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Sammanfattning

VIKTIG INFORMATION
Informationen i denna broschyr utgör endast en förenklad beskrivning av erbjudandet att teckna aktier i AB Igrene (publ) (556027-1305).

Broschyren innehåller inte fullständigt underlag för ett investeringsbeslut, och utgör inte ett prospekt i enlighet med prospektdirektivet (2003/71/EG). För fullständig 
information och villkor hänvisas till det informationsmemorandum som upprättats av styrelsen för Bolaget. Detta memorandum kommer inför teckningstiden att finnas 

tillgängligt för nedladdning på www.igrene.se. Erbjudandet riktar sig inte till personer vars deltagande förutsätter ytterligare informations-, registrerings- eller andra 
åtgärder än de som följer av svensk rätt. Broschyren, memorandum, anmälningssedlarna eller andra till Erbjudandet hänförliga handlingar får inte distribueras i något 

land där distributionen eller erbjudandet kräver åtgärd enligt ovan eller strider mot reglerna i sådant land. Varje investeringsbeslut skall grunda sig på en bedömning av 
innehållet i memorandumet i dess helhet. I den mån informationen i denna broschyr avviker från informationen i memorandumet gäller vad som anges i memorandumet. 

Vare sig AB Igrene (publ) eller Eminova Fondkommission AB, som är Bolagets emissionsinstitut i föreliggande emission,  
lämnar några garantier, uttryckliga eller underförstådda, gällande informationen i denna broschyr.



Igrene har vid en serie provborrningar påträffat kolväteföreningar, 
främst i form av metangas med hög koncentration, på ett flertal 
platser runt Siljansringen. Fyndigheterna har genomgående 
påträffats på relativt litet djup. Undersöknings- och 
prospekteringsverksamheten har bedrivits sedan 2009 inom valda 
delar av de stora områden utmed Siljansringen, för vilka Bolaget 
innehar undersökningstillstånd.

Bolaget gjorde inledningsvis bedömningen att merparten 
av gastillgångarna bestod av metangas bundet i vatten, och 
att gasen skulle extraheras ur vattnet efter uppfordring till 
marknivån. I takt med att Igrene investerat i utökade resurser, 
såsom egen borrutrustning, har nya erfarenheter gjorts. Under 
produktionstester av produktionshål som genomförts under det 
senaste året har det visat sig att gasen förekommer i fri form och 
i betydligt större flöden per borrhål än vad som inledningsvis 
förväntades kunna utvinnas vid urgasningen av uppfordrat vatten.

De genomförda borrningarna av provproduktionshål har således 
givit mycket intressanta resultat. Redan de vattenbundna 
gasmängder som inledningsvis konstaterades motiverade 
fortsatta förberedelser för kommersiell utvinning, och de nu 
påträffade fyndigheterna bedöms av Bolaget och dess anlitade 
expertis som långt större. De faktiska egenskaperna hos dessa 
fria gasfyndigheter har dock medfört nya utvinningstekniska 
utmaningar. Tekniska lösningar finns sedan tidigare, och Bolaget är 
i skrivande stund på väg att genomföra nödvändiga förändringar 
av tekniken för att fortsätta provproduktionen.

Under de snart tio år som Igrene bedrivit verksamheten har 
Bolaget byggt upp betydande erfarenheter kring utvinning av gas 
ur jordens inre. Samtidigt har marknaden för metangas förändrats. 
De planer på långväga distribution med hjälp av tankbilar och 
pipelines som inledningsvis föreföll vara de enda framkomliga 
vägarna har idag till stor del ersatts av avsättningsmöjligheter 
av mer lokal karaktär. För de energikrävande verksamheterna i 
närområdet finns det intresse att dra fördel av ett mer miljövänligt 
alternativ med förenklat logistikkoncept som den planerade lokala 
gasproduktionen kan erbjuda. Styrelsen gör bedömningen att 
det Inom en radie om 15 mil från Mora idag finns ett befintligt 
naturgasbehov av motsvarande 12 000 Nm3/hr. Detta behov 
tillgodoses idag genom transporter med lastbil från hamnar i Öst- 
och Västsverige av importerad gas. Inom snar framtid introduceras 
nya tekniska lösningar där metangas omvandlas till vätgas 
som utgör ett helt miljöneutral energibärare, utan att belasta 
atmosfären med växthusgaser med koldioxidemissioner.

