Erbjudande till aktieägarna i Solnaberg Property AB (publ)
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VIKTIG INFORMATION
Allmänt
Sterner Stenhus Förvaltning AB, med organisationsnummer 556975-6512, har lämnat ett offentligt erbjudande avseende samtliga utestående aktier i
Solnaberg Property AB (publ), med organisationsnummer 559042-2464 i enlighet med de villkor som anges i denna erbjudandehandling
(”Erbjudandet” respektive ”Erbjudandehandlingen”). Med ”Sterner Stenhus” eller ”Budgivaren” avses i Erbjudandehandlingen Sterner Stenhus
Förvaltning AB eller den koncern inom vilken Sterner Stenhus Förvaltning AB är moderbolag. Med ”Solnaberg” eller ”Bolaget” avses i
Erbjudandehandlingen Solnaberg Property AB (publ) eller den koncern inom vilken Solnaberg Property AB (publ) är moderbolag.
Erbjudandehandlingen har upprättats med anledning av Erbjudandet.
Informationen i Erbjudandehandlingen avses vara korrekt, om än inte fullständig, endast per dagen för Erbjudandehandlingen. Det lämnas ingen
försäkran om att informationen har varit eller kommer att vara korrekt vid någon annan tidpunkt. Informationen i Erbjudandehandlingen lämnas
endast med anledning av Erbjudandet och får inte användas i något annat syfte.
Informationen om Solnaberg på sidorna 12 – 22 i Erbjudandehandlingen är baserad på information som har offentliggjorts av Solnaberg och har inte
granskats av Solnabergs styrelse. Sterner Stenhus garanterar inte att informationen häri avseende Solnaberg är korrekt eller fullständig och tar inget
ansvar för att sådan information är korrekt eller fullständig.
Swedbank AB (publ) (”Swedbank”) som finansiell rådgivare agerar exklusivt för Sterner Stenhus och inte för någon annan i samband med Erbjudandet
och ansvarar inte gentemot någon annan än Sterner Stenhus. Swedbank har inte åtagit sig någon skyldighet att verifiera informationen häri och
frånsäger sig allt ansvar med anledning av sådan information.
Förutom vad som uttryckligen anges har ingen information i Erbjudandehandlingen granskats eller reviderats av Solnabergs eller Sterner Stenhus
revisorer.
Tillämplig lag, tvister och översättningar
Erbjudandet och avtal ingångna mellan Sterner Stenhus och aktieägarna i Solnaberg med anledning av Erbjudandet ska regleras och tolkas i enlighet
med svensk materiell rätt. För Erbjudandet gäller Takeover-regler för vissa handelsplattformar utfärdade av Kollegiet för svensk bolagsstyrning
(”Takeover-reglerna”) och Aktiemarknadsnämndens avgöranden och uttalanden om tolkning och tillämpning av Takeover-reglerna. Tvister rörande,
eller som uppkommer i anslutning till, Erbjudandet ska avgöras av svensk domstol exklusivt, varvid Stockholms tingsrätt ska utgöra första instans.
Framåtriktade uttalanden
I den utsträckning Erbjudandehandlingen innehåller framåtriktade uttalanden representerar sådana uttalanden inte fakta och de är föremål för risker
och osäkerhetsmoment. Framåtriktade uttalanden uttrycker avsikter, åsikter eller förväntningar och kännetecknas av ord som ”ska”, ”förväntas”, ”tror”,
”uppskattar”, ”avser”, ”antar” och liknande uttryck. Framåtriktade uttalanden innehåller bland annat uttalanden kring möjliga konsekvenser för
Solnabergs framtida verksamhet som ett resultat av Erbjudandet. Denna information reflekterar Sterner Stenhus nuvarande planer, uppskattningar
och prognoser baserade på information som finns tillgänglig för Sterner Stenhus och dessa förväntningar baseras på antaganden som är föremål för
risker och osäkerhetsmoment som är svåra att förutse och som oftast inte kan påverkas av Sterner Stenhus. Det ska hållas i åtanke att faktiska händelser
eller utfall kan skilja sig avsevärt från sådana som finns eller ges uttryck för i sådana framåtriktade uttalanden.
Alla framåtriktade uttalanden baseras på omständigheterna per dagen för Erbjudandehandlingen. Sterner Stenhus har ingen skyldighet (och åtar sig
ingen sådan skyldighet) att uppdatera eller revidera några framåtriktade uttalanden, vare sig till följd av ny information, framtida händelser eller andra
förhållanden, förutom vad som krävs av lagstiftning och annan reglering.
Erbjudanderestriktioner
Information till aktieägare utanför Sverige och för banker, fondkommissionärer, mäklare och andra institutioner som innehar förvaltarregistrerade
aktier för personer med hemvist utanför Sverige. För att en person ska få tillgång till Erbjudandehandlingen eller möjlighet att delta i Erbjudandet, får
personen inte vara bosatt i Australien, Kanada, Hong Kong, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA och måste i övrigt delta i Erbjudandet i enlighet
med de villkor som anges i Erbjudandehandlingen.
Erbjudandet lämnas inte, i enlighet med de villkor och anvisningar som presenteras i Erbjudandehandlingen, till personer vars deltagande i Erbjudandet
kräver att en ytterligare erbjudandehandling upprättas eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svenska lagar och regler.
Erbjudandehandlingen offentliggörs inte i och kommer inte att distribueras till eller inom, och får inte postas eller på annat sätt distribueras eller
sändas inom eller till något land där distribution eller erbjudande skulle förutsätta att några sådana ytterligare åtgärder företas eller där det skulle
strida mot lagar eller regler i det landet. Sterner Stenhus kommer inte att tillåta eller godkänna någon sådan distribution. Varje försök av en person
med hemvist i Australien, Kanada, Hong Kong, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA eller en bank, fondkommissionär eller någon annan intermediär
som agerar för en person i Australien, Kanada, Hong Kong, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA att acceptera Erbjudandet som är ett resultat av att
dessa restriktioner direkt eller indirekt har överträtts kan komma att lämnas utan avseende.
Erbjudandet utgör inte ett erbjudande att förvärva eller sälja aktier i Australien, Kanada, Hong Kong, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA eller
någon annan jurisdiktion i vilken ett sådant erbjudande skulle vara oförenligt med lagar eller regler. Erbjudandet lämnas inte, direkt eller indirekt,
genom e-post eller någon annan form av kommunikation (vilket inkluderar, men är inte begränsat till, telefax, elektronisk post, telex, telefon, internet
eller andra former av elektronisk överföring) i eller in i Australien, Kanada, Hong Kong, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA och Erbjudandet kan
inte accepteras och aktier får inte överlåtas i Erbjudandet på något sådant sätt eller med något sådant kommunikationsmedel eller hjälpmedel inom
eller ifrån Australien, Kanada, Hong Kong, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA. Följaktligen kommer och ska inte Erbjudandehandlingen eller
annan dokumentation avseende Erbjudandet postas eller på något annat sätt distribueras till eller inom Australien, Kanada, Hong Kong, Japan, Nya
Zeeland, Sydafrika eller USA. Sterner Stenhus kommer inte att erlägga något vederlag hänförligt till Erbjudandet in i Australien, Kanada, Hong Kong,
Japan, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA. Erbjudandehandlingen kommer inte att sändas, och får inte sändas, till aktieägare med hemvist i Australien,
Kanada, Hong Kong, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA. Banker, fondkommissionärer eller andra institutioner som innehar förvaltarregistrerade
aktier för personer med hemvist i Australien, Kanada, Hong Kong, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA får inte vidarebefordra
Erbjudandehandlingen eller relaterade dokument till sådana personer. Varje accept given av en intermediär som agerar för en person som befinner sig
i USA kan komma att lämnas utan avseende. USA avser i Erbjudandehandlingen USA, dess territorier, varje stat i USA och Columbiadistriktet.
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ERBJUDANDET I SAMMANDRAG
Vederlag:

