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Pressmeddelande
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Utnyttjande av övertilldelningsoptionen
Carnegie och Morgan Stanley (”Joint Global Coordinators”) har meddelat Hoist Finance AB (publ)
(” ola t”)
a l n st nts
l
s n st nt
r l o Costas o os ( Övertilldelarna”)
att övertilldelningsoptionen har utnyttjats till fullo avseende 6 312 118 aktier i Bolaget.
I samband med börsintroduktionen och noteringen av Bolagets aktier på Nasdaq Stockholm
(”Erbjudandet”) utställde Övertilldelarna en option till Joint Global Coordinators att förvärva upp till
6 312 118 befintliga aktier för att täcka övertilldelning av aktier i Erbjudandet (”Övertilldelningsoptionen”).
Morgan Stanley har idag, i sin roll som stabiliseringsmanager för Joint Global Coordinators räkning i
Erbjudandet, utnyttjat Övertilldelningsoptionen till fullo.
Ingen stabilisering har skett sedan börsnoteringen och med hänsyn till Bolagets aktiekursutveckling har
Carnegie och Morgan Stanley beslutat att avsluta stabiliseringsperioden.

För ytterligare information, var vänlig kontakta:
Anne Rhenman Eklund, Group Head of Communications and IR Hoist Finance AB (publ)
Tel.: +46 (0)8 55 51 77 90
E-mail: anne.rhenman-eklund@hoistfinance.com
-----------------------------------------------------------------------------------

Om Hoist Finance
Hoist Finance är en ledande samarbetspartner som specialiserar sig på förvärv och förvaltning av förfallna
konsumentfordringar utan säkerhet som härrör från internationella banker och finansiella institut. Hoist
Finances verksamhet bedrivs huvudsakligen genom Bolagets operativa call centers runt om i Europa, vilka i
vissa fall har kompletterats med noggrant utvalda lokala externa partners. Per den 31 december 2014
uppgick värdet av Hoist Finance förvärvade fordringar till cirka 8,6 miljarder SEK1. Det helägda
dotterbolaget Hoist Kredit AB (publ) är ett reglerat kreditmarknadsbolag som står under
Finansinspektionens tillsyn. Detta gör det möjligt för Hoist Finance-koncernen att primärt finansiera sig
genom inlåningsverksamhet (HoistSpar) i Sverige. Koncernen använder sig därutöver även av
kapitalmarknaden för att anskaffa långfristigt kapital och har tre utestående serier av lån, samtliga utgivna
av Hoist Kredit AB (publ), noterade på Nasdaq Stockholm.

Ovanstående information har publicerats i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden och lagen om
handel med finansiella instrument.
Informationen lämnades för offentliggörande kl. 13:05 CET den 2 april 2015.
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Exklusive amorterande konsumentlåneportfölj samt aktier och andelar i joint venture.
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Detta meddelande utgör inte ett erbjudande att sälja eller förvärva några värdepapper som getts ut av
Hoist Finance AB (publ) ("Bolaget") i någon jurisdiktion där sådant erbjudande eller försäljning skulle
vara olaglig.
I en EES-medlemsstat, annan än Sverige, som har implementerat direktiv 2003/71/EU i nuvarande
lydelse (tillsammans med eventuella implementeringsåtgärder i medlemsstaten, "Prospektdirektivet"),
riktar sig detta meddelande endast till "kvalificerade investerare" i den medlemsstaten enligt
Prospektdirektivets definition.
Detta dokument och den information som dokumentet innehåller får inte publiceras eller distribueras i
eller till USA. Detta dokument utgör inte ett erbjudande om att sälja eller förvärva några värdepapper i
USA. De värdepapper som omnämns häri har inte, och kommer inte att, registreras i enlighet med den
vid var tid gällande amerikanska Securities Act från 1933 ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller
säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller avser en transaktion som inte
omfattas av registrering i enlighet med Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några
värdepapper som omnämns häri i USA eller att göra ett offentligt erbjudande av sådana värdepapper i
USA.
I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och allt annat material avseende
värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är
hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av
"kvalificerade investerare" (enligt definitionen i paragraf 86(7) i den brittiska Financial Services and
Markets Act 2000) som är (i) personer som har professionell erfarenhet av frågor som rör investeringar
och som omfattas av definitionen av "professionella investerare" i artikel 19(5) i den brittiska Financial
Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Föreskriften"); eller (ii) enheter med
hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Föreskriften (alla sådana personser benämns
gemensamt "relevanta personer"). Personer som inte är relevanta personer bör inte vidta några
åtgärder baserat på detta dokument och inte heller agera eller förlita sig på det.
Ett eventuellt erbjudande av värdepapper som hänvisas till i detta meddelande kommer att göras
genom ett prospekt som kan erhållas från Bolaget och som kommer att innehålla detaljerad information
om Bolaget och dess ledning samt finansiell information. Detta meddelande utgör marknadsföring och
är inte ett prospekt i enlighet med Prospektdirektivet. Investerare bör inte teckna sig för de värdepapper
som beskrivs i detta meddelande annat än med stöd av informationen i prospektet.
Framåtriktade uttalanden
Detta meddelande kan innehålla vissa framåtriktade uttalanden. Sådana uttalanden är uttalanden som
inte avser historiska fakta och de innehåller uttryck som "anser", "väntar", "förväntar", "avser",
"planerar", "uppskattar", "kommer", "kan", "fortsätter", "ska", "bör", "får", eller liknande. De
framåtriktade uttalandena i detta meddelande är baserade på olika uppskattningar och antaganden,
vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att antagandena i dessa
framåtriktade uttalanden var rimliga när de gjordes kan det inte garanteras att de kommer att infrias
eller visa sig vara korrekta. Eftersom dessa uttalanden är baserade på uppskattningar eller är föremål för
risker och osäkerheter kan de faktiska resultat eller utfall, som ett resultat av olika faktorer, komma att
väsentligen avvika från vad som uttryckligen eller indirekt framgår av sådan information. Sådana risker,
osäkerheter och andra väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska resultaten kan komma att avvika
väsentligt från de resultat som uttryckligen eller underförstått anges i detta meddelande genom de
framåtriktade uttalandena. Bolaget lämnar inte några garantier såvitt avser de antaganden som ligger
till grund för de framåtriktade uttalandena i detta meddelande. Vidare tar Bolaget inte något ansvar för
den framtida riktigheten i den framåtriktade informationen häri eller för att uppdatera eller revidera
uttalanden i detta meddelande för att anpassa informationen efter faktiska händelser eller utvecklingar.
Otillbörlig tilltro bör inte fästas vid de framåtriktade uttalandena i detta meddelande.
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Informationen, uppfattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta meddelande gäller enbart per
dagen för detta meddelande och kan förändras utan att det meddelas. Bolaget åtar sig inte någon
skyldighet att granska, uppdatera, bekräfta, eller offentliggöra några justeringar avseende några
framåtriktade uttalanden för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som uppstår
avseende innehållet i detta meddelande.
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