Igrenes styrelse och ledning har genomgått vissa förändringar 
sedan den senaste nyemissionen genomfördes under hösten 
2016. Samtliga företrädare ser med tilltagande optimism fram 
emot den kommersiella produktionsstarten, men konstaterar 
samtidigt att en så ny företeelse som gasutvinning i Sverige har 
medfört vissa frågeställningar av såväl tekniska som regulatoriska 
slag. Bolaget har i stort sett utvecklats i enlighet med de planer 
som har presenterats, men oväntade händelser har påverkat 
tidsperspektivet, och styrelsen iakttar en viss försiktighet kring 
antaganden om när kommersiell utvinning kan förverkligas. Igrene 
bedöms dock vara väl förberett för det fortsatta arbetet mot 
detta mål. Exempelvis har Bolaget under våren 2018 genomfört 
samråd med Länsstyrelsen i Dalarna och Mora kommun, vilket 
utgör det första steget i ansökningsprocessen för att få utvinna och 
producera naturgas.

Verksamheten har i likhet med de flesta prospekteringsföretag 
finansierats genom en serie nyemissioner. Det är styrelsens 
bedömning att verksamheten även fortsättningsvis kan komma 
att kräva kapitaltillskott. I syfte att säkra kapitalbehovet inför den 
fortsatta verksamheten ingick Igrene under 2018 ett avtal med 
det danska finanshuset Formue Nord Markedsneutral A/S om en 
konvertibelfacilitet uppgående till högst 15 Mkr, om den utnyttjas 
fullt. 

Styrelsen har emellertid beslutat att i första hand söka nödvändigt 
kapital för den fortsatta verksamheten hos befintliga och 
nytillkommande aktieägare, och har den 21 augusti 2018 beslutat 
om föreliggande nyemission. Likviden från förestående nyemission 
skall användas för att
• identifiera, upparbeta och provköra fler och  
   djupare produktionsbrunnar i Morafältet och
   med målet att nå en samlad naturgasproduktion
   av minst 4 000 Nm3/hr 
• utarbeta miljökonsekvensbeskrivning och 
   slutföra ansökan om utvinning och miljötillstånd
   för en naturgasanläggning i Morafältet
• utveckla tekniskt underlag för de tilltänkta
   produktionsanläggningarna i Morafältet
• utveckla leverans och samarbetsavtal med 
   tilltänkta kunder
•arbeta fram reservoarmodeller för andra områden där Bolaget har 
utvinningstillstånd
• intensifiera kärnborrningarna med målet att lokalisera 
fler intressanta fyndigheter i områdena där Igrene innehar 
utvinningstillstånd. 

BAKGRUND 
       OCH MOTIV



VD    
 HAR ORDET

För nästan ett år sedan gick jag 
in som VD för AB Igrene. En viktig 
drivkraft till mitt beslut var att jag 
såg en otrolig potential och med 
möjlighet att medverka till i att 
skriva svensk industrihistoria. 
Då jag liksom många andra är 
bekymrad över klimatförändringen 
så var det viktigt att kunna 
medverka i processen som 
möjliggör att vi kan minska 
utsläppen av växthusgaser. 

Idag har jag naturligtvis skapat mig en djupare inblick i 
verksamheten, och kan bara konstatera att mitt initiala 
intryck har förstärkts.

