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Pressmeddelande 20 mars 2017 

Ambea offentliggör prospekt i samband med 

börsintroduktionen på Nasdaq Stockholm  

Ambea AB (publ) (”Ambea” eller ”Bolaget”), en marknadsledande aktör inom 

omsorgstjänster i Sverige, offentliggjorde den 13 mars 2017 sin avsikt att notera 

Bolagets aktier på Nasdaq Stockholm. Bolaget offentliggör idag prospektet för 

erbjudandet (”Erbjudandet”). 

Erbjudandet i korthet: 

 Priset per aktie i Erbjudandet har fastställts till 75 kronor, motsvarande ett 

marknadsvärde av det totala antalet aktier i Ambea efter genomförandet av 

Erbjudandet om 5 071 miljoner kronor 

 Erbjudandet omfattar 26 565 495 aktier, varav 2 666 667 aktier som emitteras av 

Bolaget och 23 898 828 befintliga aktier som erbjuds av ACTR Holding AB, som 

kontrolleras av Actor SCA, ett partnerskap mellan fonder rådgivna av Triton 

respektive KKR (gemensamt ”Huvudägaren”1). Erbjudandet kommer att tillföra 

Ambea en bruttolikvid om 200 miljoner kronor 

 För att täcka eventuell övertilldelning i samband med Erbjudandet kommer 

Huvudägaren vidare åta sig att, på begäran av Joint Bookrunners (se definition 

nedan), sälja ytterligare högst 3 984 824 befintliga aktier (”Övertilldelningsoptionen”), 

motsvarande högst 15,0 procent av antalet aktier i Erbjudandet 

 Förutsatt att Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo uppgår värdet av Erbjudandet 

till cirka 2 291 miljoner kronor och motsvarar cirka 45,2 procent av det totala antalet 

aktier i Ambea efter genomförandet av Erbjudandet 

 Fidelity International via olika fonder, Investment AB Öresund, Carve Capital AB, 

Catella Fondförvaltning AB, Didner & Gerge Fonder AB och RAM One AB har åtagit 

sig att, förutsatt vissa villkor, förvärva aktier i Erbjudandet motsvarande 3,9 procent, 

3,9 procent, 3,0 procent, 3,0 procent, 3,0 procent respektive 2,0 procent av det totala 

antalet aktier i Ambea efter genomförandet av Erbjudandet  

 Åtaganden från de sex ankarinvesterarna uppgår totalt till 950 miljoner kronor, 

motsvarande cirka 47,7 procent av antalet aktier i Erbjudandet (cirka 41,5 procent av 

antalet aktier i Erbjudandet förutsatt att Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo) 

                                                
1 ”Triton” avser Triton Fund III L.P., rådgivna av Triton Managers III Limited. ”KKR” avser KKR Actor 

Investor S.à r.l., som indirekt kontrolleras av KKR European Fund III, L.P., rådgivna av Kohlberg 

Kravis Roberts & Co. L.P.  
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 Erbjudandet består av ett erbjudande till institutionella investerare samt ett 

erbjudande till allmänheten i Sverige och anställda i Ambea-koncernen 

 Beräknad första handelsdag för Ambeas aktier på Nasdaq Stockholm är den 31 mars 

2017 under kortnamnet ”AMBEA” och beräknad likviddag är den 4 april 2017 

 Prospektet med fullständiga villkor offentliggörs idag den 20 mars 2017 på Ambeas 

hemsida, Carnegies hemsida för pågående erbjudanden samt på Nordeas hemsida  

Prospekt och anmälningssedlar 

Prospekt (på svenska och engelska) och anmälningssedel (på svenska) publiceras på 

Ambeas hemsida www.ambea.se, Carnegies hemsida för pågående erbjudanden 

www.carnegie.se/om-carnegie/kontakt/pagaende-erbjudanden/ samt på Nordeas hemsida 

www.nordea.se. Anmälan kan även göras på Nordnets internettjänst www.nordnet.se. 

Preliminär tidplan 

Anmälningsperiod för institutionella investerare:  21-30 mars 2017 
Anmälningsperiod för allmänheten i Sverige:   21-29 mars 2017 
Anmälningsperiod för anställda i Ambea-koncernen: 21-29 mars 2017 
Första handelsdag på Nasdaq Stockholm:   31 mars 2017 
Likviddag:       4 april 2017 

Rådgivare 

Carnegie och Nordea är Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners. Danske Bank är 

Joint Bookrunner. Sundling Wärn Partners är finansiell rådgivare till Bolaget och 

Huvudägaren. Vinge och Latham & Watkins är legala rådgivare till Bolaget och Huvudägaren 

och White & Case är legal rådgivare till Joint Bookrunners. 

