Styrelsens för Prime Living AB (publ) redogörelse enligt 13 kap 6 §
aktiebolagslagen
Styrelsen för Prime Living AB (publ), org.nr 556715-7929 (”Bolaget”) lämnar härmed följande redogörelse
enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen.
Sedan Bolaget lämnade årsredovisningen avseende räkenskapsåret 2019, vilken offentliggjordes den 9 juni
2020, har Bolaget, den 27 augusti 2020, offentliggjort sin delårsrapport för perioden januari-juni 2020 som
beskriver väsentliga händelser fram till detta datum. För perioden därefter har följande händelser av väsentlig
betydelse inträffat, vilka har offentliggjorts via pressmeddelande och återfinns på bolagets hemsida under
fliken För investerare – Pressmeddelanden.
-

-

Bolaget offentliggjorde dem 1 juli 2020 sin avsikt att ansöka om avnotering från Nasdaq First North
Growth Market av Bolagets preferensaktie av serie B;
Bolaget presenterade den 13 juli 2020 en plan för rekapitalisering;
Bolaget offentliggjorde den 3 augusti 2020 att bolaget beviljats bygglov för ytterligare 12 nya
lägenheter på Nekvägen i Stockholm/Spånga;
Bolaget uppdaterade den 19 augusti 2020 om en reviderad rekapitaliseringsplan;
Bolaget påkallade den 21 augusti 2020 skriftliga förfaranden för att besluta om ändringar i villkoren
för koncernens tre utestående obligationslån;
Bolaget offentliggjorde den 9 september 2020 utfallet av de skriftliga förfarandena som påkallades
den 21 augusti 2020;
Bolaget påkallade den 10 september ett andra skriftligt förfarande för att besluta om ändringar i
villkoren för Oxie Obligationen;
Bolaget offentliggjorde den 29 september 2020 utfallet av det andra skriftliga förfarandet som
påkallades den 10 september 2020;
Bolaget offentliggjorde den 13 oktober 2020 information om konvertering av utestående
obligationslån och förvärv av fastighetsportföljd med anledning av kursrörelse i Prime Livings
stamaktie;
Bolaget offentliggjorde den 14 oktober att man ansökt om avnotering från Nasdaq First North Growth
Market av Bolagets preferensaktie av serie B;
Bolaget offentliggjorde den 15 oktober att börsen beslutat att godkänna Bolagets ansökan om
avnotering av Bolagets preferensaktie av serie B;
Bolaget offentliggjorde den 26 oktober att Bolaget och Studentbostäder i Sverige går samman under
det nya namnet Studentbostäder i Sverige; och
Bolaget kallade den 26 oktober till extra bolagsstämma torsdagen den 26 november 2020.

Utöver den information som Bolaget offentliggjort genom sin delårsrapport för perioden januari-juni 2020 samt
ovan upptagna pressmeddelanden har inga händelser av väsentlig betydelse för bolagets ställning inträffat
sedan årsredovisningen för 2019 lämnades. All information finns tillgänglig på bolagets hemsida,
www.primeliving.se, under För investerare – Finansiella rapporter och För investerare – Pressmeddelanden.

Stockholm den 26 oktober 2020

___________________________
Lars Wikström

___________________________
Mikael Wandt

___________________________
Jonas Andersson
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