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Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras till eller inom Australien, Japan, Kanada, Nya 
Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA. Erbjudandet lämnas inte till personer i dessa länder eller till personer i 
något annat land, vars deltagande förutsätter ytterligare dokumentation, registrering eller andra åtgärder 
utöver vad som följer av svensk rätt. 

 

Pressmeddelande 21 januari 2011 

Mannerheim Teknik Holding AB offentliggör utfall i erbjudandet till aktieägarna i VKG efter 
den förlängda acceptperioden och avser att påkalla tvångsinlösen 

 Mannerheim Tekniks ägarandel per den 20 januari 2011 uppgår till 90,34% av samtliga aktier och 

röster i VKG. 

 Mannerheim avser att påkalla tvångsinlösen av resterande aktier samt verka för en avnotering av 

VKG:s aktie från First North 

Mannerheim Teknik Holding AB, org. nr. 556824-0062 (”Mannerheim Teknik” eller ”Budgivaren”), som 
kontrolleras av VKG:s styrelseordförande Gunnar Mannerheim och VKG:s verkställande direktör Fredrik 
Mannerheim, offentliggjorde den 11 november 2010 ett kontanterbjudande avseende förvärv av samliga aktier 
i VKG Energy Services AB (publ), org. nr. 556684-9393 (”VKG” eller ”Bolaget”) för 0,19 kronor kontant per aktie 
(”Erbjudandet”). Den 17 januari 2011 meddelade Mannerheim Teknik att Erbjudandet fullföljs och att 
acceptperioden förlängs till 20 januari 2011. Mannerheim Teknik meddelade vid samma tillfälle att de efter 
acceptperiodens utgång 14 januari 2011 kontrollerade 89,52% av aktier och röster i VKG. 

Efter den förlängda acceptperiodens utgång den 20 januari 2011 har 9 451 980 aktier lämnats in i erbjudandet 
motsvarande 6,29% av aktiekapitalet och röstetalet i VKG. Tillsammans med de 126 235 824 aktier, 
motsvarande 84,04% av aktiekapitalet och röstetalet, förvärvade utanför erbjudandet till ett pris om 0,19 kr 
per aktie sedan 11 november 2010 äger Mannerheim Teknik 135 687 804 aktier motsvarande 90,34% av 
samtliga aktier och röster i VKG.  

Mannerheim Teknik avser att verka för en avnotering av aktierna i VKG från First North samt påkalla 
tvångsinlösen av resterande aktier.  

"Det är med glädje vi nu har säkerställt framtiden för dotterbolagen i VKG. Vi välkomnar varmt samtliga 
anställda till Mannerheim Industrier in i nästa fas på en spännande gemensam resa. Som långsiktig ägare vill vi 
tillföra stabilitet och en större öppenhet, vilket skall göra oss bättre rustade att klara av dagens och framtida 
utmaningar.” säger Fredrik Mannerheim, VD för Mannerheim Industrier AB, moderbolaget till Mannerheim 
Teknik, i en kommentar.  

Mannerheim Teknik förbehåller sig rätten att fortsatt förvärva aktier i VKG över marknaden. För vidare 
information om Erbjudandet, se erbjudandehandling daterad den 3 december 2010. 

För övrig information vänligen kontakta 
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