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EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, DIREKT ELLER INDIREKT, I 
ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, KANADA, JAPAN ELLER ANNAN JURISDIKTION DÄR 
OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OTILLÅTEN ELLER 
KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Wästbygg Gruppen avser att noteras på Nasdaq 
Stockholm
För fullständigt pressmeddelande följ länken:

https://group.wastbygg.se/borsnotering/itf

För mer information, vänligen kontakta:

Jörgen Andersson, VD och koncernchef
Telefon: +46 703 23 32 02
E-post: jorgen.andersson@wastbygg.se

Sture Stölen, Investor Relations
Telefon: +46 723 68 65 07
E-post: sture.stolen@wastbygg.se

Denna information lämnades för offentliggörande kl. 06.00 CEST den 21 september 2020.

Viktig information

Detta meddelande utgör inte ett erbjudande att sälja eller förvärva värdepapper som emitterats av 
Wästbygg Gruppen AB (publ) (” ”) i någon jurisdiktion där ett sådant erbjudande skulle vara Bolaget
olagligt.

Detta meddelande lämnas inte, och får inte spridas i eller skickas till, USA, Australien, Kanada, Japan 
eller någon annan jurisdiktion där sådan spridning skulle vara otillåten eller kräva registrering eller 
andra åtgärder. De värdepapper som beskrivs i detta meddelande har inte och kommer inte att 
registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities 

”) och de får därför inte erbjudas eller säljas i USA utan att registreras eller omfattas av ett Act
undantag från registrering enligt Securities Act samt i enlighet med tillämplig värdepapperslagstiftning i 
delstater i USA. Bolaget avser inte att registrera något erbjudande i USA eller att lämna något 
offentligt erbjudande av värdepapper i USA.

Ett eventuellt erbjudande av de värdepapper som omnämns i detta meddelande kommer att lämnas 
genom ett prospekt. Detta meddelande är inte ett prospekt enligt förordningen (EU) 2017/1129 
(tillsammans med tillämpliga implementeringsåtgärder i något medlemsland, ” ”). Prospektförordningen
Investerare bör inte investera i de värdepapper som beskrivs i detta meddelande med stöd av annat än 
informationen i tidigare nämnda prospekt.

https://group.wastbygg.se/borsnotering/itf
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I de EES-medlemsländer, förutom Sverige, som har implementerat Prospektförordningen (vardera en ”
” (inklusive, för tvivels undvikande, Storbritannien under övergångsperioden för Relevant Medlemsstat

Brexit) är detta meddelande endast avsett för och riktat till kvalificerade investerare inom sådan 
Relevant Medlemsstat på det sätt som avses i Artikel 2(1)(e) i Prospektförordningen, det vill säga 
enbart till investerare som kan vara mottagare av ett eventuellt erbjudande utan att ett prospekt 
registrerats i sådan Relevant Medlemsstat.

Detta meddelande distribueras och riktar sig enbart till (a) personer som befinner sig utanför 
Storbritannien, eller (b) personer som befinner sig i Storbritannien som antingen (i) har professionell 
erfarenhet av investeringar som faller inom den vid var tid gällande Artikel 19(1) i U.K. Financial 
Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (” ”) eller (ii) är subjekt med Ordern
hög nettoförmögenhet eller andra personer som detta meddelande lagligen kan riktas till, vilka 
omfattas av Artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns tillsammans ”Relevanta 

”). Personer som inte är Relevanta Personer får inte agera på eller förlita sig på informationen Personer
i detta meddelande. En investering eller investeringsåtgärd som detta meddelande avser är enbart 
möjlig för Relevanta Personer och kommer endast att fullföljas med Relevanta Personer. Personer som 
sprider detta meddelande måste själva säkerställa att sådan spridning är tillåten.

Detta meddelande kan innehålla vissa framåtriktade uttalanden. Sådana uttalanden är alla uttalanden 
som inte avser historiska fakta och de innehåller uttryck som ”anser”, ”uppskattar”, ”förväntar”, ”
väntar”, ”antar”, ”förutser”, ”avser”, ”kan”, ”fortsätter”, ”bör” eller liknande. De framåtriktade 
uttalandena i detta meddelande är baserade på olika uppskattningar och antaganden, vilka i flera fall 
baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att dessa antaganden var rimliga när de 
gjordes, är sådana framåtriktade uttalanden föremål för kända och okända risker, osäkerheter och 
andra väsentliga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutsäga och som ligger utanför Bolagets 
kontroll. Sådana risker, osäkerheter och väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska resultaten kan 
komma att avvika väsentligt från de resultat som uttryckligen eller underförstått anges i detta 
meddelande genom de framåtriktade uttalandena. Informationen, uppfattningarna och de 
framåtriktade uttalandena i detta meddelande gäller enbart per dagen för detta meddelande och kan 
förändras utan att det meddelas.

I samband med erbjudande eller försäljningen av värdepapper som refereras till i denna release så kan 
av Bolaget engagerade finansiella rådgivare komma att genomföra övertilldelning/stabilisering av 
värdepapper eller transaktioner som syftar till att stödja kursen på värdepappren till en högre nivå än 
vad som annars skulle råda. Eventuell stabilisering eller övertilldelning kommer att genomföras av 
engagerade finansiella rådgivare i förenlighet med alla tillämpliga lagar och regler.
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