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RESUMÉ 

INDLEDNING OG ADVARSEL 

Dette prospekt er udarbejdet i anledning af et tilbud til det offentlige samt optag til handel af stamaktier i serie A, ISIN 

SE0006593901, henholdsvis stamaktier i serie B, ISIN SE0006593919, i Klövern AB (publ), (selskabsnummer 556482-

5833), LEI-kode 549300D4GJAZR1EMIA07, Bredgränd 4, 111 30 Stockholm, på Nasdaq Stockholm. Dette prospekt er 

blevet godkendt af det svenske finanstilsyn (med postadressen Postboks 7821, 103 97 Stockholm, telefonnummer +46 

(0)8 408 980 00 og hjemmesiden ((www.) fi.se)) i egenskaben af den behørige myndighed i overensstemmelse med 

prospektforordningen på dagen for godkendelsen af prospektet. Dette resumé bør betragtes som en introduktion til 

prospektet. Hver beslutning om at investere i værdipapirerne skal bygge på en vurdering af prospektet i dets helhed fra 

investorernes side. En investor kan miste hele eller dele af sin investerede kapital. Hvis der anlægges sag ved en domstol 

angående oplysningerne i prospektet, kan den investor, som er sagsøger i henhold til national lov blive tvunget til at bære 

omkostningerne for oversættelse af prospektet, inden de retlige procedure indledes. Civilretligt ansvar kan kun pålægges 

de personer, der har fremlagt resumeet, herunder oversættelsen deraf, men kun hvis resumeet er vildledende, fejlbehæftet 

eller uforeneligt med de øvrige dele af prospektet, eller hvis det ikke, sammen med de andre dele af prospektet, giver 

væsentlige oplysninger for at bistå investorer, når de overvejer at investere i sådanne værdipapirer. 

VÆSENTLIGE OPLYSNINGER OM VÆRDIPAPIRERNE 

Hvem udsteder værdipapirerne? 

Klövern AB (publ) (selskabsnummer 556482-5833) er et svensk offentligt aktieselskab, som er stiftet i Sverige, hvis 

aktiviteter sker i overensstemmelse med svensk lovgivning, herunder den svenske aktieselskabslov (2005:551) og den 

svenske årsregnskabslov (1995:1554). 

Selskabets formål er, direkte eller indirekte gennem datterselskaber, at erhverve, eje, administrere, udvikle og sælge 

ejendomme samt drive hermed forenelig virksomhed. 

Klöverns bestyrelse har hjemsted i Stockholms Kommune. 

Store aktionærer 

Tabellen nedenfor visser Klöverns ejere, der har en direkte eller indirekte besiddelse, der svarer til mindst fem procent af 

antallet af aktier eller stemmer i selskabet pr. den 30. september 2020. Selskabet bekendt findes der ingen direkte eller 

indirekte besiddelse, der kan føre til ændring af kontrollen med selskabet. 

Navn Antal stamaktier A, 

tusinde 

Antal stamaktier B, 

tusinde 

Antal 

præferenceaktier, 

tusinde 

Andel 

kapital, % 

Antal stemmer, 

%1 

Rutger Arnhult via selskabet 12.528 127. 419 655 15,1 17,3 

Corem Property Group 9.500 129.400 - 14,9 15,3 

Gårdarike 31.550 61.475 50 10,0 25,7 

Länsförsäkringar fondsforvaltning - 58.977 - 6,3 4,0 

Handelsbanken Fonder - 49.730 - 5,3 3,4 

SUM, STØRSTE EJER 53.578 427.001 705 51,6 65,7 

Øvrige aktionærer 15.781 328.677 15.739 38,6 34,3 

SUM UDESTÅENDE AKTIER 69.359 755.678 16.444 90,2 100,0 

Generhvervede egne aktier - 90.957 - 9,8 - 

SAMLET ANTAL REGISTREREDE AKTIER 69.359 846.635 16.444 100,0 100,0 

Som følge af rutiner hos Ålandsbanken og Banque Internationale à Luxembourg er bankerne registreret i Euroclears aktiebog som ejere af en del af sine kunders aktier i Klövern. 
Klövern vurderer, at ovenstående tabel giver et korrekt billede af selskabets 15 største ejere. 
 
