
Våra pressmeddelanden finns att hämta på internet, www.investorab.com

Investor AB 103 32 Stockholm Tel 08-614 20 00
(Publ) Besöksadress Fax 08-614 21 50
Organisationsnr 556013-8298 Arsenalsgatan 8c www.investorab.com

Pressmeddelande

Stockholm den 15 juni, 2001

Aktieaffär mellan Investor AB och Wallenbergsstiftelser:

Investor ökar sitt ägande i Ericsson och SEB
Stiftelser förvärvar innehaven i Stora Enso,
SKF och SAS

Som ett led i strategin att fokusera verksamheten till vissa
prioriterade sektorer ökar Investor sitt ägande i Ericsson och SEB.
Detta sker genom aktieförvärv från Knut och Alice Wallenbergs
Stiftelse (KAW) och Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse
(MMW). Samtidigt övertar dessa stiftelser Investor AB:s hela
aktieinnehav i Stora Enso, SKF och SAS. Värdet av transaktionerna
uppgår till 13,6 miljarder kronor. 1

-Vår strategi bygger på en ökad satsning inom vissa tillväxtområden – IT
& Telekom, Finansiella tjänster och Hälsovård, säger Investors VD och
koncernchef Marcus Wallenberg.

-Ökad fokusering innebär också att vi lämnar en del företag inom
branscher där vi inte ser samma möjligheter till synergier med vår
nyinvesteringsverksamhet. Dagens aktieaffär är ett tydligt uttryck för detta
och helt i linje med vår strategi, säger Marcus Wallenberg.

Investors strategi bygger på fokusering och förnyelse av portföljen med
bolag inom utvalda områden med möjlighet till hög tillväxt och
vinstpotential. Som entreprenöriell ägare tillför Investor inte bara kapital
utan även den erfarenhet och kunskap som finns inom Investors interna
och externa nätverk.

1 Varav 83 miljoner kronor i kontanter till stiftelserna.
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De två stiftelserna KAW och MMW, som under innevarande år
sammantaget kommer att dela ut cirka 750 miljoner kronor till
vetenskaplig forskning och utbildning, är Investors största enskilda ägare.

- Jag vill betona att vi ser Stora Enso, SKF och SAS som tre välskötta
och marknadsledande företag med bra framtidsutsikter. De är dock
verksamma i branscher som vi inte avser att fokusera på. För oss är det
viktigt att vi avyttrar våra innehav till långsiktiga ägare.

Värdet på de aktier som omfattas av transaktionen har fastställts med
ledning av volymvägda genomsnittskurser på Stockholmsbörsen under
tio börsdagar närmast före aktiebytenas genomförande. (VWAP)

Genom transaktionen uppkommer en reavinst för Investor AB på cirka 7
miljarder kronor.

Transaktionerna beskrivs mer detaljerat i ett separat flaggnings-
meddelande.

För ytterligare information kontakta
Nils Ingvar Lundin, informationsdirektör, Investor AB
Mobil: 070 514 20 49
e-mail: nilsingvar.lundin@investorab.com

Fredrik Lindgren, Investerarrelationer, Investor AB
Mobil: 070 624 20 31
e-mail: fredrik.lindgren@investorab.com

Press och Analytikerträff

Idag klockan 11.00 i Kammarsalen på Berns presenteras affären närmare
av Marcus Wallenberg, VD för Investor och Jan S Nilsson, verkställande
ledamot för KAW.

Om Investor AB
Investor AB är Sverige största börsnoterade investmentbolag med ett
substansvärde på 126 Mdr. kronor per den 31 mars 2001. Affärsidén är
att skapa värde för aktieägarna genom långsiktigt aktivt ägande och en
aktiv investeringsverksamhet. Den årliga totalavkastningen till
aktieägarna har under de senaste 20 åren i genomsnitt överstigit 27%.
Investor är ledande ägare i Ericsson, AstraZeneca, Scania, ABB, Stora
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Enso, Atlas Copco, WM-data, SEB, Gambro, SKF, Electrolux, OM, Saab
AB och SAS. Utöver kärninnehaven har Investor en växande portfölj av
nya investeringar inom framförallt IT och hälsovård. Investor har sitt
huvudkontor i Stockholm och bedriver även verksamhet i Amsterdam,
Hongkong, London, New York och Palo Alto.


