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TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING 
För detta Memorandum gäller svensk rätt. Tvist med anledning av 
innehållet i detta Memorandum eller därmed sammanhängande 
rättsförhållanden ska avgöras av svensk domstol exklusivt.

MEMORANDUMET TILLGÄNGLIGT 
Memorandumet finns tillgängligt på Bolagets webbplats  
www.ripassoenergy.com.

UTTALANDEN OM FRAMTIDEN 
De uttalanden av framåtriktad karaktär som finns i 
Memorandumet återspeglar styrelsens för Bolaget aktuella syn 
på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling och 
gäller vid tidpunkten för Memorandumet. Även om styrelsen för  
Bolaget anser att förväntningarna som beskrivs i sådana 
framtidsinriktade uttalanden är rimliga, finns det ingen garanti för  
att dessa framtidsinriktade uttalanden förverkligas eller visar  
sig vara korrekta. Presumtiva investerare uppmanas att ta del  
av den samlade informationen i detta Memorandum och att  
ha i åtanke att framtida resultat och utveckling kan skilja sig 
väsentligt från styrelsens förväntningar.

INFORMATION FRÅN TREDJE PART
Memorandumet innehåller information som har hämtats från 
utomstående källor. All sådan information har återgivits korrekt. 
Bolagets styrelse ansvarar för detta Memorandum och har 
vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att 
uppgifterna som lämnats i Memorandumet överensstämmer  
med faktiska förhållanden. Även om styrelsen anser att dessa 
källor är tillförlitliga har ingen oberoende verifiering gjorts, 
varför riktigheten eller fullständigheten i informationen inte kan 
garanteras. Såvitt Bolagets styrelse känner till och kan försäkra 
genom jämförelse med annan information som offentliggjorts 
av tredje parter varifrån informationen hämtats, har dock inga 
uppgifter utelämnats på ett sätt som skulle göra den återgivna 
informationen felaktig eller missvisande. 

Vissa siffor i detta Memorandum har varit föremål för avrundning. 
Detta medför att vissa tabeller inte synes summera korrekt.

VIKTIG INFORMATION

Detta informationsmemorandum (”Memorandumet”) har upprättats med anledning av listning av 
Ripasso Energy ABs (publ) aktier vid NGM Nordic MTF. Handel med aktier på NGM Nordic MTF 
beräknas starta den 28 november 2016.

Med ”Ripasso Energy”, ”Bolaget” eller ”vi” avses i detta Memorandum Ripasso Energy AB (publ) 
med organisationsnummer 556760-6602. Med ”Euroclear” avses Euroclear Sweden AB.  
Med ”Eminova” avses Eminova Fondkomission AB. Med ”Huvudägaren” avses Sven Sahle,  
genom helägda bolaget OÜ Dagny.
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NGM NORDIC MTF 
Bolaget har godkänts för listning av Bolagets aktier och dessa 
avses att upptas till handel på NGM Nordic MTF. Aktieägare, 
övriga aktörer på aktiemarknaden och allmänheten kan 
kostnadsfritt prenumerera på Bolagets pressmeddelanden och 
ekonomiska rapporter som distribueras via Cision. 

NGM Nordic MTF är Nordic Growth Markets lista för handel i  
icke börsnoterade aktier. En investerare bör ha i åtanke att 
aktier som handlas på NGM Nordic MTF inte är börsnoterade 
och att Bolaget därför inte omfattas av samma regelverk 
till skydd för aktieägare som börsnoterade bolag. På Nordic 
MTF gäller således exempelvis inte lagen (2006:451) om 
offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden eller 

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 
av den 19 juli 2002 om tillämpning av internationella 
redovisningsstandarder (IFRS). Däremot gäller kollegiet 
för Svensk Bolagsstyrnings “Takeoverregler för vissa 
handelsplattformar“. 

Handeln på NGM Nordic MTF sker i Nordic Growth Markets  
handelssystem, Elasticia, under avdelningen NGM Nordic  
MTF Stockholm, vilket innebär att samtliga Nordic Growth  
Markets medlemmar kan handla i aktierna. Kursinformationen 
distribueras i realtid till bland annat SIX, Reuters, Infront  
och ledande internetportaler med finansiell inriktning.  
Handeln kan också följas i realtid på www.ngm.se.
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Aktuator En anordning som används för att styra en mekanism eller mekaniskt system.  
Benämns även ställdon

Bränslekonverteringsgrad En siffra som normalt anges i procent och som representerar hur stor andel av bränslets  
energiinnehåll som omvandlas till elektricitet i en energiomvandlingsprocess

CSP Concentrated Solar Power.  Avser termiskt baserad koncentrerande teknik för att tillvarata  
solenergi för omvandling till elektricitet. Förknippas framför allt med teknologier såsom soltorn  
och paraboliska tråg där också värme kan lagras i ett flytande salt för att flytta leveransen av  
elektricitet till dygnets mörka timmar när efterfrågan på el är stor

DC/AC konverterare Enhet som omvandlar likström till växelström

Disk En komplett mekanisk bärande struktur med tillhörande spegelelement som tillsammans  
bildar ett parabolformat spegelsystem ämnat för att koncentrera solstrålning

DNI, Årlig DNI Direct Normal Irradiation. Effekten (Watt) från den direkta solstrålningen som faller in på en  
kvadratmeters yta som har placerats vinkelrätt mot solens strålar. Med begreppet ”Årligt DNI” 
avses den ackumulerade solinstrålningen över ett år uttryckt i kWh/m2 och år

Elevationsvinkel Avser vinkeln mellan horisontalplanet och linjen från en betraktare rakt mot solen

EPC Engineering, Procurement and Construction. Part som i allmänhet har totalansvaret för en  
entreprenad och ställer ut erforderliga garantier till finansiering av exempelvis ett kraftverk

EUR, MEUR Euro, miljoner euro

Feed in tariff Eltariff som garanteras i syfte att möjliggöra för nya teknologier att etablera sig på en marknad

Hybridmotor Är en motor som kan drivas av flera typer av bränsle

IPP Independent Power Provider. Part som i allmänhet äger, opererar och underhåller ett kraftverk 
samt säljer producerad el via ett PPA

Koncentrerad solstrålning Solstrålning som via någon typ av optiskt arrangemang har koncentrerats i syfte att öka  
energiinnehållet på en mottagande yta

Konverteringseffektivitet En siffra normalt anges i procent som representerar hur stor andel av energiinnehållet som  
omvandlas i en energiomvandlingsprocess

Kronor, tkr, mkr Svenska kronor, tusen svenska kronor, miljoner svenska kronor

Kylare Avser en enhet där överskottsenergi i form av värme avlägsnas från ett kylmedium  
(i huvudsak vatten) genom värmeväxling med ett forcerat luftflöde skapat av en kylfläkt

LNG Liquefied Natural Gas

O&M Operation and Maintenance - Drift och underhåll

Off-taker Slutanvändare av elektricitet

Parasitiska förluster Energi som åtgår för att driva kringsystem såsom kylfläktar, pumpar, aktuatorer etc.

PPA Power Purchase Agreement. Ett avtal som i allmänhet löper över en längre tid mellan  
köpare och producent av elektricitet

Reflektor Spegel som reflekterar solstrålning

RTM Resin Transfer Molding. En metod för tillverkning av högteknologiska kompositstrukturer  
med hög hållfasthet, komplexa geometrier och snäva dimensionstolleranser

Solapplikation En applikation där solen på något sätt bidrar med energi till en energiomvandlingsprocess

Solenergispot En virituell cirkelformad area i den reflekterade spegelns fokuspunkt där den koncentrerade  
solstrålningen är samlad

Stirlingmotor En motortyp som uppfanns 1816 och har som utmärkande egenskap att den förses med  
energi i form av värme som tillförs motorn externt

TCP/IP TCP/IP är en arkitektur för datakommunikation över nätverk

USD, MUSD Amerikanska dollar, miljoner amerikanska dollar

W, kW, MW Watt, kilowatt, megawatt

TEKNISK DEFINITIONSLISTA
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Sammanfattning

Sammanfattningen består av vissa informationskrav uppställda i punkter. Punkterna är numrerade i 
avsnitten A-E (A.1-E.7). Sammanfattningen i detta Memorandum innehåller alla de punkter som krävs 
för en sammanfattning i ett infomationsmemorandum för den aktuella typen av värdepapper och 
emittent. Eftersom vissa punkter inte är lämpliga för alla typer av memorandum kan det förekomma 
luckor i punkternas numrering. Även om det krävs att en punkt inkluderas i en sammanfattning för 
ett informationsmemorandum för den aktuella typen av värdepapper och emittent är det möjligt 
att ingen relevant information finns att lämna rörande punkten. Punkten har då ersatts med en kort 
beskrivning av informationskravet tillsammans med angivelsen ”ej tillämpligt”.
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                                          AVSNITT A – INTRODUKTION OCH VARNINGAR

A.1 Introduktion 
och varningar

Denna sammanfattning bör betraktas som en introduktion till Memorandumet. Varje beslut om att 
investera i de värdepapper som erbjuds ska baseras på en bedömning av Memorandumet i sin helhet 
från investerarens sida.
Om yrkande avseende uppgifterna i Memorandumet anförs vid domstol, kan den investerare som är 
kärande i enlighet med medlemsstaternas nationella lagstiftning bli tvungen att svara för kostnaderna  
för översättning av Memorandumet innan de rättsliga förfarandena inleds.
Civilrättsligt ansvar kan endast åläggas de personer som lagt fram sammanfattningen, inklusive 
översättningar därav, men endast om sammanfattningen är vilseledande, felaktig eller oförenlig med de 
andra delarna av Memorandumet eller om den inte, tillsammans med andra delar av Memorandumet, 
ger nyckelinformation för att hjälpa investerare när de överväger att investera i sådana värdepapper.

A. 2 Samtycke 
till finansiella 
mellan-
händers 
användning 
av Memoran-
dumet

Ej tillämpligt. Finansiella mellanhänder har inte rätt att använda Memorandumet för efterföljande 
återförsäljning eller slutlig placering av värdepapper. 

                                          AVSNITT B – EMITTENT

B.1 Registrerad 
firma och 
handelsbe-
teckning

Bolagets registrerade firma är Ripasso Energy AB (publ) med organisationsnummer 556760-6602.

B.2 Säte, bolags-
form och 
lagstiftning

Ripasso Energy har sitt säte i Göteborgs kommun och dess associationsform är publikt aktiebolag. 
Bolaget är bildat i Sverige och bedriver verksamhet enligt svensk lagstiftning.

B.3 Beskrivning av 
emittentens 
verksamhet

Ripasso Energy har utvecklat en hybridiserad stirlingmotor, baserat på en exklusiv licens från Kockums AB
(“Kockums”). Stirlingmotorn utgör grunden i den solhybrid som är Bolagets första kommersiella produkt. 
Solhybriden drivs av koncentrerad solvärme då den är tillgänglig och kompletteras med ett stort urval 
av bränslen under de mörka och molniga timmarna. Stirlingmotorn har utvecklats för skalproduktion 
i samarbete med Sibbhultsverken Group AB och dotterbolag (”Sibbhultsverken”) för att få ner styck-
kostnaden till konkurrenskraftig nivå. Solhybridens stora fördel är förmågan att använda en stor del 
förnyelsebar energi utan att ge avkall på leveranssäkerheten. Under våren 2016 ingick Ripasso Energy 
ett ramavtal med det Italienska företaget Horizon S.R.L. (”Horizon”). Horizon kommer enligt avtalet 
ansvara för utveckling och färdigställande av solhybridprojekt där Ripasso Energys stirlingmotor och 
mjukvara ska användas. Horizon har också åtagit sig att sälja projekten vidare till slutkund, vilket  
finansierar genomförandet. För närvarande har Horizon lämnat in ansökningar för 16 projekt, fördelade 
på fyra provinser på Sicilien, med en sammanlagd potential om en försäljning av 106 stirlingmotorer  
från Ripasso Energy, vilka ska leverera sammanlagt 3,6 MW.

B.4a Trender 
avseende 
emittenten 
och de 
branscher 
i vilka 
emittenten  
är verksam

Kolkraft har den största produktionsvolymen på världsmarknaden då den kan producera billig,  
pålitlig elektricitet. Dess negativa miljöpåverkan uppmärksammas dock allt mer och statliga bördor  
och överstatliga överenskommelser gör att dess marknadsandel minskar. I exempelvis USA  
beräknas 90 procent av den nya kraftförsörjning som kommer byggas vara gas-, vind- eller  
solkraft. De stora framgångarna för sol- och vindkraft exponerar dock allt mer svagheten i dess  
tillgänglighet. Detta problem försöks ibland lösas med olika lagringstekniker. Dessa har dock inte   
visat sig vara ekonomiskt gångbara för att flytta energileverans från när den produceras till när  
den konsumeras, till exempel från dag till natt eller, vilket är ännu svårare, från sommar till vinter.
Här ligger Ripasso Energys största, långsiktiga möjlighet då solhybriden producerar pålitlig,  
förnybar elektricitet till ett rimligt pris.

B.5 Koncern-
beskrivning

Ripasso Energy bedriver all verksamhet och är enda bolag.
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B.6 Störrre 
aktieägare 
samt kontroll 
över Bolaget

B.7 Utvald 
finansiell 
information i 
sammandrag

NEDANSTÅENDE TABELL VISAR RIPASSO ENERGYS STÖRRE AKTIEÄGARE.

Aktieägare per dagen för Memorandumet Antal aktier  Innehav

Sven Sahle (genom OÜ Dagny) 27 993 250 45,7 %

AC Cleantech Growth Fund I Holding AB 13 407 500 21,9 %

Miura Holding Limited 2 130 000 3,5 %

Gunnar Larsson (genom Estreet AB) 2 000 000 3,3 %

Hans Hansson 1 950 000 3,2 %

Sven-Christer Nilsson (genom Ripasso AB) 1 950 000 3,2 %

Oy H. Kuningas & Co AB 1 300 000 2,1 %

Graphite Energy Pty Limited 1 100 000 1,8 %

Ulf Gundemark (genom Gumaco AB) 375 000 0,6 %

Johan Ekesiöö (genom Johan Ekesiöö AB) 200 000 0,3 %

Övriga aktieägare* 8 751 959 14,4 %

TOTALT 61 157 709 100 %

* Utgörs av ca 1 632 aktieägare.

RESULTATRÄKNING

Belopp i tkr 2015-01-01 
- 2015-12-31

2014-01-01 
- 2014-12-31

2013-01-01 
- 2013-12-31

Nettoomsättning 1 022 2 759 249

Övriga rörelseintäkter 8 108 1 405

Summa 1 030 2 867 1 654

Rörelsens kostnader

Kostnad sålda varor -5 313 -265 -681

Övriga externa kostnader -2 559 -4 088 -1 919

Personalkostnader -2 834 -1 661 -2 181

Avskrivningar av materiella anläggn-
ingstillgångar

-728 -1 330 -1 439

Övriga rörelsekostnader -94 -198 -609

Rörelseresultat -10 499 -4 675 -5 175

Resultat från finansiella poster

Ränteintäkter och liknande resul-
tatposter

1 1 111

Räntekostnader och liknande 
resultatposter

-4 942 -1 383 -2

Resultat efter finansiella poster -15 440 -6 057 -5 065

Resultat före skatt -15 440 -6  057 -5 065

Skatt på årets resultat

Årets resultat -15 440 -6 057 -5 065

Årsredovisningarna för 2013-2015 har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och 
Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). 
Bolaget har inte upprättat kassaflödesanalys i årsredovisningarna för 2013-2015, men har tagit fram en 
kassaflödesanalys för delårsperioden för 2016 specifikt för detta Memorandum. Delårsinformationen för 
2015 och 2016 är hämtad direkt från Bolagets bokföring och har inte granskats av Bolagets revisor.
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BALANSRÄKNING

Belopp i tkr 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 165 572 144 078 132 143

Summa 165 572 144 078 132 143

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer 359 1 049 2 417

Summa 359 1 049 2 417

Finansiella anläggningstillgångar

Andra långfristiga värdepappersinnehav 0 0 0

Summa 0 0 0

Summa anläggningstillgångar 165 932 145 127 134 560

Omsättningstillgångar

Varulager mm

Varor under tillverkning 1 048 1 062 1 083

Pågående arbeten 105

Summa 1 153 1 062 1 083

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 469 39 1 770

Aktuell skattefordran 233 233 146

Övriga fordringar 702 752 288

Förutbetalda kostnader 419 227 249

Summa 1 823 1 251 2 453

Kassa och bank 1 238 3 762 2 694

Summa omsättningstillgångar 4 215 6 075 6 231

SUMMA TILLGÅNGAR 170 146 151 202 140 791

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital   

Bundet eget kapital

Aktiekapital (4533 aktier) 453 408 408

Summa 453 408 408
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Fritt eget kapital

Överkursfond 120 266 99 312 99 312

Balanserat resultat 24 643 30 701 32 647

Årets resultat -15 440 -6 057 5 065

Summa 129 470 123 955 126 893

Summa eget kapital 129 923 124 363 127 301

Kortfristiga skulder

Förskott från kunder 2 520 486 2 581

Leverantörsskulder 2 223 814 7 300

Övriga kortfristiga skulder 29 664 19 756 107

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 5 817 5 783 3 502

Summa 40 223 26 839 13 490

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 170 146 151 202 140 791

RESULTATRÄKNING

Belopp i tkr 2016-01-01 
- 2016-06-30

2015-01-01 
- 2015-06-30

Nettoomsättning 517 528

Övriga rörelseintäkter 148 4

Summa 665 532

Rörelsens kostnader

Kostnad sålda varor -579 -88

Övriga externa kostnader -1 579 -1 676

Personalkostnader -828 -1 259

Avskrivningar av materiella 
anläggningstillgångar

-188 -467

Övriga rörelsekostnader 0 -77

Rörelseresultat -2 509 -3 035

Resultat från finansiella poster

Ränteintäkter och liknande resultatposter 0 0

Räntekostnader och liknande resultatposter 0 -1 008

Resultat efter finansiella poster -2 509 -4 043

Resultat före skatt -2 509 -4 043

Skatt på årets resultat

ÅRETS RESULTAT -2 509 -4 043
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BALANSRÄKNING

Belopp i tkr 2016-06-30 2015-06-30

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 178 021 152 777

Summa 178 021 152 777

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer 171 582

Summa 171 582

Finansiella anläggningstillgångar

Andra långfristiga värdepappersinnehav - -

Summa - -

Summa anläggningstillgångar 178 192 153 359

Omsättningstillgångar

Varulager mm

Varor under tillverkning 1 048 1 062

Pågående arbeten 339 -

Summa 1 387 1 062

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 445 3 364

Fordringar hos koncernföretag 234 -

Aktuell skattefordran 360 360

Övriga fordringar 715 602

Förutbetalda kostnader 138 141

Summa 1 892 4 467

Kassa och bank 5 380 14 160

Summa omsättningstillgångar 8 659 19 689

SUMMA TILLGÅNGAR 186 851 173 048
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EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital (4080 aktier) 523 453

Fond för utvecklingsavgifter 12 448

Summa 12 971 453

Fritt eget kapital

Överkursfond 129 331 75 751

Balanserat resultat 41 306 69 159

Årets resultat -2 509  -4 043

Summa 168 128 140 867

Summa eget kapital 181 099 141 320

Kortfristiga skulder

Förskott från kunder 2 070 2 308

Leverantörsskulder 1 504 1 663

Övriga kortfristiga skulder 160 20 770

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2 018 6 987

Summa 5 752 31 728

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 186 851 173 048
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KASSAFLÖDESANALYS

Belopp i tkr 2016-01-01 
- 2016-06-30

Den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster -2 509

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m m 188

Summa -2 321

Betald inkomstskatt -127

Kassaflöde från den löpande verksamheten före  
förändringar av rörelsekapital

-2 448

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Ökning(-)/Minskning (+) av varulager -234

Ökning(-)/Minskning (+) av rörelsefordringar 59

Ökning(+)/Minskning (-) av rörelseskulder -25 943

Kassaflöde från den löpande verksamheten -28 566

Investeringsverksamheten

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -12 449

Kassaflöde från investeringsverksamheten -12 449

Finansieringsverksamheten

Nyemission 53 650

Erhållna aktieägartillskott 36

Amortering av lån -8 529

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 45 157

Årets kassaflöde 4 142

Likvida medel vid årets början 1 238

LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT 5 380

NYCKELTAL

2016-06-30 2015 2014 2013

Soliditet i % 97 76 82 90

Väsentliga förändringar finansiell ställning eller ställning på marknaden efter den 30 juni 2016 
Sedan den 30 juni 2016 har Bolaget erhållit ett lånelöfte om 15 mkr från Huvudägaren  
(Sven Sahle genom bolag) samt genomfört en kvittningsemission om 6 350 000 kronor, varefter 
Bolaget blivit fritt från långsiktig skuldfinansiering. Lånelöftet gavs för säkerställande av Bolagets 
finansieringsbehov innan finansiering genom nyemissioner var säkerställd. Lånelöftet gavs på 
marknadsmässiga villkor. Full teckning och betalning har mottagits avseende den emission som 
beslutades av extra bolagsstämman den 26 augusti 2016, motsvarande 23 mkr. I anslutning till den 
senare emissionen beslutades även om en kvittningsemission samt riktad emission, vilka resulterade i att 
skulder om 1 229 000 kronor kvittades, samt ett erhållande av en betalning om 4 971 836 kronor för den 
riktade emissionen. Utöver vad som anges i detta Memorandum känner Bolaget inte till några väsentliga 
förändringar avseende Bolagets finansiella situation eller ställning på marknaden som inträffat efter den i 
detta Memorandum i sammandrag presenterade senaste delårsperioden för andra kvartalet 2016.
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B.8 Proforma- 
redovisning

Ej tillämplig. Bolaget har inte upprättat någon proformaredovisning.

