Tre Kronor Property Investment AB (publ) genomför en riktad nyemission och
tillförs därigenom cirka 119 miljoner kronor
Styrelsen i Tre Kronor Property Investment AB (publ) (”Tre Kronor” eller ”Bolaget”) har, med stöd av
bemyndigandet från årsstämman den 27 april 2020, beslutat om en riktad kontant nyemission av 934 450 aktier
till ett pris om 127 kronor per aktie (”Nyemissionen”). Priset i Nyemissionen har fastställts genom ett
accelererat book building-förfarande och motsvarar en rabatt om cirka 3,8 procent mot stängningskursen den
16 februari 2021. Genom Nyemissionen tillförs Bolaget cirka 119 miljoner kronor före emissionskostnader.
Nyemissionen riktades till utvalda svenska och internationella institutionella investerare. I kretsen av investerare
återfinns såväl befintliga som nya aktieägare, däribland Länsförsäkringar Fondförvaltning samt Olof Andersson och
Jan Barchan via gemensamt ägt bolag. Likviden från Nyemissionen avses användas för fastighetsförvärv i linje med
Bolagets övergripande strategi. Nyemissionen genomfördes med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Skälen till
detta var att genomföra en kapitalanskaffning på ett tids- och kostnadseffektivt sätt, i syfte att kunna slutföra
förvärvsprocesser, samt att diversifiera aktieägarbasen.
För att underlätta Nyemissionens genomförande har de nya aktierna initialt tecknats av ABG Sundal Collier, till ett
belopp motsvarande aktiernas kvotvärde. I samband med betalning från investerarna i Nyemissionen, omkring den 22
februari 2021, kommer Bolaget att tillföras resterande belopp, det vill säga skillnaden mellan kvotvärdet och priset i
Nyemissionen.
Nyemissionen innebär att antalet aktier i Tre Kronor ökar med 934 450, från 9 344 502 till 10 278 952. Aktiekapitalet
ökar med 934 450 kronor, från 9 344 502 kronor till 10 278 952 kronor. Nyemissionen medför en utspädning för
existerande ägare om 9,1 procent baserat på antalet aktier i Bolaget efter Nyemissionen.
I samband med Nyemissionen har Bolaget anlitat ABG Sundal Collier som sole bookrunner och Glimstedt som legal
rådgivare.

För mer information, var vänlig kontakta:
Michael Johansson, verkställande direktör, telefon: 08-463 33 10
michael.johansson@3krproperty.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Tre Kronor Property Investment AB (publ) är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 februari 2020 kl. 22.00.

Om Tre Kronor
Tre Kronor Property Investment AB är ett fastighetsbolag som fokuserar på välbelägna fastigheter med hög andel
livsmedel och samhällsservice i Norden. Bolagets aktie handlas på Nasdaq Stockholm 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.
Viktig information
DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT,
INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA,
SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE VARA OLAGLIG ELLER FÖREMÅL FÖR
LEGALA RESTRIKTIONER. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.
Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan till, att förvärva eller teckna några värdepapper i Tre Kronor
Property Investment AB (publ) i någon jurisdiktion, varken från Tre Kronor Property Investment AB (publ), ABG Sundal Collier AB eller
någon annan. Informationen i pressmeddelande kommer inte och får inte kopieras, publiceras eller distribueras i eller till USA,
Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där
sådan distribution skulle vara olaglig eller kräva registrering eller andra åtgärder. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för
att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion.
Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva värdepapper i USA. Värdepapper som här omnämns har inte registrerats
och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande amerikanska Securities Act från 1933 (”Securities Act”), och
får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller avser en transaktion som inte omfattas

av registrering i enlighet med Securities Act. Det kommer inte att lämnas något erbjudande till allmänheten i USA att förvärva de
värdepapper som omnämns här.
Detta pressmeddelande utgör inte en rekommendation för eventuella investerares beslut avseende nyemissionen. Varje investerare
eller potentiell investerare bör genomföra en egen undersökning, analys och utvärdering av verksamheten och informationen som
beskrivs i detta meddelande och all offentligt tillgänglig information. Priset och värdet på värdepapperen kan minska såväl som öka.
Uppnådda resultat utgör ingen vägledning för framtida resultat.
Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende
Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de
marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras
av att de innehåller uttryck som ”anser”, ”förväntar”, ”förutser”, ”avser”, ”uppskattar”, ”kommer”, ”kan”, ”förutsätter”, ”bör” ”skulle kunna”
och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika
antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa
framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller vara korrekta. Då dessa antaganden baseras
på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika
anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter,
eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar
som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att
de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och åtar sig vidare inte
något ansvar för den framtida riktigheten av de uppfattningar som uttrycks i detta pressmeddelande, eller någon skyldighet att
uppdatera eller revidera uttalandena i detta pressmeddelande i syfte att återspegla efterföljande händelser. Du bör inte opåkallat förlita
dig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som
återfinns i detta pressmeddelande lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Bolaget åtar
sig inte någon skyldighet att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för
att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande.
Information till distributörer
I syfte att uppfylla de produktstyrningskrav som återfinns i: (a) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för
finansiella instrument, i konsoliderad version, (”MiFID II”); (b) artikel 9 och 10 i Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593,
som kompletterar MiFID II; och (c) nationella genomförandeåtgärder (tillsammans ”Produktstyrningskraven i MiFID II”) samt för att
friskriva sig från allt utomobligatoriskt, inomobligatoriskt eller annat ansvar som någon ”tillverkare” (i den mening som avses enligt
Produktstyrningskraven i MiFID II) annars kan omfattas av, har Tre Kronors aktier varit föremål för en produktgodkännandeprocess,
som har fastställt att dessa aktier är: (i) lämpliga för en målmarknad bestående av icke-professionella investerare och investerare som
uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter, såsom definierat i MiFID II; och (ii) lämpliga för spridning
genom alla distributionskanaler som tillåts enligt MiFID II (”Målmarknadsbedömningen”). Oaktat Målmarknadsbedömningen bör
distributörer notera att: priset på Tre Kronors aktier kan sjunka och investerare kan förlora hela eller delar av sin investering, att Tre
Kronors aktier inte är förenade med någon garanti avseende avkastning eller kapitalskydd och att en investering i Tre Kronors aktier
endast är lämplig för investerare som inte är i behov av garanterad avkastning eller kapitalskydd och som (ensamma eller med hjälp
av lämplig finansiell eller annan rådgivare) är kapabla att utvärdera fördelarna och riskerna med en sådan investering och som har
tillräckliga resurser för att bära de förluster som en sådan investering kan resultera i. Målmarknadsbedömningen påverkar inte andra
krav avseende kontraktuella, legala eller regulatoriska försäljningsrestriktioner med anledning av den riktade nyemissionen.
Målmarknadsbedömningen utgör, för undvikande av missförstånd, inte (a) en ändamålsenlighets- eller lämplighetsbedömning i den
mening som avses i MiFID II eller (b) en rekommendation till någon investerare eller grupp av investerare att investera i, förvärva,
eller vidta någon annan åtgärd avseende Tre Kronors aktier.
Varje distributör är ansvarig för att genomföra sin egen målmarknadsbedömning avseende Tre Kronors aktier samt för att besluta om
lämpliga distributionskanaler.