För mer information, vänligen kontakta: 

Louise Tjeder, IR- och strategichef  

Telefon: +46 73 143 17 68 

E-post: louise.tjeder@ambea.se  

Nanna Wedar, Kommunikationschef  

Telefon: +46 70 166 58 88 

E-post: nanna.wedar@ambea.se  

Om Ambea och bakgrund till noteringen 

Ambea är verksam inom vård och omsorg med cirka 14 000 medarbetare och har visionen 

”Vi gör världen lite bättre, en människa i taget”. Vi erbjuder tjänster inom 

funktionsnedsättning, individ- och familjeomsorg och omsorg av äldre med fokus på 

boenden och egen regi. Ambea är lokalt förankrat och har över 200 svenska kommuner som 

kunder. Vårt engagemang för att erbjuda hög kvalitet i omsorgen understryks av att Ambea 

visar högre resultat i Socialstyrelsens årliga brukar- och enhetsundersökning än både snittet 

http://www.ambea.se/
http://www.carnegie.se/om-carnegie/kontakt/pagaende-erbjudanden/
http://www.nordea.se/
http://www.nordnet.se/
mailto:louise.tjeder@ambea.se
mailto:nanna.wedar@ambea.se
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för kommunala och privata äldreboenden. Per den 31 december 2016 hade Ambea cirka 6 

200 bäddar och 1 300 skol-/dagligverksamhetsplatser på cirka 460 enheter i Sverige och 

Norge. Ambea har sedan räkenskapsåret 2014 ökat sina totala intäkter från 4 195 miljoner 

kronor till 5 409 miljoner kronor för räkenskapsåret 2016. Under samma period ökade 

justerad EBITA2 från 192 miljoner kronor till 456 miljoner kronor. Ambeas totala intäkter och 

justerad EBITA enligt proformaredovisning3 för räkenskapsåret 2016 uppgick till 5 775 

miljoner kronor och 485 miljoner kronor. Ambeas nettoskuld4 uppgick per den 31 december 

2016 till 2 003 miljoner kronor. 

Privata omsorgsverksamheter har funnits i Sverige i över 100 år. Ambeas äldsta verksamhet 

som grundades 1903 ligger i Saltsjöbaden och utgör ännu idag ett välrenommerat 

äldreboende i Vardagas regi. Ambea bedriver dels entreprenadverksamhet upphandlad av 

kommuner och landsting, dels verksamhet som genom fritt vårdval och valfrihetsreformer 

bedrivs i konkurrens med andra aktörer. Ambea förvärvades av Huvudägaren under 2010. 

Vid tidpunkten för förvärvet omfattade Ambeas verksamhet även dotterbolaget Mehiläinen i 

Finland och verksamheter inom sjukvård och hemtjänst i Sverige. I februari 2012 tillträdde 

Fredrik Gren som verkställande direktör. I samband med detta lanserade Bolaget en ny 

strategisk inriktning mot utvalda omsorgssegment där Bolaget bedömde att det, genom 

satsningar på kvalitet och kundnytta, fanns möjlighet till långsiktigt värdeskapande. Till följd 

av denna nya strategiska inriktning separerades Mehiläinenverksamheten från Bolaget 

under 2014 och två tydliga affärsområden introducerades: Nytida, med inriktning på 

funktionsnedsättning, och Vardaga, med inriktning på äldreboenden. Genom förvärvet av 

Solhagagruppen Holding AB (”Solhagagruppen”) under 2016 stärkte Ambea sin position 

inom funktionsnedsättning samtidigt som Bolaget etablerades i Norge via Solhagagruppens 

dotterbolag Heimta.  

Huvudägaren och Ambeas styrelse anser att det nu är en lämplig tidpunkt att bredda 

Ambeas ägarbas och ansöka om notering av Bolagets aktier på Nasdaq Stockholm. 

Utvecklings- och kvalitetsarbetet har haft stort fokus i många år inom Ambea. En 

börsnotering bidrar med förutsättningar att vidareutveckla och expandera verksamheten med 

fortsatt prioritering av kvalitet, kompetensutveckling och expansion. Ambeas verksamhet är 

djupt förankrad i samhället och angelägen för många grupper, från omsorgstagare och deras 

anhöriga till medarbetare och offentliga uppdragsgivare och beslutsfattare. Huvudägaren 

och Ambeas styrelse gör därför också bedömningen att Ambeas fortsatta utveckling är 

betjänt av ett brett ägande, som också omfattar medarbetare och allmänhet, och den 

transparens, den delaktighet och det engagemang som kan följa därav.  