B.9 Resultat-
prognos

Ej tillämplig. Bolaget har inte lämnat någon resultatprognos.

B.10 Anmärkningar 
i revisions-
berättelse

Revisionsberättelsen 2015 avviker från standardformulering. Såsom övrig upplysning upplystes om att 
revisionen har genomförts av annan revisor än vid revisionen av årsredovisning 2014. Upplysning av 
särskild betydelse lämnades avseende att Bolagets framtida verksamhet var avhängig av att finansiering 
erhålls. 

B.11 Otillräckligt 
rörelsekapital

Ej tillämplig. Det är Bolagets bedömning att det befintliga rörelsekapitalet är tillräckligt för de  
aktuella behoven under den kommande tolvmånadersperioden vid tidpunkten för godkännande  
av detta Memorandum.

                                         AVSNITT C – VÄRDEPAPPER

C.1 Värdepapper 
och ISIN

Listningen avser aktier i Ripasso Energy, med ISIN-kod SE0009143993.

C.2 Valuta Aktierna är denominerade i svenska kronor.

C.3 Totalt antal 
aktier i Bolaget

Bolagets registrerade aktiekapital uppgår till 611 577,09 kronor, fördelat på 61 157 709 aktier  
med ett kvotvärde om 0,0100 kronor.

C.4 Rättigheter 
som  
samman- 
hänger  
med värde-
papperen

Aktierna har emitterats enligt svensk lag och är denominerade i svenska kronor samt har ett  
röstvärde om en (1) röst vid bolagsstämma. Aktierna är registrerade i avstämningsregister hos  
Euroclear Sweden AB. Aktierna är för närvarande inte föremål för någon officiell handel, men Bolagets 
aktie har godkänts för listning på NGM Nordic MTF. Varje aktie äger lika rätt till Bolagets tillgängar och 
vinst. Vid bolagsstämman får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av honom eller henne ägda och 
företrädda aktier utan begränsning i rösträtten. Samtliga aktier ger lika företrädesrätt att teckna aktier 
vid emission av nya aktier i Bolaget om inte bolagsstämman, eller styrelsen genom ett bemyndigande 
från bolagsstämman, beslutar om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Det föreligger inga 
begränsningar i aktiernas överlåtbarhet. Bolagets aktier är ej heller föremål för erbjudande som lämnats 
till följd av budplikt, inlösenrätt eller lösningsskyldighet. Bolagets aktier har ej varit föremål för offentligt 
uppköpserbjudande under innevarande eller föregående räkenskapsår.

C.5 Inskränknin-
gar i rätten 
att överlåta 
värde- 
papperen

Ej tillämplig. Aktierna är inte föremål för några överlåtelsebegränsningar.

C.6 Handelsplats Ej tillämplig. Bolagets aktie har godkänts för upptagande till handel på NGM Nordic MTF. 
Första handelsdag beräknas inträffa den 28 november 2016.

C.7 Utdelnings- 
policy

Någon utdelning avses inte att lämnas de närmsta fem åren.
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                                          AVSNITT D – RISKER

D.1 Huvudsak-
liga risker 
avseende 
emittenten 
och dess 
verksamhet

Bolaget har identifierat ett antal riskfaktorer som bedöms skulle kunna ha en väsentlig negativ inverkan 
på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning, påverka Bolagets framtidsutsikter, och/eller 
medföra att värdet på Bolagets aktier minskar. Riskfaktorerna är inte rangordnade efter sannolikhet,  
betydelse eller potentiell påverkan på aktierna eller Bolagets verksamhet, resultat eller finansiella  
ställning och gör inte anspråk på att vara uttömmande. 

Huvudsakliga risker relaterade till Bolaget och/eller branschen utgörs av:

Finansiering och framtida kapitalbehov 
Bolaget kan, beroende på verksamhetens utveckling i stort, komma att behöva ytterligare kapital för  
att förvärva tillgångar eller för att vidareutveckla tillgångarna på för Bolaget godtagbart kommersiella 
villkor. Förutsättningarna för framtida finansiering kommer bero på hur Bolaget verksamhet utvecklas, 
men också av andra faktorer som ligger utanför Bolagets kontroll, så som den makroekonomiska 
utvecklingen och kapitalmarknadens vilja att finansiera bolag i det segment Bolaget tillhör. Om Bolaget 
inte kan erhålla tillräcklig finansiering kan omfattningen av Bolagets verksamhet begränsas och kan få  
en väsentlig negativ inverkan på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat.

Beroende av nyckelpersoner och medarbetare
Inom Bolaget finns nyckelpersoner som är viktiga för en framgångsrik utveckling av Bolagets verksam-
het. Bolaget är beroende av kvalificerad och motiverad personal inom alla funktioner. Det är av stor vikt 
att Bolaget lyckas locka till sig och behålla nyckelpersonal samt att dessa upplever Bolaget som en 
attraktiv arbetsgivare. Om sådana nyckelpersoner och medarbetare skulle lämna Bolaget skulle detta ha 
en negativ inverkan på Bolagets verksamhet.

Beroende av samarbetspartnern Horizon
Bolagets för närvarande viktigaste projekt bedrivs på Sicilien i Italien. Bolaget bedriver projektet  
tillsammans med ett Italienskt bolag som heter Horizon S.R.L.. Horizon ska hantera utveckling,  
färdigställande och finansiering av projektet. Det skulle vara svårt för Bolaget att ersätta Horizon  
med en annan samarbetspartner utan att det medförde negativa konsekvenser för projektet. Det är 
därför viktigt för Bolaget att Horizon fullgör sina åtaganden mot Bolaget för projektets fullgörande.  
Om det inte sker riskerar projektet försenas, fördyras eller inte genomföras alls, vilket skulle ha negativa  
konsekvenser för Bolagets verksamhet. 

Garantiutfästelser och produktansvar 
Bolagets försäljning av stirlingmotorer sker med utfästelser om leveranstid och prestanda. Om Bolaget 
inte lyckas leverera stirlingmotorerna i tid eller om deras prestanda inte uppfyller de utfästelser som 
Bolaget gjort kan Bolaget komma att bli skyldigt att ersätta motparter för skada upp till, i förekommande 
fall, tillämpliga ansvarsbegränsningsnivåer. För det fall Bolagets produkter orsakar skada kan den  
eller de som drabbas av skadan komma att rikta anspråk mot Bolaget enligt bestämmelser om 
 produktansvar. Om garantianspråk eller produktansvar aktualiseras och detta inte fullt ut täcks av  
Bolagets försäkring eller regressmöjlighet kan Bolagets finansiella ställning påverkas negativt.
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D.2 Huvudsak-
liga risker 
avseende 
värde- 
papperen

Huvudsakliga risker relaterade till värdepapperen utgörs av:

Huvudägare med väsentligt inflytande
Per dagen för Memorandumet kontrollerar Sven Sahle (Huvudägaren) genom bolag 46 procent  
av rösterna i Bolaget, vilket ger Huvudägaren ett väsentligt inflytande över Bolaget. Huvudägarens 
intressen kan skilja sig väsentligt från eller konkurrera med Bolaget eller andra aktieägares intressen  
och Huvudägaren kan utöva inflytande över Bolaget på ett sätt som strider mot de andra aktieägarnas 
intressen.

Framtida försäljning av aktier av befintliga aktieägare
Priset på Ripasso Energys aktier kan sjunka om det sker en betydande försäljning av aktier i Bolaget, 
särskilt om aktierna säljs av Bolagets styrelseledamöter, ledande befattningshavare eller Huvudägare. 

Nyemission av ytterligare aktier kan påverka priset på utestående  
aktier och leda till utspädning för Bolagets aktieägare
Eventuella framtida emissioner kan ha väsentlig negativ påverkan på priset på aktierna och kan få 
resultatet per aktie och substansvärde per aktie att sjunka. Även om befintliga aktieägare enligt svensk 
lag som huvudregel har viss företrädesrätt vid vissa emissioner av aktier kan emissioner beslutas att 
genomföras med avvikelse från företrädesrätten, vilket kan leda till att innehavet för befintliga aktieägare 
i Bolaget späds ut.

Utebliven utdelning
Storleken på eventuella framtida utdelningar Bolaget kan komma att göra kommer att bero på  
dess framtida resultat, finansiella ställning, kassaflöde, krav på rörelsekapital, villkoren enligt Bolagets 
utestående skulder och andra faktorer. Det är därför inte säkert att utdelning kommer att föreslås 
eller beslutas om under ett visst år, eller att utdelning som gjorts ett visst år kommer att upprätthållas  
följande år.
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Riskfaktorer

En investering i Ripasso Energys aktier är förknippad med olika risker. Det finns en rad faktorer som 
påverkar, eller skulle kunna påverka, Ripasso Energys verksamhet, både direkt och indirekt. Nedan 
beskrivs, utan någon särskild ordning och utan anspråk på att vara uttömmande, de riskfaktorer 
och betydande omständigheter som anses vara väsentliga för Ripasso Energys verksamhet och 
framtida utveckling. De risker som beskrivs nedan är inte de enda riskerna som Ripasso Energy 
och dess aktieägare kan exponeras för. Ytterligare risker som för närvarande inte är kända för 
Ripasso Energy, eller som Ripasso Energy för närvarande anser är oväsentliga, kan också ha en 
negativ inverkan på Ripasso Energys verksamhet, resultat eller finansiella ställning. Sådana risker 
kan också leda till att Ripasso Energys aktiekurs sjunker betydligt, och investerare riskerar att 
förlora hela eller del av sin investering. 

Utöver detta avsnitt ska investerare även ta hänsyn till den övriga information som lämnas i 
Memorandumet i dess helhet. Memorandumet innehåller också framåtriktade uttalanden som 
påverkas av framtida händelser, risker och osäkerhetsfaktorer. Ripasso Energys verkliga resultat 
kan skilja sig väsentligt från de förväntade resultaten i dessa framåtriktade uttalanden på grund 
av många faktorer, däribland de risker som beskrivs nedan och i andra delar av Memorandumet.

VERKSAMHETS- OCH  
MARKNADSRELATERADE RISKER 

Finansiering och framtida kapitalbehov 
Bolaget kan, beroende på verksamhetens utveckling i stort, 
komma att behöva ytterligare kapital för att förvärva tillgångar 
eller för att vidareutveckla tillgångarna på för Bolaget godtagbart 
kommersiella villkor. Förutsättningarna för framtida finansiering 
kommer bero på hur Bolaget verksamhet utvecklas, men också 
av andra faktorer som ligger utanför Bolagets kontroll, så som 
den makroekonomiska utvecklingen och kapitalmarknadens 
vilja att finansiera bolag i det segment Bolaget tillhör. Om 
Bolaget inte kan erhålla tillräcklig finansiering kan omfattningen 
av Bolagets verksamhet begränsas, vilket kan få en väsentlig 
negativ inverkan på Bolagets verksamhet, finansiella ställning 
och resultat.

Beroende av nyckelpersoner och medarbetare
Inom Ripasso Energy finns nyckelpersoner vilka är viktiga för  
en framgångsrik utveckling av Bolagets verksamhet.  

Ripasso Energy är beroende av kvalificerad och motiverad 
personal inom alla funktioner. Det är av stor vikt att Bolaget 
lyckas locka till sig och behålla nyckelpersonal samt att dessa 
upplever Ripasso Energy som en stimulerande arbetsgivare. Om 
sådana nyckelpersoner och medarbetare skulle lämna Bolaget 
skulle detta ha en negativ inverkan på Bolagets verksamhet.

Beroende av samarbetspartnern Horizon
Bolagets för närvarande viktigaste projekt bedrivs på Sicilien i 
Italien. Bolaget bedriver projektet tillsammans med ett Italienskt 
bolag som heter Horizon S.R.L. Horizon ska hantera utveckling, 
färdigställande och finansiering av projektet. Det skulle vara svårt 
för Bolaget att ersätta Horizon med en annan samarbetspartner 
utan att det medförde negativa konsekvenser för projektet. Det  
är därför viktigt för Bolaget att Horizon fullgör sina åtaganden 
mot Bolaget för projektets fullgörande. Om det inte sker riskerar 
projektet försenas, fördyras eller inte genomföras alls, vilket 
skulle ha negativa konsekvenser för Bolagets verksamhet.  
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Garantiutfästelser och produktansvar 
Bolagets försäljning av stirlingmotorer sker med utfästelser 
om leverenstid och prestanda. Om Bolaget inte lyckas leverera 
stirlingmotorerna i tid eller om deras prestanda inte uppfyller 
de utfästelser som Bolaget gjort kan Bolaget komma att bli 
skyldig att ersätta motparter för skada upp till, i förekommande 
fall, tillämpliga ansvarsbegränsningsnivåer. För det fall Bolagets 
produkter orsakar skada kan den eller de som drabbas av skadan 
komma att rikta anspråk mot Bolaget enligt bestämmelser 
om produktansvar. Om garantianspråk eller produktansvar 
aktualiseras och detta inte fullt ut täcks av Bolagets försäkring 
eller regressmöjlighet kan Bolagets finansiella ställning påverkas 
negativt. 

Regelförändringar i Italien 
Horizon-projektets ekonomiska bärighet baseras på att  
den italienska staten garanterar en hög så kallad ”feed in tariff”  
för Bolagets CSP-teknologi. Om den italienska staten skulle  
sluta garantera eller väsentlig minska ”feed in tariff” jämfört med 
vad som gäller i dagsläget skulle den ekonomiska bärigheten 
försämras, vilket skulle medföra negativa konsekvenser för 
projektet. Om det sker riskerar projektet att försenas eller inte 
genomföras alls, vilket skulle ha negativa konsekvenser för 
Bolagets verksamhet. 

Beroende av Sibbhultsverken
Bolagets stirlingmotor tillverkas i Sibbhultsverken i Sverige.  
Bolaget bedömer det svårt att på kort sikt hitta en annan 
leverantör av motorer. Om produktionsanläggningen i Sibbhult 
skulle slås ut, t ex till följd av en brand eller ett sabotage, skulle 
det medföra risk för försening och fördyring av Bolagets projekt. 
Om det sker skulle det ha negativa konsekvenser för Bolagets 
verksamhet.

Förskott i samband med Keetmanshoop-projektet  
i Namibia
Bolagets Keetmanshoop-projekt i Namibia är avsett att delvis 
finansieras med stödpengar från ”The Energy and Environment 
Partnership” (”EEP”), vilket är ett stödprogram med syfte  
att utveckla förnybar energiteknik i Sydostasien och Afrika.  
Programmet finansieras av Finlands utrikesdepartment samt  
engelska och holländska myndigheter. Bolagets lokala  
samarbetspartner för projektet, det sydafrikanska bolaget  
Basil Read Energy Ltd (”BRE”) har ansökt om och beviljats ett 
bidrag under EEP och en förskottsbetalning om 250 000 euro  
har genomförts. BRE har därefter, efter avdrag för växling- och  
valutakostnader, överfört 221 558 euro till Bolaget som har  
bokförts som ett förskott. Om Keetmanshoop-projektet inte  
genomförs eller försenas väsentligen kan EEP komma att 
återkräva förskottet från BRE. BRE kan då i sin tur komma att 
rikta krav mot Bolaget om motsvarande belopp. Bolaget anser att  

Bolaget inte är återbetalningsskyldigt, men det kan inte 
uteslutas att Bolaget i ett sådant läge blir skyldig att återbetala 
förskottet. Om det sker skulle förskottet inte kunna intäktsföras 
och återbetalningen skulle ha negativ kassaflödespåverkan för 
Bolaget, vilket skulle vara negativt för Bolagets verksamhet.

Konkurrerande produkter
Bolaget är verksamt på en konkurrensutsatt marknad  
där utvecklingen går fort. Produktutveckling och innovation  
av andra aktörer kan resultera i att det kommer fram produkter  
och tekniker som har bättre egenskaper än Bolagets produkter. 
Om Bolaget inte förmår upprätthålla konkurrenskraften  
på Bolagets produkter kan det få en väsentlig negativ  
inverkan på Bolagets finansiella ställning och resultat. 

Tidsbegränsad exklusivitet i avtalet med Kockums 
Bolagets huvudteknologi baseras på en licens från Kockums.  
Licensen är evig och för närvarande exklusiv. Exklusiviteten  
upphör emellertid den 31 december 2018. Efter detta datum 
finns det risk att Kockums utfärdar en motsvarande licens till  
en annan aktör. Bolagets egenutvecklade teknik ger Bolaget  
ett försprång, men den egenutvecklade tekniken är inte föremål  
för patent, så det kan inte uteslutas att andra aktörer försöker 
utveckla produkter som liknar Bolagets. Om en konkurrent  
utvecklar en liknande produkt med bättre egenskaper än  
Bolagets riskerar det att få en väsentlig negativ inverkan  
på Bolagets finansiella ställning och resultat.  

Elprisutvecklingen
Elen från Bolagets solhybrid kommer primärt från en förnybar 
energikälla. I kombination med att den är tillgänglig dygnet runt, 
till den effekt kunden önskar och på platser som kan ligga utanför 
befintliga elnät, gör detta att Bolaget bedömer att solhybriden 
kommer att vara intressant för kommersiellt bruk även om 
produktionskostnaden ligger på en nivå som inte gör elen 
lönsam att sälja till så kallat spotpris på de marknader Bolaget är 
verksamt. Bolagets förmåga att sälja solhybrider för kommersiellt 
bruk kommer emellertid över tiden att påverkas av den allmänna 
elprisutvecklingen. Om det allmänna elpriset går ner och etablerar 
sig på en väsentligt lägre nivå än i dagsläget kan priset för elen 
som produceras av solhybriden komma att anses oattraktivt, vilket 
innebär att det kan komma ha en negativ inverkan på Bolagets 
verksamhet.