För varje utstående aktie i Solnaberg erbjuds 144,0 kronor kontant
(”Erbjudandevederlaget”)

Acceptfrist:
Beräknad likviddag:

20 februari 2020 – 12 mars 2020
Omkring den 18 mars 2020

VISSA DEFINITIONER
I denna erbjudandehandling används följande definitioner:
”Erbjudandet” eller ”Erbjudandehandling” avser Sterner Stenhus offentliga erbjudande avseende
samtliga utestående aktier i Solnaberg i enlighet med de villkor som anges i denna
erbjudandehandling.
”First North” avser Nasdaq First North Growth Market.
”Kr” avser svenska kronor.
”Solnaberg” eller ”Bolaget” avser Solnaberg Property AB (publ) eller den koncern inom vilken
Solnaberg Property AB (publ) är moderbolag (organisationsnummer 559042-2464).
”Sterner Stenhus” eller ”Budgivaren” avser Sterner Stenhus Förvaltning AB eller den koncern inom
vilken Sterner Stenhus Förvaltning AB är moderbolag (organisationsnummer 556975-6512).
”Swedbank” avser Swedbank AB (publ) (organisationsnummer 502017-7753).
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ERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARNA I SOLNABERG
Erbjudandet
Sterner Stenhus offentliggjorde den 19 februari 2020 ett offentligt kontanterbjudande till aktieägarna
i Solnaberg att överlåta samtliga utestående aktier i Solnaberg till Sterner Stenhus. Aktierna i
Solnaberg är noterade på First North under kortnamn ”SOLNA”.
Budgivaren erbjuder aktieägarna i Solnaberg 144,0 kronor kontant per aktie i Bolaget. Något courtage
kommer inte att utgå i samband med Erbjudandet.
Det totala antalet aktier i Solnaberg uppgår till 3 760 000, av vilka 3 760 000 är utestående.
Erbjudandet omfattar samtliga utestående aktier i Solnaberg. Erbjudandets totala värde beräknat på
samtliga utestående aktier i Solnaberg uppgår till 541,4 miljoner kronor.1
Vederlag
Samtliga aktieägare i Solnaberg erbjuds 144,0 kronor kontant per aktie i Bolaget.
Rabatt
Erbjudandet motsvarar:











En rabatt om 2,0 procent jämfört med stängningskursen om 147,0 kronor för aktien på First
North den 18 februari 2020, vilket utgör den sista handelsdagen före offentliggörandet av
Erbjudandet;
En rabatt om 3,6 procent jämfört med den volymviktade genomsnittskursen om 149,4
kronor för aktien på First North under de senaste 30 handelsdagarna före offentliggörandet
av Erbjudandet;
En rabatt om 3,8 procent jämfört med den volymviktade genomsnittskursen om 149,7
kronor för aktien på First North under de senaste 60 handelsdagarna före offentliggörandet
av Erbjudandet;
En rabatt om 3,8 procent jämfört med den volymviktade genomsnittskursen om 149,7
kronor för aktien på First North under de senaste 90 handelsdagarna före offentliggörandet
av Erbjudandet;
En rabatt om 0,6 procent jämfört med substansvärde per aktie om 144,92 kronor per 30 juni
2019; och
En premie om 95,6 procent jämfört med bokfört värde av eget kapital per aktie om 73,6
kronor per 30 juni 2019.

Sterner Stenhus aktieinnehav, avtal med Solnaberg m.m
Sterner Stenhus innehar inte några aktier i Solnaberg på dagen för denna erbjudandehandling.
Sterner Stenhus har inte heller några avtalsförhållanden med Solnaberg.

1

Om Solnaberg, före redovisning av likvid i Erbjudandet, lämnar utdelning eller genomför någon annan värdeöverföring till
aktieägarna, kommer vederlaget i Erbjudandet enligt ovan att reduceras i motsvarande mån.
2 Substansvärde beräknat som marknadsvärde på fastigheten om 1 075,0 miljoner kronor, enligt uppgift i Solnabergs
halvårsrapport per 30 juni 2019, med avdrag för räntebärande skulder om 530,0 miljoner kronor. Eventuella justeringar till
följd av skatt eller avvecklings- och likvidationskostnader har ej beaktats.
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Erbjudandets finansiering
Erbjudandet är inte föremål för finansieringsvillkor. Budgivaren kommer att finansiera Erbjudandet
genom kontanta medel och en kreditfacilitet som Budgivaren på sedvanliga villkor har ingått med
Swedbank.
Due diligence
Budgivaren har inte genomfört någon due diligence-undersökning avseende Solnaberg före
Erbjudandets offentliggörande.
Tillämplig lag och de regler som gäller för erbjudandet
Erbjudandet, och de avtal som ingås mellan Sterner Stenhus och Solnabergs aktieägare, ska regleras
och tolkas enligt svensk rätt. Tvist rörande, eller med anledning av, Erbjudandet ska avgöras av
svensk domstol exklusivt, med Stockholms tingsrätt som första instans.
För Erbjudandet gäller Takeover-regler för vissa handelsplattformar utfärdade av Kollegiet för svensk
bolagsstyrning och Aktiemarknadsnämndens besked om tolkning och tillämpning av dessa regler.
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VILLKOR OCH ANVISNINGAR
Erbjudandet
Budgivaren erbjuder aktieägarna i Solnaberg ett kontantvederlag om 144,0 kronor för varje aktie.
Något courtage kommer inte att utgå i samband med Erbjudandet.
Det totala antalet aktier i Solnaberg uppgår till 3 760 000 aktier. Erbjudandet omfattar samtliga aktier
i Solnaberg. Det totala värdet av Erbjudandet, baserat på samtliga utestående aktier i Solnaberg,
uppgår till 541,4 miljoner kronor.3
Budgivaren äger eller kontrollerar inte några aktier i Solnaberg vid Erbjudandets offentliggörande.
Erbjudandehandling offentliggörs samma dag som Erbjudandet, den 19 februari 2020, före First
Norths öppnande. Acceptperioden för Erbjudandet löper från och med den 20 februari 2020 till och
med den 12 mars 2020.
Erbjudandet är villkorat bland annat av att det accepteras av så många aktieägare att Budgivaren
blir ägare till mer än 70 procent av aktierna i Solnaberg
Fullföljandevillkor för Erbjudandet
Fullföljande av Erbjudandet är villkorat av att:
i.
ii.

iii.

iv.

v.

det accepteras av så många aktieägare i Solnaberg att Budgivaren blir ägare till mer än 70
procent av aktierna i Solnaberg;
varken Erbjudandet eller förvärvet av Solnaberg helt eller delvis omöjliggörs eller väsentligen
försvåras till följd av lagstiftning eller annan reglering, domstolsavgörande eller
domstolsbeslut, myndighetsbeslut eller någon liknande omständighet;
inga omständigheter har inträffat som kan ha en väsentligt negativ påverkan, eller rimligen
kan förväntas ha en väsentligt negativ påverkan, på Solnabergs finansiella ställning eller
verksamhet, inklusive Solnabergs försäljning, resultat, likviditet, soliditet, eget kapital eller
tillgångar;
ingen information som offentliggjorts av Solnaberg eller lämnats av Solnaberg till Budgivaren
är felaktig, ofullständig eller vilseledande, och att Solnaberg har offentliggjort all information
som ska ha offentliggjorts; och
Solnaberg inte vidtar någon åtgärd som är ägnad att försämra förutsättningarna för
Erbjudandets lämnande eller genomförande.

