
HÄNVISNING TILL PROSPEKT
Alla investeringar är förenade med risktagande. I prospektet för Quartiers Properties AB (publ) på sidan 36 och framåt, som publicerades i 
samband med att teckningsoptionerna emitterades, finns en beskrivning av potentiella risker som är förknippade med bolagets verksamhet 

och dess värdepapper. Dessa är fortfarande relevanta. Innan ett investeringsbeslut fattas bör dessa risker, tillsammans med övrig information 
i det kompletta prospektet, och därefter publicerade finansiella rapporter, genomläsas. Prospektet är offentliggjort den 27 juli 2020 och finns 

tillgängligt för nedladdning på bolagets webbplats, www.quartiersproperties.com/utbyteserbjudande.

TECKNINGSOPTIONER I 
QUARTIERS PROPERTIES AB (PUBL) 

INLÖSEN AV TECKNINGSOPTIONER MED MÖJLIGHET ATT 
TECKNA STAMAKTIER TILL 25% RABATT

Quartiers Properties AB (publ)
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TECKNA AKTIER MED 
25% RABATT

Internationellt välkända konstnärer ställer ut sin konst i Boho Clubs trädgård. 
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KONTAKTA DIN FÖRVALTARE I GOD TID  
INNAN DEN 31 AUGUSTI
Mellan den 17 augusti och den 31 augusti har du som äger 
teckningsoptioner av serie 3 (TO3) möjlighet att nyttja dessa 
för att teckna nya stamaktier till 25% rabatt. 

Önskar du köpa teckningsoptioner för att kunna teckna fler 
stamaktier kan du göra det. Teckningsoptionerna handlas 
på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet 
QUART TO3. Sista handelsdag är den 27 augusti.  

Kontakta din förvaltare (ex. Avanza el. Nordnet) i god tid 
före den 31 augusti.

Poolområde Boho ClubFortsatt stor efterfrågan för att köpa lägenheter i Hacienda Collection hittills under det tredje kvartalet.
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BAKGRUNDSFAKTA OCH INFORMATION OM MÖJLIGHETEN ATT VIA 
TECKNINGSOPTIONER TECKNA NYA STAMAKTIER

Under sommaren 2020 genomförde Quartiers ett 
utbyteserbjudande i vilket ägare av preferensaktier 
gavs möjlighet att byta ut en preferensaktie mot en 
nyemitterad stamaktie i bolaget, samt två stycken teck-
ningsoptioner. De nyemitterade teckningsoptionerna 
fick benämningarna serie 3 (TO3), vilka nu är föremål 
för inlösen, och serie 4 (TO4). 

En teckningsoption av serie 3 (TO3) ger dig rätten att 
teckna en ny stamaktie i Quartiers till ett förutbestämt 
pris motsvarande 75% av den genomsnittliga handels-
kursen mellan den 30 juli och den 12 augusti 2021. Den 
genomsnittliga handelskursen under perioden uppgick 
till 4,89 SEK vilket innebär att du som ägare av teck-
ningsoptioner har rätten att teckna nya stamaktier till 
en aktiekurs om 3,67 SEK. Det vill säga, till en rabatt mot-
svarande 25% jämfört med den genomsnittliga handels-
kursen under mätperioden. 

Teckningsoptioner av serie 3 (TO3) kan även förvärvas 
på marknaden. Dessa handlas på Nasdaq First North 

Growth Market under kortnamnet QUART TO3. Sista 
handelsdag, och således sista dag att via din förvaltare 
köpa teckningsoptioner, är den 27 augusti 2021. 

En indikation av värdet av teckningsoptionerna ges av 
skillnaden mellan stamaktiekursen och teckningskursen 
som erbjuds för teckning av nya aktier genom utnyttjan-
de av teckningsoptionerna. 

Eftersom teckningsoptionerna handlas på Nasdaq First 
North Growth Market kan du också via din förvaltare, 
exempelvis Avanza eller Nordnet, se det aktuella värdet 
av teckningsoptionerna på samma sätt som du läser av 
värdet av dina aktier. 

