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Slitevind AB (publ) har genomfört riktad nyemission och tillförs 34 MSEK
EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER
DELVIS, I USA, KANADA, JAPAN, AUSTRALIEN, HONGKONG, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER I NÅGON
ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION, PUBLICERING ELLER OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE VARA I STRID MED
GÄLLANDE REGLER.
Styrelsen för Slitevind AB (publ) (”Slitevind” eller ”Bolaget”) har, med stöd av bemyndigande beviljat av årsstämman
den 14 maj 2019, beslutat om en kontant riktad nyemission om totalt 550 000 aktier (den ”Riktade Nyemissionen”).
Teckningskursen uppgick till 62 SEK per aktie, och motsvarar en rabatt om cirka 4 procent jämfört med aktiens
volymviktade genomsnittskurs under de senaste 30 handelsdagarna på Nasdaq First North Growth Market. Genom
den Riktade Nyemissionen tillförs Slitevind cirka 34 MSEK före transaktionskostnader.
Den Riktade Nyemissionen tecknades av ett antal institutionella och professionella investerare däribland befintliga
ägaren Investment AB Spiltan som efter den Riktade Nyemissionen kommer inneha cirka 10 procent ägarandel i
Bolaget.
Styrelsen har beslutat att avvika från aktieägarnas företrädesrätt huvudsakligen för att på ett tids- och
kostnadseffektivt sätt tillföra Bolaget kapital samt stärka ägarbasen med strategiska och institutionella ägare. Den
Riktade Nyemissionen syftar främst till att finansiera framtida förvärv av vindkraftsparker.
Den Riktade Nyemissionen medför en utspädning om cirka 9 procent av antalet aktier och röster i Bolaget. Genom
den Riktade Nyemissionen ökar antalet utestående aktier med 550 000 aktier, från 5 352 067 aktier till 5 902 067
aktier. Bolagets aktiekapital ökar med 5 500 000 SEK från 53 520 670 SEK till 59 020 670 SEK.
I samband med transaktionen kommer Slitevinds största ägare TAMT AB att låna ut 550 000 aktier till Arctic
Securities i syfte att underlätta leverans av aktier till tecknare. Aktierna kommer att återlämnas i samband med att
den Riktade Nyemissionen registrerats hos Bolagsverket.
Rådgivare
Arctic Securities AS, filial Sverige är finansiell rådgivare i samband med den Riktade Nyemissionen.
Visby den 19 december 2019
Slitevind AB (publ)
För ytterligare information, vänligen kontakta Jonas Dahlström, VD Slitevind AB, +46 70-228 44 04

Slitevind AB:s aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet SLITE. Certified Adviser är
Aqurat Fondkommission AB (mail info@aqurat.se, telefon 08-684 05 800).
Denna information är sådan information som Slitevind AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för
offentliggörande den 19 december 2019 kl. 9:10 CET.
Viktig information
Publicering, offentliggörande eller distributionen av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål
för restriktioner. Mottagarna av detta pressmeddelande i jurisdiktioner där detta pressmeddelande har publicerats
eller distribuerats ska informera sig själva om och följa sådana begränsningar. Detta pressmeddelande utgör inte ett
erbjudande, eller en uppmaning till något erbjudande, att köpa eller teckna några värdepapper i Bolaget i någon
jurisdiktion.
Detta pressmeddelande utgör inte eller ingår inte i ett erbjudande eller uppmaning att köpa eller teckna
värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras eller
distribueras, direkt eller indirekt, till USA, Australien, Kanada, Japan eller någon annan jurisdiktion där
offentliggörandet, publiceringen eller distributionen av informationen inte skulle följa gällande lagar och
förordningar eller skulle kräva prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som krävs enligt svensk lag.
Detta meddelande ingår inte och är inte del av något erbjudande eller uppmaning att förvärva, teckna, sälja eller på
något annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Slitevind AB (publ). Detta dokument har inte godkänts
av någon myndighet, och informationen utgör inte ett prospekt. I en EES-medlemsstat riktar sig detta meddelande
endast till kvalificerade investerare i den medlemsstaten enligt prospektförordningens (2017/1129) mening.
I Storbritannien distribueras detta dokument och annat material i förhållande till de värdepapper som beskrivs häri
endast till, och är endast riktat till, och varje investering eller investeringsverksamhet som detta dokument hänför
sig till, är endast tillgänglig för och kommer bara involvera, ”kvalificerade investerare” som är (i) personer med
yrkeserfarenhet i frågor som rör investeringar som omfattas av definitionen av ”investment professionals” i artikel
19.5 i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Förordningen”); eller (ii) enheter
med hög nettovärde som omfattas av artikel 49.2 a-d i Förordningen (alla sådana personer tillsammans kallas
”relevanta personer”). I Storbritannien är varje investering eller investeringar som detta meddelande avser endast
tillgängliga för och kommer endast att involvera relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska
inte vidta åtgärder på grundval av detta dokument och ska inte agera eller förlita sig på det.
Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller
förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad
tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är
uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som "anser", "förväntar",
"förutser", "avser", "uppskattar", "kommer", "kan", "förutsätter", "bör" "skulle kunna" och, i varje fall, negationer
därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika
antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som
reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de
är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och
osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från
vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga

faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som
uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget
garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är
korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita dig på de framåtriktade uttalandena i detta
pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller
underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras.
Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering
av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer
avseende innehållet i detta pressmeddelande.

