Pressmeddelande

Stockholm den 9 oktober 2006

Segulah fullföljer det offentliga erbjudandet till aktieägarna i
NEA och förlänger acceptperioden
Segulah Alfa AB (”Segulah”) offentliggjorde den 11 september 2006 ett offentligt
erbjudande till aktieägarna i Närkes Elektriska AB (publ) (”NEA”) (”Erbjudandet”).
Acceptperioden för Erbjudandet gick ut den 5 oktober 2006. Vid en sammanräkning
av anslutningen i Erbjudandet har Segulah erhållit accepter avseende 787.500 aktier
av serie A och 8.101.212 aktier av serie B, motsvarande 96,3 procent av antalet aktier
och 97,9 av antalet röster i NEA (exklusive de aktier som NEA återköpt och innehar).
Segulah offentliggör härmed att samtliga villkor för Erbjudandet till aktieägarna i NEA
har uppfyllts och att Erbjudandet därmed fullföljs.
För de aktieägare som accepterat Erbjudandet under acceptperioden kommer
redovisning av likvid att ske omkring den 13 oktober 2006.
För att möjliggöra deltagande i Erbjudandet för de aktieägare som ännu inte
accepterat Erbjudandet har Segulah beslutat att förlänga acceptperioden till och
med den 20 oktober 2006 klockan 17.00 (svensk tid). För de aktieägare som
accepterar Erbjudandet under den förlängda acceptperioden beräknas redovisning
av likvid att ske omkring den 27 oktober 2006.
Segulah kommer inom kort att begära avnotering av NEA’s aktier, vilket kommer att
ske i samråd med Stockholmsbörsen. Segulah kommer vidare att påkalla
tvångsinlösen av utestående aktier i NEA.
För ytterligare information kontakta:
Gabriel Urwitz
Ordförande i AB Segulah (publ)
Telefon: 08-442 89 50
Mobil: 0705-90 89 00
Sebastian Ehrnrooth
Partner i AB Segulah (publ)
Telefon: 08-442 89 50
Mobil: 0733-60 42 05
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

Segulah är ett private equitybolag inriktat på utköpsaffärer av medelstora företag i Norden.
Affärsmodellen bygger på majoritetsägande och ett aktivt engagemang av branschkunniga
industriella rådgivare. F.n. förvaltas två fonder, Segulah II med 850 miljoner kronor och Segulah
III med ett kapital om 2,35 miljarder kronor. AB Segulah är exklusiv investeringsrådgivare åt
fonderna.
Fondernas nuvarande portföljer av bolag inkluderar Callenberg (marina elinstallationer), Previa
(företagshälsovård), HMS (industriella nätverkskort), Powermill (installation och reparation av
elektronik), Kosan Crisplant (fyllningsutrustning för gasolflaskor), Dacke PMC (industriell hydraulik,
Nordform (prefabricerade betongprodukter) och Joy Shop (detaljhandel).
För ytterligare information vänligen besök www.segulah.se.

