
 

 

 

 

 

 

”Heimstaden etablerar, förvaltar, utvecklar och äger, ensam eller tillsammans med andra investerare, 

bostadsfastigheter omfattande ca 14 500 st. lägenheter i tillväxtregioner i Sverige och Danmark. Vi erbjuder 

hyresgästerna trygga och trivsamma boenden i livets olika skeenden samt medinvestorer en professionell 

investeringsprodukt med en attraktiv riskjusterad avkastning. Bolaget grundades 1998 och ägs sedan 2005 i 

huvudsak av det norska bolaget Fredensborg AS, som är Norges största privata bostadsbolag.” 

 

Avstämnings- och utbetalningsdag för preferensaktieutdelning flyttas 
 

Till följd av ett administrativt misstag kommer utbetalningsdag för preferensaktieutdelning med tidigare 
avstämningsdag den 5 oktober 2015 att vara den 15 oktober 2015 i stället för den 8 oktober 2015 som planerat. 

 

Ny avstämningsdag för erhållande av preferensaktieutdelning, med tidigare avstämningsdag den 5 oktober 2015, 
kommer att vara den 12 oktober 2015. Detta innebär att sista dag för att förvärva preferensaktier för att äga rätt till 
preferensaktieutdelning är den 8 oktober 2015.  

 

Preferensaktieutdelningen kommer den 15 oktober 2015 att utbetalas med 5,01 kr per preferensaktie och utgörs 
av: 

 5,00 kr, vilket motsvarar en fjärdedel av den årliga preferensaktieutdelningen enligt bolagsordningens 
bestämmelser, och; 

 0,01 kr, vilket motsvarar den uppräkningsfaktor motsvarande en årlig räntesats om tio (10) procent som 
framgår av bolagsordningen för perioden från 8 oktober 2015 till och med den 15 oktober 2015 avrundat 
uppåt till helt öre 

 

Vi beklagar händelsen och har förstärkt rutinen för att säkerställa framtida hantering. 

 

 

För ytterligare information är du välkommen att kontakta: 

 

 
Magnus Nordholm Carl-Fredrik Streiby  
vVD Heimstaden AB CFO Heimstaden AB  
0705 – 29 31 44 0736 – 93 78 69 
 
 
 
 
Denna information är sådan som Heimstaden AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller 
lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 7 oktober 2015 klockan 9.00. 
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