
Amasten köper fastigheter för 668 mkr i Sundsvall och förbereder
sig för nyproduktion av bostäder
Amasten Fastighets AB (publ), har idag tecknat avtal om att köpa 21 bostadshyreshus i Sundsvall. Transaktionen sker i bolagsform och
baseras på ett underliggande fastighetsvärde om 668 miljoner kronor. Säljare är Tvättbjörnen Förvaltning AB och Amasten tillträder
fastigheterna per den 31 augusti 2018.

”Det är fantastiskt roligt att få köpa Sundsvalls finaste bostadshyreshus i bästa läge i centrala Stenstaden. Vi tror mycket på Sundsvall och ser
fram emot att långsiktigt utveckla regionen och vårt bestånd.”, säger Jan-Erik Höjvall, VD Amasten.

Förvärvet omfattar 407 lägenheter och 42 531 kvadratmeter med ett sammanlagt hyresvärde om 50,6 miljoner kronor per år. Samtliga
fastigheter är uthyrda och direktavkastningen bedöms uppgå till 4,9 procent.

”Förvärvet i kombination med ett bra utfall från vårt arbete i fastighetsförvaltningen under våren resulterar i att vår aktuella intjäningsförmåga
ökar med 25 mkr till 80 mkr.”, fortsätter Jan-Erik Höjvall, VD Amasten.

Fastigheternas befintliga lån kommer att refinansieras med nya lån och bedöms motsvara en belåningsgrad om 67 procent. Den preliminära
köpeskillingen för aktierna i det fastighetsägande bolaget uppgår till totalt 347,4 miljoner kronor. Utöver bankfinansiering erlägger Amasten (i)
138,9 miljoner kronor kontant, samt (ii) 62,0 miljoner kronor erläggas i form av nyemitterade stamaktier i Amasten till en överenskommen
teckningskurs om 4,00 kronor per stamaktie. Den slutgiltiga köpeskillingen ska motsvara den preliminära köpeskillingen med justeringar för
förändringar i det egna kapitalet på tillträdesdagen. Eventuella justeringar i den preliminära köpeskillingen ska regleras kontant.

Samtidigt med förvärvet i Sundsvall förvärvas 100 procent av Riki Bygg AB. Riki Bygg AB producerar tillsammans med en kinesisk partner
lägenhetsmoduler av hög svensk design och kvalité.

”Vi kan nu erbjuda nyproducerade bostäder till konkurrenskraftiga priser som passar för allas behov, unga som gamla.”, säger Jan-Erik
Höjvall, VD Amasten.

Amasten förvärvar samtliga aktier i Riki Bygg AB via kvittningsemission om 5 miljoner nyemitterade stamaktier i Amasten till en överenskommen
teckningskurs om 4,00 kronor per stamaktie. I samband med förvärvet byter det förvärvade bolaget namn till Riki Bostad AB och tillträds den
31 augusti 2018. Säljare är WaRiVi Holding AB.

Avtalen innehåller vidare en överlåtelsebegränsning, så kallad Lock-up, genom vilken säljarna på vissa villkor åtar sig att under en period om
sex månader från tillträdesdagen inte avyttra några nyemitterade aktier och under nästföljande sex månader inte avyttra mer än 50 procent av
de nyemitterade aktierna. Efter en period om totalt tolv månader från det att emissionen avseende de nyemitterade aktierna registrerats hos
Bolagsverket har säljarna rätt att avyttra samtliga nyemitterade aktier. Förvärvsavtalen innehåller i övrigt garantier om villkor som får betraktas
som sedvanliga i avtal av motsvarande slag.

Vinsten per stamaktie ökar med 0,14 kronor beaktat utspädningen som kommer att följa av de tilltänkta nyemissionerna av stamaktier till
säljarna.

Vid frågor, vänligen kontakta:

Jan-Erik Höjvall, VD, Tel: +46 (0)70-553 80 04, janerik.hojvall@amasten.se

Hans Ragnarsson, CFO/vVD, Tel: +46 (0)70-328 85 83, hans.ragnarsson@amasten.se

Denna information är sådan information som Amasten Fastighets AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktperson(er)s försorg, för offentliggörande den 11 juni 2018 kl. 08.15 CET.

_______________________________________________________________________________

Om Amasten

Amasten är ett fastighetsbolag som äger hyresfastigheter med i huvudsak bostäder, samt till viss del lokaler och kontor. Amastens affärsidé är
att förvärva, förvalta och förädla speciellt hyresbostadsfastigheter i mindre och medelstora svenska orter med goda tillväxtmöjligheter och
stabil hyresmarknad. För ytterligare information besök vår hemsida www.amasten.se.

Aktierna i Amasten är listade på Nasdaq First North Premier och bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, telefon 08-528 00 399.
www.fnca.se