1) Generhvervede aktier kan ikke repræsenteres på generalforsamlingen. 
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Selskabets bestyrelse 

Af nedenstående tabel fremgår medlemmerne af Klöverns bestyrelse pr. datoen for dette prospekt. 

Navn Stilling 

Pia Gideon Bestyrelsesformand 

Rutger Arnhult Bestyrelsesmedlem 

Eva Landén Bestyrelsesmedlem 

Ulf Ivarsson Bestyrelsesmedlem 

Johanna Fagrell Köhler Bestyrelsesmedlem 

Selskabets koncernledelse 

Af nedenstående tabel fremgår medlemmerne af Klöverns koncernledelse pr. datoen for dette prospekt. 

Navn Stilling 

Rutger Arnhult Administrerende direktør 

Peeter Kinnunen Transaktionschef 

Jens Andersson Finanschef 

Malin Löveborg Chefjurist 

Susanne Hörnfeldt Chef for forretningsstøtte 

Revisor 

Revisionsselskabet Ernst & Young, Box 7850, S-103 99 Stockholm, er Klöverns revisorer med autoriseret revisor Fredric 

Hävrén som den hovedansvarlige revisor. Fredric Hävrén er medlem af FAR.  

Finansielle nøgleinformationer for udstederen 

De udvalgte historiske finansielle oplysninger nedenfor er taget fra Klöverns reviderede årsregnskaber for regnskabsårene 

2019 og 2018 vedrørende finansielle oplysninger pr. 31. december og Klöverns ikke-reviderede delårsrapport for perioden 

januar - september 2020 vedrørende finansielle oplysninger pr. 30. september 2020. Årsregnskaberne er udarbejdet i 

overensstemmelse med International Financial Reporting Standards, som vedtaget af EU (“IFRS”), og delårsrapporten er 

udarbejdet i overensstemmelse med IAS 34 Delårsrapportering. 

Koncernens resultatopgørelse i sammendrag 

mkr 2019-12-31 2018-12-31 

1. januar -30. 
september 

2020 

Samlede indtægter 3.638 3.250 2.457 

Driftsoverskud 2.463 2.170 1.664 

Administrativt resultat 1.462 1.344 982 

Resultat for udviklingen i boliger -164 -59 -61 

Periodens resultat 3.023 3.334 1.301 

Periodens resultat, der kan 
henføres til moderselskabets 
aktionærer 

3.003 3.345 1.299 
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Koncernens balance i sammendrag 

mkr 2019-12-31 2018-12-31 
1. januar-30. september  

2020 

Aktiver i alt 57.713 56.462 61.615 

Egenkapital i alt1 20.283 18.144 20.622 

1) Henviser til selskabets samlede egenkapital 

Koncernens pengestrømsanalyse i resume 

mkr 2019-12-31 2018-12-31 
1. januar-30. september  

2020 

Løbende virksomhed 768 1.248 720 

Investeringsvirksomhed 1.765 -5.324 -3.285 

Finansieringsvirksomhed -2.660 4.613 2.762 

Periodens pengestrømme -127 537 197 

Særlige nøglerisici for udstederen 

Nedenfor præsenteres de væsentligste risikofaktorer, der er specifikke for selskabet. 

Klövern er eksponeret for risici i forbindelse med værdiændringer på ejendomme 

Værdien af Klöverns investeringsejendomme beløb sig den 31. december 2019 til SEK 52.377 millioner, svarende til 91 

procent af koncernens samlede aktiver. I 2019 voksede værdiændringer af ejendomme til SEK 2.125 millioner, svarende til 

fire procent af ejendommenes værdi ved årets begyndelse eller 62 procent af regnskabsresultatet for 2019 før skat. 

Værdiændringerne påvirkes at et stort antal faktorer, som for eksempel bestandens geografiske og produktmæssige 

sammensætning, mikset af kunder og hvor godt Klövern administrerer og udvikler ejendommene, hvilket igen afspejles i 

lejeniveauer, udlejningsgrad og ejendomsudgifter. Derudover påvirker også konjunkturerne, ligesom kravet om afkast ved 

vurderingen, størrelse og retningen af værdiændringerne. Hvis værdiændringerne af ejendommene udvikles negativt, vil 

det have en negativ indvirkning på Klöverns balance og resultat.  