Valutarisker 
Ripasso Energy bedöms framöver komma att ha merparten av 
intäkterna i utländska valutor, framförallt euro, medan väsentliga 
kostnader, framförallt personalkostnader är i svenska kronor.  
Detta innebär att kursfluktuationer mellan euron och svenska 
kronan kan komma att påverka resultatet negativt.
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RISKER RELATERADE TILL VÄRDEPAPPEREN 

Huvudägare med väsentligt inflytande
Per dagen för Memorandumet kontrollerar Sven Sahle  
(Huvudägaren) genom bolag 46 procent av rösterna i Bolaget, 
vilket ger Huvudägaren ett väsentligt inflytande över Bolaget. 
Huvudägarens intressen kan skilja sig väsentligt från eller  
konkurrera med Bolaget eller andra aktieägares intressen och 
Huvudägaren kan utöva inflytande över Bolaget på ett sätt som 
strider mot de andra aktieägarnas intressen. 

Framtida försäljning av aktier av befintliga  
aktieägare
Priset på Ripasso Energys aktier kan sjunka om det sker en  
betydande försäljning av aktier i Bolaget, särskilt om aktierna  
säljs av Bolagets styrelseledamöter, ledande befattningshavare 
eller Huvudaktieägare. 

Nyemission av ytterligare aktier kan påverka priset  
på utestående aktier och leda till utspädning för  
Bolagets aktieägare
Eventuella framtida emissioner kan ha väsentlig negativ  
påverkan på priset på aktierna och kan få resultatet per aktie och 
substansvärde per aktie att sjunka. Även om befintliga aktieägare 
enligt svensk lag som huvudregel har viss företrädesrätt vid vissa 
emissioner av aktier kan emissioner beslutas att genomföras med 
avvikelse från företrädesrätten, vilket kan leda till att innehavet för 
befintliga aktieägare i Bolaget späds ut. 

Utebliven utdelning
Storleken på eventuella framtida utdelningar Bolaget kan  
komma att göra kommer att bero på dess framtida resultat,  
finansiella ställning, kassaflöde, krav på rörelsekapital, villkoren 
enligt Bolagets utestående skulder och andra faktorer. Det är 
därför inte säkert att utdelning kommer att föreslås eller beslutas 
om under ett visst år, eller att utdelning som gjorts ett visst år 
kommer att upprätthållas följande år.
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Bakgrund och motiv

Flera andra fördelar har drivit utvecklingen då projekt har kunnat finansieras privat och byggtider förkortats. Produktionen har också kunnat 
decentraliseras. I USA förväntas 90 procent av all ny produktion komma från sol, vind eller gas. I takt med sol- och vindenergins framsteg 
har nya utmaningar tillkommit, då elektricitet inte alltid kan produceras när den ska konsumeras. Detta försöker man ibland lösa genom olika 
lagringstekniker, men man har inte nått ända fram, eftersom produktionen inte bara ska flyttas från dag till natt, utan även från sommar till 
vinter. Här ligger Ripasso Energys möjlighet. Vi har sedan 2008, med stöd av en licens från Kockums, tagit fram en stirlingmotor som kan drivas 
på både solenergi och ett flertal bränsletyper. Vår solhybridlösning levererar det som marknaden efterfrågar - maximalt med förnyelsebart och 
alltid tillgängligt. Genom samarbete med Sibbhultsverken kan vi serietillverka stirlingmotorn och få ner kostnaden till en nivå som öppnar en 
stor marknad, och vi står nu inför att inleda produktion anläggningar för kommersiellt bruk. Det gör vi under kommande år tillsammans med 
vår partner Horizon. Vi förväntar oss en orderingång på åtminstone 100 motorer och genomför nu alla förberedelser för att kunna leverera 
framgångsrika projekt. För att kunna vara en trovärdig leverantör har vi stärkt vår balansräkning och ansöker om listning av aktien på NGM 
Nordic MTF. Det kommer vara viktigt för Bolaget att ha tillgång till kapitalmarknaderna när det är dags för ytterligare expansion efter det att 
teknologin är bevisad. 

Styrelsen för Ripasso Energy AB (publ) är ansvarig för innehållet i detta Memorandum. Styrelsen försäkrar härmed att 
alla rimliga försiktighetsåtgärder har vidtagits för att säkerställa att uppgifterna i detta Memorandum, såvitt styrelsen vet, 
överensstämmer med de faktiska förhållandena och att ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka dess innebörd.  
I de fall information kommer från tredje man har informationen återgivits korrekt och, såvitt Ripasso Energy kan känna till  
och försäkra genom jämförelse med annan information som offentliggjorts av berörd tredje man, inga uppgifter har 
utelämnats på ett sätt som skulle göra den återgivna informationen felaktig eller missvisande.

Produktionen av elektricitet har genomgått ett kraftigt skifte under de senaste åren. Efterfrågan 
på förnyelsebara alternativ har mötts med ett flertal olika teknologier och de mest framgångsrika 
som solpaneler och vindkraft kan idag under vissa förhållanden producera en kilowattimme 
billigare än de konventionella alternativen som kol- eller kärnkraft. 

Styrelsen för Ripasso Energy AB (publ)

Stockholm den 23 november 2016
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VD har ordet

2008 lämnade jag jobbet som Vd för Kockums AB, där jag fick 
insikt i Kockums fantastiska U-båtsteknologi som framgångsrikt 
utvecklats genom generationer av produkter. Efter 15 år som 
chef och ledare inom svensk teknisk industri med ständigt 
växande ansvar och en utvecklande karriär, var känslan av 
att skapa något från grunden helt oemotståndlig. Kockums 
stirlingteknologi var och är helt världsunik i form av sin förmåga 
att med en enastående tillförlitlighet omvandla värmeenergi 
till elektricitet med hög kapacitet och verkningsgrad. I svenska 
U-båtar har teknologin funnits i operativ drift sedan 1988 och 
rönt mycket stor uppmärksamhet via uthyrningen av U-båten 
Gotland till den amerikanska flottan. Ripasso Energys resa 
startade med en tanke om att denna teknologi borde kunna 
utnyttjas till mer än rent militära tillämpningar och vi valde att 
fokusera på tillämpningen för att utvinna solenergi.

Under 2008 säkrades en licens från Kockums som gav  
Ripasso Energy möjligheten att både bygga upp en egen 
kompetens kring stirlingteknologin och att vidareutveckla och 
kommersialisera den för icke militära energiapplikationer. 
Under 2009 säkrades erforderlig finansiering för att Bolaget 
skulle kunna rekrytera personal och starta utvecklingen av en 
produkt för utvinning av solenergi. Vi har sedan dess anpassat 
stirlingmotorn för volymtillverkning i samarbete med vår 

produktionspartner Sibbhultsverken och förbättrat den i flera 
avseenden. De viktigaste är ökad effektivitet på motorn och 
ökad livslängd för slitagekomponenter, vilket har gjort att vi idag 
når ett serviceintervall om 6 000 driftstimmar. Detta möjliggör 
mycket låga underhållskostnader.

Under 2012 påbörjades byggnationen av en referensanläggning 
i Sydafrikas Kalahariöken och i november 2012 kunde vi i denna 
demonstrera en världsledande effektivitet för konvertering 
av solenergi till elektricitet om 32 procent. Denna effektivitet 
är närapå dubbelt så hög som konkurrerande teknologier 
och är central i vår affärsplan, eftersom den möjliggör en 
mycket kostnadseffektiv energiproduktion med stigande 
produktionsvolymer.

Under de senaste fem åren har marknaden för solenergi växt 
mycket kraftigt vilket har möjliggjort stora investeringar i form av 
kapacitet för tillverkning av solpaneler, i framför allt Kina. Detta 
har drivit ner priserna på solpaneler snabbare än vad någon 
hade kunnat ana 2008, vilket har gjort att det blivit allt svårare 
att komma in på marknaden med nya rena solenergibaserade 
produkter. Utvecklingen med mängder av stora installerade 
parker med solpaneler medför dock också att svårigheterna att 
ha tillgänglig elektricitet när solen inte lyser gradvis ökar. 2013 
drog vi slutsatsen att denna utveckling var en stor möjlighet för 
vår stirlingteknik, eftersom stirlingmotorn kan drivas av andra 
energikällor när solen inte lyser och därmed i en utrustning 
kan möjliggöra den höga tillgänglighet av el som marknaden 
efterfrågar. Motsvarande tillgänglighet kan åstadkommas på 
andra sätt, men då med en kombination av flera kraftverk som 
arbetar parallellt vilket medför dåligt kapitalutnyttjande och 
därmed också kostsam el. Denna slutsats blev startskottet för vår 
utveckling av en solhybrid där vi kan kombinera solvärme med 
bränslebaserad uppvärmning av stirlingmotorn, vilket möjliggör 
leverans av elektricitet under dygnets alla timmar. I stort sett de 
flesta tillgängliga gas eller vätskeformiga bränslen kan användas, 
såsom exempelvis biogas, naturgas, etanol etc. Denna förmåga 
blir synnerligen intressant då vår teknologi är modulär och 
där mindre installationer kan leverera precis den effekt som 
förbrukaren önskar vid varje givet tillfälle. Detta innebär i sin tur 
att energiproduktion kan lokaliseras där förbrukningscentra finns 
och stora investeringar i transmissionskapacitet kan elimineras. 
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Ripasso Energy har nu en i det närmaste färdigutvecklad produkt 
som är redo för de första kommersiella projekten. I början av 
2016 fick vi en kvittens på detta då ett projekt med vår teknologi 
beviljades en genereringslicens för ett kraftverk i Namibia. 
Produkten erbjuder unika egenskaper som gör att kunder kan 
generera tillgänglig elektricitet till en attraktiv totalkostnad, där 
tillgången på sol och lämpliga bränslen är passande. I Italien är 
förutsättningarna speciellt goda eftersom tariffer avsedda att 
stödja småskaliga solenergiprojekt finns där stirlingteknologi 
är det enda rimliga alternativet för att utnyttja dessa tariffer. 
Detta har gjort att vi valt att lägga vårt fokus på marknaden 
i Italien som möjliggör att vi med lönsamhet kan leverera 
produkter i begränsade volymer, vilket medför att vår produkt blir 
kommersiellt bevisad och etablerad. Vi har därför under våren 
2016 skrivit ett ramavtal med en samarbetspartner och kund 
på Sicilien där vi förväntar oss att starta genomförandet av våra 
första kommersiella projekt under 2017.  

Efter en mycket lyckad och fulltecknad emission så står vi nu 
inför Bolagets första handelsdag på NGM Nordic MTF. Detta är en 
milstolpe i Bolagets historia och även en viktig kvalitetsstämpel 
för Ripasso Energy som kommer att underlätta vår väg till full 
kommersialisering. Kapitaltillskottet från emissionen gör också 
att vi kan säkerställa att vår produkt och organisation är redo för 
att väl genomföra våra första kommersiella projekt i Italien. Vi har 
nått hit med en stor portion envishet, uthållighet, professionalism 
och målmedvetenhet, egenskaper som är utmärkande för Ripasso 
Energy och våra medarbetare. Vi drivs alla av en övertygelse om 
att vi kommer att skriva svensk industrihistoria och vi hoppas att 
ni vill vara med och göra det tillsammans med oss!

Gunnar Larsson
Verkställande direktör
Ripasso Energy AB (publ)
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Affärsidé och vision
Ripasso Energy ska leverera marknadens bästa hybridiserade 
stirlingmotor till ett konkurrenskraftigt pris. Initialt ska vi bevisa 
motorn kommersiellt och för att sedan ta nästa steg och skapa 
tillräcklig efterfrågan så att stirlingmotorn kan tillverkas i en 
årlig volym av 200 enheter. Detta möjliggör styckkostnader som 
gör den konkurrenskraftigt prissatt för en bred marknad vid en 
projektstorlek om minst 400 enheter. Våra möjligheter att nå 
dessa mål är bäst när motorn används som solhybrid.  
Vi har tagit fram och testat ett helt koncept som vi är redo 
att leverera under kommande år. Inom denna marknad 
bedömer vi oss kunna ersätta dyrare och sämre alternativ 
och orderstorlekarna är stora. Vi kan dra nytta av den 
globala efterfrågan på förnybara alternativ, de affärs- och 
finansieringsmodeller som byggts upp för vind- och solkraft 
samt den allt mer tillgängliga naturgasen i form av LNG. 
Bolagets intjäningsförmåga och konkurrensfördel ökar drastiskt 
med tillverkad volym då de fallande styckkostnaderna inom 
fordonsindustrin är direkt tillämpliga på produkten och vårt 

samarbete med Sibbhultsverken gör oss redo att tillverka 
stora volymer med hög kvalitet. Ripasso Energy kommer inte 
bygga upp försäljnings- eller servicenätverk för ett flertal 
marknader utan kommer fokusera på det fåtal marknader där 
bäst förutsättningar finns och sedan söka ingå strategiska 
partnerskap eller genomföra en försäljning av Bolaget. 

Verksamhet och produkt
Ripasso Energys förnyelsebara system för tillgänglig och  
behovsstyrd kraftförsörjning bygger på en solföljande parabolisk 
reflektor kombinerad med en 33 kW stirlingmotor. Systemet 
samlar värme från solen i en parabolisk reflekterande disk som 
följer solljuset och upphettar vätgas som driver kolvar i motorn. 
Systemet ger direkt växelström utan behov av ytterligare DC/AC- 
konverterare, vattenkylningssystem eller komplexa centrala enheter.
Systemet omvandlar koncentrerad solstrålning till elenergi med 
hög effektivitet. Genom en unik hybridanpassning, kompletterar 
Ripasso Energy solenergin med biogas, restgas eller andra fluida 
bränslen då solstrålning inte finns tillgänglig.  

Verksamhetsbeskrivning

Ripasso Energy grundades 2008 av Gunnar Larsson, tidigare Vd på Kockums AB. Efter att  
merparten av utvecklingen av hybridiserade stirlingmotorer är färdigställd, beräknas Bolaget  
nu stå redo att under 2017 börja leverera de första serietillverkade stirlingmotorerna till kund. 

Ripasso Energy har utvecklat en hybridiserad stirlingmotor, baserat på en exklusiv licens från 
Kockums. Bolagets hybridlösning möjliggör produktion av elektricitet dygnets alla timmar,  
från sol då den är tillgänglig, vilken kan kompletteras med ett stort urval av bränslen under  
de mörka och molniga timmarna. Stirlingmotorn har utvecklats för skalproduktion i samarbete  
med Sibbhultsverken för att få ner styckkostnaden till konkurrenskraftig nivå samt anpassats  
för drift av ett flertal värmekällor som koncentrerad solvärme och förbränning av de flesta gaser 
och flytande bränslen. Slutprodukten är en motor som kan leverera elförsörjning dygnet runt  
med högsta möjliga förnybara innehåll och så hög bränslekonverteringsgrad att den kostnads-
mässigt står sig väl för både större installationer som försörjer ett nationellt elnät samt mindre  
anläggningar för privata kunder inom exempelvis gruvindustrin. Bolagets hybridlösning förväntas  
vara eftertraktad på den stora och växande marknaden för förnyelsebar energi eftersom den,  
till skillnad från befintlig teknologi, kan leverera elektricitet till ett konkurrenskraftigt pris även  
när solen inte lyser eller vinden inte blåser. 
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Det innebär att systemet erbjuder tillgänglig och behovsstyrd 
kraftförsörjning. Därtill har Ripasso Energy utvecklat en 
parabolformad spegel med mycket hög precision. Detta har 
gjort det möjligt för Ripas so Energy att erbjuda branschens mest 
effektiva lösning för att konvertera solenergi till elektricitet av 
nätkvalitet. Ripasso Energys teknik har en förväntad livslängd av  
åtminstone 25 år och medger gradvis renovering för att 
ytterligare förlänga och förbättra driften. 

Stirlingmotorn
Stirlingmotorn uppfanns under artonhundratalet och är, med 
sin förmåga att effektivt konvertera värme till mekanisk energi, 
en mycket lämplig teknik för att konvertera termisk energi till 
elektricitet. I sin enklaste version är stirlingmotorn ett slutet 
system med en expansionscylinder och en kompressionscylinder, 
fylld med en arbetsgas. Cylindrarnas kolvar är förbundna med en 
vevstake. När arbetsgasen i expansionscylindern upphettas ökas 
trycket och trycker ner kolven och uträttar därmed arbete.  
En del av kraften används till att trycka den heta arbetsgasen 
från expansionscylindern till kompressionscylindern.  
Väl ankommen till kompressionscylindern återvänder 
kolven på grund av vevstakens tröghet och att arbetsgasen 
komprimeras vid låg temperatur. Gasen pressas sedan tillbaka 
till arbetscylindern. På det hela taget uträttar den heta gasens 
expansion i expansionscylindern mer arbete än vad som behövs 
för kompressionen av den kalla gasen i kompressionscylindern. 
Detta arbete kan användas till att driva en elektrisk 
växelströmsgenerator, direkt förbunden till motorns vevstake. 

Stirlingcykeln är den effektivaste termodynamiska cykeln  
för transformation av värme till mekanisk energi. Motorn 
arbetar utan intern förbränning och är endast beroende av en 
extern värmekälla. Det gör den idealisk för användning som 
en omvandlare av värme till mekanisk energi. I motorn värms 
en konstant mängd vätgas (4 i figur nedan). Genom expansion 
under värmning (1 i figur nedan) och kontraktion under kylning 
(3 i figur nedan) sätter gasen kolvarna i rörelse. Kolvarna är 
förbundna med en vevstake som driver en växelströmsgenerator 
som producerar elenergi.  Stirlingmotorns effektivitet ökar med 
hög temperaturskillnad mellan den heta och den kalla sidan, 
vilket gör den idealisk för solenergiapplikationer där mycket höga 
tem peraturers kan uppnås. Eftersom det inte finns några interna 
föroreningar beroende på förbränning, har kolvarna, lagren och 
tätningarna en mycket lång driftstid. 

Solenergiapplikationer
Stirlingtekniken har till idag nått begränsade framgångar i 
solenergiapplikationer, eftersom den visat sig vara svår att 
behärska. Detta i synnerhet för stirlingmotorer med en avgiven 
effekt över 10 kW där, enligt vår uppfattning, endast Kockums 
AB har varit kommersiellt framgångsrika. Med en licens 
för att vidareutveckla Kockums stirlingteknik för civilt bruk 
har Ripasso Energy lagt mycket tid och ansträngning på att 
utveckla solhybridkonceptet och att övervinna tidigare hinder. 
Resultatet är en kommersiellt livskraftig produkt för koncentrerad 
solenergi. Ripasso Energys stirlingmotor bygger på stirlingteknik 
under licens från Kockums AB som medgivit en stor del av 
tekniköverföring. Stirlingteknikens kärna är väl beprövad för 
solenergiapplikationer och har ytterligare anpassats till att passa 
elleverantörerna. Motorn har förbättrats så att den medger 
skalbar volymproduktion med hög kvalitet.

Fig. Illustration av stirlingcykeln plottad i ett diagram som visar  

tryck- (P) och volymvariationer (V)

STIRLINGTEKNIKEN FÖR SOLAPPLIKATIONER BYGGER PÅ 
TRE DELAR:
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generator
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Den parabolformade reflektorn, som består av paraboliskt 
formade glasspeglar, samlar och fokuserar den 
inkommandesolstrålningen in till den stirlingmotorbaserade 
energikonverteringsenheten. Strålningen absorberas i 
värmemottagaren och värmer arbetsgasen (vätgas) i 
stirlingmotorn till en temperatur av ca 720 °C. Värmen 
konverteras av stirlingmotorn till mekanisk energi. En 
växelströmsgenerator, förbunden med motorns vevstakar 
omvandlar den mekaniska energin direkt till växelström av 
nätkvalitet. För att hålla den koncentrerade solenergin fokuserad 
på värmemottagaren följer ett tvåaxligt följningssystem, med hög 
precision, solens bana under dagen.  

