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Offentliggörande av utfallet av Proventus Industriers erbjudande
till aktieägarna i BRIO AB
Proventus Industrier AB (”Proventus Industrier”) offentliggjorde den 28 juli 2004, i enlighet med
Näringslivets Börskommittés (NBK) bestämmelser om budplikt, ett offentligt kontanterbjudande
(”Erbjudandet”) om förvärv av samtliga utestående aktier i BRIO AB (”BRIO”). Erbjudandet var
ovillkorat och anmälningsperioden löpte ut den 10 september 2004.
Aktieägare i BRIO med 8 811 aktier av serie B, motsvarande 0,16 procent av kapitalet och 0,03
procent av rösterna i BRIO, har accepterat Erbjudandet. Proventus Industrier har ej förvärvat
aktier utanför Erbjudandet. Därmed uppgår Proventus Industriers innehav i BRIO till 1 200 000
aktier av serie A samt 508 811 aktier av serie B, motsvarande 30,5 procent av kapitalet och 42,5
procent av rösterna i BRIO. Proventus Industrier har således ett bestämmande inflytande i BRIO
och kommer att engagera sig aktivt i vidareutvecklingen av BRIO som ett noterat bolag.
Proventus Industrier har i det prospekt som beskriver Erbjudandet och i annan kommunikation
till aktieägarna i BRIO framhållit att Erbjudandet lämnas för att uppfylla NBK:s regler om budplikt
och att aktieägare som önskar avyttra aktier sannolikt kan genomföra detta på bättre villkor vid
en försäljning över börsen. Drygt 90 procent av accepterna avser aktieposter understigande 200
aktier, det vill säga innehav som understiger en börspost.
Redovisning av likvid kommer att ske omkring den 20 september 2004 till de aktieägare som
accepterat Erbjudandet.

För ytterligare information
Kontakta Daniel Sachs, Proventus Industrier, på telefon 08-723 31 00.
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