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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 den erbjudandehandling som offentliggjordes den 23 februari 2018 (”Erbjudandet” och
”Erbjudandehandlingen”). Detta dokument utgör ett tillägg till Erbjudandehandlingen (”Tillägget”). Tillägget ska läsas tillsammans med, och
utgör en integrerad del av, Erbjudandehandlingen i alla avseenden. Definitioner som används i Erbjudandehandlingen gäller även för Tillägget.
Informationen i Erbjudandehandlingen tillsammans med Tillägget avses vara korrekt, om än inte fullständig, endast per tidpunkten för
offentliggörandet av Erbjudandehandlingen respektive Tillägget. Det lämnas ingen försäkran om att informationen har varit eller kommer att
vara korrekt vid någon annan tidpunkt. Informationen i Erbjudandehandlingen och/eller Tillägget lämnas endast med anledning av Erbjudandet
och får inte användas i något annat syfte.
Informationen om Tobin Properties på sidorna 21 – 60 i Erbjudandehandlingen samt sidorna 6 – 26 i Tillägget 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 och/eller Tillägget granskats eller reviderats av revisorer.
Vissa siffror i Erbjudandehandlingen och/eller Tillägget 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 och/eller Tillägget 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 respektive Tillägget 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
osäkerhetsmoment, eftersom den avser förhållanden och är beroende av omständigheter som inträffar i framtiden. Framtida förhållanden
avsevärt komma att avvika från vad som uttryckts eller antytts i den framtidsinriktade informationen på grund av många faktorer, vilka i
utsträckning ligger utom Klöverns och Tobin Properties kontroll.
All framtidsinriktad information lämnas per dagen för offentliggörandet av Erbjudandehandlingen respektive per dagen

och
kan
stor
för

offentliggörandet av Tillägget. 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 och Tillägget 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, tillägg till
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, Tillägget, 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,
Tillägget 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 respektive Tillägget 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 och/eller Tillägget, eller andra till Erbjudandet relaterade dokument, till sådana
personer.
Inget innehåll i Erbjudandehandlingen respektive Tillägget 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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TILLÄGG TILL ERBJUDANDEHANDLINGEN
Genom pressmeddelande 9 februari 2018 offentliggjorde Klövern AB (publ), organisationsnummer
556482-5833, (”Klövern”) för sitt indirekt helägda dotterbolag Dagon Sverige AB:s,
organisationsnummer 556473-1213, (”Budgivaren”) räkning ett icke-rekommenderat kontant
budpliktsbud till aktieägarna i Tobin Properties AB (publ), organisationsnummer 556733-4379,
(”Tobin Properties”) att överlåta samtliga sina aktier i Tobin Properties till Budgivaren för ett
vederlag om 22,65 kronor kontant för varje stamaktie och 108,50 kronor kontant för varje
1
preferensaktie av serie A i Tobin Properties (”Erbjudandet”).
Detta dokument (”Tillägget”) utgör ett tillägg till den erbjudandehandling som Budgivaren upprättat
och som offentliggjordes via Klövern genom pressmeddelande den 23 februari 2018
(”Erbjudandehandlingen”). Erbjudandehandlingen finns tillgänglig på Klöverns (www.klovern.se)
samt

på

Swedbank

ABs,

organisationsnummer

502017-7753,

(”Swedbank”)

(swedbank.se/prospekt) respektive webbplatser.
Tillägget har upprättats med anledning av att Tobin Properties den 28 februari 2018 offentliggjorde
bokslutskommunikén för perioden 1 januari - 31 december 2017, vilken har inkluderats i sin helhet i
Tillägget. Tillägget ska läsas tillsammans med, och utgör en integrerad del av,
Erbjudandehandlingen i alla avseenden. Definitioner som används i Erbjudandehandlingen gäller
även för Tillägget.
Rätt till återkallelse av redan avgiven accept av Erbjudandet
Aktieägare i Tobin Properties som har accepterat Erbjudandet före offentliggörande av Tillägget
har, enligt punkt II.8 Takeover-regler för vissa handelsplattformar utgivna av Kollegiet för svensk
bolagstyrning från den 1 november 2017 (”Takeover-reglerna”), rätt att återkalla sina accepter
inom fem arbetsdagar från offentliggörandet av Tillägget, dvs. fram till och med den 7 mars 2018.
För att återkallelsen ska kunna göras gällande ska en skriftlig återkallelse ha kommit Swedbank
tillhanda före utgången av den 7 mars 2018 till nedan angiven adress:
Swedbank AB (publ)
Emissioner C85
105 34 Stockholm
Återkallelse av accept av Erbjudandet som skickas med post måste därmed sändas i god tid för att
kunna vara Swedbank tillhanda före utgången av den 7 mars 2018. Aktieägare vars innehav är
förvaltarregistrerat och som önskar återkalla avgiven accept ska göra detta i enlighet med
instruktioner från respektive förvaltare.
Accept som inte återkallas förblir bindande och om aktieägaren önskar kvarstå med sin accept
behöver denne inte vidta några åtgärder.

1

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.

4

Övrig information om Erbjudandet
För övrig information om Erbjudandet, vänligen se Erbjudandehandlingen från den 23 februari 2018
samt de pressmeddelanden som tidigare offentliggjorts av Budgivaren via Klövern med anledning
av Erbjudandet. Erbjudandehandlingen, pressmeddelanden, anmälningssedel samt Tillägget finns
tillgängliga på Klöverns (www.klovern.se) samt Swedbanks (www.swedbank.se/prospekt)
respektive webbplatser.
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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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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