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PROVENTUS INNEHAR 99% AV AKTIERNA OCH RÖSTERNA I BRIO SEDAN
ANMÄLNINGSTIDEN FÖR ERBJUDANDET LÖPT UT
Proventus Invest AB (”Proventus”) offentliggjorde den 10 mars 2011 ett kontanterbjudande till
aktieägarna i BRIO AB (”BRIO”) att överlåta aktier i BRIO till Proventus. Anmälningstiden för
erbjudandet var 31 mars-28 april. Budet var inte förenat med några villkor.
Erbjudandet har vid anmälningstidens utgång accepterats av aktieägare i sådan omfattning att
Proventus ägande i BRIO nu uppgår till 98,9% av aktierna och till 99,3% av rösterna. Proventus
aktieinnehav i BRIO utgörs av 3 914 666 stamaktier av serie A, 4 730 682 stamaktier av serie B,
46 205 013 preferensaktier av serie C samt 96 421 838 preferensaktier av serie D.
Någon förlängning av acceptperioden kommer inte att göras. Proventus har påkallat
tvångsinlösen avseende resterande aktier i BRIO.
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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