Västra Frölunda, Göteborg, 23 september 2022

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER
INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA,
SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, NYA ZEELAND ELLER I NÅGON
ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET, PUBLICERINGEN ELLER
DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG, VARA
FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER ELLER SKULLE KRÄVA REGISTRERING
ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. VÄNLIGEN SE "VIKTIG INFORMATION" I SLUTET AV
PRESSMEDDELANDET.

Styrelsen för Swedish Stirling har beslutat
att återkalla pågående nyemission av
preferensaktier
Styrelsen för Swedish Stirling AB (publ) (”Swedish Stirling” eller ”Bolaget”) har
idag beslutat att återkalla det pågående erbjudandet av nyemitterade
preferensaktier till institutionella investerare i Sverige och i utlandet samt till
allmänheten i Sverige (”Erbjudandet”) som offentliggjordes genom
pressmeddelande den 30 augusti 2022. Erbjudandet återkallas med anledning
av rådande marknadsförhållanden.
Styrelsen för Bolaget beslutade den 30 augusti 2022, med stöd av bemyndigande från
årsstämman den 21 april 2022, att genomföra Erbjudandet om cirka 100 MSEK för att
huvudsakligen finansiera produktionen och installationen av PWR BLOK 400-F vid
Glencores smältverk Lion i Steelport, Sydafrika. Styrelsen har idag beslutat att
återkalla Erbjudandet med anledning av rådande marknadsförhållanden.
Swedish Stirlings VD Dennis Andersson kommenterar styrelsens beslut den 26
september kl. 09:30 på https://www.finwire.tv/webcast/swedish-stirling/2022presentation/.
Denna information är sådan information som Swedish Stirling AB (publ) är skyldigt att offentliggöra
enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 september 2022 kl. 17:45 CEST.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Sven Ljungberg, Kommunikationschef Swedish Stirling AB, 031-385 88 30
ir@swedishstirling.com.
Om Swedish Stirling AB
Swedish Stirling AB är ett svenskt miljöteknikföretag som grundades 2008 för att
vidareutveckla stirlingteknologins enastående förmåga att omvandla värmeenergi till
elektricitet. Bolagets senaste produkt – PWR BLOK – är en unik egenutvecklad
lösning för att återvinna energi ur industriella rest- och fackelgaser och omvandla
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dessa till 100 % koldioxidneutral elektricitet med hög effektivitet. PWR BLOK är –
enligt oberoende certifiering – ett av det billigaste sättet att producera elektricitet som
existerar idag, och ger större CO2-besparingar per investerad krona än något annat
energislag. Swedish Stirling AB är listat på Nasdaq First North Premier och FNCA
Sweden AB är utsedd Certified Adviser, +46(0)8-528 00 399, info@fnca.se. Läs mer
på www.swedishstirling.com
Viktig information
Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa
jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner
där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om
och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar
för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med
tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett
erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Bolaget i
någon jurisdiktion.
Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att
förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte
säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering,
enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (”Securities Act”), och
får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag
från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities
Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA
eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA.
Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras,
reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till
Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika,
Sydkorea eller USA (innefattande dess territorier och besittningar, varje stat i USA
samt District of Columbia) eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande,
publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande
regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva
ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder
i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.
Detta pressmeddelande utgör inte ett prospekt enligt förordning (EU) 2017/1129
(”Prospektförordningen”) och har inte godkänts av någon tillsynsmyndighet i någon
jurisdiktion. I alla EES-medlemsstater, förutom Sverige, är detta meddelande endast
riktat till och riktar sig endast till "kvalificerade investerare" i den medlemsstaten i den
mening som avses i Prospektförordningen.
Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar
Swedish Stirlings aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ
utveckling. Ord som ”avses”, ”kommer”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”,
”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende
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framtida utveckling eller trender, utgör framåtriktad information. Framåtriktad
information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och
osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter.
Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller
utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas
i framåtriktad information.
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