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Fastators innehavsbolag Studentbostäder i
Sverige AB börsnoteras
Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, Aktiebolaget Fastator, Phoenix Insurance Group
Ltd och Amasten Fastighets AB blir största aktieägare i ett nytt börsnoterat
studentbostadsbolag då Studentbostäder i Sverige AB (”SBS”) går samman med
börsnoterade Prime Living AB. Samgåendet sker genom att Prime Living förvärvar
samtliga aktier i SBS med vederlag i form av nyemitterade aktier. Genom samgåendet
kommer aktieägarna i SBS tillsammans äga cirka två tredjedelar av det sammanslagna
bolaget.
Det sammanslagna bolaget föreslås byta namn till Studentbostäder i Sverige AB och
styrelsen föreslås utgöras av styrelseordförande Björn Rosengren och styrelseledamöterna
Karin Krook, Rosel Ragnarsson och Sven-Göran Svensson. De största aktieägarna i det
sammanslagna bolaget är vidare överens om att utse en valberedning bestående av Ilija
Batljan (VD SBB), Joachim Kuylenstierna (VD Fastator), Bengt Kjell (styrelseordförande
Amasten) och Björn Rosengren (föreslagen styrelseordförande).
Vidare har de större aktieägarna i SBS åtagit sig att garantera totalt 150 Mkr i en
nyemission som genomförs efter att samgåendet slutförts. Genom en sådan nyemission
möjliggörs för det sammanslagna bolaget att slutföra pågående projekt, vidta åtgärder för
ökad uthyrning, genomföra förvärv och påbörja produktion av planerade
studentlägenheter i Spånga.
Det sammanslagna bolaget kommer att ha en fastighetsportfölj med över 4 000
studentbostäder och ett fastighetsvärde om 3,4 Mdkr. Därutöver kommer det
sammanslagna bolaget ha en projektportfölj med cirka 2 000 studentbostäder, exempelvis
i Spånga, Karlstad, Lund och Växjö.
Fastator kommer att äga 19,9% av aktierna i det sammanslagna bolaget.
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Om Fastator
Aktiebolaget Fastator (publ) är ett investmentbolag specialiserat på fastighetssektorn. Fastators affärsidé är att starta och investera i
fastighetsrelaterade bolag där vi genom aktivt ägarskap bidrar till en långsiktig värdeutveckling. Sedan den 24 september 2015
handlas Fastators aktie på Nasdaq First North Growth Market. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB (publ), tel. + 46 8
463 80 00, email: certifiedadvisor@penser.se.
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