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Offentliga Hus oberoende budkommitté har utsett rådgivare 
inför utvärderingen av Samhällsbyggnadsbolagets 
budpliktsbud
Offentliga Hus offentliggjorde den 25 januari 2021 att styrelsen inom sig utsett en oberoende 
budkommitté, bestående av styrelseledamöterna Mari Broman, (budkommitténs ordförande) 
och Magdalena Schmidt, som ska utvärdera Samhällsbyggnadsbolagets i Norden AB (publ) (”
SBB”) offentliga budpliktserbjudande som offentliggjordes av SBB den 20 januari 2021 (”
Erbjudandet”), samt inhämta ett värderingsutlåtande från oberoende expertis.

Budkommittén har med anledning av sitt uppdrag att utvärdera Erbjudandet utsett 
Handelsbanken Capital Markets, med Head of Corporate Finance Alexander Ensér som 
ansvarig, till finansiell rådgivare och för att avge ett värderingsutlåtande, samt Ramberg 
Advokater, med delägare/advokat Ingrid Westin Wallinder som ansvarig, till legal rådgivare.

SBB har meddelat att erbjudandehandlingen avseende Erbjudandet beräknas offentliggöras 
omkring den 15 mars 2021 och att acceptfristen löper omkring den 16 mars 2021 till den 13 
april 2021. Budkommittén avser att offentliggöra sin uppfattning om Erbjudandet och skälen för 
denna uppfattning, samt värderingsutlåtande inhämtat från Handelsbanken Capital Markets, i 
sådan tid att detta kan tas in i erbjudandehandlingen, men senast två veckor före 
acceptfristens utgång.
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Mari Broman, styrelseledamot och budkommitténs ordförande
bromanmari@gmail.com
+46 70 300 55 09

Om Offentliga Hus i Norden AB (publ)

Offentliga Hus är ett fastighetsbolag med fokus på samhällsfastigheter, där hyresgästerna till 
övervägande del, direkt eller indirekt, utgörs av offentliga verksamheter. Bolaget är geografiskt 
fokuserat på större och medelstora städer i Sverige. Genom att erbjuda ändamålsenliga lokaler 
till marknadsmässiga villkor är vi en attraktiv samarbetspartner för stat, regioner och kommuner 
i behov av långsiktiga och effektiva fastighetslösningar. Offentliga Hus är noterat på Nasdaq 
First North Premier och FNCA Sweden AB är utsedd Certified Adviser, +46 (0)8-528 00 399, 

.info@fnca.se
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