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1 – Översikt

Definitioner
Med ”Koncernen” menas den koncern som består av
Adapta Fastigheter AB (publ) (org. nr. 556808-2803)
(”Adapta”, ”Bolaget” eller ”Emittenten”) och dess dotter
bolag. Med ”Bolagsbeskrivning” menas denna beskrivning
av Adapta som har tagits fram i samband med noteringen
på Nasdaq First North av Adaptas upp till SEK 625 000 000
seniora säkerställda återbetalningsbara obligationer med
rörliga ränta (”Obligationerna”).
Viktig information
Notera att all information som lämnas i denna Bolagsbeskrivning noga bör övervägas, i synnerhet såvitt avser de
specifika faktorer som nämns i avsnittet ”Riskfaktorer”
som beskriver vissa risker som en investering i Obligationerna innebär. Denna Bolagsbeskrivning har upprättats
med anledning av föreliggande notering av Obligationerna
på Nasdaq First North Bond Market (”First North”). Inget
prospekt kommer att registreras hos Finansinspektionen
med anledning av noteringen.
Framtidsinriktad information
Denna Bolagsbeskrivning innehåller framtidsinriktade
uttalanden och antaganden om framtida marknadsförhållanden, verksamhet och resultat. Dessa uttalanden finns
i flera avsnitt och inkluderar uttalanden rörande Bolagets
nuvarande avsikter, bedömningar och förväntningar. Orden ”anser”, ”avser”, ”bedömer”, ”förväntar sig”, ”förutser”,
”planerar”, eller liknande uttryck indikerar vissa av dessa
framtidsinriktade uttalanden. Andra sådana uttalanden
identifieras utifrån det aktuella sammanhanget. Faktiska
händelser och resultatfall kan komma att skilja sig avsevärt från vad som framgår av sådana uttalanden till följd
av risker och andra faktorer som Bolagets verksamhet
påverkas.

First North Disclaimer
First North Bond Market är en alternativ marknadsplats
som drivs av de olika börserna som ingår i Nasdaq.
Emittenter på First North Bond Market omfattas inte av
samma regler som Emittenter på en reglerad marknad.
De är istället föremål får en ett antal mindre omfattande
regler och juridiska krav. Risken att investera i en emittent
på First North Bond Market kan därför vara högre än en
investering i en emittent på en reglerad marknad. Åtminstone under ansökningsprocessen så måste emittenter –
med undantag för emittenter som har säkerheter som redan handlas på en reglerade marknad eller en First North
marknad – som ansöker om notering av obligationer
på First North Bond Market ha en Certified Adviser som
övervakar att reglerna följs. Nasdaq Stockholm godkänner
ansökan om upptagande till handel.

Certified Adviser:

Viktiga datum
Första handelsdag på First North för
Obligationen: 23 december 2016
Bokslutskommuniké 2016: 23 mars 2017
Årsredovisning 2016: 6 april 2017
Årsstämma 2016: 20 april 2017
Delårsrapport jan-mar 2017: 25 maj 2017
Delårsrapport jan-jun 2017: 31 augusti 2017
Delårsrapport jan-sep 2017: 30 november 2017
Handelsinformation
Kortnamn på First North: ADAPTA01
ISIN: SE0009161334
Obligationerna är registrerade av Euroclear Sweden AB.
Föreslagen handelspost på First North: 1 000 000 SEK
Certified Adviser: Wildeco Ekonomisk Information AB,
Box 7126,
103 87 Stockholm
Likviditetsgarant: Ingen
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2 – Riskfaktorer