Budgivaren förbehåller sig rätten att återkalla Erbjudandet för det fall att något av ovanstående
villkor inte uppfyllts eller kan uppfyllas. Såvitt avser villkoren ii-v får ett sådant återkallande bara ske
om den bristande uppfyllelsen är av väsentlig betydelse för Budgivarens förvärv av Solnaberg.
Budgivaren förbehåller sig rätten att helt eller delvis frånfalla ett eller flera av villkoren enligt ovan i
enlighet med tillämpliga lagar, regler och föreskrifter, inklusive att, såvitt avser villkor i ovan, fullfölja
Erbjudandet vid en lägre acceptnivå.

3

Om Solnaberg, före redovisning av likvid i Erbjudandet, lämnar utdelning eller genomför någon annan värdeöverföring till
aktieägarna, kommer vederlaget i Erbjudandet enligt ovan att reduceras i motsvarande mån.
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Acceptperiod, rätt till förlängning av Erbjudandet och offentliggörande av utfall
Acceptperioden för Erbjudandet löper från och med den 20 februari 2020 till och med den 12 mars
2020 kl. 15:00. Observera att aktierna måste vara bokförda på aktieägarens VP-konto senast
den 12 mars 2020 för att kunna acceptera Erbjudandet.
Budgivaren förbehåller sig rätten att förlänga acceptperioden samt att tidigarelägga eller senarelägga
tidpunkten för utbetalning av vederlag avseende Erbjudandet. En eventuell förlängning av
acceptperioden kommer inte att medföra en fördröjning av utbetalningen av vederlag till de
aktieägare som redan accepterat Erbjudandet. Meddelande om sådan förlängning av acceptperioden
för Erbjudandet kommer att offentliggöras av Budgivaren genom pressmeddelande i enlighet med
tillämpliga regler och bestämmelser.
Offentliggörande av utfall kommer ske genom pressmeddelande snarast möjligt efter
acceptperiodens slut och beräknas ske omkring den 13 mars 2020.
Direktregistrerade aktieägare i Solnaberg
Följebrev och anmälningssedel sänds ut till aktieägare i Solnaberg som är direktregistrerade hos
Euroclear Sweden AB (”Euroclear”). Anmälningssedeln är förtryckt med uppgifter om aktieägares
namn, adress, personnummer eller organisationsnummer, antal aktier per 19 februari 2020 samt det
VP-konto på vilket innehavet i Solnaberg finns registrerat. Den som önskar att acceptera Erbjudandet
ska kontrollera att uppgifterna på anmälningssedeln är korrekta, kompletta med telefonnummer
dagtid, e-postadress, medborgarskap (vid flera ange samtliga), samt LEI eller NID i de fall detta är
aktuellt (för mer information se avsnittet ”Viktig information vid accept av Erbjudandet”),
underteckna anmälningssedeln samt posta anmälningssedeln i det bifogade portofria svarskuvertet
eller skicka anmälningssedeln till:
Swedbank AB (publ)
Emissioner C66
105 34 Stockholm
Observera att anmälningssedeln måste vara Swedbank tillhanda senast den 12 mars 2020 kl.
15:00. Anmälan som skickas med post måste därmed sändas i god tid för att kunna vara Swedbank
tillhanda till dess. Ofullständiga eller felaktigt ifyllda anmälningssedlar kan komma att lämnas utan
avseende. Inga ändringar eller tillägg får göras i förtryckt text på anmälningssedlarna förutom för vad
som framgår av anmälningssedeln. Aktieägare som är upptagna i den förda förteckningen över
panthavare och förmyndare erhåller inte anmälningssedel utan meddelas separat.
Pantsatta innehav
Om aktierna i Solnaberg är pantsatta i Euroclear-systemet måste både aktieägaren och panthavaren
fylla i och underteckna anmälningssedeln som lämnas in och panthavaren måste bekräfta att
panträtten upphör om Erbjudandet fullföljs. Panträtten måste således vara avregistrerad i Euroclearsystemet när berörda värdepapper i Solnaberg ska levereras till Budgivaren.
Förvaltarregistrerade aktieägare i Solnaberg
Aktieägare vars innehav är förvaltarregistrerat kommer inte att erhålla Erbjudandehandling,
följebrev eller förtryckt anmälningssedel. Accept ska istället ske i enlighet med instruktioner från
respektive förvaltare.
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Viktig information vid accept av Erbjudandet
Som en följd av MiFID II/MIFIR behöver alla investerare från och med den 3 januari 2018 ha en global
identifieringskod för att kunna genomföra en värdepapperstransaktion. Dessa krav medför att
juridiska personer behöver ansöka om registrering av en LEI-kod (Legal Entity Identifier) och fysiska
personer behöver ta reda på sitt NID-nummer (Nationellt ID eller National Client Identifier) för att
kunna acceptera Erbjudandet. Observera att det är aktieägarens juridiska status som avgör om en
LEI-kod eller ett NID-nummer behövs samt att Swedbank kan vara förhindrad att utföra
transaktionen åt personen i fråga om LEI-kod eller NID-nummer (såsom tillämpligt) inte
tillhandahålls.
Juridiska personer som behöver skaffa en LEI-kod kan vända sig till någon av de leverantörer som
finns på marknaden. Via denna länk hittar du godkända institutioner för det globala LEI-systemet:
www.gleif.org/en/about-lei/how-to-get-an-lei-find-lei-issuing-organizations.
För fysiska personer som har enbart svenskt medborgarskap består NID-numret av beteckningen
”SE” följt av personens personnummer. Om personen i fråga har flera eller något annat än svenskt
medborgarskap kan NID-numret vara någon annan typ av nummer.
Tänk på att ansöka om registrering av en LEI-kod (juridiska personer) eller ta reda på ditt NIDnummer (fysiska personer) i god tid då denna information behöver anges i anmälningssedeln för
accept av Erbjudandet. Swedbank har rätt att bortse från anmälningar, utan något ansvar gentemot
ansökande person, om ett aktivt LEI eller NID (beroende på vad som är tillämpligt) inte har
tillhandahållits i anmälningssedeln.
Erbjudandehandling och anmälningssedlar
Erbjudandehandling och anmälningssedel kommer att hållas tillgängliga på Sterner Stenhus
webbplats www.sternerstenhus.se/ och på Swedbanks webbplats www.swedbank.se/prospekt.
Rätt att återkalla accept
En accept av Erbjudandet får återkallas fram till dess att Budgivaren offentliggjort att samtliga
fullföljandevillkor har uppfyllts, eller om sådant offentliggörande inte sker, fram till dess att
acceptperioden löper ut. Om acceptperioden förlängs och fullföljandevillkor kvarstår under
förlängningen gäller rätten att återkalla accept även under förlängningen. Accept får återkallas inom
fem arbetsdagar från offentliggörande av eventuellt tillägg till Erbjudandehandlingen.
För att återkallelsen ska kunna göras gällande ska en skriftlig återkallelse ha kommit Swedbank till
handa innan Budgivaren offentliggjort att samtliga villkor för Erbjudandet har uppfyllts eller, om
sådant offentliggörande inte sker, senast klockan 15.00 den sista dagen i acceptperioden eller, om
förlängning av acceptperioden sker och fullföljandevillkor kvarstår, den sista dagen i förlängningen
eller, om Budgivaren offentliggör ett tillägg till Erbjudandehandlingen, den sista dagen återkallelse
