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Pressmeddelande 
1 oktober 2018 
 
 

Uppdatering om budsituationen: tidpunkt för 
rekommendation 
Acsnacs Energi AB (”Acsnacs Energi”) offentliggjorde den 6 september 2018 ett offentligt 
uppköpserbjudande till aktieägarna i Skånska Energi att överlåta samtliga aktier i Skånska Energi till 
Acsnacs Energi för 60 kronor kontant per aktie. Sedan Infranode Energi AB (”Infranode”) den 21 
september 2018 offentliggjort ett konkurrerande erbjudande om 70 kronor kontant per aktie, höjde 
Acsnacs Energi den 23 september 2018 sitt bud till 72 kronor och meddelade att Acsnacs Energi hade 
förvärvat vissa aktieposter i Skånska Energi. Den 24 september 2018 höjde Infranode sitt bud till 75 
kronor och meddelade att Infranode sänkte villkoret rörande lägsta acceptansnivå i sitt erbjudande från 
mer än 90 procent av aktierna till mer än 50 procent av aktierna och rösterna i Skånska Energi. 

Styrelsen kommer att offentliggöra en uppdaterad rekommendation till aktieägarna imorgon bitti den 
2 oktober 2018. 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:  
 
Jens Wikstedt, styrelseordförande 
E-post: jens.wikstedt@skanska-energi.se 
 
Marianne Sernevi, VD 
E-post: marianne.sernevi@skanska-energi.se 

Tel: 046-507 00 

 
Denna information lämnades för offentliggörande den 1 oktober 2018 kl. 16.00.  

 

Kort om Skånska Energi AB  
Skånska Energi är en oberoende energikoncern som erbjuder klimateffektiva helhetslösningar inom energiområdet till 
konsumenter, företag och offentliga organisationer. Verksamheten består av fyra områden: Produktion, Elnät, Elhandel och 
Energilösningar. Dessa områden samverkar för att uppnå den gemensamma målsättningen att all kraftproduktion, all levererad 
el och alla de energilösningar vi tillhandahåller ska ha sitt ursprung i förnybara energikällor.  

Skånska Energi driver egen småskalig och kostnadseffektiv elproduktion i vattenkraftverk. Elnätet är beläget norr och öster om 
Lund och består huvudsakligen av markförlagd kabel för att säkra elleveranserna. Skånska Energi levererar 100 procent förnybar 
och utsläppsfri el inom och utom det egna elnätet och är en ledande aktör inom klimateffektiva energilösningar.  

Skånska Energis B-aktie handlas på Nasdaq First North Stockholm. Certified Adviser är Erik Penser Bank.  

För mer information om Skånska Energi, besök gärna www.skanska-energi.se.  


