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23 februari 2018

VIKTIG INFORMATION
Allmänt
Den 9 februari 2018 lämnade Klövern AB (publ), organisationsnummer 556482-5833, (”Klövern”) genom sitt indirekt helägda dotterbolag
Dagon Sverige AB, organisationsnummer 556473-1213, (”Budgivaren”) ett offentligt kontanterbjudande till övriga aktieägare i Tobin
Properties AB (publ), organisationsnummer 556733-4379, (”Tobin Properties”) om förvärv av samtliga aktier i Tobin Properties som inte
redan innehas av Budgivaren på de villkor som anges i denna erbjudandehandling (”Erbjudandet” och ”Erbjudandehandlingen”).
Informationen i Erbjudandehandlingen avses vara korrekt, om än inte fullständig, endast per tidpunkten för offentliggörandet av
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 Tobin Properties på sidorna 21 – 60 i Erbjudandehandlingen är baserad på information som har offentliggjorts av Tobin
Properties och har granskats av Tobin Properties styrelse. Budgivaren garanterar därför inte, och tar inget ansvar för, att informationen om
Tobin Properties är korrekt och fullständig. Förutom där så uttryckligen anges har ingen information i Erbjudandehandlingen granskats eller
reviderats av revisorer.
Vissa siffror i Erbjudandehandlingen kan ha avrundats. Detta kan medföra att vissa tabeller till synes inte summerar korrekt.
Tillämplig lag och tvister
Erbjudandet, liksom de avtal som ingås mellan Budgivaren och aktieägare i Tobin Properties med anledning av Erbjudandet, ska regleras av
och tolkas i enlighet med svensk materiell rätt. Tvist rörande, eller som uppkommer med anledning av, Erbjudandet ska avgöras av svensk
domstol exklusivt, varvid Stockholms tingsrätt ska utgöra första instans. Takeover-regler för vissa handelsplattformar utgivna av Kollegiet för
svensk bolagstyrning från den 1 november 2017 (”Takeover-reglerna”) och Aktiemarknadsnämndens avgöranden och uttalanden rörande
tolkning och tillämpning av Takeover-reglerna är tillämpliga på Erbjudandet. Erbjudandehandlingen har inte godkänts och registrerats hos
Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna i 2 kap. 3 § lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden och
2a kap. 9 § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument.
Framtidsinriktad information
Information i Erbjudandehandlingen som rör framtida förhållanden eller omständigheter, inklusive information om framtida resultat, tillväxt och
andra utvecklingsprognoser samt effekter av Erbjudandet, utgör framtidsinriktad information. Sådan information kan exempelvis innefatta
orden ”bedöms”, ”avses”, ”förväntas”, ”tros” eller liknande uttryck. Framtidsinriktad information är föremål för risker och osäkerhetsmoment,
eftersom den avser förhållanden och är beroende av omständigheter som inträffar i framtiden. Framtida förhållanden kan avsevärt komma att
avvika från vad som uttryckts eller antytts i den framtidsinriktade informationen på grund av många faktorer, vilka i stor utsträckning ligger utom
Klöverns och Tobin Properties kontroll.
All framtidsinriktad information lämnas per dagen för offentliggörande av denna Erbjudandehandling. Förutom vad som krävs enligt
Takeover-reglerna eller tillämplig lagstiftning eller regleringar, friskriver sig Budgivaren uttryckligen från all skyldighet att offentliggöra
uppdateringar eller revideringar avseende framtidsinriktad information i Erbjudandehandlingen på grund av ändrade förväntningar avseende
den framtidsinriktade informationen eller ändrade händelser, förhållanden eller omständigheter varpå någon framtidsinriktad information är
baserad. Läsaren uppmanas dock att ta del av eventuella ytterligare uttalanden som Budgivaren eller Tobin Properties har gjort eller kan
komma att göra.
Viktig information till aktieägare i Tobin Properties utanför Sverige och för banker, fondkommissionärer och andra institutioner som
innehar aktier för personer med hemvist utanför Sverige
Erbjudandet riktar sig inte till personer vars deltagande i Erbjudandet förutsätter att ytterligare erbjudandehandling upprättas eller registrering
sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk rätt. Aktieägare som inte är bosatta eller har sitt säte i Sverige
och som önskar acceptera Erbjudandet måste genomföra närmare undersökningar avseende tillämplig lagstiftning.
Erbjudandehandlingen, anmälningssedeln och annan dokumentation hänförlig till Erbjudandet kommer inte att distribueras och får inte
postas eller på annat sätt distribueras eller sändas in i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Singapore,
Schweiz, Taiwan, Brasilien eller USA (inkluderat District of Columbia) eller till något annat land där detta skulle förutsätta att några sådana
ytterligare åtgärder företas eller där detta skulle strida mot lagar eller regler i det landet (”Begränsade Jurisdiktioner”). Budgivaren kommer
inte att tillåta eller godkänna någon sådan distribution. Om någon söker acceptera Erbjudandet som ett resultat av att direkt eller indirekt ha
överträtt dessa restriktioner kan accepten komma att lämnas utan avseende.
Erbjudandet lämnas inte, vare sig direkt eller indirekt, i någon Begränsad Jurisdiktion genom post, något kommunikationsmedel som
används vid nationell eller internationell handel eller vid någon nationell börs eller handelsplats eller genom något annat kommunikationsmedel
(varmed förstås bland annat telefax, e-post, telex, telefon och Internet) i någon Begränsad Jurisdiktion och Erbjudandet kan inte accepteras på
något sådant sätt eller med något sådant kommunikationsmedel i eller från någon Begränsad Jurisdiktion. Varken Erbjudandehandlingen eller
annan dokumentation hänförlig till Erbjudandet kommer att eller får postas eller spridas på annat sätt i eller till någon Begränsad Jurisdiktion.
Budgivaren kommer inte att redovisa någon likvid enligt Erbjudandet i eller till aktieägare i någon Begränsad Jurisdiktion.
Erbjudandehandlingen skickas inte, och får inte skickas, till aktieägare med registrerade adresser i någon Begränsad Jurisdiktion. Banker,
fondkommissionärer och andra institutioner som innehar förvaltarregistrerade aktier för personer i någon Begränsad Jurisdiktion, får inte
vidarebefordra Erbjudandehandlingen, eller andra till Erbjudandet relaterade dokument, till sådana personer.
Inget innehåll i Erbjudandehandlingen utgör ett erbjudande att förvärva eller en uppmaning att sälja aktier i någon Begränsad Jurisdiktion
eller någon annan jurisdiktion i vilken ett sådant erbjudande eller uppmaning skulle vara oförenlig med lag eller annan föreskrift.
Oaktat det föregående förbehåller sig Budgivaren rätten att tillåta att Erbjudandet accepteras av personer som inte är bosatta eller har sitt
säte i Sverige om Budgivaren, efter egen bedömning, bedömer att transaktionen ifråga kan genomföras i enlighet med tillämpliga lagar och
regler.
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ERBJUDANDET I SAMMANDRAG
Aktieägarna i Tobin Properties erbjuds ett kontant vederlag om 22,65 kronor för varje stamaktie och
108,50 kronor för varje preferensaktie av serie A i Tobin Properties som inte redan ägs av
Budgivaren, dvs. 12 961 915 stamaktier och 1 000 242 preferensaktier av serie A. Erbjudandet
motsvarar således ett totalt värde om 402 113 632 kronor.
Vederlag:

22,65 kronor per stamaktie och 108,50 kronor per preferensaktie av
1
serie A

Acceptperiod:
Beräknad likviddag:

26 februari 2018 – 26 mars 2018
omkring den 4 april 2018
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Det erbjudna vederlaget för aktierna kommer att justeras om Tobin Properties genom utdelning eller annan värdeöverföring
till aktieägarna innan likvid redovisats inom ramen för Erbjudandet och kommer följaktligen att minskas med ett motsvarande
belopp per aktie för varje sådan utdelning eller värdeöverföring.

FINANSIELL KALENDER FÖR TOBIN PROPERTIES
Tobin Properties bokslutkommuniké för räkenskapsåret 2017 beräknas offentliggöras den 28
februari 2018.
Tobin Properties årsredovisning för räkenskapsåret 2017 beräknas offentliggöras den 27 april 2018.
Tobin Properties delårsrapport för perioden 1 januari – 31 mars 2018 beräknas offentliggöras 21
maj 2018.

