
 

PRESSMEDDELANDE 14 augusti 2017 

Aktiemarknadsnämndens uttalande AMN 2017:25  

om acceptfristen för Knorr-Bremses bud på Haldex 

 

Aktiemarknadsnämnden har idag meddelat uttalandet AMN 2017:25 efter en framställning från 

Haldex. Haldex hade hemställt att nämnden skulle besluta att Knorr-Bremse inte får förlänga 

acceptfristen ytterligare i sitt erbjudande till aktieägarna i Haldex. Nämnden konstaterar i uttalandet 

att det enligt punkten II.7 i Nasdaq Stockholms takeover-regler bara är en budgivare och inte ett 

målbolag som kan ansöka om en förlängning av acceptfristen. Haldex ansökan har därför avvisats 

och inte tagits upp till prövning i sak.  

 

Hela uttalandet finns på nämndens hemsida www.aktiemarknadsnamnden.se . Samtliga deltagande 

ledamöter står bakom uttalandet. 

 

Den nuvarande acceptfristen löper ut den 26 september. Knorr-Bremse har i slutet av juni ansökt om 

ännu en förlängning av acceptfristen och har därefter i avvaktan på Haldex bolagsstämmas beslut 

den 17 augusti 2017 bett nämnden att avvakta med den fortsatta handläggningen av ärendet. I 

dagens uttalande tillägger nämnden att den utgår från att Knorr-Bremse omedelbart efter bolags-

stämman i Haldex den 17 augusti 2017 återkommer till nämnden och marknaden med besked om 

huruvida nämnden ska återuppta handläggningen av Knorr-Bremses ansökan.   

 

Aktiemarknadsnämnden hade tidigare indikerat att det nu offentliggjorda uttalandet skulle behand-

las vid ett sammanträde onsdagen den 16 augusti. Eftersom framställningen från Haldex avvisades 

och inte behandlades i sak kunde uttalandet beslutas tidigare än indikerat. Inget nytt sammanträde 

eller behandling av frågor angående budet på Haldex har planerats före Haldex bolagsstämma den 17 

augusti.  

 

Mot ovanstående bakgrund har Aktiemarknadsnämnden inga kommentarer till aktuella frågor kring 

budet på Haldex. 

 

För det fall att någon ny framställning rörande budet på Haldex skulle inkomma gäller som alltid att 

Aktiemarknadsnämnden inte kan kommentera handläggningen förrän ett ärende är avgjort och 

offentliggjort. Nämnden påminner om att det är endast nämnden som kan bedöma hur nämnden 

avser att arbeta med ett ärende. 

http://www.aktiemarknadsnamnden.se/

