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Pressmeddelande, 12 maj 2014 

 
Utnyttjande av övertilldelningsoption avseende B-aktier i 
D. Carnegie & Co AB 
D. Carnegie & Co AB (publ) (”D. Carnegie & Co” eller ”Bolaget”) meddelar idag att ABG 
Sundal Collier Norge ASA, har utnyttjat övertilldelningsoptionen, varvid 2 307 692 B-aktier 
emitterats för en sammanlagd teckningslikvid om ca 90 MSEK. 
 
Som tidigare meddelats ställdes övertilldelningsoptionen ut i samband med Bolagets erbjudande av 
B-aktier riktat till allmänheten och institutionella investerare i Sverige samt utvalda institutionella 
investerare utanför Sverige, som offentliggjordes genom pressmeddelande 26 mars 2014. 
(”Erbjudandet). 
 
Såsom tidigare kommunicerats har ABG Sundal Collier Norge ASA i samband med Erbjudandet 
kunnat genomföra transaktioner som stabiliserar eller bibehåller aktiernas kurs på nivåer som 
annars kanske inte skulle kunna råda på marknaden. Sådana stabiliseringsliknande åtgärder har 
kunnat vidtas från och med första dagen för handel i Bolagets aktier på NASDAQ OMX First North 
till och med 30 kalenderdagar därefter. Denna period har nu löpt ut. Inga sådana 
stabiliseringsliknande åtgärder har vidtagits. 
 
 
 
Om D. Carnegie & Co 
D. Carnegie & Co är ett fastighetsbolag med inriktning på bostäder i Storstockholmsregionen och 
andra tillväxtområden. Affärsidén är att äga och förvalta fastighetsbestånd med en successiv 
upprustning av lägenheter i samband med den naturliga omsättningen av hyresgäster. Detta kan 
ske snabbt och kostnadseffektivt tack vare den beprövade renoveringsmetoden BosystemTM. 
Renoveringsmodellen är uppskattad av såväl hyresgäster som Hyresgästföreningen, eftersom 
lägenheterna blir attraktivt renoverade och ingen tvingas flytta mot sin vilja. 
 
I början av 2014 överförde Stendörren sina bostadsfastigheter till D. Carnegie & Co som därmed 
blev ägare till ett fastighetsbestånd beståendes av förädlingsbara bostadsfastigheter i Stockholms 
tillväxtområden (miljonprogram). Marknadsvärdet uppgick per 31 december 2013 till 2 929 MSEK 
och det totala hyresvärdet bedömdes uppgå till 287 MSEK årligen. Den ekonomiska 
uthyrningsgraden är hög med obefintlig vakans. D. Carnegie & Co:s fastighetsbestånd kan indelas i 
sex geografiska områden: Bromsten, Spånga, Kista, Flemingsberg, Vårberg samt fastigheter och 
byggrätter i Solna och Tyresö. 
 
B-aktierna i D. Carnegie & Co är upptagna till handel på NASDAQ OMX First North under 
kortnamnet ”DCAR”. 
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För mer information, vänligen kontakta: 
Ulf Nilsson, VD, D. Carnegie & Co AB +46 (0)8 121 317 00 
Knut Pousette, Ordförande, D. Carnegie & Co AB +46 (0)8 121 317 00 
 
Mer information finns även tillgänglig på www.dcarnegie.se 
 
 
 
 
 


