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Stockholm, 19 juni 2019 

 

K2A offentliggör utfallet av erbjudandet av B-aktier – 
handeln i K2A:s B-aktier och preferensaktier på Nasdaq 
Stockholm inleds 20 juni 2019  
K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB ("K2A" eller "Bolaget") offentliggör idag utfallet av erbjudandet 
till allmänheten av Bolagets B-aktier ("Erbjudandet") samt noteringen av Bolagets B-aktier och 
preferensaktier på Nasdaq Stockholm. Intresset för Erbjudandet har varit mycket stort, både bland 
institutionella investerare och bland allmänheten i Sverige. Erbjudandet har således övertecknats och 
vidare tillfört Bolaget cirka 2 400 nya stamaktieägare  

Erbjudandet i sammandrag 

• Priset per B-aktie i Erbjudandet var 71 kronor, motsvarande ett värde av samtliga utestående 
stamaktier före Erbjudandet i K2A om sammanlagt cirka 909 Mkr. 

• Erbjudandet omfattade 2 816 901 nyemitterade B-aktier motsvarande cirka 200 Mkr samt 
857 318 befintliga B-aktier, som erbjöds av Bolagets VD och grundare Johan Knaust 
("Huvudägaren") samt styrelseledamoten Ludwig Holmgren, vilka tillsammans motsvarar cirka 
61 Mkr. Det totala Erbjudandet, exklusive övertilldelning, uppgick till cirka 261 Mkr. 

• Genom Erbjudandet av de nyemitterade B-aktierna har Bolaget tillförts en bruttolikvid om cirka 
200 Mkr och en nettolikvid om cirka 173 Mkr.  

• Genom en övertilldelningsoption i Erbjudandet har Bolaget och Huvudägaren var för sig åtagit 
sig att, på begäran av Carnegie och Swedbank, sammanlagt sälja ytterligare högst 551 133 B-
aktier eller högst cirka 39 Mkr, varav 422 535 nyemitterade B-aktier samt högst 128 598 
befintliga B-aktier från Huvudägaren, som kan användas i sin helhet eller delvis under 30 dagar 
från den första handelsdagen på Nasdaq Stockholm ("Övertilldelningsoptionen"). 
Övertilldelningsoptionen omfattar således högst 15 procent av antalet B-aktier som omfattas av 
Erbjudandet. 

• Värdet av Erbjudandet, förutsatt att Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo, uppgår till totalt 
cirka 300 Mkr och motsvarar cirka 34 procent av B-aktierna. 

• I Erbjudandet har Länsförsäkringar Fonder och SEB Investment Management (tillsammans 
"Cornerstoneinvesterarna"), på samma villkor som övriga investerare, åtagit sig att förvärva B-
aktier i Erbjudandet motsvarande totalt 150 Mkr och 50 procent av Erbjudandet förutsatt att 
Erbjudandet fulltecknas samt att Övertilldelningsoptionen utnyttjas i sin helhet. 

• Efter genomförandet av Erbjudandet och under antagande att Övertilldelningsoptionen utnyttjas 
i sin helhet, kommer de kapitalmässigt största aktieägarna i K2A inkludera Johan Knaust, Johan 
Thorell, Johan Ljungberg, Claes-Henrik Julander, Länsförsäkringar Fonder och Ludwig Holmgren.  

• Handeln i K2A:s B-aktier och preferensaktier på Nasdaq Stockholm inleds den 20 juni 2019 under 
kortnamnet "K2A B" respektive "K2A PREF".  

• Handeln är villkorad till och med likviddagen som beräknas till den 25 juni 2019. 

Johan Knaust, VD och grundare av K2A, kommenterar:  

"Vi är glada över att både institutionella investerare och privatsparare visat stort intresse för att teckna 
stamaktier i K2A. För oss är det ett bevis på att kapitalmarknaden ser potentialen i ett grönare 
fastighetsalternativ. Vi ser fram emot att fortsätta skapa lönsam hållbar utveckling och leva upp till såväl 
befintliga som nya aktieägares förväntningar.” 

 Johan Thorell, styrelseordförande i K2A, kommenterar: 

"Johan Knaust och teamet på K2A har lagt grunden till en ledande och nyskapande utvecklare och 
förvaltare av studentbostäder och yteffektiva hyreslägenheter. Bolaget har en stark affärsmodell, en 
lovande affärsplan och goda framtidsutsikter. Vi välkomnar alla nya aktieägare i bolaget." 
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Om K2A 

K2A är ett snabbt växande fastighetsbolag med fokus på välplanerade, yteffektiva och hållbara 
hyresbostäder för alla typer av boenden. K2A grundades 2013 och har som affärsidé att äga, utveckla och 
långsiktigt förvalta hyresrätter och samhällsfastigheter i Stockholm och Mälardalen samt i ett antal 
universitets- och högskoleorter i Sverige. K2A:s hyreslägenheter utvecklas i samverkan med berörda 
kommuner på lägen med bra kommunikationer och närhet till city och service som skapar förutsättningar 
för långsiktig efterfrågan. De studentbostäder K2A äger och förvaltar återfinns i attraktiva lägen på, eller 
i direkt anslutning till, universitets- och högskoleområden. 

