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Nyhetsbrev 
 

 

 

Bästa Stirlingvänner! 

Flera av er har hört av sig och efterfrågat mera information och jag vill här dela med mig om 
vad som händer i bolaget.  
 
Konvertibellån 
Först och främst vill jag tacka alla er aktieägare som efter bästa förmåga ställt upp och 
deltagit i bryggfinansieringen via konverteringslån till bolaget. Bryggfinansieringen gav över 
förväntan och er insats har varit mycket viktig för att vi skulle kunna ta oss igenom den 
svacka vi stod inför innan årsskiftet och som då äventyrade vår verksamhet. Ni har som 
aktieägare alltid möjlighet att logga in med bankID och kontrollera ert respektive aktieinnehav 
i Stirlingversal på: https://www.vpz.se/  
Styrelsens avsikt är att lånen inom den närmaste tiden ska konverteras till aktie. Då 
teckningskursen i nyemissionen bestämts till 32 kr/aktie kommer konvertering till aktier av 
lånet att ske till en kurs om 22,40 kr/aktie (rabatt om 30%). 
 
Investerarmemorandum (IM) 
Vi har nu färdigställt ett Investerarmemorandum (IM) och villkoren för den nu planerade 
nyemissionen. Denna riktar sig till potentiella nya investerare och till befintliga aktieägare, samt 
inkluderar även konvertering av lån till aktier i enlighet med villkoren för bryggfinansieringen. 
Styrelsens uppfattning är att villkoren är mycket attraktiva då teckning erbjuds till en låg 
bolagsvärdering. 
Den typ av verksamhet vi bedriver är kapitalintensiv, men vi är en liten kostnadseffektiv 
organisation och vårt kapitalbehov är relativt lågt i jämförelse med andra bolag med 
motsvarande verksamhet. Våra möjligheter att nå flera intressanta marknader och potential att 
kunna växa är stor och vi hoppas därför att detta IM ska kunna attrahera potentiella 
investerare. Nyemissionen är öppen till 2023-03-31.  
IM för nyemissionen samt teckningssedel finner ni bifogat till detta dokument. 
 
Bolagets verksamhet 
Fullt fokus är nu på att tillverka, testa och leverera Hot Flue Gas (HFG)-system. 
Sammansättning av stirlingaggregat pågår både i Sverige och i Kina, där vi nyligen har flyttat 
till en mera optimal monteringsanläggning i Kunshan. 
Vi är igång med fullskalig testning i Sverige med våra första egentillverkade motorer. Det är 
flera års hårt arbete som vi nu ser resultatet av. Testkörningarna har börjat mycket lovande. 
Vi går noga fram steg för steg för att verifiera motorkomponenter och stirlingaggregatets 
prestanda samt för att optimera olika driftparametrar. I princip följer vi strukturen för de 
omfattande testprocedurer som används på Kockums vid utprovning av stirlingmotorer till 
svenska och utländska ubåtar. Vårt nya egenutvecklade kontrollsystem fungerar mycket bra 
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och ger oss fantastiska möjligheter att styra och övervaka våra stirlingaggregat. Efter 
testkörningar i Sverige planeras för fortsatt acceptanstest hos kund i Kina med HFG-
systemet. Dessa tester kommer även omfatta långtidstestning under ca en månad. 
 
Uppstarten hos vår kund i Kina med inledande systemtester av det kompletta HFG-systemet 
har blivit försenad beroende på lokala omständigheter i Kina. Testerna planeras nu att 
påbörjas under mars månad och vi kommer att skicka personal kommande vecka från Sverige 
för att vara på plats tillsammans med våra lokala medarbetare för dessa inledande tester. 
Under vårt besök i Kina kommer vi att ha fortsatta möten och förhandlingar med vår kund och 
samarbetspartner Haiqi. Vi kommer även att ha dialog med fler potentiella kunder samt på 
plats följa upp arbete som bedrivs hos några av våra viktiga leverantörer. 
 
Marknad och omvärldsbevakning 
Energimarknaden är enorm och behovet av elkraft kommer bara fortsätta att öka. 
Vi konstaterar dock att det fortsatt är en tuff marknadssituation med en svårflirtad 
kapitalmarknad och flera omvärldsfaktorer som ännu ett tag påverkar situationen negativt. 
Vi noterar även att andra stirlingbolag hamnat i svårigheter som sannolikt till viss del är kopplat 
till dessa faktorer. Vår bedömning är dock att vi befinner oss i en bättre situation och rimligen 
är mindre sårbara då vi är en liten kostnadseffektiv organisation med en skalbar, flexibel och 
anpassningsbar produkt för flera olika applikationer och marknadssegment.  
Jag vill här referera till vårt IM som innehåller omfattande information om Stirlingversal, vår 
verksamhet och om våra planer för att lyckas med att utveckla bolagets verksamhet.  
 
Lars Larsson    
CEO – Verkställande Direktör 
STIRLINGVERSAL AB 
Mobile: +46 708 437090 
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