enligt förgående stycke får ske. Aktieägare i Solnaberg vars aktier är förvaltarregistrerade och som
önskar återkalla avgiven accept av Erbjudandet ska göra det i enlighet med instruktioner från
förvaltaren.
Bekräftelse och överföring av aktier i Solnaberg till spärrade VP-konton
Efter det att Swedbank har mottagit och registrerat korrekt ifylld anmälningssedel kommer aktier i
Solnaberg att överföras till ett för varje aktieägare i Solnaberg nyöppnat spärrat VP-konto, så kallat
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apportkonto. Som bekräftelse på detta sänds en VP-avi ut som visar insättningen på apportkontot.
Någon särskild avi som visar utbokningen från ordinarie VP-konto kommer inte att skickas ut.
Utbetalning av vederlag
Förutsatt att Erbjudandet förklaras ovillkorat senast omkring den 13 mars 2020, förväntas utbetalning
av vederlag komma att påbörjas omkring den 18 mars 2020 för de som har accepterat Erbjudandet. I
samband med utbetalning av vederlag bokas aktierna i Solnaberg ut från apportkontot som därmed
avslutas. Ingen VP-avi kommer att skickas ut i samband med utbokningen.
Redovisning av vederlag sker genom att de som accepterat Erbjudandet tillsänds en avräkningsnota.
Likvidbeloppet utbetalas till det avkastningskonto som är anslutet till innehavarens VP-konto där
aktierna i Solnaberg fanns registrerade. Observera att även om aktierna i Solnaberg är pantsatta
sker utbetalning till avkastningskontot eller enligt anvisningar på utsänd avräkningsnota.
Om innehavet är förvaltarregistrerat sker utbetalning av vederlag genom respektive förvaltare.
Information om behandling av personuppgifter
Den som accepterar Erbjudandet kommer lämna personuppgifter till Swedbank. Personuppgifter
som lämnas till Swedbank kommer att behandlas i datasystem i den utsträckning som behövs för att
tillhandahålla tjänster och administrera kundengagemang i Swedbank-koncernen. Även
personuppgifter som inhämtas från annan än den kund som behandlingen avser kan komma att
behandlas. Det kan också förekomma att personuppgifter behandlas i datasystem hos företag och
organisationer med vilka Swedbank samarbetar. För information om Swedbank och sparbanker
behandling av personuppgifter vänligen se hemsida eller kontakta kundcenter eller kontor för
Swedbank och/eller relevant sparbank. Adressinformation kan komma att inhämtas av Swedbank
genom en automatisk datakörning hos Euroclear.
Övrig information
Swedbank bistår med vissa administrativa tjänster kring Erbjudandet. Detta innebär inte i sig att den
som accepterar Erbjudandet (”Deltagare”) betraktas som kund hos Swedbank. Vid accept av
Erbjudandet betraktas Deltagaren endast som kund om Swedbank lämnat råd till Deltagaren eller
annars har kontaktat Deltagaren individuellt angående Erbjudandet eller om Deltagaren har
existerande kundförhållanden med Swedbank. Följden av att Swedbank inte betraktar Deltagaren
som kund är för att reglerna om skydd för investerare i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden
inte kommer att tillämpas på dennes accept av Erbjudandet. Detta innebär bland annat att varken
en så kallad kundkategorisering eller en så kallad passandebedömning kommer att ske beträffande
Erbjudandet. Deltagaren ansvarar därmed själv för att denne har tillräckliga erfarenheter och
kunskaper för att förstå de risker som är förenade med Erbjudandet.
Frågor om Erbjudandet
Vid frågor rörande Erbjudandet vänligen kontakta Swedbank på telefonnummer 08-5859 24 77.
Information finns även tillgänglig på Swedbanks webbplats, www.swedbank.se/prospekt, och på
Sterner Stenhus webbplats, www.sternerstenhus.se.
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BAKGRUND OCH MOTIV TILL ERBJUDANDET
Budgivarens avsikt med Erbjudandet är att uppnå en ägarandel som säkerställer ett betydande
inflytande över Solnaberg. Givet att ett betydande inflytande uppnås så avser budgivaren att verka
för en ny strategisk inriktning för Solnaberg. Fokus kommer att ligga på att utveckla bolaget snarare
än att enbart förvalta den existerande fastigheten. Med Solnaberg som bas avser budgivaren att driva
en tillväxtstrategi. En sådan strategi kan komma att omfatta såväl förvärv som projektutveckling.
Tillväxten avses finansieras genom banklån, eget kapital och kapitalmarknadsfinansiering. Mot
bakgrund av tillväxtambitionerna kommer Solnabergs nuvarande utdelningspolicy att bli föremål för
översyn. Det kan inte uteslutas att budgivaren kommer att verka för att bolagets utdelningsbara
medel helt eller delvis återinvesteras i verksamheten. Budgivarens avsikt är således att Solnaberg
kvarstår som ett noterat bolag, givet att det finns skäliga förutsättningar därför.
Sterner Stenhus sätter stort värde på Solnabergs ledning och anställda, som fortsatt förväntas att ha
en viktig roll i Bolagets framgång. Sterner Stenhus förväntar sig inte att Erbjudandet kommer att ha
några betydande effekter för Solnabergs anställda eller ledning, deras anställningsvillkor eller för
sysselsättningen på de platser där Solnaberg bedriver verksamhet idag.
Solnaberg börsnoterades i oktober 2016. Budkursen motsvarar en premie om 44 procent jämfört med
introduktionskursen om 100,0 kronor. Därtill har Solnaberg lämnat utdelningar om 2,0 kronor per
aktie och kvartal. Under den senaste sexmånadersperioden har den genomsnittliga handeln i
Solnabergs aktier uppgått till cirka 1 300 aktier per handelsdag. Den låga likviditeten i Solnabergs
aktier utgör en försvårande omständighet för de aktieägare som önskar avyttra sina aktier i Bolaget.
Erbjudandet utgör en möjlighet för de aktieägare som önskar avyttra aktier i Solnaberg att göra så
utan begränsningar i likviditeten eller negativ påverkan på aktiekursen.
Vid Budgivarens fastställande av vederlag i Erbjudandet har en av flera parameter varit
substansvärdet på fastigheten Solna Bladet 3, bolagets enda tillgång. Bolaget har i sin halvårsrapport
per 30 juni 2019 uppgivit ett marknadsvärde på fastigheten om 1 075,0 miljoner kronor. Med avdrag
för räntebärande skulder om 530,0 miljoner kronor motsvarar substansen 545,0 miljoner kronor eller
144,9 kronor per aktie. Denna substansberäkning har ej tagit hänsyn till eventuella justeringar för
skatt eller avvecklings- och likvidationskostnader.
För ytterligare information hänvisas till informationen i denna Erbjudandehandling, som har
upprättats av styrelsen i Sterner Stenhus i samband med Erbjudandet. Beskrivningen av Solnaberg på
sidorna 12 – 22 är baserad på Solnabergs offentliggjorda årsredovisningar och bokslutskommunikéer
för räkenskapsåren 2016, 2017 och 2018, halvårsrapport för perioden 1 januari 2019 – 30 juni 2019, samt
webbplats www.solnabergproperty.se, och har inte granskats av Solnabergs styrelse. Sterner Stenhus
styrelse försäkrar att, såvitt styrelsen känner till, uppgifterna i Erbjudandehandlingen i fråga om
Sterner Stenhus överensstämmer med de faktiska förhållandena.

