
HÄNVISNING TILL PROSPEKT
Alla investeringar är förenade med risktagande. I prospektet för Quartiers Properties AB (publ) finns en beskrivning av 

potentiella risker som är förknippade med bolagets verksamhet och dess värdepapper. Innan ett investeringsbeslut fattas bör 
dessa risker, tillsammans med övrig information i det kompletta prospektet genomläsas. Prospektet är offentliggjort den 27 

juli 2020 och finns tillgängligt för nedladdning på bolagets webbplats, www.quartiersproperties.se.
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Erbjudande att kon-
ver

KONTAKTA DIN FÖRVALTARE FÖR ATT  
DELTAGA I ERBJUDANDET
Mellan den 28 juli och den 28 augusti har du som äger 
preferensaktier möjlighet att konvertera dessa till stamaktier. 
Förutom en stamaktie får du, för varje preferensaktie 
som du konverterar, dessutom två stycken vederlagsfria 
teckningsoptioner.

Kontakta din förvaltare (ex. Avanza el. Nordnet) i god tid 
före den 28 augusti för att deltaga i erbjudandet

Poolområde Boho Club



KORTFATTAD INFORMATION OM MÖJLIGHETEN ATT BYTA DINA 
PREFERENSAKTIER TILL STAMAKTIER

Coronapandemin påverkade Quartiers Properties 
negativt genom utebliven försäljning och att tidigare 
planer på refinansiering inte var möjliga att genomföra. 
Bolaget har under våren ställt in utdelningen på sina 
preferensaktier, samt upptagit ett alternativt lån för att 
stärka bolagets likviditet. Detta lånet tillåter inte utde-
ning på preferensaktierna de kommande 2-4 åren. 

Härmed erbjuds preferensaktieägare i Quartiers 
Properties att konvertera preferensaktier genom att 
en preferensaktie kan bytas till en stamaktie, samt två 
stycken vederlagsfria teckningsoptioner. 

Vad är detta?
Quartiers Properties har två aktieslag som handlas på 
Nasdaq First North. Det ena aktieslaget är stamaktier 
och det andra aktieslaget är preferensaktier. Preferens-
aktierna skiljer sig från stamaktier på så sätt att de givet 
normala förutsättningar ger en kvartalsvis utdelning. 

Erbjudandet innebär en möjlighet att konvertera prefe-
rensaktier till stamaktier och vederlagsfria teckningsop-
tioner, som i sin tur ger en rätt att teckna nya stamaktier 
till upp emot 25% rabatt. 

Vad är värdet av erbjudandet?
Värdet av erbjudandet måste bedömas enskilt av varje 
investerare och beror på faktorer som riskprofil, av-
kastningskrav och tidshorisont för investeringen. En 
indikation av värdet ges dock av den aktuella handelskur-
sen för stamaktien och preferensaktien. I och med att du 
för varje preferensaktie får en stamaktie och två stycken 
teckningsoptioner kan dessa olika aktieslag jämföras 
direkt med varandra, samtidigt som det extra värde som 
teckingsoptionerna eventuellt bidrar med kan utvärderas 
separat. 

Per den 30 juni 2020 uppgick substansvärdet per sta-
maktie i bolaget till 6,72 SEK per aktie. I ett hypotetiskt 
scenario där stamaktien handlas omkring detta värde 
när det är dags att nyttja teckningsoptionerna skulle det 
innebära att de som har konverterat preferensaktier till 
stamaktier i detta erbjudandet kan teckna nya stamaktier 
till en rabatt om 25%. Således innebär det att stamaktier i 
detta exempel kan anskaffas för 5,04 SEK istället för  
6,72 SEK, motsvarande en rabatt om 25% och ett värde 
om 1,68 SEK per teckningsoption. Eftersom varje konver-
terad preferensaktie ger två stycken teckningsoptioner, 
innebär detta ett hypotetiskt värde om 3,36 SEK per 
konverterad preferensaktie. 
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Jag har en preferensaktie, vad får jag om jag tackar ja?
Om du väljer att byta dina preferensaktier till stamakti-
er får du för varje preferensaktie en stamaktie och två 
stycken teckningsoptioner som kan användas till att 
teckna ytterligare stamaktier i framtiden. 

