Kommuniké från extra bolagsstämma den 28 februari 2020 i Delarka Holding AB
(publ)
Vid extra bolagsstämma idag den 28 februari 2020 i Delarka Holding AB (publ) (”Bolaget”)
beslutade stämman att godkänna att Bolaget avyttrar samtliga aktier i det helägda
dotterbolaget Delarka Fastighet AB, ägare av fastigheten Solna Polisen 2 (”Försäljningen”).
Försäljningen skall baseras på ett underliggande fastighetsvärde om minst 1 525 miljoner kronor efter
beaktande av latent skatt. Köparens tillträde av aktierna i Delarka Fastighet AB beräknas kunna
genomföras under andra halvan av mars eller under april 2020, och sker tidigast den 20 mars 2020.
Styrelsen avser att föreslå att en så stor andel av likviden från Försäljningen som möjligt, efter avdrag
för kostnader, skiftas ut till aktieägarna. Styrelsen avser att återkomma med mer information om
omfattningen och formerna för utdelningen så snart detta är fastställt och efter att Försäljningen har
slutförts. Styrelsen har som målsättning att skifta ut den större delen av likviden från Försäljningen
under tredje kvartalet 2020.
Med anledning av Försäljningen har Bolagets årsstämma senarelagts till den 5 maj 2020. Kallelse till
årsstämman kommer att utfärdas i behörig ordning senast fyra veckor innan datumet för årsstämman.
För mer information avseende Försäljningen hänvisas till Bolagets föregående pressmeddelande
”Delarka Holding AB (publ) ingår villkorat avtal om försäljning av sitt dotterbolag, Delarka Fastighet
AB, som äger fastigheten Solna Polisen 2” publicerat den 12 februari 2020.

För mer information, vänligen kontakta:
Sven I Hegstad, VD
Telefon: +47 22 01 58 80
Mejl: sven.hegstad@paretosec.com
Oskar Wigsén, tf Business Manager
Telefon: +46(0)8 402 53 82
Mejl: oskar.wigsen@paretosec.com
FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser
Telefon: +46(0)8-528 00 399
Mejl: info@fnca.se
Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Delarka Holding AB (publ) är skyldig
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, enligt
ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 28 februari 2020 kl. 10:55.
Delarka i korthet
Delarka Holding AB (publ) är ett svenskt holdingbolag som genom sitt dotterbolag, Delarka Fastighet
AB, äger fastigheten Solna Polisen 2, PostNords huvudkontor i Stockholm. Byggnaden färdigställdes i
november 2003 och består av cirka 39 000 kvm uthyrningsbar yta och cirka 14 000 kvm parkeringsyta
med ungefär 450 parkeringsplatser.
Besök gärna bolagets hemsida www.delarka.se.

