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Till dig som äger A-aktier i SBF Bostad AB 
 

Fram till den sista mars erbjuds du möjligheten att omvandla dina A-aktier till B-aktier eller att 
anmäla dina A-aktier för inlösen. Genom att omvandla dina aktier får du möjlighet att ta del av 
nya, mer flexibla, villkor i form av årlig inlösenprocess. Varje A-aktie ger rätt till en B-aktie, 
vilken har motsvarande rättigheter som A-aktien. Du har även möjlighet att lösa in dina A-
aktier till ett inlösenbelopp som fastställs vid inlösentidpunkten.  
 
Anmälningsperiod: 13 mars till 31 mars 2023 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Specialister på hyresbostäder 
Vi arbetar med egen personal i alla led – från transaktion till förvaltning och uthyrning. Med 
vår långa erfarenhet, kunskap och kompentens har vi verktygen för att skapa en långsiktig 
och stabil avkastning från våra investeringar. SBF Bostad är helt enkelt ett investerings-
alternativ för dig som tror på hyresfastigheter över tid och vill känna dig trygg med att någon 
annan tar hand om fastigheterna på bästa sätt. Läs mer om fonden på www.sbfbostad.se.  
 
Vi finns här för dig! 
För mer information om erbjudandet besök 
www.sbfbostad.se/omvandling-inlosen. Där hittar du 
vanligt förekommande frågor och svar samt en 
informationshandling som ger en mer helhetlig 
beskrivning av erbjudandet. Du kan kontakta oss på 
sbfbostad@sbffonder.se eller ringa 08-667 10 50.  
Vid önskemål skickar vi gärna mer information till dig 
kostnadsfritt. 
 

Vänd dig till din rådgivare för råd och vägledning kring 
ditt val och till Hagberg & Aneborn Fondkommission AB 
för praktisk information om hur du deltar i erbjudandet. 
 
Information om hur du deltar i erbjudandet 
I det fall dina aktier är registrerade på en depå hos en bank eller annan förvaltare kontaktar du 
din bank eller förvaltare för att acceptera erbjudandet om antingen omvandling av A- till B-
aktier eller inlösen. Accept sker då i enlighet med respektive förvaltares rutiner. 
 

I det fall dina aktier är registrerade på ett VP-konto fyller du i och skriver under bifogad 
acceptsedel. Den ska vara Hagberg & Aneborn tillhanda senast den 31 mars 2023.  

Svar tillhanda 
senast 

31 mars 

– Dina pengar är investerade i hyresbostäder i 
attraktiva orter med bra lägen. Omsorgsfullt 
förvaltade bostäder med skäliga hyror innebär att 
bostäderna är eftertraktade och lätta att hyra ut. 
 
Carl Adam Rosenblad 
VD SBF Fonder 
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