
Stadsnätsbolaget Sverige AB har påkallat sin köpoption 
 
Information till aktieägarna och obligationsinnehavarna i Fibernät i Mellansverige AB (publ) med 
anledning av att Stadsnätsbolaget Sverige AB har påkallat sin köpoption för att förvärva samtliga 
aktier i Stadsnätsbolaget Mälardalen AB 
 
Bakgrund 
Den 22 juni 2017 förvärvade Fibernät i Mellansverige AB (”Fibernät”) samtliga aktier i 
Stadsnätsbolaget Mälardalen AB (”Bolaget”) från Stadsnätsbolaget Sverige AB (”Stadsnätsbolaget”) 
och därigenom fem fibernät. En förutsättning för transaktionen var att Stadsnätsbolaget gavs rätten, 
och i vissa fall en skyldighet, att förvärva samtliga aktier i Bolaget från Fibernät, varför ett 
optionsavtal skrevs mellan parterna. 
 
Optionsavtalet innebar att Stadsnätsbolaget gavs en ovillkorlig och oåterkallelig rätt, men inte 
skyldighet, att från och med den 22 juni 2017 till och med den 31 december 2027 förvärva samtliga 
aktier i Bolaget (”Köpoptionen”). Samtidigt gavs Fibernät en ovillkorlig och oåterkallelig rätt, men inte 
skyldighet, att från och med den 22 juni 2022 till och med den 31 december 2027 kunna begära att 
Stadsnätsbolaget förvärvar samtliga aktier i Bolaget (”Säljoptionen”). 
 
Stadsnätsbolaget har nu valt att påkalla sin rätt att förvärva samtliga aktier i Bolaget vilket innebär 
att Bolaget och dess verksamhet i sin helhet kommer att överlåtas till Stadsnätsbolaget.  
 
Innebörden av Stadsnätsbolagets påkallande 
Bolaget och Stadsnätsbolaget har kommit överens om att överlåtelse och tillträde av aktierna samt 
betalning av den preliminära köpeskillingen ska ske preliminärt den 30 september 2019. Den 
preliminära köpeskillingen beräknas utifrån fibernätets värde, vilket uppgår till ett, i optionsavtalet, 
förutbestämt belopp om 104 % av värdet vid ursprungsförvärvet uppräknat med inflation justerat 
med Bolagets nettoskuld (Bolagets kassa minskat med Bolagets skulder). Priset per aktie efter 
transaktionskostnader och inlösen av obligationen beräknas preliminärt att uppgå till ca 28,00 kronor 
per aktie.   
 
När den preliminära köpeskillingen kommit Fibernät tillhanda kommer obligationen att lösas in. 
Inlösen av obligationen kommer, i enlighet obligationsavtalet, ske inom 30 bankdagar från 
överlåtelsedagen (30 september 2019). Obligationen kommer att lösas till 100 % av nominellt belopp, 
det vill säga ett belopp om 147 600 000 SEK, plus upplupen ränta. Därefter kommer en extra 
bolagsstämma hållas för beslut om avveckling av bolaget och likvidförfarandet.  
 
Ytterligare Information: 
 
Oskar Wigsén 
Extern verkställande direktör – Fibernät i Mellansverige AB (publ) 
+ 46 8 402 53 82 
oskar.wigsen@paretosec.com 
 
 
  
Om Fibernät i Mellansverige Fibernät i Mellansverige AB äger sedan juni 2017 fem fibernät i Eskilstuna, Strängnäs, Salem, Haninge och 
Södertälje, som förser ca 11 000 hushåll i Mälardalen med internetuppkoppling. Fibernät i Mellansverige AB hyr ut näten i sin helhet till 
Stadsnätsbolaget Sverige AB, som även driver och underhåller näten. Fibernät i Mellansverige AB förvaltas av Pareto Business Management 
AB 
 
Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Fibernät i Mellansverige (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 juli 2019 
15:30. 


