
Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer att accepteras
från eller på uppdrag av aktieägare i något land där Erbjudandet, distribution av detta pressmeddelande eller godkännande av accept av Erbjudandet skulle strida
mot tillämpliga lagar eller regler eller skulle kräva att ytterligare erbjudandehandlingar upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd vidtas utöver vad
som krävs enligt svensk lag.

Amasten uppdaterar: anslutningsgraden i det offentliga
uppköpserbjudandet till aktieägarna i SSM, inklusive Amastens
nuvarande ägande, uppgår hittills till 85%
Den 14 oktober 2020 offentliggjorde Amasten Fastighets AB (publ) (”Amasten” eller ”Bolaget”) ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i SSM Holding AB
(”SSM”) att förvärva samtliga aktier i SSM med vederlag i nyemitterade stamaktier i Amasten (”Erbjudandet”).

Fram till och med idag, den 3 december 2020, har Amasten mottagit accepter motsvarande 55 procent av aktierna och rösterna i SSM. Inklusive Amastens
nuvarande ägande om knappt 30 procent uppgår därmed den totala anslutningsgraden hittills till 85 procent av aktierna och rösterna i SSM. Accepter från
förvaltarregistrerade aktieägare, med undantag för accepter från Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ), Gösta Welandson med bolag och Länsförsäkringar
Fondförvaltning, är inte inkluderade. Dessa accepter från förvaltarregistrerade aktieägare som har lämnats in till respektive förvaltare kommer att meddelas till
Bolaget när acceptfristen har löpt ut.

Acceptfristen i Erbjudandet avslutas den 7 december klockan 15.00. För förvaltarregistrerade aktieägare kan acceptfristen avslutas tidigare. Accept ska ske enligt
instruktioner från respektive förvaltare.

Amasten har som tidigare kommunicerats erhållit godkännande från Konkurrensverket för förvärvet av SSM och Erbjudandet är därmed inte längre villkorat av
erhållande av något tillstånd. Erbjudandet är heller inte villkorat av någon anslutningsgrad, men är alltjämt föremål för sedvanliga villkor, vilka anges i den
erbjudandehandling som har offentliggjorts med anledning av Erbjudandet.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Mikael Rånes, Förvaltningschef och tf VD, Tel: +46 (0)70-975 14 63, mikael.ranes@amasten.se
Hans Ragnarsson, CFO/vVD, Tel: +46 (0)70-328 85 83, hans.ragnarsson@amasten.se
Sebastian Schönström, Finanschef, +46 (0)72-250 27 72, sebastian.schonstrom@amasten.se

Denna information är sådan information som Amasten är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående tf VDs försorg,
för offentliggörande den 3 december 2020, kl. 17.31 CEST.
_____________________________________________________________________
Om Amasten

Amasten är ett fastighetsbolag som förvaltar, utvecklar och bygger. Fastighetsbeståndet utgörs av 92 procent bostäder, resterande ytor utgörs av kontors-, butiks-,
industri- och samhällslokaler. För ytterligare information besök vår hemsida www.amasten.se. Aktierna i Amasten är listade på Nasdaq First North Premier och
bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, telefon 08-528 00 399, info@fnca.se.

Viktig information

Erbjudandet, i enlighet med de villkor som anges i detta pressmeddelande, riktar sig inte till personer vars deltagande i Erbjudandet kräver att ytterligare
erbjudandehandlingar upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd vidtas utöver vad som krävs enligt svensk lag.

Distribution av detta pressmeddelande och andra dokument hänförliga till Erbjudandet kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner eller påverkas av lagar i
sådana jurisdiktioner. Exemplar av detta pressmeddelande skickas således inte, och får inte skickas, eller på annat sätt vidarebefordras, distribueras eller sändas,
inom, in i eller från någon sådan jurisdiktion. Därför måste personer som mottar detta pressmeddelande (inklusive, men inte begränsat till, förvaltare, förmyndare
och panthavare) och som är underkastade lagarna i en sådan jurisdiktion, informera sig om, och iaktta, eventuella tillämpliga lagar och regler. Underlåtenhet att
göra detta kan utgöra en överträdelse av värdepapperslagar i en sådan jurisdiktion. Amasten avsäger sig, i den mån det är möjligt enligt tillämplig lag, allt ansvar för
personers eventuella överträdelser av sådana bestämmelser.

I enlighet med svensk lag och praxis kan Amasten eller dess närstående eller dess ombud (på uppdrag av Amasten eller, så som tillämpligt, dess närstående)
samt närstående till dess finansiella rådgivare, vid olika tidpunkter och på annat sätt än genom Erbjudandet, direkt eller indirekt, förvärva eller arrangera förvärv av
aktier i SSM som omfattas av Erbjudandet eller andra värdepapper som går att utnyttja, konvertera till eller byta mot sådana aktier, före eller under den tid som
Erbjudandet är möjligt att acceptera. Sådana förvärv kan antingen ske på den öppna marknaden eller genom privata transaktioner. Information om sådana förvärv
eller arrangemang för förvärv kommer att offentliggöras enligt tillämpliga svenska regler.

Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer att accepteras
från eller på uppdrag av aktieägare i någon jurisdiktion där Erbjudandet, distribution av detta pressmeddelande eller godkännande av accept av Erbjudandet skulle
strida mot tillämpliga lagar eller regler eller skulle kräva att ytterligare erbjudandehandlingar upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd vidtas
utöver vad som krävs enligt svensk lag.

Information i detta pressmeddelande som rör framtida förhållanden eller omständigheter, inklusive information om framtida resultat, tillväxt och andra
utvecklingsprognoser samt effekter av Erbjudandet, utgör framtidsinriktad information. Sådan information kan exempelvis kännetecknas av att den innehåller orden
”bedöms”, ”avses”, ”förväntas”, ”tros”, eller liknande uttryck. Framtidsinriktad information är föremål för risker och osäkerhetsmoment, eftersom den avser
förhållanden och är beroende av omständigheter som inträffar i framtiden. Framtida förhållanden kan avsevärt komma att avvika från vad som uttryckts eller antytts i
den framtidsinriktade informationen på grund av många faktorer, vilka i stor utsträckning ligger utom Amastens och SSM:s kontroll. All sådan framtidsinriktad
information gäller endast för den dag den förmedlas och Amasten har ingen skyldighet (och åtar sig ingen sådan skyldighet) att uppdatera eller revidera någon
sådan information på grund av ny information, framtida händelser eller liknande, förutom i enlighet med gällande lagar och bestämmelser.


