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Oscar Properties Holding AB (publ) har tillträtt två 
fastighetsförvärv för totalt 269 miljoner kronor 
som offentliggjordes den 9 mars respektive 12 
maj 2021

Oscar Properties tillträder två förvärv för totalt 269 miljoner kronor, dels en portfölj bestående 
av en fastighet i Katrineholm och en fastighet i Falköping, dels en portfölj bestående av fyra 
fastigheter i centrala Köping.

Förvärven finansieras genom en kombination av lån och eget kapital samt riktade emissioner till 
säljarna vilka genomfördes den 1 juli 2021. Den 1 juli genomfördes även en riktad emission till 
säljaren av de sedan tidigare tillträdda fastigheterna i Tornby i Linköping.

De riktade emissionerna till säljarna genomfördes genom utnyttjande av emissionsbemyndigande 
från årsstämman den 18 maj 2021. Emissionerna omfattade sammanlagt 175 645 100 stamaktier.  [1]
Emissionen till säljaren av fastigheterna i Katrineholm och Falköping om 70 270 100 aktier 
emitterades till en teckningskurs om 0,3557 kronor per aktie (motsvarande en teckningslikvid om 
25 miljoner kronor). Emissionen till säljaren och långivaren avseende fastigheterna i Linköping om 
65 174 250 aktier emitterades till en teckningskurs om 0,3529 per aktie (motsvarande en 
teckningslikvid om 23 miljoner kronor). Emissionen till säljaren av fastigheterna i Köping om 40 200 
750 aktier emitterades till en teckningskurs om 0,3731 per aktie (motsvarande en teckningslikvid 
om 15 miljoner kronor).

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 2 juli 2021 kl.[15.15] CEST.
 
 

[1] Årsstämman den 18 maj 2021 beslutade om sammanläggning av bolagets samtliga utgivna 
aktieslag med ratio 50:1. Beslutet om sammanläggning har blivit registrerat av Bolagsverket men 
inte verkställt av Euroclear Sweden eller Nasdaq Stockholm. Mot bakgrund av detta omfattade de 
faktiska emissionsbesluten 3 512 902 stamaktier. I samband med att dessa aktier förs in i den 
aktiebok som förs av Euoclear Sweden samt tas upp till handel kommer 175 645 100 (3 512 902 x 
50) aktier föras in i aktieboken och tas upp till handel.
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