Projektrisici 

Udviklings- og nybygningsprojekter er forbundet med risici i alle faser, og risiciene stiger afhængigt af projektets 

kompleksitet. Dette gælder både den samlede projektimplementering samt leverandørrisici, arbejdsulykker og risikoen for, 

at udlejning af lokaler ikke går som planlagt. Der er en risiko for, at udvikling- og nybygningsprojekter bliver påvirket af 

forsinkelser eller andre uforudsete omstændigheder, som kan have en negativ indvirkning på rentabiliteten af de 

pågældende projekter. 

Risici i forbindelse med ejendomshandler 

Der er en risiko for, at erhvervelse og frasalg af ejendom forsinkes eller fører til øgede eller uventede omkostninger, at 

frasalg giver lavere indtægter end forventet, at erhvervede ejendomme vurderes lavere end forventet, og at fremtidige 

ejendomshandler ikke fører til den forventede positive effekt på forhånd, hvilket kan påvirke koncernens balance og 

driftsresultat i negativ retning. 

Likviditets- og finansieringsrisici 

Over tid finansieres koncernens aktiviteter primært af egenkapital og gennem låntagning fra kreditinstitutter og 

kapitalmarkedet via obligationer og certifikater. Koncernens kapitalstruktur betyder, at finansielle omkostninger, der 

omfatter renteudgifter, er den største enkeltstående omkostningspost, der for regnskabsåret 2019 udgjorde SEK 861 

millioner. Pr. den 30. september 2020 bestod koncernens rentebærende gæld af 76 procent låntagning fra banker og 
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kreditinstitutter og af 24 procent låntagning fra kapitalmarkeder via obligationer og certifikater. Koncernens samlede 

udestående rentebærende gæld pr. 30. september 2020 udgjorde SEK 34.955 millioner, som hovedsageligt er sikret med 

pant i koncernens ejendomme. Selskabet har også udstedt garantier for nogle af disse lån, f.eks. i form af 

moderselskabsgaranti. Hvis selskabet overtræder en eller flere af de finansielle i låneaftalerne, kan dette føre til, at lånene 

opsiges til øjeblikkelig indfrielse, eller at garantiforpligtelser realiseres af et kompetent kreditinstitut. Derudover er der en 

risiko for, at långivere ikke forlænger Klöverns kreditter ved kredittens udløb, at der ikke er nogen alternative 

kreditfaciliteter til rådighed, eller at kreditter opnås med betydeligt højere omkostninger end i øjeblikket, hvilket ville have 

en negativ indvirkning på koncernens evne til at opfylde sine betalingsforpligtelser.  

Risici i forbindelse med Covid-19 og andre pandemier 

Hvis Klöverns kommercielle lejere påvirkes negativt af Covid-19, er der en risiko for, at Klövern bevilger 

huslejenedsættelser og/eller midlertidige rabatter, at lejere indstiller betalingen af leje, og at Klöverns grad af ikke udlejede 

ejendomme stiger, hvilket kan påvirke Klöverns indtægter, pengestrøm, driftsresultat og balance i negativ retning. Der er 

også en risiko for, at Klöverns drift påvirkes negativt som følge af myndigheders beslutninger eller anbefalinger, f.eks. 

vedrørende selskabets mulighed for at udbetale udbytte. 

NØGLEINFORMATIONER OM VÆRDIPAPIRERNE 

Værdipapirernes vigtigste egenskaber 

Selskabet har udstedt tre aktietyper; stamaktier i serie A, stamaktier i serie B og præferenceaktier. Fortegningsemissionen 

vedrører henholdsvis stamaktier i serie A med ISIN SE0006593901 og stamaktier i serie B med ISIN SE0006593919. 

Klöverns stamaktier i serie A, henholdsvis serie B, er optaget til handel på Nasdaq Stockholm og handles under det korte 

navn KLOV A og KLOV B. 

 

Aktierne er denomineret i svenske kroner (SEK). Pr. datoen for prospektet udgør selskabets aktiekapital SEK 

1.864.875.960 fordelt på 932.437.980 aktier, hvilket indebærer en kvoteværdi pr. aktie på SEK 2,00. Alle udstedte aktier er 

fuldt ud betalt. Gennem fortegningsemissionen kan der tegnes maksimalt 17.339.675 nye stamaktier i serie A og 

maksimalt 188.919.634 nye stamaktier i serie B. 

