Pressmeddelande, Markaryd, 30 oktober 2020 kl 08.00 CET

Omvandling av aktier i NIBE Industrier AB (publ)
Enligt NIBE Industrier AB:s bolagsordning har ägare av aktie av serie A rätt att begära omvandling
av aktie av serie A till aktie av serie B. Genom omvandling minskar det totala antalet röster i
bolaget. När en sådan omvandling har skett, har NIBE Industrier AB en skyldighet enligt lag att
offentliggöra uppgifter om förändringen.
Under oktober 2020 har, på begäran av aktieägare, 250 000 aktier av serie A omvandlats till 250 000
aktier av serie B. Det totala antalet röster i bolaget uppgår därefter till 1 028 559 932. Det totala
antalet registrerade aktier i bolaget uppgår till 504 016 622 aktier varav 58 282 590 utgör aktier av
serie A och 445 734 032 utgör aktier av serie B.

För mer information: Gerteric Lindquist, CEO och Hans Backman, CFO; +46 (0)433-27 30 00

Denna information är sådan information som NIBE Industrier AB (publ) är skyldigt att offentliggöra
enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 30 oktober 2020 kl. 08.00 CET.

NIBE Group – en global koncern med bolag och närvaro i hela världen
NIBE Group är en global koncern som bidrar till ett minskat klimatavtryck och bättre utnyttjande av energi.
Inom våra tre affärsområden – Climate Solutions, Element och Stoves – utvecklar, tillverkar och marknadsför
vi ett brett utbud av miljövänliga och energieffektiva lösningar för inomhuskomfort i alla typer av fastigheter
samt komponenter och lösningar för intelligent uppvärmning och styrning inom industri och infrastruktur.
Från starten i småländska Markaryd för snart 70 år sedan, har NIBE vuxit till ett internationellt företag med
17.300 (16.900) anställda och närvaro i hela världen. Drivkraften har sedan starten varit en stark kultur av
entreprenörskap och en passion för ansvarsfullt företagande. Framgångsfaktorerna har varit långsiktiga
investeringar i hållbar produktutveckling och strategiska förvärv. Tillsammans har detta åstadkommit en
målinriktad och kraftig tillväxt som 2019 genererade en omsättning på drygt 25 (22) miljarder kronor.
NIBE är sedan 1997 börsnoterat under namnet NIBE Industrier AB på Nasdaq Nordic, Large Cap med en
sekundärnotering på SIX Swiss Exchange sedan 2011.