TOBIN PROPERTIES STAMAKTIE
ISIN-kod:
Kortnamn:

SE0006026985
TOBIN

Marknad:

Nasdaq First North Premier Stockholm

TOBIN PROPERTIES PREFERENSAKTIE AV SERIE A
ISIN-kod:

SE0006117487

Kortnamn:
Marknad:

TOBIN PREF
Nasdaq First North Premier Stockholm

VISSA DEFINITIONER
”Budgivaren”

avser Dagon Sverige AB, organisationsnummer 556473-1213.

”Deltagare”
”Erbjudandehandlingen”

avser den som accepterar Erbjudandet.
avser denna erbjudandehandling som upprättats med anledning av
Erbjudandet.

”Erbjudandet”

avser Budgivarens kontanta budpliktsbud avseende samtliga aktier i
Tobin Properties enligt villkoren i Erbjudandehandlingen.

”Euroclear”
”First North Premier”

avser Euroclear Sweden AB, organisationsnummer 556112-8074.
avser Nasdaq First North Premier Stockholm.

”Handelsbanken”

avser Svenska Handelsbanken AB (publ), organisationsnummer
502007-7862.

”Koncernen”

avser Tobin Properties tillsammans med, direkt och indirekt, ägda

”Klövern”

dotterbolag.
avser, beroende på sammanhang, Klövern AB (publ),
organisationsnummer 556482-5833, eller den koncern inom vilken
Klövern är moderbolag eller bolag inom den koncern inom vilken Klövern

”MSEK”

är moderbolag.
avser miljoner svenska kronor.

”Nasdaq Stockholm”

avser Nasdaq Stockholm AB, organisationsnummer 556420-8394, eller

”Tkr”

den marknadsplats bolaget bedriver.
avser tusen svenska kronor.

”Takeover-reglerna”

avser Takeover-regler för vissa handelsplattformar utgivna av Kollegiet
för svensk bolagstyrning från den 1 november 2017.

”Swedbank”
”Tobin Properties” eller

avser Swedbank AB (publ), organisationsnummer 502017-7753.
avser Tobin Properties AB (publ), organisationsnummer 556733-4379.

”Bolaget”

ERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARNA I TOBIN PROPERTIES
Erbjudandet
Bolagsstämman i Tobin Properties beslutade den 8 januari 2018 att öka Bolagets aktiekapital
genom dels en riktad nyemission av 7 500 000 stamaktier till Klövern eller dotterbolag till Klövern,
dels en företrädesemission av högst 2 592 383 stamaktier som tillfullo var garanterad av Klövern.
Sedan Budgivaren tecknat sig för stamaktierna i den riktade emissionen och dessa registrerats hos
Euroclear den 17 januari 2018 blev Budgivaren ägare av motsvarande cirka 40 procent av det totala
antalet aktier och cirka 42 procent av det totala antalet röster i Tobin Properties. Därmed uppkom
budplikt enligt avsnitt III i Takeover-reglerna.
Den 5 februari 2018 offentliggjorde Tobin Properties utfallet av företrädesemissionen, varav det
framgick att emissionen blivit fulltecknad. Klövern behövde därmed inte infria sitt garantiåtagande.
Sedan stamaktierna i företrädesemissionen registrerats hos Euroclear den 12 februari 2018 uppgick
Budgivarens ägande i Tobin Properties till cirka 35 procent av det totala antalet aktier och cirka 36
procent av det totala antalet röster i Bolaget. Budplikt föreligger därmed alltjämt enligt
bestämmelserna i avsnitt III i Takeover-reglerna.
Mot bakgrund av ovanstående offentliggjorde Budgivaren genom Klövern den 9 februari 2018
klockan 08.00 ett kontanterbjudande till aktieägarna i Tobin Properties att överlåta samtliga
stamaktier och preferensaktier av serie A i Bolaget till Budgivaren. Erbjudandet reviderades samma
dag genom pressmeddelande klockan 18.30, varigenom Budgivaren höjde vederlaget för
stamaktierna från 20 kronor per stamaktie till 22,65 kronor per stamaktie. Aktierna i Tobin
Properties är listade på First North Premier.
Budgivaren erbjuder således 22,65 kronor kontant för varje stamaktie och 108,50 kronor kontant för
varje preferensaktie av serie A i Tobin Properties. Det totala värdet av Erbjudandet för samtliga
aktier i Tobin Properties uppgår till 402 113 632 kronor, baserat på samtliga 13 962 157 aktier i
Tobin Properties som inte redan ägs av Budgivaren, varav 12 961 915 är stamaktier och 1 000 242
är preferensaktier av serie A.
Erbjudandet motsvarar en premie om cirka 11,0 procent jämfört med stängningskursen om 20,40
kronor på First North Premier avseende stamaktierna samt en premie om 0,0 procent jämfört med
stängningskursen om 108,50 kronor på First North Premier avseende preferensaktierna av serie A i
Tobin Properties den 8 februari 2018. Vidare motsvarar Erbjudandet en premie om cirka 0,0 procent
baserat på den volymviktade genomsnittliga betalkursen om 22,64 kronor för stamaktierna samt en
premie om cirka 1,2 procent baserat på den volymviktade genomsnittliga betalkursen om 107,26
kronor för preferensaktierna av serie A i Tobin Properties under de senaste tjugo (20)
handelsdagarna före offentliggörandet av innehavet, dvs. den 17 januari 2018 då budplikt uppkom.
Som framgår ovan har premien beräknats i förhållande till dels stängningskursen på First North
Premier den 8 februari 2018, dvs. den noterade kursen omedelbart före offentliggörandet av
Erbjudandet, dels den volymviktade genomsnittliga betalkursen för aktierna under de senaste tjugo
(20) handelsdagarna före offentliggörandet av innehavet, dvs. från och med den 15 december 2017
till och med den 16 januari 2018. Den volymviktade genomsnittliga betalkursen för aktierna har
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beräknats baserat på handelsdata från Nasdaq Stockholm. Nasdaq Stockholm har justerat
aktiekursen för stamaktien med hänsyn till den värdeöverföring som skett genom att teckningsrätten
avskiljdes i samband med Tobin Properties företrädesemission.
Courtage kommer inte att utgå i samband med Erbjudandet.
För Erbjudandets fullföljande gäller inga villkor.
Den 21 februari 2018 offentliggjorde Tobin Properties styrelse en rekommendation till Tobin
Properties aktieägare att inte acceptera Erbjudandet då det inte reflekterar Tobin Properties
bolagsvärde ur ett finansiellt perspektiv.
Budgivarens innehav i Tobin Properties
Vid tidpunkten för Erbjudandets offentliggörande var Budgivaren innehavare av 7 500 000
stamaktier i Tobin Properties, motsvarande cirka 40 procent av totalt antal aktier och 42 procent av
totalt antal röster. Den 5 februari 2018 offentliggjorde Tobin Properties utfallet av en
företrädesemission som tillfullo var garanterad av Klövern. Av pressmeddelandet framgick att
emissionen blivit fulltecknad, varför Klövern inte behövde infria sitt garantiåtagande. Sedan
företrädesemissionen registrerats hos Euroclear den 12 februari 2018 uppgick Budgivarens ägande
i Tobin Properties till cirka 35 procent av det totala antalet aktier och cirka 36 procent av det totala
antalet röster i Bolaget.
Med undantag för ovanstående förvärv har varken Budgivaren eller någon närstående till
Budgivaren förvärvat aktier i Tobin Properties under de senaste sex månaderna före Erbjudandets
offentliggörande. Budgivaren äger eller kontrollerar inte heller några ytterligare finansiella
instrument i Tobin Properties som medför en finansiell exponering motsvarande aktieinnehav i
Tobin Properties vid tidpunkten för Erbjudandets offentliggörande.
Budgivaren kan under acceptperioden för Erbjudandet komma att förvärva eller ingå
överenskommelser om att förvärva aktier i Tobin Properties. Alla sådana förvärv eller
överenskommelser kommer att ske i överensstämmelse med Takeover-reglerna och svensk lag
samt offentliggöras i enlighet med tillämpliga regler.
Intressekonflikt
Rutger Arnhult är aktieägare, VD och styrelseledamot i Klövern samt styrelseledamot och
ordförande i Budgivaren tillika styrelseledamot i Tobin Properties. Erbjudandet omfattas därmed av
bestämmelserna om intressekonflikter i avsnitt II.18-II.19 samt avsnitt IV i Takeover-reglerna,
varigenom det bland annat föreskrivs att Tobin Properties styrelse är skyldig att inhämta och senast
två veckor före acceptperiodens utgång offentliggöra ett värderingsutlåtande (s.k. fairness opinion)
från oberoende expertis avseende Erbjudandet samt att acceptperioden i Erbjudandet ska löpa
under minst fyra veckor. Vidare innebär detta att Rutger Arnhult är förhindrad att delta i styrelsen i
Tobin Properties överläggning och beslut i frågor relaterade till Erbjudandet.
Fairness opinion
Styrelsen i Tobin Properties har inhämtat en fairness opinion gällande Erbjudandet från Svenska
Handelsbanken AB (publ), organisationsnummer 502007-7862, (”Handelsbanken”). Som framgår
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av fairness opinion är Handelsbankens slutsats att Erbjudandet, avseende både stamaktierna och
preferensaktierna av serie A, inte är skäligt ur ett finansiellt perspektiv. Fairness opinion återfinns i
sin helhet på sidorna 14 – 15.
Rekommendation från Tobin Properties styrelse
Den 21 februari 2018 offentliggjorde Tobin Properties styrelse en rekommendation till Tobin
Properties aktieägare att inte acceptera Erbjudandet då det inte reflekterar Tobin Properties
bolagsvärde ur ett finansiellt perspektiv. Styrelsens uttalande återfinns i sin helhet på sidorna 10 –
13. Rutger Arnhult har inte deltagit i styrelsens överläggning
rekommendationen, se vidare under rubriken ”Intressekonflikt” ovan.

