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Detta	  dokument	  (”Tilläggsprospektet”)	  har	  upprättats	  av	  Concent	  Hyresfastigheter	  AB	  (publ)	  med	  
organisationsnummer	  559001-‐3875	  (”Bolaget”)	  som	  tillägg	  till	  det	  prospekt	  avseende	  inbjudan	  till	  
teckning	  av	  obligationer	  i	  Bolaget	  (”Prospektet”)	  som	  godkändes	  och	  registrerades	  av	  

Finansinspektionen	  den	  17	  april	  2015	  (Finansinspektionens	  diarienummer	  15-‐4079)	  och	  
offentliggjordes	  samma	  dag.	  Tilläggsprospektet	  är	  en	  del	  av,	  och	  ska	  läsas	  tillsammans	  med,	  
Prospektet.	  De	  definitioner	  som	  finns	  i	  Prospektet	  gäller	  även	  för	  Tilläggsprospektet.	  

	  

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

finansiella	  instrument	  och	  godkändes	  och	  registrerades	  av	  Finansinspektionen	  den	  25	  juni	  2015	  
(Finansinspektionsens	  diarienummer	  15-‐8741).	  

	  

Tilläggsprospektet	  offentliggjordes	  den	  25	  juni	  2015.	  Tilläggsprospektet	  och	  Prospektet	  finns	  
tillgängliga	  i	  elektroniskt	  format	  på	  Finansinspektionens	  (www.fi.se),	  Bolagets	  (www.concent.se)	  

samt	  Aqurat	  Fondkommission	  ABs	  (www.aqurat.se)	  webbplatser.	  

	  

Investerare	  som	  före	  offentliggörandet	  av	  detta	  Tilläggsprospekt	  har	  gjort	  en	  anmälan	  om	  eller	  på	  
annat	  sätt	  samtyckt	  till	  teckning	  och	  köp	  av	  de	  värdepapper	  som	  omfattas	  av	  Prospektet	  har	  enligt	  2	  
kap.	  34	  §	  lagen	  (1991:980)	  om	  handel	  med	  finansiella	  instrument	  rätt	  att	  återkalla	  sin	  anmälan	  eller	  

sitt	  samtycke.	  Sådan	  återkallelse	  ska	  ske	  senast	  den	  29	  juni	  2015,	  det	  vill	  säga	  inom	  två	  arbetsdagar	  
från	  offentliggörandet	  av	  Tilläggsprospektet.	  Återkallelse	  ska	  ske	  skriftligen	  till	  Aqurat	  
Fondkommission	  AB,	  Box	  7461,	  103	  92	  Stockholm,	  och	  återkallelsen	  skall	  vara	  poststämplad	  senast	  

den	  29	  juni	  2015.	  Investerare	  som	  tecknat	  genom	  förvaltare	  ska	  kontakta	  sin	  förvaltare	  gällande	  
återkallelse.	  Teckning	  som	  ej	  återkallas	  inom	  föreskriven	  tid	  kommer	  förbli	  bindande	  och	  om	  
investerare	  önskar	  kvarstå	  som	  tecknare	  och	  köpare	  behöver	  denne	  ej	  vidta	  några	  åtgärder.	  

	  

Tilläggsprospektet	  har	  upprättats	  med	  anledning	  av	  att	  ny	  information	  tillkommit	  gällande	  

potentiella	  marknadsplatser	  för	  listning	  av	  obligationerna.	  

	  

Nedan	  information	  (kursiv	  text	  nedan)	  ersätter	  informationen	  i	  följande	  avsnitt	  i	  det	  tidigare	  
registrerade	  Prospektet.	  

Sidan	  6	  –	  Punkten	  C11	  i	  sammanfattningen	  	  

Följande	  text	  ersätter	  mening	  nummer	  ett:	  



Bolaget	  avser	  att	  ansöka	  om	  att	  Obligationerna	  ska	  tas	  upp	  till	  handel	  på	  Nasdaq	  First	  North	  Bond	  

Market,	  NGM	  Bond	  Market,	  Räntetorget	  eller	  annan	  liknande	  marknadsplats	  under	  kortnamnet	  
CONHYR.	  

Sidan	  11	  –	  Avsnittet	  Noteringskrav	  och	  likviditetsrisk	  på	  andrahandsmarknaden	  	  

Följande	  text	  ersätter	  mening	  nummer	  ett:	  

Bolaget	  avser	  att	  ansöka	  om	  att	  Obligationerna	  ska	  tas	  upp	  till	  handel	  på	  Nasdaq	  First	  North	  Bond	  
Market,	  NGM	  Bond	  Market,	  Räntetorget	  eller	  annan	  liknande	  marknadsplats	  under	  kortnamnet	  

CONHYR.	  

Sidan	  11	  –	  Avsnittet	  Noteringskrav	  och	  likviditetsrisk	  på	  andrahandsmarknaden	  	  

Följande	  text	  ersätter	  mening	  nummer	  tre:	  

För	  det	  fall	  Bolaget	  framgent	  inte	  lever	  upp	  till	  de	  noteringskrav	  som	  Nasdaq	  First	  North	  Bond	  
Market,	  NGM	  Bond	  Market,	  Räntetorget	  eller	  annan	  liknande	  marknadsplats	  kräver,	  kan	  
Obligationerna	  komma	  att	  avnoteras	  eller	  observationslistas.	  

Sidan	  13	  –	  Avsnittet	  Inbjudan	  till	  teckning	  av	  obligationer	  	  

Följande	  text	  ersätter	  mening	  nummer	  fyra:	  

Obligationerna	  är	  fritt	  överlåtbara	  och	  Bolaget	  avser	  att	  ansöka	  om	  att	  Obligationerna	  ska	  tas	  upp	  till	  

handel	  på	  Nasdaq	  First	  North	  Bond	  Market,	  NGM	  Bond	  Market,	  Räntetorget	  eller	  annan	  liknande	  
marknadsplats	  under	  kortnamnet	  CONHYR.	  

Sidan	  16	  –	  Avsnittet	  Erbjudandet	  i	  korthet,	  underrubrik	  Upptagande	  till	  handel	  	  

Följande	  text	  ersätter	  mening	  nummer	  ett:	  

Bolaget	  avser	  att	  ansöka	  om	  att	  Obligationerna	  ska	  tas	  upp	  till	  handel	  på	  Nasdaq	  First	  North	  Bond	  
Market,	  NGM	  Bond	  Market,	  Räntetorget	  eller	  annan	  liknande	  marknadsplats.	  

Sidan	  19	  –	  Avsnittet	  Placeringshorisont	  och	  andrahandsmarknad	  	  

Följande	  text	  ersätter	  mening	  nummer	  två:	  

Obligationerna	  är	  fritt	  överlåtbara	  och	  Bolaget	  avser	  att	  ansöka	  om	  att	  Obligationerna	  ska	  tas	  upp	  till	  

handel	  på	  Nasdaq	  First	  North	  Bond	  Market,	  NGM	  Bond	  Market,	  Räntetorget	  eller	  annan	  liknande	  
marknadsplats.	  

Sidan	  36	  –	  Avsnittet	  Handelsplats	  	  

Följande	  text	  ersätter	  mening	  nummer	  ett:	  

Bolaget	  avser	  att	  ansöka	  om	  att	  Obligationerna	  ska	  tas	  upp	  till	  handel	  på	  Nasdaq	  First	  North	  Bond	  
Market,	  NGM	  Bond	  Market,	  Räntetorget	  eller	  annan	  liknande	  marknadsplats.	  