Teckningsoptionerna kan utnyttjas för teckning av 
stamaktier under perioden från och med den 17 augusti 
2021 till och med den 31 augusti 2021 (såvitt avser teck-
ningsoptioner av serie TO3) respektive från och med den 
17 mars 2022 till och med den 31 mars 2022 (såvitt avser 
teckningsoptioner av serie TO4). Teckningsoptionerna 
ger rätt att teckna nya stamaktier till det högre värdet av 
(i) 75 procent av den volymviktade genomsnittskursen 
enligt Nasdaq First Norths officiella kurslista för aktien 
under perioden om tio handelsdagar omedelbart före 
(och exklusive) den 13 augusti 2021 respektive den 15 
mars 2022, och (ii) 3,50 kronor.

Varför ställs utdelningen in?
I och med att den planerade refinansieringen uteblev när 
Coronapandemin eskalerade fick bolaget tänka om och 
söka andra lösningar för att säkerställa sitt kassaflöde och 
för att kunna fortsätta utveckla bolaget framåt. 

KORTFATTAD INFORMATION OM MÖJLIGHETEN ATT BYTA DINA 
PREFERENSAKTIER TILL STAMAKTIER

Rådande marknadsvillkor innebar att finansiärer krävde 
högre ränta för att kompensera för högre risk, samt att de 
inte tillät utdelning på aktier, oavsett aktieslag, under lå-
nets löptid. Bolaget signerade ett låneavtal med en inter-
nationell aktör den 15 juli 2020 som löper mellan 2-4 år 
och som, liksom andra potentiella finansiärer, hade detta 
som ett villkor för att bevilja finansieringen. Därtill har 
bolaget dragit nytta av de stödåtgärder som den spanska 
regeringen har lanserat. Även dessa har liksom i Sverige 
satt begränsningar för hur utdelning kan göras och att 
genomföra utdelning på preferensaktierna i rådande läge 
skulle kunna begränsa Quartiers Properties möjligheter 
att få ta del av eventuella framtida stödåtgärder, samt 
leda till att bolaget skulle kunna bli återbetalningsskyl-
digt till den spanska staten. 

Sammantaget ställs utdelningen således in för att säker-
ställa att bolaget kan fortsätta sin verksamhet och ta sig 
ur de pågående utmaningarna på ett bra sätt. 

Poolområde och poolrestaurang på Boho Club, Marbella
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Under hur lång tid ställs utdelningen in?
Utdelning får inte ske under den tid som bolaget har 
finansiering med den aktör som finansierade bolaget 
genom ett nytt låneavtal signerat den 15 juli 2020. Det 
innebär således mellan 2-4 år. När utdelningen efter det 
kan återupptas beror på hur bolagets verksamhet och 
kassaflöde ser ut då. 

Vad händer med utdelning som inte utbetalas?
Utdelning som inte delas ut kommer att läggas till ett så 
kallat utestående belopp. All utdelning som inte utdelas 
och som läggs till det utestående beloppet räknas upp 
med en typ av dröjsmålsränta om 12% per år. 

Om och när utdelning återupptas ska detta utestående 
belopp utbetalas till de för tiden aktuella preferensaktie-
ägarna. 

KORTFATTAD INFORMATION OM MÖJLIGHETEN ATT BYTA DINA 
PREFERENSAKTIER TILL STAMAKTIER

Restaurangen på Boho Club, Marbella

DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS



PRAKTISKA DETALJER OCH TIDSPLAN, SAMT INFORMATION OM VILKA 
ÄGARE SOM INDIKERAT DELTAGANDE I ERBJUDANDET

Hur ser tidsplanen ut?
Teckningsperioden löper från och med den 28 juli till 
och med den 28 augusti 2020. Registrering av emissionen 
hos Bolagsverket beräknas ske under vecka 37 2020 och 
strax därefter beräknas de nya stamaktierna och teck-
ningsoptionerna att bokas in på ditt konto.

Vad behöver jag göra för att tacka ja?
De allra flesta av våra aktieägare har ett konto hos en 
förvaltare såsom Avanza, Nordea, Handelsbanken, SEB 
eller Nordnet. Om du också har det ska du kontakta din 
förvaltare och följa de instruktioner som de angett för 
erbjudandet. Notera att förvaltare vanligtvis kräver att du 
som aktieägare inkommer med svar några dagar innan 
den officiella svarstiden för erbjudandet löper ut. 

Om du inte har dina aktier registrerade hos en förvaltare 
hänvisar vi till prospektet som finns publicerat på vår 
hemsida.

