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Idag inleds acceptfristen för Fårö Capital AB:s budpliktsbud
avseende EQL Pharma AB
Idag, den 22 mars 2019, inleds acceptfristen för det budpliktsbud (”Erbjudandet”) som Fårö Capital AB
(”Budgivaren” eller ”Fårö Capital”), org. nr. 556594–3023, lämnade den 19 mars 2019 till aktieägarna i
EQL Pharma AB (”Målbolaget” eller ”EQL Pharma”), org. nr. 556713–3425. Acceptfristen avslutas den
25 april 2019.
Erbjudandet i korthet
•

Fårö Capital erbjuder kontant 12,00 SEK per aktie i EQL Pharma,

•

Jämfört med stängningskursen på Spotlight den 18 mars 2019, den sista handelsdagen före
offentliggörandet av Erbjudandet, motsvarar Erbjudandet en premie om cirka 11 procent, samt en premie
om cirka 9 procent jämfört med den volymviktade genomsnittskursen på Spotlight under de sista 20
handelsdagarna före offentliggörandet av Erbjudandet,

•

Fårö Capital äger idag cirka 30 procent av aktierna och rösterna i EQL Pharma,

•

Erbjudandet kommer att finansieras med tillgängliga medel i Fårö Capital,

•

Acceptperioden inleds idag, den 22 mars 2019, och avslutas den 25 april 2019,

•

Aktieägare som accepterar budet kommer att erhålla utbetalning av likvid veckovis under loppet av
acceptfristen.

Information till aktieägare i EQL Pharma
Aktieägare vars innehav är direktregistrerat och som önskar acceptera Erbjudandet ska under acceptperioden
underteckna och lämna in den förtryckta anmälningssedel som sänts ut avseende Erbjudandet. Aktieägare vars
innehav är förvaltarregistrerat hos bank eller annan förvaltare erhåller ett informationsblad men inte
anmälningssedel. Anmälan ska istället ske i enlighet med instruktioner från respektive bank eller annan förvaltare.
Erbjudandehandling, informationsblad och anmälningssedel
Erbjudandehandling, informationsblad och anmälningssedel finns tillgängliga på Målbolagets
(www.eqlpharma.com) och Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) respektive hemsidor.
Finansiell rådgivare
Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare åt Fårö Capital i samband med Erbjudandet. Markets &
Corporate Law är legal rådgivare.
För frågor med anledning av Erbjudandet, kontakta:
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