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PRESSMEDDELANDE 
 

IP-Only lämnar rekommenderat kontanterbjudande 

till aktieägarna i Availo 

IP-Only AB (“IP-Only”) erbjuder aktieägarna i Availo AB (publ) (“Availo” eller “Bolaget”) 

att överlåta samtliga aktier i Availo till IP-Only till ett pris om 61 kronor kontant per 

aktie (”Erbjudandet”). Availos aktier är noterade på NASDAQ OMX Stockholm (“NASDAQ 

OMX”), Small Cap.  

 

Mikael Philipsson, VD för IP-Only, kommenterar: 

”IP-Onlys vision är att skapa en öppen och neutral fiberinfrastruktur i Sverige redo att möta ett 

ständigt ökande behov av digitala tjänster i hela samhället. I den visionen passar Availos 

verksamhet bra och stärker förutsättningarna för utveckling och drift av högkvalitativa tjänster 

i nätet till hushåll och företag. Vi ser fram emot att tillsammans med Availo kompetenta 

personal och kunder vidareutveckla bolagets moderna infrastruktur och investera för att 

säkerställa fortsatt tillväxt.” 

Erbjudandet i sammandrag 

 IP-Only erbjuder 61 kronor kontant för varje aktie i Availo. Det totala budvärdet för samtliga 

aktier i Availo uppgår till cirka 487 miljoner kronor.1  

 För det fall årsstämman i Availo den 15 maj 2014 beslutar i enlighet med styrelsens förslag om 

utdelning med 25,50 kronor per aktie, kommer det erbjudna vederlaget i Erbjudandet om 61 

kronor per aktie att minskas med 25,50 kronor per aktie till 35,50 kronor per aktie.   

 Erbjudandet innebär en premie om: 

− cirka 37 procent jämfört med den volymviktade genomsnittskursen per aktie om 

44,42 kronor under de senaste tre månaderna fram till och med den 12 maj 2014, den 

sista handelsdagen före offentliggörandet av Erbjudandet (motsvarande premie 

justerad för den föreslagna utdelningen är cirka 88 procent)2; 

− cirka 22 procent jämfört med den volymviktade genomsnittskursen per aktie om 

49,85 kronor under den senaste veckan fram till och med den 12 maj 2014 

(motsvarande premie justerad för den föreslagna utdelningen är cirka 46 procent)2; 

och 

− cirka 20 procent jämfört med stängningskursen om 51,00 kronor den 12 maj 2014 

(motsvarande premie justerad för den föreslagna utdelningen är cirka 39 procent)2. 

                                                 
1Baserat på 7 988 983 aktier, vilket är det totala antalet utestående aktier i Availo, varav 181 829 aktier innehas av Bolaget. Det erbjudna 

vederlaget kommer att justeras om Availo genomför utdelning eller annan värdeöverföring till aktieägarna innan likvid redovisats inom 

ramen för Erbjudandet och kommer följaktligen att minskas med ett motsvarande belopp per aktie för varje sådan utdelning eller 
värdeöverföring. 
2 Premie justerad för utdelning beräknas genom att den av styrelsen i Availo föreslagna utdelningen om 25,50 kronor per aktie subtraheras 

från såväl vederlaget per aktie i Erbjudandet som tillämplig aktiekurs före offentliggörandet av Erbjudandet varvid det justerade vederlaget 
per aktie har dividerats med justerad aktiekurs. 

Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, offentliggöras eller publiceras i eller distribueras till eller 
inom Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA. Erbjudandet lämnas inte till 
(och accepter godkänns inte från) personer i dessa länder eller personer i något annat land där accept av 
Erbjudandet skulle kräva ytterligare dokumentation, registrering eller andra åtgärder utöver vad som följer av 
svensk rätt. 