Systemets elproduktion är proportionell mot solens strålning  
och vid DNI om 960 W/m2 producerar Ripassos Energys enhet  
en typisk uteffekt om 31,5 kW elenergi. Systemets totala 
solenergi-till-nät-kvalité-effektivitet ligger över 30 procent. 
Detta innebär att 30 procent av tillgänglig solenergi omvandlas 
till elenergi av nätkvalitet. I en energiproduktionsanläggning 
i Sydafrika, levererad av Ripasso Energy, demonstrerades i 
november 2012 en världsledande effektivitet om 32 procent. 
Systemets höga effektivitet kräver endast en liten yta och 
konstruktionen minskar även behovet av markförberedelser 
till ett minimum. Det faktum att elenergin genereras direkt i 
varje enskild enhet möjliggör en distribuerad energiproduktion 
som också medför minskat behov av att investera i 
transmissionskapacitet samt också ett fortlöpande  
idrifttagande under byggandet av en anläggning. 

Avsikten med den parabolformade reflektorn är att samla in 
solstrålningen samt att koncentrera energin till värmemottagaren 
i stirlingmotorn. För att samtidigt uppnå ett högt energi-
koncentrationsförhållande och en jämn termisk distribution av 

energi via värmemottagaren är det viktigt att ha en mycket stabil 
diskstruktur oavsett elevationsvinkel och vindförhållanden.   
Reflektorn i Ripasso Energys solhybridsystem har konstruerats 
och testats noggrant för att ha en mycket styv struktur av 
lättviksstål som behåller koncentratorns form och stabilitet under 
hela elevationsområdet och under aktuella vindförhållanden.

Speglar som består av lätta sandwichelement med hög precision 
och med en tunn spegelglasyta monteras på den parabolformade 
reflektorns stålstruktur.  För att undvika effektförlust på grund 
av nedsmutsning behöver spegeln rengöras med avjoniserat 
vatten och en vanlig högtrycksspruta. Konstruktionen medger lätt 
åtkomst till speglarna vid rengöring. 

Ripasso Energys energisystem har konstruerats som ett  
balanserat system för att minimera parasitiska förluster. 
Aktuell solenergiposition beräknas ständigt för att finkalibrera 
reflektorns position. Ripasso Energy har utvecklat ett eget 
övervakningssystem som bestämmer aktuell position i realtid för 
den koncentrerade energipunkten. Aktuatorerna för solföljandet 
ställs in för att reglera punktens position så att stirlingmotorns 
arbetsförhållanden optimeras för jämn energidistribution över 
värmemottagarens yta. Detta av Ripasso Energys egenutvecklade 
slutna följningssystem gör det möjligt att använda enkla sensorer 
och styraktuatorer, med låg precision, och fortfarande uppnå 
mycket hög noggrannhet för följarsystemet.

Följarsystemets elektriska styrsystem är konstruerat med hög 
säkerhetsnivå och med inbyggd redundans. Systemet innefattar 
ett internt batteribackupsystem som möjliggör rörelse utan att 
vara anslutet till nätet. Alla styrmotorer är lågenergiservomotorer 
som reducerar de parasitiska förlusterna till ett minimum.
Eftersom stirlingcykelns effektivitet beror på 
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temperaturskillnaden mellan den heta och den kalla sidan, 
är det viktigt att ha ett effektivt kylsystem. Ripasso Energys 
solhybridsystem använder en standardkylare, optimerad för 
applikationen, som monterats på följningsstrukturen. Det är ett 
slutet system, fyllt med vatten och inhibitor vid idrifttagning. 
Under drift förbrukas inget vatten. Fläkten är hastighetsstyrd så 
att parasitiska förluster hålls till ett minimum. 

Varje enskild solhybridenhet arbetar som en autonom enhet vid 
drift och innefattar alla nödvändiga säkerhetsfunktioner, inklusive 
ett batteri-backup-system. Om en felfunktion eller nätavbrott 
inträffar, tar följarsystemet automatiskt stirlingmotorn ut ur den 
koncentrerade solenergispoten. 

Systemet är anslutet via ett TCP/IP- nätverk till ett styrcenter  
där systemet övervakas och styrs på en högre nivå, d.v.s. varje 
enhet kan startas, stoppas, tvingas till vindsäker position etc.  
På anläggningens område finns även ett solstrålningsmätsystem 
och en väderstation. Programvaran som levererats av  
Ripasso Energy tillåter systemet att fjärrstyras, vilket gör att 
styrcentret kan samordnas för flera kraftverksinstallationer.

Hybridisering
För att möjliggöra funktionen för tillgänglig och behovsstyrd 
kraftförsörjning, med Ripasso Energys solhybridteknik, har  
Bolaget tillfört en hybridiseringsfunktion till stirlingmotorn. 
Denna förmåga möjliggör att stirlingmotorn kan värmas genom 
att bränna ett bränsle. Förmågan är lämplig för ett antal olika 
bränslen som exempelvis etanol, naturgas, biogas och gas som 
är restprodukter från olika industriella processer.
 
FÖLJANDE HUVUDBESTÅNDSDELAR INGÅR  

HYBRIDISERINGSFUNKTIONEN:

Vidareutveckling av applikationer
Ripasso Energys system för tillgänglig och behovsstyrd 
kraftförsörjning kan, bland annat tack vare hybridiserings-

tekniken, vidareutvecklas från dagens system med en solföljande 
parabolisk reflektor till andra applikationer med stirlingtekniken 
som grund. Anpassningar till småskalig eller mobil elproduktion 
kan göras i enhetslösningar med stirlingteknik, exempelvis i 
form av containerenheter med stirlingmotorer som kopplas 
på förbränningskällor såsom flytande bränslen och gas för att 
omvandla värme till elektricitet på plats eller för distribution.

Anläggningar
Ripasso Energys system har testats noggrant i tusentals timmar 
i både fabrik och verkliga anläggningar. Detta har bidragit med 
värdefulla erfarenheter, som har återförts till utvecklingen och 
förfinat produkten. Följande anläggningar är för närvarande i drift: 

SIBBHULTSVERKEN, SIBBHULT SVERIGE

• Ripasso Energy köper stirlingmotorer från Sibbhultsverken i 
Sibbhult, i södra Sverige, där tillverkning sker utifrån Ripasso 
Energys produktionsunderlag.

• Ripasso Energy har en testrigg där stirlingmotorer testas 
för att utvärdera komponeter och nya funktioner för 
stirlingmotorer. Testriggen övervakas av Bolagets anställda 
eller konsulter som anlitas av Bolaget. 

• Ett komplett solhybrid system är under uppförande vilket 
kommer att möjliggöra fullständiga tester och demonstration 
av solhybriden i Sverige.

• Den ackumulerade testperioden för de 14 producerade 
stirlingmotorerna uppgår per dagen för detta Memorandum 
till ca 15 000 timmar, varav en enskild motor har testats i ca 
4 000 timmar. 

UPINGTON, SYDAFRIKA

• I slutet av 2012 togs en testanläggning i närheten av 
Upington, Sydafrika, i drift.

• I november 2012 demonstrerades en världsledande 
konverteringseffektivitet för solenergi till elektricitet av 
nätkvalitet, med en effektivitet om 32 procent.

• 6 000 timmar av operativ soldrift har loggats och utvärderats 
per dagen för detta Memorandum.

• I början av 2015 utvärderades anläggningen av en oberoende 
teknikkonsult i form av det brittiskta företaget IT Power som 
bekräftade den världsledande ställningen för Bolagets teknik.  

• Totalt finns två solhybridenheter installerade på anläggningen 
och under våren 2016 uppdaterades dessa enheter med den 
senaste tekniska konfigurationen som är ämnad för Bolagets 
första leveranser.

Benämning Beskrivning

Matarsystem bränsle Rör och komponenter som behövs för  
att transportera bränslet från solhybrid- 
enhetens gränssnitt till förbränningsenheten

Förbränningsenhet Bränslekammare inklusive tändanordning, 
bränsleregulator och luftmatare

Luftrekuperator Värmeväxlare för energiåtervinning  
mellan avgaser och tilluft

Luftinblåsningsfläkt Fläkt för styrning av luftflödet till  
brännkammaren

Driftslägesstyrning Anordning för mekanisk växling  
mellan sol- och bränslebaserad drift
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Leverantörer
Med omfattande erfarenhet från tillverkningsindustrin gör 
Bolagets ledning stora ansträngningar för att säkerställa att 
leveranskedjan är redo för en snabb ökning av produktions-
volymen med rätt produktkvalitet för varje komponent.  
Detta innefattar även upphandling av stålstrukturer,  
aktuatorer, kylenheter, kablage och elektronik. 

Stirlingmotorer
Den huvudsakliga tekniken som utgör grunden för solhybrid-
systemet är licensierad från Kockums, enligt villkoren i en 
tillverkningslicens och avtal om teknisk support med Kockums 
från 2008. Avtalet ger Ripasso Energy en evig, icke-exklusiv, 
världsomfattande licens för utveckling, marknadsföring, 
försäljning och tillverkning av stirlingmotorer (undantagandes 
försvarsapplikationer). Kockums har också förbundit sig att 
inte ge parallellicenser för den licensierade produkten till tredje 
part under tiden fram till och med den 31 december 2018. 
Licensavgifter baseras på leveransvolym. 

Ripasso Energy har säkerställt produktionskapacitet genom avtal 
med Sibbhultsverken som är väl lämpade för volymproduktion  
av stirlingmotorer. Sibbhultsverken har kapacitet att producera 
upp till 100 000 motorer per år. Ripasso Energy har lagt ner  
ett omfattande arbete tillsammans med Sibbhultsverken för  
att säkerställa en hög kvalitetsstandard hos tillverkade 
stirlingmotorer.

Spegelsegment
Spegelsegment är de strukturella komponenter på vilka 
speglarna är fästa och som tillsammans ger disken dess 
paraboliska form. Den nuvarande leverantören av dessa 
komponenter är ett svenskt företag som har en kostnadseffektiv 
serieproduktion av plastfiberkomponenter. Företaget använder 
RTM-teknik, som är en av de mest rationella, noggranna 
och kostnadseffektiva tillverkningsprocesser för avancerade 
kompositer. Genom ett långvarigt och ambitiöst utvecklingsarbete 
har företaget avsevärt förbättrat RTM- och infusionsprocessen. 
RTM-tekniken är en stängd-form-process som är mycket 
miljövänlig både för den inre och yttre miljön. 

Speglar
Speglar kan köpas från diverse leverantörer, vilket gör 
leverantörsberoendet lägre. Den nuvarande leverantören 
producerar ett särskilt klart glas (tjockt och tunt) för att maximera 
energireflektionen från spegelglaset. Företaget bygger på sin 
erfarenhet som glastillverkare när det gäller att leverera speglar 
som kan limmas fast på en bärande yta.

Försäljning
Ripassos Energys teknik kan omdefiniera energiindustrin i  
områden med stort årligt DNI och god tillgång av lämpliga  
bränslen. Detta kommer att uppnås genom att möjliggöra en  
högeffektiv och, skalbar förnyelsebar energikälla som på sikt, 
med biobränslen, helt kan ersätta fossil generering av  
elektrisk energi.
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Affärsmodell och värdekedja
Som teknikleverantör och även teknikintegrator intar Ripasso 
Energy en viktig del i värdekedjan, som med tiden kommer att 
bli mer strömlinjeformad allt eftersom partners kan fullgöra 
integrationssteget. 

Huvudstegen vid försäljning och leverans av  
energiproduktionsanläggningar utgör följande:

• Projektutvecklare (Project Developer): Finansierar licensavtal 
tills projektet säkrat långfristiga ägare 

• Teknikleverantör (Technology Provider): Utvecklar och tillverkar 
viktiga beståndsdelar, i Ripasso Energys fall stirlingmotorn 
med tillhörande programvara, samt upphandlar och levererar 
annan nödvändig utrustning, bland annat solparaboler

• EPC (Engineering, Procurement och Construction): Ansvarar 
för projektledning och leverans av projektet samt garanterar 
elproduktion

• IPP (Independent Power Provider): Säkerställer ett PPA  
(Power Purchase Agreement) och handhar drift och 
finansiering

• Off-taker: Elleverantör som levererar elektricitet till 
slutanvändare

Ripasso Energy fungerar som teknikleverantör och 
teknikintegrator. Ripasso Energys solhybrid är ett komplett 
energiproducerande system som erbjuds till EPC, IPP, 
energibolag och andra parter på den globala elmarknaden. 

Nyckelkomponenten i erbjudandet är stirlingmotorn, som är 
baserad på Kockums originalkonstruktion och vidareutvecklad av 
Ripasso Energy för att uppnå optimal energieffektivitet till lägsta 
möjliga kostnadsnivå. I tillägg till sin solhybrid, erbjuder Ripasso 
Energy reservdelar och servicetjänster. Ripasso Energy har inte 
för närvarande avsikt att utföra slutmontering eller installation av 
solhybrider. Under de första åren kommer dock Ripasso Energy 
att delta i uppstartsfasen vid nya installationer för att lära och 
utbilda EPC-leverantörer hur man bäst installerar och underhåller 
en Ripasso Energy solhybrid.

Kassaflöde
IPP betalar normalt ca 50 procent vid order och återstoden  
under den tvååriga installationsperioden. Underhåll innefattar  
i huvudsak byte av stirlingmotorns tätningar och rengöring  
av speglar (på plats) med en uppskattad marginal om  
ca 30 procent. Intäkter och därmed sammanhängande arbete 
delas mellan teknikleverantören och EPC. Modellen minimerar 
behovet av rörelsekapital för Ripasso Energy och avlägsnar 
risken för leveransen eftersom projektutvecklaren och  
EPC-företaget balanserar projektets kapitalkostnad. 

Lokalt innehåll
En viktig parameter i anskaffningsprocessen, ibland upp till  
ca 30 procent av utvärderingskriterierna, är nivån av lokalt 
innehåll, det vill säga hur stor del av leveransen som hämtas  
från landet ifråga. Med en stor andel standardkomponenter har  
Ripasso Energy fördelen av att lönsamt kunna engagera lokal 
personal och leverantörer i upp till ca 50 procent av ordervärdet.  

Project Developer

Secures off-taker

Secures licenses

Secures land

Delivers technology

Provides support, spares
and service

Builds site

Installs equipment

Guarantee production

Finance and operate site

Negotiates PPA
(Power Purchase Agreement)

Purchases electricity

Technology provider
EPC (Engineering, 
Procurement and 

Construction)

IPP (Independent 
Power Provider)

Off-taker

Fig. Sammanfattning av värdekedjan och deltagare
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Genom stirlingmotorns höga driftssäkerhet är det möjligt för 
lokal personal att underhålla och driva anläggningen utan 
omfattande extern hjälp. För att uppnå stordriftsfördelar kommer 
stirlingmotorn, i sin helhet, tillverkas av Ripasso Energy  
(via Sibbhultsverken) i Sverige. Vid mycket stora beställningar 
kan även delar av denna tillverkning komma att utföras på den 
lokala marknaden.

Prissättning
Normalt prissätts stirlingmotorn så att totalkostnaden för ett 
projekt hamnar runt 2 MUSD/MW. Ripassos strategi är att 
tillämpa en enhetlig prisnivå för stirlingmotorerna för de projekt 
vi levererar till. Projektens totalkostnad påverkas dock något av 
den individuella marknadens villkor och storleken på projektet. 
Med ökande projektvolymer och därmed större produktionsserier 
kommer Bolagets försäljningsmarginaler förbättras.

Försäljningsprocess och försäljningskanaler
Energimarknaden präglas av långa beslutsprocesser med 
flera involverade parter, vilket gör att en försäljningsprocess 
normalt tar 12-24 månader från första kontakt. Ripasso Energys 
etablerade kontakter med EPC-partners och projektutvecklare har 
gett goda kunskaper och påverkansmöjligheter som bidrar till att 
underlätta processen. Efter år av förberedande marknadsföring 
har Ripasso Energy stark tillit till sina partners nätverk på valda 
marknader.

Tillstånd
Viktiga tillstånd fram till kontrakt innefattar genereringslicenser, 
tillstånd för nätanslutning, PPA och miljögodkännande. Dessa 
tillstånd uppskattas i Italien kräva ca 6-8 månader för de mindre 
projekt där Bolagets samarbetspartner handhar processen.  
För Namibiamarknaden har Ripasso Energy agerat som projekt- 
utvecklare direkt för att facilitera processen för erhållande av 
erforderliga tillstånd.

Historik
2008: Bolaget bildas och avtal tecknas mellan  
Ripasso Energy och Kockums

2009: Avtal med Graphite Energy Australia att utvärdera   
Bolagets stirlingteknologi i kombination med Graphite   
Energys termiska lagringssystem

2009: Avtal med Metallbearbetning i Sibbhult avseende   
produktion av stirlingmotorer

2010: Avtal med Argenda avseende test av solhybrid  
prototyp i Antalya, Turkiet

2010: Avtal med GHG Reductions Ltd avseende Bolagets  
referensanläggning i Upington, Sydafrika

2010: Framgångsrikt test av Bolagets första  
egentillverkade stirlingmotorer

2011: Bolagets första solhybridprototyp testas i Turkiet

2012: Bolagets testanläggning i Sydafrika tas i drift

2013: Inledande studier avseende en hybridiserad  
produkt genomfördes och visade på goda möjligheter  
att realisera en konkurrenskraftig produkt

2014: Beslut att starta utvecklingen av en hybridiserad   
produkt

2015: Första hybridiserade stirlingmotorn färdigställdes   
och testades framgångsrikt med naturgas

2016: En genereringslicens avseende ett kommersiellt   
projekt erhölls i Namibia

2016: Ramavtal med Horizon (Italien) klart

Samarbetet med Horizon och kommande projekt 
Under våren 2016 ingick Ripasso Energy ett ramavtal med det  
Italienska företaget Horizon. Horizon kommer enligt avtalet  
ansvara för utveckling, färdigställande av solhybridprojekt där  
Ripasso Energys stirlingmotor och mjukvara ska användas. 
Horizon har även åtagit sig att sälja projekten vidare till slutkund, 
vilket finansierar projekten. 

För närvarande har Horizon lämnat in ansökningar för 16 projekt, 
fördelade på fyra provinser på Sicilien, med en sammanlagd 
potential om en försäljning av 106 stirlingmotorer från Ripasso 
Energy, vilka ska leverera sammanlagt 3,6 MW. 
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ORGANISATION OCH MEDARBETARE

Antal anställda Medelantalet anställda

2016-06-30 10

2015-12-31 10

2014-12-31 8

2013-12-31 9

Horizon hanterar de lokala tillståndsansökningarna för  
projekten och Horizon förväntar sig godkännanden för samtliga 
de 16 projekten under 2017, varav huvuddelen under andra 
kvartalet och resterande under tredje kvartalet. Eftersom 
godkännandeprocessen är av rent administrativ karaktär  
och alltså inte förutsätter politiska beslut bedöms risken för 
väsentlig fördröjning som låg. 

Efter att projekten har godkänts tar det enligt Horizon omkring 
sex veckor innan ett projekt har finansierats och en order läggs, 
vilket innebär att Horizon uppskattar att samtliga de 106 stirling-
motorerna kommer att vara beställda under 2017. Huvuddelen av 
dessa förväntas beställas under tredje kvartalet och resterande 
under fjärde kvartalet.

Då italienska staten garanterar en hög så kallad ”feed in tariff”  
för Bolagets teknik att producera elektricitet, kan Bolaget få 
en god vinstmarginal även på en produktionsvolym om ca 100 
stirlingmotorer. Det finns alltså möjlighet att på Sicilien bygga 
kommersiellt hållbara anläggningar, vilket ger förutsättningar  
för att etablera förtroende för teknologin och med samma  
affärsmodell öppna större marknader.