Rettigheder tilknyttet værdipapirerne 

Hver stamaktie i serie A giver indehaveren ret til én (1) stemme på generalforsamlingen, og hver stamaktie i serie B giver 

aktionæren ret til en tiendedel (1/10) stemme på generalforsamlingen. Hver aktionær har ret til at stemme med alle aktier, 

der ejes og repræsenteres af vedkommende uden begrænsning i stemmeretten. 

 

Alle stamaktier har lige ret til en andel af selskabets overskud og overskud i tilfælde af likvidation. 

 

Uddeling til ejere af stamaktier besluttes af selskabets stemmer. Retten til udbytte tilkommer den person, der er registreret 

aktionær i det aktieregister, der føres af Euroclear Sweden på den af generalforsamlingen fastsatte registreringsdato. 

Retten til udbytte udløber i overensstemmelse med normale forældelsesperioder (10 år). Ved forældelse tilfalder 

uddelingsbeløbet selskabet. Der er ingen begrænsninger i udbytte eller særlige procedurer for aktionærer, der er 

bosiddende uden for Sverige, og betaling sker på samme måde som for aktionærer, der er bosiddende i Sverige. For 

aktionærer, der ikke har skattemæssigt hjemsted i Sverige, betales der dog normalt svensk kuponskat. 

 

Hvis selskabet beslutter at udstede nye stamaktier mod anden betaling end apportindskud, der ikke er kontante, skal 

eksisterende indehavere af stamaktier have fortegningsret til nye aktier af samme klasse i forhold til antallet af aktier, som 
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indehaveren ejer (primære fortegningsret). Aktier, som ikke tegnes med primær fortegningsret, skal tilbydes alle 

aktionærer (sekundær fortegningsret).  

Politik for distribution 

Klövern har vedtaget en udbyttepolitik, som betyder, at det langsigtede udbytte skal udgøre mindst 50 procent af resultatet 

af ejendomsadministrationen. Udbyttet til ejerne af præferenceaktier må på lang sigt ikke overstige 30 procent af resultatet 

af ejendomsadministrationen. Ved vurderingen af udbyttets størrelse skal selskabets investeringsalternativer, finansielle 

stilling og kapitalstruktur tages i betragtning. 

 

Udbytte pr. stamaktie for regnskabsåret 2019 er fastsat til SEK 0,26 (henholdsvis SEK 0,13 og SEK 0,13 med 

afstemningsdatoerne 30. december 2020 og 31. marts 2021). I regnskabsårene 2018 og 2017 androg udbyttet SEK 0,46 

henholdsvis SEK 0,44 pr. stamaktie. 

Hvor bliver værdipapirerne handlet? 

Aktierne bliver handlet på Nasdaq Stockholm. Den korte betegnelse for stamaktierne i serie A er KLOV A, og den korte 

betegnelse for stamaktierne i serie B er KLOV B. 

Hvilke nøglerisici er specifikke for værdipapirerne? 

Værdipapirerne, der udbydes inden for rammerne af fortegningsemissionen, er underlagt følgende specifikke nøglerisici. 

Aktiekursen kan være volatil, og kursudviklingen beror på en række faktorer 

Idet en investering i aktier kan falde i værdi, er der en risiko for, at en investor ikke kommer til at få den investerede kapital 

tilbage. Klöverns aktier er noteret på Nasdaq Stockholm. I perioden 1. januar - 30. september 2020 udgjorde aktiekursen 

for stamaktier i serie A mindst SEK 11,25 og maksimalt SEK 27,80, og aktiekursen for stamaktier i serie B udgjorde 

minimum SEK 10,92 og maksimalt SEK 27,58. Som følge deraf kan aktiekursen være volatil. En beslutning om investering 

i de nye aktier bør derfor ske efter en forudgående nøje analyse. 

Klöverns største aktionær kan udøve en betydende indflydelse 

Klövern har forskellige aktieserier. Hver stamaktie i serie A giver ret til én (1) stemme, og hver stamaktie i serie B og hver 

præferenceaktie giver ret til en tiendedels (1/10) stemme. De tre største aktionærer Rutger Arnhult (via selskab), Corem 

Property Group AB (publ) samt Gårdarike AB var den 30. september 2020 ejere af tilsammen 40,0 procent af kapitalen og 

58,3 procent af stemmerne1 og kan dermed udøve bestemmende indflydelse over Klövern i spørgsmål, der kan være til 

ulempe for andre aktionærer. 