Ambeas långsiktiga mål är att vara förstahandsvalet för omsorgstagare, den bästa 

samarbetspartnern för uppdragsgivaren, den mest attraktiva arbetsgivaren för kunniga och 

engagerade medarbetare och ledande i kvalitetsutvecklingen inom sina affärsområden. 

                                                
2 Justerad EBITA avser rörelseresultat före avskrivningar på förvärvsrelaterade immateriella 
tillgångar, finansiella poster och skatt justerad för jämförelsestörande poster 
3 Proformaredovisningen har upprättats med anledning av, och inkluderar, de förvärv som Ambea 
gjort under räkenskapsåret 2016 som har haft en påverkan på Ambeas resultat 
4 Beräknas som räntebärande skulder minus likvida medel 
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Ambeas styrelse och ledning, tillsammans med Huvudägaren, gör bedömningen att en 

notering kommer att stödja Bolagets nästa steg i utvecklingen mot dessa långsiktiga mål. 

Ambeas styrelse och Huvudägaren gör också bedömningen att tidpunkten är rätt för att 

bredda Bolagets ägande och ansöka om notering av Bolagets aktier på Nasdaq Stockholm. 

www.ambea.se 

Fredrik Gren, VD och koncernchef för Ambea: 

”Ambea har under lång tid uppvisat god tillväxt i kombination med hög kvalitet och har idag 

över 200 svenska kommuner som kunder. Behovet av omsorg är stort och ökande och vi vill 

bidra till att lösa denna samhällsutmaning. Vår strategi är att fortsätta stärka omsorgen för 

våra äldre och de som är i behov av särskilt stöd, genom att jobba med kvalitetsförbättringar, 

utveckla nya boenden och satsa på kompetensutveckling. För att vara en långsiktigt 

framgångsrik omsorgsaktör är öppenhet och kvalitet av central betydelse. Vi ser därför 

steget till börsen, med breddat ägande och tydliga krav på transparens, som viktig i vår 

ambition att bidra till omsorgsutvecklingen i samhället.”  

Lena Hofsberger, Styrelseordförande i Ambea: 

”Jag har en stark tilltro till Ambeas framtida utsikter. Det stora intresset från nya, långsiktiga 

och professionella ägare bekräftar att Ambeas konsekventa satsning på kvalitet i alla delar 

av verksamheten har varit framgångsrik. Bolaget har idag en ledande position på 

omsorgsmarknaden i Sverige och tillväxtmöjligheterna inom Ambeas fokusområden, 

verksamheter i egen regi och boendeomsorg, är mycket goda. Det är därför rätt tidpunkt i 

Ambeas utveckling att bredda ägandet vilket kommer att leda till ett ökat förtroende för 

företaget.” 

Om KKR 

KKR är ett ledande globalt investeringsbolag som grundades 1976 och är börsnoterat på 

New York Stock Exchange. KKR förvaltar investeringar i flera tillgångsslag över hela världen 

inom bland annat private equity-, tillväxt-, energi-, infrastruktur-, fastighets-, samt kredit- och 

hedgefonder. KKR syftar till att skapa en attraktiv avkastning genom att följa en uthållig och 

disciplinerad investeringsinriktning, anställa personer i världsklass, bidra med KKR’s globala 

nätverk och resurser och driva värdeskapande i sina portföljbolag, framförallt genom ett 

fokus på tillväxt. Grunden i KKR’s investeringsfilosofi bygger på att stödja bolag, 

entreprenörer och grundare med kapital, resurser, globala nätverk och kunskap för att bygga 

bättre verksamheter. 

KKR lägger mycket vikt och fokus på hållbarhet och ansvar, och vi inkluderar regulatoriska, 

miljömässiga och sociala aspekter i vår investeringsprocess. År 2009 anslöt sig KKR till FN’s 

”Principles for Responsible Investment” och förra året blev KKR uppmärksammat för sitt 

engagemang inom hållbarhet och miljö-sociala frågor inom våra portföljbolag på 

”Responsible Investment Awards” som leddes av BVCA. Mer information om KKR finns på 

www.kkr.com.  

http://www.ambea.com/
http://www.kkr.com/


EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING,  

VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN 

ELLER USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET 

ELLER DISTRIBUTIONEN SKULLE VARA OLAGLIG.     

