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Pressmeddelande från Forestum Capital AB (”ForestCap”) med anledning av 
François-Charles Oberthur SAS (”FCO”) offentliga uppköpserbjudande 
avseende Rolling Optics Holding AB (publ) (”Rolling Optics”) 

Rolling Optics aktie är upptagen till handel på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm 
under kortnamnet RO. ForestCap äger idag 11,90 % av kapitalet och 12,81 % av rösterna i Rolling 
Optics. 

ForestCap har under de senaste cirka 10 åren agerat som en aktiv och ansvarsfull storägare i Rolling 
Optics och är starkt övertygad om att bolagets affärspotential i närtid och globala skalbarhet inom 
affärsområdena High Security och Brand Security är mycket stor. 

FCO:s nyligen offentliggjorda uppköpserbjudande till innehavarna av aktier och teckningsoptioner i 
Rolling Optics, liksom det starka kommersiella intresse för Rolling Optics teknologi, patent och 
kunskap som uppvisats från andra globala aktörer på marknaden, inklusive konkurrenter till FCO, 
styrker Rolling Optics position som en innovativ, högteknologisk och eftertraktad aktör på den 
globala marknaden.  

Med anledning av FCO:s reviderade erbjudande till aktieägarna i Rolling Optics som 
offentliggjordes under måndagen den 23:e januari 2023 på nivån 1,0 kr/stamaktie (vilket innebar en 
höjning i förhållande till det ursprungliga erbjudandepriset om 0,75 kr/stamaktie), samt den 
rekommendation som styrelsen i Rolling Optics offentliggjorde samma dag, har ForestCap funnit 
det lämpligt att meddela sin position: 

ForestCap anser att det reviderade erbjudandepriset om 1,0 kr/stamaktie inte adekvat 
kompenserar för Rolling Optics stora affärspotential i närtid och globala skalbarhet. 
ForestCap har därmed inte för avsikt att acceptera erbjudandet på denna nivå.  

 

Stockholm den 23 januari 2023 
Forestum Capital AB 

Styrelsen 

 

Om Forestum Capital AB: svenskt holdingbolag som skapar värde genom att äga och långsiktigt förvalta 
strategiska ägarpositioner i innovativa företag där affärspotentialen kan ökas genom aktivt ägande. Vi har ett 
nära samarbete med portföljbolagens ledningsgrupper och styrelser i syfte att öka bolagens långsiktiga 
konkurrenskraft. www.forestum.com.  
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