 



                          Uppsala 2014-05-13 

             

 

 

 

 

 

Telefax 018-843 13 99 Telefon 018-843 10 00 

IP-Only AB, 753 81 Uppsala, 

Org nr 556570-3633 info@ip-only.se www.ip-only.se 

Besöksadress: S:t Persgatan 6, Uppsala 

 

 Carmaxia AB, Holder Fast AS, Högberga Invest AB, Kongsvik Egendom AB, LIPCO Aktiebolag, 

Henric Wiklund (styrelseordförande i Availo) genom det helägda bolaget Investment AB 

Klöverön och Peter Ahldin (styrelseledamot och verkställande direktör i Availo) privat och 

genom det helägda bolaget Alencia AB, representerande sammanlagt 72,4 procent av aktierna 

och rösterna i Availo exklusive aktier som innehas av Bolaget3, har åtagit sig att acceptera 

Erbjudandet samt att rösta för den föreslagna utdelningen om 25,50 kronor per aktie vid 

årsstämman i Availo den 15 maj 2014. 

 Availos styrelses särskilda utskott bestående av de oberoende styrelseledamöterna Sven Berg 

och Kenneth Gustafsson rekommenderar enhälligt Availos aktieägare att acceptera 

Erbjudandet, med stöd i den fairness opinion som upprättats med anledning av Erbjudandet av 

Redeye AB (”Redeye”). Enligt detta utlåtande är Erbjudandet skäligt från ett finansiellt 

perspektiv för aktieägarna i Availo. 

 Erbjudandet är fullt finansierat genom en kombination av eget kapital från IP-Onlys ägare och 

bankfinansiering från Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial (”Danske Bank”) och 

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (“SEB”) och är därmed ej villkorat av något 

finansieringsförbehåll. 

 Acceptfristen för Erbjudandet beräknas löpa från och med den 15 maj 2014 till och med den 

5 juni 2014. Beräknad likviddag är den 13 juni 2014. 

Bakgrund och motiv till Erbjudandet 

Availo äger och driftar egna högeffektiva datahallar i Stockholm, Linköping och Oslo och har under 

de senaste åren genomfört omfattande investeringar i sina datacenter, dels genom uppförandet av 

nya datacenter i Oslo och Sätra men även genom utbyggnad av befintliga datacenter. IP-Only, som 

indirekt ägs av EQT Mid Market GP B.V.4 (”EQT”), har följt Availos utveckling under en längre tid 

och uppmärksammat den expansion och de investeringar som Availo har genomfört. IP-Only anser 

att Availo är ett konkurrenskraftigt högkvalitativt företag med goda tillväxtmöjligheter samt att 

Availo är ett attraktivt komplement till IP-Onlys nuvarande verksamhet.  

IP-Only ser stora möjligheter i att vidareutveckla Availos verksamhet som en del av IP-Only 

tillsammans med en tillväxtfokuserad och kapitalstark ägare utanför börsen. 

IP-Only har lagt ned betydande resurser och tid på att utvärdera Availo vilket har resulterat i ett 

erbjudande som innebär en attraktiv värdering för aktieägarna.  

IP-Only har inte för avsikt att förändra Availos grundläggande verksamhet efter Erbjudandets 

genomförande. Då IP-Only stöder Bolagets ledning och dess nuvarande strategiska planer förutses 

i nuläget inga väsentliga effekter av Erbjudandets genomförande för sysselsättningen och 

verksamheten på de orter där Bolaget bedriver verksamhet. Inte heller förutses några väsentliga 

förändringar för Bolagets ledning och anställda eller deras anställningsvillkor. 

 

 

                                                 
3 Baserat på 7 988 983 aktier, vilket är det totala antalet utestående aktier i Availo, varav 181 829 aktier innehas av Bolaget. 
4 EQT Mid Market GP B.V., ett s.k. “besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid”, org. nr 55314295, bildat i enlighet med 

lagstiftningen i Nederländerna, med registrerat säte i Amsterdam, Nederländerna och med adress World Trade Center Schiphol, H-Tower, 
4th floor, Schiphol Boulevard 355, 1118 BJ Schiphol, the Netherlands, vilket agerar i sin kapacitet såsom general partner för EQT Mid 

Market Limited Partnership, ett s.k. “limited partnership”, org. nr LP015303, bildat i enlighet med lagstiftningen i England och Wales, med 

adress World Trade Center Schiphol, H-Tower, 4th floor, Schiphol Boulevard 355, 1118 BJ Schiphol, the Netherlands, och för dess risk och 
räkning. 
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Erbjudandet 

