
TILL DIG SOM ÄR
AKTIEÄGARE I SEATWIRL
Du får detta utskick eftersom vi just nu genomför en 
företrädesemission av units i SeaTwirl. Som aktieägare har 
du företräde att teckna i emissionen, och i denna folder 
finns information om erbjudandet i sammandrag och 
instruktioner för hur du tecknar. Anledningen att vi genomför 
företrädesemissionen är att vi behöver ta in kapital för att 
fortsätta vår utveckling av SeaTwirl S2. Du kan läsa mer om 
bakgrund och motiv på nästa uppslag.

Klimatförändringarna är en av de största utmaningarna för 
vår tid.  Ett avgörande steg är att få världens 
energiproduktion att bli fossilfri, inte minst förnybar, och den 
utvecklingen går betryggande nog i rasande fart. 
Havsbaserad vindkraft har unika förutsättningar att spela en 
nyckelroll i omställningen, vilket föranledde det 
internationella energiorganet IEA:s generaldirektör Fatih 
Birol att beskriva dess potential som ”närmast obegränsad” 
i rapporten Offshore Wind Outlook 2019. 

Europa och EU har tagit på sig en global ledartröja i den 
här omställningen. EU-länderna har enats om målet att 
minska utsläppen av växthusgaser med 40% till 2030 
jämfört med 1990 vilket driver på och ger många länder 
incitament att agera.

Det är mot den bakgrunden som intresset för havsbaserad 
vindkraft har ökat kraftigt de senaste åren och samtidigt 
minskat betydligt i kostnad. En del av förklaringen är också 
att byggnationen av landbaserad vindkraft oftare har blivit 
kontroversiell hos närboende som anser att vindkraftverken 
förfular och förstör den lokala miljön. 

Den största förklaringen är dock att potentialen för 
havsbaserad vindkraft är mycket stor. Det beror dels på att 
vindarna är starkare och mer kontinuerliga ute till havs, 
vilket ger en betydligt högre effekt, dels på att det finns gott 
om utrymme att placera vindkraften i relativ närhet till 
tätbefolkade områden där energibehoven är stora och 
växande.

Potentialen för SeaTwirls teknik bedöms som mycket 
lovande. Genom att leverera billigare el än andra förnybara 
energislag kommer SeaTwirls vindkraftverk att bli en viktig 
del i det framtida hållbara samhället.

Majoriteten av dagens havsbaserade vindkraft vilar på ett 
fundament som är ställt på botten, men med ny teknik inom 
flytande vindkraft öppnas nya områden och marknader 
upp. De flesta av dagens lösningar är horisontalaxlade 
konstruktioner där man tagit landbaserade lösningar och 
satt dem på flytelement, som innehåller flera avancerade 
komponenter. Detta är minst sagt komplicerat och kan leda 
till problem och funktionsstopp. SeaTwirl utvecklar ett 
flytande vertikalaxlat vindkraftverk som utan kompromisser 
designats utifrån havets villkor. 

Den vertikalaxlade turbinen är oberoende av vindens 
riktning och har således färre rörliga delar som kräver 
underhåll. Eftersom vattnet bär hela turbinens vikt, minskar 
påfrestningarna på lagret som varken behöver ta vikten 
från turbinen eller det tippande momentet från vinden. Det 
senare gör det möjligt att placera lagret mycket lägre vilket 
sänker tyngdpunkten och gör verket tillgängligt för service 
utan att man behöver klättra upp i tornet. Allt detta 
reducerar kostnader och ger en mycket konkurrenskraftig 

och effektiv energiproduktion. 

SeaTwirl är med sin unika lösning således väl positionerat. 
Både på längre sikt då stora flytande kommersiella 
vindparker kommer att byggas och på kortare sikt då öar, 
fiskodlingar och andra nischapplikationer behöver ställa om 
till förnybar energi. 

Med vår vision i ryggen, ”To become a global leader in 
floating offshore wind power” hoppas vi att du vill vara med 
på vår spännande utvecklingsresa där vi vill bidra med en 
pusselbit i den stora omställning som världen har framför 
sig. Vår styrelse och teamet i SeaTwirl ser med stor 
entusiasm på framtiden. Vi hoppas ni vill vara med och 
stötta SeaTwirl på väg mot något stort och viktigt.
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Peter Laurits, VD SeaTwirl AB (publ)



KORT OM SEATWIRL  
 
SeaTwirl är ett svenskt publikt aktiebolag som bildades den 23 
februari 2012. Bolagets aktier är sedan januari 2016 upptagna till 
handel på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet 
STW.

För närvarande har Bolaget 14 anställda. SeaTwirls ambition är 
att tillsammans med dagens medarbetare bygga ett ledande 
kompetenscenter för konstruktion och försäljning av flytande 
havsbaserad vindkraft. 

