EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL AUSTRALIEN, HONG KONG,
JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA ELLER NÅGON ANNAN
JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG.

FastPartners emission av preferensaktier fulltecknad
Anmälningsperioden för FastPartner AB:s preferensaktieemission har löpt ut och emissionen uppgående till
cirka 505 MSEK är fulltecknad. Intresset för teckning av preferensaktier i FastPartner har varit stort både från
allmänheten i Sverige och från institutionella investerare.
”Det är mycket glädjande att kunna konstatera att intresset från såväl institutionella investerare som allmänheten
i Sverige har varit stort för att teckna preferensaktier i FastPartner. Vi arbetar kontinuerligt med att identifiera
investeringsmöjligheter och emissionen är ett steg på vägen för att nå våra uppsatta mål i slutet av 2014.” säger
Sven-Olof Johansson, VD för FastPartner.
FastPartner offentliggjorde den 14 maj 2013 att styrelsen beslutat, med stöd av bemyndigande från årsstämman
den 25 april 2013, att genomföra en emission av preferensaktier riktad, med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt, till allmänheten i Sverige och institutionella investerare. Erbjudandet omfattade högst 1 725 000
preferensaktier till en teckningskurs om 293 kronor per preferensaktie. Emissionen tillför FastPartner totalt cirka
505 MSEK, före emissionskostnader. Inom ramen för erbjudandet har cirka 1 800 investerare tilldelats
preferensaktier i FastPartner.
Likviddag är 5 juni 2013 och första handelsdag på NASDAQ OMX Stockholm kommer att vara omkring den
18 juni 2013.
Efter emissionen kommer det totala antalet registrerade aktier i FastPartner uppgå till 55 436 212, varav
53 711 212 stamaktier och 1 725 000 preferensaktier.
För vidare information vänligen kontakta:
Sven-Olof Johansson, VD FastPartner AB
Tel: 08 – 402 34 65
Informationen är sådan som FastPartner AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella
instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnas för offentliggörande klockan
07.45 den 31 maj 2013.
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