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Pressmeddelande, torsdag den 23 november 2017  
 

Prospekt avseende AcadeMedias företrädesemission 
offentliggörs 

 

Prospekt 

Prospekt avseende företrädesemissionen i AcadeMedia har godkänts och registrerats av 

Finansinspektionen och hålls nu tillgängligt på AcadeMedias hemsida www.academedia.se,  

Carnegies hemsida www.carnegie.se, och kommer att göras tillgängligt på 

Finansinspektionens hemsida www.fi.se.  

Carnegie Investment Bank AB är finansiell rådgivare till AcadeMedia och Advokatfirman 

Vinge är legal rådgivare till AcadeMedia i samband med företrädesemissionen.  

 

För mer information, kontakta: 

Marcus Strömberg, VD och koncernchef 

Telefon: 08 794 4200 

E-post: marcus.stromberg@academedia.se  

 

Eola Änggård Runsten, CFO 

Telefon: 08 794 4240 

E-post: eola.runsten@academedia.se  

 

Om AcadeMedia  

AcadeMedia skapar möjligheter för människor att utvecklas. Våra 15 000 medarbetare på 

våra drygt 600 förskolor, grundskolor, gymnasieskolor och vuxenutbildningar har ett 

gemensamt fokus på kvalitet och utveckling. Alla 160 000 barn, elever och vuxenstuderande 

som går i våra verksamheter under ett år ska få en utbildning som är av så god kvalitet att  

de når utbildningens mål, samt de förutsättningar de behöver för att nå sin fulla potential. 

Vi är norra Europas största utbildningsföretag med verksamheter i Sverige, Norge och 

Tyskland. Vår storlek skapar trygghet och ger oss förutsättningar att vara en långsiktig och 

stabil utbildningsaktör som bidrar till det gemensamma samhällsbygget. Mer information om 

AcadeMedia finns på www.academedia.se 
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Viktig information 

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på 

annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i AcadeMedia. Ingen åtgärd har 

vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i 

några andra jurisdiktioner än Sverige. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i 

AcadeMedia kommer endast att ske genom det prospekt som AcadeMedia offentliggjort idag 

den 23 november 2017. 

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, 

direkt eller indirekt, inom eller till USA (innefattande dess territorier och provinser, varje stat i 

USA samt District of Columbia, (”USA”)), Kanada, Australien, Japan, Hongkong, Schweiz, 

Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle 

vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av 

svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig 

värdepapperslagstiftning. 

Inga aktier eller andra värdepapper i AcadeMedia har registrerats, och inga aktier eller andra 

värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande United States Securities 

Act från 1933 (”U.S. Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller 

annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller 

indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller i en 

transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i U.S. Securities Act och i enlighet med 

värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA. 

 


