
Följer arbetet med S2 tidsplanen? 

Svar: Tidsplanen för SeaTwirl S2 ligger fortsatt i linje med vad som tidigare övergripande 

presenterats på vår Tech Tuesday den 10 november 2020 och har inte ändrats. 

Finns det några större frågetecken/problem runt tekniken med S2? 

Svar: Vi har under hösten fått de svar vi vill och behöver för att ta nästa steg i S2 projektet. Vårt 

kompetenta team jobbar kontinuerligt med att driva projektet framåt och hitta lösningar på de 

utmaningar som finns. Inga större frågetecken eller problem finns runt tekniken med S2.  

Några förändringar gällande att ”bolaget behöver ta in ytterligare 70 mkr för att färdigställa 

utvecklingen av SeaTwirl S2”? 

Svar: För att färdigställa SeaTwirl S2 estimerar vi fortfarande att vi behöver ytterligare ca 70 mkr i 

enlighet med vad som skrevs i Prospektet i samband med höstens företrädesemission. 

Är slutfasen av designarbetet med SeaTwirl S2 avslutad och tillverkningen inledd? 

Svar: Projektet fortlöper enligt projektplan. Löpande arbete utförs för att fastställa bästa 

samarbetspartner/underleverantörer baserat på kompetens, pris och prestanda. Samarbeten har 

startats och därmed har beställningar av Long Lead Items (bland andra från Elitkomposit för stag och 

blad) kunnat läggas. 

Går arbetet att söka tillstånd från NVE för testplats i Norge friktionsfritt enligt plan?  

Svar: Arbetet med att få till tillstånd för testplats i Norge fortgår enligt plan. Detta arbete följer 

lokala kommunens rutiner och lagar som vi följer och efterlever. 

Vilka framsteg har gjorts när det gäller projektfinansiering och bidrag? 

Svar: Vi arbetar systematiskt med att gå igenom de möjligheter som finns tillsammans med externa 

samarbetspartners och experter i frågan. Mycket arbete läggs ner på att identifiera de krav som 

ställs för att söka dylika bidrag. 

Hur är status beträffande tänkbara större finansiärer i kommande nyemission? 

Svar: Det externa intresset för bolaget är mycket stort och har kraftigt intensifierats efter årsskiftet. 

Vi deltar löpande i många olika möten med potentiella investerare och fondkommissionärer för att 

försöka identifiera och attrahera rätt framtida partners. 

Har det gjorts några större besparingar under de senaste kvartalen? 

Svar: Den bekymmersamma situationen med Covid-19 har i sig inneburit en automatisk besparing 

för företaget av resor, hotell, mässor, event mm. I projektet SeaTwirl S2 ingår det i arbetet att alltid 

göra de val som möter våra krav på kvalité, leveranstid och prisbild. Vi ser alltid till att kvalitén 

kommer i första hand och därefter gör vi det mest kostnadseffektiva valet.  

Hur ser utfallet ut av likviditetsprognosen från september föregående år?  

Svar: Likviditetsprognos uppdateras kontinuerligt internt inom bolaget, men vi uttalar oss inte 

specifikt om olika prognosversioner externt, utan hänvisar till vår officiella ekonomiska rapporter. 

 

 



Hur ser likviditetsprognosen ut för det kommande halvåret? 

Svar: Likviditetsprognosen har uppdaterats efter tillskottet genom Företrädesemissionen. Prognosen 

uppdateras allt eftersom utveckling inom projektet fortskrider, med nyvunnen kunskap och nya 

beslut som påverkar projektkostnaden.  

Gäller fortfarande de bedömningar som bolaget gjort gällande ”riskfaktorer som är specifika för 

bolaget”? 

Svar: De ”Riskfaktorerna som är specifika för bolaget” och som analyseras i Prospektet anser vi 

fortfarande gäller.  

  


