR DU YTTERLIGARE FRÅGOR? 
Har du ytterligare frågor gällande din teckning 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.


