
 

 

Pressmeddelande 24 november 2021 

Kommentar med anledning av Stenhus Fastigheter i Norden ABs offentliga uppköpserbjudande till 

aktieägarna i Halmslätten Fastighets AB (publ) 

Halmslätten Fastighets AB (publ) (”Halmslätten") har noterat att Stenhus Fastigheter i Norden AB 

(publ)  (”Stenhus Fastigheter") den 23 november 2021 har lämnat ett offentligt uppköpserbjudande till 

aktieägarna i Halmslätten att förvärva samtliga aktier i Halmslätten som inte ägs av Stenhus Fastigheter 

(”Erbjudandet”). Stenhus Fastigheter har ingått avtal med befintliga aktieägare i Halmslätten om förvärv av 

totalt 17,33 procent av samtliga aktier i Halmslätten för samma vederlag som gäller i Erbjudandet. 

Aktieägare i Halmslätten erbjuds fyra nya aktier i Stenhus Fastigheter plus 50 kronor kontant för varje befintlig 

aktie i Halmslätten.  

Halmslättens styrelse kommer nu att utvärdera Erbjudandet och, senast två veckor före utgången av 

acceptperioden för Erbjudandet, offentliggöra sitt formella uttalande om Erbjudandet. 

 För ytterligare information om Erbjudandet hänvisas till Stenhus Fastigheters pressmeddelande som 

offentliggjordes den 23 november 2021 och som hålls tillgängligt 

på https://www.stenhusfastigheter.se/mfn_news/stenhus-fastigheter-lamnar-ett-offentligt-

uppkopserbjudande-till-aktieagare-i-halmslatten/ 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Ingeborg Magnusson, IR kontakt, Halmslätten Fastighets AB (publ) 

Telefon: +46 (0) 8 402 51 05 

ingeborg.magnusson@halmslatten.se 

 

Johan Åskogh, verkställande direktör, Halmslätten Fastighets AB (publ) 

Telefon: + 46 (0) 8 402 53 81 

johan.askogh@paretosec.com 

 

Halmslätten Fastighets AB (publ) i korthet 

Koncernen har sedan den 14 december 2018 ägt och förvaltat logistikfastigheterna Halmstad Vrangelsro 5:4 
och Umeå Logistiken 3. Byggnaderna är miljöcertifierade enligt BREEAM, uppförda 2009 respektive 2015 och 
fullt uthyrda till Axel Johnson-kontrollerade Martin & Servera som är Sveriges ledande restaurang- och 
storköksspecialist. Byggnaderna har en hög teknisk standard och är anpassade för att till fullo tillgodose 
hyresgästens specifika behov och för att skapa värde i hyresgästens affär gentemot slutkund. 

Bolaget förvaltas av Pareto Business Management AB. Bolagets aktier handlas på Spotlight Stockmarket sedan 

17 januari 2019.  

Information 

Information lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 24 november 

2021. 

För mer information gällande Halmslätten Fastighets AB (publ), vänligen besök www.halmslatten.se och 

www.spotlightstockmarket.com 
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