Utöver samarbetet med Horizon på Sicilien har Bolaget identifierat 
Namibia som en plats med goda förutsättningar i närtid för 
elproduktion med Bolagets solhybrid. Bolaget kan komma att 
initiera projekt där och innehar redan en genereringslicens för 
en mindre anläggning. Skäl för att fokusera på Namibia skulle 
kunna vara att samarbetet på Sicilien inte utvecklas på sådant 
sätt som avsetts eller att Bolaget vill stärka sin närvaro lokalt av 
marknadsföringsskäl.

På längre sikt kan Bolaget komma att initiera projekt där 
stirlingmotorn används för annat än i solhybriden. Styrkan hos 
stirlingmotorn är den höga verkningsgraden kombinerat med 
förmågan att hantera bränslen med varierande kvalité och till 
minimala underhållskostnader. Bolagets stirlingmotor kan drivas 
med en mängd bränslen såsom biogas, etanol och industriell 
fackelgas. Kommande projekt kan därför komma att ha som mål 
att utveckla applikationer utan soldrift, vilket öppnar för andra 
affärsmodeller utan behov av omfattande avtalsreglering.  
Några sådana projekt är dock inte i dagsläget beslutade.
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Solhybridlösningens fördelar gentemot traditionell CSP:

• Lägre investeringskostnad: Priset för CSP är 4-9 MUSD/MW 
beroende på utförande och lagringskapacitet. Ripasso Energy 
räknar med att kunna leverera en nyckelfärdig anläggning väl 
under 4 MUSD/MW i liten skala för de första projekten och  
2 MUSD/MW när ett första projekt med en storlek över 30 MW 
har säkrats.

• Lägre underhållskostnad: Rapporterade kostnader för CSP är 
50 USD/MWh för att sköta drift och underhåll av en typisk  
anläggning. Ripasso Energy anser det vara fullt möjligt att 
göra detta till en kostnad om 10 USD/MWh redan från start, 
med goda möjligheter att sänka dessa kostnader ytterligare.

• Vatten är en stor bristvara på de flesta marknader  
med stor solinstrålning. Traditionell CSP använder stora  
mängder vattenånga, vilket leder till stor vattenförbrukning.  
Ripasso Energys solhybrid använder inget vatten för att  
framställa elektricitet. 

• Kan byggas modulärt: Ripasso Energys solhybrid kan delas 
upp och byggas nära konsumtionen av elektricitet.  

Traditionell CSP har utvecklats mot allt större storlekar i försök 
att få ner kostnader och förbättra effektivitet. Det medför ett 
stort behov av investeringar i högspänningsnät för att leverera 
elen till slutkonsument. 

• Byggtid och robusthet: Ripasso Energys lösning bygger på 
ett stort antal enheter som var och en generar 33 kW och 
arbetar oberoende av varandra. Det betyder att de successivt 
kan kopplas in och generera elektricitet till elnätet under 
byggtiden. Man får också ett mycket säker elförsörjning då ett 
fel i en enskild enhet inte påverkar den totala produktionen 
nämnvärt.

• Gasförbränning dubbelt så effektiv: De flesta CSP-
anläggningar använder gas för 15-30 procent av sin 
produktion av elektricitet. Denna gas omsätts med låg 
konverteringsgrad genom en ineffektiv ångturbin. Ripasso 
Energys stirlingmotor bedöms ha dubbelt så hög effektivitet, 
vilket gör att den gas som används ger dubbelt så mycket 
elektricitet.

 

Marknadsöversikt

Den närmast jämförbara teknologin till Ripasso Energys solhybrid är så kallad CSP, Concentrated 
Solar Power. Till skillnad från solceller har CSP förmågan att flytta produktionen i tid till timmarna 
efter solens nedgång och tillföra el till kraftnätet när den som bäst behövs på kvällen. De två 
dominerande teknologierna, paraboliska tråg och soltorn, fångar in solstrålningen och värmer 
upp flytande salt som lagras i stora tankar och kan, när behov av elektricitet finns, användas för 
att driva en ångturbin. För att komplettera värmen från solen används naturgas för att värma upp 
det flytande saltet på morgonen eller producera elektricitet molniga dagar. Kostnaden för dessa 
lösningar har inte sjunkit med samma takt som solceller har gjort, men efterfrågan är trots detta 
stark då många marknader ser ett stort värde på den mer tillgängliga elektriciteten och det stora 
förnybara innehållet. 

Mot denna teknologi står sig Ripasso Energys solhybrid mycket väl på alla plan, förutom att den 
ännu inte är ”bankable”, det vill säga, den är inte  möjligt i dagsläget att använda större projekt 
baserad på teknologin som säkerhet för att få belåning i kommersiella banker. 
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Marknaden för traditionell CSP överstiger 50 miljarder kronor per 
år och anläggningar har byggts i ett flertal länder. Ripasso Energy 
måste, trots sina många teknologiska fördelar, först bevisa 
solhybriden kommersiellt och nå acceptans hos såväl banker, 
projektutvecklare, EPC-företag som slutkunder innan traditionell 
CSP kan utmanas på allvar. Även om det finns prognoser på 
kostnadsförbättringar på alla fronter för denna teknologi står sig 
Ripasso Energys lösning väl även mot de prognoser branschen 
själv gör för 2025.

Dieselkraftverk är en väl beprövad teknologi som är billig i inköp 
och används brett för både större och mindre anläggningar.  
De största nackdelarna är att elkostnaden blir högre än 
storskaliga lösningar som kol-, gas- och kärnkraft, främst 
på grund av höga underhållskostnader, kort livslängd och 
lägre bränslekonverteringsgrad. Fördelarna med tekniken är 
flexibiliteten och säkerheten att tillgång till elektricitet alltid finns. 
Ripasso Energys solhybrid står sig mycket väl teknologiskt och 
ekonomiskt i jämförelse med dieselkraftverk, men har en hel 
del kvar för att kunna ge affärsmässigt lika smidiga lösningar. 
Till fördelarna för Ripasso Energys solhybrid hör en hög och 
jämn bränslekonverteringsgrad, flexibilitet i bränsleval, livslängd 
och låg underhållskostnad. Den kanske största fördelen är 
möjligheten att minska bränslekonsumtionen med 50 procent, 
genom att låta solvärme producera elektricitet när den är 
tillgänglig. Ripasso Energy kan idag inte erbjuda enskilda kunder 
i mindre skala en attraktiv lösning för deras respektive marknad 
och detta kommer utvecklas först då motorn är kommersiellt 
bevisad och tillverkas i skala. Det kommer då ske genom lokala 
partnerskap eller genom en ny ägares distributionskanaler.

Hybridlösningar av olika slag håller på att komma ut på 
marknaden, men enbart ett fåtal har byggts. De som har varit 
mest framgångsrika består av solceller, dieselkraftverk och 
batterier samt ett kontrollsystem som behövs för att få dessa att 
arbeta tillsammans. Att dessa lösningar inte ännu finns i större 
mängd kan ses som ett bevis för att det är svårt att skapa en 
attraktiv och pålitlig lösning. Batterier är fortfarande dyra och 
utgör en svaghet i systemen. Vidare är det tre olika anläggningar  
som binder kapital när bara en kan producera åt gången.  
Ripasso Energy gör bedömningen att Ripasso Energys solhybrid 

har potentialen att producera betydligt billigare el på marknader  
med god solinstrålning.

Kolkraft har den största produktionsvolymen på världsmarknaden 
då den kan producera billig, pålitlig elektricitet. Dess negativa 
miljöpåverkan uppmärksammas dock allt mer och statliga bördor 
och överstatliga överenskommelser gör att dess marknads-
andel minskar. I exempelvis USA beräknas 90 procent av den 
nya kraftförsörjning som kommer byggas vara gas- vind- eller 
solkraft. Här ligger Ripasso Energys största, långsiktiga möjlighet 
då solhybriden producerar just den pålitliga elektriciteten till  
ett rimligt pris, för vilken kolkraften är uppskattad. I tillägg  
kan också nämnas att Ripasso Energys solhybrid har bättre  
tillgänglighet än kolkraftens, då den kan anpassa sin produktion 
till det behov av elektricitet som finns för tillfället. För att bli ett  
verkligt alternativ ekonomiskt till kolkraft, krävs att ett antal  
förutsättningar uppfylls:

• Anläggningar av större storlek (över 30 MW) byggs

• Tillverkningen av motorer når en årlig produktionsvolym av 
åtminstone några tusen enheter·Att vi finner bra samarbets-
partners (EPC) som kan driva ner kostnader vid byggandet av 
anläggningar

• Att vi finner bra finansieringslösningar 

• Att gas finns tillgänglig till en rimlig kostnad

För att kunna genomföra det som beskrivs ovan är  
en förutsättning att vi bevisar solhybriden kommersiellt. 
Bolaget har i dagsläget identifierat två platser lämpliga för det: 
Keetmanshoop i Namibia och Sicilien i Italien, där den senare har 
bedömts ha de bästa förutsättningarna. Bolaget har därför inlett 
ett samarbete på Sicilien med Horizon. I avsnittet ”Samarbetet 
med Horizon och kommande projekt” finns ytterligare 
information.

I Namibia innehar Ripasso Energy en genereringslicens för  
en mindre anläggning. Under åren har Ripasso Energy byggt  
upp mycket starka relationer i landet och ser en stor potential 
både där och i näraliggande länder. Även om Namibia är fortsatt 
intressant, fokuseras resurserna i dagsläget primärt till Italien.
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Finansiell översikt

Årsredovisningarna för 2013-2015 har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och  
Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning  
(K3). Bolaget har inte upprättat kassaflödesanalys i årsredovisningarna för 2013-2015, men har 
tagit fram en kassaflödesanalys för delårsperioden för 2016 specifikt för detta Memorandum.   
Delårsinformationen för 2015 och 2016 är hämtad direkt från Bolagets bokföring och har inte 
granskats av Bolagets revisor. 

RESULTATRÄKNING

Belopp i tkr 2015-01-01 
- 2015-12-31

2014-01-01 
- 2014-12-31

2013-01-01 
- 2013-12-31

Nettoomsättning 1 022 2 759 249

Övriga rörelseintäkter 8 108 1 405

Summa 1 030 2 867 1 654

Rörelsens kostnader

Kostnad sålda varor -5 313 -265 -681

Övriga externa kostnader -2 559 -4 088 -1 919

Personalkostnader -2 834 -1 661 -2 181

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar -728 -1 330 -1 439

Övriga rörelsekostnader -94 -198 -609

Rörelseresultat -10 499 -4 675 -5 175

Resultat från finansiella poster

Ränteintäkter och liknande resultatposter 1 1 111

Räntekostnader och liknande resultatposter -4 942 -1 383 -2

Resultat efter finansiella poster -15 440 -6 057 -5 065

Resultat före skatt -15 440 -6 057 -5 065

Skatt på årets resultat - - -

ÅRETS RESULTAT -15 440 -6 057 -5 065
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BALANSRÄKNING

Belopp i tkr 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 165 572 144 078 132 143

Summa 165 572 144 078 132 143

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer 359 1 049 2 417

Summa 359 1 049 2 417

Finansiella anläggningstillgångar

Andra långfristiga värdepappersinnehav 0 0 0

Summa 0 0 0

Summa anläggningstillgångar 165 932 145 127 134 560

Omsättningstillgångar

Varulager mm

Varor under tillverkning 1 048 1 062 1 083

Pågående arbeten 105

Summa 1 153 1 062 1 083

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 469 39 1 770

Aktuell skattefordran 233 233 146

Övriga fordringar 702 752 288

Förutbetalda kostnader 419 227 249

Summa 1 823 1 251 2 453

Kassa och bank 1 238 3 762 2 694

Summa omsättningstillgångar 4 215 6 075 6 231

SUMMA TILLGÅNGAR 170 146 151 202 140 791

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital - - -

Aktiekapital (4080 aktier) 453 408 408

Summa 453 408 408
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Fritt eget kapital

Överkursfond 120 266 99 312 99 312

Balanserat resultat 24 643 30 701 32 647

Årets resultat -15 440 -6 057 -5 065

Summa 129 470 123 955 126 893

Summa eget kapital 129 923 124 363 127 301

Kortfristiga skulder

Förskott från kunder 2 520 486 2 581

Leverantörsskulder 2 223 814 7 300

Övriga kortfristiga skulder 29 664 19 756 107

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 5 817 5 783 3 502

Summa 40 223 26 839 13 490

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 170 146 151 202 140 791

RESULTATRÄKNING

Belopp i tkr 2016-01-01 
- 2016-06-30

2015-01-01 
- 2015-06-30

Nettoomsättning 517 528

Övriga rörelseintäkter 148 4

Summa 665 532

Rörelsens kostnader

Kostnad sålda varor -579 -88

Övriga externa kostnader -1 579 -1 676

Personalkostnader -828 -1 259

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar -188 -467

Övriga rörelsekostnader 0 -77

Rörelseresultat -2 509 -3 035

Resultat från finansiella poster

Ränteintäkter och liknande resultatposter 0 0

Räntekostnader och liknande resultatposter 0 -1 008

Resultat efter finansiella poster -2 509 -4 043

Resultat före skatt -2 509 -4043

Skatt på årets resultat - -

ÅRETS RESULTAT -2 509 -4 043
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BALANSRÄKNING

Belopp i tkr 2016-06-30 2015-06-30

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 178 021 152 777

Summa 178 021 152 777

Materiella  anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer 171 582

Summa 171 582

Finansiella anläggningstillgångar

Andra långfristiga värdepappersinnehav 0 0

Summa 0 0

Summa anläggningstillgångar 178 192 153 359

Omsättningstillgångar

Varulager mm

Varor under tillverkning 1 048 1 062

Pågående arbeten 339 0

Summa 1 387 1 062

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 445 3 364

Fordringar hos koncernföretag 234 0

Aktuell skattefordran 360 360

Övriga fordringar 715 602

Förutbetalda kostnader 138 141

Summa 1 892 4 467

Kassa och bank 5 380 14 160

Summa omsättningstillgångar 8 659 19 689

SUMMA TILLGÅNGAR 186 851 173 048
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EGET KAPITAL

Bundet eget kapital

Aktiekapital (4080 aktier) 523 453

Fond för utvecklingsavgifter 12 448 0

Summa 12 971 453

Fritt eget kapital

Överkursfond 129 331 75 751

Balanserat resultat 41 306 69 159

Årets resultat -2 509  -4 043

Summa 168 128 140 867

Summa eget kapital 181 099 141 320

Kortfristiga skulder

Förskott från kunder 2 070 2 308

Leverantörsskulder 1 504 1 663

Övriga kortfristiga skulder 160 20 770

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2 018 6 987

Summa 5 752 31 728

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 186 851 173 048
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KASSAFLÖDESANALYS

Belopp i tkr 2016-01-01 
- 2016-06-30

Den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster -2 509

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m m 188

Summa -2 321

Betald inkomstskatt -127

Kassaflöde från den löpande verksamheten före  
förändringar av rörelsekapital

-2 448

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Ökning(-)/Minskning (+) av varulager -234

Ökning(-)/Minskning (+) av rörelsefordringar 59

Ökning(+)/Minskning (-) av rörelseskulder -25 943

Kassaflöde från den löpande verksamheten -28 566

Investeringsverksamheten  

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -12 449

Kassaflöde från investeringsverksamheten -12 449

Finansieringsverksamheten  

Nyemission 53 650

Erhållna aktieägartillskott 36

Amortering av lån -8 529

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 45 157

Årets kassaflöde 4 142

Likvida medel vid årets början 1 238

LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT 5 380

NYCKELTAL 2016-06-30 2015 2014 2014

Soliditet i % 97 76 82 90

Nyckeltalsdefinition:

Soliditet:
Totalt eget kapital / Totala tillgångar.
Med totalt eget kapital avses beskattat eget kapital med tillägg för 78 procent av obeskattade reserver.



42

REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER 

Allmänna värderingsprinciper
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats utifrån 
anskaffningsvärden om inget annat anges.

Intäkter
Det inflöde av ekonomiska fördelar som företaget erhållit eller 
kommer att erhålla för egen räkning redovisas som intäkt. 
Intäkter värderas till verkliga värdet av det som erhållits eller 
kommer att erhållas, med avdrag för rabatter.

Försäljning av varor

• Vid försäljning av varor redovisas intäkten vid leverans.

• Tjänsteuppdrag och entreprenadavtal - löpande räkning.

• Inkomst från uppdrag på löpande räkning redovisas som 
intäkt i takt med att arbete utförs och material levereras  
eller förbrukas.

Leasing-Leasetagare
Alla leasingavtal redovisas som operationella leasingavtal. 
Leasingavgifterna enligt operationella leasingavtal, inklusive 
förhöjd förstagångshyra men exklusive utgifter för tjänster som 
försäkring och underhåll, redovisas som kostnad linjärt över 
leasingperioden.

Immateriella anläggningstillgångar
Utgifter för immateriella anläggningstillgångar redovisas i 
balansräkningen om det är sannolikt att de framtida ekonomiska 
fördelar som kan hänföras till tillgången kommer att tillfalla 
företaget och att tillgångarnas anskaffningsvärde kan beräknas 
på ett tillförlitligt sätt.

Tillkommande utgifter läggs till anskaffningsvärdet då det är  
sannolikt att utgifterna medför att tillgången kommer att  
generera framtida ekonomiska fördelar som överstiger den 
ursprungliga bedömningen, samt att utgifterna kan beräknas  
och hänföras till tillgången på ett tillförlitligt sätt. Övriga 
tillkommande utgifter redovisas som kostnad under den period 
de uppkommer. Avskrivning sker systematiskt över tillgångens 
beräknade nyttjandeperiod. När det gäller immateriella tillgångar 
så har det inte gjorts några avskrivningar då de inte tagits i bruk 
ännu och bokfört värde bedöms vara rimligt i förhållande till 
framtida förväntade intäkter.

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde 
minskat med ackumulerade avskrivningar. I anskaffningsvärdet 

ingår förutom inköpspriset även utgifter som är direkt hänförliga 
till förvärvet.

Tillkommande utgifter som uppfyller tillgångskriteriet räknas in i 
tillgångens redovisade värde. Utgifter för löpande underhåll och 
reparationer redovisas som kostnader när de uppkommer.

Varulager
Varulagret är upptaget till det lägsta av anskaffningsvärdet  
och nettoförsäljningsvärdet. Därvid har inkuransrisk beaktats. 
Anskaffningsvärdet beräknas enligt först in- först ut- principen.  
I anskaffningsvärdet ingår förutom utgifter för inköp även  
utgifter för att bringa varorna till deras aktuella plats och skick.  
I egentillverkade halv- och helfabrikat består anskaffningsvärdet 
av direkta tillverkningskostnader och de indirekta kostnader som 
utgör mer än en oväsentlig del av den sammanlagda utgiften 
för tillverkningen. Vid värdering har hänsyn tagits till normalt 
kapacitetsutnyttjande.

Utländsk valuta
Monetära poster i utländsk valuta räknas om till balansdagens 
kurs. Icke-monetära poster räknas inte om utan redovisas till 
kursen vid anskaffningstillfället.

Skatt
Skatt på årets resultat i resultaträkningen består av aktuell 
skatt och uppskjuten skatt. Aktuell skatt är inkomstskatt för 
innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga 
resultat och den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som 
ännu inte har redovisats. Uppskjuten skatt är inkomstskatt för 
skattepliktigt resultat avseende framtida räkenskapsår till följd av 
tidigare transaktioner eller händelser.

Uppskjuten skatteskuld redovisas för alla skattepliktiga 
temporära skillnader, dock inte för temporära skillnader som 
härrör från första redovisningen av goodwill. Uppskjuten 
skattefordran redovisas för avdragsgilla temporära skillnader 
och för möjligheten att i framtiden använda skattemässiga 
underskottsavdrag. Värderingen baseras på hur det redovisade 
värdet för motsvarande tillgång eller skuld förväntas återvinnas 
respektive regleras. Beloppen baseras på de skattesatser och 
skatteregler som är beslutade före balansdagen och har inte 
nuvärdeberäknats. Uppskjutna skattefordringar har värderats till 
högst det belopp som sannolikt kommer att återvinnas baserat 
på innevarande och framtida skattepliktiga resultat. Värderingen 
omprövas varje balansdag.