Den senaste stängningskursen för teckningsoptionerna 
innan detta dokument trycktes noterades den 12 augusti 
till 0,51 SEK per teckningsoption. 

För att teckningsoptionerna inte ska förfalla utan värde 
krävs att innehavaren aktivt tecknar aktier eller säljer 
teckningsoptionerna på marknaden. 
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Inspirationsbild projekt Ocean View
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Quartiers villa i Nueva Andalucía har sålts under det tredje kvartalet. Reservationsavgift har erhållits. 
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Senast redovisat substansvärde
per stamaktie

VWAP Teckningskurs TO3

Inspirationsbild projekt Ocean View

BAKGRUNDSFAKTA OCH INFORMATION OM ERBJUDANDET ATT VIA 
TECKNINGSOPTIONER TECKNA NYA STAMAKTIER
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13% rabatt

(+) POTENTIELLT VÄRDE AV VARUMÄRKET  
OCH DRIFTBOLAGET BOHO CLUB

Rabattstruktur
Grafen längst ner på denna sida illustrerar hur rabatt-
strukturen vid inlösen av de aktuella teckningsop-
tionerna ser ut. Först och främst illustreras en rabatt 
jämfört med bolagets senast redovisade substansvärde 
per stamaktie, det vill säga per den 30 juni 2021. Den 
genomsnittliga handelskursen under den mätperiod 
som bestämde teckningskursen för teckningsoptionerna 
noterades till 4,89 SEK. Det vill säga under substans-
värdet, innebärande att bolagets stamaktie handlas till 
en substansrabatt. Teckningsoptionerna ger vidare dig 
rätten att teckna nya stamaktier till en ytterligare rabatt 
om 25% jämfört med den genomsnittliga aktiekursen 
under mätperioden. Den totala substansrabatten uppgår 
således till 35%. 

Substansvärde per stamaktie
Bolagets substansvärde beräknas som värdet av aktuella 
fastighetsvärderingar med avdrag för skulder, samt åter-
betalningsbeloppet och ackumulerad ränta för bolagets 
preferensaktier. 

Möjlighet till uppsida i substansvärdet
När du som investerare utvärderar möjligheten att lösa in 
teckningsoptionerna bör hänsyn även tas till två viktiga 
variabler som potentiellt båda besitter betydande värden, 
och som inte har inkluderats i beräkningen av substans-
värdet. Dessa är nya potentiella kvadratmeter byggrätter 
på fastigheten Boho Club och i projektet CFS Residential, 
samt värdet av varumärket och driftbolaget Boho Club. 

Nya byggrätter på Golden Mile
En ny detaljplan är under framtagande för fastigheterna 
Boho Club och CFS Residential. En ny detaljplan skulle 
potentiellt kunna mångdubbla antalet kvadratmeter 
byggrätter på de cirka 40,000 kvadratmeter mark som 
Quartiers äger i ett av de bästa lägena för hotell och 
restaurang på den spanska solkusten. Således skulle 
fastighetsvärdet kunna påverkas i motsvarande utsträck-
ning. Arbete pågår men inget beslut har ännu tagits 
av Marbella kommun och av den anledningen har den 
potentiella värdeökningen ej tagits med i beräkningen av 
substansvärdet.

Värdet av varumärket och driftbolaget Boho Club
Quartiers är inte som andra fastighetsbolag som enbart 
hyr ut och förvaltar fastigheter. Quartiers har även imma-
teriella tillgångar och ett värdefullt know-how i varu-
märket och driftbolaget Boho Club. Under de senaste två 
åren har Quartiers utvecklat en stark driftorganisation 
och ett varumärke som på kort tid etablerat sig i södra 
Spanien och som via sin popularitet visat att varumärket 
och driftverksamheten i sig besitter en sådan kapacitet 
och kvalitet som gör konceptet skalbart. Varumärket och 
driftbolaget skulle hypotetiskt därför kunna värderas 
enskilt enligt samma principer som andra börsnoterade 
hotell- och restaurangbolag. Detta värde har inte med-
räknats i substansvärdet.

