
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tillägg till prospekt  

avseende inregistrering av obligationslån nr 3,  

2012/2017, 

om högst 2 000 000 000 kronor  

Klövern AB (publ) 

 
 

  



 

TILLÄGG TILL PROSPEKTET 

Klövern AB (publ) (”Klövern”) offentliggjorde den 12 oktober 2012 att Klövern emitterar ett 

obligationslån med ett rambelopp om 2 000 mkr. I samband med obligationslånet upprättade 

Klövern ett prospekt med anledning av inregistrering av obligationslån på NASDAQ OMX 

Stockholm.  Detta dokument (”Tillägget”) utgör ett tillägg till det av Klövern upprättade prospektet 

som godkändes och registrerades av Finansinspektionen den 5 november 2012 

(Finansinspektionens diarienummer 12-11272) (”Prospektet”). Prospektet offentliggjordes den 5 

november 2012 på Klöverns webbsida, www.klovern.se samt på Finansinspektionens webbsida 

www.fi.se.  

Tillägget har upprättats med anledning av att Klövern den 26 april 2013 offentliggjorde att Klövern 

emitterar ytterligare obligationer inom rambeloppet och inregistrerar Obligationerna på 

Företagsobligationslistan vid NASDAQ OMX Stockholm. 

Tillägget har upprättats i enlighet med 2 kap. 34 § lagen (1991:980) om handel med finansiella 

instrument. Tillägget godkändes och registrerades av Finansinspektionen den 6 maj 2013 

(Finansinspektionens diarienummer 13-4742) samt offentliggjordes den 6 maj 2013 på ovan 

nämnda webbplatser. Tillägget skall läsas tillsammans med, och utgör en integrerad del av, 

Prospektet i alla avseenden. De definitioner som används i Prospektet gäller även i Tillägget. 

Såväl den uppdaterade informationen om Obligationerna som information om väsentliga ändringar 

sedan Prospektet offentliggjordes är inkluderade i Tillägget. All information i Tillägget följer 

rubrikerna i Prospektet.  

För fullständiga villkor och övrig information om Obligationslånet hänvisas till Prospektet som, 

tillsammans med Tillägget, hålls tillgängligt på ovan nämnda webbplatser. 
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SAMMANFATTANDE BESKRIVNING AV OBLIGATIONSLÅNET 

Obligationerna har emitterats genom en så kallad ”private placement” där Obligationerna har 

erbjudits till och köpts av ett antal institutionella och andra investerare. Obligationer för 500 mkr har 

emitterats.  

Obligationerna har getts ut på samma villkor som framgår av Prospektet den 5 november 2012. 

STYRELSE, LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE OCH REVISORER 

Årsstämman den 17 april 2013 beslutade om omval av styrelseledamöterna Fredrik Svensson, 

Rutger Arnhult, Ann-Cathrin Bengtson och Eva Landén. Anna-Greta Lundh hade avböjt omval. Till 

ny ledamot invaldes Pia Gideon. Fredrik Svensson omvaldes som styrelsens ordförande.  

VÄSENTLIGA FÖRÄNDRINGAR SEDAN 31 MARS 2013 

Efter 31 mars 2013 har ett obligationslån om 700 mkr med säkerhet i pantbrev i fastigheter 

emitterats. Utöver obligationslånet med säkerhet i pantbrev, samt förevarande Obligationerna, har 

inga väsentliga förändringar inträffat i Klöverns finansiella ställning eller ställning på marknaden 

sedan den 31 mars 2013. Det har inte heller skett några väsentliga negativa förändringar i Klöverns 

framtidsutsikter sedan den senaste reviderade årsredovisningen offentliggjordes. 

HISTORISKT FINANSIELL INFORMATION 

Prospektet består av, utöver föreliggande dokument, följande handlingar som införlivas genom 

hänvisning:  

1. Klöverns årsredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2012  

2. Delårsrapport för perioden januari – mars 2013 

Historisk finansiell information för 2012 är upprättad enligt IFRS och har granskats av revisor. 

Delårsrapporten för perioden januari – mars 2013 är inte granskad av revisor. 

Samtliga ovanstående handlingar kommer under Prospektets giltighetstid att finnas tillgängliga i 

elektronisk form på Klöverns webbsida, www.klovern.se. 

 

 

 



 



































 


