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Familjen Forsström lämnar ett kontanterbjudande om att förvärva samtliga 

aktier i Forsstrom High Frequency AB 

FHF Holding AB, org.nr 559345-4613 (”FHF Holding”), ett nybildat bolag helägt av medlemmar i 

familjen Forsström, lämnar härmed ett kontanterbjudande avseende B-aktierna i Forsstrom High 

Frequency AB, org.nr  556461-7529 (”Forsstrom High Frequency” eller ”Bolaget”) till aktieägarna i 

Forsstrom High Frequency (”Erbjudandet”). Forsstrom High Frequencys B-aktier är föremål för 

inofficiell handel på Alternativa Listan. 

FHF Holding erbjuder 7,75 kronor för varje utestående B-aktie i Forsstrom High Frequency. 

Erbjudandet bygger på en extern värdering av samtliga aktier1 i Forsstrom High Frequency om cirka 

13 562 500 kronor. Erbjudandet innebär en premie om: 

 cirka 55 procent jämfört med kursen om 5,00 kronor för Bolagets aktier vid listningen på 

Alternativa Listan den 10 november 2014, och  

 cirka 13 procent jämfört med den volymviktade genomsnittskursen om 6,83 kronor2 för 

Bolagets aktie på Alternativa Listan under de senaste 12 månaderna. 

Acceptfristen för Erbjudandet inleds den 24 november 2021 och avslutas den 15 december 2021. 

Utbetalning av vederlag beräknas ske omkring den 20 december 2021.  

1. BAKGRUND OCH MOTIV TILL ERBJUDANDET 

Forsstrom High Frequency, som har sitt säte i Lysekil, utvecklar, tillverkar och säljer maskiner 

för svetsning med högfrekvens (HF) i PVC- och PU-material. Mer information om Bolaget 

finns på www.forsstrom.com. 

Familjen Forsström har sedan 1960-talet byggt maskiner för HF-svetsning. Bolaget grundades 

1970 och har sedan dess kontrollerats och drivits av familjen Forsström. 

B-aktierna i Forsstrom High Frequency var under perioden juli 2000 – november 2014 listade 

på AktieTorget. Från det att Bolaget avlistades från AktieTorget har Bolagets aktier varit 

föremål för inofficiell handel på Alternativa Listan. 

Forsstrom High Frequency har nu mottagit information från Pepins, som driver Alternativa 

Listan, att handelstillfället i december 2021 kommer vara det sista för Alternativa Listan med 

nuvarande handelsmodell. Den omständighet att Alternativa Listan upphör med nuvarande 

handelsmodell innebär att det i framtiden blir svårare, eller riskerar att bli svårare, för 

Forsstrom High Frequencys aktieägare att köpa och sälja sina aktier. 

Det kan noteras att Bolagets aktier har varit föremål för mycket begränsad handel på den 

Alternativa Listan. Forsstrom High Frequency anser att den begränsade handeln inte 

rättfärdigar de merkostnader och den tidsåtgång som listningen innebär. Det noteras även 

att familjen Forsström under åren mottagit flertalet förfrågningar från aktieägare som önskat 

avyttra sina aktier, men som inte kunnat avyttra dem på den Alternativa Listan till följd av 

den begränsade handeln. 

                                                           
1 Baseras på 1 750 000 aktier, varav 287 500 är A-aktier och 1 462 500 är B-aktier. 
2 Enligt uppgift från Bolaget.  

http://www.forsstrom.com/
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Utöver ovan står familjen Forsström inför ett kommande generationsskifte och har under en 

tid övervägt strategiska alternativ för Bolagets framtida utveckling. Familjen Forsström och 

Forsstrom High Frequency anser att en minskning av Bolagets aktieägarkrets skulle vara 

fördelaktigt för att minska kostnaderna och tiden som läggs på diverse administrativa 

förpliktelser som den stora aktiekretsen innebär. Vidare har det mot bakgrund av den 

begränsade handeln som förekommit på den Alternativa Listan och kostnaden för listningen 

beslutats att B-aktierna i Forsstrom High Frequency inte kommer upptas till handel igen. 

