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Pressmeddelande 

24 september 2018 

Acsnacs Energi förvärvar ytterligare aktier i Skånska Energi – kontrollerar 
nu 18,1 procent av aktierna och 22,3 procent av rösterna 

Acsnacs Energi Aktiebolag ("Acsnacs Energi") har förvärvat ytterligare 56 495 aktier av serie A 
och 225 981 aktier av serie B utanför det offentliga erbjudandet till samtliga aktieägare i 
Skånska Energi Aktiebolag (publ) ("Skånska Energi").  

Acsnacs Energi offentliggjorde den 23 september 2018 att Acsnacs Energi genom avtal den 23 
september 2018 utanför det offentliga uppköpserbjudandet till samtliga aktieägare i Skånska 
Energi förvärvat 336 189 aktier av serie A och 880 344 aktier av serie B i Skånska Energi, 
motsvarande 14,7 procent av samtliga aktier och 18,8 procent av samtliga röster i Skånska 
Energi, till ett pris om 72 kronor kontant per aktie.  

Acsnacs Energi har efter offentliggörandet den 23 september 2018 genom avtal med samma 
villkor som enligt det förvärvsavtal som redogjordes för i offentliggörandet den 23 september 
2018 förvärvat ytterligare 56 495 aktier av serie A och 225 981 aktier av serie B till ett pris om 
72 kronor kontant per aktie, motsvarande 3,4 procent av samtliga aktier och 3,5 procent av 
samtliga röster i Skånska Energi. Acsnacs Energi har därmed genom avtal utanför det offentliga 
uppköpserbjudandet till samtliga aktieägare i Skånska Energi förvärvat totalt 392 684 aktier av 
serie A och 1 106 325 aktier av serie B, motsvarande 18,1 procent av samtliga aktier och 22,3 
procent av samtliga röster i Skånska Energi. 

Vid tidpunkten för detta offentliggörande äger Acsnacs Energi totalt 392 684 aktier av serie A 
och 1 106 325 aktier av serie B i Skånska Energi, motsvarande 18,1 procent av samtliga aktier 
och 22,3 procent av samtliga röster i Skånska Energi. Därutöver innehar Acsnacs Energi inte 
några finansiella instrument som ger finansiell exponering mot Skånska Energis aktie. Ingen av 
aktierna i Skånska Energi som innehas av Acsnacs Energi har förvärvats till ett pris som är högre 
än vederlaget i Erbjudandet. 

Rådgivare 

Nordea Bank AB (publ) är finansiell rådgivare och Roschier Advokatbyrå är juridisk rådgivare till 
Acsnacs Energi i samband med Erbjudandet. 

 

Acsnacs Energi AB 

Styrelsen 



 

 

För ytterligare information, kontakta: 

Anders Isakson, Brunswick Group 
Tel: +46 (0) 8 410 32 180, e-mail: aisakson@brunswickgroup.com 
 
 
 
Denna information offentliggjordes den 24 september 2018 klockan 11:50. 

Information om Erbjudandet: 

www.ancala.com/offer 

 

Viktig information 

Erbjudandet lämnas inte, vare sig direkt eller indirekt, i Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA 
genom post, något kommunikationsmedel som används vid nationell eller internationell handel eller vid någon nationell börs 
eller handelsplats eller genom något annat kommunikationsmedel (varmed förstås bland annat telefax, e-post, telex, telefon och 
Internet) i Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA, och Erbjudandet kan inte accepteras på något 
sådant sätt eller med något sådant kommunikationsmedel i eller från Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, 
Sydafrika eller USA. Varken detta pressmeddelande eller annan dokumentation hänförlig till Erbjudandet får sändas, postas eller 
spridas på annat sätt i eller till Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA. 

Detta pressmeddelande skickas inte, och får inte skickas, till aktieägare med registrerade adresser i Australien, Kanada, 
Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA. Banker, fondkommissionärer och andra institutioner som innehar 
förvaltarregistrerade aktier för personer i Australien, Hongkong, Kanada, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA får inte 
vidarebefordra detta pressmeddelande, eller andra till Erbjudandet relaterade dokument, till sådana personer. 

Information i detta pressmeddelande som rör framtida förhållanden eller omständigheter, inklusive information om framtida 
resultat, tillväxt och andra utvecklingsprognoser samt effekter av Erbjudandet, utgör framtidsinriktad information. Sådan 
information kan exempelvis kännetecknas av att den innehåller orden ”bedöms”, ”avses”, ”förväntas”, ”tros”, eller liknande 
uttryck. Framtidsinriktad information är föremål för risker och osäkerhetsmoment eftersom den avser förhållanden och är 
beroende av omständigheter som inträffar i framtiden. Framtida förhållanden kan avsevärt komma att avvika från vad som 
uttryckts eller antytts i den framtidsinriktade informationen på grund av många faktorer, vilka i stor utsträckning ligger utom 
Acsnacs Energis kontroll. All sådan framtidsinriktad information gäller endast för den dag den förmedlas och Acsnacs Energi har 
ingen skyldighet (och åtar sig ingen sådan skyldighet) att uppdatera eller revidera någon sådan information på grund av ny 
information, framtida händelser eller liknande, förutom i enlighet med gällande lagar och bestämmelser.  

 