Var kan jag läsa mer om bolaget och om erbjudandet?
För mer information om erbjudandet hänvisas till vår 
hemsida www.quartiersproperties.se där även prospektet 
som har godkänts av Finansinspektionen finns publice-
rat. 

Vilka större aktieägare och ledningspersoner har indi-
kerat deltagande i erbjudandet?
Aktieägare motsvarande 713 271 preferensaktier, och 
7,09% av erbjudandet, har indikerat att de ska tacka ja till 
erbjudandet, även om inga bindande avtal har signerats. 
Bolagen Fastighets Aktiebolag Bränneröd och Rocet AB 
där styrelseordförande Jörgen Cederholm är delägare 
har tackat ja till deltagande. Övriga styrelsemedlemmar 
som innehar preferensaktier, liksom bolagets VD, har 
därtill indikerat deltagande. Se nedan tabell för vidare 
detaljer.

Aktieägare
Ägare av antal 

preferensaktier 
Indikerat deltagande  

av antal preferensaktier
Andel av 

Erbjudandet

Mats Invest  374 800  374 800 3,73%

Rocet AB  223 866  223 866 2,22%

Fastighets Aktiebolag Bränneröd  105 370  105 370 1,05%

Marcus Johansson Prakt, VD  6 790  6 790 0,07%

Sten Andersen  2 395  2 395 0,02%

Jimmie Hall  50  50 0,00%

Summa  713 271  713 271 7,09%

INDIKERAT DELTAGANDE I ERBJUDANDET
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Inredning på Boho Club i Marbella
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FÖRSÄLJNING (MSEK) FASTIGHETSVÄRDE (MSEK)
SUBSTANSVÄRDE PER  
STAMAKTIE (SEK)

NYCKELTAL I SAMMANDRAG 
Trots ett omtumlande andra kvartal behåller bolaget en 
hög soliditet och en låg lånekvot (LTV) vilka per halv-
året noterades till 66%, respektive 32%. Substansvärde 
per stamaktie noterar för första gången en minskning 
jämfört med tidigare perioder, vilket främst är en följd 
av minskade intäkter under andra kvartalet, samt en 
värdeminskning på bolagets fastighetsbestånd relaterat 
till Covid-19.
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* Exklusive ej realiserade värdeförändringar.
** Enligt värderingsrapport från CBRE Spain och Savills Aguirre Newman.
*** Eget kapital justerat för marknadsvärdering av fastighetsbeståndet efter skatt samt hänsyn till preferensaktieägarnas andel av eget kapital.
**** Från 2019-12-31 har beräkningen ändrats från justerat eget kapital med faktiska fastighetsvärden till redovisat eget kapital.  

Alternativa nyckeltal (TSEK)
30/6-2020
(Halvår)

30/6-2019 
(Halvår)

31/12-2019 
(Helår)

31/12-2018 
(Helår)

Oreviderad Oreviderad Reviderad Reviderad

Försäljningsintäkter 28 136 56 389 93 377 29 098

Rörelseresultat EBITDA* -15 625 2 624 -14 823 -22 312

Fastighetsvärden** 783 006 721 881 843 999 680 460

Räntebärande skulder 276 287 208 988 292 657 207 139

Soliditet bokfört värde 49% 53% 48% 57%

Antal anställda (koncern) 71 65 105 8

Lånekvot (LTV) 32,03% 28,95% 34,68% 30,44%

Soliditet marknadsvärden fastigheter 66% 67% 69% 70%

Substansvärde per stamaktie*** 6,72 7,56 8,20 7,44

Eget kapital per aktie**** 6,89 9,88 6,91 9,51

Börskurs per stamaktie 2,78 5,60 5,1 6,54

Börsvärde stamaktier 134 727 271 392 246 977 316 947



HÄNVISNING TILL PROSPEKT
Alla investeringar är förenade med risktagande. I prospektet för Quartiers Properties AB (publ) finns en beskrivning av 

potentiella risker som är förknippade med bolagets verksamhet och dess värdepapper. Innan ett investeringsbeslut fattas bör 
dessa risker, tillsammans med övrig information i det kompletta prospektet genomläsas. Prospektet är offentliggjort den 27 

juli 2020 och finns tillgängligt för nedladdning på bolagets webbplats, www.quartiersproperties.se.
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