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Pressmeddelande, Laholm den 14 februari 2018 

 

Idag inleds teckningstiden i Nilsson Special Vehicles AB:s 

företrädesemission  

Med anledning av att teckningstiden i Nilsson Special Vehicles AB:s (”Nilsson”) företrädesemission inleds idag, den 14 februari 

2018, publiceras härmed Informationsmemorandum och Informationsfolder på Nilssons (www.nilsson.se), Västra Hamnens 

(www.vhcorp.se) och Mangolds (www.mangold.se) hemsidor. Teckningstiden löper till och med den 28 februari 2018. Emissionen 

är fullt säkerställd via tecknings- och garantiåtaganden vilket innebär att Nilsson tillförs cirka 22,9 MSEK före emissionskostnader. 

Även allmänheten har möjlighet att teckna aktier i erbjudandet. 

 

Erbjudandet i sammandrag 

 

Teckningstid:                      14 februari – 28 februari 2018. 

Teckningskurs:                      13 kronor per aktie. Courtage utgår ej. 

Utbytesförhållande: För varje aktie erhålles en teckningsrätt. Fem teckningsrätter 

berättigar till teckning av tre nya aktier. 

Handel med teckningsrätter: 

Betalning: 

14 februari – 26 februari 2018. 

Efter besked om tilldelning, preliminärt under vecka 10. 

Nyemitterade aktier: 1 759 953 st. 

Emissionsbelopp: 22 879 389 kronor. 

Teckningsåtaganden: 

Garantiåtaganden: 

Cirka 15,2 MSEK. 

Cirka 7,7 MSEK. 

Ticker: NILS. 

ISIN-kod aktie: SE0007702949. 

ISIN-kod BTA-aktie: 

ISIN-kod teckningsrätt: 

SE0010869255. 

SE0010869248. 

 

För mer information, vänligen kontakta:  

Fredrik Nilsson, tf. VD 

E-post: fredrik.nilsson@nilsson.se  

Telefon: 070-664 90 59 

 

Kort om Nilsson Special Vehicles  

Nilsson är idag en av Sveriges största aktörer för specialanpassade fordon. Bolaget producerar och säljer limousiner, 

ambulanser och begravningsbilar. Kunderna finns framförallt i Europa där de största marknaderna är Skandinavien och England. 

Historien bakom Nilsson började 1945 då Yngve Nilsson Karosserifabrik grundades. Med många års erfarenhet i branschen har 
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bolaget stort fokus på innovation i form av nya material, tekniker och en ökad global marknadsfokusering för att uppnå fortsatt 

nöjda kunder.  

 

Nilsson Special Vehicles AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm First North (ticker: NILS). Certified Adviser till Nilsson Special 

Vehicles är Sedermera Fondkommission.  

 

 

 

Viktig information  

Informationen i pressmeddelandet riktar sig inte till personer med hemvist i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, 

Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala 

restriktioner. Detta pressmeddelande får följaktligen inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller 

indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där 

sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller 

vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma 

denna anvisning kan innebära brott mot amerikanska Securities Act från 1933 eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.  
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