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Ändrat antal aktier och röster i NIBE
Till följd av den företrädesemission som NIBE Industrier AB (publ) (”NIBE” eller ”Bolaget”) tidigare
informerat om har antalet aktier och röster i NIBE ändrats under oktober 2016.
De aktier som tecknats med stöd av teckningsrätter har nu registrerats vid Bolagsverket. Det totala antalet
aktier i NIBE har som en följd av detta ökat med 7 391 566 aktier av serie A, motsvarande 73 915 660 röster,
och 55 154 960 aktier av serie B, motsvarande 55 154 960 röster.
Per den 31 oktober 2016 uppgår det totala antalet aktier i NIBE till totalt 503 561 078 aktier, varav 59 132 590
aktier av serie A och 444 428 488 aktier av serie B. Antalet röster i NIBE uppgår per samma datum till totalt
1 035 754 388 röster.

Om NIBE
NIBE är en global koncern som genom lösningar för inomhusklimat och -komfort samt komponenter och
lösningar för mätning, styrning och elektrisk uppvärmning bidrar till en mer hållbar värld. NIBE har mer än 60
års erfarenhet av tillverkning av produkter avsedda för såväl hushåll som kommersiell användning. Från starten
i småländska Markaryd har NIBE vuxit och har i dag verksamhet och försäljning på fem kontinenter.
NIBE har utvecklat en kultur av entreprenörskap och en passion för att bedriva företagande. Investeringar i
hållbar produktutveckling och företagsförvärv har bidragit till en signifikant expansion för NIBE-koncernen,
som under 2015 hade en omsättning på över 13 miljarder SEK. Verksamheten bedrivs inom tre olika
affärsområden: NIBE Climate Solutions, NIBE Element och NIBE Stoves – med över 11 000 anställda i Europa,
Nordamerika, Asien och Australien.
NIBE är börsnoterat under namnet NIBE Industrier på Nasdaq Stockholm, Large Cap-listan, sedan 1997, med en
sekundärnotering på SIX Swiss Exchange sedan 2011.
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NIBE Industrier AB (publ) offentliggör denna information enligt lagen om handel med finansiella instrument.
Informationen lämnades genom Benny Torstenssons försorg för offentliggörande den 31 oktober 2016 kl.
10.00 CET.
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