eller

framtagande

av

Finansiering
Erbjudandet är inte föremål för finansieringsvillkor. Budgivaren kommer att finansiera Erbjudandet
genom Klöverns kontanta medel och tillgängliga kreditfaciliteter.
Due diligence
Budgivaren har genomfört en begränsad företagsundersökning (s.k. due diligence-undersökning) av
bekräftande slag av viss kommersiell, finansiell och legal information rörande Tobin Properties.
Tobin Properties har meddelat Budgivaren att ingen information som inte tidigare offentliggjorts och
som rimligen kan påverka priset på Tobin Properties aktier har lämnats till Budgivaren under denna
process.
Tobin Properties delårsrapport för perioden 1 januari - 30 september 2017
Den 28 november 2017 offentliggjorde Tobin Properties sin delårsrapport för perioden 1 januari –
30 september 2017. Rapporten återges i sin helhet på sidorna 39 – 59.
Tillämplig lag och tvister
Erbjudandet, och de avtal som ingås mellan Budgivaren och Tobin Properties 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.
Takeover-reglerna, Aktiemarknadsnämndens avgöranden och uttalanden rörande tolkning och
tillämpning av Takeover-reglerna och, i förekommande fall, Aktiemarknadsnämndens avgöranden
och uttalanden om tolkning och tillämpning av Näringslivets Börskommittés tidigare gällande Regler
om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden, är tillämpliga på Erbjudandet.
Rådgivare
MAQS Advokatbyrå Stockholm AB, organisationsnummer 556950-7659, agerar legal rådgivare till
Klövern i samband med Erbjudandet. Swedbank AB (publ), organisationsnummer 502017-7753, är
emissionsinstitut.
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BAKGRUND OCH MOTIV TILL ERBJUDANDET
Erbjudandet lämnas på grund av den budplikt som uppkommit genom att Klövern genom
Budgivaren tecknat och erhållit stamaktier i Tobin Properties genom en riktad nyemission samt
därigenom blivit ny huvudägare i Bolaget. Erbjudandet motiveras inte av någon ambition att
förvärva hela Tobin Properties. Varken Budgivaren eller Klövern planerar att efter Erbjudandet
verka för några väsentliga förändringar av Tobin Properties verksamhet. Inte heller planeras några
förändringar med avseende på Tobin Properties ledning och övriga anställda, inkluderat
anställningsvillkor.
"Kopplat till Klöverns ambition att satsa på bostadsutveckling genom Klövern Living har uppkommit
en unik möjlighet för Klövern att positionera sig på den viktiga Stockholmsmarknaden. En
investering av Klövern i Tobin Properties är inte ett uttryck för att bostadsmarknaden har bottnat ur,
tvärtom är det ett sätt att dra nytta av framtida möjligheter som en troligtvis svag marknad under
2018 kommer att erbjuda. Tobin Properties har ett mycket duktigt utvecklingsteam som med
starkare finansiella muskler kan ta till vara de möjligheter som kan komma att uppstå i kölvattnet av
en svagare bostadsmarknad", säger Rutger Arnhult, VD på Klövern.
För ytterligare information hänvisas till informationen i denna Erbjudandehandling, som upprättats
av styrelsen för Budgivaren i samband med Erbjudandet. Beskrivningen av Tobin Properties på
sidorna 21 – 60 i Erbjudandehandlingen har upprättats i samarbete med och granskats av styrelsen
i Tobin Properties. Styrelsen i Budgivaren försäkrar att, såvitt styrelsen känner till, uppgifterna i
Erbjudandehandlingen beträffande Budgivaren överensstämmer med faktiska förhållanden.

Stockholm den 23 februari 2018
Dagon Sverige AB
Styrelsen
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REKOMMENDATION FRÅN STYRELSEN I TOBIN PROPERTIES
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12

