Täby den 26 maj 2021

PRESSMEDDELANDE

Stockwik offentliggör prospekt
Som tidigare kommunicerats beslutade Stockwik Förvaltning AB (publ) den 13 april
2021 om en riktad nyemission av 1 026 055 aktier till en teckningskurs om 139 kronor
per aktie. Upptagandet till handel på Nasdaq Stockholm av de nyemitterade aktierna
förutsätter enligt EU:s prospektförordning att bolaget offentliggör ett prospekt och
styrelsens emissionsbeslut villkorades därför av att så sker.
Finansinspektionen har i dag godkänt och registrerat det prospekt som bolaget har
upprättat med anledning av nyemissionen. Prospektet finns tillgängligt på bolagets
webbplats, www.stockwik.se, och kommer även att finnas tillgängligt på
Finansinspektionens webbplats, www.fi.se.
Stockwik kommer nu att anmäla de 1 026 055 nyemitterade aktierna för registrering
hos Bolagsverket. Efter registreringen hos Bolagsverket kommer aktierna att tas upp
till handel på Nasdaq Stockholm. Detta beräknas ske omkring den 28 maj 2021.
I samband med detta kommer Marna Förvaltning AB, Mareldsvatten Sverige AB,
Advisio Aktiebolag, Velocita AB och Televenture Capital AS att få tillbaka de 1 026 055
aktier i Stockwik som de lånade ut i syfte att möjliggöra omedelbar aktieleverans till
investerarna i den riktade nyemissionen.
Informationen i detta pressmeddelande lämnades för offentliggörande den 26 maj
2021 kl. 14:30 CEST.
För ytterligare information kontakta:
David Andreasson, VD och koncernchef
Stockwik Förvaltning AB (publ)
Telefon: nollsjunolltresexåttatrettonnittionio

www.stockwik.se

info@stockwik.se

Om Stockwik
Stockwik ger sina aktieägare möjlighet att vara delägare i en portfölj av välskötta, stabila och lönsamma,
mindre, svenska kvalitetsföretag. Stockwik erbjuder en stabil plattform för småföretag att utvecklas
organiskt och via kompletterande förvärv. Stockwik tar tillvara på de mindre bolagens spetskompetens
och erbjuder det stora bolagets trygghet och möjligheter. Vi investerar långsiktigt och förvärvar bolag
för att behålla dem. I vår investeringsprocess ställer vi krav på såväl kvantitativa parametrar såsom
kapitaleffektivitet som kvalitativa värden såsom god affärsetik samt ordning och reda. Vårt arbete
baseras på tre grundprinciper; Rätt människor, rätt värderingar, rätt bolag. Stockwik är noterat på
Nasdaq Stockholm Small Cap med kortnamn STWK.
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