
    
   

Visby, 7 april 2022 

Slitevind utreder förutsättningarna för att genomföra en riktad nyemission av aktier 

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, 
AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER 
NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA 
PRESSMEDDELANDE INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA FÖRESKRIFTER ELLER KRÄVA 
REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV 
PRESSMEDDELANDET 

Slitevind AB (publ) ("Slitevind" eller "Bolaget") har uppdragit åt Arctic Securities AS, filial Sverige att utreda 
förutsättningarna för att genomföra en riktad kontant nyemission om cirka 325 000 aktier genom ett 
accelererat bookbuilding-förfarande. Syftet med den riktade nyemissionen är att accelerera Bolagets 
expansion i Sverige samt möjliggöra fortsatta förvärv av vindkraftsanläggningar. 
 
Slitevind offentliggör idag sin avsikt att genomföra en riktad kontant nyemission om cirka 325 000 aktier riktad 
till institutionella investerare med avvikelse från befintliga aktieägares företrädesrätt, med stöd av 
bemyndigandet från årsstämman den 20 maj 2021 (den "Riktade Nyemissionen"). Slitevind har uppdragit till 
Arctic Securities AS, filial Sverige att utreda förutsättningarna att genomföra den Riktade Nyemissionen genom 
ett accelererat bookbuilding-förfarande. 
 
Teckningskursen för aktierna i den Riktade Nyemissionen kommer att fastställas genom ett accelererat 
bookbuilding-förfarande, vilket kommer att påbörjas omedelbart efter offentliggörandet av detta 
pressmeddelande och avslutas innan dess att handeln på Nasdaq First North Growth Market påbörjas den 8 
april 2022. Den Riktade Nyemissionen förutsätter att styrelsen beslutar härom, vilket tillsammans med 
prissättning och tilldelning beräknas ske innan handeln på Nasdaq First North Growth Market påbörjas den 8 
april 2022. Styrelsen kan när som helst besluta att avbryta, förkorta eller förlänga bookbuilding-förfarandet 
samt helt eller delvis avstå från att genomföra den Riktade Nyemissionen. Bolaget kommer att offentliggöra 
utfallet av den Riktade Nyemissionen när bookbuilding-förfarandet har avslutats. 
 
Den Riktade Nyemissionen syftar främst till att finansiera framtida förvärv av vindkraftsparker och säkerställa 
utökat rörelsekapitalbehov. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är också att på ett tids- och 
kostnadseffektivt sätt till fördelaktiga villkor anskaffa kapital till Bolagets fortsatta expansion. 
 

Rådgivare  
Arctic Securities AS, filial Sverige är finansiell rådgivare åt Slitevind i samband med den Riktade Nyemissionen 
och Synch Advokat AB är legal rådgivare åt Slitevind i samband med den Riktade Nyemissionen. 
 
 

 
Detta är sådan information som Slitevind AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för 
offentliggörande den 7 april 2022 klockan 17:35. 
 

För ytterligare information, vänligen kontakta 
Jonas Dahlström, VD 070-228 44 04 
 
För mer information, vänligen besök: https://slitevind.se/ 
 

Om Slitevind 



    
   

Slitevind AB (publ) grundades 1992 i Slite och är en etablerad aktör inom förnybar och miljövänlig 
vindkraftsproduktion. Koncernen äger driftsatta vindkraftverk till ett bokfört värde om cirka 830 Mkr. Bolaget 
befinner sig i en tillväxtfas och har sedan 2015 ökat den årliga produktionen från cirka 75 GWh till dagens cirka 
430 GWh. 
 
Slitevinds vindkraftverk är fördelade över stora delar av Sverige med parker på exempelvis Gotland, Öland, 
Skåne, Bollnäs, Nordanstig, Hultsfred och i Finland. Huvudkontoret ligger i Visby. 
 
Slitevinds stamaktie handlas under kortnamn SLITE med ISIN-kod SE0006964847. 
Slitevinds Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Aqurat Fondkommission AB, 08-684 05 
800, info@aqurat.se. Mer information finns på bolagets hemsida: https://slitevind.se/ 
 

Viktig information 
Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan till, att förvärva eller teckna några värdepapper i 

Slitevind AB (publ) i någon jurisdiktion, varken från Slitevind AB (publ), Arctic Securities AS, filial Sverige eller någon annan. 

Kopior av detta pressmeddelande kommer inte att framställas och får inte distribueras eller sändas till USA, Australien, 

Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan distribution 

skulle vara olaglig eller kräva registrering eller andra åtgärder. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att 

använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. 

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”) och 
har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Slitevind AB (publ) har inte godkänt något 
erbjudande till allmänheten av aktier eller andra värdepapper i någon av EES-länderna och inget prospekt har varit eller 
kommer att upprättas i samband med den Riktade Nyemissionen. I alla EES-medlemsstater adresseras detta meddelande 
och riktas till kvalificerade investerare och motsvarande i den medlemsstaten i den mening som avses i 
Prospektförordningen.  
 
Detta pressmeddelande och den information som pressmeddelandet innehåller får inte distribueras i eller till USA. Detta 
pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva värdepapper i USA. Värdepapper som här omnämns har inte 
registrerats och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande amerikanska Securities Act från 1933 
(”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller avser 
en transaktion som inte omfattas av registrering i enlighet med Securities Act. Det kommer inte att lämnas något 
erbjudande till allmänheten i USA att förvärva de värdepapper som omnämns här. 
 
  