13

FAIRNESS OPINION

14

15

VILLKOR OCH ANVISNINGAR
Erbjudandet
Erbjudandet lämnas i enlighet med Takeover-reglerna och Budgivaren erbjuder 22,65 kronor
kontant för varje stamaktie i Tobin Properties och 108,50 kronor kontant för varje preferensaktie av
serie A i Tobin Properties som inte redan ägs av Budgivaren.
Courtage kommer inte att utgå i samband med Erbjudandet.
Det erbjudna vederlaget för aktierna kommer att justeras om Tobin Properties genomför utdelning
eller annan värdeöverföring till aktieägarna innan likvid redovisats inom ramen för Erbjudandet och
kommer följaktligen att minskas med ett motsvarande belopp per aktie för varje sådan utdelning och
värdeöverföring.
Villkor för Erbjudandet
Budgivaren uppställer inga villkor för Erbjudandets fullföljande.
Acceptperiod, rätt till förlängning av Erbjudandet och offentliggörande av utfall
Acceptperioden för Erbjudandet löper från och med den 26 februari 2018 till och med den 26 mars
2018.
Budgivaren förbehåller sig rätten att förlänga acceptperioden för Erbjudandet. En eventuell
förlängning av acceptperioden kommer inte att medföra en fördröjning av redovisningen av likvid till
de aktieägare som redan accepterat Erbjudandet. Meddelande om sådan förlängning av
acceptperioden för Erbjudandet kommer att offentliggöras av Budgivaren via Klövern 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 29 mars 2018.
Direktregistrerade aktieägare i Tobin Properties
Erbjudandehandling och anmälningssedel sänds ut till direktregistrerade aktieägare i Tobin
Properties. Anmälningssedeln är förtryckt med uppgifter om aktieägares namn, adress,
personnummer eller organisationsnummer, antal aktier per 23 februari 2018 samt det VP-konto på
vilket innehavet i Tobin Properties finns registrerat. Den som önskar att acceptera Erbjudandet ska
kontrollera att uppgifterna på anmälningssedeln är korrekta, kompletta med telefonnummer dagtid,
e-postadress, medborgarskap samt LEI eller NID i de fall detta är aktuellt (för mer information se
avsnitt ”Viktig information vid accept av Erbjudandet”), underteckna anmälningssedeln samt posta
anmälningssedeln i det bifogade portofria svarskuvertet eller skicka anmälningssedeln till:
Swedbank AB (publ)
Emissioner C85
105 34 Stockholm
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Observera att anmälningssedeln måste vara Swedbank tillhanda senast kl. 15.00 den 26
mars 2018. Anmälan som skickas med post måste därvid 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 får göras i text på de förtyckta 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.
Förvaltarregistrerade aktieägare i Tobin Properties
Aktieägare vars innehav är förvaltarregistrerat kommer inte att erhålla Erbjudandehandling eller
förtryckt anmälningssedel. Accept ska istället ske i enlighet med instruktioner från förvaltaren.
Pantsatta innehav
Om aktierna i Tobin Properties är pantsatta måste även panthavaren fylla i och underteckna
anmälningssedeln som lämnas in och bekräfta att panträtten upphör om Erbjudandet fullföljs.
Panträtten måste således vara avregistrerad i Euroclear-systemet när berörda värdepapper i Tobin
Properties ska levereras till Budgivaren.
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 LEI eller NID (beroende på vad som är tillämpligt) inte har tillhandahållits
i anmälningssedeln.
Erbjudandehandling och anmälningssedel
Erbjudandehandling och anmälningssedel kommer att hållas tillgängliga på Klöverns webbplats
(www.klovern.se) och på Swedbanks webbplats (www.swedbank.se/prospekt).
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Rätt till återkallelse av accept
Aktieägare som har accepterat Erbjudandet har inte rätt att återkalla lämnad accept.
Bekräftelse och överföring av aktier i Tobin Properties till spärrade VP-konton
Efter det att Swedbank har mottagit och registrerat korrekt ifylld anmälningssedel kommer aktier i
Tobin Properties att överföras till ett för varje aktieägare i Tobin Properties nyöppnat spärrat VPkonto, så kallat 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
Utbetalning av likvid beräknas kunna påbörjas omkring den 4 april 2018 för de som har accepterat
Erbjudandet. I samband med utbetalning av likvid bokas aktierna i Tobin Properties 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 Tobin Properties fanns registrerade. Innehavare som inte har något
avkastningskonto knutet till sitt VP-konto, eller vars avkastningskonto är ett bankgiro eller plusgiro,
sker utbetalning genom utbetalningsavi. Observera att även om aktierna i Tobin Properties är
pantsatta sker utbetalning till avkastningskontot eller enligt anvisningar på utsänd avräkningsnota.
Om innehavet är förvaltarregistrerat sker utbetalning av vederlag genom respektive förvaltare.
Tvångsinlösen och avnotering
Skulle Erbjudandet dock accepteras i sådan utsträckning att Budgivaren, direkt eller indirekt, i
samband med Erbjudandet eller på annat sätt blir ägare till aktier motsvarande mer än 90 procent
av totala antalet aktier i Tobin Properties kan Budgivaren komma att påkalla tvångsinlösen av
resterande aktier i Tobin Properties i enlighet med tillämpliga regler i aktiebolagslag (2005:551).
Budgivaren avser i sådana fall även att verka för att aktierna i Tobin Properties aktier avlistas från
First North Premier.
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. Information om behandling av personuppgifter
lämnas av Swedbanks kontor, vilka också tar emot begäran om rättelse av personuppgifter.
Adressinformation kan komma att inhämtas av Swedbank genom en automatisk datakörning hos
Euroclear.
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Övrigt
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
Klöverns webbplats, www.klovern.se.
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INFORMATION OM KLÖVERN OCH BUDGIVAREN SAMT BESKRIVNING AV ERBJUDANDETS
FINANSIERING
Klövern AB (publ) (”Klövern”) är ett svenskt publikt aktiebolag med organisationsnummer 5564825833 som bildades 1994. Klövern har säte och huvudkontor i Stockholm. Klöverns stam- och
preferensaktier är noterade på Nasdaq Stockholms Large Cap-lista.
Klöverns verksamhet är att direkt eller indirekt genom dotterbolag förvärva, äga, förvalta, utveckla
och försälja fastigheter samt bedriva därmed förenlig verksamhet. Klövern är ett av de större
börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige med kommersiella
bostadslägenheter som huvudsaklig inriktning. Den 31

lokaler och utveckling av
december 2017 uppgick

fastighetsbeståndets värde till cirka 42,9 miljarder kronor och hyresvärdet till cirka 3,5 miljarder
kronor. För mer information om Klövern, se www.klovern.se.
Dagon Sverige AB (”Budgivaren”) är ett svenskt aktiebolag med organisationsnummer 5564731213 som bildades 1993. Budgivaren har säte och huvudkontor i Nyköping. Budgivaren är ett
indirekt helägt dotterbolag till Klövern, vars verksamhet består i att direkt eller indirekt genom
koncernbolag bedriva köp, försäljning och förvaltning av fastigheter samt annan därmed förenlig
verksamhet.
Finansiering
Erbjudandet är inte föremål för finansieringsvillkor. Budgivaren kommer att finansiera Erbjudandet
genom Klöverns kontanta medel och tillgängliga kreditfaciliteter.
Budgivarens innehav i Tobin Properties
Vid tidpunkten för Erbjudandets offentliggörande var Budgivaren innehavare av 7 500 000
stamaktier i Tobin Properties, motsvarande cirka 40 procent av totalt antal aktier och 42 procent av
totalt antal röster. Den 5 februari 2018 offentliggjorde Tobin Properties utfallet av en
företrädesemission som tillfullo var garanterad av Klövern. Av pressmeddelandet framgick att
emissionen blivit fulltecknad, varför Klövern inte behövde infria sitt garantiåtagande. Sedan
företrädesemissionen registrerats hos Euroclear den 12 februari 2018 uppgick Budgivarens ägande
i Tobin Properties till cirka 35 procent av det totala antalet aktier och cirka 36 procent av det totala
antalet röster i Bolaget.
Med undantag för ovanstående förvärv har varken Budgivaren eller någon närstående till
Budgivaren förvärvat aktier i Tobin Properties under de senaste sex månaderna före Erbjudandets
offentliggörande. Budgivaren äger eller kontrollerar inte heller några ytterligare finansiella
instrument i Tobin Properties som medför en finansiell exponering motsvarande aktieinnehav i
Tobin Properties vid tidpunkten för Erbjudandets offentliggörande.
Budgivaren kan under acceptperioden för Erbjudandet komma att förvärva eller ingå
överenskommelser om att förvärva aktier i Tobin Properties. Alla sådana förvärv eller
överenskommelser kommer att ske i överensstämmelse med Takeover-reglerna och svensk lag
samt offentliggöras i enlighet med tillämpliga regler.
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BESKRIVNING AV TOBIN PROPERTIES
Samtlig information om Tobin Properties i Erbjudandehandlingen är baserad på information som har
offentliggjorts av Tobin Properties. Informationen om Tobin Properties i Erbjudandehandlingen har
granskats av Tobin Properties styrelse. Budgivaren garanterar därför inte, och tar inget ansvar för,
att informationen om Tobin Properties är korrekt och fullständig.
Introduktion
Tobin Properties bildades 2007 och har sedan 2010 drivits av Erik Karlin och Johan Varland, som
arbetat med bostadsutveckling sedan 2006, med en vision om att utveckla bostäder med
funktionella lösningar som engagerar och berör genom en särskiljande arkitektur och design. Sedan
2010 har Tobin Properties uppvisat en stark tillväxt och är idag en etablerad aktör på marknaden för
fastighetsutveckling.
Tobin Properties huvudsakliga affärsområde är bostadsutveckling och Bolaget ägnar sig åt
utveckling av bostäder och tillhörande fastigheter, antingen genom förvärv av byggrätter, förvärv av
befintliga fastigheter i syfte att riva och producera nya bostäder och tillhörande fastigheter eller
konvertering av kommersiella lokaler till bostäder och tillhörande fastigheter. Bolaget inriktar sig på
attraktiva bostadslägen, främst i Storstockholmsområdet och i Uppsala. Tobin Properties
samarbetar med arkitekter och konsulter för utformningen och med utvalda mäklare för
försäljningen av bostäderna. För uppförandet av bostäderna upphandlar Tobin Properties
entreprenadtjänster från byggföretag.
Tobin Properties är moderbolag i en koncern bestående av totalt 38 bolag. Tobin Properties är
moderbolag till sju direkt helägda dotterbolag och sex direkt delägda dotterbolag, vilka samtliga har
bildats och är verksamma i Sverige.
Tobin Properties preferensaktie av serie A samt stamaktie är listade på First North Premier sedan
december 2014 respektive oktober 2016.
Affärsidé
Tobin Properties affärsidé är att utifrån den moderna storstadsmänniskans behov utveckla
funktionella och väldesignade bostäder och tillhörande fastigheter.
Vision
Tobin Properties vision är att utveckla bostäder och tillhörande fastigheter som berör och utvecklar
staden.
Förnyad strategi hösten 2017
Från och med hösten 2017 har Tobin Properties förnyat sin strategi som syftar till att ha större
kontroll av värde- och leveranskedjan. Bolaget avser också att bredda produktutbudet, från att
endast utveckla bostäder för bostadsrättsföreningar till att även utveckla bostäder för
hyresrättsfastigheter samt andra kommersiella fastigheter som kompletterar ett bostadsområde.
Bolagets strategi är följande:
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Bolaget utvecklar bostäder och tillhörande fastigheter, antingen genom förvärv av
byggrätter eller genom förvärv av befintliga fastigheter i syfte att riva och producera nya
bostäder och tillhörande fastigheter alternativt konvertera kommersiella lokaler till bostäder
och tillhörande fastigheter.



