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Cortus avbryter pågående nyemission
På grund av förseningar av statliga subventioner i Italien och fördyringar har
styrelsen i Cortus Energy AB (”Cortus” eller ”Bolaget”) beslutat att avbryta den
pågående nyemissionen av aktier med företrädesrätt för Bolagets aktieägare
(”Erbjudandet”)
Som tidigare redovisats i det prospekt avseende Erbjudandet som Bolaget
offentliggjorde den 27 mars 2015 avsåg Bolaget att huvudsakligen använda
emissionslikviden från Erbjudandet för investeringar i värmeanläggningar i Italien. En
förutsättning för att initiera byggnation av värmeanläggningarna var att Bolaget
beviljades statliga subventioner till garanterat elpris (premietariffer för leverans av grön
el, s k RES). I enlighet med uppgifter i prospektet beräknades Cortus ansökan om
subventioner godkännas under Q3 2015.
Styrelsen har nu fått information om att de förutsättningar som låg till grund för den
tidigare bedömningen av tidpunkten för beviljandet av subventionerna väsentligen har
förändrats och att subventionsbeslut inte kan förväntas förrän tidigast under första delen
av 2016. Detta innebär att det italienska projektet kommer att försenas med minst sex
månader.
Den ursprungliga kalkylen avseende kapitalbehovet för färdigställande av den första
anläggningen i Italien om 100 MSEK var för optimistisk. Erbjudandet om 34 MSEK,
samt eventuell likvid (maximalt cirka 68 MSEK) för utnyttjandet av de
teckningsoptioner som skulle emitteras i samband med Erbjudandet, skulle därför inte
vara tillräckligt för projektets färdigställande.
Mot bakgrund av dessa förändrade förutsättningar som föranledde Erbjudandet gör
styrelsen bedömningen att det inte kommer att vara möjligt att uppnå en sådan
teckningsgrad i Erbjudandet att aktiekapitalet ökar med minst ca 14 MSEK, vilket enligt
prospektet var en förutsättning för att slutföra Erbjudandet.
Styrelsen har därför beslutat att avbryta det pågående Erbjudandet och skjuta upp det
italienska projektet intill dess att klarhet avseende finansieringsbehov och tidpunkt för
subventionsbeslut föreligger.
Bolaget undersöker nu istället alternativa finansieringsmöjligheter t ex i form av lån
eller annan kapitalanskaffning för att säkerställa likviditeten för resten av 2015.

Inköpta teckningsrätter ersätts av Bolaget genom Mangold Fondkommission mot
uppvisande av gällande avräkningsnota.

"Vi är djupt bedrövade att behöva avbryta Erbjudandet som vi hade hoppats skulle bli
den nystart för Bolaget i Italien som både ledning, styrelse och aktieägare i Cortus såg
fram emot. Vi kommer att överväga alternativa finansieringslösningar för att
säkerställa vår likviditet och även om det italienska projektet för närvarande skjuts på
tiden har vi alltjämt förhoppningar om att under 2016 fortsätta den italienska resa som
vi tillfälligt har tvingats att göra halt i ", säger Rolf Ljunggren, VD i Cortus Energy
AB.

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare och Baker & McKenzie
Advokatbyrå KB är legal rådgivare till Cortus Energy AB i samband med Erbjudandet.
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Om Cortus Energy

Cortus Energy erbjuder kostnadseffektiva och innovativa bioenergilösningar för kraftoch processindustrier baserat på den patenterade förgasningstekniken WoodRoll®.
WoodRoll® har stor bränsleflexibilitet, vilket innebär att processen kan utnyttja
lågvärdiga förnybara bränslen utan att kompromissa med processprestanda. Cortus
Energys aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North. Erik Penser Bankaktiebolag,
telefon 08-463 80 00, är Bolagets Certified Adviser.