Att investera i Obligationerna är förknippad med vissa
inneboende risker. Ett antal risker och osäkerhetsfaktorer
kan ha en negativ påverkan på Emittenten och Koncernen.
Dessa riskfaktorer omfattar bland annat finansiella risker,
tekniska risker, risker hänförliga till Koncernens operativa
verksamhet, miljörisker samt regulatoriska risker. Om några av dessa eller andra risker de facto skulle uppstå skulle
det kunna få en betydande och negativ påverkan på Koncernens verksamhet, resultat och finansiella situation, och
därmed Koncernens förmåga att uppfylla sina förpliktelser
(däribland återbetalning av kapitalbeloppet samt räntebetalningar) i enlighet med ”Villkoren” för Obligationerna. De
risker som beskrivs häri är inte uttömmande, och andra
risker som för närvarande inte är kända för Koncernen,
eller som Koncernen för närvarande bedömer som
oväsentliga, och som därmed inte tas upp häri, kan också
ha en negativ påverkan på Koncernen och på priset på
Obligationerna samt Koncernens förmåga att betala sina
skulder. Investerarna bör noga överväga den information
som lämnas häri och göra en oberoende värdering innan
de fattar beslut om en investering. Riskfaktorerna nedan
är inte rankade i någon specifik ordning.
Vänligen observera att enbart en begränsad juridisk
due diligence har genomförts i anslutning till emissionen
av Obligationerna. Därmed kan det föreligga risker avseende Koncernen och dess verksamhet som inte har framkommit under denna begränsade juridiska due diligence
och som därmed inte framgår av detta dokument.
Risker hänförliga till koncernen
Makroekonomiska faktorer
Fastighetsmarknaden påverkas i hög grad av makroekono
miska faktorer, såsom bland annat den allmänna ekonomiska utvecklingen, tillväxt, sysselsättningstrender, förändringar av infrastrukturen, befolkningstillväxt, inflation
samt räntenivåer. Om en eller flera av dessa faktorer skulle
uppvisa en negativ utveckling skulle det kunna få en negativ påverkan på Koncernens verksamhet, resultat och
finansiella ställning. Marknadsstörningar på fastighetsmarknaden där Koncernen bedriver verksamhet och en
ekonomisk nedgång på den globala marknaden som
helhet skulle kunna påverka Koncernen och Koncernens
kunders finansiella ställning. Vidare kan även en nedgång
i den globala ekonomin, minskad likviditet på den svenska
bostadsmarknaden eller minskad efterfrågan på Koncernens
produkter eller tjänster ha en väsentlig negativ p
 åverkan
på Koncernens verksamhet, resultat och finansiella ställning.
Vissa risker hänförliga till affärsmodellen och projekten
Koncernens främsta verksamhet omfattar att äga, utveckla
och förvalta fastigheter i Göteborgsområdet. Koncernen