MATERIELLA  
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

 
År

Inventarier, verktyg och  
installationer

20 procent
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Kommentar till den finansiella utvecklingen

Bolaget är i slutet av ett utvecklingsskede. Nettoomsättningen utgörs till övervägande del av  
försäljning till kund, där det på senare år endast varit betingat av ett projekt med LLC Rikont  
(”Rikontprojektet”), bidrag från Energimyndigheten och Vinnova samt i viss mån GHG  
Reductions Ltd (”GHG”).

JÄMFÖRELSE MELLAN DELÅRSPERIODEN  
JANUARI – JUNI 2016 OCH DELÅRSPERIODEN  
JANUARI- JUNI 2015

Omsättning
Nettoomsättningen för delårsperioden januari – juni 2016 
uppgick till 517 tkr (528). Övriga rörelseintäkter uppgick till 148 
tkr (4), vilket är en ökning med anledning av valutakursvinster vid 
leverantörsbetalningar.

Rörelseresultat
Bolagets rörelseresultat uppgick till -2 509 tkr (-3 035). 
Rörelseresultatet har främst belastats av kostnader för forskning 
och utveckling. Kostnader för sålda varor uppgick till -579 tkr 
(-88), vilket är en ökning med anledning av kostnader som är 
tagna i Rikontprojektet, ett projekt där LLC Rikont under vissa 
förutsättningar använde Ripasso Energys stirlingmotorer i 
sin teknologi, men som inte är aktiverade. Personalkostnader 
uppgick till -828 tkr (-1 259), vilket är en minskning med 
anledning av att antalet anställda minskat under 2016.

Finansiell ställning
Fond för utvecklingsavgifter uppgick till 12 448 tkr (0), vilket 
är en effekt av en ändring i årsredovisningslagen som trädde 
i kraft den 1 januari 2016. Ändringen innebär att företag 
aktiverar egenupparbetade utvecklingsutgifter som måste 
göra en omföring från fritt eget kapital till bundet eget kapital 
motsvararande det belopp som aktiverats.

Bolagets balansomslutning uppgick till 186 851 tkr (173 048).

JÄMFÖRELSE MELLAN RÄKENSKAPSÅREN  
2015 OCH 2014

Omsättning
Nettoomsättningen för räkenskapsåret 2015 uppgick till 
1 022 tkr (2 759), vilket är en minskning med anledning av att 
GHG-förskottet intäktsfördes 2014, ett förskott hänförligt till 
uppbyggnaden av anläggningen i Sydafrika.

Rörelseresultat 
Bolagets rörelseresultat uppgick till -10 499 tkr (-4 675). 
Rörelseresultatet har främst belastats av kostnader för forskning 
och utveckling. Kostnader för sålda varor uppgick till -5 313 tkr 
(-265), vilket är ökning med anledning av kostnader hänförliga till 
GE Graphite Energy uppgörelsen 2015, en uppgörelse hänförlig 
till ett projekt som pågick under 2009 och där GE Graphite 
Energy testade och utvärderade Bolagets teknologi.  Övriga 
externa kostnader uppgick till -2 559 tkr (-4 088) vilket är en 
minskning med anledning av befarade förluster avseende GHG 
under 2014. Personalkostnader uppgick till -2 834 tkr (-1 661), 
vilket är en ökning med anledning av att antalet anställda 
ökade under 2015. Räntekostnader och liknande resultatposter 
uppgick till -4 942 tkr (-1 383) vilket är en ökning med anledning 
av att låneskulderna ökade under 2015 och därav högre 
räntekostnader.

Finansiell ställning
Bolagets balansomslutning uppgick till 170 146 tkr (151 202).
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JÄMFÖRELSE MELLAN RÄKENSKAPSÅRET  
2014 OCH 2013

Omsättning
Nettoomsättningen för räkenskapsåret 2014 uppgick till 2 759 
tkr (249), vilket är en ökning med anledning att GHG förskottet 
intäktsförs 2014. Övriga rörelseintäkter uppgick till 108 tkr 
(1 405) vilket är en minskning med anledning av att statliga 
bidrag och valutakursvinster utgör skillnad mellan åren. 

Rörelseresultat
Bolagets rörelseresultat uppgick till -4 675 tkr (-5 175). 
Rörelseresultatet har främst belastats av kostnader för forskning 
och utveckling. Kostnader för sålda varor uppgick till -265 tkr 
(-681). Kostnaderna under 2013 är hänförliga till Vinnovaprojekt, 

ett projekt där Bolagets tätningssystem i stirlingmotorerna 
utvärderades.  Övriga externa kostnader uppgick till -4 088 
tkr (-1 919) vilket är en ökning med anledning av befarade 
förluster hänförliga till GHG under 2014, därav högre kostnader. 
Personalkostnader uppgick till -1 661 tkr (-2 181), vilket är en 
minskning med anledning av att antalet anställda minskade 
under 2014. Övriga rörelsekostnader uppgick till -198 tkr 
(-609), vilket är en minskning hänförlig till valutakursförluster. 
Räntekostnader och liknande resultatposter uppgick till -1 383 
tkr (-2) vilket är en ökning med anledning av att det under 2013 
inte fanns några låneskulder.

Finansiell ställning
Bolagets balansomslutning uppgick till 151 202 tkr (140 791).
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Eget kapital, skulder och övrig finansiell information

Per 30 juni 2016 uppgick Ripasso Energys egna kapital till 181,1 mkr (jämfört med 141,3 mkr den 
30 juni 2015). Bolagets soliditet uppgick vid samma tidpunkt till 97 procent och har jämfört med 
den 30 juni 2015 ökat med 15 procentenheter från 82 procent. I tabellen nedan redovisas Bolagets 
finansiella ställning per den 30 juni 2016.

EGET KAPITAL OCH SKULDER, 
MILJONER KRONOR

 
2016-06-30

Kortfristiga skulder

Mot borgen -

Mot säkerhet -

Rörelsekrediter 5 752

Summa kortfristiga skulder 5 752

Långfristiga skulder

Mot borgen -

Mot säkerhet -

Rörelsekrediter -

Summa långfristiga skulder -

Eget kapital

Aktiekapital 523

Fond för utvecklingsavgifter 12 448

Övrigt tillskjutet kapital 129 331

Balanserat resultat 38 797

Summa eget kapital 181 099

Summa eget kapital och skulder 186 851

NETTOSKULDSÄTTNING,  
MILJONER KRONOR

 
2016-06-30

A Kassa -

B Likvida medel 5 380

C Lätt realiserbara värdepapper -

D Summa likvida medel A+B+C 5 380

E Kortfristiga räntebärande fordringar -

Kortfristiga räntebärande skulder

F Kortfristiga bankskulder -

G Kortfristig del av långfristiga skulder -

H Andra kortfristiga skulder -

I Summa kortfristiga skulder F+G+H -

J Kortfristig nettoskuldsättning I-E-D -5 380

Långfristiga räntebärande skulder

K Långfristiga banklån -

L Emitterade företagsobligationer -

M Andra långfristiga skulder -

N Summa eget kapital och skulder K+L+M -

O Total räntebärande nettoskuldsättning J+N -5 380
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Investeringar
Bolagets huvudsakliga pågående investeringar utgörs främst av 
utveckling av stirlingmotor för serieproduktion, solföljarsystem 
och hybridiseringsfunktion. Bolagets pågående investeringar  
har finansierats genom eget kapital.

Uttalande avseende rörelsekapital och kapitalbehov 
Det är Bolagets bedömning att det befintliga rörelsekapitalet 
är tillräckligt för de aktuella behoven under den kommande 
tolvmånadersperioden vid tidpunkten för godkännande av detta 
Memorandum.

Väsentliga förändringar finansiell ställning eller  
ställning på marknaden efter den 30 juni 2016
Sedan den 30 juni 2016 har Bolaget erhållit ett lånelöfte  
om 15 mkr från Huvudägaren (Sven Sahle genom bolag) samt 
genomfört en kvittningsemission om 6 350 000 kronor, varefter 
Bolaget blivit fritt från långsiktig skuldfinansiering. Lånelöftet 
gavs för säkerställande av Bolagets finansieringsbehov innan 
finansiering genom nyemissioner var säkerställd. Lånelöftet 
gavs på marknadsmässiga villkor. Full teckning och betalning 
har mottagits avseende den emission som beslutades av extra 
bolagsstämman den 26 augusti 2016, motsvarande 23 mkr.  
I anslutning till den senare emissionen beslutades även om en 
kvittningsemission samt riktad emission, vilka resulterade i att 
skulder om 1 229 000 kronor kvittades, samt ett erhållande av 
en betalning om 4 971 836 kronor för den riktade emissionen. 
Utöver vad som anges i detta Memorandum känner Bolaget inte 
till några väsentliga förändringar avseende Bolagets finansiella 
situation eller ställning på marknaden som inträffat efter den 
i detta Memorandum i sammandrag presenterade senaste 
delårsperioden för andra kvartalet 2016.

Användande av emissionslikvid
Återstående emissionslikvid om ca 28 mkr, efter genomförandet 
av kvittningsemissionen om ca 1,2 mkr, kommer Bolaget att 
använda under det kommande året enligt följande:

• 7,4 mkr avseende löner och sociala avgifter för Bolagets 
personal

• 5,5 mkr avseende administrativa omkostnader såsom 
exempelvis lokalhyror, emissions- och listningskostnader, 
datorkommunikation och marknadsföring

• 11,3 mkr avseende arvoden till tekniska konsulter

• 3,8 mkr avseende investeringar i testanläggningar

Kostnader för tekniska konsulter och Bolagets personal är till 
största delen avsedda för arbetet med att färdigställa produkten 
för serieproduktion och att ge support till projekten i Italien.

Forskning och utveckling
Bolagets policy för forskning och utveckling är att den ska  
finansieras genom eget kapital.

Tendenser och framtidsutsikter
Utöver vad som redogjorts för i detta Memorandum känner  
Bolaget inte till några andra tendenser, osäkerhetsfaktorer, 
potentiella fordringar eller andra krav eller händelser, som kan 
förväntas ha väsentlig påverkan på Bolagets affärsutsikter.

Utöver vad som redogjorts för i detta Memorandum känner 
Bolaget inte till några offentliga, ekonomiska, skattepolitiska, 
penningpolitiska eller andra faktorer som, direkt eller indirekt, 
väsentligt påverkat eller skulle kunna påverka Bolagets 
verksamhet.

BOLAGETS INVESTERINGAR REDOGÖRS FÖR ENLIGT TABELLEN NEDAN. 

Beskrivning (tkr) 30 juni 2016 2015 2014 2013

Testriggar i Sibbhult och Sydafrika 107 211 148 1 714

Anpassning av stirlingmotor för serieproduktion 1 987 3 805 3 352 2 387

Utveckling av solföljarsystem generation 4 1 142 3 956 5 396 7 282

Utveckling av solföljarsystem generation 5 6 671 11 052 3 069 3 508

Utveckling av hybridiseringsfunktion 2 539 2 470 0 0

Investeringar i kontorsutrustning 0 38 54 0

Totalt 12 446 21 532 12 019 14 891

BELOPP AKTIVERADE FÖR FORSKNING OCH UTVECKLING 
REDOGÖRS FÖR ENLIGT TABELLEN NEDAN.

30 juni 
 2016 2015 2014 2013

Belopp aktiverade tkr 12 448 11 935 21 494 14 868



47

Aktiekapital och ägarförhållanden

Aktierna i Bolaget har utgivits i enlighet med svensk lagstiftning och är angivna i svenska kronor.  
Enligt bolagsordningen ska aktiekapitalet vara lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor och antalet 
aktier vara lägst 50 000 000 och högst 200 000 000. Antalet registrerade aktier uppgick per dagen för detta 
Memorandum till 61 157 709 och aktiekapitalet uppgick till 611 577,09 kronor. Aktierna har emitterats enligt 
svensk lag och är denominerade i svenska kronor samt har ett röstvärde om en (1) röst vid bolagsstämma. 
Aktierna är registrerade i avstämningsregister hos Euroclear Sweden AB. Aktierna är för närvarande inte 
föremål för någon officiell handel, men Bolagets aktie har godkänts för listning på NGM Nordic MTF.  
Varje aktie äger lika rätt till Bolagets tillgångar och vinst. Vid bolagsstämman får varje röstberättigad rösta 
för fulla antalet av honom eller henne ägda och företrädda aktier utan begränsning i rösträtten. Samtliga 
aktier ger lika företrädesrätt att teckna aktier vid emission av nya aktier i Bolaget om inte bolagsstämman, 
eller styrelsen genom ett bemyndigande från bolagsstämman, beslutar om avvikelse från aktieägarnas 
företrädesrätt. Det föreligger inga begränsningar i aktiernas överlåtbarhet. Bolagets aktier är ej heller föremål 
för erbjudande som lämnats till följd av budplikt, inlösenrätt eller lösningsskyldighet. Bolagets aktier har ej 
varit föremål för offentligt uppköpserbjudande under innevarande eller föregående räkenskapsår. 

Datum Händelse Antal nya 
aktier

Förändrat 
belopp

Antal aktier Aktiekapital Kvot- 
värde

Teckningskurs

2008-07-01 Nybildning 1 000 100 000,00 kr 1 000 100 000,00 kr 100 100,00 kr

2009-12-07 Nyemission 1 040 104 000,00 kr 2 040 204 000,00 kr 100 48 077,00 kr

2012-07-16 Nyemission 2 040 204 000,00 kr 4 080 408 000,00 kr 100 26 961,00 kr

2015-02-03 Nyemission 453 45 300,00 kr 4 533 453 300,00 kr 100 46 358,00 kr

2016-02-15 Nyemission 265 26 500,00 kr 4 798 479 800,00 kr 100 77 212,00 kr

2016-02-15 Nyemission 110 11 000,00 kr 4 908 490 800,00 kr 100 77 212,00 kr

2016-03-15 Nyemission 1) 319 31 900,00 kr 5 227 522 700,00 kr 100 77 212,00 kr

2016-08-23 Aktiesplit 52 264 773 0,00 kr 52 270 000 522 700,00 kr 0,01 n/a

2016-09-07 Kvittningsemission 2) 1 587 500 15 875,00 kr 53 857 500 538 575,00 kr 0,01 4,00 kr

2016-11-14 Nyemission 3) 5 750 000 57 500,00 kr 59 607 500 596 075,00 kr 0,01 4,00 kr

2016-11-23 Nyemission 4) 1 242 959 12 429,59 kr 60 850 459 608 504,59 kr 0,01 4,00 kr

2016-11-23 Kvittningsemission 5) 307 250 3 072,50 kr 61 157 709 611 577,09 kr 0,01 4,00 kr

Aktiekapitalets utveckling
Tabellen nedan visar förändringarna i Ripasso Energys aktiekapital sedan Bolagets bildande, fram till dagen för detta Memorandum.

Vid extra bolagsstämman den 26 augusti 2016 beslutades om  
två emissioner; en kvittningsemission av lån till ett värde av  
6 350 000 kronor, samt en nyemission om lägst 15 mkr och högst 
23 mkr riktad till aktieägare i Dividend Sweden AB (publ) och 
allmänheten i Sverige. Kvittningsemissionen registrerades den 
7 september 2016. Den riktade emissionen fulltecknades, samt 
registrerades hos Bolagsverket den 14 november 2016.  
 
Den 31 oktober 2016 beslutade styrelsen, med stöd av 
bemyndigande från extra bolagsstämma den 18 augusti 2016, 
om en riktad emission av aktier till en mindre grupp institutionella 

investerare mot kontant betalning, uppgående till 4 971 836 
kronor, samt en kvittningsemission uppgående till 1 229 000 
kronor. Anledningen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt 
vid den riktade nyemissionen var att stärka balansräkningen och 
bredda ägandet med institutionella och strategiska investerare. 
Kvittningsemissionen genomfördes för att reglera betalning 
av ersättningen till garanter av den tidigare nyemissionen till 
allmänheten, samt för reglering av konsultarvode. Emissionerna 
skedde på marknadsmässiga villkor. Båda emissionerna 
registrerades hos Bolagsverket den 23 november 2016.

1) Samtliga emissioner mellan 2009-12-07 och 2016-03-15 har tecknats av grundare, strategiska investerare samt Huvudägaren (Sven Sahle genom bolag)  för att kapitalisera Bolaget.
2) Kvittningsemissionen genomfördes för reglering av långfristiga lån från Huvudägaren (Sven Sahle genom bolag) och AC Cleantech Growth Fund I Holding AB.
3) Nyemissionen genomfördes för att kapitalisera Bolaget och för att utöka den befintliga spridningen av ägandet, genom riktande av emissionen till aktieägare i Dividend Sweden AB (publ) och allmänheten i Sverige.
4) Nyemissionen genomfördes för att bereda teckning av särskilt vidtalade strategiska och institutionella investerare.
5) Kvittningsemissionen genomfördes för reglering av garantiersättning till garanter i nyemissionen om 23 mkr, samt till Capensor Capital AB för reglering av konsultarvode i anledning av den garanterade emissionen.
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Teckningsoptioner
Vid extra bolagsstämma i Bolaget den 10 oktober 2014 
beslutades enhälligt, på styrelsens förslag, om emission av 
464 teckningsoptioner, till Bolagets anställda. Utöver anställda 
innehar styrelseledamot Ulf Gundemark 35 teckningsoptioner, 
och verkställande direktör Gunnar Larsson innehar 250 
teckningsoptioner. Teckningsoptionerna emitterades till ett 
uppskattat marknadsvärde om 6 722 kronor per teckningsoption. 
Totalt erlades 3 119 008 kronor till betalning. Programmet är 
ej subventionerat av Bolaget, och Bolaget förväntas inte ha 
några väsentliga kostnader i anledning av programmet. Skälet 
till införande av programmet var att förmå anställda och vissa 
befattningshavare att investera i Bolaget.

En (1) teckningsoption ger rätt att teckna tiotusen (10 000) nya 
aktier för ca 2,30 kronor per aktie från och med den 1 november 
2017 till och med den 30 november 2017 samt från och med  
den 1 oktober 2021 till och med den 31 oktober 2021. Om 
samtliga teckningsoptioner utnyttjas, tillförs Bolaget cirka  
10,7 miljoner kronor och aktiekapitalet ökar med 46 400 kronor. 
De 4 640 000 aktier som därmed ges ut motsvarar idag cirka  
7 procent av aktiekapitalet. Teckningsoptionerna är inte upptagna 
i avstämningsregister och de upphör att gälla den  
31 oktober 2021.

Riktade emissioner
Bolaget avser att aktivt arbeta med emissioner riktade mot vissa 
strategiska och finansiella investerare i syfte att säkra Bolagets 
behov av kapital, bredda ägarbasen samt att skapa strategiska 
partnerskap. Detta kommer ske under nuvarande gällande 
mandat (se nedan avsnittet ”Bemyndigande”) samt framtida som 
föreslagits och godkänts vid ordinarie eller extra bolagsstämma. 
Vid prissättningen av dessa emissioner kommer styrelsen att 
beakta god sed på värdepappersmarknaden.

Bemyndigande
Extra bolagsstämman i Bolaget den 18 augusti 2016 beslutade 
att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden 
fram till den 31 december 2016, besluta om nyemission av aktier 
mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport 
eller kvittning samt att därvid även kunna avvika från aktie- 
ägarnas företrädesrätt. Emission med stöd av bemyndigandet 
ska maximalt kunna medföra en ökning av aktiekapitalet med 
30 procent. Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen 
från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra för eventuella 
strategiska investerare att investera i Bolaget samt möjliggöra 
ytterligare kapitalanskaffning för expansion.