(+) POTENTIELLT VÄRDE AV 
BYGGRÄTTER PÅ GOLDEN MILE

Foto: Erik Nissen Johansen
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25% rabatt

RABATTSTRUKTUR OCH MÖJLIG UPPSIDA SOM INTE HAR MEDRÄKNATS I SUBSTANSVÄRDET PER STAMAKTIE



KORT OM DET TREDJE KVARTALET 2021 HITTILLS  
OCH HUR SPANSK PRESS LÖPANDE UPPMÄRKSAMMAR BOHO CLUB
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Det tredje kvartalet hittills
Efter att nästan halva det tredje kvartalet har passerat 
kan det konstateras att sommaren på allvar kommit till 
Marbella. Bolagets hotell, restaurang och uthyrnings-
verksamhet går sedan mitten av juli på högvarv med 
nästintill fullt kapacitetsutnyttjande. Bolagets prisstrate-
gi med högre prissättning än tidigare på Boho Club, som 
omnämndes i halvårsrapporten, fungerar väl med högre 
intäkter, än vad som vore fallet utan prishöjningen, som 
följd. 

Intresset är fortsatt stort för att köpa lägenheter i projek-
tet Hacienda Collection i Benahavís. Ett antal sedan ti-
digare pågående försäljningar väntas tillträdas under det 
tredje kvartalet. Därtill väntas ett antal nya reserverade 
lägenheter att stängas antingen under det tredje eller det 
fjärde kvartalet. 

I slutet av juli såldes en av tomterna i projekt Los Fla-
mingos i enlighet med förväntan. Under det tredje kvar-
talet har Quartiers även erhållit en reservationsavgift 
för villaprojektet i Nueva Andalucía. Prismässigt ligger 
båda försäljningarna enligt förväntan. 

Boho Club som varumärke och spansk press
För den svenska marknaden har Boho Club mest gjorts 
sig känt genom alla de svenska gäster som besökt resor-
ten, samt genom de många topprankade influensers och 
kändisar som de senaste månaderna besökt hotellet samt 
restaurangen, och sedermera beskrivit sina upplevelser 
för sina följare på Instagram, Facebook eller Youtube. 
På den spanska marknaden uppmärksammas Boho Club 
än mer intensivt. Verksamheten får löpande uppmärk-
samhet av nationell spansk press. Bland de som upp-
märksammat Boho Club inkluderas bland annat några 

av Spaniens största dagstidningar såsom affärstidningen 
Expansion och tidningen El País i tillägg till flertalet 
livsstilsmagasin och lokal press såväl på spanska som 
engelska. 

Boho Club och Quartiers Properties omnämns i den rikstäckande 
affärstidningen Expansion, den spanska motsvarigheten till 
Dagens Industri.

Boho Clubs unika koncept och välrenommerade restaurang 
lovordas i en av Spanien största dagstidningar, El País.

The Olive Press, som är en engelsk webbtidning för utländska 
medborgare som flyttat till Spanien, beskriver Boho Club som det 
bästa som hänt Marbellas Golden Mile på flera år.
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Få en ökad förståelse för vår verksamhet och hur 
vi skapar värde i vårt fastighetsbestånd.

FÖLJ OSS PÅ SOCIALA MEDIER!
@bohoclubmarbella

@quartiersmarbellaapartments

Boho Picnic serveras varje dag under sommaren i Boho Clubs trädgård och är en populär 
aktivitet som fått stor uppmärksamhet på sociala medier.
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HÄNVISNING TILL PROSPEKT
Alla investeringar är förenade med risktagande. I prospektet för Quartiers Properties AB (publ) på sidan 36 och framåt, som publicerades i 
samband med att teckningsoptionerna emitterades, finns en beskrivning av potentiella risker som är förknippade med bolagets verksamhet 

och dess värdepapper. Dessa är fortfarande relevanta. Innan ett investeringsbeslut fattas bör dessa risker, tillsammans med övrig information 
i det kompletta prospektet, och därefter publicerade finansiella rapporter, genomläsas. Prospektet är offentliggjort den 27 juli 2020 och finns 

tillgängligt för nedladdning på bolagets webbplats, www.quartiersproperties.com/utbyteserbjudande.