SeaTwirl anlitar även externa experter, underleverantörer samt 
bedriver samarbeten med branschkunniga inom havsbase-
rad vindkraft för utveckling, tillverkning, sammansättning och 
installation av Bolagets vindkraftverk. Avsikten är att verksam-
heten även fortsättningsvis ska understödjas av konsulter och 
samarbetsparter samtidigt som den befintliga organisationen ska 
förstärkas med ytterligare heltidsanställda. 

SeaTwirl övervakar och bär huvudansvaret för utvecklingen av, 
arbetet med och installation av Bolagets vindkraftverk, för att 
säkerställa att alla komponenter tillverkas, monteras och testas 
enligt specifikation. 

För arbetet med Bolagets vindkraftverk SeaTwirl S2 är en del 
underleverantörer redan kontrakterade medan förhandlingar 
pågår med andra.

Bolaget har varit involverat i olika utvecklingsprojekt tillsammans 
med bland annat Chalmers Tekniska Högskola och Kungliga 
Tekniska Högskolan. 

SeaTwirl tittar kontinuerligt på olika marknader och har bland 
annat inlett ett samarbete med ingenjörsbolaget Crest Consul-
tants AB i syfte att undersöka möjligheterna på den brasilianska 
energimarknaden. Vidare har samtal förts med aktörer på andra 
potentiella nyckelmarknader. 

VILLKOR FÖR ERBJUDANDET 

Emissionsbelopp 49,8 MSEK.

Villkor
Varje innehavd aktie i Bolaget på avstämningsdagen den 6 november 2020 berättigar till en (1) uniträtt och tjugo (20) uniträtter 
berättigar till teckning av en (1) unit.

Unit Varje unit består av åtta (8) nyemitterade aktier och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie 2021/1.

Teckningskurs 560 SEK per unit, vilket motsvarar 70 SEK per aktie. Teckningsoptionerna erhålls vederlagsfritt. Courtage utgår ej.

Teckningsperiod 10 november 2020 – 24 november 2020.

Teckningsoptioner  

Varje teckningsoption av serie 2021/1 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget mot kontant betalning motsvarande 70 procent av 
den volymviktade genomsnittskursen i Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under perioden 16 mars till och med 
den 29 mars 2021, dock lägst kvotvärdet och högst 115,00 SEK. Nyteckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska ske i 
enlighet med villkoren för teckningsoptionerna under perioden den 6 april till och med den 20 april 2021.

Teckningsförbindelser  
och garantiåtaganden

Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om cirka 19,3 MSEK, samt toppemissionsgaranti om cirka 16,7 MSEK. Erbjudandet omfat-
tas därmed sammantaget till cirka 72,2 procent av teckningsförbindelser och toppemissionsgaranti.

BAKGRUND OCH MOTIV  
 
Klimatförändringarna har accelererat behovet av att ställa om 
världens energisystem till förnybar energi. Som en del av denna 
omställning slöts 2015 ett historiskt avtal i Paris (”Parisavtal-
et”) där ett stort antal länder kom överens om att gemensamt 
bekämpa klimatförändringarna, med målsättningen att hålla 
ökningen av den globala medeltemperaturen väl under 2 grad-
er, med sikte på att inte överstiga 1,5 grader.

Bland de förnybara energikällorna finns ett stort intresse för 
vindkraft, däribland havsbaserad. Den havsbaserade vindkraften 
som är i kommersiellt bruk idag består i allt väsentligt av hori-
sontalaxlade bottenfasta konstruktioner. Med flytande vindkraft 
öppnas nya områden och marknader. Där den bottenfasta tekni-
ken är begränsad till grundare vatten, med ett vattendjup på 
max 50–60 meter, kan vindkraft på flytande fundament placeras 
på djupare vatten längre ut från kusten, där vindarna är starkare 
och stabilare. 

2015 installerade SeaTwirl S1, en enhet på 30 kW, i vattnet 
utanför Lysekil och verifierade därmed konstruktionen i verklig 
havsmiljö. Verket har nu varit operativt i över fem år, vilket har 
givit Bolaget mycket viktig feedback och konfidens att konstruk-
tionen klarar att operera i havsmiljön. Utifrån erfarenheterna från 
SeaTwirl S1 pågår nu utvecklingen av SeaTwirl S2, ett vind-
kraftverk med 1 MW installerad turbineffekt. Målsättningen är att 
SeaTwirl S2 ska vara färdig att sjösättas och installeras under 
2022.

SeaTwirl genomför Företrädesemissionen om cirka 49,8 MSEK, 
före avdrag för emissionskostnader, i syfte att tillföra rörelsekap-
ital och finansiera fortsatt utveckling och tillverkning av SeaTwirl 
S2.