IP-Only erbjuder 61 kronor kontant för varje aktie i Availo. Det totala budvärdet för samtliga aktier 

i Availo uppgår till cirka 487 miljoner kronor.5  

För det fall årsstämman i Availo den 15 maj 2014 beslutar i enlighet med styrelsens förslag om 

utdelning med 25,50 kronor per aktie, kommer det erbjudna vederlaget i Erbjudandet om 

61 kronor per aktie att minskas med 25,50 kronor per aktie till 35,50 kronor per aktie.  Aktieägare 

representerande sammanlagt 72,4 procent av aktierna och rösterna i Availo exklusive aktier som 

innehas av Bolaget6, har åtagit sig att rösta för den föreslagna utdelningen om 25,50 kronor per 

aktie. 

Erbjudandet innebär en premie om: 

 cirka 37 procent jämfört med den volymviktade genomsnittskursen per aktie om 44,42 kronor 

under de senaste tre månaderna fram till och med den 12 maj 2014, den sista handelsdagen 

före offentliggörandet av Erbjudandet (motsvarande premie justerad för den föreslagna 

utdelningen är cirka 88 procent)7; 

 cirka 22 procent jämfört med den volymviktade genomsnittskursen per aktie om 49,85 kronor 

under den senaste veckan fram till och med den 12 maj 2014 (motsvarande premie justerad 

för den föreslagna utdelningen är cirka 46 procent)7; och 

 cirka 20 procent jämfört med stängningskursen om 51,00 kronor den 12 maj 2014 

(motsvarande premie justerad för den föreslagna utdelningen är cirka 39 procent)7. 

Acceptfristen för Erbjudandet beräknas löpa från och med den 15 maj 2014 till och med den 

5 juni 2014. Likviddag beräknas vara den 13 juni 2014, under förutsättning att villkoren för 

Erbjudandets fullföljande dessförinnan uppfyllts eller frånfallits.  

Courtage utgår inte i Erbjudandet.  

Rekommendation från Availos styrelses särskilda utskott 

Availos styrelses särskilda utskott8 (”Utskottet”) bestående av de oberoende styrelseledamöterna 

Sven Berg och Kenneth Gustafsson rekommenderar enhälligt Availos aktieägare att acceptera 

Erbjudandet. Utskottet har inhämtat ett värderingsutlåtande (så kallad fairness opinion) från 

Redeye. Enligt detta utlåtande är Erbjudandet skäligt från ett finansiellt perspektiv för aktieägarna i 

Availo. Utskottets rekommendation samt ifrågavarande fairness opinion från Redeye kommer att 

återges i sin helhet i erbjudandehandlingen. 

Se separat pressmeddelande från Utskottet. 

 

 

                                                 
5 Baserat på 7 988 983 aktier, vilket är det totala antalet utestående aktier i Availo, varav 181 829 aktier innehas av Bolaget. Det erbjudna 

vederlaget kommer att justeras om Availo genomför utdelning eller annan värdeöverföring till aktieägarna innan likvid redovisats inom 
ramen för Erbjudandet och kommer följaktligen att minskas med ett motsvarande belopp per aktie för varje sådan utdelning eller 

värdeöverföring. 
6 Baserat på 7 988 983 aktier, vilket är det totala antalet utestående aktier i Availo, varav 181 829 aktier innehas av Bolaget. 
7 Premie justerad för utdelning beräknas genom att den av styrelsen i Availo föreslagna utdelningen om 25,50 kronor per aktie subtraheras 

från såväl vederlaget per aktie i Erbjudandet som tillämplig aktiekurs före offentliggörandet av Erbjudandet varvid det justerade vederlaget 

per aktie har dividerats med justerad aktiekurs. 
8 Mot bakgrund av att styrelseledamöterna Peter Ahldin och Henric Wiklund har åtagit sig att acceptera erbjudandet och därmed är 

förhindrade, enligt II.18 NASDAQ OMX regler rörande offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden (”Takeover-reglerna”), att delta i 

