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Brinova genomför riktad nyemission av ca 7,2 miljoner B-aktier och tillförs 173,6 miljoner 
kronor 

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, 
I USA, KANADA, JAPAN, AUSTRALIEN, SYDAFRIKA, NYA ZEELAND, HONGKONG, SINGAPORE ELLER I 
NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA 
OLAGLIG. 

Styrelsen i Brinova Fastigheter AB (”Brinova” eller ”Bolaget”) har, med stöd av bemyndigandet från 
årsstämman den 2 maj 2019, beslutat om en riktad nyemission av 7 231 344 B-aktier till ett pris om 24 
kronor per aktie (”Nyemissionen”). Priset har fastställts genom ett accelererat book building-förfarande 
och motsvarar en premie om cirka 0,8 procent mot stängningskursen på Nasdaq Stockholm den 7 april 
2020. I relation till det långsiktiga substansvärdet per aktie om 23,04 kronor per den 31 december 2019 
motsvarar priset en premie om 4,2 procent. Genom nyemissionen tillförs Brinova cirka 173,6 miljoner 
kronor före emissionskostnader.  

Nyemissionen riktades till utvalda svenska och internationella institutionella investerare, däribland 
Länsförsäkringar Fastighetsfond och Odin Eiendom. I kretsen av investerare återfinns såväl befintliga som 
nya aktieägare. Likviden från Nyemissionen avses användas för att ta tillvara på förvärvsmöjligheter. 
Syftet med att avvika från aktieägarnas företrädesrätt var att genomföra en kapitalanskaffning på ett tids- 
och kostnadseffektivt sätt samt öka den institutionella ägarbasen. 

Nyemissionen innebär att antalet aktier i Brinova ökar med 7 231 344, från 72 313 448 till 79 544 792. 
Aktiekapitalet ökar med 28 925 376 kronor, från 289 253 792 kronor till 318 179 168 kronor. 
Nyemissionen medför en utspädning om cirka 9,1 procent baserat på det totala antalet aktier i Brinova 
efter Nyemissionen. 

I samband med Nyemissionen har Bolaget anlitat ABG Sundal Collier som sole bookrunner och 
Advokatfirman Lindahl som legal rådgivare.  

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
VD Per Johansson, telefon +46 (0) 70-817 13 63, epost: per.johansson@brinova.se eller, 
VVD, CFO Malin Rosén, telefon +46 (0) 70-929 49 52, epost: malin.rosen@brinova.se 
 
Denna information är sådan information som Brinova Fastigheter AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom i detta 
pressmeddelande nämnda kontaktpersoners försorg, för offentliggörande vid tidpunkt enligt ovan. 
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Brinova utvecklar och förvaltar primärt bostäder och samhällsfastigheter belägna på utvalda orter med goda 
kommunikationer i södra Sverige. Verksamheten kännetecknas av långsiktighet, samverkan med aktörer inom 
samhällssektorn och inte minst en lokal egen engagerad förvaltning på de orter där bolaget aktivt valt att 
verka. Fastighetsbeståndet per 2019-12-31 om cirka 240 000 kvadratmeter har ett marknadsvärde på cirka 4,3 
miljarder kronor. Värden skapas genom selektiva förvärv, effektiv fastighetsutveckling och en aktiv förvaltning. 
Ett starkt kassaflöde möjliggör en fortsatt tillväxt av bolaget. Brinovas B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. 
Huvudkontoret finns i Helsingborg. För mer information: www.brinova.se 

Viktig information 

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan till, att förvärva eller teckna 
några värdepapper i Brinova Fastigheter AB (publ) i någon jurisdiktion, varken från Bolaget, ABG 
Sundal Collier AB eller någon annan. Kopior av detta pressmeddelande kommer inte att framställas 
och får inte distribueras eller sändas till USA, Kanada, Japan, Australien, Sydafrika, Nya Zeeland, 
Hongkong, Singapore eller någon annan jurisdiktion där sådan distribution skulle vara olaglig eller 
kräva registrering eller andra åtgärder. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att 
använda detta pressmeddelande och informationen i pressmeddelandet i enlighet med tillämpliga 
regler i respektive jurisdiktion. 

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i Europaparlamentets och Rådets 
prospektförordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 och dess delegerade och implementerade 
förordningar ("Prospektförordningen") och har inte godkänts av någon regulatorisk myndighet i 
någon jurisdiktion. Bolaget har inte godkänt något erbjudande till allmänheten av värdepapper i 
någon medlemsstat i EES och inget prospekt har tagits fram eller kommer att tas fram i samband 
med Nyemissionen. I varje EES-medlemsstat riktar sig detta meddelande endast till "kvalificerade 
investerare" i den medlemsstaten enligt Prospektförordningens definition. 

Värdepapper som omnämns i pressmeddelandet har inte och kommer inte att registreras i enlighet 
med enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act"), eller enligt 
kapitalmarknadslagstiftning i delstat eller annan amerikansk jurisdiktion, och får följaktligen inte 
erbjudas eller säljas i USA utan ett undantag från, eller i en transaktion som ej omfattas av, 
registreringskrav enligt Securities Act samt i enlighet med tillämplig delstatlig värdepappersrätt i USA. 
Bolaget avser inte att registrera någon del av Nyemissionen i USA eller genomföra ett offentligt 
erbjudande av aktier i USA. 

Värdepapper som omnämns i pressmeddelandet har inte och kommer inte att registreras i enlighet 
med tillämplig kapitalmarknadslagstiftning i Kanada, Japan, Australien, Sydafrika, Nya Zeeland, 
Hongkong eller Singapore och får, förutom i enlighet med vissa undantag, inte erbjudas eller säljas i 
eller till eller till förmån för någon person som har sin hemvist, eller befinner sig eller är bosatt i, 
Kanada, Japan, Australien, Sydafrika, Nya Zeeland, Hongkong eller Singapore. Inget offentligt 
erbjudande av de värdepapper som beskrivs i pressmeddelandet kommer att ske i Kanada, Japan, 
Australien, Sydafrika, Nya Zeeland, Hongkong eller Singapore. 

Ett investeringsbeslut med anledning av Nyemissionen ska göras på grundval av all offentligt 
tillgänglig information avseende Bolaget och de emitterade aktierna. Informationen i detta 
pressmeddelande offentliggörs endast som bakgrundsinformation och gör inte anspråk på att vara 
fullständig. En investerare bör således inte förlita sig på informationen i detta pressmeddelande eller 
dess riktighet eller fullständighet. Detta pressmeddelande avser inte identifiera de direkta och 
indirekta risker som är förknippade med en investering i Bolaget eller de nyemitterade aktierna. 

http://www.brinova.se/