är därmed i hög grad beroende av utvecklingen av, och
skulle i hög grad påverkas av, förändringar av fastighetsmarknaden i Göteborgsområdet. En negativ utveckling av
fastighetsmarknaden i Göteborgsområdet skulle kunna få
en betydande negativ påverkan på Koncernens verksamhet, resultat och finansiella ställning.
En av de främsta riskerna hänförliga till Koncernens
verksamhet är att några av Koncernens hyresgäster kanske
inte förlänger sina hyresavtal efter att de har löpt ut, vilket
skulle kunna få en negativ påverkan på Koncernens verksamhet, resultat och finansiella ställning. Vidare är Koncernen beroende av att dess hyresgäster betalar sin hyra i
tid, och om flera hyresgäster samtidigt är o
 förmögna att
göra sina hyresbetalningar skulle det kunna få en negativ
påverkan på Koncernens verksamhet, resultat och finansiella ställning, vilket kan påverka Emittentens förmåga att
betala tillbaka Obligationerna.
Fastighetsrisk
Avkastningen från fastigheterna är i hög grad beroende av
hyresintäkterna, kostnaderna som följer med portföljförvaltning, underhåll och fastighetsförvaltning, samt även
förändringar i fastigheternas marknadsvärde. Hyresintäkterna samt fastigheternas marknadsvärde påverkas
i allmänhet av den generella ekonomiska utvecklingen,
såsom BNP-tillväxt, sysselsättningstrender, inflation samt
förändrade räntenivåer.
Det finns en risk för att fastighetsvärdet och hyresintäkterna påverkas av konkurrens från andra fastighetsägare,
eller eventuella blivande hyresgästers uppfattning om
hur attraktiva, bekväma och säkra fastigheterna är. Det
finns en risk för att Koncernen drabbas av en nedgång i
hyresintäkterna eller marknadsvärdet på dess fastigheter,
och en sådan nedgång skulle få en negativ påverkan på
Koncernens verksamhet, resultat och finansiella ställning,
vilket kan påverka Emittentens förmåga att betala tillbaka
Obligationerna.
Transaktionsrisk
Förvärv av företag och fastigheter är en del av Koncernens
verksamhet. Sådana transaktioner är föremål för risker
och osäkerhetsfaktorer. Fastighetsförvärv, vare sig de sker
direkt eller genom förvärv av andelar i företag som äger
fastigheter, omfattar bland annat miljörisker, finansiella
risker, legala risker samt risker för tekniska problem. Om
några sådana risker hänförliga till framtida verksamhet,
förvärvade företag eller fastigheter skulle bli verklighet
skulle det kunna få en negativ påverkan på Koncernens
verksamhet, resultat och finansiella ställning, vilket kan
påverka Emittentens förmåga att betala tillbaka Obligationerna.
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Risker hänförliga till nya detaljplaner och bygglov
Det finns en risk för att detaljplaner som är nödvändiga
för Koncernens projekt inte blir godkända av kommunen,
eller att Koncernen inte får ett slutgiltigt godkännande
för detaljplanerna inom den föreskrivna tidsperioden.
Om någon av de beskrivna riskerna skulle bli verklighet
skulle det kunna få en väsentlig negativ påverkan på
Koncernens verksamhet, resultat och finansiella ställning, vilket kan påverka Emittentens förmåga att betala
tillbaka Obligationerna.
Risker hänförliga till projekten
Det pågående projektet (”Kongahällaprojektet”) på
fastigheten Kungälv Komarken 1:8 befinner sig i ett tidigt
skede. Samtliga bygglov har erhållits, men det planerade
byggnadsarbetet på fastigheten har ännu inte påbörjats.
Kongahällaprojektet omfattar byggandet av ett handelskvarter med cirka 90 hyresgäster. Byggavtalen gällande
markarbeten samt bygget av handelskvarteret har ännu
inte undertecknats och är under förhandling. Emittentens
har ingått ett samarbetsavtal med Serneke Group AB
(inklusive dotterbolagen Serneke Bygg AB och Serneke
Anläggning AB) (”Serneke”) med löpande räkning. Den
uppskattade kostnaden för bygget är 936 000 000 SEK,
varav cirka 600 000 000 SEK är hänförligt till underleverantörer som kommer att anlitas enligt avtal till ett fast pris.
Det pågående projektet avseende byggandet av kontor
på fastigheten Kungälv på en del av Komarken 1:1 (”Kontorsprojektet”) befinner sig i ett ännu tidigare stadium än
Kongahällaprojektet. Koncernen har förvärvat fastigheten
från Kungälvs kommun genom fastighetsombildning, men
har ännu inte ansökt om de bygglov som krävs för ett
genomförande av Kontorsprojektet.
Koncernen har även ett framtida projekt planerat avseende fastigheten Mölndal Eken 1:8 (”Ekenprojektet”). Även
detta projekt befinner sig i ett tidigt skede och detaljplanearbetet beräknas påbörjas under 2017.
Fastighetsprojekt i ett tidigt skede är alltid föremål för
betydande risker, och erhållandet av det förväntade värdet
är beroende av en framgångsrik implementering av fastighetsprojektet. Kongahällaprojektet, Kontorsprojektet och
Ekenprojektet omfattas av risker hänförliga till nödvändiga
myndighetsgodkännanden och slutförandet av byggnadsarbetet. Detta inkluderar risker såsom ogynnsamma
väderförhållanden, skador, brand eller annan skadegörelse.
Det finns en risk att Kongahällaprojektet, Kontorsprojektet
eller Ekenprojektet blir försenade av olika anledningar eller
att kostnaden för Kongahällaprojektet, Kontorsprojektet
och Ekenprojektet ö
 verskrider den beräknade budgeten.
Vad gäller de beräknade kostnaderna för byggandet av
Kongahällaprojektet finns det en risk för att den faktiska

