
Sista dag för handel i SBB:s preferensaktier
blir den 21 april 2021
Den 23  februari  2021  beslutade  extra  bolagsstämma i  Samhällsbyggnadsbolaget  i
Norden AB (publ)  (”SBB”  eller  ”Bolaget”)  om inlösen av samtliga preferensaktier  i
Bolaget med stöd av ett inlösenförbehåll i bolagsordningen. Som avstämningsdag för
inlösen fastställdes den 23 april 2021.

SBB har därefter ansökt om avnotering av preferensaktierna med föreslagen sista dag
för handel den 21 april 2021. SBB har nu informerats om att Nasdaq godkänt Bolagets
ansökan om avnotering och beslutat att sista dag för handel i SBB:s preferensaktier på
Nasdaq First North Premier Growth Market blir den 21 april 2021.

Inlösenförfarandet i sammandrag:

• I enlighet med bolagsordningen och beslutet som fattats av extra bolagsstämma
den 23 februari  2021 kommer inlösenbeloppet  för  varje  inlöst  preferensaktie
uppgå  till  650  SEK  per  preferensaktie.  Den  sammanlagda  inlösenlikviden
kommer att uppgå till 19 963 450 SEK.

• Avstämningsdag för inlösen är den 23 april 2021. Aktieägare som önskar avyttra
preferensaktier  bör  observera att  sista  dag för  handel  är  den 21 april  2021.
Vänligen notera att inlösen av aktier kan ha andra skatteeffekter än avyttring av
aktier för vissa aktieägare.

• Inlösenförfarandet sker automatiskt, vilket innebär att preferensaktieägarna inte
behöver vidta någon åtgärd.

• Utbetalning av inlösenbeloppet om 650 SEK per preferensaktie beräknas ske
den  28  april  2021.  Utbetalning  sker  till  det  bankkonto  som  är  kopplat  till
respektive preferensaktieinnehavares VP-konto.  För  aktieägare som har  sina
preferensaktier  förvaltarregistrerade  hos  bank  eller  annan  förvaltare  sker
utbetalning i enlighet med respektive förvaltares rutiner.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija  Batljan,  VD  och  grundare  av  Samhällsbyggnadsbolaget  i  Norden  AB,
ilija@sbbnorden.se

Informationen  lämnades,  genom  ovanstående  kontaktpersons  försorg,  för
offentliggörande den 19 mars 2021 kl. 16:05 (CET).

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (SBB) är Nordens ledande
fastighetsbolag inom social infrastruktur. Bolagets strategi är att långsiktigt äga och
förvalta samhällsfastigheter i Norden och hyresreglerade bostadsfastigheter i Sverige
samt att bedriva ett aktivt fastighetsutvecklingsarbete. Genom SBBs stora



samhällsengagemang finner kommuner och andra intressenter en långsiktig
samarbetspartner i bolaget. Bolagets B-aktie (symbol SBB B) och D-aktie (symbol SBB
D) handlas på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Bolagets preferensaktie (symbol SBB
PREF) handlas på Nasdaq First North Premier Growth Market. Certified Adviser är Erik
Penser Bank (kontakt: certifiedadviser@penser.se / 08-4638300). Mer information om
SBB finns på www.sbbnorden.se.
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