Availos styrelses handläggningen av Erbjudandet har ett särskilt utskott utsetts. Vidare, då styrelsen inte är beslutsför har det särskilda 
utskottet i enlighet med II.19 Takeover-reglerna inhämtat ett värderingsutlåtande. 
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Stöd från aktieägare i Availo 

Carmaxia AB, Holder Fast AS, Högberga Invest AB, Kongsvik Egendom AB, LIPCO Aktiebolag, 

Henric Wiklund (styrelseordförande i Availo) genom det helägda bolaget Investment AB Klöverön 

och Peter Ahldin (styrelseledamot och verkställande direktör i Availo) privat och genom det helägda 

bolaget Alencia AB, representerande sammanlagt 72,4 procent av aktierna och rösterna i Availo 

exklusive aktier som innehas av Bolaget9, har oåterkalleligen och ovillkorligen åtagit sig att 

acceptera Erbjudandet samt att rösta för den föreslagna utdelningen om 25,50 kronor per aktie vid 

årsstämman i Availo den 15 maj 2014.  

IP-Onlys aktieägande i Availo 

IP-Only äger eller kontrollerar inte några aktier i Availo och har inte förvärvat några aktier i Bolaget 

under de senaste sex månaderna före Erbjudandets offentliggörande. IP-Only kan komma att 

förvärva, eller ingå överenskommelser om att förvärva, aktier i Availo utanför Erbjudandet. Sådana 

förvärv eller överenskommelser kommer i sådant fall ske i överensstämmelse med svensk lag och 

Takeover-reglerna, och kommer att offentliggöras i enlighet med tillämpliga regler. 

Villkor för Erbjudandet 

Fullföljandet av Erbjudandet är villkorat av: 

(i) att Erbjudandet accepteras i sådan utsträckning att IP-Only blir ägare till aktier 

motsvarande mer än 90 procent av det totala antalet aktier i Availo; 

(ii) att inte någon annan offentliggör ett erbjudande att förvärva aktier i Availo på villkor 

som för aktieägarna i Availo är förmånligare än de villkor som gäller enligt 

Erbjudandet; 

(iii) att, såvitt avser Erbjudandet och genomförandet av förvärvet av Availo, samtliga 

erforderliga tillstånd, godkännanden, beslut och andra åtgärder från myndigheter eller 

liknande, inklusive konkurrensmyndigheter, har erhållits på för IP-Only acceptabla 

villkor; 

(iv) att varken Erbjudandet eller förvärvet av Availo helt eller delvis omöjliggörs eller 

väsentligen försvåras till följd av lagstiftning eller annan reglering, domstolsavgörande, 

myndighetsbeslut eller motsvarande omständighet, som föreligger eller kan förväntas, 

utanför IP-Onlys kontroll och som IP-Only inte skäligen hade kunnat förutse vid 

tidpunkten för Erbjudandets offentliggörande; 

(v) att IP-Only, utöver vad som offentliggjorts av Availo eller på annat sätt kommunicerats 

med IP-Only före dagen för offentliggörandet av Erbjudandet, inte upptäcker att 

information som offentliggjorts av Availo eller på annat sätt tillhandahållits IP-Only är 

felaktig eller vilseledande i något väsentligt avseende, eller upptäcker att information 

om en väsentlig omständighet som borde ha offentliggjorts av Availo inte har blivit 

offentliggjord;  

(vi) att inga omständigheter, som IP-Only inte hade kännedom om vid tidpunkten för 

Erbjudandets offentliggörande, har inträffat som väsentligt negativt påverkar, eller kan 

förväntas väsentligt negativt påverka, Availos försäljning, resultat, likviditet, eget 

kapital eller tillgångar; samt 

(vii) att Availo inte vidtar några åtgärder som typiskt sett är ägnade att försämra 

förutsättningarna för Erbjudandets genomförande. 

                                                 
9 Baserat på 7 988 983 aktier, vilket är det totala antalet utestående aktier i Availo, varav 181 829 aktier innehas av Bolaget. 
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IP-Only förbehåller sig rätten att återkalla Erbjudandet för det fall det står klart att något av 

ovanstående villkor inte uppfyllts eller inte kan uppfyllas. Såvitt avser villkor (ii) – (vii) får 

emellertid ett sådant återkallande av Erbjudandet endast ske om den bristande uppfyllelsen är av 

väsentlig betydelse för IP-Onlys förvärv av aktierna i Availo. 