MARKNADEN 
 
Behovet av energi i världen ökar kontinuerligt. Enlig Bloomberg 
New Energy Finance kommer den globala efterfrågan på energi att 
öka med 62% fram till 2050 (1,5% per år) bland annat på grund av 
ett växande energibehov i Afrika och Asien. Det ökade energibe-
hovet sker parallellt som många länder fasar ut fossila bränslen till 
förmån för fossilfria alternativ för att uppfylla sina klimatåtaganden. 
Det ökande energibehovet beräknas leda till ett investeringsbehov 
om 13,3 biljoner USD av vilket nästan 80% kommer att investeras i 
förnyelsebar energi. 
Med hjälp av bland annat batterilagring och dynamisk efterfrågan 
kommer vind- och solenergi att på vissa marknader kunna nå en 
marknadsandel på mer än 80% år 2050. I Europa spås förnybar 
energi utgöra 90% av energimixen år 2050, där 80% av totalen 
utgörs av vind och sol. Globalt spås vind och sol täcka nästan 50% 
av det globala energibehovet år 2050, det så kallade ”50 by 50”.

Sedan början av 2010-talet har den havsbaserade vindkraften växt 
kraftigt. Vid utgången av 2018 var den totalt installerade kapac-
iteten av havsbaserad vindkraft i Europa drygt 23 GW från över 5 
000 anslutna vindturbiner i 12 länder. Tillväxten förväntas fortsätta 
och till 2030 stå för 11% av EU:s (inklusive Storbritannien) totala 
elbehov.

Vind är en variabel energikälla. Eftersom vinden är mer pålitlig 
längre ut till havs – den blåser mer, jämnare och oftare – är den så 
kallade kapacitetsfaktorn för havsbaserad vind betydligt högre än 
för vindkraft på land. Detta tillsammans med att vindkraftverken har 
blivit större och byggts längre ut från land, har bidragit till viktiga 
kostnadsminskningar och därmed banat väg för en kraftig tillväxt 
av vindkraft till havs på förhållandevis kort tid.

Merparten av den havsbaserade vindkraften är idag bottenfast, 
men med ny teknik inom flytande vindkraft öppnas nya områden 
och marknader. Där bottenbaserad vindkraft är begränsad till 
grunda vatten med ett maximalt djup på 50–60 meter, kan flytande 
vindkraft placeras längre ut till havs där vindarna är än starkare 
och stabilare. Detta öppnar upp för många nya platser som tidigare 
inte varit möjliga att utnyttja på grund av djupt vatten.   

Flytande vindkraft är på stark frammarsch och byggs på flertalet 
platser. Under sommaren 2020 installerades den tredje och sista 
flytande vindturbinen i Windfloat Atlantic projektet, som är en 
konkurrent till SeaTwirl, om totalt 25 MW, utanför Portugals västkust. 
De levererar sedan dess ström till det portugisiska elnätet. Hywind 
Scotland, med fem flytande vindkraftverk på totalt 30 MW, install-
erades under hösten 2017 och levererar sedan dess ström till det 
skotska elnätet. Under sina tre första månader levererade de ström 
med en kapacitetsfaktor på imponerande 65%. Detta talar för att 
flytande vindkraftparker kan bli betydligt effektivare i sin elproduk-
tion än konventionell havsbaserad vindkraft. 

Optimismen har ytterligare stärkts av positiva prognoser från 
IRENA. Deras bedömning är att flytande vindparker skulle kunna ut-
göra cirka 5–15% av den totala, globala installerade havsbaserade 
vindkraftskapaciteten 2050, som beräknas att vara cirka 1 000 GW. 
Om den flytande andelen antas bli 10% och den genomsnittliga 
turbinstorleken är 10 MW skulle det innebära 10 000 installerade 
flytande turbiner 2050. 

Många länder börjar nu se de flytande vindkraftparkerna som ett 
viktigt framtida tillskott i sin energimix. Länder som Storbritannien, 
Portugal och Japan har till nu flest installationer medan länder 
som Sydkorea, Frankrike och Norge förväntas satsa de kommande 
åren.