Familjen Forsström äger idag cirka 69 procent av samtliga aktier i Forsstrom High Frequency 

och har inför erbjudandet flyttat majoriteten av sitt ägande till FHF Holding. 

2. ERBJUDANDET 

FHF Holding erbjuder aktieägarna 7,75 kronor för varje utestående B-aktie i Forsstrom High 

Frequency. Kursen för Erbjudandet har fastställts genom extern värdering av Bolaget där 

samtliga aktier i Bolaget värderats till cirka 13 562 500 kronor. 

Erbjudandet innebär en premie om: 

 cirka 55 procent jämfört med kursen om 5,00 kronor för Bolagets aktier vid listningen 

på Alternativa Listan den 10 november 2014, och  

 cirka 13 procent jämfört med den volymviktade genomsnittskursen om 6,83 kronor3 

för Bolagets aktie på Alternativa Listan under de senaste 12 månaderna. 

Courtage, som på Alternativa Listan uppgår till ett minimum om 250 kronor eller 1 procent av 

transaktionsvärdet, kommer inte att utgå i samband med Erbjudandet. 

Det finns inga villkor i Erbjudandet för att det ska fullföljas. 

3. INFORMATION OM HUR ERBJUDANDET ACCEPTERAS 

Förvaltarregistrerade innehav 

Aktieägare vars innehav av B-aktier i Forsstrom High Frequency är förvaltarregistrerade hos 

bank eller annan förvaltare får ingen förtryckt acceptsedel utan accept ska ske i enlighet med 

anvisningar från respektive förvaltare. 

Direktregistrerade innehav 

Aktieägare vars innehav av B-aktier i Forsstrom High Frequency är direktregistrerade hos 

Euroclear Sweden AB (”Euroclear”) och som önskar acceptera Erbjudandet ska under 

perioden från och med den 24 november 2021 och till och med den 15 december 2021 

underteckna samt posta eller maila acceptsedel till Hagberg & Aneborn Fondkommission. 

Acceptsedel måste vara Hagberg & Aneborn tillhanda senast kl. 15:00 den 15 december 

2021. Bifogat svarskuvert kan användas.  

                                                           
3 Enligt uppgift från Bolaget.  
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Posta/maila acceptsedeln till: 

Hagberg & Aneborn Fondkommission AB 

Ärende: Forsstrom High Frequency 

Valhallavägen 124 

114 41 Stockholm 

Tel: 08-408 933 50 

E-post: info@hagberganeborn.se 

 

I det fall acceptsedeln skickas per post måste detta göras i god tid före sista anmälningsdag 

för att vara Hagberg & Aneborn tillhanda senast kl. 15:00 den 15 december 2021. 

VP-konto och aktuellt aktieinnehav i Forsstrom High Frequency framgår av den förtryckta 

acceptsedeln som sänts ut till direktregistrerade aktieägare i Forsstrom High Frequency. 

Aktieägare bör själva kontrollera att de förtryckta uppgifterna på acceptsedeln är korrekta. 

Observera att felaktiga eller ofullständiga acceptsedlar kan komma att lämnas utan 

avseende. Ytterligare acceptsedlar kan erhållas från Hagberg & Aneborn på ovanstående 

telefonnummer eller e-postadress. 

Pantsatta innehav 

I det fall B-aktierna i Forsstrom High Frequency är pantsatta i Euroclear-systemet måste såväl 

aktieägaren som panthavaren underteckna acceptsedeln och bekräfta att panträtten upphör. 

Panträtten måste således vara avregistrerad i Euroclear-systemet avseende berörda aktier. 

Bekräftelse och överföring av B-aktier till ett spärrat VP-konto 

Efter det att Hagberg & Aneborn mottagit och registrerat korrekt ifylld acceptsedel kommer 

B-aktierna i Forsstrom High Frequency att överföras till ett för varje B-aktieägare nyöppnat 

spärrat VP-konto, så kallat apportkonto. I samband därmed skickar Euroclear en avi 

(”VP-avi”) som utvisar det antal B-aktier i Forsstrom High Frequency som utbokats från det 

ursprungliga VP-kontot samt en VP-avi som utvisar det antal B-aktier som inbokats på det 

nyöppnade spärrade VP-kontot. 

