
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillägg till Erbjudandehandling avseende Erbjudande 

 till aktieägarna i Solnaberg Property AB (publ) 
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VIKTIG INFORMATION 
Allmänt 

Sterner Stenhus Förvaltning AB, med organisationsnummer 556975-6512, lämnade den 19 februari 2020 ett offentligt erbjudande avseende samtliga 

utestående aktier i Solnaberg Property AB (publ), med organisationsnummer 559042-2464, i enlighet med de villkor som anges i erbjudandehandlingen 

(”Erbjudandet” respektive ”Erbjudandehandlingen”). Med ”Sterner Stenhus” eller ”Budgivaren” avses Sterner Stenhus Förvaltning AB eller den 

koncern inom vilken Sterner Stenhus Förvaltning AB är moderbolag. Med ”Solnaberg” eller ”Bolaget” avses Solnaberg Property AB (publ) eller den 

koncern inom vilken Solnaberg Property AB (publ) är moderbolag. Detta dokument (”Tilläggshandlingen”) utgör ett tillägg till den av Sterner Stenhus 

upprättade Erbjudandehandlingen. 

 

Informationen i Tilläggshandlingen avses vara korrekt, om än inte fullständig, endast per dagen för Tilläggshandlingens offentliggörande. Det lämnas 

ingen försäkran om att informationen har varit eller kommer att vara korrekt vid någon annan tidpunkt. Informationen i Tilläggshandlingen lämnas 

endast med anledning av Erbjudandet och får inte användas i något annat syfte. 

 

Informationen om Solnaberg på sidorna 5 – 20 i Tilläggshandlingen 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 Tilläggshandlingen 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 Tilläggshandlingen 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 Tilläggshandlingen. 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. 

 

Restriktioner  

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, Tilläggshandlingen 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 och Tilläggshandlingen. 

 

Erbjudandet lämnas inte, i enlighet med de villkor och anvisningar som presenteras i Erbjudandehandlingen och Tilläggshandlingen, 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. Tilläggshandlingen 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 Tilläggshandlingen 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. Tilläggshandlingen 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 Tilläggshandlingen 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 Tilläggshandlingen USA, dess territorier, varje stat i USA och Columbiadistriktet. 
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VISSA DEFINITIONER 

I detta dokument används följande definitioner:  

”Catella” avser Catella Corporate Finance Stockholm AB.  

”Erbjudandet” eller ”Erbjudandehandling” avser Sterner Stenhus offentliga erbjudande avseende 

samtliga utestående aktier i Solnaberg i enlighet med de villkor som anges i erbjudandehandlingen.  

”First North” avser Nasdaq First North Growth Market.   

”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). 

”Takeover-reglerna” avser Takeover-regler för vissa handelsplattformar utfärdade av Kollegiet för 

svensk bolagsstyrning. 

”Tilläggshandlingen” avser detta tillägg till den av Sterner Stenhus upprättade 

Erbjudandehandlingen som offentliggjordes den 19 februari 2020.     
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TILLÄGG TILL ERBJUDANDEHANDLING 

Tilläggshandlingen 

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”. Tilläggshandlingen ska läsas 

tillsammans med, och utgöra en integrerad del av, Erbjudandehandlingen i alla avseenden. 

Erbjudandehandlingen och Tilläggshandlingen finns tillgängliga på Sterner Stenhus webbplats 

https://www.sternerstenhus.se/aktuellt/ och Swedbanks webbplats 

http://www.swedbank.se/prospekt/.  

 

Tilläggshandlingen har upprättats i enlighet med punkten II.6 andra stycket i Takeover-reglerna med 
anledning av att Solnaberg den 26 februari 2020 offentliggjorde sin bokslutskommuniké för helåret 
2019 och den 21 februari 2020 offentliggjorde sitt uttalande avseende Erbjudandet samt det 
värderingsutlåtande som styrelsen i Solnaberg inhämtat från Catella. Solnabergs 
bokslutskommuniké för 2019, Solnabergs styrelses uttalande samt Catellas värderingsutlåtande är i 
sina helheter inkluderade i denna Tilläggshandling.  
 

Tilläggshandlingen offentliggjordes av Sterner Stenhus den 27 februari 2020. Tilläggshandlingen är 

en del av, och ska läsas tillsammans med, Erbjudandehandlingen.  

 

Aktieägare i Solnaberg som har accepterat Erbjudandet före offentliggörandet av Tilläggshandlingen 

har rätt att återkalla sina accepter. För att en återkallelse ska kunna göras gällande ska en skriftlig 

återkallelse ha kommit Swedbank (adress: Swedbank AB (publ), Emissioner C66, 105 34 Stockholm) 

tillhanda före den senare av (i) utgången av den 5 mars 2020 (fem arbetsdagar efter publiceringen av 

Tilläggshandlingen), eller (ii) när Budgivaren har offentliggjort att villkoren för Erbjudandet har 

uppfyllts eller, om sådant offentliggörande inte sker under acceptperioden, senast klockan 15:00 CET 

den sista dagen av acceptfristen (den 12 mars 2020). 

    

Kvarstår villkoren för Erbjudandet, som Budgivaren fortsatt har förbehållit sig rätten att frånfalla 

under en förlängning av Erbjudandet, ska rätten att återkalla avgiven accept gälla på motsvarande 

sätt även under sådan förlängning av Erbjudandet.  

 

Aktieägare i Solnaberg vars aktier är förvaltningsregistrerade och som önskar återkalla avgiven accept 

av Erbjudandet ska göra det i enlighet med instruktioner från förvaltaren. 

 

Accept som inte återkallas förblir bindande och om aktieägare önskar kvarstå med sin accept behöver 

denne inte vidta några åtgärder.  

 

För detaljerade villkor och anvisningar samt övrig information om Erbjudandet hänvisas till 

Erbjudandehandlingen, som finns tillgänglig på ovan nämnda webbplatser.  

  

https://www.sternerstenhus.se/aktuellt/
http://www.swedbank.se/prospekt/
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SOLNABERGS BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR 2019 
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 SOLNABERGS STYRELSES UTTALANDE AVSEENDE ERBJUDANDET  



Sida 17 av 21 

 

  



Sida 18 av 21 

 

  



Sida 19 av 21 

CATELLAS VÄRDERINGSUTLÅTANDE AVSEENDE ERBJUDANDET  
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ADRESSER 

Sterner Stenhus Förvaltning AB 

c/o Sterner Stenhus 

Ellipsvägen 12 

141 75 Kungens Kurva  

Sverige 

 

Solnaberg Property AB (publ) 

c/o Wilfast Förvaltning AB  

Stora Badhusgatan 18  

411 21 Göteborg 

Sverige  

 

Swedbank AB (publ) 

105 34 Stockholm  

Sverige 

 

Advokatfirman Schjødt 

Hamngatan 27 

111 47 Stockholm  

Sverige 

  

 