• Naturgas är en relativt ren energibärare som släpper 
ut 25 % mindre koldioxid är eldningsolja och bensin. 
Industrin i regionen har till stor del redan fasat in naturgas 
som energikälla. Miljögärningen som Igrene initialt kan 
göra är att erbjuda ett regionalt naturgasalternativ och 
därmed undvika de  3000–4000 tunga lastbilstransporter 
som årligen trafikerar vägarna med flytande naturgas 
mellan hamnar på öst och västkusten och industrin i 
regionen. På lite längre sikt kommer kommersiell teknik
där naturgas reformeras till vätgas utan emissioner av 
växthusgaser.  

• I undersökningsområdet söder om Mora har bolaget 
här installerat en testutrustning och från en av brunnarna 
påvisat ett naturgasflöde på 1 000 Nm3/timme, vilket som 
på ett år motsvarar uppvärmningen av ca 5 000 villor. 
Detta har föranlett att Igrene som första steg i processen 
mot ett bearbetnings och miljötillstånd miljö och begärt 
samråd hos länsstyrelsen i Dalarna. Igrene kommer 
i första hand att inrikta verksamheten på framställning 
av flytande naturgas (”LNG”). Storleken av 
produktionsenheten är ej ännu fastställd men 
samrådsunderlaget till myndigheterna omfattar en 
LNG-anläggning med en kapacitet av 8 000 Nm3/timme 
tillförd naturgas. För att komma upp till denna kapacitet 
bedömer vi att det kan behövas 4-5 produktionsbrunnar i 
området.

Vi har hitintills bara skrapat på ytan i ett litet begränsat 
område vid Siljans kant och har ändå funnit tydliga 
indikationer på förekomsten av utvinningsbar, ren 
gas i kommersiellt intressanta mängder. Hur stor är 
potentialen?  

Drömmen om något stort finns hos mig och hos många 
andra. Det är definitivt värt att fortsätta arbetet. Även 
utomstående intressenter och bedömare har i konkret 
handling ställt upp för att förstärka våra resurser för att 
nå fram till kommersiell utvinning. Exempelvis har, som 
tidigare kommunicerats, danska Formue Nord utställt en 
anpassad sk Equity Line till Igrene om upp till 15 Mkr, att 
vid behov utnyttjas på avrop från Bolaget.

Det är emellertid vår förhoppning att i första hand 
befintliga och nytillkommande aktieägare kommer att 
medverka till vår fortsatta utveckling, och jag ser fram 
emot att fortsätta med att kommersialisera och utvinna 
Sveriges första naturgaskälla i området söder om Mora.

Dalarna, i augusti 2018

Lars Svensson 
Vd 

”Drömmen om 
något stort 
finns hos mig 
och många 
andra”



Erbjudet värdepapper
Erbjudandet avser köp av aktier i AB Igrene med företräde för 
befintliga aktieägare. Även de som inte är aktieägare kan ansöka 
om teckning utan företrädesrätt.

Avstämningsdag
Avstämningsdag för företrädesemissionen är den 28 augusti.

Villkor
Aktiägare som äger aktier på avstämningsdagen den 
28 augusti 2018 får tre (3) teckningsrätter för varje innehavd aktie. 
Det krävs fem (5) teckningsrätter för att teckna en ny aktie i AB 
Igrene.

Teckningskurs
Kursen för teckning av aktier är 4,50 kr per aktie. Vid full teckning 
kommer emissionen att tillföra bolaget högst 
23 429 709,00 SEK före emissionskostnader.

Teckningstid
Teckning skall ske under perioden 30 augusti - 18 september 2018.

Handel i Bolagets aktie
Handel i Bolagets aktier sker på Spotlight Stock Market, under 
kortnamn ABI.

ERBJUDANDET
       I KORTHET

AB Igrene
Skålmyrsvägen 36
792 50 Mora

0250-158 37
www.igrene.se
info@igrene.se

Bolagets VD
Lars Svensson

Telefon: +46 (0)70-29 53 070
lars.svensson@igrene.se

Emissionsinstitut
Eminova Fondkommission AB
Biblioteksgatan 3, 3tr
111 46 Stockholm

08-684 211 00
info@eminova.se
www.eminova.se
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