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Mantex tar upp brygglån 
från tre av bolagets ägare

2019-10-21

Tre av Mantex större ägare har idag kommit överens med bolaget om att ställa upp med 
bryggfinansiering i form av ett lån för att täcka bolagets kostnader fram till dess att den 
nyligen kommunicerade avsiktsförklaringen med industriföretaget Andritz färdigförhandlats. 
Enligt vad som också tidigare kommunicerats bedömer Mantex att en slutgiltig 
överenskommelse mellan bolagen skall vara färdig under det fjärde kvartalet i år.

Det är Mantex delägare Pegroco Invest AB, Kattson i Sverige AB samt Allba Holding AB som 
kommer att ställa upp med ett lån till bolaget om totalt 3 miljoner SEK med en löptid på 12 
månader och ränta om 9%. Lånet kommer att fungera som bryggfinansiering fram till dess att 
det slutgiltiga avtalet med Andritz är på plats. Den första oktober i år kommunicerade Mantex 
att bolaget tecknat en avsiktsförklaring med det globala österrikiska industriföretaget Andritz 
avseende en gemensam utveckling av bolagets produkt för röntgenanalys av biomassa, Biofuel 
Analyzer, för bioenergibranschen. 

Avsiktsförklaringen innebär i ett första steg att Andritz finansierar det fortsatta 
utvecklingsarbetet av Biofuel Analyzer upp till de fem månader som Mantex bedömer att 
det kommer att ta att utveckla färdigt produkten så att den klarar samtliga certifieringskrav. 
Parterna för nu förhandlingar för att få till stånd en mer detaljerad slutgiltig överenskommelse 
vilken i enlighet med tidigare kommunikation beräknas vara på plats under det fjärde kvartalet 
i år. De lån som de båda storägarna nu ställt ut för Mantex kommer att finansiera bolaget fram 
till dess att det slutgiltiga avtalet med Andritz blivit klart.

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 (ca@mangold.se eller 08-503 015 50).

Om ANDRITZ
ANDRITZ, med säte i Österrikiska Graz, är ett globalt industriföretag med ca 30 000 
anställda och med mer än 280 anläggningar i över 40 länder. Bolaget utvecklar och tillverkar 
maskinell utrustning för bland annat vattenkraftverk, pappers- och massaindustrin, stål- och 
metallindustrin samt för bioenergiindustrin.

För mer information, vänligen kontakta:
Max Gerger, vd, +46 70-012 35 72 eller max.gerger@mantex.se.

Denna information är sådan information som Mantex AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
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