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Proventus ny huvudägare i BRIO
•

Proventus förvärvar en kontrollpost från släkten Ivarsson och övriga Aaktieägare i BRIO motsvarande cirka 42% av rösterna och cirka 30% av
kapitalet i bolaget
o

Proventus förvärvar 1 200 000 onoterade A-aktier för 53,80 kronor per aktie

o

Proventus förvärvar 500 000 B-aktier för 48 kronor per aktie

•

Erbjudande kommer att riktas till övriga aktieägare på samma villkor

•

Proventus engagerar sig aktivt i att vidareutveckla BRIO, som kvarstår som
noterat bolag

Proventus investerar cirka 90 Mkr och blir ny huvudägare i BRIO genom att från släkten Ivarsson
med närstående samt BRIO-stiftelserna förvärva aktier motsvarande cirka 42 procent av
rösterna och cirka 30 procent av kapitalet. Släkten Ivarsson kvarstår som näst största aktieägare med cirka 39 procent av rösterna och cirka 29 procent av kapitalet i bolaget. BRIO förblir
noterat på Stockholmsbörsens O-lista.
BRIO grundades 1884 och har som affärsidé att marknadsföra leksaker som präglas av
genomtänkt kvalitet, god design, omsorg och kunskap om barns behov. För 2003 redovisade
BRIO en omsättning om 1 596 Mkr och ett resultat före skatt om –223 Mkr, i vilket ingår
jämförelsestörande poster om –149 Mkr.

– BRIO har en lång tradition av tillverkning av högkvalitativa leksaker, men har under
lång tid brottats med sjunkande försäljning och bristande lönsamhet. Vi behöver i
första hand lära oss mera om BRIO för att kunna bidra till att vända bolagets
utveckling, säger Daniel Sachs, verkställande direktör i Proventus. Att göra bolaget
långsiktigt framgångsrikt kommer att kräva betydande resurser och stort tålamod,
såväl för att hantera BRIO:s omfattande strukturproblem som för framåtriktade
satsningar på egen produktutveckling och en genomtänkt internationell distribution,
säger Daniel Sachs.

Proventus avser att lämna erbjudande till samtliga ägare av B-aktier
Proventus förvärvar från släkten Ivarsson med närstående samt BRIO-stiftelserna 500 000 Baktier i BRIO till ett pris om 48 kronor per aktie, vilket motsvarar BRIO-aktiens genomsnittliga
sista betalkurs under de senaste tio dagarna då handel förekommit.
Proventus avser att under augusti månad lämna ett erbjudande till övriga aktieägare i BRIO att
på samma villkor som erbjudits släkten Ivarsson med närstående samt BRIO-stiftelserna avyttra
sina aktier till Proventus. Härigenom uppfylls den budplikt som utgör del av Näringslivets
Börskommittés regler rörande offentliga erbjudanden om aktieförvärv. Släkten Ivarsson med
närstående samt övriga A- aktieägare kommer inte att sälja ytterligare aktier i anledning av
erbjudandet.
Vidare förvärvar Proventus från släkten Ivarsson med närstående och BRIO-stiftelserna 1 200
000 onoterade A-aktier. A-aktierna i BRIO har 10 röster per aktie (mot B-aktiernas 1 röst per
aktie) och posten motsvarar cirka 46 procent av det totala antalet A-aktier, vilket ger Proventus
ett bestämmande inflytande i BRIO. Samtliga A-aktier kommer att omfattas av hembud. Släkten
Ivarsson och Proventus kommer att samverka när det gäller styrelsesammansättningen i BRIO.
Proventus betalar 53,80 kronor per A-aktie. Aktiemarknadsnämnden har på Proventus förfrågan
meddelat att denna prisskillnad mellan A- och B-aktier inte är oskälig.
Proventus äger inte sedan tidigare några aktier i BRIO.
Preliminär tidsplan
Proventus avser att lämna ett offentligt erbjudande senast den 15 augusti 2004.
Aktiemarknadsnämnden har lämnat dispens för denna tidsutdräkt.
Detta meddelande utgör även flaggningsmeddelande från Proventus.
Kontaktuppgifter för ytterligare upplysningar
För ytterligare upplysningar kontakta Daniel Sachs på ds@proventus.se eller 08-723 31 00
Proventus
Proventus är ett privatägt bolag som under mer än 20 års tid har arbetat med att investera i och utveckla företag med stora
förändringsbehov. Bolaget grundades 1980 av Robert Weil och har gjort en rad framgångsrika och uppmärksammade affärer;
förvärvet av Upsala Ekeby med bl a Rörstrand och Kosta Boda, omstruktureringen av koncernen Aritmos med bland annat
varumärkena Puma, Etonic, Tretorn och Stiga samt skapandet av bankgruppen Gota. Proventus har idag ett eget kapital på ca
3 miljarder kronor. Läs mer på www.proventus.se
BRIO
BRIO är världens största träleksaksföretag och är noterat på Stockholmsbörsens O-lista. Under 2003 omsatte koncernen 1 596
Mkr, varav over 68 procent utomlands. Knappt 500 personer arbetar i koncernen, varav cirka hälften i Sverige. BRIO har
dotterbolag i tolv länder medan BRIO-leksaker säljs i mer än 16 000 butiker i 50-talet länder världen over. Läs mer på
www.brio.se
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