  

5 / 5 

Om Triton 

Tritons fonder förvärvar och investerar i medelstora företag i norra Europa, Italien och 

Spanien. Fokus ligger främst på verksamheter inom sektorerna industri, företagstjänster 

samt konsument-/hälsovård. Tritons målsättning är att arbeta för att långsiktigt och uthålligt 

förbättra förvärvade företag genom att uppmuntra, och implementera, positiva och 

långsiktiga operationella förändringar för tillväxt i de bolag Triton förvärvar. Tritons portfölj 

består idag av 29 bolag med en sammanlagd omsättning om cirka 13,8 miljarder Euro och 

sysselsätter drygt 76 000 människor. Triton har varit verksamma sedan 1997 och har idag 

tillgång till investeringsrådgivare med kontor i Stockholm, Oslo, Köpenhamn, Helsingfors, 

Frankfurt, Jersey, London, Luxemburg, Milano, New York, och Shanghai. Mer information 

om Triton finns på www.triton-partners.com.  

Om Fidelity International 

Fidelity International erbjuder investeringslösningar och pensionsrådgivning i världsklass. Vi 

investerar 277 miljarder dollar globalt för våra kunders räkning i 25 länder i Asien-

Stillahavsområdet, Europa, Mellanöstern och Sydamerika. Våra kunder är centralbanker, 

nationella investeringsfonder, stora företag, finansiella institutioner, försäkringsbolag, 

investeringsrådgivare och privatpersoner. Förutom kapitalförvaltning erbjuder vi i flera länder 

även administration och vägledning för förmånssystem, rådgivare och privatpersoner. Vi är 

också ansvariga för 83 miljarder dollar i tillgångar under förvaltning. Mer information om 

Fidelity International finns på www.fidelity.com.  

Om Investment AB Öresund 

Investment AB Öresund är ett börsnoterat investmentföretag som bedriver 

förvaltningsverksamhet. Öresunds övergripande målsättning är att som investmentföretag 

bedriva en verksamhet som ger Öresunds aktieägare en god långsiktig avkastning. Mer 

information om Investment AB Öresund finns på www.oresund.se. 

Om Carve Capital 

Carve är en hedgefond som söker möjligheter till god riskjusterad avkastning genom att 

investera i aktier och företagsobligationer. Förvaltningsarbetet baseras på ett långsiktigt 

mandat från fondens investerare. Detta ger Carve möjligheten att använda mindre likvida 

investeringsstrategier som man bedömer vara särskilt intressanta. Mer information om Carve 

finns på www.brummer.se/Carve. 

Om Didner & Gerge Fonder 

Didner & Gerge Fonder är ett fristående fondbolag som bedriver aktiv förvaltning med målet 

att skapa god avkastning på lång sikt. Fondbolagets filosofi är att utvärdera bolag efter deras 

framtida potential till god utveckling och sedan vara långsiktiga ägare samt att inte ta hänsyn 

till kortsiktiga svängningar på börsen. Mer information om Didner & Gerge Fonder finns på 

www.didnergerge.se. 

http://www.triton-partners.com/
http://www.fidelity.com/
http://www.oresund.se/
http://www.brummer.se/Carve
http://www.didnergerge.se/
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Om Catella Fondförvaltning AB 

Catella Fonder startade 1997 och är en aktiv förvaltare med fokus på de nordiska 

marknaderna. Catella förvaltar aktiefonder, alternativa fonder, blandfonder och räntefonder. 

Mer information om Catella finns på http://www.catella.com/sv/Sverige/Fonder/. 

Om RAM One AB 

RAM One AB är svensk kapitalförvaltare med tillstånd från Finansinspektionen. RAM 

grundades 2002 när RAM ONE – en global long/short aktiehedgefond – etablerades. Fokus i 

förvaltningen ligger på fundamental analys med målsättningen att generera högsta möjliga 

avkastning på lång sikt med balanserad risknivå. Mer information om RAM finns på 

www.ram.se. 

Viktig information 

Detta pressmeddelande är inte, och utgör inte del av, ett erbjudande att sälja, eller en 

anfordran om att lämna ett erbjudande att köpa eller förvärva, aktier eller andra värdepapper 

i Bolaget. Detta pressmeddelande har inte distribuerats, och kommer inte att distribueras 

eller på annat vis skickas till Australien, Kanada, Japan, USA eller någon annan jurisdiktion 

där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser i sådan 

jurisdiktion eller skulle kräva registrering eller andra åtgärder.  

De värdepapper som hänvisas till i detta pressmeddelande har inte och kommer inte att 

registreras enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act") och 

får inte erbjudas eller säljas i USA utan registrering eller utan tillämpning av ett undantag 

från registrering enligt Securities Act och i enlighet med tillämplig amerikansk 

värdepapperslagstiftning. Bolaget avser inte att registrera någon del av erbjudandet i USA 

eller erbjuda allmänheten i USA att förvärva värdepapperna. 

