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NOVESTRA: KOMMUNIKÉ FRÅN EXTRA BOLAGSSTÄMMA I AB NO VESTRA 
 
Vid dagens extra bolagsstämma i AB Novestra (publ) (”Novestra”) beslutades i enlighet med 
styrelsens förslag om inlösen av aktier för utbetalning till aktieägarna. 
 
Inlösen av aktier genomförs i form av ett automatisk inlösenförfarande enligt vilken varje befintlig aktie 
i Novestra delas upp i två aktier, varav en aktie, vilken benämns inlösenaktie, kommer att lösas in mot 
en inlösenlikvid om 2,45 krona per inlösenaktie. För att kunna genomföra inlösen på ett tidseffektivt 
sätt genomförs också en ökning av aktiekapitalet genom fondemission. Sammanlagt kommer 
37.187.973 inlösenaktier lösas in till ett belopp om 91.110.533 kronor. 
 
Viktiga datum 
 
Handel i inlösenaktier Nasdaq Stockholm beräknas pågå under perioden från och med den 17 februari 
2016 till och med den 2 mars 2016 och avstämningsdag för indragning av inlösenaktier kommer vara 
den 4 mars 2016, varefter Euroclear Sweden AB beräknas kunna verkställa utbetalning av 
inlösenlikvid omkring den 9 mars 2016. 
 
Styrelsen bemyndigades att justera datumen för handel i inlösenaktier samt avstämningsdag för 
indragning av inlösenaktier angivna ovan för det fall att styrelsen finner det nödvändigt. Vidare 
bemyndigades styrelsen att fastställa avstämningsdag för uppdelningen av bolagets aktier och med 
stöd av detta bemyndigande har styrelsen beslutat att avstämningsdag för uppdelningen av aktierna 
ska vara den 16 februari 2016.  
 
Mer information om inlösenförfarandet finns i den informationsbroschyr som styrelsen har upprättat 
och som finns tillgänglig på bolagets webbplats, www.novestra.com. 
 
Frågor besvaras av Johan Heijbel, VD, AB Novestra, tel. 08-545 017 50. 
 

 
Om AB Novestra 
Novestra är ett oberoende investmentbolag med en portfölj av onoterade och noterade tillväxtbolag. 
Novestras onoterade portfölj består bl a av större innehav i Strax Group GmbH och Swiss Picturebank 
(Group) AG. Därutöver har Novestra en investering motsvarande cirka 9 procent av det på First North 
noterade bolaget WeSC AB. 
 
Novestras aktie finns noterad på Nasdaq Stockholm, under symbolen NOVE, bland Small Cap. För 
ytterligare information om AB Novestra hänvisas till www.novestra.com. 
 
Informationen i detta pressmeddelande är sådan som AB Novestra är skyldig att offentliggöra enligt lagen om 
värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument och/eller Nasdaq Stockholms regler. 
Informationen har lämnats för offentliggörande den 9 februari 2016, klockan 15:00 (CET). 

 


