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Täby den 29 juli 2015 

 

PRESSMEDDELANDE 

 

Stockwik offentliggör prospekt avseende 

upptagande till handel av nya aktier 

Prospektet har upprättats med anledning av upptagande till handel av de 

118.750.000 aktier i Stockwik Förvaltning AB (publ) som ges ut i samband med en 

riktad emission i form av en kvittningsemission till GLSE Invest, säljaren av BergFast 

till Stockwik. De nya aktierna förväntas bli upptagna till handel på Nasdaq OMX 

Stockholm Small Cap v. 31 2015. 

Prospektet finns nu tillgängligt på bolagets hemsida www.stockwik.se samt på 

bolagets kontor Catalinatorget 8, 183 68 Täby. Även handlingar som införlivats i 

prospektet genom hänvisning finns tillgängliga enligt ovan. 

Stockwik är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt 

lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande 

den 29 juli 2015 kl. 10:00 CET. 

Viktig information: 

Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa 

jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner, 

där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats, bör informera sig 

om och följa sådana legala restriktioner. Detta pressmeddelande innehåller inte och 

utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt 

handla med aktier eller andra värdepapper i Stockwik. 

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig 

direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Sydafrika, 

Singapore, Hongkong, Japan eller Schweiz eller annat land, där sådan åtgärd helt 

eller delvis är föremål för legala restriktioner. Informationen i detta 

pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt, 
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som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna 

anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act 1933 eller tillämpliga 

lagar i andra jurisdiktioner. 

För ytterligare information kontakta: 

David Andreasson 

VD, Stockwik Förvaltning AB (publ) 

Telefon: 070-368 13 99 

E-post: david.andreasson@stockwik.se 

Om Stockwik 

Stockwik önskar ge sina aktieägare möjlighet att vara delägare i en portfölj av välskötta, stabila och 

lönsamma, mindre, svenska kvalitetsföretag. Stockwik skall vara en bra köpare av bolag och erbjuda 

en stabil plattform för småföretag att utvecklas organiskt och via kompletterande förvärv. Stockwik 

ska ta tillvara på de mindre bolagens spetskompetens och erbjuda 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 OMX Stockholm Small Cap med koden STWK. 