Detta pressmeddelande utgör marknadsföring och är inte ett prospekt enligt direktiv 

2003/71/EG (detta direktiv, tillsammans med samtliga ändringar däri och tillämpliga 

implementeringsåtgärder i relevant hemmedlemsstat enligt detta direktiv, benämns 

"Prospektdirektivet"). Ett prospekt som är framtaget i enlighet med Prospektdirektivet 

kommer att publiceras, och kan, när det har publicerats, erhållas från Bolaget. Investerare 

bör inte teckna sig för värdepapper som hänvisas till i denna marknadsföring annat än på 

grundval av information som återfinns i prospektet.  

I en EES-medlemsstat, annan än Sverige, som har implementerat Prospektdirektivet, är 

denna information endast avsedd för, och endast riktad till, kvalificerade investerare i en 

sådan medlemsstat, på det sätt som avses i Prospektdirektivet, dvs. enbart sådana 

investerare som kan delta i Erbjudandet utan ett godkänt prospekt i den EES-

medlemsstaten.  

Detta pressmeddelande distribueras och riktar sig enbart till (i) personer som befinner sig 

utanför Storbritannien eller (ii) professionella investerare som omfattas av Artikel 19(5) i U.K. 

Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Ordern") eller 

http://www.catella.com/sv/Sverige/Fonder/
http://www.ram.se/
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(iii) bolag med hög nettoförmögenhet och andra personer som detta pressmeddelande 

lagligen kan riktas till, vilka omfattas av Artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer i 

(i), (ii) och (iii) ovan benämns tillsammans "relevanta personer"). Värdepapperna är endast 

tillgängliga för, och varje inbjudan till, erbjudande eller avtal om att teckna, köpa eller på 

annat sätt förvärva värdepapperna ges endast till, relevanta personer. Personer som inte är 

relevanta personer ska inte agera på eller förlita sig på detta dokument eller någon del av 

dess innehåll.  

Frågor som diskuteras i detta pressmeddelande kan innehålla uttalanden som är 

framåtriktade. Framåtriktad information är alla uttalanden som inte hänför sig till historiska 

fakta och händelser samt sådana uttalanden som är hänförliga till framtiden och som 

exempelvis innehåller uttryck som ”anser”, ”uppskattar”, ”förväntar”, ”väntar”, ”antar”, 

”förutser”, ”avser”, ”kan”, ”kommer”, ”ska”, ”bör”, ”enligt uppskattning”, ”är av uppfattningen”, 

”får”, ”planerar”, ”potentiell”, ”beräknar”, ”prognostiserar”, ”såvitt man känner till” eller 

liknande uttryck. Detta gäller särskilt uttalanden som avser framtida resultat, finansiell 

ställning, kassaflöde, planer och förväntningar på Bolagets verksamhet och ledning, framtida  

tillväxt och lönsamhet och allmän ekonomisk och regulatorisk omgivning samt andra 

omständigheter som påverkar Bolaget, varav många i sin tur är baserade på ytterligare 

antaganden, såsom att inga förändringar i befintliga politiska, rättsliga, skattemässiga, 

marknadsmässiga eller ekonomiska förhållanden eller i tillämplig lagstiftning inträffar 

(inklusive, men inte begränsat till, redovisningsprinciper, redovisningsmetoder och 

skattepolicyer), vilka var för sig eller tillsammans skulle kunna vara av betydelse för Bolagets 

resultat eller dess förmåga att driva sin verksamhet. Även om Bolaget bedömer att dessa 

antaganden var rimliga när de gjordes, är dessa i sig föremål för betydande kända och 

okända risker, osäkerheter, oförutsedda händelser och andra viktiga faktorer som är svåra 

eller omöjliga att förutse och som kan ligga utanför Bolagets kontroll. Sådana risker, 

osäkerheter, oförutsedda händelser och andra viktiga faktorer kan medföra att faktiska 

händelser skiljer sig väsentligt från de förväntningar som uttrycks eller antyds i sådana 

framåtriktade uttalanden. 

Potentiella investerare ska därför inte fästa otillbörlig tilltro vid den framåtriktade 

informationen häri, och potentiella investerare uppmanas starkt att läsa de delar i prospektet 

som inkluderar en mer detaljerad beskrivning av faktorer som kan ha en inverkan på 

Bolagets verksamhet och den marknad varpå Bolaget bedriver sin verksamhet.  

Informationen, ståndpunkterna och de framåtriktade uttalandena som återfinns i detta 

pressmeddelande gäller enbart per dagen för detta pressmeddelande, och kan komma att 

ändras utan att det meddelas. 

 