Bolaget är inriktat på attraktiva bostadslägen, främst i Storstockholmsområdet och i
Uppsala.



Tobin Properties samarbetar med utvalda arkitekter och konsulter för utformningen och
med externa mäklare för försäljningen av sina projekt. För uppförandet av bostäderna
upphandlar Tobin Properties entreprenadtjänster från väletablerade byggföretag. Samtidigt
tar Bolaget successivt ett allt större eget ansvar för byggprojektledning.

Tobin Properties operationella och finansiella mål
Operationella mål
Projektmarginal
Projektmarginalen, uttryckt som projektvinst genom projektvolym, ska över tid i genomsnitt uppgå till
20 procent. Målet avseende projektmarginalen är framtaget utifrån Bolagets historiska
genomsnittliga projektmarginal, som varit något lägre än nuvarande mål, samt dess uppfattning om
potentialen i framtida projekt. Tobin Properties styrelses uppfattning är således att det finansiella
målet för projektmarginalen är realistiskt med hänsyn till projektportföljens sammansättning.
Tillväxtmål
Vid listningen av Bolagets stamaktier på First North Premier i oktober 2016 sattes nedanstående
tillväxtmål upp:


Under 2017 ska Tobin Properties sälja bostäder till ett värde av 2 000 MSEK (inklusive
långfristiga lån i föreningar och medinvesterares andelar) samt byggstarta 500 bostäder.



Under åren 2016-2020 ska försäljningstillväxten i genomsnitt uppgå till 25 procent.

Som följd av en mer avvaktande marknad samt beslutet att senarelägga starten av projektet
Örtagården i Uppsala kommer tillväxtmålen för 2017 inte att uppnås.
Finansiella mål
Soliditet
Tobin Properties soliditet ska överstiga 30 procent.
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UTVALD HISTORISK FINANSIELL INFORMATION FÖR TOBIN PROPERTIES I SAMMANDRAG
Nedanstående utvalda historiska finansiella information avseende Tobin Properties presenteras för
räkenskapsåren 2016, 2015 och 2014 samt för perioden 1 januari – 30 september 2017
tillsammans med jämförande finansiell information för motsvarande period föregående
räkenskapsår. Den utvalda historiska finansiella informationen för räkenskapsåren 2016 och 2015
är hämtade från Tobin Properties reviderade koncernredovisning för räkenskapsåret 2016, med
jämförelsesiffror för räkenskapsåret 2015, och är upprättad i enlighet med International Financial
Reporting Standards (”IFRS”) så som antagen av EU samt Rådet för finansiell rapporterings
rekommendation RFR 1. Den utvalda historiska finansiella informationen för räkenskapsåret 2014
är hämtad från Tobin Properties reviderade koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 och är
upprättad i enlighet med Årsredovisningslagen (ÅRL) och BFNAR 2012:1 (K3). Tobin Properties
delårsrapport för perioden 1 januari - 30 september 2017 är upprättad i enlighet med IFRS och IAS
34 och har inte reviderats eller varit föremål för översiktlig granskning av Tobin Properties revisor.
Tobin Properties årsredovisningar för räkenskapsåren 2016, 2015 och 2014 finns tillgängliga på
Tobin Properties hemsida (www.tobinproperties.se). Delårsrapporten för perioden 1 januari – 30
september 2017 återfinns i sin helhet på sidorna 39 – 59 i Erbjudandehandlingen.

Resultaträkning för Koncernen i sammandrag
2017-01-01–
2017-09-30
IFRS

2016-01-01–
2016-09-30
IFRS

2016-01-01–
2016-12-31
IFRS

2015-01-01–
2015-12-31
IFRS

2014-01-01–
2014-12-31
BFNAR (K3)

49 977
436

45 701
2443

86 259
91

10 986
-

3 953

- 4 221
- 16 256
- 25 957

- 628
- 10 192
- 11 687

- 1 047
- 18 918
- 19 370

- 533
- 9 320
- 9 543

- 16 241
- 1 990

- 153
49 877
53 703

- 64
12 910
38 482

- 90
1 235
48 160

- 75
- 1 728
- 10 213

- 36
962
- 13 351

Finansnetto
Resultat före skatt

- 11 147
42 556

1 451
39 933

- 4 600
43 560

266
- 9 947

- 2 088
- 15 439

Skatt
Periodens resultat

- 152
42 404

- 449
39 485

- 276
43 284

- 3 347
- 13 293

302
- 15 136

Tkr
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter

Rörelsens kostnader
Fastighetskostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar av materiella
anläggningstillgångar
Resultat från andelar i intresseföretag
Rörelseresultat
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Balansräkning för Koncernen i sammandrag

Tkr

2017-01-01–
2017-09-30
IFRS

Tillgångar
Övriga immateriella anläggningstillgångar
Övriga materiella anläggningstillgångar
Andelar i intresseföretag
Fordringar hos intresseföretag
Övriga långfristiga fordringar
Summa anläggningstillgångar
Projektfastigheter
Exploateringsfastigheter
Andelar i bostadsrättsföreningar
Kundfordringar
Fordringar hos intresseföretag
Övriga fordringar
Förutbetalda kostander och
upplupna intäkter
Likvida medel
Aktuell skattefordran
Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR
Eget kapital och skulder
Summa eget kapital
Summa långfristinga skulder
Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

2016-01-01–
2016-09-30
IFRS

2016-01-01–
2016-12-31
IFRS

2015-01-01–
2015-12-31
IFRS

2014-01-01–
2014-12-31
BFNAR (K3)

2 574
652
200 036
542 102
745 364

225
92 653
42 054
268 307
403 238

199
117 999
64 039
366 221
548 458

233
69 977
6 000
1 290
77 500

7 564
45 847
4 753
58 164

356 763
353 057
25 600
25 058
400
44 747

76 949
18 201
393
4 365

66 000
78 087
1 342
1 241
6 784

232 979
53 294
591
1 000
4 420

326 104
1 206
3 065

160 248
202 860
1 168 733
1 914 097

41 977
88 742
230 628
633 866

61 646
61 141
276 240
824 698

939
151 740
444 964
522 465

12 847
2 961
8 558
354 741
412 905

695 437
1 038 508
180 152
1 914 097

222 521
357 807
53 538
633 866

387 751
372 005
64 942
824 698

311 815
96 734
113 915
522 465

195 988
177 318
39 599
412 905
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Kassaflödesanalys för Koncernen i sammandrag

Tkr

2017-01-01–
2017-09-30
IFRS

Kassaflöde från den löpande verksamheten
Kassaflöde från investeringsverksamheten
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

Periodens kassaflöde
Likvida medel vid periodens början
Likvida medel vid periodens slut

- 266 213
- 237 720
645 653
141 719
61 141
202 860

2016-01-01–
2016-09-30
IFRS
- 122 636
- 116 020
115 270
- 123 386
151 740
28 354

2016-01-01–
2016-12-31
IFRS
- 134 729
- 323 083
367 213
- 90 599
151 740
61 141

2015-01-01–
2015-12-31
IFRS

2014-01-01–
2014-12-31
BFNAR (K3)

- 204 026
- 12 899
367 221
150 296
1 444
151 740

- 259 322
- 93
174 072
- 85 344
88 304
2 961

Förväntat resultat för räkenskapsåret 2017 och prognos över rörelseresultat för
räkenskapsåret 2018
Informationen nedan innehåller framåtriktade uttalanden som avspeglar Tobin Properties planer,
uppskattningar och bedömningar. Tobin Properties resultat kan komma att skilja sig väsentligt från
det som uttrycks i sådana framtida uttalanden.
Tobin Properties offentliggjorde den 5 december 2017, i samband med offentliggörande av den
riktade emissionen till Klövern samt genomförande av en företrädesemission, en beräkning över
förväntat resultat för räkenskapsåret 2017 och prognos över rörelseresultat för räkenskapsåret
2018.
Tobin Properties meddelade att det förväntade rörelseresultat för räkenskapsåret uppgår till cirka 50
MSEK samt att prognosen för rörelseresultatet för räkenskapsåret 2018 kommer att uppgå till cirka
250 MSEK.
Vidare bedömer Tobin Properties att soliditeten för räkenskapsåret 2017 förväntas uppgå till cirka
36 procent. Tobin Properties prognos avseende soliditet för räkenskapsåret 2018 uppgår till 48
procent.
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Tobin Properties nyckeltal
2

