
  

 
 

 
Cision är den ledande leverantören av molnbaserad mjukvara, tjänster och verktyg inom PR för marknads- och PR-ansvariga. 
Kunderna använder våra tjänster för att hantera alla moment i sin kommunikation – från att identifiera viktiga medier och 
                                                                                                                        
kommunikation. Journalister, bloggare och andra opinionsbildare använder Cisions verktyg för att utforska uppslag till reportage, 
följa trender och bevaka sin mediebild. Cision finns i Europa, Nordamerika samt Asien. Cision AB är noterat på Stockholmsbörsen 
och omsatte cirka 0,9 miljarder SEK 2013. Mer information finns på www.cision.com. 
 

 

   
 

PRESSMEDDELANDE 
Stockholm 2014-03-21 

 

 

Information i anledning av offentligt uppköpserbjudande från Blue Canyon 
Holdings 

B    C  y   H     g  AB (“B    C  y   H     g ”)          g                 GTCR I          X AIV L  .  
offentliggjorde genom ett pressmeddelande den 14 februari 2014 ett rekommenderat kontant 
    ö     j                  g       C      AB (    ) (”C     ”) (”E  j       ”). G         
pressmeddelande den 18 mars 2014 förklarades erbjudandet ovillkorat. Den 20 mars 2014 tillkännagav 
Blue Canyon Holdings genom ett pressmeddelande sitt beslut att höja Erbjudandet från kontant SEK 52 till 
SEK 55.10           (    “Höj   E  j       ”). I                      gj     B    C  y   H     g  
 ö j              : “Mot bakgrund av ett meddelande från Cision, i enlighet med det transaktionsavtal som 
ingåtts mellan Blue Canyon Holdings och Cision, avseende ett eventuellt erbjudande från en tredje part…”. 

Uttalandet från Blue Canyon Holdings har förorsakat osäkerhet om innehållet i meddelandet från Cision till 
Blue Canyon Holdings. I enlighet med tillämpliga regler för noterade bolag på Nasdq OMX Stockholm, 
bekräftar Cision härigenom att viss information beträffande ett möjligt offentligt uppköpserbjudande från 
Meltwater Holdings B.V avseende samtliga aktier i Cision, inklusive den indikativa budnivån om minst  
SEK 55 per aktie kontant, lämnades till Blue Canyon Holding under sekretess i enlighet med 
Transaktionsavtalet mellan Cision och Blue Canyon Holdings. Informationen rörande ett eventuellt 
konkurrerande uppköpserbjudande från Meltwater Holdings var baserat på ett brev den 14 mars 2014 från 
Meltwater Holdings till styrelsen för Cision, inklusive en begäran om en begränsad bekräftande due 
diligence-genomgång. Efter ingående av sedvanligt sekretessavtal har tillträde till sådan due diligence 
beviljats. 

 
För ytterligare information vänligen kontakta: 
Hans-Erik Andersson, Styrelseordförande Cision 

Nås via Angela Elliot 

angela.elliot@cision.com, telefon +46 (0)8 507 410 11 

Cision AB (publ) 
Box 24194 
104 51 Stockholm 
Org.nr: 556027-9514 
Telefon: 08 507 410 00 
http://corporate.cision.com/sv  
 
 
Informationen är sådan som Cision AB (publ) skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden (SFS 2007:528) och/eller lagen om 
handel med finansiella instrument (SFS 1991:980). Informationen lämnades för offentliggörande den 21 mars 2014 klockan 09:20. 
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