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Delphi rådgivare vid notering av Aligera AB (publ) på Nasdaq First North

Advokatfirman Delphi har biträtt vid Aligera AB (publ):s listning vid Nasdaq First North. Första
handelsdag är onsdagen den 1 februari 2017.
Aligera är ett bolag med fokus på vindkraftverk i södra och mellersta Sverige och är verksamt inom
tre segment: förvärv av driftsatta och nyckelfärdiga vindkraftsanläggningar, effektiv och stabil
produktion av el och försäljning av el och elcertifikat. Bolaget har idag 15 vindkraftverk med en cirka
produktion om 100GWh samt en ägarandel om cirka 20 % i Slitevind AB som i sin tur har en egen
produktion om cirka 150GWh. Aligeras affärsstrategi är inriktad på tillväxt – att kraftigt expandera
dagens bestånd genom förvärv av vindkraftverk på sekundärmarknaden med dokumenterad
produktionshistorik. Avsikten är att växa genom förvärv och inte att växa genom projektering och
nybyggnationer.
Pareto Securities AB agerar som bolagets likviditetsgarant och FNCA AB är Certified Adviser.
Legal rådgivare är Advokatfirman Delphi och PWC är revisor.
Delphis team leddes av Niklas Eskilsson biträdd av Hanne Kirnö, Anders Hulegårdh och Anton
Melander.
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Advokatfirman Delphi är en av de främsta affärsjuridiska advokatbyråerna i Sverige. Vi hjälper våra klienter genomföra företagsförvärv och
fusioner. Vi agerar rådgivare gällande frågor rörande bank, finans och aktiemarknad. Vi processar i domstol, skiljeförfaranden och har
erkänt hög kompetens inom offentlig upphandling, miljörätt och fastighetsrätt.
Ett stort antal av oss är specialister inom högteknologiska områden som IT, immaterialrätt och life science. Vårt drivna arbetssätt och vårt
intresse för teknik och affärer är förmodligen en del av svaret på våra framgångar. Vi får ofta beröm för vår affärsmässighet och förmåga
att förstå klientens verksamhet.
Våra klienter finns främst i Skandinavien, Europa och Nordamerika. Vi samarbetar också med advokatbyråer över hela världen och hjälper
regelbundet klienter i internationella ärenden. Vi är totalt omkring 185 medarbetare, varav fler än 120 jurister. Våra kontor finns i
Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping och Norrköping.

