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Förtydligande av pressmeddelande från 24 
mars: Leasingavtalet det första avtalet med 
Waggeryd Cell som kommit att genomföras

Det avtal med Waggeryd Cell om en tioårig leasing av en Biofuel Analyzer som Mantex 
kommunicerade den 24 mars, är det första kommersiella avtalet med Waggeryd Cell som 
effektuerats. I februari 2018 kommunicerade Mantex ett tioårigt leasingavtal med Waggeryd 
Cell med ett likartat upplägg men det kom på grund av teknikproblem aldrig att genomföras. 
Avtalet som kommunicerades den 24 mars i år är så som tidigare angivits på totalt 3 MSEK och 
löper under tio år från 2022.

Mantex och Waggeryd Cell tecknade redan i februari 2018 ett första avtal om en tio år lång leasing 
av en Biofuel Analyzer för analys av fukthalt i inkommande träflis, något Mantex då också 
kommunicerade. Till följd av tekniska problem vid färdigställandet av Biofuel Analyzer kom någon 
maskin aldrig att placeras ut och avtalet därigenom heller inte att genomföras. Utvecklingsarbetet 
har därefter fortsatt och efter att Mantex tillsammans med Waggeryd Cell genomfört omfattande 
tester av den nya och förbättrade Biofuel Analyzern, tecknade Waggeryd Cell i förra veckan ett 
nytt avtal avseende en Biofuel Analyzer. I enlighet med vad Mantex kommunicerade den 24 mars 
omfattar avtalet leasing av en Biofuel Analyzer under tio år, från 2022 till 2032, till ett totalt värde av 
3MSEK.

För mer information, vänligen kontakta:

Max Gerger, CEO
+46 70-012 35 72 eller max.gerger@mantex.se

Om Mantex

Mantex säljer lösningar baserade på en patenterad ny röntgenbaserad mätteknik för biomassa, 
som beröringsfritt, automatiskt och i realtid analyserar materialets fukthalt, askhalt och 
energiinnehåll. Dessa mätdata används bland annat för att öka och förbättra produktionen i 
pappersbruk, värdera biobränsle och effektivisera förbränningen i biokraftverk.

Mantex aktie är noterad på NASDAQ First North Growth Market och Certified Adviser (CA) är 
Mangold Fondkommission (  eller 08-503 015 50).ca@mangold.se
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