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Uppdatering avseende Oscar Properties
beslutade sammanläggning av aktier med
avstämningsdag den 25 augusti 2021
Som tidigare informerats om har årsstämman 2021 i Oscar Properties Holding AB (publ) (”Oscar
Properties” eller ”Bolaget”) beslutat om en sammanläggning av samtliga utgivna aktieslag (så
kallad omvänd aktiesplit) innebärande att femtio (50) befintliga aktier sammanläggs till en (1)
ny aktie (ratio 50:1).
Bolaget vill med detta meddelande uppmärksamma sina aktieägare på följande viktiga punkter för
genomförandet av sammanläggningen:
Med stöd av årsstämmans bemyndigande har styrelsen fastställt avstämningsdagen för
sammanläggningen av aktierna till den 25 augusti 2021.
Till och med den 23 augusti 2021 handlas aktierna före sammanläggningen.
Från och med den 24 augusti 2021 handlas aktierna efter sammanläggningen med nya ISINkoder.
Sammanläggningen av Bolagets aktier sker automatiskt via Euroclear Sweden AB och
aktieägarna kommer automatiskt att erhålla ett nytt, lägre, antal aktier i proportion till sitt
innehav per avstämningsdagen
Se nedan tabell för information om berörda aktieslag och ISIN-koder efter
sammanläggningen:
Aktie

Befintlig ISIN-kod

Ny ISIN-kod

Oscar Properties Holding AK

SE0005095601

SE0016278303

Oscar Properties Holding AK pref

SE0006992335

SE0016278311

Oscar Properties Holding AK pref B

SE0008041248

SE0016278329

Efter sammanläggningen kommer antalet aktier att uppgå till 80 667 209 varav 80 619 829
stamaktier, 44 688 preferensaktier och 2 692 preferensaktier av serie B. Efter
sammanläggningen får varje aktie ett kvotvärde om cirka 7,3 kronor.

Oscar Properties Holding AB (publ)

Box 5123

SE-102 43 Stockholm

Pressmeddelande
16 augusti 2021 16:45:00 CEST

Särskild information till aktieägare med innehav som ej är jämnt delbart med 50
De aktieägare vars innehav av aktier av ett visst aktieslag på avstämningsdagen inte är
jämnt delbart med femtio (50) kommer att avrundas nedåt utan att ytterligare åtgärder
behöver vidtas av aktieägaren. Överskjutande aktiefraktioner kommer att sammanläggas
och försäljas genom Bolagets försorg, och köpeskillingen utbetalas till aktieägaren.
Sådan försäljning av aktiefraktioner beräknas genomföras i början av september 2021
Likvid för försålda fraktioner förväntas utbetalas i mitten av september 2021
Särskild information till preferensaktieägare
Sammanläggningen av aktier enligt ovan kommer även att omfatta preferensaktier, varvid som på
samma sätt som för stamaktier innehav inte jämnt delbara med femtio (50) kommer att avrundas
nedåt och aktiefraktionerna sammanläggas och försäljas genom Bolagets försorg. Med hänsyn till
de betydande värden sådana fraktioner kan komma att uppgå till, vill Bolaget med detta särskilt
informera preferensaktieägare om att priset vid sådan försäljning inte behöver motsvara dagens
aktiekurs.
Preferensaktieägare som inte vill omfattas av fraktionsförsäljning enligt ovan bör i god tid före den
23 augusti 2021 antingen öka eller minska sitt innehav av preferensaktier så att det registrerade
innehavet i aktieboken den 23 augusti 2021 motsvarar ett antal jämnt delbart med femtio (50).
Särskild information till preferensaktieägare som anmält aktierna för inlösen
Preferensaktieägare som anmält sina preferensaktier för inlösen kommer att omfattas av
sammanläggningsbeslutet enligt ovan, med tillhörande försäljning av icke jämnt delbara fraktioner.
Någon möjlighet för dessa aktieägare att inför avstämningsdagen förändra sitt innehav finns inte.
För frågor vänligen kontakta:
Oscar Engelbert, grundare och vd, Oscar Properties Holding AB (publ), 070 568 00 01,
oscar@oscarproperties.se
Denna information lämnades, genom verkställande direktören Oscar Engelberts försorg, för
offentliggörande den 16 augusti 2021 kl.16.45 CEST.
Om Oscar Properties

Oscar Properties är ett fastighetsbolag med fokus på förvaltning och projektutveckling. Vi köper,
utvecklar och säljer fastigheter med attraktiva lägen över hela Sverige, med den långsiktiga
strategin att vara aktiv inom både nyproduktion, omvandling och förvaltning. En byggnad signerad
Oscar Properties kan vara en helt ny byggnad eller en äldre byggnad, såsom en skola, en fabrik
eller ett postkontor. Gemensamt för samtliga Oscar Properties-byggnader är modern design och
unik arkitektur.
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