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Efter genomförd företrädesemission under våren 2022 fortsätter Climeon AB (publ) att strukturera sin 
finansiering genom att förlänga befintligt kreditavtal med Svensk Exportkredit (SEK) och DNB, med 
garanti från Europeiska Investeringsfonden (EIF). Förlängningen är ytterligare en åtgärd i syfte att 
färdigställa och kommersialisera nästa generations HeatPower-produkt.

Det ursprungliga lånet om 7,5 miljoner euro tecknades under hösten 2020 med en löptid på två år. Det återstående 
lånebeloppet kommer vid ingången av oktober 2022 att uppgå till 4,5 miljoner euro och förlängningen löper över upp 
till 12 månader räknat från det ursprungliga förfallodatumet med vissa förbehåll. Förlängningen av lånet är även 
förenat med villkor som Climeon bedömer kommer kunna uppfyllas innan oktober 2022.

- Förlängningen av vårt kreditavtal ger oss ännu bättre förutsättningar för att färdigställa och kommersialisera vår nya 
produktgeneration HeatPower 300, för att på så sätt kunna erbjuda våra kunder en attraktiv lösning för att minska sin 
bränsleförbrukning och producera förnybar el, säger Lena Sundquist, VD för Climeon.

SEK är ett statligt bolag som på hållbara och kommersiella grunder finansierar svenska exportföretag, deras 
underleverantörer och utländska kunder.

DNB är en av de ledande nordiska aktörerna inom bank, finans och försäkring och en betydande aktör inom 
finansiering av förnyelsebar energi.

EIF utformar, främjar och implementerar finansiella instrument för kapital och skuld som specifikt riktar sig till små 
och medelstora företag.

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:
Lena Sundquist, CEO, Climeon
+46 708 345 228
Lena.sundquist@climeon.com

Carl Arnesson, CFO Climeon
+46 700 80 75 00
carl.arnesson@climeon.com

Om Climeon AB (publ)
Climeon är ett svenskt produktbolag inom energiteknik. Bolagets unika teknik för värmekraft – Heat Power – 
tillgängliggör en stor outnyttjad energikälla och ger hållbar el från varmvatten, dygnet runt, året runt. Heat Power är 
en billig och förnybar energikälla med potential att ersätta mycket av den energi som idag kommer från kol, 
kärnkraft, olja och gas. B-aktien är listad på Nasdaq First North Premier Growth Market. FNCA Sweden AB är 
Certified Adviser, +46(0)8-528 00 399 .info@fnca.se

Läs mer på: .climeon.com
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Denna information är sådan information som Climeon är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för 
offentliggörande den 2022-07-12 17:45 CEST.
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