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Pressmeddelande 26 juli 2017

Ellevio offentliggör utfall och förlänger acceptfristen i erbjudandet
till aktieägarna i Elverket Vallentuna
Genom pressmeddelande den 19 maj 2017 offentliggjorde Elleviokoncernen (genom Ellevio Holding 1
AB, ”Ellevio”, med dotterbolag ”Elleviokoncernen”) ett rekommenderat kontanterbjudande till
aktieägarna i Elverket Vallentuna AB (publ) (”Elverket”) att överlåta samtliga aktier i Elverket till
Ellevio (”Erbjudandet”). Acceptfristen för Erbjudandet löpte ut den 24 juli 2017. Ellevio erbjuder ett
pris om 94,25 kronor kontant per aktie i Elverket.


Erbjudandet har accepterats av aktieägare representerande 5 418 040 aktier och röster,
motsvarande cirka 83,6 procent av aktierna och rösterna i Elverket, vilket även innefattar
accepter från Elverkets två största aktieägare E.ON Sverige Aktiebolag och Vallentuna
kommun.



Det för Erbjudandet uppställda villkoret om 90 procents anslutningsgrad är därmed inte
uppfyllt och Ellevio förlänger acceptfristen för Erbjudandet med bibehållna villkor till och med
den 17 augusti 2017.

”Det är mycket glädjande att vårt erbjudande har fått ett så starkt stöd. Vi är övertygade om att det här
är en bra affär för alla parter, både aktieägarna, medarbetarna och invånarna i Vallentuna kommun,
och det är positivt att se att det är en klar majoritet av aktieägarna som håller med oss. Vi har dock
inte nått vårt mål om att komma upp över 90 procent, och vi förstår att sommarmånaderna delvis har
påverkat möjligheten för aktieägare att lämna in sina aktier. Vi vill därför ge övriga aktieägare
ytterligare en chans att hinna acceptera budet och har således beslutat oss för att förlänga
acceptperioden till den 17 augusti.
Ellevio vill satsa på ett pålitligt och smart elnät i Vallentuna och som vi tidigare har sagt så kommer vi
att lämna elnätspriserna oförändrade för de allra flesta i Vallentuna under de kommande tre åren, så
långt som nuvarande reglering gäller”, säger Ellevios vd Johan Lindehag.
Ellevio ägde eller kontrollerade vid Erbjudandets offentliggörande inte några aktier i Elverket och
Ellevio har inte förvärvat några aktier i Elverket utanför Erbjudandet.
Med anledning av förlängningen ska anmälningssedel lämnas in eller sändas med post och vara
Skandinaviska Enskilda Banken AB tillhanda senast klockan 17.00 den 17 augusti 2017. Utbetalning
av vederlag kommer att ske så snart Ellevio har offentliggjort att villkoren för Erbjudandet uppfyllts
eller att Ellevio annars beslutat att fullfölja Erbjudandet. Förutsatt att ett sådant offentliggörande sker
senast omkring den 21 augusti 2017, förväntas utbetalning av vederlag komma att påbörjas omkring
den 23 augusti 2017. Ellevio kan komma att förvärva aktier i Elverket på marknaden under den
förlängda acceptfristen.
Ellevio förbehåller sig rätten att förlänga acceptfristen för Erbjudandet och att senarelägga tidpunkten
för utbetalning av vederlag. Villkoren för Erbjudandet, inklusive villkoret om 90 procents
anslutningsgrad, kvarstår även oförändrade under den förlängda acceptfristen. Som framgår av
Erbjudandet förbehåller sig Ellevio även rätten att helt eller delvis frånfalla ett, flera eller samtliga
villkor i Erbjudandet, inklusive att fullfölja Erbjudandet vid en lägre acceptnivå.
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För övriga villkor och information om Erbjudandet hänvisas till erbjudandehandlingen för Erbjudandet
som finns tillgänglig på Ellevios hemsida (www.ellevio.se/erbjudande) och på Skandinaviska Enskilda
Banken AB:s (”SEB”) hemsida (www.sebgroup.com/prospectuses).
Mer information och dokument om Erbjudandet finns på: www.ellevio.se/erbjudande
För ytterligare information, kontakta gärna:
Ellevios pressjour, tel: 020-20 20 60
Detta pressmeddelande lämnades för offentliggörande den 26 juli 2017 kl. 08:00.

Viktigt meddelande
Distribution av detta pressmeddelande och andra dokument hänförliga till Erbjudandet kan i vissa
jurisdiktioner vara föremål för restriktioner eller påverkas av lagar i sådana jurisdiktioner. Exemplar av
detta pressmeddelande skickas således inte, och får inte skickas, eller på annat sätt vidarebefordras,
distribueras eller sändas, inom, in i eller från någon sådan jurisdiktion. Därför måste personer som
mottar detta pressmeddelande (inklusive, men inte begränsat till, förvaltare, förmyndare och
panthavare) och som är underkastade lagarna i en sådan jurisdiktion, informera sig om, och iaktta,
eventuella tillämpliga lagar och regler. Underlåtenhet att göra detta kan utgöra en överträdelse av
värdepapperslagar i en sådan jurisdiktion. Ellevio avsäger sig, i den mån det är möjligt enligt tillämplig
lag, allt ansvar för personers eventuella överträdelser av sådana bestämmelser.
Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt,
i eller till, och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare i,
Australien, Hongkong, Kanada, Nya Zeeland, Japan, Sydafrika eller USA eller något annat land där
Erbjudandet, distribution av detta pressmeddelande eller godkännande av accept av Erbjudandet
skulle strida mot tillämpliga lagar eller regler eller skulle kräva att ytterligare erbjudandehandling
upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd vidtas utöver vad som krävs enligt svensk
lag.
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 Ellevios och Elverkets kontroll. All sådan framtidsinriktad
information gäller endast för den dag den förmedlas och Ellevio 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.

