
Pressmeddelande från Bredband2 i Skandinavien AB (publ) 

12 november 2020 

BREDBAND2 OFFENTLIGGÖR 
TILLÄGGSERBJUDANDEHANDLING AVSEENDE DET 
REKOMMENDERADE ERBJUDANDET TILL AKTIEÄGARNA I A3  
Bredband2 i Skandinavien AB (publ) (”Bredband2”) lämnade den 14 september 
2020 ett rekommenderat offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i A3 
Allmänna IT- och Telekomaktiebolaget (publ) (”A3”) att överlåta samtliga sina 
aktier i A3 till Bredband2 (”Erbjudandet”). Aktierna i A3 är upptagna till handel på 
Nasdaq Stockholm. 

En tilläggserbjudandehandling till den tidigare offentliggjorda erbjudandehandlingen 
avseende Erbjudandet har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen 
(”Tilläggshandlingen”). Tilläggshandlingen har upprättats med anledning av att 
Bredband2 och A3 den 11 respektive 12 november 2020 har offentliggjort 
delårsrapporter för perioden januari – september 2020. Tilläggshandlingen har idag 
offentliggjorts och finns, tillsammans med erbjudandehandlingen och anmälningssedeln, 
tillgänglig på Bredband2:s webbplats (www.bredband2.com). Tilläggshandlingen 
kommer även finnas tillgänglig på Finansinspektionens webbplats (www.fi.se). 

Tilläggshandlingen ska alltid läsas tillsammans med och som en integrerad del av 
erbjudandehandlingen som godkändes och registrerades av Finansinspektionen den 26 
oktober 2020. 

Rådgivare 

Bredband2 har i samband med genomförandet av Erbjudandet anlitat Advokatfirman 
Lindahl som legal rådgivare och Erik Penser Bank som emissionsinstitut. 

Stockholm den 12 november 2020 
Bredband2 i Skandinavien AB (publ) 
Styrelsen 

Mediakontakt 

För frågor, vänligen kontakta: 

Daniel Krook, CEO Bredband2, +46 70 6995660, daniel.krook@bredband2.se  

Bredband2 i korthet  

"Vi drivs av en passion att bli det bästa och mest uppskattade företaget i vår bransch" 

Bredband2 är en etablerad leverantör av datakommunikation och säkerhetslösningar. 
Med ett av Sveriges största nät levererar vi stabil fiberuppkoppling till en kvarts miljon 
kunder i hela landet. Vi erbjuder pålitliga och snabba tjänster till både företag och 
privatpersoner, med ett engagemang som särskiljer oss från andra aktörer på 
marknaden. Välkommen till leverantören som lyssnar.       

Bredband2 i Skandinavien AB (publ) grundades 1989 och har cirka 6000 aktieägare 
med notering på Nasdaq First North Growth Market. Certified adviser är Redeye AB.  
Redeye AB, certifiedadviser@redeye.se, +46 8 121 576 90. Mer information om 
Bredband2 finns på vår hemsida www.bredband2.com. 



Viktig information 

Erbjudandet riktar sig inte till personer vars deltagande i Erbjudandet förutsätter att ytterligare 
erbjudandehandling upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som 
krävs enligt svenska lagar och regler. 

Detta pressmeddelande och annan dokumentation hänförlig till Erbjudandet kommer inte att distribueras 
och får inte postas eller på annat sätt distribueras eller sändas in i något land där detta skulle förutsätta att 
några sådana ytterligare åtgärder företas eller där detta skulle strida mot lagar eller regler i det landet. 
Bredband2 kommer inte att tillåta eller godkänna någon sådan distribution. Om någon söker acceptera 
Erbjudandet som ett resultat av att direkt eller indirekt ha överträtt dessa restriktioner så kan accepten 
komma att lämnas utan avseende. 

Erbjudandet lämnas inte, vare sig direkt eller indirekt, genom post eller något annat kommunikationsmedel 
(varmed förstås bland annat telefax, e-post, telex, telefon och Internet) i eller in till Australien, Hongkong, 
Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA och Erbjudandet kan inte accepteras på något 
sådant sätt eller med något sådant kommunikationsmedel i eller från Australien, Hongkong, Japan, Kanada, 
Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA. Följaktligen kommer inte detta pressmeddelande eller annan 
dokumentation avseende Erbjudandet att sändas eller på annat sätt tillhandahållas i eller in till Australien, 
Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA och får inte heller distribueras på 
liknande sätt. 

Bredband2 kommer inte att tillhandahålla något vederlag enligt Erbjudandet till Australien, Hongkong, 
Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA. 

Detta pressmeddelande skickas inte, och får inte skickas, till aktieägare med registrerade adresser i 
Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA. Banker, 
fondkommissionärer och andra institutioner som innehar förvaltarregistrerade aktier för personer i 
Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA, får inte vidarebefordra 
detta pressmeddelande, eller andra till Erbjudandet relaterade dokument, till sådana personer. 
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