K2A har ett tydligt hållbarhetsperspektiv genom hela värdekedjan från fastighetsutveckling och 
produktion till den långsiktiga fastighetsförvaltningen. Genom dotterbolaget Grännäs Trähus tillverkar 
K2A Svanenmärkta bostäder, huvudsakligen i trä, ett förnybart material som gör det möjligt att tillverka 
lägenheterna i en resurs- och energieffektiv industriell process med lägre klimatbelastning och bättre 
arbetsmiljö jämfört med konventionell husproduktion. K2A:s företagskultur präglas av starkt engagemang 
och ansvarstagande för medarbetare, boende och omvärlden i stort. 

Per 31 mars 2019 hade K2A totalt 5 364 lägenheter i Bolagets fastighets- och projektportfölj varav 2 087 
lägenheter i förvaltning, 411 lägenheter i produktion och 2 866 lägenheter i projekt som ännu ej 
byggstartats. Den totala uthyrbara ytan uppgick till 73 tkvm och det totala bokförda fastighetsvärdet 
uppgick till 3 305 Mkr. K2A:s ambition är att bibehålla den historiskt starka tillväxttakten av 
fastighetsbeståndet och har som mål att byggstarta minst 500 bostäder per år under 2019 och 2020, för 
att därefter byggstarta 700-1 000 lägenheter årligen. Målsättningen fram till 2024 är att öka 
driftsöverskottet med i genomsnitt minst 25 procent per år och det långsiktiga substansvärdet med i 
genomsnitt minst 20 procent per år och att detta ska göras med en belåningsgrad under 65 procent för 
förvaltningsverksamheten. 

Rådgivare 

Carnegie Investment Bank AB (publ) och Swedbank AB (publ) är Global Coordinators och Joint 
Bookrunners. Baker McKenzie Advokatbyrå och Advokatfirman Lindahl är legala rådgivare till Bolaget och 
Gernandt & Danielsson Advokatbyrå är legal rådgivare till Global Coordinators i samband med 
Erbjudandet. 

För mer information, vänligen kontakta: 

Johan Knaust, VD och grundare 
Telefon: +46 70 740 04 50 
E-post: johan.knaust@k2a.se 
 
Patrik Linzenbold, IR-chef 
Telefon: +46 70 825 26 30 
E-post: patrik.linzenbold@k2a.se 
 
Denna information är sådan information som K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB (publ) är skyldigt 
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen lämnades, genom 
ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 19 juni 2019 klockan 22.40. 
 
VIKTIG INFORMATION 

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara 

föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har 

offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren 

av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i 

enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande 

om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Bolaget i någon jurisdiktion, varken från 

Bolaget eller från någon annan. 
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Ett investeringsbeslut med anledning av Erbjudandet ska göras på grundval av all offentligt tillgänglig 

information avseende Bolaget. Sådan information har inte oberoende kontrollerats av de finansiella 

rådgivarna. Informationen i detta pressmeddelande offentliggörs endast som bakgrundsinformation och 

gör inte anspråk på att vara fullständig. En investerare bör således inte enbart förlita sig på informationen 

i detta pressmeddelande eller dess riktighet eller fullständighet. 

 

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna 

värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan 

tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 

("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag 

från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen 

avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande 

avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, 

publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till 

Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, USA eller någon annan 

jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i 

strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva 

ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna 

anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. 

 

Ett prospekt avseende Erbjudandet som beskrivs i detta pressmeddelande har offentliggjorts av Bolaget 

samt godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Detta pressmeddelande är dock inte ett prospekt 

enligt betydelsen i direktiv 2003/71/EG ("Prospektdirektivet"). Fullständig information avseende 

Erbjudandet kan endast fås genom Prospektet. 

 
I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som 
omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta 
dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, "kvalificerade investerare" 
som är (i) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som faller 
inom definitionen av "professionella investerare" i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and 
Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Ordern"); eller (ii) personer med hög 
nettoförmögenhet som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns gemensamt 
"relevanta personer"). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i 
Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med 
relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på 
detta pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.  

FRAMÅTRIKTADE UTTALANDEN 

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar 
eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, 
utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. 
Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de 
innehåller uttryck som "anser", "förväntar", "förutser", "avser", "uppskattar", "kommer", "kan", 
"förutsätter", "bör" "skulle kunna" och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De 
framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall 
baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa 
framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är 
korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och 
osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika 
väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, 
eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker 
väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande 
genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för 
de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet 
bör inte opåkallat förlita dig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, 
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de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas 
endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon 
annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något 
framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer 
avseende innehållet i detta pressmeddelande. 

