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Uppdatering om Stenhus Fastigheters 
uppköpserbjudande avseende samtliga 
aktier och teckningsoptioner i 
MaxFastigheter i Sverige AB
Den 3 mars 2021 lämnade Stenhus Fastigheter i Norden AB (publ) (”Stenhus 
Fastigheter” eller ”Bolaget”) ett offentligt uppköpserbjudande till innehavare av 
aktier och teckningsoptioner i MaxFastigheter i Sverige AB (”MaxFastigheter”) att 
förvärva samtliga aktier och teckningsoptioner i MaxFastigheter med vederlag i 
nyemitterade aktier i Stenhus Fastigheter (”Erbjudandet”).

Utöver de aktier och teckningsoptioner som Stenhus Fastigheter angav i pressmeddelandet avseende 
Erbjudandet, samt pressmeddelandet avseende uppdatering om uppköpserbjudandet den 23 mars 2021, har 
nu ägare till ytterligare 4 092 308 aktier och 709 280 teckningsoptioner i MaxFastigheter åtagit sig att 
acceptera Erbjudandet.

Därtill har Investment AB Öresund, som sedan tidigare lämnat ett oåterkalleligt åtagande att acceptera 
Erbjudandet, förvärvat ytterligare 109 376 aktier och 16 186 teckningsoptioner i MaxFastigheter, vilka således 
också omfattas av Investment AB Öresunds oåterkalleliga åtagande att acceptera Erbjudandet.

Vidare har även Magnus Nilsson, som sedan tidigare lämnat ett oåterkalleligt åtagande att acceptera 
Erbjudandet, förvärvat ytterligare 30 000 teckningsoptioner i MaxFastigheter, vilka således också omfattas av 
Magnus Nilssons åtagande att acceptera Erbjudandet.

Det totala antalet aktier i MaxFastigheter som omfattas av åtagandena är således 15 611 778 stycken, 
motsvarande 72,1 procent av samtliga aktier i MaxFastigheter, och det totala antalet teckningsoptioner i 
MaxFastigheter som omfattas av åtagandena är 6 711 983 stycken, motsvarande 67,8 procent av samtliga 
teckningsoptioner i MaxFastigheter.
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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

Denna information är sådan information som Stenhus Fastigheter är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för 
offentliggörande den 2021-04-27 13:40 CEST.
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