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Pressmeddelande 16 februari, 2015 

Utnyttjande av övertilldelningsoption i Eltel 
 

BNP Paribas, Morgan Stanley and SEB (gemensamt ”Joint Global Coordinators”) har idag 
meddelat Eltel AB (”Eltel”), 3i (och fonder förvaltade av 3i) samt BNP Paribas1 att 
övertilldelningsoptionen har utnyttjats till fullo avseende 5 499 818 aktier i bolaget. 
 
I samband med börsnotering av Eltel utställde 3i (och fonder förvaltade av 3i) samt BNP Paribas1 en 

övertilldelningsoption till Joint Global Coordinators omfattande upp till 5 499 818 aktier, att användas för 

att täcka övertilldelning av aktier. Joint Global Coordinators har idag utnyttjat övertilldelningsoptionen till 

fullo. Ingen stabilisering har skett sedan börsnoteringen och med hänsyn till Eltels aktiekursutveckling har 

Joint Global Coordinators valt att avsluta stabiliseringsperioden. 

 

Efter utnyttjandet av övertilldelningsoptionen innehar 3i (och fonder förvaltade av 3i) 12 524 849 aktier i 

Eltel motsvarande en ägarandel om 20,0 procent i Eltel och BNP Paribas1 innehar 4 732 625 aktier 

motsvarande en ägarandel om 7,6 procent i Eltel. 

 

För mer information, vänligen kontakta: 

Gunilla Wikman, Investor Relations Manager på Eltel AB  

Tel: +46 725 843 630 

gunilla.wikman@eltelnetworks.se 

 
Hannu Tynkkynen, Senior Vice President, Group Communications på Eltel AB  

Tel: +358 40 3114 503 

hannu.tynkkynen@eltelnetworks.com 
 
Om Eltel 

Eltel är en ledande europeisk leverantör av tekniska tjänster till Infranetbranschen, som består av bolag 

som äger och driver kritiska infrastrukturnät inom områdena Power, Communication och Transport & 

Defence. Eltel erbjuder tjänster relaterade till konstruktion, installation, underhåll och drift av kritisk 

infrastruktur till sin kundbas bestående av väl ansedda företag. Eltel bedriver huvudsakligen sin verksamhet 

i Norden, Baltikum, Polen, Tyskland, Storbritannien och Afrika. 

  

                                                             
1 BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland 
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Detta meddelande är inte, och utgör inte del av, ett erbjudande om försäljning av värdepapper.  

 

Inga kopior av detta meddelande görs och meddelandet får inte distribueras eller skickas till USA, 

Australien, Kanada, Japan eller till någon annan jurisdiktion där sådan distribution skulle vara 

otillåten enligt tillämplig lag eller kräva registrering eller andra åtgärder. 

 

De värdepapper som hänvisas till i detta meddelande har inte och kommer inte att registreras enligt 

US Securities Act från 1933, i gällande lydelse (“Securities Act”), och får följaktligen inte erbjudas 

eller säljas inom USA utan registrering eller utan tillämpning av undantag från registreringskrav 

enligt Securities Act samt i enlighet med tillämplig värdepapperslagstiftning i delstater i USA. Bolaget 

avser inte att registrera någon del av erbjudandet i USA eller att lämna något offentligt erbjudande 

av värdepapper i USA.  

 

Ett eventuellt erbjudande enligt detta meddelande kommer att lämnas genom ett prospekt. Detta 

meddelande är inte ett prospekt enligt direktiv 2003/71/EG (tillsammans med tillämpliga 

implementeringsåtgärder i något medlemsland, ”Prospektdirektivet”). Investerare bör inte teckna sig 

för några värdepapper som beskrivs i detta meddelande med stöd av annat än informationen i 

tidigare nämnda prospekt.  

 

I de EES-medlemsländer, förutom Sverige, som har implementerat Prospektdirektivet är detta 

meddelande endast avsett för och riktat till kvalificerade investerare inom medlemsstaten på det sätt 

som avses i Prospektdirektivet, det vill säga enbart till investerare som kan vara mottagare av 

erbjudandet utan att ett prospekt registreras i medlemsstaten. 

 

Detta meddelande distribueras och riktar sig enbart till personer i Storbritannien som är (i) 

professionella investerare som faller inom den vid var tid gällande Artikel 19(5) i U.K. Financial 

Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”) eller (ii) subjekt med hög 

nettoförmögenhet och andra personer som detta meddelande lagligen kan riktas till, vilka omfattas 

av Artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns tillsammans ”Relevanta Personer”). 

Personer som inte är Relevanta Personer får inte agera på eller förlita sig på informationen i detta 

meddelande. En investering eller investeringsåtgärd som detta meddelande avser är enbart möjlig för 

Relevanta Personer och kommer endast att fullföljas med Relevanta Personer. Personer som sprider 

detta meddelande måste själva säkerställa att sådan spridning är tillåten. 

 

Detta meddelande kan innehålla vissa framåtriktade uttalanden. Sådana uttalanden är alla uttalanden 

som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som ”anser”, 

”uppskattar”, ”förväntar”, ”väntar”, ”antar”, ”förutser”, ”avser”, ”kan”, ”fortsätter”, ”bör” eller 

liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta meddelande är baserade på olika 
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uppskattningar och antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Eltel 

anser att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är sådana framåtriktade uttalanden föremål 

för kända och okända risker, osäkerheter och andra väsentliga faktorer som är svåra eller omöjliga 

att förutsäga och som ligger utanför Bolagets kontroll. Sådana risker, osäkerheter, oförutsedda 

faktorer och andra väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska resultaten kan komma att avvika 

väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta meddelande 

genom de framåtriktade uttalandena. 

 

Informationen, uppfattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta meddelande gäller enbart 

per dagen för detta meddelande och kan ändras utan att det meddelas. 

 

 