Nyckeltal för perioden januari – september år 2016 och 2017 samt för räkenskapsåren 2015 och 2016

2

Informationen är hämtad från Tobin Properties prospekt som offentliggjordes 16 januari 2018. Nyckeltalen är presenterade i enlighet med European

Securities and Markets Authoritys (ESMA) riktlinjer om Alternativa Nyckeltal. Riktlinjerna syftar till att göra alternativa nyckeltal i finansiella rapporter mer
begripliga, tillförlitliga och jämförbara och därmed främja deras användbarhet. Med ett alternativt nyckeltal avses enligt dessa riktlinjer finansiellt mått över
historisk eller framtida resultatutveckling, finansiell ställning, finansiellt resultat eller kassaflöden som inte definieras eller anges i tillämpliga regler för
finansiell rapportering; IFRS och årsredovisningslagen.
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3

Nyckeltal för räkenskapsåret 2014

3

Informationen är hämtad från Tobin Properties reviderade årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen har upprättats i enlighet med

årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 (K3).
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AKTIEKAPITAL OCH ÄGARFÖRHÅLLANDEN I TOBIN PROPERTIES
Tobin Properties har två aktieslag, stamaktier och preferensaktier av serie A. Aktierna i Tobin
Properties är upptagna till handel på First North Premier. Stamaktien handlas under kortnamnet
TOBIN och har ISIN-kod SE0006026985. Preferensaktien handlas under kortnamnet TOBIN PREF
och har ISIN-kod SE0006117487.
Aktiekapitalet
Aktiekapitalet i Tobin Properties uppgick per dagen för offentliggörandet av Erbjudandehandlingen
till 2 146 215,70 kronor, fördelat på 20 461 915 stamaktier och 1 000 242 preferensaktier av serie A.
Samtliga aktier har ett kvotvärde på 0,1 kronor. Varje stamaktie berättigar till en (1) röst och varje
preferensaktie av serie A berättigar till en tiondels (1/10) röst. Preferensaktier har företrädesrätt
framför stamaktier till årlig utdelning till ett visst belopp som framgår av Bolagets bolagsordning.
Utöver det medför preferensaktier inte någon rätt till utdelning. Det finns ingen bestämmelse i
Tobins Properties bolagsordning som begränsar rätten att överlåta aktier.
Största aktieägare
Antalet aktieägare uppgick per den 31 januari 2018 till cirka 2 298. De tio största aktieägarna
innehade totalt 79,57 procent av totala antalet aktier och 81,99 procent av totala antalet röster i
Tobin Properties. Sammanställningen nedan är baserad på ägandet i Bolaget per den 31 januari
2018 och beaktar inte utfallet av Tobin Properties företrädesemission.
Aktieägare

Antal
stamaktier

Dagon Sverige AB
Karlin & Co Stockholm AB4
Egobox AB5
Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension
JRS Asset Management AB
Erik Karlin
Sara Karlin
Satrap Kapitalförvaltning AB
Nordnet Pensionsförsäkring AB
Nordea Livförsäkring Sverige AB
Tio största ägare totalt
Övriga ägare
Totalt

7 500 000
2 347 460
1 237 500
1 018 102
780 254
500 000
500 000
454 091
190 869
173 092
14 701 368
3 168 164
17 869 532

Antal
Andel
Andel
preferensaktier aktiekapital (%) röster (%)
0
0
0
160 774
84 679
0
0
0
65 830
75
311 358
688 884
1 000 242

4 Karlin & Co Stockholm AB ägs till 100 % av Erik Karlin.
5 Egobox AB ägs till 100 % av Johan Varland.
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39,75
12,44
6,56
6,25
4,58
2,65
2,65
2,41
1,36
0,92
79,57
20,43
100

41,74
13,06
6,89
5,76
4,39
2,78
2,78
2,53
1,10
0,96
81,99
18,01
100

Kursutveckling
Stamaktie
Grafen nedan visar kursutvecklingen och omsättningen för Tobin Properties stamaktie på First
North Premier från och med den 28 oktober 2016 till och med den 8 februari 2018, den sista
handelsdagen före offentliggörandet av Erbjudandet.

* Källa: Nasdaq Stockholm.

Preferensaktie
Grafen nedan visar kursutvecklingen och omsättningen för Tobin Properties preferensaktie av serie
A på First North Premier från och med den 12 december 2014 till och med den 8 februari 2018, den
sista handelsdagen före offentliggörandet av Erbjudandet.

* Källa: Nasdaq Stockholm.
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Utdelning och utdelningspolicy
Tobin Properties utdelningspolicy är att årligen dela ut maximalt 25 procent av Bolagets resultat
efter skatt, inklusive utdelning på preferensaktier. Innehavare av Bolagets preferensaktier har
företräde till utdelning framför stamaktieägare och inom ramen för utdelningspolicyn kommer belopp
som delas ut avseende preferensaktier att beaktas innan eventuell utdelning till stamaktieägare
fastställs. Beslut om utdelningar och storleken därav kommer vidare att fastställas utifrån Bolagets
långsiktiga tillväxt, resultatutveckling och kapitalbehov med hänsyn tagen till vid var tid gällande mål
och strategier. Utdelningen ska, i den mån utdelning föreslås, vara väl avvägd med hänsyn till
verksamhetens mål, omfattning och risk.
Utdelning
20166
Utdelning per stamaktie, kr
Utdelning per preferensaktie, kr

20157

20148

0

0,25

0,32

11,50

11,50

11,50

Aktieägaravtal
Såvitt Tobin Properties styrelse känner till existerar inga aktieägaravtal mellan befintliga aktieägare i
Bolaget.
Innehav av egna aktier
Tobin Properties innehar inga egna aktier.
Bemyndiganden
Vid årsstämman den 29 maj 2017 beslutade aktieägarna i Tobin Properties att bemyndiga styrelsen
att intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om emission av sammanlagt högst
1 135 000 stamaktier (motsvarande cirka 10 procent av totala antalet aktier i Bolaget vid tidpunkten
för årsstämman) med eller utan företrädesrätt för aktieägarna att betalas kontant eller med
apportegendom.
Aktierelaterade incitamentsprogram
Tobin Properties har inte givit ut något aktierelaterat incitamentsprogram.
Konvertibler och teckningsoptioner
Tobin Properties har inte utfärdat några konvertibler eller teckningsoptioner.

6 Protokoll från årsstämma 2017-05-29.
7 Protokoll från årsstämma 2016-06-03 samt styrelsens redogörelse 2016-05-03.
8 Protokoll från årsstämma 2015-05-20.

30

TOBIN PROPERTIES STYRELSE, LEDNING OCH REVISOR

Styrelsen
Johan Varland (Född 1970)
Styrelseordförande sedan 2014 och styrelseledamot sedan 2010
Utbildning/bakgrund: Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm. Tidigare erfarenhet från bland annat
Lensway som CFO och fastighetsanalytiker på Leimdörfer.
Pågående uppdrag: Styrelseledamot och Ordförande i Mariefjärd AB (publ). Styrelseledamot i Creatum Holding AB,
SBG Gravensteiner AB, Egobox AB, Fagerö Holding AB, Gladan Holding II AB, Bostadsrättsföreningen Etaget,
Bostadsrättsföreningen Idared Sundbyberg, Bostadsrättsföreningen Vyn, Bostadsrättsföreningen Arkaden
Sundbyberg, Bostadsrättsföreningen Laxton i Nacka, Bostadsrättsföreningen Skräddaren, Bostadsrättsföreningen
Lord Lambourne, Popaul Ekonomisk förening, Gladan 700 Ekonomisk förening, Gladan 600 Ekonomisk förening,
Gladan 500 Ekonomisk förening, Bostadsrättsföreningen Funkispalatset, Bostadsrättsföreningen Rio i Sundbyberg,
Bostadsrättsföreningen Oranie, Bostadsrättsföreningen Äril Båtbyggarparken, Bostadsrättsföreningen Golfbäcken 1A,
Bostadsrättsföreningen Golfbäcken 1B, Bostadsrättsföreningen Ontario, Persikorött Marievik Ekonomisk förening,
Bostadsrättsföreningen Köpmangården Uppsala, Bostadsrättsföreningen Golfbäcken 2B, Bostadsrättsföreningen
Golfbäcken
2A,
Bostadsrättsföreningen
Fjärdingen
29:1,
Bostadsrättsföreningen
Fjärdingen
27:6,
Bostadsrättsföreningen Fjärdingen 27:5, Bostadsrättsföreningen Fjärdingen 27:6 II och Bostadsrättsföreningen
Fjärdingen 29:1 II.
Innehav i Bolaget: Per dagen för Erbjudandehandlingen äger Johan Varland, via bolag, 1 237 500 stamaktier och
inga preferensaktier i Bolaget.

