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Renewable   Ventures   Nordic   AB   (publ)   förvärvar   andel   i   Arsizio   AB 
 
Bäste   Aktieägare , 
Bolaget   har   under   sommaren   utökat   portföljen   genom   förvärv   av   2,8%   av   bolaget   Arsizio   AB.  
 
Arsizio   är   ett   spännande   bolag    grundat   2002   och   baserat   i   Varberg.   Bolaget   erbjuder   en 
innovativ   och   effektiv   metod   för   produktion   av   olika   komponenter,   främst   ämnade   för 
fordonsindustrin.   Metoden,   så   kallad   dynamisk   3D-extrusion   är   globalt   patenterad   och   ger   stora 
besparingar   i   form   av   lägre   material-   och   energiåtgång,   lägre   vikt,   bättre   värmeöverföring,   samt 
också   lägre   produktionskostnader.   Metoden   fungerar   för   många   material,   som   aluminium, 
magnesium,   plast,   gummi,   TPE,   komposit   och   keramer.   Bolaget   har   flera   kunder,   där   Thule 
torde   vara   den   mest   kända.   Arsizios   plan   är   att   nå   positivt   kassaflöde   2018,   med   en   kraftig   tillväxt 
följande   år.   År   2020   beräknas   bolaget   ha   en   försäljning   på   ca   68   MEUR,   med   en   vinst   på   50 
MEUR.   RVNs   initiala   investering   ger   oss   2,8%   andel   i   bolaget,   och   vi   planerar   att   öka   denna 
andel   i   en   kommande   investeringsrunda. 
 
För   att   kunna   fortsätta   förvärva   och   bredda   investeringsportföljen    ytterligare   kommer 
Renewable   Ventures   Nordic   AB   (publ),   med   start   den   10   september,   att   genomföra   en 
företrädesemission   om   upp   till   maximalt   3   520   000   kr.   Fullständiga   villkor   finner   ni   nedan. 
 
Företrädesemission   i   Renewable   Ventures   Nordic   AB   (publ),   villkor: 
Fyra   (4)   befintliga   aktier   ger   en   (1)   teckningsrätt. 
Det   krävs   en   (1)   teckningsrätt   för   att   teckna   en   (1)   unit. 
En   (1)   unit   består   av   två   (2)   aktier   (1,60   kr   per   aktie), 
samt   en   (1)   vederlagsfri   teckningsoption*. 
Teckningskurs:   3,20   kr   per   unit 
Totalt   antal   aktier,   per   2017-08-30:   4   400   000   st.   Pre   money-värdering:   7   040   000   SEK 
Företrädesemissionen   omfattar   maximalt   1   100   000   st   units    (d.v.s   2   200   000   st   aktier   samt   1   100   000   st 

teckningsoptioner).  

Maximalt   emitteras:   3   520   000   kr   (+2   750   000   kr   vid   fullt   utnyttjande   av   teckningsoptioner) 
Teckningstiden   för   företrädesemissionen   är   10   september   2017   till   och   med   28   september   2017. 
*    En   teckningsoption   ger   rätt   att   teckna   en   (1)   ny   aktie   för   2,50   kr   under   perioden   10   september   2018   till   28   september   2018. 
Utgivandet   av   teckningsoptioner   är   villkorat   beslut   från   nästkommande   extra   eller   ordinarie   bolagsstämma. 
 
På   snart   återhörande! 
 
Johan   Lundin 
VD      |   Renewable   Ventures   Nordic   AB   (publ) 
Telefon:   0708   -   32   87   20 
E-post:   info@reventures.se 