Utdelningspolicy
I svenska bolag måste utdelningen föreslås av styrelsen och 

beslutas av årsstämman i enlighet med aktiebolagslagen och 
bolagsordningen. Någon utdelning avses inte att lämnas de 
närmsta fem åren.

I övervägandet om förslag till utdelning för framtiden kommer 
styrelsen att beakta flera faktorer, bland annat Bolagets 
verksamhet, rörelseresultat och finansiella ställning, aktuellt 
och förväntat likviditetsbehov, expansionsplaner, avtalsmässiga 
begränsningar och andra väsentliga faktorer. 

Ägarförhållanden
Nedanstående tabell visar Ripasso Energys större aktieägare.

Avtal om lock-up
Huvudägaren (Sven Sahle genom bolag) och Bolagets  
näst största ägare, AC Cleantech Growth Fund I Holding AB,  
vilka tillsammans representerar ca 68 procent av aktierna och  
rösterna har förbundit sig att inte avyttra aktier i Bolaget före  
12 månader efter notering. Undantag från detta är Huvudägaren 
(Sven Sahle genom bolag) som har möjligheten att avyttra 12,5 
procent av totala mängden aktier till en strategisk investerare 
under förutsättning att minst ett belopp motsvarande försäljningen 
återinvesteras i Bolaget genom emission eller kvittning.

AKTIEÄGARE PER DAGEN FÖR  
MEMORANDUMET Antal aktier Innehav 

Sven Sahle  
(genom OÜ Dagny)

27 993 250 45,7 %

AC Cleantech Growth Fund  
I Holding AB

13 407 500 21,9 %

Miura Holding Limited 2 130 000 3,5 %

Gunnar Larsson  
(genom Estreet AB)

2 000 000 3,3 %

Hans Hansson 1 950 000 3,2 %

Sven-Christer Nilsson  
(genom Ripasso AB)

1 950 000 3,2 %

Oy H. Kuningas & Co AB 1 300 000 2,1 %

Graphite Energy Pty Limited 1 100 000 1,8 %

Ulf Gundemark  
(genom Gumaco AB)

375 000 0,6 %

Johan Ekesiöö  
(genom Johan Ekesiöö AB)

200 000 0,3 %

Övriga aktieägare* 8 751 959 14,4 %

TOTALT 61 157 709 100 %

* Utgörs av ca 1 632 aktieägare
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Styrelse, ledande befattningshavare och revisor 

SVEN SAHLE (FÖDD 1974)
Sven Sahle valdes in i styrelsen som styrelseledamot  
2015 och är styrelseordförande i Ripasso Energy sedan 2016.
Andra aktuella befattningar samt delägarskap: 
Styrelseordförande i OÜ Dagny (EE) och styrelseledamot i SIA 
Hank Rearden (LV). Sven är 100 procent ägare till OÜ Dagny (EE) 
och 50 procent ägare till SIA Hank Rearden (LV).
Erfarenhet: Sven Sahle har grundat, varit vd för och suttit i 
styrelsen för EnergyO Solutions Russia AB (publ), ett bolag listat 
på Nasdaq OMX First North. Sven har suttit i styrelsen för samt 
arbetat i ledningen för Ripasso Energy. Sven har även erfarenhet 
från Troika Dialog inom Equity sales.
Tidigare befattningar under de senaste fem åren: 
Styrelseledamot i EnergyO Solutions Russia AB (publ), EnergyO 
Solutions Russia Cyprus Ltd (CY) och SIA Hank Rearden (LV).  
Styrelseordförande i OÜ Dagny (EE).
Utbildning: Studier på magisterkursnivå med inriktning på 
finansiell ekonomi, Stockholms universitet, samt magisterkurser 
på den Svenska Handelshögskolan i Helsingfors och på Herzen 
University i St. Petersburg. 
Aktieinnehav: 27 993 250, genom OÜ Dagny.
Teckningsoptionsinnehav: 0

ANDREAS AHLSTRÖM (FÖDD 1976)
Andreas Ahlström är styrelseledamot i 
Ripasso Energy sedan 2013. 
Andra aktuella befattningar samt delägarskap:   
Styrelseledamot i Suominen Corporation (FI), Scandinavian 
Biogas, Frangible Safety Posts och vd för AC Cleantech Growth 
Fund I Holding AB, som är Bolagets näst största ägare med sitt 
innehav om ca 22 procent av aktierna i Bolaget.
Erfarenhet: Andreas Ahlström har gedigen erfarenhet från 
styrelsearbete samt inom institutionell försäljning, analys av 
investeringar och förvaltning inom såväl privata som publika 
bolag. 
Tidigare befattningar under de senaste fem åren: 
Styrelseledamot i Scandinavian Biogas, Suominen Corporation, 
ELBI-Electric (TR) samt styrelseordförande, i Frangible Safety 
Posts och TD Light Sweden AB (publ).
Utbildning: M.Sc. Economics and Business Administration, 
Svenska Handelshögskolan i Helsingfors. 
Aktieinnehav: 0
Teckningsoptionsinnehav: 0

Ripasso Energys styrelse ska enligt bolagsordningen bestå av lägst fyra och högst sex   
ordinarie ledamöter. 

Bolagets styrelse består av fyra personer, inklusive ordförande och har sitt säte i Göteborgs  
kommun. Styrelseledamöterna väljs årligen vid årsstämma för tiden intill slutet av nästa  
årsstämma. Extra bolagsstämman den 18 augusti 2016 beslutade att styrelsen ska bestå av  
följande personer som presenteras nedan. Uppdraget för samtliga styrelseledamöter gäller  
fram till slutet av nästa årsstämma planerad till den 27 april 2017. 

Styrelsen arbete styrs av aktiebolagslagen, bolagsordningen och den arbetsordning som  
Ripasso Energys styrelse antagit. Under år 2015 ägde tio protokollförda styrelsemöten rum.  
Under 2016 fram till och med den 14 september 2016 har arton protokollförda styrelsemöten  
ägt rum. 
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JOHAN EKESIÖÖ (FÖDD 1954)
Johan Ekesiöö är styrelseledamot i  
Ripasso Energy sedan 2016. 
Andra aktuella befattningar samt delägarskap:  
Styrelseledamot i Excanto AB, MetaForce AB, Zenterio AB (publ), 
Avega Group AB (publ) och styrelseordförande i T&V Holding AB.
Erfarenhet: Johan Ekesiöö har över 30 års erfarenhet inom 
IT-branschen genom ledande positioner, främst inom försäljning 
och bolagsutveckling, på IBM i Sverige, Norden och USA. Johan 
har även erfarenhet som MD för Antfactory, ett privat Venture 
Capital-bolag, arbetat med omstrukturering av Framfab och har 
erfarenhet som partner och ägare av Inveritas, ett konsultbolag 
inom management.
Tidigare befattningar under de senaste fem åren:  
Styrelseledamot i Excanto AB, Metaforce AB, Zenterio AB 
(publ), TIA Technology AS, Telelogic AB, IBM Nordic AB, Sterling 
Commerce (Sweden) AB, Baby Björn, Svenskt Näringsliv och 
Teknikarbetsgivarna. Styrelseordförande i IBM Svenska AB, 
Teknikföretagen, och T&V Holding AB. Vd och styrelseledamot 
i Avega Group AB (publ) och styrelseledamot och/eller 
styrelseordförande i ett antal dotterbolag i Avega Group AB (publ).
Utbildning: M.Sc. Business Administration, Handelshögskolan 
i Stockholm och M.Sc. inom Management, MIT Sloan School, 
Sloan Fellows Program, Boston USA.
Aktieinnehav: 200 000, genom Johan Ekesiöö AB.
Teckningsoptionsinnehav: 0

ULF GUNDEMARK (FÖDD 1951)
Ulf Gundemark är styrelseledamot i  
Ripasso Energy sedan 2010.
Andra aktuella befattningar samt delägarskap:  
Styrelseledamot i Solar Group AS (DK), Constructor Group AS (N), 
Papyrus Group AB, AQ Group AB, Lantmännen ek för.,  
Scandi Standard AB (publ), Gumaco AB. Styrelseordförande i 
Nordic Waterproofing Group AB, Nordic Waterproofing 1 AB (DK 
och S). Ulf är 100 procent ägare till Gumaco AB.
Erfarenhet: Ulf Gundemark har innehaft ledande internationella 
befattningar inom ABB, IBM och Hagemeyer (NL) under 33 år. 
Därefter styrelseuppdrag. 
Tidigare befattningar under de senaste fem åren: 
Styrelseledamot i Solar Group AS (DK), Constructor Group AS 
(N), Papyrus Group AB, AQ Group AB, Lantmännen ek för., Scandi 
Standard AB (publ), Gumaco AB och Lönne Scandinavian AS (N). 

Styrelseordförande i Lindab International AB, Bridge to China AB, 
Nordic Waterproofing Group AB (DK och S) och Nordic  
Waterproofing Group 1 AB. 
Utbildning: M.Sc. Electrical Engineering, Chalmers tekniska 
högskola. 
Aktieinnehav: 375 000
Teckningsoptionsinnehav: 35, med rätt att teckna  
350 000 aktier.

LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE
Gunnar Larsson (född 1962)
Gunnar Larsson är verkställande direktör i  
Ripasso Energy sedan 2009.
Andra aktuella befattningar samt delägarskap:  
Styrelseledamot i Estreet AB som är ett av Gunnar helägt bolag.
Erfarenhet: Gunnar Larsson har bland annat erfarenhet som  
vd för Kockums AB och chef för Affärsenheten för ytbaserade  
Radarsystem inom Ericsson Microwave Systems.  Gunnar har 
totalt 25 års erfarenhet som chef och ledare för olika teknik- 
fokuserade organisationer inom framförallt Ericsson.
Tidigare befattningar under de senaste fem åren:  
Inga andra befattningar. 
Utbildning: M.Sc. Electrical Enginering,  
Chalmers tekniska högskola.
Aktieinnehav: 2 000 000 aktier genom Estreet AB.
Teckningsoptionsinnehav: 250, med rätt att teckna 
2 500 000 aktier.  

REVISORER
Revisionsbolaget KPMG AB, med adress Nordenskiöldsgatan 8,  
201 22 Malmö, är sedan årsstämman 2015 Bolagets revisor.  
Eva Melzig Henriksson, auktoriserad revisor och medlem i FAR, 
är huvudansvarig revisor. Under år 2013 och 2014 var Ernst & 
Young AB Bolagets revisionsbolag, med huvudansvarig revi-
sor Thomas Nilsson. Revisionsberättelsen 2015 avviker från 
standardformulering. Såsom övrig upplysning upplystes om att 
revisionen har genomförts av annan revisor än vid revisionen av 
årsredovisning 2014. Upplysning av särskild betydelse lämnades 
avseende att Bolagets framtida verksamhet var avhängig av att 
finansiering erhålls.
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Övrig information om styrelse och  
ledande befattningshavare
Det finns inga, utöver vad som har beskrivits ovan, familjeband 
mellan någon av styrelseledamöterna och de ledande 
befattningshavarna. Utöver vad som beskrivits ovan, finns inga 
intressekonflikter eller potentiella intressekonflikter mellan 
de skyldigheter som styrelseledamöterna och de ledande 
befattningshavarna i Ripasso Energy har gentemot Bolaget och 
deras privata intressen och/eller andra åtaganden (men flera 
av ledamöterna i styrelsen samt Vd har finansiella intressen i 
Ripasso Energy med anledning av deras aktieinnehav i Bolaget). 
Styrelseledamöterna är inte berättigade till några förmåner när 
de avgår från styrelsen.

Under de senaste fem åren har ingen av styrelseledamöterna 
eller de ledande befattningshavarna beskrivna ovan (i) dömts 
för bedrägerirelaterade brott, (ii) representerat ett företag som 
försatts i konkurs eller ansökt om tvångslikvidation, (iii) varit 
föremål för sanktioner eller anklagats av myndigheter eller organ 
som agerar för särskilda yrkesgrupper enligt offentligrättsliga 
regler, eller (iv) varit föremål för förelägganden om näringsförbud. 

Samtliga styrelseledamöter och ledande befattningshavare  
är tillgängliga på Bolagets adress på: 
Gruvgatan 35 B, 421 30  
Västra Frölunda.  

Ersättning till styrelsen 
Ersättningar till styrelsen bestäms av bolagsstämman. 
Under 2015 betalades ingen ersättning till styrelsen. Vid 
bolagsstämman den 14 juni 2016 beslutades att Johan Ekesiöö 
i egenskap av styrelseledamot ska ersättas med 200 000 kronor 
per år. Vid extra bolagsstämma den 26 augusti 2016 beslutades 
att Ulf Gundemark i egenskap av styrelseledamot ska ersättas 
med 200 000 kronor per år. Styrelseledamoten Andreas Ahlström 
och styrelseordförande Sven Sahle erhåller ingen ersättning för 
sina uppdrag i Ripasso Energys styrelse. 

Ersättning till verkställande direktören 
Verkställande direktören erhöll under år 2015 ersättning om totalt 
64 000 kronor per månad. Den verkställande direktören innehar 
även en pensionsförsäkring där pensionspremien uppgår till 20 
procent av den verkställande direktörens bruttolön.
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Bolagsstyrning

Bolagsstämma
Enligt aktiebolagslagen är bolagsstämman Bolagets högsta 
beslutande organ. Bolagsstämman kan avgöra varje fråga i 
Bolaget som inte uttryckligen faller under ett annat bolagsorgans 
exklusiva kompetens. På årsstämman, som ska hållas inom sex 
månader från räkenskapsårets utgång, utövar aktieägarna sin 
rösträtt i frågor så som fastställande av resultat- och balans-
räkning, disposition av Bolagets vinst eller förlust, beslut om 
ansvarsfrihet för Styrelsens ledamöter och den verkställande  
direktören för räkenskapsåret, val av styrelseledamöter och 
revisor samt ersättning till Styrelsen och revisorn.  

Rätt att delta på bolagsstämman
Alla aktieägare som är direktregistrerade i den av Euroclear 
förda aktieboken fem vardagar före bolagsstämman och som har 
meddelat Bolaget sin avsikt att delta i bolagsstämman senast det 
datum som anges i kallelsen till bolagsstämman, har rätt att delta 
i bolagsstämman och rösta för antal aktier de innehar. Aktieägare 
kan delta i bolagsstämman personligen eller genom ombud och 
kan även åtföljas av högst två biträden.

Styrelsen
Styrelsen är det högsta beslutande organet efter bolagsstämman 
och det högsta verkställande organet. Styrelsen ska fortlöpande 
bedöma Bolagets ekonomiska situation liksom se till att Bolagets 
organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen 
och Bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt kontrolleras på ett 
betryggande sätt. Enligt aktiebolagslagen är styrelsen ansvarig för 
Bolagets organisation och förvaltning av Bolagets angelägenheter. 

I styrelsens uppgifter ingår bland annat att fastställa mål och 
strategier, se till att det finns effektiva system för uppföljning 
och kontroll av Bolagets verksamhet och se till att det finns en 
tillfredsställande kontroll av att Bolaget efterlever lagar och andra 
regler som är tillämpliga på Bolagets verksamhet. 

Styrelsen beslutar i frågor som rör Bolagets verksamhets-
inriktning, strategi, affärsplan, resurser och kapitalstruktur,  
organisation, förvärv, större investeringar, avyttringar och  
årsredovisningar samt andra allmänna frågor av strategisk 
karaktär. Utöver detta behandlar och beslutar Styrelsen i andra 
ärenden som bedöms falla utanför ramen för den verkställande 
direktörens befogenheter. Styrelsen ska också se till att Bolagets 
informationsgivning präglas av öppenhet och är korrekt, relevant 
och tillförlitlig. Därtill ingår i Styrelsens uppgifter att tillsätta, 
utvärdera och vid behov entlediga den verkställande direktören. 

Styrelsen har ej beslutat om att inrätta ersättningsutskott,  
revisionsutskott eller något annat utskott. Istället fullgör  
styrelsen i sin helhet sådana utskotts uppgifter. I samband  
med att en eventuell tillämpning av Koden utvärderas, kommer 
inrättande av utskott som följer av Koden att övervägas.

Verkställande direktören och ledande  
befattningshavare
Ripasso Energys verkställande direktör, Gunnar Larsson, är 
ansvarig inför styrelsen och ansvarar enligt aktiebolagslagen för 
den löpande förvaltningen av Bolagets angelägenheter enligt 
styrelsens riktlinjer och anvisningar. Styrelsen har fastställt en  

Svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”) gäller för svenska aktiebolag vars aktier är upptagna 
till handel på en reglerad marknad i Sverige, för närvarande Nasdaq Stockholm och NGM Equity. 
Ripasso Energy omfattas därmed inte av formellt av Koden, då Bolagets aktier inte avses att tas 
upp till handel på en reglerad marknad. Bolaget tillämpar inte för närvarande Koden, men avser 
att följa denna inom en snar framtid. En eventuell tillämpning av Koden kommer att utvärderas  
i inför nästkommande årsstämma.
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instruktion för den verkställande direktören som klargör 
den verkställande direktörens ansvar och befogenheter 
(”Vd-instruktion”). Styrelsen ska fortlöpande utvärdera den 
verkställande direktörens arbete. Den verkställande direktören 
ska enligt instruktionen bland annat förse styrelsen med 
informations- och beslutsunderlag som krävs för att styrelsen 
ska kunna fullgöra sitt uppdrag att svara för förvaltningen av 
Bolagets angelägenheter och löpande följa verksamheten. Den 
verkställande direktören ska inom ramen för aktiebolagslagen 
och av styrelsen fastställd affärsplan, budget och Vd-instruktion 
samt övriga riktlinjer och anvisningar som styrelsen meddelar, 
fatta de beslut som krävs i Bolagets löpande förvaltning.

Valberedning
En valberedning har till uppgift att inför kommande årsstämma 
lämna förslag avseende styrelseledamöter, styrelse- och 

revisorsarvode, styrelseordförande, ordförande på bolagsstämma 
samt förslag om procedur för utseende av valberedning inför 
nästkommande årsstämma. Bolaget har för närvarande inte 
inrättat en valberedning, men Huvudägaren (Sven Sahle genom 
bolag) har för avsikt att föreslå årsstämman 2017 att inrätta  
en valberedning, enligt följande huvudprinciper. Till ordförande  
i valberedningen föreslås Pär Ceder, som representerar  
Bolagets tredje största aktieägare, Miura Holding Limited.  
En av ledamöterna föreslås vara Bolagets styrelseordförande  
Sven Sahle och en av ledamöterna föreslås vara en representant 
från Bolagets näst största ägare, AC Cleantech Growth Fund I 
Holding AB. Förklaringen till den föreslagna valberedningens 
sammansättning är att Bolaget ägs till över två tredjedelar  
av två ägare. I takt med att ägandet breddas kommer en 
valberedning som följer Koden att föreslås för beslut på  
ordinarie bolagsstämma.
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Bolagsordning

RIPASSO ENERGY AB BOLAGSORDNING/ ARTICLES OF ASSOCIATION
ORG. NR 556760-6602/ REG. NO. 556760-6602

N.B. The English text is an unofficial translation. In case of any discrepancies  
between the Swedish text and the English translation, the Swedish text shall prevail.

1. FIRMA 
Bolagets firma är Ripasso Energy AB (publ).

BUSINESS NAME
The company’s business name is Ripasso Energy AB (publ).

2. SÄTE
Styrelsen skall ha sitt säte i Göteborg kommun.

REGISTERED OFFICE 
The registered office of the company shall be in the municipality 
of Göteborg.

3. VERKSAMHET
Bolaget skall bedriva marknadsföring, försäljning, utveckling  
och tillverkning av förnyelsebara energisystem och därmed 
förenlig verksamhet.