Erik Karlin (Född 1972)
Styrelseledamot sedan 2010
Utbildning/bakgrund: Magisterexamen i företagsekonomi från Handelshögskolan i Stockholm. Flera års erfarenhet
av fastighetsutveckling som entreprenör och investerare.
Pågående uppdrag: Styrelseordförande i Gladan Holding AB, Golfbäcken Holding AB och SBG Gravensteiner AB.
Styrelseledamot och VD i Karlin & Co Stockholm AB och Mariefjärd AB (publ). Styrelseledamot i Creatum Holding
AB, Gladan Holding II AB, Golfbäcken Holding AB, Persikorött Marievik Ekonomisk förening, Popaul Ekonomisk
förening, Bostadsrättsföreningen Idared Sundbyberg, Bostadsrättsföreningen Unum, Bostadsrättsföreningen Oranie,
Portgås Fastighets AB och Solterrassen i Solsidan AB.
Innehav i Bolaget: Per dagen för Erbjudandehandlingen äger Erik Karlin, privat och via bolag, 3 347 460 stamaktier
och inga preferensaktier i Bolaget.

Rutger Arnhult (Född 1967)
Styrelseledamot sedan 2018
Utbildning/bakgrund: Rutger Arnhult är utbildad civilekonom och har över 20 års erfarenhet från företagsledning
genom engagemang i ett stort antal bolag, främst i fastighetsbranschen. Rutger Arnhult har även arbetat som finansanalytiker och är VD i Klövern AB (publ).
Pågående uppdrag: VD och styrelseledamot i Klövern AB (publ). Styrelseordförande i Kloster Invest AB och M2
Asset Management AB (publ). Styrelseledamot i A Group Of Retail Assets Sweden AB (publ), Arnia Holding AB och
Corem Property Group AB (publ).
Innehav i Bolaget: Per dagen för Erbjudandehandlingen äger Rutger Arnhult inga stamaktier eller preferensaktier i
Bolaget.
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Peder Johnson (Född 1957)
Styrelseledamot sedan 2012
Utbildning/bakgrund: Juridik- och matematikstudier vid Uppsala universitet. Medgrundare till bland andra D. Carnegie & Co., Stendörren Fastigheter, Storholmen förvaltning med flera. Är idag huvudsakligen verksam i Gimmel
koncernen.
Pågående uppdrag: Styrelseordförande i Museum Lars Jonsson AB och Storsudrets Fastighetsutveckling AB.
Styrelseledamot i Bergrick Fastighets AB, Fastighets AB Märta, Fastighetsaktiebolaget Fattighuset, Johan
Magnusson Fine Wine AB, Bostadsrättsföreningen Sudereken, Märta Investment AB och Pejogim Holding AB.
Innehav i Bolaget: Per dagen för Erbjudandehandlingen äger Peder Johnson, inklusive närstående, 238 500
stamaktier och 5 000 preferensaktier i Bolaget.

Christina Tillman (Född 1968)
Styrelseledamot sedan 2016
Utbildning/bakgrund: Civilekonomexamen från Stockholms Universitet. Har tidigare bland annat varit VD på Odd
Molly och Gudrun Sjödén och arbetar för närvarande bland annat som styrelseledamot i Coop Sverige, Corem Property Group, styrelseordförande i House of Dagmar samt som konsult i framförallt affärsutveckling. Christina har
börserfarenhet från Odd Molly och från nuvarande styrelsearbete i Corem Property Group.
Pågående uppdrag: Styrelseordförande i House of Dagmar AB. Styrelseledamot i Coop Sverige AB, Corem Property
Group AB, La Carotte Catering Jobeus AB och Volati AB. Extern verkställande direktör i Happy Plugs AB.
Innehav i Bolaget: Per dagen för Erbjudandehandlingen äger Christina Tillman, via bolag och tillsammans med
närstående, 16 918 stamaktier och 14 950 preferensaktier i Bolaget.

Mikael Graffman (Född 1963)
Styrelseledamot sedan 2017
Utbildning/bakgrund: Ekonomistudier vid Uppsala Universitet och IMD i Lausanne. Tidigare 20 år inom Skanska, de
sista åren som VD för Skanska Nya Hem och fem år på NCC som VD NCC Property Development Sweden.
Pågående uppdrag: Verkställande direktör i Graffman & Söner AB. Styrelseledamot i Rosersberg Utvecklings AB,
TL Bygg Aktiebolag och Victorem AB.
Innehav i Bolaget: Per dagen för Erbjudandehandlingen äger Mikael Graffman inga aktier i Bolaget.
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Ledningen
Erik Karlin (Född 1972)
Medgrundare av Tobin Properties och VD sedan 2010
Se ovan under avsnittet ”Styrelse”.

Johan Varland (Född 1970)
Medgrundare av Tobin Properties. Transaktionschef sedan årsskiftet 2016/2017.
Se ovan under avsnittet ”Styrelse”.

Per Alnefelt (Född 1960)
Chief Financial Officer sedan årsskiftet 2016/2017.
Utbildning/bakgrund: Civilekonomexamen från Uppsala universitet. Över 20 års erfarenhet från CFO-roller och som
managementkonsult hos bland annat Fujitsu Siemens Computers, Teleperformance och Capacent.
Pågående uppdrag: Styrelseledamot i Mariefjärd AB (publ), Solvijks Management AB och Trefamiljsystemet Sprall
ekonomisk förening.
Innehav i Bolaget: Per dagen för Erbjudandehandlingen äger Per Alnefelt 7 812 stamaktier och inga preferensaktier
i Bolaget.

Louise Saxholm (Född 1980)
Marknadschef sedan 2014
Utbildning/bakgrund: Magisterexamen i företagsekonomi från Handelshögskolan i Stockholm. Tidigare anställningar
på bland Procter & Gamble och Johnson & Johnson.
Pågående uppdrag: Bolagsman i JAL Handelsbolag.
Innehav i Bolaget: Per dagen för Erbjudandehandlingen äger Louise Saxholm 1 718 stamaktier och 425
preferensaktier i Bolaget.

Mathias Wallestam (Född 1983)
Affärsutvecklingschef sedan 2017
Utbildning/bakgrund: Civilekonom med magisterexamen från Handelshögskolan i Stockholm. Mathias Wallestam
kommer senast från Accenture där han under sju år arbetade som strategikonsult.
Pågående uppdrag: Styrelseledamot i Bostadsrättsföreningen Hägerberget 51.
Innehav i Bolaget: Per dagen för Erbjudandehandlingen äger Mathias Wallestam 500 stamaktier och inga
preferensaktier i Bolaget.

33

Adelina Mehra (Född 1977)
Projektutvecklingschef sedan 2015
Utbildning/bakgrund: Arkitekt SAR/MSA med examen från Chalmers tekniska högskola. Flera års erfarenhet som
VD på arkitektkontoret Semrén & Månsson AB.
Pågående uppdrag: Styrelseledamot i Garage & Parkering i Centrala Sundbyberg AB, Läderrenett Fastigheter AB,
Gladan 500 Ekonomisk förening, Gladan 600 Ekonomisk förening, Gladan 700 Ekonomisk förening, Persikorött
Marievik
Ekonomisk
förening,
Popaul
Ekonomisk
förening,
Bostadsrättsföreningen
Oranie
och
Bostadsrättsföreningen Idared Sundbyberg.
Innehav i Bolaget: Per dagen för Erbjudandehandlingen äger Adelina Mehra, inklusive närstående, 3 975 stamaktier
och 425 preferensaktier i Bolaget.