Stockholm, den 19 februari 2020
Sterner Stenhus Förvaltning AB
Styrelsen
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BESKRIVNING AV STERNER STENHUS
Sterner Stenhus är ett svenskt aktiebolag och ägs av Sterner Stenhus Holding AB, som i sin tur ägs
av Ilias Georgiadis och Tomas Georgiadis. Sterner Stenhus utvecklar, bygger och förvaltar fastigheter
för en hållbar framtid. Budgivarens filosofi är att äga, förvalta och utveckla fastigheter så att de når
sin fulla potential. Fastighetsbeståndet finns i Stockholmsregionen, Köping och Skövde. Sterner
Stenhus nettoomsättning 2018 uppgick till 161,4 miljoner kronor, resultatet efter finansnetto uppgick
till 72,8 miljoner kronor och balansomslutningen uppgick till 2 405,3 miljoner kronor.
För ytterligare information om Sterner Stenhus verksamhet, se www.sternerstenhus.se/.
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BESKRIVINING AV SOLNABERG
Informationen om Solnaberg på sidorna 12 – 22 i Erbjudandehandlingen har hämtats från Solnabergs
årsredovisningar för 2016, 2017 och 2018, samt halvårsrapporten för perioden 1 januari – 30 juni 2019
samt Solnabergs webbplats www.solnabergproperty.se, om inte annat anges.
Översikt över affärsverksamheten
Solnaberg är ett svenskt fastighetsbolag som indirekt äger, förvaltar och hyr ut fastigheten Bladet 3 i
Solna. Fastigheten är belägen i Bergshamra i östra Solna och har en total uthyrningsbar area om ca
31 325 kvadratmeter. Fastigheten har ett strategiskt läge vid korsningen av två stora trafikleder samt
tillgång till T-bana och buss. Fastigheten består i huvudsak av kontorslokaler där If Skadeförsäkring
med sitt huvudkontor är den största hyresgästen. If har varit ursprunglig hyresgäst i fastigheten
sedan 1986 och det nuvarande hyresavtalet löper till den 31 december 2031. Inom fastigheten finns
även lager, garage och parkeringsplatser som innefattar totalt cirka 460 parkeringsplatser.
Fastigheten är uthyrd till 98 procent, där If representerar 83 procent av intäkterna. Övriga
hyresgäster är Aktiv Ortopedteknik, Urogyn AB och ICA. Fastigheten renoverades för drygt 100,0
miljoner kronor åren 2011-2014 och under åren 2016-2018 gjordes in- och utvändiga ombyggnationer
för ca 60,0 miljoner kronor.
Solnaberg förvaltas av det Göteborgsbaserade förvaltningsbolaget Wilfast Förvaltning AB, som även
ansvarar för all ekonomisk och administrativ förvaltning av Solnaberg. Moderbolaget i koncernen
tillhandahåller förvaltningstjänster till dotterbolaget Solnaberg Bladet 3 PropCo AB.
Den årliga hyresintäkten, inklusive tillägg, uppgick till 59,1 miljoner kronor 2018. Rörelsemarginalen
var 23,9 procent, balansomslutningen 864,4 miljoner kronor och soliditeten 35,6 procent enligt
årsredovisningen 2018. Verksamhetens karaktär gör att både intäkter och kostnader går att beräkna
med relativt stor precision inom längden för nuvarande hyreskontakts omfattning. Under 2019
utökade Solnaberg sina lån med ca 16,0 miljoner kronor till totalt 530,0 miljoner kronor med en ny
kreditgivare och nya lånevillkor. Utökning av krediten berodde i huvudsak på hyresgästanpassningar
till If. Bolaget kommer för If:s räkning att göra en större anpassning av ca 5 000 kvadratmeter till
moderna kontor.
Vision och strategi
Solnabergs mål är att förvalta fastigheten på bästa sätt. I möjligast mån kommer hyresgästernas
önskemål att tillgodoses och nyuthyrning av kontorsvakanser att ske. Det finns inga planer på
expansion genom förvärv av andra fastigheter.
För ytterligare information om Solnabergs verksamhet, se www.solnabergproperty.se/.
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FINANSIELL INFORMATION I SAMMANDRAG
Nedanstående finansiell information avseende Solnaberg har hämtats från de reviderade
årsredovisningarna för räkenskapsåren 2016, 2017 och 2018, den oreviderade halvårsrapporten för
perioden 1 januari 2019 – 30 juni 2019 med jämförelsetal för den motsvarande perioden 1 januari 2018 –
30 juni 2018, samt de oreviderade bokslutskommunikéerna för räkenskapsåren 2016, 2017, 2018.
Koncernredovisningen för räkenskapsåren 2016, 2017 och 2018 och halvårsrapporten för perioden 1
januari 2019 – 30 juni 2019 har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1
Årsredovisning och koncernredovisning.
Koncernredovisningen för räkenskapsåren 2016, 2017 och 2018, samt de oreviderade
bokslutskommunikéerna för räkenskapsåren 2016, 2017 och 2018 finns att tillgå på Solnabergs
webbplats, www.solnabergproperty.se. Halvårsrapporten för perioden 1 januari – 30 juni 2019, som
återfinns i sin helhet på sidorna 23 – 33 i Erbjudandehandlingen, har inte granskats av Solnabergs
revisor.
Koncernens resultaträkning
Kr om inte annat anges

Hyresintäkter
Övriga rörelseintäkter

Perioden 1 januari – 30 juni

Perioden 1 januari – 31 december

2019

2018

2018

2017

20164

30 067 832

29 749 022

59 146 836

56 340 341

12 468 669

26 601

691 078

2 839 671

3 783 218

2 052 914

Fastighetskostnader

(7 263 183)

(6 012 761)

(12 351 093)

(11 345 191)

(2 975 014)

Driftsöverskott

22 831 250

24 427 339

49 635 414

48 778 368

11 546 569

Administrationskostnader

(989 772)

