VärmlandsMetanol AB

Bästa aktieägare!
VärmlandsMetanol AB förlänger teckningstiden i den pågående nyemissionen t.o.m.
den 13 december.
VärmlandsMetanols styrelse har bedömt att en förlängd teckningstid gynnar bolaget och
därmed befintliga aktieägare genom att potentiella investerare ges ytterligare tid för att
kunna fatta välgrundade investeringsbeslut.
Vi har fått en hel del frågor om bolagets framtida planer, som tyder på att aktieägarna och
potentiella ägare inte har uppmärksammat, att undertecknad på bolagets YouTube kanal
utförligt redogör för bolagets historia och framtida inriktning på den marina sektorn och
kemiindustrin. Vi uppmanar därför våra ägare liksom potentiella ägare att titta på avsnitt 28,
som finns på YouTube under sökordet VärmlandsMetanol.
Vi har bl.a. fått frågor om s.k. e-metanol, som kan tillverkas av koldioxid från rökgaser och
vätgas. Vi kan, vilket nämns i emissionsbroschyren, öka vår produktion av metanol med 70
procent genom att tillverka e-metanol av överbliven koldioxid. Men e-metanol drar ca 10 ggr
mer el per producerat ton metanol jämfört med metanol tillverkad genom förgasning av
skogsavfall. Med dagens elpriser överstiger enbart elkostnaden marknadsvärdet av den emetanol, som vi skulle kunna producera. Men möjligheten finns att komplettera med emetanol om elpriserna drastiskt sjunker i framtiden.
Notera speciellt, att vi under kommande år kommer att gå in med en ansökan till mark och
miljödomstolen i Vänersborg för att få tillstånd till verksamheten. Ett sådant tillstånd
kommer att avsevärt öka förutsättningarna för att projektet skall attrahera ”stora”
investerare endera i samband med en introduktion på handelsplats eller genom en större
riktad emission.
Fullständiga villkor och anvisningar finns på: www.varmlandsmetanol.se
Uddeholm den 26 november 2021
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