
 

Pressmeddelande 2022-01-25 

Nobina har ansökt om avnotering av sina aktier 
från Nasdaq Stockholm 
Den 13 december 2021 offentliggjorde Basalt1, genom Ride BidCo AB (”Ride 
BidCo”), ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Nobina att överlåta 
samtliga sina aktier i Nobina till Ride BidCo för 108 kronor kontant per aktie 
(”Erbjudandet”). Den 24 januari 2022 offentliggjorde Ride BidCo att aktieägare som 
representerar sammanlagt 92,8 procent av samtliga aktier i Nobina (exklusive de 
egna aktier som Nobina innehar) har accepterat Erbjudandet. I samband med detta 
förklarade Ride BidCo Erbjudandet ovillkorat, vilket innebär att Ride BidCo 
kommer att fullfölja förvärvet av de aktier i Nobina som har lämnats in i 
Erbjudandet. Ride BidCo har förlängt acceptfristen ytterligare till den 8 februari 
2022 för att ge återstående aktieägare en möjlighet att acceptera Erbjudandet. 
Ride BidCo har informerat styrelsen i Nobina att Ride BidCo kommer att påkalla ett 
tvångsinlösenförfarande beträffande återstående aktier i Nobina samt begärt att aktierna 
i Nobina ska avnoteras från Nasdaq Stockholm. 
Mot bakgrund av det ovanstående har styrelsen för Nobina ansökt om avnotering av 
aktierna i Nobina från Nasdaq Stockholm. Nobina kommer att offentliggöra vilket datum 
som blir sista dag för handel så snart Nobina har erhållit besked om detta från Nasdaq 
Stockholm. 
Ride BidCo har även begärt att styrelsen i Nobina kallar till en extra bolagsstämma bland 
annat i syfte att välja nya styrelseledamöter i bolaget. Kallelsen till den extra 
bolagsstämman kommer att offentliggöras separat. 
Mer information om Erbjudandet finns tillgängligt på Ride BidCos webbplats, 
www.offertoride.com 

För mer information, vänligen kontakta: 
Mattias Gelinder, finans- & IR-chef 
mattias.gelinder@nobina.com   +46 72 967 02 61 
David Erixon, kommunikationschef 
david.erixon@nobina.se   +46 72 967 02 84 
 
Om Nobina 
Vi är Nobina. Med 12 000 medarbetare i fyra länder är vi Nordens största företag inom kollektivtrafiken. Varje 
dag, året runt, väljer en miljon människor att resa mer hållbart med oss. Från norr till söder, i stadsmiljö och 
på landsbygden. Till nästa hållplats, eller hela vägen hem. Tillsammans med våra resenärer och 
uppdragsgivare är vi stora nog att göra skillnad, på riktigt. Från ett välkomnande bemötande och en bekväm 
bussresa, till ny smart teknik som bidrar till fler fossilfria resor. En unik möjlighet att skapa förändring.  

Koncernen är verksam i Sverige, Norge, Danmark och Finland och omsatte 2020/2021 närmare 11 miljarder 
kronor. På den svenska och danska marknaden erbjuder Nobina även omsorgsresor under varumärkena 
Samtrans, Göteborgs Buss, Telepass respektive Ørslev. Nobina är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.  

Tillsammans förflyttar vi samhället varje dag. Mer information finns på: www.nobina.com 

 
1 Basalt Infrastructure Partners III A L.P., Basalt Infrastructure Partners III B L.P., Basalt Infrastructure Partners III C L.P. 
och Basalt Infrastructure Partners III D L.P., vilka samtliga agerar genom dess general partner och förvaltare Basalt 
Infrastructure Partners III GP Limited (“Basalt”). 
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