Pressmeddelande
Stockholm den 2 februari 2017

Avnotering av Nordnet
Enligt beslut av Nasdaq Stockholm kommer Nordnet AB (publ) att avnoteras från Nasdaq Stockholm.
Sista dag för handel i aktien blir den 17 februari 2017.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Kjell Hedman, styrelseledamot i Nordnet AB (publ)
Telefon +35 19 31 37 60 06

Nordnet är en bank för investeringar i aktier och fonder som finns i Sverige, Danmark, Finland och Norge. Idén bakom Nordnet är
att ge kunderna kontrollen över sina pengar och investeringar, och målet är att bli förstahandsvalet för sparande i Norden.
Nordnet AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm. Besök oss på www.nordnetab.com, www.nordnet.se, www.nordnet.no,
www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi.

1) "Öhmangruppen" avser dels bolagen E. Öhman J:or AB, org. nr. 556034-9689, Premiefinans K. Bolin AB, org. nr. 556199-8112, och
Gummesson Gruppen AB, org. nr. 556083-6321, som kontrolleras av medlemmar av familjen Dinkelspiel, och dels 17 medlemmar i
familjen Dinkelspiel.

2) ”Nordic Capital Fund VIII" avser Nordic Capital VIII Limited som agerar general partner för Nordic Capital VIII Alpha, LP och
Nordic Capital VIII Beta, LP, tillsammans med närstående investeringsbolag. Nordic Capital VIII Limited är ett så kallat limited
liability company, bildat i enlighet med lagstiftningen i Jersey och med registrerat säte i St Helier, Jersey. Med ”Nordic Capital”
avses, beroende på sammanhanget, Nordic Capital Fund VIII och/eller fonder som föregått Nordic Capital Fund VIII.

3) Utfallet av Erbjudandet beräknas exklusive de 614 079 egna aktier som Nordnet den 25 januari 2017 hade i eget innehav.
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