(895 813)

(1 643 494)

(2 214 276)

(2 698 939)

(1 329 908)

0

0

0

0

(320 375)

(280 375)

(280 375)

(590 812)

(2 440 375)

0

0

0

0

402 680

Finansiella kostnader

(3 943 766)

(3 366 231)

(6 861 394)

(6 553 133)

(6 801 589)

Förvaltningsresultat

16 247 429

19 884 920

40 850 151

39 420 147

8 346

(16 873 719)

(16 679 431)

(33 553 150)

(31 931 995)

(7 131 892)

(626 290)

3 205 489

7 297 001

7 488 152

(7 123 546)

93 123

(756 249)

(2 166 423)

(1 748 535)

1 540 834

(533 167)

2 449 240

5 130 578

5 739 617

(5 582 712)

Personalkostnader
Övriga rörelsekostnader
Finansiella intäkter

Avskrivningar på materiella
anläggningstillgångar
Resultat före skatt

Skatt på periodens resultat
Periodens resultat

4

Avser perioden 16 december 2015 – 31 december 2016, varför jämförelsesiffrorna inte är helt jämförbara.
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Koncernens rapport över finansiell ställning
Kr om inte annat anges

Perioden 1 januari – 30 juni

Perioden 1 januari – 31 december

2019

2018

2018

2017

20165

Byggnader och mark

669 624 438

680 449 117

675 036 777

678 246 272

661 560 411

Byggnadsinventarier

128 601 920

151 324 680

140 063 300

155 576 864

147 643 714

Pågående nyanläggning

2 087 510

0

0

10 943 439

39 764 028

Summa
anläggningstillgångar

800 313 868

831 773 797

815 100 077

844 766 575

848 968 153

0

0

0

900 000

0

2 156 444

2 131 985

0

78 308

78 308

0

7 463 023

187 988

11 599 280

11 862 057

3 709 745

2 269 496

1 779 554

2 530 760

2 754 035

5 866 189

11 864 504

1 967 542

15 108 348

14 694 400

63 556 410

37 693 771

47 348 722

16 836 896

37 922 862

63 556 410

37 693 771

47 348 722

16 836 896

37 922 862

69 422 599

49 558 275

49 316 264

31 945 244

52 617 262

869 736 467

881 332 072

864 416 341

876 711 819

901 585 415

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella
anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Aktuell skattefordran
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader
och upplupna intäkter

Kassa och bank
Kassa och bank

Summa
omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR

5

Avser perioden 16 december 2015 – 31 december 2016, varför jämförelsesiffrorna inte är helt jämförbara.
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Kr om inte annat anges

Perioden 1 januari – 30 juni

Perioden 1 januari – 31 december

2019

2018

2018

2017

20166

EGET KAPITAL OCH
SKULDER
Eget kapital
Aktiekapital

3 760 000

3 760 000

3 760 000

3 760 000

3 760 000

Övrigt tillskjutet kapital

365 953 200

365 953 200

365 953 200

365 953 200

365 953 200

Annat eget kapital

(92 472 517)

(67 523 095)

(67 523 095)

(43 182 712)

0

Periodens resultat

(533 167)

2 449 240

5 130 578

5 739 617

(5 582 712)

276 707 516

304 639 345

307 320 683

332 270 105

364 130 488

Uppskjuten skatteskuld

12 783 985

11 011 757

12 650 248

10 027 192

7 819 191

Summa avsättningar

12 783 985

11 011 757

12 650 248

10 027 192

7 819 191

Skulder till kreditinstitut

530 000 000

514 508 185

513 999 095

501 077 275

502 095 455

Summa långfristiga
skulder

530 000 000

514 508 185

513 999 095

501 077 275

502 095 455

3 407 346

1 261 157

727 396

4 041 777

13 248 171

309 270

2 378 550

72 491

99 630

0

Skuld aktieägare

30 080 000

30 080 000

15 040 000

15 040 000

0

Upplupna kostnader och
förutbetalda intäkter

16 448 350

17 453 078

14 606 428

14 155 840

14 292 110

Summa kortfristiga
skulder

50 244 966

51 172 785

30 446 315

33 337 247

27 540 281

869 736 467

881 332 072

864 416 341

876 711 819

901 585 415

Summa eget kapital

Avsättningar

Långfristiga skulder

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga skulder

SUMMA EGET KAPITAL
OCH SKULDER
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Avser perioden 16 december 2015 – 31 december 2016, varför jämförelsesiffrorna inte är helt jämförbara.
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Nyckeltal
Kr om inte annat anges

Perioden 1 januari – 30 juni

Perioden 1 januari – 31 december

2019

2018

2018

2017

2016

-0,18%

0,77%

1,67%

1,73%

neg.

869 736 467

881 332 072

864 416 341

876 711 819

901 585 415

31,8%

34,6%

35,6%

37,9%

40,4%

1 075 000 000

952 000 000

990 000 000

952 000 000

857 000 000

Belåningsgrad

49%

54%

52%

53%

59%

Eget kapital per aktier, kr

73,6

81,0

81,7

88,4

96,8

150,0

119,6

131,6

119,6

101,0

3 760 000

3 760 000

3 760 000

3 760 000

3 760 000

Avkastning på eget kapital
Balansomslutning, kr
Soliditet
Fastighetens marknadsvärde, kr

Långsiktigt substansvärde per
aktie
Antal utestående aktier

Definitioner
Avkastning på eget kapital
Nettoresultat i procent av justerat eget kapital.
Eget kapital per aktie
Eget kapital fördelat på totalt antal aktier.
Soliditet
Justerat eget kapital i procent av balansomslutning
Långsiktigt substansvärde
Eget kapital justerat för fastighetens marknadsvärde samt med återläggning av uppskjuten skatt
enligt balansräkningen fördelat på totalt antal aktier.
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AKTIEKAPITAL OCH ÄGARFÖRHÅLLANDEN
Allmänt
Solnabergs aktier är noterade på First North under kortnamn ”SOLNA”, med ISIN-koden
SE0009155211.
Aktiekapital
Solnabergs aktiekapital var per dagen för offentliggörandet av Erbjudandehandlingen 3 760 000
kronor fördelat på 3 760 000 aktier med ett kvotvärde om 1 kronor per aktie. Varje aktie berättigar
innehavaren till en röst på årsstämman, och samtliga innehavare kan rösta för hela antalet aktier som
ägs eller representeras av dessa utan någon begräsning i rösträtten.
Aktiekursutveckling och handelsvolym
Grafen nedan visar aktiekursutvecklingen för Solnabergs aktier under perioden den 20 februari 2017
– den 18 februari 2020 (grön linje) jämfört med kursutvecklingen för Nasdaq OMX Stockholm 30index under samma period (gul linje).