INFORMATION TILL DISTRIBUTÖRER 

I syfte att uppfylla de produktstyrningskrav som återfinns i: (a) Europaparlamentets och rådets direktiv 

2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, i konsoliderad version, ("MiFID II"); (b) artikel 9 och 

10 i Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593, som kompletterar MiFID II; och (c) nationella 

genomförandeåtgärder (tillsammans "Produktstyrningskraven i MiFID II") samt för att friskriva sig från 

allt utomobligatoriskt, inomobligatoriskt eller annat ansvar som någon "tillverkare" (i den mening som 

avses enligt Produktstyrningskraven i MiFID II) annars kan omfattas av, har de erbjudna aktierna varit 

föremål för en produktgodkännandeprocess, som har fastställt att dessa aktier är: (i) lämpliga för en 

målmarknad bestående av icke-professionella investerare och investerare som uppfyller kriterierna för 

professionella kunder och godtagbara motparter, såsom definierat i MiFID II; och (ii) lämpliga för spridning 

genom alla distributionskanaler som tillåts enligt MiFID II ("Målmarknadsbedömningen"). Oaktat 

Målmarknadsbedömningen bör distributörer notera att: priset på K2A:s B-aktier kan sjunka och 

investerare kan förlora hela eller delar av sin investering, att K2A:s B-aktier inte är förenade med någon 

garanti avseende avkastning eller kapitalskydd och att en investering i K2A:s B-aktier endast är lämplig för 

investerare som inte är i behov av garanterad avkastning eller kapitalskydd och som (ensamma eller med 

hjälp av lämplig finansiell eller annan rådgivare) är kapabla att utvärdera fördelarna och riskerna med en 

sådan investering och som har tillräckliga resurser för att bära de förluster som en sådan investering kan 

resultera i. Målmarknadsbedömningen påverkar inte andra krav avseende kontraktuella, legala eller 

regulatoriska försäljningsrestriktioner med anledning av Företrädesemissionen. 

 

Målmarknadsbedömningen utgör, för undvikande av missförstånd, inte (a) en ändamålsenlighets- eller 

lämplighetsbedömning i den mening som avses i MiFID II eller (b) en rekommendation till någon 

investerare eller grupp av investerare att investera i, förvärva, eller vidta någon annan åtgärd avseende 

K2A:s B-aktier. 

 
Varje distributör är ansvarig för att genomföra sin egen Målmarknadsbedömning avseende K2A:s B-aktier 
samt för att besluta om lämpliga distributionskanaler.  

STABILISERING OCH ÖVERTILLDELNINGSOPTION 

I samband med Erbjudandet kan Carnegie såsom stabiliseringsmanager (”Stabiliseringsmanagern”), i den 

utsträckning det är tillåtet enligt svensk rätt, komma att genomföra transaktioner för att stabilisera, 

upprätthålla eller i övrigt påverka kursen för Bolagets aktier i upp till 30 dagar efter första dagen för handel 

i Bolagets aktier på Nasdaq Stockholm. Stabiliseringsmanagern kan komma att övertilldela aktier eller 

genomföra transaktioner i syfte att upprätthålla marknadspriset på aktierna på en högre nivå än den som 

i annat fall kanske hade varit rådande på marknaden. Stabiliseringsmanagern är inte skyldig att genomföra 

sådana transaktioner och det finns inte någon garanti för att sådana aktiviteter kommer att genomföras. 

Under inga omständigheter kommer transaktioner att genomföras till ett pris som är högre än det pris 

som fastställts i Erbjudandet. Stabiliseringstransaktioner kan genomföras på alla typer av aktiemarknader, 

OTC-marknaden eller på andra sätt. Om stabiliseringstransaktionerna genomförs kan de avslutas när som 

helst utan förvarning därom, men måste avslutas vid utgången av den ovan nämnda 30-dagarsperioden. 

Senast vid slutet av den sjunde handelsdagen efter att stabiliseringstransaktioner utförts ska 

Stabiliseringsmanagern, i enlighet med artikel 5(4) i EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014, 

offentliggöra att stabiliseringsåtgärder har utförts. Inom en vecka efter stabiliseringsperiodens utgång 

kommer Stabiliseringsmanagern offentliggöra huruvida stabilisering utfördes, det datum då stabilisering 

inleddes, det datum då stabilisering senast genomfördes samt det prisintervall inom vilket stabiliseringen 

genomfördes för vart och ett av de datum då stabiliseringsåtgärder genomfördes. 
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Vidare har Bolaget och Huvudägaren utfärdat en option till Global Coordinators, vilken kan utnyttjas helt 

eller delvis, under 30 kalenderdagar från första dagen för handel i Bolagets B-aktier på Nasdaq Stockholm, 

att förvärva ytterligare högst 551 133 B-aktier, varav 422 535 nyemitterade B-aktier samt 128 598 

befintliga B-aktier, motsvarande högst 15 procent av det totala antalet B-aktier som omfattas av 

Erbjudandet, till ett pris motsvarande priset i Erbjudandet, för att täcka eventuell övertilldelning i 

samband med Erbjudandet. 


