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Proventus förvärvar 15,2 procent av aktierna i Alma Media
Proventus Industrier AB har den 7 januari 2005 förvärvat 4.426.676 aktier av serie I och 931.796 aktier av
serie II i Alma Media Oyj motsvarande 8,5 procent av bolagets aktiekapital och 15,2 procent av bolagets
röstetal. Proventus äger sedan tidigare inte några aktier i Alma Media. Säljarna av aktierna är
Livförsäkringsbolaget Suomi, Pohjola Liv samt Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen.
– Med denna investering i Alma Media följer vi upp vår investering i svenska TV4 och stärker våra
möjligheter att medverka i utvecklingen av den framtida nordiska TV-marknaden. Alma Media har en
stark position på den finska mediemarknaden och dessutom en nyckelroll på den nordiska TVmarknaden, säger Daniel Sachs, VD för Proventus.
– Proventus har inga egna medieverksamheter och avser att som oberoende investerare aktivt bidra till
att utveckla Alma Media och TV4. Efter fredagens förvärv har vi inlett diskussioner med de andra stora
ägarna i Alma Media om hur vi kan samverka kring omstruktureringen av Alma Media på ett sätt som blir
bra för samtliga aktieägare, avslutar Daniel Sachs.
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 GAB Gense 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.
Proventus är huvudägare i BRIO och det finska möbelföretaget Artek.
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