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Danfoss lämnar ett offentligt köpeanbud på Vacons aktier – Ahlström Capital sålde sitt 

aktieinnehav i Vacon till Danfoss 

Danfoss Ab har i dag den 12.9.2014 meddelat att bolaget lämnar ett offentligt köpeanbud på 

Vacon Abp:s alla aktier. Ahlström Capitals helägda dotterbolag AC Invest Three B.V. har i går den 

11.9.2014 avtalat om att sälja sitt aktieinnehav i Vacon till Danfoss. Före försäljningen var AC 

Invest Three B.V. den största aktieägaren i Vacon. Bolaget ägde 3 229 688 aktier i Vacon, vilket 

motsvarade 10,56 procent av Vacons aktiestock. 

Den första fasen i AC Invest Three B.V.:s försäljning av 3 053 400 aktier (9,98 procent av Vacons 

aktiestock) genomfördes den 11.9.2014. Den andra fasen, som omfattar försäljningen av 176 

288 aktier (0,58 procent av Vacons aktiestock), förutsätter att arbets- och näringsministeriet 

bekräftar försäljningen av aktierna i enlighet med lagen om tillsyn över utlänningars företagsköp 

(172/2012). Försäljningen av dessa aktier genomförs efter arbets- och näringsministeriets 

bekräftelse.  

Försäljningspriset för AC Invest Three B.V.:s Vacon-aktier är 29,70 euro per aktie. Om det 

offentliga köpeanbud som Danfoss i dag lämnat på Vacons aktier fullföljs, tillämpas för alla av AC 

Invest Three B.V. sålda Vacon-aktier det försäljningspris som erbjuds i det offentliga 

köpeanbudet motsvarande 34,00 euro per aktie. 

”Ahlström Capital -koncernen har allt sedan 2001 deltagit i Vacons tillväxthistoria som en 

betydelsefull och aktiv aktieägare.  Vacon har utgjort en betydande del av våra 

investeringstillgångar och vi anser att det pris som Danfoss erbjuder ger Ahlström Capital en 

möjlighet att lösgöra sig från Vacon till ett mycket bra pris. Vi utvärderar kontinuerligt nya 

investeringsmöjligheter i enlighet med vår strategi och försäljningen av aktierna erbjuder en 

möjlighet att utveckla vår portfölj med nya investeringar, konstaterar Jacob af Forselles, 

Ahlström Capitals investeringsdirektör. 

Tilläggsinformation: 

Jacob af Forselles, investeringsdirektör, Ahlström Capital Oy, tfn 040 550 2379 

 
Ahlström Capital 
Ahlström Capital är ett av Finlands största investeringsbolag som skapar värde för sina aktieägare genom 
att placera i industriella objekt, börsbolag och fastigheter. Ahlström Capital-koncernens balansomslutning 
är ca en miljard euro och koncernens årliga omsättning ca 1,4 miljarder euro. Ahlström Capitals portfölj 
innehåller betydande aktieinnehav i börsbolagen Ahlstrom Abp, Munksjö Oyj, och Outokumpu Oyj. 
Dessutom innehåller portföljen direkta industriella placeringar som andelar i Destia Group Oyj, Enics AG 
och ÅR Packaging Group AB, samt betydande fastighets- och skogsegendom. 

 


