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Pressmeddelande 4 december 2009 
 
Mannerheim Invest AB offentliggör utfall i erbjudandet till aktieägarna i Megacon AB 
efter den förlängda acceptperioden och avser att påkalla tvångsinlösen 
 
Mannerheim Invest AB (”Mannerheim Invest”) offentliggjorde den 2 september 2009, enligt reglerna 
om budplikt i lag (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden, ett kontanterbjudande 
om 23,0 kronor per aktie till aktieägarna i Megacon AB (”Megacon”) om att överlåta samtliga aktier 
utgivna av Megacon till Mannerheim Invest (”Erbjudandet”). 
 
Mannerheim Invests innehav av aktier i Megacon uppgår efter den förlängda acceptperiodens slut till 
96,8 procent. Mannerheim Invest avser att begära tvångsinlösen av resterande aktier. Nordic Growth 
Market NGM AB (”NGM”) har bifallit Megacons ansökan om att sista dag för handel i Megacons 
aktie skall vara den 23 december 2009. Vidare har Mannerheim Invest kallat till en extra 
bolagsstämma den 15 december 2009 för val av styrelseledamöter. 
 
Efter den ordinarie och förlängda acceptperiodens utgång den 3 december 2009 hade 761 679 aktier 
lämnats in i Erbjudandet, motsvarande 47,6 procent av aktiekapitalet och rösterna. Inklusive de 95 200 
aktier som förvärvats i marknaden kontrollerar Mannerheim Invest totalt 1 548 188 aktier i Megacon, 
motsvarande 96,8 procent av aktiekapitalet och rösterna.  
 
För de aktieägare som accepterade Erbjudandet under den förlängda acceptperioden påbörjas 
redovisning av likvid den 9 december 2009.  
 
Sista handelsdag för aktien i Megacon kommer att vara den 23 december 2009. Mannerheim Invest 
avser att begära tvångsinlösen av de resterande aktierna. Mannerheim Invest har även kallat till en 
extra bolagsstämma som äger rum den 15 december 2009 i syfte att föreslå omval av 
styrelseledamöterna Peter Stockhaus och Lars Bern samt nyval av Gunnar Mannerheim och Fredrik 
Mannerheim. Till styrelsens ordförande föreslås Fredrik Mannerheim. 
 
Mannerheim Invest förbehåller sig rätten att fortsatt förvärva aktier i Megacon över marknaden. För 
vidare information om erbjudandet, se erbjudandehandling daterad den 29 september 2009. 

 
För ytterligare information, vänligen kontakta: 
 
Mannerheim Invest: 
Fredrik Mannerheim, VD 
Tel: +46 (0)70-311 08 60 
E-mail: fredrik@mannerheim.se 
 
Remium: 
Björn Garat, Corporate Finance 
Tel: +46 (0)70-723 77 79 
E-mail: bjorn.garat@remium.com 


