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Bästa CA-kund, 
Idag kom det ett lite annorlunda börsmeddelande som vi skulle vilja berätta lite mera om. Det gäller 
First North bolaget Safeture som sista halvåret handlats med observationsstatus. Här är de viktigaste 
händelserna som lett fram till dagens börsmeddelande:  
 

• Den 8 oktober 2019 meddelade Safeture att en ägare (Adma Förvaltning) efter förvärv av 
aktier kommit upp i 35 procent av aktierna/rösterna och därmed passerat budpliktsgränsen 
på 30 procent. Adma skulle återkomma med ett offentligt uppköpserbjudande inom fyra 
veckor.  

• Den 25 oktober lämnade Adma ett offentligt uppköpserbjudande. 

• Den 25 oktober gav Nasdaq Safeture observationsstatus. Det investerarna skulle observera i 
det här fallet var att det förelåg ett bud på alla aktier i bolaget. 

• Den 1 november offentliggör Adma erbjudandehandling (det är som ett prospekt, men för 
uppköp). Av erbjudandehandlingen ska det framgå när utfallet i budet ska meddelas. Det 
gjordes även i det här fallet: 
 

 
 

• Den 26 november offentliggör Adma i enligt tidsplanen utfallet i uppköpet. Resultatet blir att 
Adma ökat sitt ägande till 63% av aktierna, men bolaget ska förbli noterat. Uppköpet är 
därmed ett avslutat kapitel och här borde bolagets CA informerat Nasdaq om detta och 
Nasdaq borde ha tagit bort observationsstatusen samma dag, men så skedde inte.   

• Idag den 5 maj togs så till sist observationsstatusen bort som ni kan se nedan.        
 
Bolaget har alltså handlats under observation fem månader för länge. Det är såklart inte alls bra. Vi 
på SKMG arbetar som ni vet mycket med att hålla koll på viktiga datum vid exempelvis nyemissioner, 
uppköp, stämmor, rapporter och annat så att sådana här saker inte ska kunna hända.   
 
Har du några frågor eller funderingar så är det bara som vanligt att höra av sig till oss.  
 
Vänliga hälsningar 

 
 

Ronny Farnebäck, David Ahlin,  

CA-ansvarig  Certified Adviser 

 

https://mfn.se/cis/a/safeture/adma-forvaltnings-ab-koper-ytterligare-aktier-i-safeture-ab-d106f942
https://www.mynewsdesk.com/se/admaforvaltning/pressreleases/adma-foervaltnings-ab-laemnar-ett-kontant-budpliktsbud-till-aktieaegarna-i-safeture-ab-2935845
https://newsclient.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=908147&lang=en
https://www.mynewsdesk.com/se/admaforvaltning/pressreleases/adma-offentliggoer-erbjudandehandling-avseende-det-kontanta-budpliktsbudet-till-aktieaegarna-i-safeture-2938778
https://www.mynewsdesk.com/se/admaforvaltning/pressreleases/adma-foervaltnings-ab-offentliggoer-utfallet-av-det-kontanta-budpliktsbudet-till-aktieaegarna-i-safeture-ab-2947742