Risici i forbindelse med udvanding 

Aktionærer, der afstår fra at udnytte hele eller nogle af deres tegningsretter til at tegne nye aktier i fortegningsemissionen, 

bliver indehavere af en reduceret andel af henholdsvis Klöverns aktiekapital og stemmeandel. Udvandingseffekten for de 

aktionærer, der vælger ikke at deltage i fortegningsemissionen, udgør ca. 18,1 procent af aktierne og 19,8 procent af 

stemmerne1. 

Tegningsforpligtelser og hensigtserklæringer er ikke sikrede 

                                                           
1 Generhvervede aktier kan ikke være repræsenteret på generalforsamlingen og er således ekskluderet fra det samlede 
antal stemmer. 
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Aktionærer med til 33,8 procent af antallet af udestående stamaktier og 32,6 procent af antallet af stemmer2 har forpligtet 

sig til at tegne deres respektive pro rata-andele i fortegningsemissionen. Derudover har Länsförsäkringar Fastighetsfond 

og Handelsbanken Fonder, som tilsammen ejer 11,9 procent af de udestående stamaktier og 6,7 procent af det samlede 

antal stemmer i Klövern2, givet udtryk for deres hensigt om at tegne deres pro rata-andel i Fortegningsemissionen. 

Hverken tegningsforpligtelsen eller hensigtserklæringer er sikret med en bankgaranti, pant eller på anden vis. Der er en 

risiko for, at de berørte aktionærer ikke opfylder deres forpligtelser, hvilket kan have en negativ indvirkning på 

gennemførelsen af fortegningsemissionen. 

Risici i forbindelse med handel med tegningsrettigheder og BTA 

Den person, der er registreret som indehaver af en stamaktie i Klövern på registreringsdatoen, modtager tegningsretter i 

forhold til vedkommendes nuværende aktiebesiddelse. Tegningsretter forventes at have en økonomisk værdi, som 

indehaveren kun kan drage fordel af, hvis vedkommende enten anvender dem til at tegne nye aktier senest den 3. 

december 2020 eller sælger dem senest den 1. december 2020. Efter den 1. december 2020 afskrives ikke benyttede 

tegningsrettigheder fra indehavers VP-konto uden varsel, hvorved indehaveren fuldstændigt mister den forventede 

økonomiske værdi af tegningsrettighederne. Tegningsretter og BTA handles på Nasdaq Stockholm i perioden fra og med 

den 19. november 2020 til og med den 1. december 2020, henholdsvis fra og med den 19. november 2020 til og med 14. 

december 2020. Handel med disse instrumenter kan være begrænset, og der er en risiko for, at der ikke sker en aktiv 

handel med tegningsrettighederne eller BTA, at der ikke er tilstrækkelig likviditet, eller at tegningsrettighederne eller BTA 

ikke kan sælges. Investorerne risikerer dermed ikke at kunne realisere værdien af deres tegningsrettigheder eller BTA. En 

begrænset likviditet kan også forstærke fluktuationer i markedsprisen for tegningsrettigheder og/eller BTA. Der er dermed 

risiko for, at det prismæssige billede af disse instrumenter er ukorrekt eller misvisende 

NØGLEINFORMATIONER OM FORTEGNINGSEMISSIONEN 

På hvilke vilkår og i henhold til hvilken tidsplan kan jeg investere i dette værdipapir? 

Generelt 

Den 6. oktober 2020 besluttede Klöverns bestyrelse med forbehold af generalforsamlingens godkendelse at forhøje 

selskabets aktiekapital gennem en fortegningsemission med fortegningsret til Klöverns aktionærer. Bestyrelsens 

beslutning om en fortegningsemission godkendtes ved en ekstraordinær generalforsamling den 13. november 2020.  

