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Utnyttjande av övertilldelningsoptionen i börsnoteringen av Arla
Plast
Carnegie Investment Bank AB (publ) ("Carnegie") har idag meddelat Arla Plast AB ("Arla
Plast") och Synnersten Invest AB (den "Säljande Aktieägaren") att
övertilldelningsoptionen har utnyttjats till fullo och att stabiliseringsperioden har
avslutats.
I samband med erbjudandet och börsnoteringen av Arla Plasts aktier på Nasdaq Stockholm den
25 maj 2021 ("Erbjudandet") beviljade den Säljande Aktieägaren en option till Carnegie att
förvärva ytterligare högst 1 350 000 befintliga aktier i Arla Plast för att täcka en eventuell
övertilldelning i samband med Erbjudandet ("Övertilldelningsoptionen"), att utnyttjas helt eller
delvis inom 30 dagar från första dag för handel i Arla Plasts aktier på Nasdaq Stockholm.
Övertilldelningsoptionen har utnyttjats till fullo.
Inga prisstabiliseringsaktiviteter har genomförts sedan Erbjudandet och med hänsyn till Arla
Plasts aktiekursutveckling har Carnegie, i egenskap av stabiliseringsagent, beslutat att avsluta
stabiliseringsperioden.
Om Arla Plast
Arla Plast är en tillverkare och leverantör av extruderade skivor i tekniska plastmaterial.
Plastskivorna är tillverkade i polykarbonat (PC), akrylnitrilbutadienstyren (ABS) och
glykolmodifierad polyetentereftalat (PETG) och har ett stort antal användningsområden, såsom
för säkerhetsprodukter, maskinskydd, ishockeyrinkar, växthus, pooltak, ljudbarriärer,
skyddsbarriärer, resväskor, fordonsdetaljer samt diverse byggrelaterade användningsområden.
Bolaget grundades 1969 och har sitt huvudkontor i Borensberg, Sverige. Produktionen sker vid
tre produktionsanläggningar som är lokaliserade i Borensberg samt i Kadaň och Pelhřimov i
Tjeckien. Per den 31 mars 2021 hade Arla Plast 266 heltidsanställda.
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Boel Sundvall, IR
Telefon: +46 705 60 60 18
E-post: boel.sundvall@arlaplast.com
Hemsida: www.arlaplastgroup.com
Denna information är sådan information som Arla Plast AB är skyldigt att offentliggöra enligt
EU:s marknadsmissbruksförordning. Denna information lämnades för offentliggörande, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, klockan 18:00 den 16 juni 2021.
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VIKTIG INFORMATION
Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att sälja eller förvärva värdepapper som
emitterats av Bolaget i någon jurisdiktion där ett sådant erbjudande skulle vara olagligt.
I en EES-medlemsstat, annan än Sverige, som har implementerat (EU) förordning 2017/1129
(”Prospektförordningen”), riktar sig detta pressmeddelande endast till “kvalificerade
investerare” i den medlemsstaten enligt Prospektförordningens definition.
Detta pressmeddelande och den information som pressmeddelandet innehåller får inte
publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, innefattande
dess territorier och provinser, varje stat i USA samt District of Columba (”USA”). Informationen i
detta meddelande innehåller inte och utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller annars
handla i aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Bolaget i någon jurisdiktion.
Värdepapper som här omnämns har inte, och kommer inte att, registreras i enlighet med den
vid var tid gällande amerikanska Securities Act från 1933 (”Securities Act”), och får inte
erbjudas, tecknas, användas, pantsättas, säljas, återsäljas, tilldelas, levereras eller överföras, direkt
eller indirekt, i eller till USA utan att de omfattas av ett undantag från, eller avser en transaktion
som inte omfattas av, registreringskraven i enlighet med Securities Act. Det finns ingen avsikt att
registrera några värdepapper som här omnämns i USA eller att göra ett offentligt erbjudande av
sådana värdepapper i USA.
I Storbritannien distribueras och riktas detta pressmeddelande, och annat material avseende
värdepapperen som här omnämns, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som
är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas
av, ”kvalificerade investerare” (enligt definitionen i paragraf 2(e) i Prospektförordningen) och
som är (i) personer som har professionell erfarenhet av affärer som rör investeringar och som
faller inom definitionen av ”professionella investerare” i artikel 19(5) i den brittiska Financial
Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Föreskriften”); eller (ii)
enheter med hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Föreskriften (alla sådana
personer benämns gemensamt ”relevanta personer”). Personer som inte är relevanta personer
ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller agera eller förlita
sig på det.
Detta pressmeddelande kan innehålla framåtblickande uttalanden som återspeglar Bolagets
aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operationell utveckling. Ord som t.ex.
”avser”, ”bedömer”, ”förväntar”, ”kan”, ”anser”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som
innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte
är grundade på historiska fakta, syftar till att identifiera framåtblickande uttalanden.
Framåtblickande uttalanden är till sin natur förenade med såväl kända som okända risker och
osäkerhetsfaktorer eftersom de är avhängiga framtida händelser och omständigheter.
Framåtblickande uttalanden utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling
och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från framåtblickande uttalanden.

