PRESSMEDDELANDE

9 mars 2021

VÄSENTLIG HÖJNING FÖRVÄNTAS I KINNEVIKS VÄRDERING AV CEDARINVESTERINGEN
Kinnevik AB (publ) (“Kinnevik”) meddelade idag att bolaget förväntar sig ett väsentligt lyft
i det uppskattade verkliga värdet av sin investering i Cedar till följd av flera positiva
utvecklingar i bolaget och dess marknadsutsikter, inklusive en nyligen överenskommen
finansieringsrunda.
I Kinneviks bokslutskommuniké för 2020 var Kinneviks andel i Cedar värderad till 572 Mkr.
De senaste månaderna har Cedar fortsatt att prestera starkt, med väsentligt stärka nyckeltal
och marknadsutsikter. Denna utveckling i kombination med bolagets senaste
finansieringsrunda, som enbart har en mindre utspädningseffekt för Kinnevik, utgör
referenspunkter för en värdering av Kinneviks investering i Cedar vilket skulle motsvara en
uppvärdering på över 1,5 Mdkr eller 5,5 kronor per Kinnevik-aktie.
Det omvärderade verkliga värdet av Kinneviks investering i Cedar kommer slutföras och
rapporteras i Kinneviks delårsrapport för det första kvartalet som publiceras den 22 april
2021.

Denna information är sådan information som Kinnevik AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 9 mars 2021 kl. 06.00 CET.

För ytterligare information, besök www.kinnevik.com eller kontakta:
Torun Litzén, Informations- och IR-chef
Telefon +46 (0)70 762 00 50
Email press@kinnevik.com

Kinnevik är ett sektorfokuserat investmentbolag som brinner för entreprenörskap. Vårt syfte är att förbättra människors liv
genom att erbjuda fler och bättre valmöjligheter. Tillsammans med drivna grundare och företagsledare bygger vi bolag som
genom digitalisering och teknisk innovation tillgodoser väsentliga vardagsbehov hos konsumenten. Som aktiva ägare tror vi
på att skapa både aktieägarvärde och socialt värde genom att bygga långsiktigt hållbara bolag som bidrar positivt till
samhället. Vi investerar i Europa med fokus på Norden, USA och i andra utvalda marknader. Kinnevik grundades 1936 av
familjerna Stenbeck, Klingspor och von Horn. Kinneviks aktier handlas på Nasdaq Stockholms lista för stora bolag under
kortnamnen KINV A och KINV B.

KINNEVIK AB (PUBL)
Skeppsbron 18 • Box 2094 • SE-103 13 Stockholm • Sverige
Org-nummer 556047-9742 • Telefon +46 8 562 000 00 • Fax +46 8 20 37 74 • www.kinnevik.com