Selskabets aktionærer har den primære fortegningsret til nye stamaktier i serie A og serie B i Klövern i forhold til antallet af 

stamaktier i serie A og serie B, de ejer på registreringsdagen. Registreringsdatoen for at fastslå, hvem der er berettiget til 

at deltage i fortegningsemissionen, er 17. november 2020. For hver eksisterende stamaktie i serie A og serie B, der 

indehaves på registreringsdatoen, modtages 1 tegningsrett. Tegningsretterne giver indehaveren ret til at tegne nye 

stamaktier i serie A og serie B med primære fortegningsrettigheder, hvorved 4 tegningsretter giver 1 ny stamaktie i 

henholdsvis serie A og B. Aktier, der ikke tegnes af tegningsberettigede aktionærer med støtte af den primære 

fortegningsret, skal tilbydes alle aktionærer til tegning (subsidiære fortegningsrettigheder). 

Hvis antallet af aktier til tegning med subsidiære fortegningsrettigheder ikke er tilstrækkeligt, fordeles aktierne blandt dem, 

der tegner aktier, i forhold til deres tidligere aktiebesiddelse, og hvis dette ikke er muligt, skal fordelingen ske ved 

lodtrækning.  

                                                           
2 Generhvervede aktier kan ikke være repræsenteret på generalforsamlingen og er således ekskluderet fra det samlede 
antal stemmer. 
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Derudover tilbydes investorer også at registrere en interesse i at tegne nye stamaktier uden primære eller subsidiære 

fortrinsrettigheder (uden fortegningsret).  

Endelig skal tildeling af de resterende stamaktier ske til emissionsgarantien M2 Asset Management AB (publ). 

Tegning af nye stamaktier skal ske i perioden fra og med den 19. november 2020 til og med den 3. december 2020 eller 

en senere dato, som bestemmes af bestyrelsen. 

Når det svenske selskabsregister har registreret de nye aktier, vil disse blive optaget til handel på Nasdaq Stockholm. 

Endelig registrering hos det svenske selskabsregister af de nye aktier anslås til at ske omkring uge 50 i 2020. 

Tegningskurs 

Tegningskursen skal fastsættes til 10 SEK per stamaktie af serie A henholdsvis serie B.  

Udvanding som følge af fortegningsemissionen 

Fortegningsemissionen indebærer ved fuld tegning, at det samlede antal stamaktier i serie A i selskabet stiger fra 

69.358.703 til 86.698.378 at det samlede antal stamaktier i serie B i selskabet stiger fra 846.635.277 til 1.035.554.911, og 

at det samlede antal aktier stiger fra 932.437.980 til 1.138.697.289 aktier. Hver stamaktie i serie A giver indehaveren ret til 

én (1) stemme på generalforsamlingen, og hver stamaktie i serie B giver indehaveren ret til en tiendedel (1/10) stemme. 

Udvandingen for de aktionærer, der vælger ikke at deltage i fortegningsemissionen, udgør således 18,1 procent af 

kapitalen og 19,8 procent af stemmerne3. 

Indtægter og udgifter i relation til fortegningsemissionen 

I tilfælde af fuldtegning af fortegningsemissionen modtager Klövern ca. SEK 2 mia.4 før fradrag for omkostninger i 

forbindelse med fortegningsemissionen, som anslås at udgøre ca. SEK 35 millioner.  

Hvorfor udarbejdes dette prospekt? 

Den 6. oktober 2020 besluttede Klöverns bestyrelse med forbehold af generalforsamlingens godkendelse at forhøje 

selskabets aktiekapital gennem en fortegningsemission med fortegningsret til Klöverns aktionærer. Bestyrelsens 

beslutning om fortegningsemissionen godkendtes ved en ekstraordinær generalforsamling den 13. november 2020. 

Beslutningen om emission betyder, at selskabets aktiekapital forhøjes med maksimalt SEK 412.518.618 fra SEK 

1.864.875.960 til maksimalt SEK 2.277.394.578 ved at udstede højst 206.259.309 nye stamaktier i henholdsvis serie A og 

serie B.Tegningskursen er sat til SEK 10 pr. stamaktie, uanset typen af stamaktie, hvilket betyder, at 

fortegningsemissionen ved fuldtegning tilføjer Klövern i alt ca. SEK 2 mia. før fradrag for omkostninger i forbindelse med 

fortegningsemissionen. 

Selskabet ser gode muligheder for fortsat værdiskabelse gennem yderligere opkøb til ejendomsporteføljen samt raffinering 

og udvikling af den portefølje af bygningsrettigheder, som selskabet har opbygget over en længere periode. 

