
Till den oberoende budkommittén för Randviken Fastigheter AB  

Den oberoende budkommittén för Randviken Fastigheter AB (”Randviken”) har uppdragit SEB 

Corporate Finance, Skandinaviska Enskilda Banken AB (”SEB Corporate Finance”) att till den 

oberoende budkommittén avge ett utlåtande om skäligheten ur finansiell synvinkel för 

aktieägarna i Randviken av det vederlag per aktie i Randviken (”Vederlaget”) som avses betalas 

till de aktieägare som accepterar och lämnar in sina aktier i ett offentligt uppköpserbjudande 

(”Erbjudandet”) från Stenhus Fastigheter AB (”Stenhus”). Vid tidpunkten för Erbjudandet, den 19 

april 2022, värderade Erbjudandet varje aktie i Randviken till 61,1 kronor och således samtliga 

aktier i Randviken till cirka 2 714 miljoner kronor. 

 

Vederlaget i Erbjudandet består av en kombination av aktier i Stenhus och ett kontant vederlag. 

Stenhus erbjuder samtliga aktieägare i Randviken att som vederlag för varje aktie i Randviken 

erhålla: 

a) för 68,90 procent av aktierna i Randviken som aktieägaren överlåter: 3,6285 nya aktier i 

Stenhus per aktie i Randviken (”Aktievederlaget”), och 

b) för 31,1 procent av aktierna i Randviken som aktieägaren överlåter: 61,10 kronor per 

aktie i Randviken 

 

I samband med avgivandet av detta utlåtande har SEB Corporate Finance bland annat tagit del 

av och beaktat villkoren för Erbjudandet, viss offentlig information samt annan 

verksamhetsrelaterad och finansiell information avseende Randviken och Stenhus (inklusive 

årsredovisningar för verksamhetsåret 2021 och delårsrapporten för de första tre månaderna 

2022 samt vissa rapporter som upprättats av aktieanalytiker). Vidare har SEB Corporate 

Finance även haft diskussioner med ledande befattningshavare i Randviken samt Stenhus 

gällande bolagets verksamhet, finansiella ställning och framtidsutsikter. 

  

Baserat på de dokument och den information som granskats av SEB Corporate Finance enligt 

vad som beskrivs ovan har SEB Corporate Finance beaktat viss finansiell och 

aktiemarknadsrelaterad information avseende Randviken och Stenhus i jämförelse med vissa 

andra bolag med liknande verksamheter och andra transaktioner som SEB Corporate Finance 

anser vara relevanta vid bedömningen av Randviken, Stenhus och Erbjudandet. SEB Corporate 

Finance har även beaktat den historiska aktiekursen och handeln i Randvikens och Stenhus 

aktier på Nasdaq Stockholm samt genomfört sådana andra analyser och studier som SEB 

Corporate Finance ansett lämpliga för att avge detta utlåtande. 

 

SEB Corporate Finance har, utan att göra en oberoende verifiering förlitat sig på att all den 

finansiella och övriga information och data som är allmänt tillgänglig eller som tillhandahållits 

eller som i övrigt har granskats av eller diskuterats med SEB Corporate Finance, i allt väsentligt, 

varit riktig och fullständig, och SEB Corporate Finance har antagit att ingen information av 

väsentlig betydelse för bedömningen av Randvikens eller Stenhus framtida intjäningsförmåga 

eller för SEB Corporate Finance bedömning av Erbjudandet och Vederlaget har utelämnats. 

 

SEB Corporate Finance har inte genomfört någon s.k. due diligence för att kontrollera den 

information som erhållits eller granskats av SEB Corporate Finance utan har förutsatt att sådan 

information varit riktig och fullständig, och SEB Corporate Finance har inte gjort någon 



oberoende värdering eller bedömning av tillgångar och skulder (eventualförpliktelser, utanför 

balansräkningen eller av annan karaktär) avseende Randviken, Stenhus eller någon annan 

enhet och har inte heller genomfört någon fysisk besiktning eller undersökning av fastigheter 

eller tillgångar som tillhör Randviken, Stenhus eller någon annan enhet.  

 

Detta utlåtande berör inte några andra villkor (annat än, från en finansiell synvinkel och per 

datumet för utlåtandets avgivande, Vederlaget som föreslagits betalas till de aktieägare som 

accepterar och lämnar in sina aktier i Erbjudandet) eller andra aspekter eller konsekvenser av 

Erbjudandet, inklusive, utan begränsning, utformningen eller strukturen av Erbjudandet, 

utformningen av Vederlaget eller andra villkor, aspekter eller konsekvenser av eventuella 

aktieägaravtal, s.k. non-competition, non-solicitation, non-hire och non-disruption-avtal eller 

andra avtal eller arrangemang som ingås i samband med eller i anledning av Erbjudandet eller i 

