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Utnyttjande av övertilldelningsoption och 
avslutande av stabiliseringsperiod

ABG Sundal Collier AB ("ABG"), i sin roll som Joint Global Coordinator och 
stabiliseringsansvarig, meddelar att övertilldelningsoptionen i samband med Acast AB:s (publ) 
(“Acast” eller “Bolaget”) erbjudande av aktier inför med noteringen på Nasdaq First North 
Premier Growth Market ("Erbjudandet") inte kommer att utnyttjats. Stabiliseringsperioden har 
nu avslutats och inga ytterligare stabiliseringsåtgärder kommer att utföras.

Som offentliggjordes i samband med Erbjudandet, har ABG haft möjlighet, i egenskap av Joint 
Global Coordinator och stabiliseringsansvarig, att genomföra transaktioner i syfte att hålla 
marknadspriset på aktierna på en nivå högre än den nivå som i annat fall kanske hade varit 
rådande på marknaden. Stabiliseringstransaktioner har kunnat utföras på Nasdaq First North 
Premier Growth Market, OTC-marknaden eller på annat sätt när som helst under perioden som 
började per dagen för handel med Bolagets aktier på Nasdaq First North Premier Growth Market, 
den 17 juni 2021, och avslutats senast 30 kalenderdagar därefter. ABG har dock inte haft någon 
skyldighet att vidta några stabiliseringsåtgärder. Transaktioner har inte fått genomföras till ett 
högre pris än det som angavs i Erbjudandet, det vill säga 38 SEK.

Bolaget har åtagit sig att, på begäran av Joint Global Coordinators, emittera ytterligare högst 7 227 
493 aktier motsvarande högst 15 procent av det totala antalet aktier som omfattas av Erbjudandet 
till priset i Erbjudandet, det vill säga 38 SEK per aktie, för att täcka en eventuell övertilldelning i 
samband med Erbjudandet (" ").Övertilldelningsoptionen

ABG meddelar nu att Övertilldelningsoptionen inte kommer att utnyttjats.

Stabiliseringsperioden avseende Erbjudandet har nu avslutats och inga ytterligare 
stabiliseringsåtgärder kommer att utföras. ABG offentliggör, i egenskap av Joint Global Coordinator 
och stabiliseringsansvarig, att stabiliseringsåtgärder har utförts i enlighet med artikel 5.4 i 
marknadsmissbruksförordningen (EU) 596/2014 (MAR) och Kommissionens delegerade förordning 
(EU) 2016/1052 enligt nedan.

Kontaktperson på ABG är Erik Skog (tel: +46 8 566 29 471, e-post: erik.skog@abgsc.se).

Stabiliseringsinformation:

Emittent: Acast AB (publ)

Instrument: Aktier (ISIN: SE0015960935)

Erbjudandestorlek: 48 183 287 aktier

Erbjudandepris: 38 SEK
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Tradingsymbol: ACAST

Stabiliseringsansvarig: ABG Sundal Collier AB

Stabiliseringstransaktioner:

Datum
Antal 
aktier

Pris 
(högsta)

Pris 
(lägsta)

Pris (volymviktat 
genomsnitt)

Valuta Handelsplats

12 juli 
2021

142 
258

34,50 33,50 33,95 SEK
Nasdaq First 
North Growth 
Market

13 juli 
2021

150 
000

33,50 31,00 33,10 SEK
Nasdaq First 
North Growth 
Market

14 juli 
2021

150 
000

33,00 31,80 32,54 SEK
Nasdaq First 
North Growth 
Market

15 juli 
2021

150 
000

31,50 30,70 30,99 SEK
Nasdaq First 
North Growth 
Market

16 juli 
2021

150 
000

32,00 30,50 31,04 SEK
Nasdaq First 
North Growth 
Market

För mer information

Emily Villatte, CFO och vice VD, Acast
Tel: +46 76 525 0142
Email: emily.villatte@acast.com
 
Ross Adams, VD, Acast
Tel: +44 79 9052 0761
Email: ross@acast.com
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Om Acast

Acast grundades 2014 och är en av de mest framstående podcast-plattformarna och är en 
banbrytande pionjär inom det öppna ekosystemet för podcasts som sammanför alla aktörer till en 
gemensam infrastruktur. Genom sin infrastruktur låter Acast annonsörer effektivt rikta sig till en 
engagerad publik av lyssnare genom dynamisk annonspublicering medan poddkreatörer ges 
tillgång till flera olika intäktsmöjligheter och nödvändiga verktyg för att expandera sin lyssnarbas. 
Acast har en global närvaro i över tolv länder och under 2020 uppgick antalet lyssningar på Acast-
anslutna podcasts till cirka 3 miljarder och idag har Acast fler än 28 000 shower anslutna till sin 
plattform. Acasts huvudkontor ligger i Stockholm och Bolaget har nio lokala dotterbolag i 
Storbritannien, USA, Australien, Norge, Frankrike, Tyskland, Irland, Mexiko och Kanada.

Under de senaste åren har Acast genomgått en expansion med fortsatt stark tillväxt. Från 2018 till 
2020 har Bolagets nettoomsättning ökat från 180 miljoner kronor till 592 miljoner kronor. Som ett 
resultat av Acasts senaste tillväxtinitiativ har antalet lyssningar per år ökat från cirka 1 miljard (2018) 
till 3 miljarder (2020). Acast hade 872 miljoner lyssningar och en organisk nettoomsättningstillväxt 
på 86% under det första kvartalet 2021. Certified Adviser är FNCA Sweden AB, info@fnca.se, +46 (0) 
8528 00 399.

Denna information är sådan information som Acast är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons 
försorg, för offentliggörande den 2021-07-16 18:15 CEST.
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