Pressmeddelande 31 maj 2021

Tre Kronor ansöker om avnotering från Nasdaq First North Growth Market
Styrelsen för Tre Kronor Property Investment AB (publ) (”Tre Kronor”) har beslutat att
ansöka om avnotering av Tre Kronors aktie från Nasdaq First North Growth Market
(”First North”). Sista dag för handel på First North kommer att meddelas efter att Tre
Kronor erhållit bekräftelse om detta från Nasdaq.
LSTH Svenska Handelsfastigheter AB (”Svenska Handelsfastigheter” eller ”Budgivaren”)
offentliggjorde genom pressmeddelande den 13 april 2021 ett offentligt uppköpserbjudande
till aktieägarna i Tre Kronor att överlåta samtliga sina aktier i Tre Kronor till Budgivaren mot
ett vederlag om 151 kronor kontant per aktie. Budgivaren höjde sedermera vederlaget i
erbjudandet till 163 kronor kontant per aktie i Tre Kronor (”Erbjudandet”). Svenska
Handelsfastigheter meddelande genom pressmeddelande den 31 maj 2021 att Budgivaren,
efter redovisning av likvid, kommer att inneha sammanlagt 9 519 906 aktier och röster i Tre
Kronor, motsvarande cirka 92,6 procent av det totala antalet aktier och röster i Tre Kronor.
Då Svenska Handelsfastigheter nu innehar mer än 90 procent av aktierna och rösterna i Tre
Kronor har Svenska Handelsfastigheter hemställt att Tre Kronors styrelse ska ansöka om
avnotering av bolagets aktie från First North. Svenska Handelsfastigheter har också påkallat
tvångsinlösen av resterande aktier i enlighet med 22 kap. aktiebolagslagen (2005:551).
Mot bakgrund av ovanstående har styrelsen i Tre Kronor beslutat att ansöka om avnotering
av Tre Kronors aktie från First North. Sådan ansökan har idag skickats till Nasdaq. Sista dag
för handel kommer att meddelas efter att Tre Kronor erhållit bekräftelse om detta från Nasdaq.

För mer information vänligen kontakta:
Bernt-Olof Gustavsson
Styrelseordförande Tre Kronor
beo@rexad.se
070 658 25 70
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande
den 31 maj 2021 kl. 15.00.

Om Tre Kronor
Tre Kronor Property Investment AB (publ) är ett fastighetsbolag som fokuserar på välbelägna
fastigheter med hög andel livsmedel och samhällsservice i Norden. Bolagets aktie handlas på
Nasdaq First North Growth Market sedan den 10 november 2017 och har kortnamn "3KR".
FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 39 info@fnca.se, är utsedd Certified Adviser.

