
 

 

 

 

 

TILLÄGG AVSEENDE ERBJUDANDE TILL INNEHAVARE AV AKTIER OCH 

TECKNINGSOPTIONER I MAXFASTIGHETER 

BAKGRUND  

Stenhus Fastigheter i Norden AB (publ), org.nr 559269-9507 (”Stenhus Fastigheter” eller ”Bolaget”), 

har den 3 mars 2021 lämnat ett offentligt uppköpserbjudande till innehavare av aktier och 

teckningsoptioner i MaxFastigheter i Sverige AB, org.nr 556937-5487 (”MaxFastigheter”) att överlåta 

samtliga av sina aktier och teckningsoptioner i MaxFastigheter i enlighet med de villkor som anges i det 

av Stenhus Fastigheter upprättade prospektet som godkändes och offentliggjordes den 27 maj 2021 

(Finansinspektionen diarienummer 21-7939) (”Prospektet”) (”Erbjudandet”).  

 

Detta dokument (”Tillägget”) utgör ett tillägg till Prospektet och ska läsas tillsammans med Prospektet. 

Definitioner som används i Prospektet gäller även detta Tillägg.  

TILLÄGG TILL PROSPEKT 

Tillägget har upprättats i enlighet med artikel 23.1 och 23.2 i Europarlamentets och rådets förordning 

(EU) 2017/1129 med anledning av (i) att MaxFastigheter offentliggjorde sin delårsrapport för perioden 

1 januari – 30 juni 2021 (”MaxFastigheters Delårsrapport”) samt (ii) att MaxFastigheter 

offentliggjorde att årsstämman den 28 juni 2021, bland annat, beslutat om ändring av styrelsen i 

MaxFastigheter (”Styrelsebytet”). 

 

MaxFastigheters Delårsrapport har publicerats på MaxFastigheters webbplats, www. maxfastigheter.se, 

och finns inkluderad i sin helhet i Tillägg. Detta Tillägg godkändes och registrerades av 

Finansinspektionen den 16 juli 2021 (Finansinspektionens diarienummer 21-19561) samt 

offentliggjordes den 16 juli 2021 på nedan nämnda webbplatser. 

 

Tillägget är en del av, och ska läsas tillsammans med, Prospektet. Definitioner som används i Prospektet 

gäller även för Tillägget. Prospektet och Tillägget finns tillgängliga på Bolagets webbplats 

(www.stenhusfastigheter.se). Tillägget kommer även att göras tillgänglig på Finansinspektionens 

webbplats (www.fi.se). 

ÅTERKALLELSE 

Aktieägare i MaxFastigheter som har accepterat Erbjudandet under den förlängda acceptfristen och före 

offentliggörande av Tillägget har, enligt Prospektförordningen, rätt att återkalla avgiven accept inom 

två arbetsdagar från offentliggörandet av Tillägget, dvs. senast den 20 juli 2021. 

 

Aktieägare i MaxFastigheter vars aktier är förvaltarregistrerade ska följa instruktionerna från respektive 

förvaltare. 

 

För detaljerade villkor och anvisningar samt övrig information om Erbjudandet hänvisas till Prospektet 

som, tillsammans med Tillägget, hålls tillgänglig på ovan nämnda webbplatser. 

INFORMATION OM MAXFASTIGHETER 

Informationen om styrelsebytet föranleder att delar av Prospektets avsnitt ”Information om 

MaxFastigheter” på sid 98 justeras så att informationen om Eva Eriksson stryks. 

 

MAXFASTIGHETERS DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 2021 – 30 JUNI 2021 










