 
VIKTIGA DATUM

TEKNIKBESKRIVNING 

 
Vindar till havs är starkare, jämnare och mer frekventa än över 
land. Detta höjer kapacitetsfaktorn (kapacitetsfaktorn beskriver 
den utnyttjandegrad av exempelvis ett vindkraftverk som finns 
på en specifik plats. Havsbaserade vindkraftverk har en bety-
dligt högre kapacitetsfaktor än ett vindkraftverk på land pga. 
jämnare och starkare vindar.) och ger havsbaserad vindkraft en 
låg variabilitet i elproduktionen. Dagens bottenfasta vindkraftverk 
är genom dess konstruktioner begränsade i havsdjup till ca 60 
meter. Stora delar av världens kuster har dock havsdjup som är 
väsentligt djupare än så och har därför till nu varit oexploaterade. 
SeaTwirls lösning är för vattendjup som är större än 60 meter. 
SeaTwirls konstruktion skiljer sig väsentligt från traditionell havs-
baserad vindkraft genom att bland annat utgå ifrån en vertikalax-
lad turbin. Vindkraftverket består i huvudsak av tre delar: turbin, 
generatorhus och undervattenskropp (flytare). Flytaren har for-
men av en sparboj och sitter ihop med turbinen så att flytare och 
turbin roterar som en enhet, där undervattenskroppen bidrar med 
flytkraft och stabilitet. Genom konstruktionen bär vattnet hela 
turbinens vikt. Härigenom minskar påfrestningarna på lagret som 
inte behöver bära tyngden av turbinen eller belastas av det tip-
pande momentet från vinden. Det senare möjliggör en låg placer-
ing av lagret vilket sänker tyngdpunkten. Lagret är dessutom en 
känslig del och ett haveri där innebär stora kostnader och långa 
driftstopp. Genom att turbin och lager placeras nära vattnet är de 
också tillgängliga för service utan att någon behöver klättra upp i 
tornet. För att möjliggöra alstring av el är generatorhuset förank-
rat i havsbotten. Förankringssystemet baseras på befintlig och 
beprövad teknik och dess utformning säkrar inte bara positionen 
av hela vindkraftverket, utan förhindrar även rotation av genera-
torhuset under drift.

Eftersom SeaTwirls vindkraftverk är vertikalaxlat är det obero-
ende av ändringar i vindriktning. Ett traditionellt vindkraftverk 
däremot behöver vrida turbinen när vindriktningen ändras för 
att maximera utnyttjandegraden. SeaTwirls lösning behöver 
inte heller vrida vingarna för att anpassa sig efter variationer i 
vindhastighet. Konstruktionen innebär att SeaTwirls vindkraftverk 
innehåller färre rörliga delar än horisontalaxlade verk vilket i sin 
tur minskar behovet av underhåll.

Avstämningsdag 6 november

Teckningsperioden påbörjas 10 november

Teckningsperioden avslutas 24 november

Indikativt datum för ofentliggörande av utfall 27 november

Beräknad likviddag 2 december



VILLKOR Varje innehavd aktie i Bolaget på avstämningsdagen den 6 november 2020 berättigar till en (1) uniträtt 

och tjugo (20) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit i SeaTwirl. En (1) unit består av åtta (8) aktier 

och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie 2021/1.  

TECKNINGSKURS 560 SEK per unit.

AVSTÄMNINGSDAG 6 november 2020.

TECKNINGSPERIOD 10 november 2020 till och med den 24 november 2020.

HANDEL MED UNITRÄTTER 10 november 2020 till och med den 20 november 2020.

SÅ HÄR GÖR DU FÖR ATT TECKNA UNITS

De aktieinnehavare som har aktier på 
ett VP-konto erhåller emissionsredov-
sining från Euroclear där antalet 
tilldelade uniträtter framgår.

Teckningslikviden ska vara Mangold 
tillhanda senast den 24 november 
2020.

I de fall samtliga erhållna uniträtter 
utnyttjas för teckning, använd inbetal-
ningsavi från Euroclear för teckning 
genom betalning.

I de fall annat antal uniträtter än det 
som framgår av emissionsredovisningen 
från Euroclear utnyttjas för teckning, ska 
särskild anmälningssedel användas 
som underlag för teckning genom 
betalning.

Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller ingen emissionsredo-
visning från Euroclear. Teckning sker istället i enlighet med 
instruktioner från förvaltare.

Betalning sker i enlighet med instruktioner från förvaltare.

4. Är du direktregistrerad aktieägare eller har du aktierna hos din förvaltare?
Du har vp-konto (d.v.s. direktregistrerad)

Mangold Fondkommission AB

Ärende: SeaTwirl AB (publ) 

Box 55691

SE-102 15 STOCKHOLM

Besöksadress: Engelbrektsplan 2, 2 tr. 

Tel: 08-503 01 595

Email: emissioner@mangold.se

Förvaltarregistrerade aktieägare

TECKNING MED STÖD AV UNITRÄTTER

1. Du tilldelas uniträtter
För varje aktie i SeaTwirl som du innehar den 6 
november erhåller du en (1) uniträtt.

En (1) aktie i SeaTwirl ger En (1) uniträtt

2. Så här utnyttjar du uniträtter
Tjugo (20) uniträtter ger rätt att teckna en (1) unit 
till teckningskursen 560 SEK.

Tjugo (20) uniträtter ger En (1) unit i SeaTwirl

3. Så här fungerar en unit
En (1) unit innehåller åtta (8) aktier samt en (1)
vederlagsfri teckningsoption av serie 2020/1.

En (1) unit i SeaTwirl 
innehåller

Åtta (8) aktier och en (1) 
vederlagsfri 
teckningsoption  


