Pressmeddelande
Rabbalshede den 10 januari 2017

Kallelse till extra bolagsstämma i Rabbalshede Kraft AB (publ)
Aktieägarna i Rabbalshede Kraft AB (publ), org. nr 556681-4652, kallas härmed till extra
bolagsstämma tisdagen den 31 januari 2017 kl 13:00 på Elite Park Avenue Hotel,
Kungsportsavenyn 36-38 i Göteborg. Registrering till bolagsstämman börjar kl 12:30.
Rabbalshede Kraft kallar till extra bolagsstämma för att bland annat behandla följande frågor
1)

Minskning av aktiekapitalet för avsättning till fritt eget kapital

2)

Beslut om riktad nyemission

3)

Val av styrelse

Styrelsen föreslår att bolagets aktiekapital ska minskas för avsättning till fri fond att användas
enligt beslut av kommande bolagsstämmor. Genom avsättning till fri fond ska bolagets aktiekapital
minskas med totalt 126 843 931 kronor.
Styrelsen föreslår att kapitalökningen skall uppgå till högst 300 000 000 kronor och tecknas helt av
Greystone Infrastructure Fund (Global Master) L.P. och STRP Infrastructure Fund L.P
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(”Investerarna”) genom att emittera aktier av serie B i bolaget till Investerarna i ett samägt bolag.
Teckningskursen vid teckning av varje aktie av serie B ska vara 8,50 kronor per aktie.
Skälen till att styrelsen föreslår en avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att det har
bedömts vara fördelaktigt för bolaget att Investerarna ges möjlighet att bli aktieägare i bolaget
eftersom det förstärker aktieägarbasen i Rabbalshede Kraft.
Investerarna är långsiktiga institutionella investerare och emissionen förbättrar den finansiella
ställningen i bolaget. Teckningskursen har fastställts genom förhandlingar och utgör ett bedömt
marknadsvärde.
Investerarna blir genom denna investering bolagets andra största aktieägare med cirka 21 procent
av innehavet, Manor blir som tidigare bolagets största aktieägare med cirka 45 procent av
innehavet.
Teckning av aktierna skall ske senast den 1 februari 2017.
Aktieägare, som önskar delta vid den extra bolagstämman, ska
dels

vara införd i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda aktieboken per
onsdagen den 25 januari 2017,

dels

anmäla sitt deltagande hos bolaget per telefon 0525-197 00, per e-post till
info@rabbalshedekraft.se eller per brev under adressen Rabbalshede Kraft AB (publ),
Marknadsvägen 1, 457 55 Rabbalshede senast onsdagen den 25 januari 2017 kl 17.00.

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste, för att ha rätt att delta i bolagsstämman,
begära att tillfälligt föras in som ägare i aktieboken hos Euroclear Sweden AB. Aktieägaren bör
underrätta förvaltaren härom i god tid så att införing i aktieboken har skett onsdagen den 25
januari 2017.
Kallelse till extra bolagsstämma annonseras i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets
hemsida tisdagen den 10 januari 2017. Annonsering att kallelse skett publiceras samma dag i
Dagens Industri och i Göteborgs-Posten.
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Greystone Managed Investments Inc. tillhandahåller investeringstjänster till investerare.
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För ytterligare information, vänligen kontakta:
Britta Ersman, Finans- och IR-chef, Tel. +46 (0) 702-79 79 43
E-post; britta.ersman@rabbalshedekraft.se

Detta är Rabbalshede Kraft
Rabbalshede Kraft AB (publ) projekterar och etablerar landbaserade vindparker som drivs i egen regi, i
samarbete med andra aktörer eller till försäljning där bolaget kan erbjuda operativa tjänster. Rabbalshede Kraft
bildades 2005 och förvaltar idag 134 vindkraftverk varav 71 verk inom åtta vindparker är i egen ägo.
Den producerade elen från bolagets vindparker i drift säljs på den öppna elmarknaden Nord Pool.
Följ bolagets utveckling på www.rabbalshedekraft.se
Detta är Manor
Manor är en långsiktig investerare inom effektiv resursanvändning. Som ett privat industriföretag,
tillhandahåller Manor långsiktigt utvecklingskapital till entreprenörer och industriella projekt. Manors mål är att
verka från ett utvalt antal plattformsföretag alla inriktade mot en bättre och mer effektiv användning av energi
och naturresurser. Manor är aktiv inom förnyelsebarenergi i Frankrike, Sverige och Österrike och i
jordbruksteknik i 15 geografiska områden. Följ bolagets utveckling på www.manor-group.com
Detta är Greystone Managed Investments Inc.
Grundat 1988, Greystone Managed Investments Inc. är en privatägt kanadensiskt institutionella
kapitalförvaltare. Kontrollerat av de anställda, är företaget en av Kanadas största oberoende institutionella
kapitalförvaltare med över $ 30 miljarder i tillgångar under förvaltning. Greystone erbjuder in-house expertis
inom ränte-, kanadensiska aktier, amerikanska aktier, internationella aktier, infrastruktur och fastigheter och
bolån. Greystone har sitt huvudkontor i Regina, med kontor i Toronto, Winnipeg och Hong Kong.
För mer information om Greystone Managed Investments Inc., besök https://www.greystone.ca/ .
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