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UTNYTTJANDE AV ÖVERTILLDELNINGSOPTION OCH 
AVSLUTANDE AV STABILISERINGSPERIOD I NOTERINGEN 
AV NIMBUS GROUP
EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER 
INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, KANADA, NYA ZEELAND, JAPAN, SCHWEIZ 
ELLER SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET ELLER 
DISTRIBUTIONEN SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGSÅTGÄRDER 
ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

Carnegie Investment Bank AB (publ) (”Carnegie”) och Nordea Bank Abp, filial i Sverige (”Nordea”) (tillsammans 
"Joint Bookrunners") har idag meddelat Nimbus Group AB (publ) (”Nimbus Group”) och R12 Kapital Holdco AB 
(”Huvudägaren”) att övertilldelningsoptionen har utnyttjats till fullo och att stabiliseringsperioden har avslutats.

I samband med erbjudandet att förvärva aktier i Nimbus Group och upptagandet till handel av Nimbus Groups 
aktier på Nasdaq First North Growth Market den 9 februari 2021 (”Erbjudandet”) åtog sig Huvudägaren att inom 
30 dagar, på begäran av Joint Bookerunners, sälja ytterligare högst 1 283 725 befintliga aktier i Nimbus Group för 
att täcka övertilldelningen i samband med Erbjudandet (”Övertilldelningsoptionen”). Övertilldelningsoptionen har 
utnyttjats till fullo.

Inga stabiliseringstransaktioner har genomförts och med hänsyn till Nimbus Groups aktiekursutveckling har 
Carnegie, som stabiliseringsmanager för Joint Bookrunners räkning, beslutat att avsluta stabiliseringsperioden.

För mer information, vänligen kontakta:
Gunilla Öhman, Investor Relations
Telefon: +46 707 63 81 25
E-mail: gunilla.ohman@nimbus.se

Nimbus Groups Certified Adviser är Erik Penser Bank AB,
telefon: +46 (0) 8 463 83 00, e-mail: certifiedadviser@penser.se

VIKTIG INFORMATION

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande eller uppmaning att sälja eller förvärva värdepapper i Bolaget i 
någon jurisdiktion. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och 
informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Innehållet i detta pressmeddelande 
har förberetts av Bolaget och Bolaget är ensamt ansvarig för dess innehåll.

Informationen i detta pressmeddelande ges endast som en bakgrund och ska inte anses vara fullständigt eller 
komplett. Detta pressmeddelande utgör inte ett prospekt enligt EU:s prospektförordning.

Kopior av detta pressmeddelande eller informationen häri får inte, helt eller delvis, direkt eller indirekt, 
distribueras eller sändas till USA, Australien, Hongkong, Kanada, Nya Zeeland, Japan, Schweiz eller Sydafrika eller 
någon annan jurisdiktion där sådan distribution skulle vara olaglig eller kräva registrering eller andra åtgärder.



 

Aktierna i Bolaget har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt United States Securities Act från 
1933 i dess nuvarande lydelse (” ”) eller enligt värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller Securities Act
annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till 
USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av 
registreringskraven i, Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan 
jurisdiktion i USA.

De värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande har vidare inte registrerats och kommer inte att 
registreras enligt någon tillämplig värdepapperslagstiftning i Australien, Hongkong, Kanada, Nya Zeeland, Japan, 
Schweiz eller Sydafrika och får, med vissa undantag, inte erbjudas eller säljas till eller inom, eller för en persons 
räkning eller till förmån för en person som är folkbokförd, bosatt eller befinner sig i, dessa länder. Bolaget avser 
inte att lämna något erbjudande att förvärva de värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande till 
allmänheten i något land förutom i Sverige, Norge och Finland.