IP-Only förbehåller sig rätten att helt eller delvis frånfalla ett, flera eller samtliga av ovanstående 

villkor, inklusive att, såvitt avser villkor (i) ovan, fullfölja Erbjudandet vid en lägre acceptnivå. 

Erbjudandets finansiering 

Erbjudandet är fullt finansierat. IP-Only har ingått låneavtal med Danske Bank och SEB avseende 

finansiering av Erbjudandet. Vidare kommer IP-Onlys ägare att tillhandahålla ytterligare 

finansiering till IP-Only i form av aktieägartillskott. Fullföljandet av Erbjudandet är inte villkorat av 

något finansieringsförbehåll.   

Utbetalning enligt låneavtalet är villkorad av (i) att villkoren för Erbjudandet uppfylls och (ii) att 

samtliga myndighetsbeslut som krävs för Erbjudandets genomförande har erhållits. Härutöver 

innehåller låneavtalet inga villkor för utbetalning andra än sådana som IP-Only och dess ägare 

råder över och som IP-Only således inte kan åberopa för att frånträda Erbjudandet. 

De ytterligare villkor för utbetalning enligt låneavtalet, vilka IP-Only och dess ägare råder över och 

som IP-Only således inte kan åberopa för att frånträda Erbjudandet, är i allt väsentligt: 

 Att IP-Only kapitaliseras genom aktieägartillskott från sin ägare; 

 att IP-Only och dess dotterbolag inte har överträtt någon av vissa begränsade utfästelser 

avseende sina egna förhållanden eller något av vissa begränsade materiella åtaganden i 

låneavtalet; 

 att IP-Only och dess dotterbolag inte blir insolvent eller söker frånträda sina 

avtalsåtaganden; 

 att IP-Only agerar i enlighet med Erbjudandet och efterlever de lagar och regler som gäller 

för Erbjudandet; och 

 att det inte skett några kvalificerade ägarförändringar avseende IP-Only. 

Due diligence 

IP-Only har, i samband med förberedelserna inför Erbjudandet, genomfört en granskning av Availo 

(en så kallad due diligence-undersökning). Availo har bekräftat att ingen information som inte är 

allmänt känd och som rimligen kan förväntas påverka priset på Bolagets aktier har lämnats till IP-

Only under denna undersökning. 

Beskrivning av IP-Only 

IP-Only är moderbolag i en koncern som bygger, driver och äger fibernät i Norden. I Sverige har IP-Only 

ett rikstäckande stamnät, ett växande antal öppna stadsnät och flera datacenter som erbjuder s.k. co-

location och molnbaserade tjänster till företag. Bland kunderna märks de mest krävande förbrukarna av 

datakommunikation och infrastrukturtjänster såsom operatörer, tjänsteleverantörer till hushåll, 

kommunikationsintensiva företag, finansinstitutioner, mediabolag och offentlig sektor. IP-Only koncernen 

redovisade en omsättning och ett rörelseresultat om cirka 439 miljoner kronor respektive 

25 miljoner kronor för 2013.   

IP-Only ägs indirekt till cirka 95 procent av EQT. IP-Only AB har organisationsnummer 556330-3055, 

bolaget har sitt säte i Uppsala och dess adress är 753 81 Uppsala. 
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Mer information återfinns på www.ip-only.se 

Preliminär tidplan 

Beräknat datum för offentliggörande 

av erbjudandehandlingen:    14 maj 2014 

Beräknad acceptfrist:    15 maj – 5 juni 2014 

Beräknad likviddag:    13 juni 2014 

IP-Only förbehåller sig rätten att förlänga acceptfristen för Erbjudandet, liksom att senarelägga 

tidpunkten för redovisning av likvid.  