övrigt. Uppdraget för SEB Corporate Finance innefattar inte att uttala sig om det underliggande 

affärsbeslutet från Randviken avseende Erbjudandet, de relativa fördelarna med Erbjudandet 

jämfört med alternativa affärsstrategier som kan finnas för Randviken, innefattande om någon 

annan transaktion potentiellt skulle kunna vara mer fördelaktig för aktieägarna, eller effekten av 

någon annan transaktion vari Randviken skulle kunna vara part. SEB Corporate Finance har 

inte heller blivit ombedd av den oberoende budkommittén, och har inte deltagit i, förhandling 

eller strukturering av Erbjudandet eller undersökt möjligheten att finna ett alternativt erbjudande 

från någon annan part vad gäller Randviken eller någon del därav. SEB Corporate Finance 

uttrycker heller ingen uppfattning om, och detta utlåtande behandlar inte, skäligheten 

(ekonomiskt eller på annat sätt) av de belopp eller former eller någon annan aspekt av eventuell 

ersättning till tjänstemän, styrelseledamöter eller anställda hos någon part i Erbjudandet, eller 

grupper av sådana personer, i förhållande till Vederlaget eller på annat sätt. 

 

SEB Corporate Finance utlåtande är baserat på rådande marknadsmässiga, ekonomiska, 

finansiella och andra förhållanden samt sådan information som tillhandahållits per datumet för 

utlåtandets avgivande. Förändringar i angivna förutsättningar eller information kan medföra 

omprövning av detta utlåtande. Trots att den framtida utvecklingen kan komma att påverka detta 

utlåtande, har dock SEB Corporate Finance inte någon skyldighet att uppdatera, revidera eller 

bekräfta detta utlåtande vid senare tidpunkt. Detta utlåtande innefattar inte någon bedömning av 

de kurser till vilka Randvikens aktier eller andra värdepapper kan komma att handlas till eller på 

annat sätt överlåtas i framtiden, inklusive efter offentliggörandet eller fullföljandet av 

Erbjudandet. 

 

Skandinaviska Enskilda Banken AB (”SEB”) är en ledande bank på den nordiska marknaden 

och erbjuder sina kunder diverse finansiella tjänster, innefattande bland annat lån. SEB är även 

verksamt inom bland annat värdepappershandel, värdepappersmäkleri, aktieanalys samt 

corporate finance. Inom ramen för den normala verksamheten inom värdepappershandel och 

värdepappersmäkleri kan SEB, eller något till SEB närstående bolag, från tid till annan inneha 

långa eller korta positioner i, och kan för egen eller kunders räkning deltaga i handel med, aktier 

och andra värdepapper utgivna av Randviken.  

 

På grund av sin position på den nordiska marknaden kan andra delar inom SEB än SEB 

Corporate Finance, från tid till annan, vara engagerade i affärer med Randviken, och SEB 

Corporate Finance kan också komma att biträda Randviken med finansiell rådgivning i andra 

transaktioner. Som den oberoende budkommittén känner till kan SEB, inklusive SEB Corporate 

Finance, i framtiden komma att tillhandahålla investment banking-, affärsbanks- och andra 



finansiella tjänster till Randviken och dess närstående bolag utan samband med det planerade 

Erbjudandet, för vilka tjänster SEB och till SEB närstående bolag förväntas erhålla ersättning. 

Även om SEB, eller något till SEB närstående bolag inte har tillhandahållit några investment 

banking- affärsbanks- eller andra liknande finansiella tjänster till Randviken under de senaste 

två åren för vilka SEB, eller något till SEB närstående bolag har erhållit eller kommer att erhålla 

ersättning, kan SEB, eller något till SEB närstående bolag, i framtiden att komma att 

tillhandahålla sådana tjänster till Randviken och dess närstående bolag för vilka tjänster SEB, 

eller något till SEB närstående bolag förväntas erhålla ersättning. 

 

SEB Corporate Finance kommer att erhålla en fast ersättning av Randviken för detta utlåtande 

oberoende av om Erbjudandet fullföljs. Vidare har Randviken åtagit sig att ersätta SEB 

Corporate Finance kostnader och att hålla SEB Corporate Finance skadelöst avseende vissa 

förpliktelser med anledning av uppdraget.  

 

SEB Corporate Finance rådgivningstjänster och detta utlåtande har tillhandahållits som 

information till och underlag för den oberoende budkommittén i samband med dess bedömning 

av Erbjudandet och utgör inte en rekommendation huruvida aktieägarna ska acceptera 

Erbjudandet eller hur en sådan aktieägare bör agera med anledning av det planerade 

Erbjudandet eller i övrigt.  

 

Mot bakgrund av ovanstående och sådana övriga omständigheter som SEB Corporate Finance 

anser vara relevanta, är det SEB Corporate Finance uppfattning per denna dag att Vederlaget 

som de aktieägare i Randviken som accepterar och lämnar in sina aktier i Erbjudandet kommer 

att erhålla i Erbjudandet är skäligt ur finansiell synvinkel för sådana aktieägare. 

 

Detta utlåtande ska regleras av och tolkas i enlighet med svensk materiell rätt och eventuella 

tvister, meningsskiljaktigheter och anspråk som härrör från eller har samband med detta 

utlåtande ska avgöras exklusivt i svensk domstol. 

 

 

Stockholm den 20 juni 2022 

 

SEB Corporate Finance, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 