I EES-medlemsstaterna, förutom Sverige, Norge och Finland (varje sådan EES-medlemsstat en ” ”), Relevant Stat
är detta pressmeddelande och informationen som finns häri endast avsett för och riktat till kvalificerade 
investerare såsom definierat i Prospektförordningen. Värdepapperen som omnämns i detta pressmeddelande 
avses inte att erbjudas till allmänheten i någon Relevant Stat och är endast tillgängliga för kvalificerade 
investerare förutom i enlighet med undantag i Prospektförordningen. Varje inbjudan, erbjudande eller avtal om att 
teckna, köpa eller på annat sätt förvärva sådana värdepapper kommer endast att behandlas avseende 
kvalificerade investerare. Personer in någon Relevant Stat som inte är kvalificerade investerare ska inte vidta 
några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller förlita sig på det.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande till personer i Storbritannien att förvärva värdepapper. Inget 
prospekt har registrerats, eller kommer att registreras, i Storbritannien avseende de värdepapper som omnämns i 
detta pressmeddelande. I Storbritannien får detta pressmeddelande och annat material avseende värdepapperen 
som omnämns häri endast distribueras och riktas till (i) professionella investerare som omfattas av artikel 19 (5) 
i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) (” ”), (ii) kapitalstarka enheter (EngOrdern . high 

) enligt artikel 49 (2) (a) till (d) i Ordern, och (iii) andra personer till vilka prospektet lagligen kan net-worth entities
delges (alla sådana personer benämns gemensamt ” ”). Detta pressmeddelande riktar sig relevanta personer
endast till relevanta personer och får inte användas eller åberopas av personer som inte är relevanta personer. 
Alla investeringar eller investeringsaktiviteter som detta pressmeddelande avser är endast tillgängliga för 
relevanta personer och kommer endast riktas till relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska 
inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.

Framåtriktad information

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information och uttalanden som återspeglar Bolagets 
aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avser”, ”bedömer”, ”
förväntar”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar”, ”beräknar”, ”skulle kunna” och andra uttryck som innebär indikationer 
eller bedömningar avseende framtida utveckling eller trender, och som inte hänför sig till historiska fakta, utgör 
framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker 
och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad 
information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att 
väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Bolaget lämnar inte några utfästelser om 
att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktad information till följd av ny information, framtida 
händelser eller liknande omständigheter annat än vad som följer av tillämplig lagstiftning.

Information till distributörer



 

Med anledning av produktstyrningskrav i: (a) EU-direktivet 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, 
(" "), (b) artikel 9 och 10 i Kommissionens delegerande direktiv (EU) 2017/593 om komplettering av MiFID MiFID II
II, och (c) kapitel 5 i Finansinspektionens föreskrifter om värdepappersrörelse, FFFS 2017:2, (sammantaget "

"), och utan ersättningsansvar för skador som kan åvila en "producent" (i enlighet MiFID II:s produktstyrningskrav
med MiFID II:s produktstyrningskrav) i övrigt kan ha därtill, har aktier i Bolaget varit föremål för en 
produktgodkännandeprocess, där målmarknaden för aktier i Bolaget är (i) icke-professionella kunder och (ii) 
investerare som uppfyller kraven för professionella kunder och jämbördiga motparter, var och en enligt MiFID II ("

"). Oaktat målmarknadsbedömningen ska distributörerna notera att: värdet på aktierna i Bolaget Målmarknaden
kan minska och det är inte säkert att investerare får tillbaka hela eller delar av det investerade beloppet; aktier i 
Bolaget erbjuder ingen garanterad intäkt och inget kapitalskydd; och en investering i aktier i Bolaget är endast 
lämpad för investerare som inte behöver en garanterad intäkt eller ett kapitalskydd, som (antingen enbart eller 
ihop med en lämplig finansiell eller annan rådgivare) är kapabel att utvärdera fördelar och risker med en sådan 
investering och som har tillräckliga medel för att kunna bära sådana förluster som kan uppstå därav. 
Målmarknadsbedömningen påverkar inte kraven i några avtalsmässiga, legala eller regulatoriska 
försäljningsrestriktioner i förhållande till erbjudandet.

Målmarknadsbedömningen är inte att anse som (a) en lämplighets- eller passandebedömning i enlighet med 
MiFID II; eller (b) en rekommendation till någon investerare eller grupp av investerare att investera i, införskaffa, 
eller vidta någon annan åtgärd rörande aktier i Bolaget.

Varje distributör är ansvarig för sin egen målmarknadsbedömning rörande aktier i Bolaget och för att bestämma 
lämpliga distributionskanaler.

Denna information är sådan information som Nimbus Group är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för 
offentliggörande den 2021-02-16 08:00 CET.
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