Fortegningsemissionen gennemføres med henblik på at udnytte disse muligheder og samtidig opretholde en balance 

mellem egenkapital og gæld. Ifølge selskabets vurdering vil en styrket balance reducere Klöverns 

finansieringsomkostninger, hvilket indebærer en øget rentedækningsgrad, forbedrede pengestrømme og øgede 

                                                           
3 Generhvervede aktier kan ikke være repræsenteret på generalforsamlingen og er således ekskluderet fra det samlede 
antal stemmer. 

4 Ved bestemmelse af det maksimale antal nyudstedte aktier i fortegningsemissionen er det taget i betragtning, at 
selskabet ejer [90.957] antal aktier, som ikke berettiger til deltagelse i fortegningsemissionen. 
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Fortroligt 

muligheder for fortsat værdiskabelse gennem supplerende opkøb samt øgede muligheder for at føje yderligere 

udviklingsprojekter til porteføljen i overensstemmelse med selskabets strategi.  

Indtægterne fra Fortegningsemissionen er beregnet på at blive brugt til fortsat at udføre Selskabets strategi. Derfor vil 

likviderne fra emissionen blive benyttet til at: 

1. give selskabet plads til fortsat værdiskabelse gennem selektive erhvervelser til den svenske eller udenlandske 

ejendomsportefølje samt projektudvikling af kommercielle lokaler og boliger, og 

2. give selskabet en styrket balance, lavere belåningsgrad og øget finansiel fleksibilitet. 

Korrigeret for provenuet fra emissionen vurderer Klövern, at belåningsgraden var på ca. 50 procent og den justerede 

soliditet ca. 43,5 procent pr. 30. september 2020. Dette kan sammenlignes med selskabets mål om, at den justerede 

soliditet på lang sigt skal udgøre mindst 40 procent. 

Tegningsforpligtelser og emissionsgaranti 

Tegningsforpligtelser og hensigtserklæringe 

Aktionærer med til 33,8 procent af udestående stamaktier og 32,6 procent af stemmerne5 har forpligtet sig til at tegne 

deres respektive pro rata-andele i fortegningsemissionen. Derudover har Länsförsäkringar Fastighetsfond og 

Handelsbanken Fonder, som tilsammen ejer 11,9 procent af de udestående stamaktier og 6,7 procent af det samlede antal 

stemmer i Klövern2, givet udtryk for deres hensigt om at tegne deres pro rata-andel i Fortegningsemissionen. Hverken 

tegningsforpligtelsen eller hensigtserklæringer er sikret med en bankgaranti, pant eller på anden vis. For yderligere 

oplysninger henvises til afsnittet "Tegningsforpligtelser og hensigtserklæringer er ikke sikrede" under afsnittet "Risici" 

nedenfor. 

Garantiforpligtelser 

Den del af fortegningsemissionen, der ikke er dækket af tegningsforpligtelserne, garanteres af Rutger Arnhults selskab M2 

Asset Management AB (publ). For yderligere information henvises til afsnittene "Risici - usikret garantiforpligtelse" og 

"Juridiske spørgsmål og supplerende oplysninger - Tegningsforbindelse og garantiforpligtelser i fortegningsemissionen". 

Rådgivere mv. 

Nordea Bank Abp, filial i Sverige (“Nordea”), Swedbank AB (publ) (“Swedbank”) og Danske Bank A / S, Danmark, Sverige 

Filial (“Danske Bank”) yder finansiel rådgivning og andre tjenester til Klövern. Disse rådgivere (såvel som deres relaterede 

virksomheder) er pr. datoen for dette prospekt långivere til Klövern og har leveret og kan i fremtiden levere forskellige 

bankydelser, finansielle tjenester, investeringstjenester, kommercielle og andre tjenester til Klövern, som de har modtaget 

eller kan modtage kompensation for. Wahlton Advokater AB er den juridiske rådgiver for Klövern i forbindelse med 

fortegningsemissionen. Wahlton Advokater AB har stillet og kan komme til at stille yderligere juridisk rådgivning til rådighed 

for selskabet. 

 

 

 

                                                           
5Generhvervede aktier kan ikke være repræsenteret på generalforsamlingen og er således ekskluderet fra det samlede antal stemmer. 


