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OBOS ny ägare i SBC

OBOS BBL (OBOS) har förvärvat 15 068 428 aktier i SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB, 
motsvarande 36,6 procent av aktierna och rösterna i SBC, till ett pris om 25 kronor kontant per aktie. 
Aktierna förvärvades från SBCs största ägare Riksförbundet Bostadsrätterna Sverige Ekonomisk 
förening och dess dotterbolag Institutet för bostadsrätt IFB AB. De förvärvade aktierna i SBC tillträds 
omkring den 18 januari 2019. 

OBOS är en medlemsägd organisation med säte i Oslo. OBOS är en av Nordens största utvecklare och 
förvaltare av bostäder. I Norge är bolaget ledande leverantör av tjänster för teknisk och ekonomisk 
förvaltning av bostadsrätter och ägarlägenheter. OBOS bedriver omfattande verksamhet i Sverige 
under varumärkena OBOS, Myresjöhus, SmålandsVillan och OBOS Kärnhem med 1 700 bostäder 
under byggnation vid årsskiftet 2018/2019. 

Genom förvärvet passerar OBOS budpliktsgränsen om 30 procent av rösterna i SBC. Detta innebär 
att OBOS är skyldigt att offentliggöra ett budpliktsbud avseende resterande aktier i SBC inom fyra 
veckor från förvärvet. OBOS kommer senast omkring den 15 februari 2019 att genom ett separat 
pressmeddelande offentliggöra ett budpliktsbud avseende resterande aktier i SBC till ett pris om 25 
kronor kontant per aktie.

För ytterligare information kontakta:

Bernt Ingman, styrelseordförande 
bernt.ingman@telia.com 
070-751 57 60

------------------- 

Denna information är sådan information som SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB är skyldigt att 
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden.   

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 
januari 2019 kl.11:00 CET  

SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB, är ett av landets ledande företag av förvaltningstjänster för bostadsrätter. SBC 
erbjuder full service inom ekonomisk förvaltning, teknisk förvaltning, projektledning av ombyggnation och renoveringar samt 
juridisk expertis. SBC har kontor på fem orter i landet med ca 320 anställda. Bolaget är noterat på NGM Equity och omsatte år 
2017, 431 mkr i koncernen.  
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