Källa: Avanza Bank AB

Aktieägare
Tabellen nedan visar de nio största aktieägarna i Solnaberg per den 30 juni 2019, sorterade efter antal
aktier.
Aktieägare

Antal aktier

Procent av aktier

Procent av röster

Familjen Kamprads Stiftelse

340 000

9,0

9,0

LMK Stiftelsen

300 000

8,0

8,0

Danica Pension

273 736

7,3

7,3

EOJ 1933 AB

262 500

7,0

7,0
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Ryds Glas Sverige AB

168 000

4,5

4,5

Nordnet Pensionsförsäkring AB

126 055

3,4

3,4

SIX SIS AG

123 151

3,3

3,3

Sveriges Socialdemokratiska Arbetarparti

75 000

2,0

2,0

Bengt Johansson

65 000

1,7

1,7

Totalt nio största aktieägarna

1 733 442

46,1

46,1

Övriga

2 026 558

53,9

53,9

Totalt

3 760 000

100,0 %

100,0 %

Aktieägaravtal
Solnabergs årsredovisning för räkenskapsåret 2018 nämner inga befintliga avtal mellan större
aktieägare i Solnaberg eller mellan större aktieägare och Solnaberg.
Väsentliga avtal
Solnabergs årsredovisning för räkenskapsåret 2018 nämner inga väsentliga avtal vilka Solnaberg är
part i som skulle kunna påverkas, ändras eller sägas upp till följd av att kontrollen över Solnaberg
förändras som ett resultat av ett offentligt uppköpserbjudande.
Utdelningspolicy
Solnaberg kommunicerade inför listningen på First North målet om att till aktieägarna dela ut
motsvarande 8,0 % avkastning, beräknat på av aktieägarna tillskjutet eget kapital om 376,0 miljoner
kronor. På ordinarie stämma den 8 maj 2019 fastställdes utdelningen till totalt 8,0 kronor per aktie
fördelat på fyra utdelningstillfällen med följande avstämningsdagar, 2,0 kronor/aktie den 15 juli 2019,
2,0 kronor/aktie den 14 oktober 2019, 2,0 kronor/aktie den 13 januari 2020 och 2,0 kronor/aktie den
14 april 2020.
Bemyndiganden
Det finns inga uppgifter om bemyndiganden registrerade vid Bolagsverket.
Aktierelaterade incitamentsprogram
Solnaberg har inte infört några aktierelaterade incitamentsprogram.
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SOLNABERGS BOLAGSORDNING
Bolagsordning antagen på bolagstämman
organisationsnummer 559042-2464.