BUSINESS
The company shall carry on marketing, sales, design and 
manufacturing of renewable energy systems as well as 
conduct other business in relation thereto.

4. AKTIEKAPITAL
Aktiekapitalet skall vara lägst 500 000 kronor och högst  
2 000 000 kronor.

SHARE CAPITAL
The share capital of the company shall be no less than SEK 
500 000 and no more than SEK 2 000 000.

5. ANTAL AKTIER
Antal aktier skall vara lägst 50 000 000 och högst 
200 000 000.

NUMBER OF SHARES
The number of shares shall be no less than 50 000 000 and 
no more than 200 000 000.

6. STYRELSE
Styrelsen skall, förutom de som på grund av lag kan komma  
att utses i annan ordning, bestå av lägst fyra (4) och högst sex 
(6) ordinarie ledamöter.

BOARD OF DIRECTORS
In addition to any board members appointed separately in 
accordance with applicable law, the board of directors shall 
consist of no less than four (4) and no more than six (6) 
ordinary board members.

7. REVISORER
Ett registrerat revisionsbolag skall granska bolagets årsredovisning 
jämte räkenskaperna samt styrelsens och, i förekommande fall, 
verkställande direktörens förvaltning.

AUDITOR
An authorized public accounting firm shall audit the company’s 
annual accounts together with the accounting records and the 
board’s and, where applicable, the managing director’s admin-
istration of the company.

8. AVSTÄMNINGSBOLAG
Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister  
enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och 
kontoföring av finansiella instrument.

CSD-COMPANY
The shares of the company shall be registered in a 
CSD-registered pursuant to the Financial Instruments  
(Accounts) Act (SFS 1998:1479).
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9. KALLELSE
Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- 
och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse 
skett skall annonseras i Svenska Dagbladet.

NOTICES
Notices convening a shareholders’ meeting shall  
be made by announcement in the Official Swedish  
Gazette (Post- och Inrikes Tidningar) and on the company 
website. It shall be announced in Svenska Dagbladet that 
notice has been duly made.

10. ÅRSSTÄMMA 
Årsstämma skall hållas inom sex (6) månader efter utgången  
av varje räkenskapsår. På stämman skall följande ärenden  
förekomma till behandling:
(a) Val av ordförande vid stämman;
(b) Upprättande och godkännande av röstlängd;
(c) Godkännande av dagordning;
(d) Val av en (1) eller två (2) justeringsmän;
(e) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
(f) Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse 
samt, i förekommande fall, koncernredovisning och  
koncernrevisionsberättelse:
Beslut
(a) om fastställande av resultat- och balansräkning samt, i 
förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalans-
räkning;
(b) om disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den  
fastställda balansräkningen;
(c) om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöter 
och, i förekommande fall, verkställande director;
(d) Bestämmande av antalet styrelseledamöter och  
styrelsesuppleanter och, i förekommande fall, revisorer och  
revisorssuppleanter;
(e) Fastställande av arvoden till styrelsen och, i förekommande 
fall, revisorerna;
(f) Val av styrelse och, i förekommande fall, revisorer samt  
eventuella revisorssuppleanter; samt
(g) Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt 
bolagsordningen eller aktiebolagslagen.  

ANNUAL GENERAL MEETING
An annual general meeting of the shareholders shall be held 
within six (6) months of meeting the expiry of each financial 
year. At the annual meeting the following matters shall be 
dealt with:
(a) Election of chairman of the meeting;
(b) Preparation and approval of voting list;
(c) Approval of the agenda;
(d) Election of one (1) or two (2) persons to approve the 
minutes;
(e) The question as to whether the meeting has been duly 
convened; and
(f) Presentation of the annual report and auditor’s report and, 
if applicable, the group annual report and the group auditor’s 
report
Resolutions
(a) on adoption of the profit and loss statement and balance 
sheet and, if applicable, the group profit and loss statement 
and the group balance sheet;
(b) on allocation of the company’s profit or loss in accordance 
with the adopted balance sheet;
(c) on discharge from liability against the company for the 
members of the board of directors and, where applicable, 
auditors and deputy auditors;
(d) Resolution on the number of board members and deputy 
board members and, where applicable, auditors and deputy 
auditors;
(e) Resolution on fees for the board of directors and, where 
applicable, the auditors;
(f) Election of the board of directors and, where applicable, 
auditors and deputy auditors; and
(g) Any other matter to be dealt with at the general meeting 
under the articles of association or the Swedish Companies 
Act.

11. ORT FÖR BOLAGSSTÄMMA
Bolagsstämma skall hållas på den ort där styrelsen har sitt säte 
eller i Stockholm.

PLACE
Any general meeting shall be held at the place where the 
company has its registered office or in Stockholm.

12. RÖSTETAL
Vid bolagsstämma må envar röstberättigad rösta för hela  
antalet av honom ägda och företrädda aktier, utan begränsning  
i röstetalet.

VOTES
At the shareholders’ meeting, each shareholder may vote for all 
the shares possessed or represented by him without limitation.

13. RÄKENSKAPSÅR 
Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

FINANCIAL YEAR
The financial year of the company shall be the calendar year.
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Legala frågor och kompletterande information

Koncernstruktur
Bolaget ägde, fram till den 30 juni 2016, 70 procent av aktierna 
i ett dotterbolag, vilka tillsammans utgjorde en legal koncern. 
På grund av dotterbolagets ringa storlek var dotterbolaget 
undantaget från krav på redovisningsmässig konsolidering och 
upprättande av koncernredovisning för den legala koncernen. 
Efter den 30 juni 2016 äger Bolaget 49 procent av aktierna 
i det tidigare dotterbolaget, vilka tillsammans inte längre 
utgör en legal koncern. Bolaget avser inte att upprätta någon 
koncernredovisning.

VÄSENTLIGA AVTAL

Kockums AB – Licensavtal för tillverkning,  
vidareutveckling och försäljning av stirlingmotor
Bolaget ingick den 31 oktober 2008 ett avtal med Kockums 
AB enligt vilket Bolaget erhöll en licens för tillverkning, 
vidareutveckling och försäljning av en stirlingmotor som  
omfattas av ett patent vilket ägs av Kockums. Parterna har 
därefter ingått två tilläggsavtal daterade den 7 september 2009, 
respektive den 10 februari 2014. Enligt avtalen med Kockums 
har Bolaget en evig och icke geografiskt begränsad licens 
(försvarsmateriel undantaget) vilken är exklusiv fram till och  
med den 31 december 2018, efter vilket Kockums äger rätt att 
utfärda licenser även till andra parter. Avtalet kan endast sägas 
upp av Kockums vid händelse av väsentliga avtalsbrott. Bolaget 
betalar en licensavgift per såld stirlingmotor. 

Horizon – Ramavtal för projektsamarbete avseende 
elkraftverk baserade på koncentrerad solenergi och 
stirlingmotorteknologi
Bolaget har ingått ett ramavtal med det italienska bolaget 
Horizon vilket reglerar parternas samarbete kring exploatering 
av elkraftverk baserade på stirlingmotorer som drivs av 

koncentrerad solenergi. Horizon är aktivt inom utveckling, 
tillverkning och upphandling av anläggningar inom energisektorn, 
främst på Sicilien. Avtalet ingicks den 4 maj 2016 och gäller i 
två år med en uppsägningstid på sex månader. Vid utebliven 
uppsägning förlängs avtalet med ett år i taget och med 
oförändrad uppsägningstid. Enligt avtalet har parterna ett 
ömsesidigt exklusivitets-åtagande avseende Italien, vilket  
upphör att gälla om inte en beställning av minst 75 
stirlingmotorer sker före den 30 juni 2017.

Swedish Powertrain Techcenter Aktiebolag –  
Ramavtal om produktion m.m.
Swedish Powertrain Techcenter Aktiebolag, ett bolag inom 
Sibbhultsverken, (”SPTC”) sköter åt Bolaget, enligt ett avtal som 
ingicks den 16 september 2015, tillverkning av komponenter 
samt slutmontering av Bolagets stirlingmotorer och olika 
tillhörande system och elektronik. SPTC är verksamt i Sibbhult  
i Sverige. Avtalet gäller tillsvidare med en uppsägningstid om ett 
år. Bolaget har under avtalstiden åtagit sig att endast använda 
sig av SPTC för slutmontering av stirlingmotorer med olika 
tillhörande system och elektronik. SPTC å sin sida ska under 
avtalets giltighetstid, samt för en period om fem år efter avtalets 
upphörande, inte tillverka stirlingmotorer (eller tillhörande delar 
och system) till någon annan än Bolaget. 

GHG Reductions (Pty) Ltd. – Avtal angående sol-
kraftsprojekt med stirlingmotorteknologi i Sydafrika
GHG är aktivt inom olika entreprenöriella verksamheter, bland 
annat utforskning av miljövänliga energiprojekt i Sydafrika. 
Bolaget ingick den 19 november 2010 ett avtal med GHG 
angående testverksamhet av solkraftverk i Upington, Sydafrika 
för en period som sträcker som längst till slutet av juli 2013.  
GHG ska därefter fortsätta att driva testverksamheten i ytterligare 
fem år, under vilken tid Bolaget ska ha rätt att erhålla relevant 

Bolaget Ripasso Energy AB (publ), organisationsnummer 556760-6602, är ett svenskt publikt  
aktiebolag som registrerades hos Bolagsverket den 1 juli 2008. Bolaget bedriver sin verksamhet  
i enlighet med aktiebolagslagen och styrelsen har sitt säte i Göteborgs kommun. 
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testdata. Bolaget har därefter, den 18 oktober 2011, ingått ett 
Memorandum of Understanding med GHG där GHG ska köpa 
två elkraftverk av Bolaget som ett led i deras budgivning i en 
upphandlingsprocess av elkraftverk i Sydafrika.

Tvister och rättsliga processer
Ripasso Energy är inte, eller har inte varit part i några rättsliga 
förfaranden eller skiljeförfaranden, inklusive ännu icke avgjorda 
ärenden eller sådana som Bolaget har medvetet om eller kan 
uppkomma, under de senaste tolv månaderna som nyligen har 
haft eller kunnat få betydande effekter på Ripasso Energys  
finansiella ställning eller lönsamhet.  

Avtal och transaktioner med närstående
Det har inte skett några transaktioner mellan Bolaget och 
aktieägarna, styrelseledamöterna, ledande befattningshavare, 
revisor eller närstående skett. 

Immateriella rättigheter 
Tillverkning och vidareutveckling av stirlingmotorn sker under 
licens från Kockums AB. Stirlingmotortekniken är gammal 
och välkänd, men Bolaget saknar skydd i form av patent. 
Bolagets konkurrensfördel består istället av dess ledande 
know-how i och med den tekniköverföring som är resultatet 
av Bolagets licens från Kockums AB, den enda kommersiella 
tillverkaren av högeffektiva stirlingmotorer i världen. Istället för 
att söka patenträttsligt skydd för Bolagets vidareutveckling av 
stirlingtekniken har Bolaget valt att hemlighålla sina tekniska 
lösningar genom konsekvent användning av sekretessavtal.  
För att undvika intrång i annans immateriella rättigheter har 
Bolaget utvärderat existerande immaterialrättsligt skyddade 
lösningar och utan större problem undvikit intrång i dessa  

genom konstruktionen av sin parabolformade disk för 
koncentration av solljus. Bolaget bedömer att det för framtida 
utveckling av lösningar för hybridisering är viktigt att nu söka 
skydda lämplig teknologi i form av patent.

Aktieägaravtal
Aktieägare representerande ca 86 procent av aktierna i Bolaget 
är per dagen för detta Memorandum parter till ett aktieägaravtal. 
Enligt avtalets bestämmelser kommer detta att upphöra vid 
noteringen av aktierna vid NGM Nordic MTF. Utöver nämnda 
aktieägaravtal finns inga andra avtal mellan Bolagets aktieägare 
som syftar till att gemensamt påverka Bolaget eller som kan leda 
till att kontrollen över Bolaget förändras.

Mentor
Bolaget har inför listningen av Bolagets aktier vid NGM Nordic 
MTF ingått ett avtal med Eminova Fondkommission AB, som 
kommer att vara Bolagets mentor. Eminova äger inte, och avser 
inte äga, några aktier i Bolaget.

Försäkringar
Ripasso Energy har ett för branschen sedvanligt försäkringsskydd 
och styrelsen bedömer att Bolagets nuvarande försäkringsskydd 
är tillfredsställande med avseende på verksamhetens art och 
omfattning.

Intressen och intressekonflikter
Det föreligger ingen intressekonflikt mellan någon av  
styrelseledamöternas eller den ledande befattningshavarens 
plikter gentemot Bolaget, deras privata intressen och/eller  
andra plikter. Det föreligger inte heller några familjeband mellan 
Bolagets styrelseledamöter och ledande befattningshavare.
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Skattefrågor i Sverige

Utdelning 
Mottagen utdelning är i sin helhet skattepliktig för fysiska 
personer och dödsbon. Beskattning sker i inkomstslaget kapital. 
Skattesatsen är för närvarande 30 procent. För juridiska  
personers innehav av så kallade kapitalplaceringsaktier gäller  
att hela utdelningen utgör skattepliktig inkomst av närings- 
verksamhet. Skattesatsen är för närvarande 22 procent.  
För svenska aktiebolag och ekonomiska föreningar föreligger  
skattefri utdelning på så kallade näringsbetingade aktier.  
Noterade andelar anses näringsbetingade under förutsättning  
att andelsinnehavet motsvarar minst 10 procent av rösterna  
eller att innehavet betingas av rörelsen. Skattefrihet för  
utdelning på noterade aktier förutsätter att aktierna inte  
avyttras inom ett år från det att aktierna blev närings- 
betingade för innehavaren. Kravet på innehavstid måste  
inte vara uppfyllt vid utdelningstillfället. 

Försäljning av aktier 
Vid avyttring av aktier i Ripasso Energy ska genomsnittsmetoden 
användas oavsett om säljaren är en fysisk eller en juridisk person. 
Enligt denna metod ska anskaffningsvärdet för en aktie utgöras  
av den genomsnittliga anskaffningskostnaden för aktier av samma 
slag och sort beräknat på grundval av faktiska anskaffnings- 
kostnader och hänsyn taget till inträffade förändringar (såsom 
split eller fondemission) avseende innehavet. Som ett alternativ  
till genomsnittsmetoden kan ifråga om marknadsnoterade aktier 
den så kallade schablonregeln användas. Denna regel innebär att  
omkostnadsbeloppet får beräknas till 20 procent av försäljnings- 
priset efter avdrag. Vid försäljning av aktier beskattas fysiska 
personer och dödsbon för kapitalvinsten i inkomstslaget kapital. 

Skattesatsen är för närvarande 30 procent. Kapitalförlust på 
aktier är samma år avdragsgill mot vinst på andra aktier eller 
mot andra marknadsnoterade delägarrätter (med undantag 
för andelar i investeringsfonder som innehåller endast 
svenska fordringsrätter). Till den del förlusten inte är fullt ut 
avdragsgill enligt ovan är den avdragsgill med 70 procent mot 
andra kapitalinkomster. Om det uppkommer ett underskott i 
inkomstslaget kapital, medges reduktion av skatten på inkomst 
av tjänst och näringsverksamhet samt fastighetsskatt med  
30 procent för underskott som uppgår till högst 100 000 kronor 
och med 21 procent för underskott därutöver. Underskott kan  
inte sparas till senare beskattningsår. 

Juridiska personer utom dödsbon beskattas för kapitalvinster i 
inkomstslaget näringsverksamhet för närvarande till skattesatsen  
22 procent. Vinsten beräknas dock enligt vanliga regler.  
Kapitalförluster på aktier, som innehas som kapitalplacering, får 
endast kvittas mot kapitalvinster på aktier och aktierelaterade 
instrument. Om vissa villkor är uppfyllda kan förlust även kvittas 
mot kapitalvinster på aktier och aktierelaterade instrument som 
uppkommit i bolag inom samma koncern, under förutsättning  
att koncernbidragsrätt föreligger. En inte utnyttjad förlust  
får utnyttjas mot kapitalvinst på aktier eller aktierelaterade 
instrument utan begränsning framåt i tiden. För näringsbetingat 
innehav av noterade aktier gäller för närvarande att ingen 
avdragsrätt föreligger för förluster samtidigt som vinster ej 
är skattepliktiga under förutsättning att aktierna inte avyttras 
inom ett år från det att andelarna blivit näringsbetingade hos 
innehavaren.

Följande sammanfattning avser skattekonsekvenser för investerare, som är eller kommer  
att bli aktieägare i Ripasso Energy. Sammanfattningen är baserad på aktuell lagstiftning och 
är endast avsedd som allmän information. Den skattemässiga behandlingen av varje enskild  
aktieägare beror delvis på dennes egna situation. Särskilda skattekonsekvenser, som inte finns 
beskrivna i det följande, kan bli aktuella för vissa kategorier av skattskyldiga, inklusive personer 
inte är bosatta i Sverige. Framställningen omfattar bland annat inte de fall där aktie innehas som 
omsättningstillgång eller innehas av handelsbolag.
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Fåmansaktiebolag
För fåmansaktiebolag gäller särskilda regler. Dessa berör dock 
endast sådana aktieägare eller närstående denne, som är 
verksamma i Bolaget i betydande omfattning. Beskrivningen 
av prospektet avser endast fall där ägaren är passiv, och dessa 
särskilda regler behandlas därför inte närmare här. 

Investeringssparkonto 
För fysiska personer som innehar aktierna i Investeringsspar- 
konto utgår ingen reavinstskatt vid försäljning av aktierna.  
Det föreligger inte heller någon avdragsrätt vid förlust 
vid försäljning av aktierna. För eventuell utdelning på 
aktierna erläggs ingen källskatt. All beskattning sker via en 
avkastningsskatt som baseras på kapitalbasen för kontot,  
oavsett om det gjorts vinst eller förlust på kontot. 

Arvs- och gåvobeskattning 
Arvs- och gåvobeskattningen är sedan den 17 december 2004 
avskaffad, varpå ingen arvs- eller gåvobeskattning utgår vid 
förvärv av aktier genom arv eller gåva. 

Kupongskatt 
För aktieägare bosatta i utlandet, som erhåller utdelning  
från Sverige, innehålls normalt kupongskatt. Skattesatsen  
är för närvarande 30 procent, som i allmänhet reduceras  
genom tillämpligt dubbelbeskattningsavtal. För utländskt  
bolag som innehaft näringsbetingad aktie i minst ett år kan  
dock utdelningen vara skattefri om skattefrihet hade förelegat  
om det utländska bolaget hade varit ett svenskt företag. I Sverige 
är det normalt Euroclear som svarar för att kupongskatt innehålls.  
I de fall aktier är förvaltarregistrerade, svarar förvaltaren för 
kupongskatteavdraget.
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Handlingar införlivade genom hänvisning

Nedan angiven information ska anses införlivad i 
Memorandumet genom hänvisning:

• Ripasso Energys årsredovisning, inklusive  
revisionsberättelse, för januari – december 2015 

• Ripasso Energys årsredovisning, inklusive  
revisionsberättelse, för januari – december 2014

• Ripasso Energys årsredovisning, inklusive 
revisionsberättelse, för januari – december 2013

Informationen, till vilken hänvisning sker, ska läsas som en del av 
detta Memorandum. Informationen finns att beställa på Ripasso 
Energys hemsida, www.ripassoenergy.com

Handlingar som hålls tillgängliga för inspektion
Följande handlingar finns tillgängliga för inspektion:

• Ripasso Energys årsredovisning, inklusive  
revisionsberättelse, för januari – december 2015 

• Ripasso Energys årsredovisning, inklusive  
revisionsberättelse, för januari – december 2014

• Ripasso Energys årsredovisning, inklusive  
revisionsberättelse, för januari – december 2013

• Bolagsordning för Ripasso Energy

Stiftelseurkund kan erhållas från Bolagsverket.
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