Anna Grinneby (Född 1966)
Projekteringschef sedan 2015
Utbildning/bakgrund: Arkitekt SAR/MSA, Chalmers Tekniska Högskola. Lång erfarenhet inom bostadsbyggande,
bland annat som projekteringschef på JM och projektutvecklare på Atrium Ljungberg.
Pågående uppdrag: Per dagen för erbjudandehandlingen har Anna inga pågående uppdrag utöver projekteringschef
i Tobin Properties.
Innehav i Bolaget: Per dagen för Erbjudandehandlingen äger Anna Grinneby inga aktier i Bolaget.

Revisor
På årsstämman den 29 maj 2017 omvaldes intill nästa årsstämma Grant Thornton Sweden AB, organisationsnummer
556356-9382, som revisor i Tobin Properties med Elizabeth Falk (född 1961) som huvudansvarig revisor.
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TOBIN PROPERTIES BOLAGSORDNING
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TOBIN PROPERTIES DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN JANUARI – SEPTEMBER 2017
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REDOGÖRELSE FRÅN TOBIN PROPERTIES STYRELSE
Beskrivingen av Tobin Properties på sidorna 21 – 60 i denna Erbjudandehandling har upprättats i
samarbete med och granskats av Tobin Properties styrelse. Styrelsen försäkrar att beskrivningen
av Tobin Properties som lämnas i Erbjudandehandling ger en korrekt och rättvisande, om än inte
fullständig, bild av Tobin Properties.
Stockholm den 23 februari 2018
Tobin Properties AB (publ)
Styrelsen

9

9

Exkluderar Rutger Arnhult, på grund av intressekonflikt. För mer information se avsnitt Erbjudande till aktieägarna i Tobin
Properties under rubriken ”Intressekonflikter” i Erbjudandehandlingen.
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VISSA SKATTEFRÅGOR I SVERIGE
Följande är en sammanfattning av vissa skattefrågor i Sverige med anledning av Erbjudandet.
Sammanfattningen avser endast fysiska personer och aktiebolag som är obegränsat skattskyldiga i
Sverige, om inte annat anges. Sammanfattningen är baserad på gällande svensk lagstiftning och är
endast avsedd som allmän information.
Sammanfattningen är inte avsedd att uttömmande behandla alla skattefrågor som kan uppkomma i
samband med Erbjudandet. Den omfattar exempelvis inte: (i) aktier som innehas av handels/kommanditbolag eller utgör lagertillgångar i näringsverksamhet, (ii) de särskilda reglerna för
skattefri kapitalvinst (inklusive avdragsförbud för kapitalförlust) i bolagssektorn som kan bli
tillämpliga då aktieägare innehar aktier som är näringsbetingade, (iii) de särskilda reglerna som kan
bli tillämpliga på innehav i bolag som är eller tidigare har varit s.k. fåmansföretag eller på aktier som
förvärvats med stöd av s.k. kvalificerade andelar i fåmansföretag, (iv) aktier som förvaras på ett s.k.
investeringssparkonto eller ägs via kapitalförsäkring, eller (v) aktier som ägs av ett utländskt bolag
som bedriver verksamhet genom fast driftsställe i Sverige. Särskilda skatteregler gäller för vissa
typer av aktieägare, t.ex. värdepappersfonder, investmentföretag och försäkringsföretag. Dessa
regler berörs inte i denna sammanfattning.
Beskattningen av varje enskild aktieägare beror på dennes speciella situation. Varje innehavare av
aktier bör därför rådfråga en skatterådgivare för att få information om de specifika konsekvenser
som kan uppstå i det enskilda fallet, inklusive tillämpligheten och effekten av utländska regler och
skatteavtal.
Beskattning i Sverige vid avyttring av aktier i Tobin Properties
För aktieägare i Tobin Properties som accepterar Erbjudandet och därmed avyttrar sina aktier i
Bolaget kan en skattepliktig kapitalvinst eller avdragsgill kapitalförlust uppkomma. Kapitalvinsten
eller kapitalförlusten beräknas som skillnaden mellan försäljningsersättningen, efter avdrag för
försäljningsutgifter, och omkostnadsbeloppet. Omkostnadsbeloppet för alla aktier av samma slag
och sort beräknas gemensamt med tillämpning av genomsnittsmetoden. Preferensaktier är inte av
samma slag och sort som stamaktier. Som ett alternativ till genomsnittsmetoden kan den s.k.
schablonmetoden användas vid försäljning av marknadsnoterade aktier, såsom aktierna i Tobin
Properties. Metoden innebär att omkostnadsbeloppet får bestämmas till 20 procent av
försäljningsersättningen efter avdrag för försäljningsutgifter.
Fysiska personer
För fysiska personer som är obegränsat skattskyldiga i Sverige beskattas kapitalinkomster, såsom
kapitalvinster, i inkomstslaget kapital. Skattesatsen i inkomstslaget är 30 procent. Kapitalförluster på
marknadsnoterade aktier, såsom aktierna i Tobin Properties, kan kvittas fullt ut mot skattepliktiga
kapitalvinster på aktier liksom andra marknadsnoterade delägarrätter som beskattas som aktier
(förutom mot andelar i värdepappersfonder och specialfonder som bara innehåller svenska
fordringsrätter, s.k. räntefonder). Kapitalförluster på marknadsnoterade aktier som inte kan kvittas
på detta sätt får dras av med 70 procent mot övriga inkomster i inkomstslaget kapital. Om ett
underskott uppkommer i inkomstslaget kapital medges skattereduktion mot kommunal och statlig
inkomstskatt samt mot statlig fastighetsskatt och kommunal fastighetsavgift. Skattereduktion
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medges med 30 procent av den del av underskottet som inte överstiger 100 000 kronor och med 21
procent av återstående del. Ett sådant underskott kan inte sparas till senare beskattningsår.
Aktiebolag
För aktiebolag beskattas all inkomst, inklusive skattepliktig kapitalvinst, som inkomst av
näringsverksamhet med en skattesats om 22 procent.
Avdragsgilla kapitalförluster på aktier eller andra delägarrätter får endast dras av mot skattepliktiga
kapitalvinster på sådana värdepapper. Om en sådan förlust helt eller delvis inte kan dras av hos
bolaget får den samma år dras av mot kapitalvinster på aktier eller andra delägarrätter i bolag inom
samma koncern under förutsättning att villkoren för att lämna koncernbidrag mellan bolagen är
uppfyllda. En kapitalförlust som inte kan utnyttjas ett visst år får sparas och kvittas mot skattepliktiga
kapitalvinster på aktier och andra delägarrätter under efterföljande beskattningsår utan begränsning
i tiden.
Särskilda skattefrågor för aktieägare som är begränsat skattskyldiga i Sverige
Aktieägare som är begränsat skattskyldiga i Sverige och vars aktieinnehav inte är hänförligt till ett
fast driftställe i Sverige kapitalvinstbeskattas normalt inte i Sverige vid avyttring av aktier. Enligt en
särskild regel kan dock fysiska personer som är begränsat skattskyldiga i Sverige bli föremål för
svensk kapitalvinstbeskattning vid avyttringen av aktier om de vid något tillfälle under det kalenderår
då avyttringen sker, eller under de föregående tio kalenderåren, har varit bosatta i Sverige eller
stadigvarande vistats här. Tillämpligheten av denna regel kan vara begränsad genom skatteavtal
mellan Sverige och andra länder.
Utöver eventuell svensk beskattning kan en avyttring av aktier medföra beskattning i innehavarens
hemvisstat eller i någon annan utländsk jurisdiktion beroende på innehavarens specifika
omständigheter.
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ADRESSER

Budgivaren
Dagon Sverige AB
Box 1024, 611 29 Nyköping
Besöksadress: Nyckelvägen 14, 611 29 Nyköping
För ytterligare kontaktuppgifter, vänligen se kontaktuppgifter till Klövern AB (publ).
Klövern AB (publ)
Bredgränd 4
111 30 Stockholm
Besöksadress: Nyckelvägen 14, 611 29 Nyköping
Telefonnummer: 010-482 70 00

Målbolaget
Tobin Properties AB (publ)
Humlegårdsgatan 19A
114 46 Stockholm

Legal rådgivare till Klövern
MAQS Advokatbyrå Stockholm AB
Mäster Samuelsgatan 20
103 86 Stockholm

Emissionsinstitut
Swedbank AB (publ)
105 34 Stockholm
Besöksadress: Landsvägen 40, 172 63 Sundbyberg
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