den

28

september

2016

för

Solnaberg,

BOLAGSORDNING
§ 1 Firma
Bolagets firma är Solnaberg Property AB (publ). Bolaget är publikt.
§ 2 Styrelsens säte
Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun, Stockholms län.
§ 3 Verksamhet
Bolaget ska direkt eller indirekt, äga och förvalta fastigheter samt idka annan därmed förenlig
verksamhet.
§ 4 Aktiekapital
Aktiekapitalet utgör lägst 3.500.000 kronor och högst 14.000.000 kronor.
§ 5 Antal aktier
Antalet aktier ska vara lägst 3.500.000 stycken och högst 14.000.000 stycken.
§ 6 Styrelse och revisorer
Styrelsen består av 3 - 5 ledamöter med högst 2 suppleanter.
Bolaget ska ha 1-2 revisorer med högst 2 revisorssuppleanter eller ett registrerat revisionsbolag.
§ 7 Kallelse till bolagsstämma
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att
kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker ska bolaget genom
annonsering i Svenska Dagbladet upplysa om att kallelse har skett.
§ 8 Öppnande av stämma
Styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utser öppnar bolagsstämman och leder
förhandlingarna till dess ordförande vid stämman valts.
§ 9 Anmälan till bolagsstämma
Aktieägare som vill deltaga i bolagsstämma ska dels vara upptagen som aktieägare i sådan utskrift av
aktieboken som avses i 7 kap 28 § tredje stycket aktiebolagslagen (2005:551) avseende förhållandena
fem dagar före stämman, dels anmäla detta till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till
stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton,
julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.
§ 10 Årsstämma
Årsstämma ska hållas årligen inom 6 månader efter räkenskapsårets utgång.
På årsstämma ska följande ärenden förekomma.
1) Val av ordförande vid stämman.
2) Upprättande och godkännande av röstlängd.
3) Godkännande av dagordning.
4) Val av en eller två justeringsmän.
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5) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6) Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall,
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7) Beslut om:
a) fastställande av resultaträkning och balansräkning, samt, i förekommande fall,
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
b) dispositioner av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
och
c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör, om sådan har utsetts.
8) Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
9) Val av styrelse och suppleanter samt revisionsbolag eller revisorer och eventuella
revisorssuppleanter.
10) Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
§ 11 Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår skall vara 0101--1231.
§12 Avstämningsförbehåll
Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett
avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument eller
den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag, ska
antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).
_________________
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SOLNABERGS STYRELSE, LEDNING OCH REVISOR
Styrelse
Pontus Kågerman (född 1948)
Styrelseordförande sedan: 2016
Styrelseledamot sedan: 2016
Andra uppdrag: Styrelseledamot och ordförande i Klockarbäcken Property Investment AB, Link
Prop Investment AB (publ), Torslanda Property Investment AB (publ). Styrelseledamot i Pontus
Kågerman Advokat AB, Glenthorne AB, SF Well Co AB
Tidigare erfarenhet: Delägare, Advokatfirman Glimstedt, 2008-, delägare, Kilpatrick
Stockton, 2001-2008, delägare, Lagerlöf & Leman Advokatbyrå, 1987- 2001, biträdande jurist, Lagerlöf
& Leman Advokatbyrå, 1980-1987, tingsnotarie, Södra Roslags tingsrätt, 1980
Utbildning: Jur. kand. vid Stockholms Universitet, 1978, Yale Law School, 1978, Fil.kand. vid
Stockholms Universitet 1970, 150 poäng i national- och företagsekonomi
Oberoende i förhållande till Solnaberg och dess ledning: Nej
Aktieinnehav i Solnaberg: 30 000 aktier privat
Magnus Ryd (född 1969)
Styrelseledamot sedan: 2016
Andra uppdrag: Vd och styrelseledamot i Ryds Glas Sverige AB. Styrelseordförande i Break a new
Ground AB, Levande Filter i Sverige AB, Levande Filter Sundsvall International AB, L-inc Sverige AB,
NRD Förvaltning AB, WayWay Sverige AB. Styrelseledamot i Araslöv Invest AB, Araslöv Holding AB,
Förvaltnings AB Rydgruppen, Norretull Fastigheter AB, Pamica AB, Pamica 2 AB
Tidigare erfarenhet: Vd Ryds Bilglas AB 2011-2013, Vd Ryds Glas i Sundsvall AB 2003-2006, Platschef
Ryds Glas i Sundsvall AB 2000-2003, Projektledare utvecklingsavd. & inköp St. Jude Medical Inc. i
Stockholm 1995-2000. Styrelseordförande, styrelseledamot och styrelsesuppleant i flertalet lokala
bolag inom Ryds Glas AB och Ryds Bilglas AB
Utbildning: Civilingenjörsexamen i Maskinteknik vid Kungliga Tekniska Högskolan 1995. IFL
Civilingenjörs Programmet vid Handelshögskolan i Stockholm 2009-2010
Oberoende i förhållande till Solnaberg och dess ledning: Ja
Aktieinnehav i Solnaberg: 150 000 genom Ryds Glas i Sverige AB
Christian Krüeger (född 1966)
Styrelseledamot sedan: 2016
Andra uppdrag: Styrelseledamot och verkställande direktör i LMK Venture Partners AB.
Styrelseledamot i Episurf Medical AB, Mälaråsen AB och Bynk AB. Styrelsesuppleant i Krueger
Liljefors Konsult AB, LMK Hotels & Real AB och LMK Ventures AB
Tidigare erfarenhet: Aktiechef, Pareto Securities AB 2012-2014 och Öhman Fondkommission AB
2008-2011, Privatkundsmäklarchef, Öhman Fondkommission AB 2004-2008, Kontorschef, Öhman
Fondkommission i Malmö 2000-2003, Aktiemäklare, Matteus Fondkommission AB 1995-2000
Utbildning: Civilekonom med finansiell inriktning vid Lunds Universitet
Oberoende i förhållande till Solnaberg och dess ledning: Ja
Aktieinnehav i Solnaberg: 300 000 aktier genom LMK-bolagen
Ledning
Jörgen Lundgren (född 1967)
Position: Verkställande direktör
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Tidigare erfarenhet: VD och partner på Polskenet Invest AB 2017, regions-VD på Castellum AB
2016-2017 och VD samt vice VD på Fastighets AB Norrporten 2007-2016. Regionschef på
Nordea/Danske Bank 2001-2007
Utbildning: Civilekonom
Aktieinnehav i Solnaberg: 0 aktier
Revisor
Årsstämman som hölls den 8 maj 2019 valde revisionsbolaget MAZAR SET Revisionsbyrå AB till
revisor för perioden till och med årsstämman 2020. David Johansson (född 1979), auktoriserad
revisor, är den huvudansvariga revisorn sedan 2017.
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SKATTEFRÅGOR I SVERIGE
Följande är en sammanfattning av vissa skattekonsekvenser i Sverige som kan uppkomma till följd av
Erbjudandet för fysiska personer och aktiebolag. Sammanfattningen är baserad på gällande svensk
skattelagstiftning och är endast avsett som allmän information till aktieägare som är obegränsat
skattskyldiga i Sverige, om inget annat anges. Sammanfattningen är inte avsedd att uttömmande
behandla alla skattefrågor som kan uppkomma i samband med Erbjudandet. Den omfattar exempelvis
inte de särskilda regler som kan bli tillämpliga på aktier som förvärvats genom andelar i fåmansföretag.
Den behandlar inte heller de särskilda regler för skattefri kapitalvinst och utdelning i bolagssektorn
som kan bli tillämpliga då aktieägare innehar aktier som anses näringsbetingade. Beskrivningen
behandlar inte heller de regler som kan bli tillämpliga på aktier som innehas av handelsbolag eller som
utgör lagertillgångar i näringsverksamhet. Särskilda skattekonsekvenser som inte beskrivs nedan kan
vidare uppstå för vissa typer av skatteskyldiga, inklusive investmentföretag och investeringsfonder.
Varje aktieägare bör därför rådfråga en skatterådgivare för att få information om de specifika
skattekonsekvenser som kan uppstå till följd av Erbjudandet, inklusive tillämpligheten och effekten av
utländsk skattelagstiftning och bestämmelser i dubbelbeskattningsavtal samt andra regler som kan bli
tillämpliga.
Allmän information
Aktieägare som accepterar Erbjudandet och avyttrar sina aktier i Solnaberg kan bli föremål för
kapitalvinstbeskattning. Kapitalvinsten eller kapitalförlusten beräknas som skillnaden mellan
försäljningsersättningen
(inklusive
eventuell
tilläggsköpeskilling),
efter
avdrag
för
försäljningsutgifter,
och
omkostnadsbeloppet.
Omkostnadsbeloppet
beräknas
enligt
genomsnittsmetoden. Detta innebär, vid förändringar i innehav, att omkostnadsbeloppet för
samtliga aktier av samma slag och sort läggs samman och beräknas gemensamt. Vid försäljning av
marknadsnoterade aktier, som till exempel aktier i Solnaberg, får omkostnadsbeloppet alternativt
bestämmas enligt schablonmetoden till 20 procent av försäljningsersättningen efter avdrag för
försäljningsutgifter.
Särskilda regler gäller för tilläggsköpeskillingar vars storlek inte är känd det år avyttringen sker. En
sådan tilläggsköpeskilling ska tas upp till beskattning det år storleken av det tillkommande beloppet
kan beräknas. Beskattning sker i enlighet med de regler som gäller vid avyttringstidpunkten.
Fysiska personer
Kapitalvinst på marknadsnoterade aktier beskattas som inkomst av kapital med en skattesats på 30
procent.
Kapitalförluster på marknadsnoterade aktier, såsom aktierna i Solnaberg, får dras av fullt ut mot
skattepliktiga vinster samma år på aktier samt andra marknadsnoterade värdepapper som beskattas
på samma sätt som aktier (med undantag för andelar i värdepappersfonder, eller specialfonder som
endast innehåller svenska fordringsrätter, s.k. räntefonder). Kapitalförluster som inte dragits av
genom nu nämnda kvittningsmöjlighet är avdragsgilla till 70 procent i inkomstslaget kapital.
Om ett underskott uppstår i inkomstslaget kapital medges skattereduktion på inkomst av tjänst och
näringsverksamhet samt statlig fastighetsskatt och kommunal fastighetsavgift. Skattereduktionen är
30 procent av den del av underskottet som inte överstiger 100 000 kronor och 21 procent av
återstående underskott. Underskott kan inte sparas till senare beskattningsår.
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Aktiebolag
För aktiebolag beskattas all inkomst, inklusive skattepliktiga kapitalvinster, som inkomst av
näringsverksamhet med 22 procents skatt.
Avdragsgilla kapitalförluster på aktier får endast kvittas mot skattepliktiga kapitalvinster på aktier
eller andra värdepapper som beskattas på samma sätt som aktier. En sådan kapitalförlust får dock
även, om vissa villkor är uppfyllda, kvittas mot kapitalvinster på sådana värdepapper hos ett bolag
inom samma koncern, under förutsättning att koncernbidragsrätt föreligger mellan bolagen.
Kapitalförluster på aktier eller andra värdepapper som beskattas på samma sätt som aktier, som inte
kan utnyttjas ett visst år får sparas och kvittas mot skattepliktiga kapitalvinster på aktier och andra
delägarrätter under efterföljande beskattningsår utan någon begränsning i tiden.
Aktieägare som är begränsat skattskyldiga i Sverige
Aktieägare som är begränsat skattskyldiga i Sverige, och som inte bedriver verksamhet från ett fast
driftställe i Sverige, kapitalvinstbeskattas normalt sett inte i Sverige vid avyttring av aktier. Sådana
innehavare kan dock bli föremål för beskattning i sina respektive hemviststater.
Fysiska personer som är begränsat skattskyldiga i Sverige kan emellertid vara föremål för svensk
kapitalvinstbeskattning vid avyttringen av aktier om de vid något tillfälle under det kalenderår då
avyttringen sker, eller under något av de föregående tio kalenderåren, har varit bosatta i Sverige eller
stadigvarande vistats här. Tillämpligheten av denna regel kan emellertid vara begränsad genom
skatteavtal mellan Sverige och andra länder.
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105 34 Stockholm
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