Redovisning av likvid 

Redovisning av likvid kommer påbörjas den 20 december 2021 och sker genom att likvid 

utbetalas till det bankkonto som är kopplat till VP-kontot. I samband med utbetalning av 

likvid utbokas B-aktierna från det spärrande VP-kontot (apportkontot) som därmed avslutas. 

VP-avi som redovisar utbokningen från det spärrade VP-kontot skickas inte ut. 

Offentliggörande av utfall 

Utfallet i Erbjudandet kommer att offentliggöras genom pressmeddelande, vilket beräknas 

ske omkring den 17 december 2021. Pressmeddelandet kommer finnas tillgängligt på 

Bolagets hemsida. 

Information till utländska aktieägare 

Aktieägare bosatta utanför Sverige och vilka äger rätt att delta i Erbjudandet, kan vända sig 

till Hagberg & Aneborn Fondkommission AB enligt ovan för information om accept. Detta 

mailto:info@hagberganeborn.se
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avser dock inte aktieägare bosatta i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, 

Sydafrika, eller USA eller annat land där deltagande i Erbjudandet helt eller delvis är föremål 

för legala restriktioner. 

Övrig information om Erbjudandet 

En eventuell förlängning av acceptperioden offentliggörs genom pressmeddelande. 

Erbjudandet är oåterkalleligt och accept kan inte återkallas. Ofullständiga eller felaktigt 

ifyllda acceptsedlar kan komma att lämnas utan beaktande. 

4. INLÖSEN 

Om FHF Holding genom Erbjudandet eller på annat sätt blir ägare till mer än 90 procent av 

aktierna i Forsstrom High Frequency avser FHF Holding att påkalla inlösen i enlighet med 

aktiebolagslagen i syfte att förvärva samtliga utestående aktier i Forsstrom High Frequency. 

5. TILLÄMPLIG LAG OCH TVISTER 

Svensk lag är tillämplig på Erbjudandet. Tvist rörande, eller som uppkommer i anslutning till, 

Erbjudandet ska avgöras av svensk domstol exklusivt, med Göteborgs tingsrätt som första 

instans. Aktierna i Forsstrom High Frequency är föremål för inofficiell handel på Alternativa 

Listan. Alternativa Listan är inte en reglerad marknad eller en handelsplattform 

(s.k. MTF-plattform) enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Lagen (2006:451) om 

offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden är därmed inte tillämplig på Erbjudandet 

och inte heller tillämpas eller gäller några takeoverregler för reglerade marknader eller 

handelsplattformar. Vänligen notera att då lagen (2006:451) om offentliga 

uppköpserbjudanden på aktiemarknaden så har denna erbjudandehandling inte godkänts av 

Finansinspektionen.  

6. YTTERLIGARE INFORMATION 

För ytterligare information om Erbjudandet vänligen kontakta nedanstående person: 

Peter Forsström 

peter.forsstrom@forsstrom.com 

0523 66 66 01 

Denna information offentliggjordes den 22 november 2021 klockan 09.00.  

RESTRIKTIONER 
Erbjudandet riktar sig inte till personer vars deltagande i Erbjudandet förutsätter att erbjudandehandling 
upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk rätt. 
Detta pressmeddelande och annan dokumentation hänförlig till Erbjudandet kommer inte att offentliggöras i 
eller distribueras i eller till och får inte postas eller på annat sätt distribueras eller sändas i eller till något land 
där detta skulle förutsätta att några sådana ytterligare åtgärder företas eller där detta skulle strida mot 
tillämpliga lagar eller regleringar. 
 
Dokumentation hänförlig till Erbjudandet skickas inte, och får inte skickas, till aktieägare med registrerade 
adresser i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, eller USA. Banker, fondkommissionärer 
och andra institutioner som innehar förvaltarregistrerade aktier för personer Australien, Hongkong, Japan, 
Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, eller USA får inte vidarebefordra dokumentation hänförlig till Erbjudandet, till 
sådana personer. 
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