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PRESSMEDDELANDE

30 mars 2011

ERBJUDANDEHANDLING TILL AKTIEÄGARNA I BRIO OFFENTLIGGJORD
Erbjudandehandlingen avseende Proventus Invests (”Proventus”) kontanterbjudande till
aktieägarna i BRIO AB (publ) (”BRIO”) att överlåta alla aktier i BRIO till Proventus
(”Erbjudandet”) har idag offentliggjorts på Proventus hemsida www.proventus.se samt på SEBs
hemsida www.seb.se/prospekt.
Erbjudandehandling och anmälningssedel kommer att distribueras till aktieägare i BRIO vars
aktier är direktregistrerade hos Euroclear Sweden AB den 31 mars 2011.
Erbjudandehandlingen tillhandahålls hos Proventus AB, Katarinavägen 15, 116 45 Stockholm
och hos SEB Enskilda, Kungsträdgårdsgatan 8, 106 40 Stockholm.
Tidplan för Erbjudandet:
Offentliggörande av erbjudandehandlingen:
Acceptfrist:
Offentliggörande av acceptnivå:

30 mars 2011
31 mars – 28 april 2011
2 maj 2011

Redovisning av likvid kommer att ske fortlöpande inom cirka sex (6) bankdagar efter det att
korrekt ifylld anmälningssedel mottagits.
Proventus förbehåller sig rätten att ändra tidplanen och att förlänga acceptfristen för
Erbjudandet.
Proventus Invest AB ingår i den privatägda Proventus-koncernen med Proventus AB som moderföretag.
Proventus Invests projekt omfattar idag, förutom aktieinnehavet i BRIO AB, o2 Produktion AB, J. Lindeberg
AB, Artek Oy och Tom Dixon. Proventus-koncernen grundades 1980 och ägs av Robert Weil med familj.
För ytterligare information kontakta:
Gabriella Sahlman, Investment Manager Proventus AB, telefon: 08-723 31 83
Genom detta pressmeddelande lämnas inget direkt eller indirekt erbjudande till personer i Amerikas Förenta
Stater, Australien, Japan eller Kanada, eller till personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt,
registrerings- eller andra åtgärder utöver de som följer av svensk rätt. Erbjudandet kan inte antas av personer i
dessa länder.
Detta pressmeddelande eller något annat därtill hänförligt material har inte distribuerats i eller sänts till och får
inte distribueras i eller sändas till Amerikas Förenta Stater, Australien, Japan eller Kanada, eller eljest till land
där distributionen eller erbjudandet skulle kräva ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder utöver de
som följer av svensk rätt eller skulle strida mot lagar eller regler i sådant land.
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