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RNB RETAIL AND BRANDS äger, driver och utvecklar butiker och e-handel inom mode, konfektion, accessoarer, juveler och 
kosmetik. Fokus är att ge en service och köpupplevelse utöver det vanliga. Försäljning bedrivs genom koncepten Brothers, 
Departments & Stores, Man of a kind och Polarn O. Pyret. Koncernen har cirka 250 butiker och e-handelsplatser i 10 länder. 
RNB RETAIL AND BRANDS är noterat på Nasdaq Stockholm (RNBS). www.rnb.se 

                                           
 

RNB bjuder in till investerarträff i Stockholm 
 

RNB RETAIL AND BRANDS AB (PUBL) (”RNB” eller ”Bolaget”) bjuder in till investerarträff i samband 
med företrädesemission med teckningsperiod som löper under perioden 11 november – 25 
november 2019. Investerarträffen kommer att äga rum den 13 november 2019 klockan 12:00 på 
Bolagets kontor i Stockholm.  
 
I samband med företrädesemissionen med teckningsperiod som löper under perioden 11 november 
– 25 november 2019 kommer RNBs VD Magnus Håkansson och CFO Kristian Lustin att presentera 
Bolagets framtidsplaner samt motivet till företrädesemissionen med efterföljande frågestund. Se 
nedan för vidare information om investerarträffen samt information om hur anmälan sker. 

• Datum: 13 november 2019 

• Tid: kl 12:00 – 13:00 

• Plats: RNB RETAIL AND BRANDS, Drottninggatan 33, plan 4, 111 51 Stockholm, Sverige 

• Anmälan: Via mail till rnb@mangold.se  

• Förtäring: Lunch serveras 

Tidsplan för företrädesemissionen 
Sista handelsdag i RNB med rätt till teckningsrätter: 4 november 2019. 
Första handelsdag i RNB utan rätt till teckningsrätter: 5 november 2019.  
Avstämningsdag för rätt till deltagande med företrädesrätt i företrädesemissionen: 6 november 
2019. 
Teckningsperiod för företrädesemissionen: 11 november – 25 november 2019. 
Handel med teckningsrätter på Nasdaq Stockholm: 11 november – 21 november 2019. 
Handel med betalda tecknade aktier på Nasdaq Stockholm: 11 november 2019 – tills emissionen blir 
färdig registrerad hos Bolagsverket. 
Offentliggörande av slutligt utfall i Företrädesemissionen: 29 november 2019.  
 
Rådgivare 
Finansiell rådgivare till RNB i samband med Företrädesemissionen är Lenner & Partners Corporate 
Finance och Mangold Fondkommission. Legal rådgivare är Advokatfirman Törngren Magnell.  
 
 
 
För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Magnus Håkansson, VD och koncernchef. Tel: 08-410 520 02, e-post: magnus.hakansson@rnb.se 

Bilder för journalistiskt bruk www.rnb.se/Press/ 

Följ oss på www.linkedin.com/company/rnb-retail-and-brands-ab/ 
 
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 november 2019 klockan 
14.00 CET. 
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