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Stenhus Fastigheter har slutfört den riktade 
emissionen och tillförts 222,5 MSEK till 
teckningskursen 31,40 kronor per aktie
Den 30 december 2021 offentliggjorde Stenhus Fastigheter i Norden AB (publ) (”
Stenhus Fastigheter” eller ”Bolaget”) att extra bolagsstämma i Bolaget, den dagen, 
beslutat om en riktad nyemission till Bolagets huvudägare, till kursen 31,40 kronor 
per aktie, för att finansiera den kontanta delen av Bolagets erbjudande till 
aktieägare i Halmslätten Fastighets AB (publ) (”Erbjudandet”).

Teckning av samtliga aktier i nyemissionen har skett och teckningslikvid för samtliga aktier har erlagts 
innebärandes att Sterner Stenhus Holding AB och Fastighets AB Balder vardera erlagt betalning med ca 111 

250 011 kronor till Bolaget. Således har alltså totalt ca 222 500 022 kronor (” ”) Emissionslikviden
tillförts Stenhus Fastigheter. Emissionslikviden ska i första hand användas till att finansiera det kontanta 
vederlaget i Erbjudandet. Baserat på inkomna accepter per dagens datum har Bolaget förvärvat 802 515 aktier 
under Erbjudandet för ett totalt kontant vederlag om 40 125 750 kronor samt totalt 3 210 060 nyemitterade 
vederlagsaktier i Bolaget.

Erbjudandet är förlängt intill den 1 april 2022 och således fortsatt pågående. Den del av Emissionslikviden som 
inte behövs för att finansiera den kontanta delen av Erbjudandet kommer Bolaget att kunna använda för 
framtida förvärv.

Elias Georgiadis, verkställande direktör i Stenhus Fastigheter, kommenterar:

– Denna nyemission stärker vår kassa inför framtida förvärv. Det visar även tydligt vilka förväntningar våra två 
största ägare har på Bolagets framtid vad gäller tillväxt och värde.

Information om Erbjudandet:

För ytterligare information om Erbjudandet hänvisas till prospektet, samt tilläggsprospekt, avseende 
Erbjudandet, som är tillgängliga på Bolagets webbplats ( ) samt på Eminova www.stenhusfastigheter.se
Fondkommission AB:s webbplats ( ).www.eminova.se

http://www.stenhusfastigheter.se
http://www.eminova.se
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Kontakt

Elias Georgiadis, verkställande direktör
Telefon: +46 707 96 13 34
E-mail: elias.georgiadis@stenhusfastigheter.se
 
Mikael Nicander, vice verkställande direktör
Telefon: +46 708 70 35 91
E-mail: mikael.nicander@stenhusfastigheter.se

Stenhus Fastigheter i Norden AB
Tel: 08 – 410 22 100
E-post: info@stenhusfastigheter.se
Hemsida: stenhusfastighter.se

Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkomission AB | 08-684 211 10 | adviser@eminova.se

Om Stenhus Fastigheter

Stenhus Fastigheter är ett fastighetsbolag som äger och förvaltar offentliga och kommersiella fastigheter. 
Bolagets primära geografiska marknad är Stockholmsregionen. Bolagets affärsidé är att över tid skapa ett 
diversifierat fastighetsbestånd för att generera största möjliga riskjusterade avkastning för Bolagets 
aktieägare. Bolagets tillväxt ska huvudsakligen ske genom fastighetsförvärv men även genom 
fastighetsutveckling.
 
För mer information, se Stenhus Fastigheters hemsida www.stenhusfastigheter.se
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