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PRESSMEDDELANDE  

Stockholm den 30 juli 2021  

Quartiers inleder beräkningsperiod för teckningsoptioners utnyttjandekurs 

Idag 30 juli 2021 inleds beräkningsperioden (VWAP-perioden) för fastställande av utnyttjandekurs för 
teckningsoptioner av serie TO3 2020/2021 som emitterades i samband med Quartiers Properties AB (publ) 
(”Quartiers” eller ”Bolaget”) inlösenprogram för preferensaktier under 2020. 

Totalt emitterades 3 291 624 teckningsoptioner av serie TO3 2020/2021. En (1) teckningsoption berättigar 
innehavaren att teckna en (1) ny stamaktie i Bolaget under perioden från och med den 17 augusti 2021 och till 
och med den 31 augusti 2021. 

Teckningskursen per stamaktie vid utnyttjande av teckningsoptionerna uppgår till det högsta av (i) 75 procent 
av den volymviktade genomsnittskursen enligt Nasdaq First North Growth Markets officiella kurslista för aktien 
under perioden om tio handelsdagar omedelbart före (och exklusive) den 13 augusti 2021, och (ii) 3,50 SEK.  

Stängningskursen för Quartiers stamaktie per den 29 juli 2021 uppgick till 5,58 SEK. 

I samband med att utnyttjandekursen är fastställd kommer Quartiers att gå̊ ut med ett nytt pressmeddelande. 

Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna av serie TO3 2020/2021 kommer 3 291 624 nya stamaktier 
emitteras. Det skulle medföra en utspädning av röster om 5,9 procent och avseende kapital om 5,3 procent.  

Vid eventuella frågor vänligen kontakta: 

Quartiers Properties  

Marcus Johansson Prakt, VD 
E-post: marcus.prakt@quartiersproperties.se 
Telefon: +46 72-018 5998 
Hemsida: www.quartiersproperties.com 

Kort om Bolaget 
Quartiers Properties är ett fastighetsutvecklingsbolag i toppskiktet avseende design och kvalitet med 
verksamhet på den spanska solkusten. Bolaget grundades 2014 och har sedan dess byggt upp en 
fastighetsportfölj av både förvaltningsfastigheter och projektfastigheter. Bolaget utvecklar, säljer och hyr ut 
fastigheter. 

Quartiers Properties äger och driver Boho Club som är en boutiqueresort på Golden Mile i Marbella med 
restaurang och 30 hotellrum. Projektet är prisbelönt för sin design och arkitektur och både hotellet och 
restaurangen har sedan lanseringen 2019 etablerat sig som en ledande aktör i Marbella. Besök Boho Clubs 
hemsida www.bohoclub.com för att boka hotellrum eller ett bord i restaurangen. Restaurangen är öppen varje 
dag och serverar frukost, lunch och middag. 

Quartiers Marbella Apartments är ett lägenhetskomplex i Benahavis, grannkommun till Marbella där Quartiers 
bedriver lägenhetsuthyrning. Boendet passar utmärkt för både kort- och långtidsboende och är populärt bland 
såväl familjer som grupper som besöker Marbella för semester, träningsresor eller för att spela golf. Besök 
hemsidan www.quartiersmarbella.com för att boka din lägenhet.  

Hacienda Collection är ett lägenhetsprojekt i Benahavis, strax utanför Marbella där Quartiers Properties säljer 
lägenheter som är redo för omedelbar inflyttning. Lägenheterna ligger i ett gated bostadsområde med utsikt 
över medelhavet. Bostäderna erbjuder en öppen och rymlig planlösning med stora fönster, kök av hög 
standard, separat tvättstuga med två till tre sovrum. De generösa terrasserna erbjuder gott om utrymme för 
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att umgås med familj och vänner. Vänligen besök hemsidan för mer information och för att boka en visning, på 
plats eller digitalt: www.haciendacollection.es. 

Mangold är Bolagets Certified Adviser. Mangold nås på telefonnummer 08-503 015 50 eller e-post 
ca@mangold.se. 