Tvångsinlösen och avnotering 

Snarast möjligt efter det att IP-Only blivit ägare till mer än 90 procent av aktierna i Availo avser 

IP-Only att påkalla tvångsinlösen av resterande aktier i Availo i enlighet med aktiebolagslagen 

(2005:551). I samband härmed avser IP-Only verka för att Availos aktie avnoteras från NASDAQ 

OMX. 

Tillämpliga regler, tvister m.m. 

Svensk lag, Takeover-reglerna, Aktiemarknadsnämndens besked om tolkning och tillämpning av 

Takeover-reglerna och, i förekommande fall, Aktiemarknadsnämndens tidigare besked om tolkning 

och tillämpning av Näringslivets Börskommittés regler om offentliga uppköpserbjudanden är 

tillämpliga på Erbjudandet. 

I enlighet med lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden har IP-

Only den 9 maj 2014 åtagit sig gentemot NASDAQ OMX att följa Takeover-reglerna samt 

Aktiemarknadsnämndens besked om tolkning och tillämpning av Takeover-reglerna och, i 

förekommande fall, Aktiemarknadsnämndens tidigare besked om tolkning och tillämpning av 

Näringslivets Börskommittés regler om offentliga uppköpserbjudanden, samt att underkasta sig de 

sanktioner som NASDAQ OMX kan komma att fastställa vid överträdelse av Takeover-reglerna. IP-

Only informerade Finansinspektionen om Erbjudandet och ovanstående åtagande den 12 maj 2014. 

Tvist rörande, eller som uppkommer i anledning av, Erbjudandet ska avgöras av svensk domstol 

exklusivt, varvid Stockholms tingsrätt ska utgöra första instans. 

Rådgivare 

Nordea Markets Investment Banking, en del av Nordea Bank AB (publ), är finansiell rådgivare och 

Hannes Snellman Advokatbyrå är juridisk rådgivare till IP-Only i samband med Erbjudandet. 

 

Uppsala den 13 maj 2014 

IP-Only AB  

Styrelsen 

Detta pressmeddelande lämnades för offentliggörande den 13 maj 2014 kl. 8.00 (CET). 



                          Uppsala 2014-05-13 

             

 

 

 

 

 

Telefax 018-843 13 99 Telefon 018-843 10 00 

IP-Only AB, 753 81 Uppsala, 

Org nr 556570-3633 info@ip-only.se www.ip-only.se 

Besöksadress: S:t Persgatan 6, Uppsala 

 

Ytterligare information 

För ytterligare information angående Erbjudandet hänvisas till www.ip-only.se. Frågor från media 

ställs till:  

Styrelseordförande Gunnar Asp, Tel: 073 380 80 09, e-post: gunnar.asp@ip-only.se 

VD Mikael Philipsson, Tel: 070 843 10 43, e-post: mikael.philipsson@ip-only.se 

IP-Only i korthet 

IP-Only bygger, driver och äger fibernät i Norden. I Sverige har IP-Only ett rikstäckande stamnät, ett 

växande antal öppna stadsnät och flera datacenter som erbjuder colocation och molnbaserade tjänster till 

företag. Bland kunderna märks de mest krävande förbrukarna av datakommunikation och 

infrastrukturtjänster såsom operatörer, tjänsteleverantörer till hushåll, kommunikationsintensiva företag, 

finansinstitutioner, mediabolag och offentlig sektor.  

Mer information återfinns på www.ip-only.se 

Availo i korthet 

Availo verkar för att höja tillgängligheten och säkerheten för verksamhetskritisk datainformation genom 

att erbjuda Colocation, Hosting och Konnektivitet på ett miljövänligt sätt. Availos tjänster är till för de 

mest krävande kunderna som ställer krav på hög tillgänglighet och tillgång till ett kraftfullt IP-nät. Availo 

är certifierade mot ISO 9001 och ISO 20000-1 och har kontor och datacenter i Stockholm, Linköping och 

Oslo. 2013 betjänade Availo över 1 000 kunder och genererade intäkter om cirka 130 miljoner kronor. 

Availos aktie handlas på NASDAQ OMX, Small Cap.  

