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Datum fastslagna för Eneas inlösenprogram 
 
Efter beslut på årsstämman den 10 april 2013 om att genomföra ett inlösenprogram har nu datum 
för detta program fastställs.  
 
Varje Enea-aktie upp i två aktier (s k aktiesplit 2:1) varav en av aktierna benämns inlösenaktie. 
Inlösenaktierna löses automatiskt in mot en inlösenlikvid om 3,00 SEK per inlösenaktie. 
Inlösenförfarandet sker automatiskt, vilket innebär att ingen åtgärd krävs från aktieägaren. 
 

• Sista dag för handel inkl. rätt till inlösenaktier är den 27 juni 2013. 
• Avstämningsdag för aktiesplit inkl rätt till inlösenaktie är den 2 juli 2013. 
• Handel med inlösenaktier sker mellan 4 juli och 17 juli 2013. 
• Inlösenlikvid utbetalas den 25 juli 2013. 

 
För mer information om inlösenprogrammet, se informationsbroschyr på 
http://www.enea.se/inlosenprogram  
 
 
För mer information kontakta 
 
Anders Lidbeck, VD & Koncernchef 
E-mail: anders.lidbeck@enea.com 
 
Catharina Paulcén, SVP Marketing & Communications 
Telefon: +46 709 714133 
E-mail: catharina.paulcen@enea.com  
 
Om Enea  
Enea är en global leverantör av mjukvarulösningar som innefattar Linux- och realtidsoperativsystem, 
middleware, verktyg och protokoll, samt konsulttjänster. Vi är världsledande på att ta fram mjukvaruplattformar 
för kommunikationsdrivna produkter med extrema krav på hög tillgänglighet och prestanda. Vår expertis inom 
operativsystem och middleware hjälper företag att förkorta utvecklingscyklerna och minska kostnaderna, 
samtidigt som tillförlitligheten ökar. Våra lösningar passar flera vertikaler, från mobiltelefoner och mobil 
infrastruktur till medicinteknik, bilindustrin och militära ändamål. 
 
Med huvudkontor i Kista har Enea verksamhet i Europa, Nordamerika och Asien och är listat på NASDAQ 
OMX Nordic Exchange Stockholm AB. Besök www.enea.com eller kontakta info@enea.com för ytterligare 
information. 
 
Enea®, Enea OSE®, Netbricks®, Polyhedra® och Zealcore® är av Enea AB eller dess dotterbolag registrerade 
varumärken. Enea OSE®ck, Enea OSE® Epsilon, Enea® Element, Enea® Optima, Enea® Optima Log Analyzer, Enea® 
Black Box Recorder, Enea® LINX, Enea® Accelerator, Polyhedra® Lite, Enea® dSPEED Platform, Enea® System 
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Manager, Accelerating Network Convergence(TM), Device Software Optimized(TM) och Embedded for Leaders(TM) är 
Enea AB:s oregistrerade varumärken. Alla rättigheter förbehållna. © 2013 Enea AB.  
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