Mer information återfinns på www.availo.se 

Viktig information 

Erbjudandet i enlighet med de villkor som anges i detta pressmeddelande riktar sig inte till 

personer vars deltagande i Erbjudandet förutsätter att ytterligare erbjudandehandling upprättas 

eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svenska 

lagar och regler. 

Detta pressmeddelande och annan dokumentation hänförlig till Erbjudandet kommer inte att 

distribueras och får inte postas eller på annat sätt distribueras eller sändas in i något land där detta 

skulle förutsätta att några sådana ytterligare åtgärder företas eller där detta skulle strida mot lagar 

eller regler i det landet. IP-Only kommer inte att tillåta eller godkänna någon sådan distribution. 

Om någon söker acceptera Erbjudandet som ett resultat av att direkt eller indirekt ha överträtt 

dessa restriktioner så kan accepten komma att lämnas utan avseende. 

Erbjudandet lämnas inte, vare sig direkt eller indirekt, genom post eller något annat 

kommunikationsmedel (varmed förstås bland annat telefax, e-post, telex, telefon och Internet) i 

eller in till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA och Erbjudandet 

kan inte accepteras på något sådant sätt eller med något sådant kommunikationsmedel i eller från 

Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA. Följaktligen kommer inte 

detta pressmeddelande eller annan dokumentation avseende Erbjudandet att sändas eller på annat 

sätt tillhandahållas i eller in till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller 

USA och får inte heller distribueras på liknande sätt.  

IP-Only kommer inte att tillhandahålla något vederlag enligt Erbjudandet till Australien, Hongkong, 

Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA. 
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Detta pressmeddelande skickas inte, och får inte skickas, till aktieägare med registrerade adresser 

i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA. Banker, 

fondkommissionärer och andra institutioner som innehar förvaltarregistrerade aktier för personer i 

Australien, Japan, Hongkong, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA, får inte vidarebefordra 

detta pressmeddelande, eller andra till Erbjudandet relaterade dokument, till sådana personer. 

Framtidsinriktad information 

Detta pressmeddelande kan innehålla framtidsinriktad information. Sådan framtidsinriktad 

information är ingen garanti för framtida förhållanden och är föremål för ofrånkomliga risker och 

osäkerhetsfaktorer. Framtidsinriktad information kan urskiljas genom att den inte uteslutande 

avser historiska eller aktuella sakförhållanden och genom att den kan innefatta ord 

såsom ”kan”, ”ska”, ”förväntas”, ”tros”, ”uppskattas”, ”planeras”, ”avses”, ”beräknas”, ”bedöms”, ”

förutses”, ”har som målsättning att”, ”prognostiseras”, ”försöker”, ”skulle kunna”, eller negationer 

av sådana ord och andra variationer därav eller jämförbar terminologi. Den framtidsinriktade 

informationen innefattar bland annat uttalanden om Availos framtida affärsverksamhet efter att, 

och till följd av, att Erbjudandet har genomförts. Denna framtidsinriktade information speglar IP-

Onlys nuvarande förväntningar, baserade på den information som för närvarande finns tillgänglig 

för IP-Only och dessa förväntningar bygger på ett antal antaganden och är föremål för risker och 

osäkerhetsmoment som kan vara eller är utanför IP-Onlys kontroll, inkluderande men inte 

begränsat till effekter av förändringar i den ekonomiska konjunkturen, räntenivåer, fluktuationer i 

efterfrågan på produkter, konkurrens, teknisk utveckling, relationer till anställda, plan och 

byggregler, naturkatastrofer och potentiellt behov av ökade investeringar (exempelvis till följd av 

ökad efterfrågan, nya affärsmöjligheter och lansering av ny teknologi). Faktiska resultat kan 

avsevärt komma att avvika från vad som uttryckts eller antytts i den framtidsinriktade 

informationen. All framtidsinriktad information baseras uteslutande på de förhållanden som råder 

vid tidpunkten då den lämnas och IP-Only har ingen skyldighet (och frånsäger sig uttryckligen 

sådan skyldighet) att uppdatera eller ändra sådan framtidsinriktad information, vare sig som en 

följd av ny information, nya förhållanden eller något annat, med undantag för vad som följer av 

tillämpliga lagar och regler. 

 