byggkostnaden överskrider den beräknade kostnaden om
936 000 000 SEK och att Kongahällaprojektet kan överskrida budgeten eftersom byggavtalet med Serneke går på löpande räkning, med undantag för kostnaderna avseende
underleverantörer med avtal med fasta kostnader, vilka
beräknas uppgå till cirka 600 000 000 SEK. Kongahällaprojektet, Kontorsprojektet eller Ekenprojektet kan avbrytas
eller bli dyrare och därmed ge mindre avkastning än vad
Emittenten har beräknat, vilket kan ha en väsentlig negativ
effekt på Emittentens verksamhet, resultat eller finansiella
ställning, vilket kan påverka Emittentens förmåga att betala tillbaka Obligationerna.
Risker avseende förhandsvärdet på fastigheterna
Komarken 1:8 och Mölndal Eken 1:8
Förhandsvärdet på fastigheten Kungälv Komarken 1:8 och
fastigheten Mölndal Eken 1:8 är enbart ett beräknat framtida värde på de färdigställda byggnaderna på fastigheterna, med avdrag för byggkostnader och risker förknippade
med byggandet. För att uppnå det angivna förhandsvärdet
måste samtliga nödvändiga bygglov ha erhållits, bygget
måste ha färdigställts i enlighet med den kostnadsbudget
som förhandsvärdet grundar sig på och inga övriga hinder
eller avvikelser ska ha uppkommit under b
 yggnadstiden.
För att fastigheternas förhandsvärde ska uppnås krävs
också att samtliga fastigheter blir uthyrda och att hyres
perioderna blir som förväntat. Om förhandsvärdena skulle
vara inkorrekta kan det få en negativ påverkan på Koncernens finansiella ställning, vilket kan påverka Emittentens
förmåga att betala tillbaka Obligationerna.
Risker avseende hyresavtalen
Huvuddelen av hyresavtalen omfattar ett tak för det
hyrestillägg som betalas av hyresgästen för drift, underhåll och tjänster avseende de gemensamma utrymmena
i fastigheterna. Följaktligen kan hyresvärden i enlighet
med dessa avtal enbart kräva maximalt 50–75 SEK/m2
och år från hyresgästerna. Det finns en risk att respektive
hyresvärd kommer att erfara en ökning av kostnaderna
för drift, underhåll och tjänster avseende de gemensamma utrymmena som hyresvärden inte kan ta betalt av från
hyresgästerna till följd av taket i hyrestilläggen. En sådan
ökning skulle få en negativ effekt på Koncernens resultat
och finansiella ställning, vilket kan påverka Emittentens
förmåga att betala tillbaka Obligationerna.
Beroende av lagar, regler och beslut
Koncernens verksamhet och Fastighetsutveckling regleras
och påverkas av ett flertal olika lagar och regler samt av
processer och beslut hänförliga till dessa lagar och regler.
Exempelvis kan både plan- och bygglagen (2010:900),
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byggregler, säkerhetsföreskrifter, bestämmelser avseende
byggnadsmaterial och regler gällande k
 ulturminnesmärkta
byggnader, påverka Koncernens verksamhet samt förmågan, och kostnaden för, att utveckla fastigheter. Koncernen
bedriver sin Fastighetsutveckling i enlighet med sin tolkning
av tillämpliga lagar och regler, men det finns en risk för att
Koncernens rådgivares tolkning kan vara inkorrekt eller att
sådana lagar och regler kan komma att ändras i framtiden.
Det finns också en risk för att förändringar av aktuella
lagar och regler skulle kunna hindra Koncernen från att
utveckla eller bygga om fastigheter i enlighet med sina
avsikter och leda till oväntade k
 ostnader eller till begränsningar i utvecklingen av Koncernens verksamhet.
Olika lagar och bestämmelser (bland annat, utan
begränsningar, konkurrensregler, markförordningar,
miljöbestämmelser och skatter) påverkar den verksamhet
som bedrivs av Koncernen. Ny eller ändrar lagstiftning
skulle kunna leda till oväntade kostnader eller medföra
begränsningar av utvecklingen av verksamheten
Om en eller flera av ovanstående faktorer skulle utvecklas
negativt eller om någon av de beskrivna riskerna skulle bli
verklighet, skulle det kunna få en väsentlig negativ påverkan
på Koncernens verksamhet, resultat och finansiella ställning,
vilket kan påverka Emittentens förmåga att betala tillbaka
Obligationerna.

på Koncernen vara högre, vilket innebär att Koncernen
kan ådra sig kostnader för efterbehandling och sanering
för att kunna använda fastigheten enligt sina önskemål.
Slutligen skulle ändrade lagar, regler och krav från
myndigheterna inom miljöområdet kunna leda till högre
kostnader för Koncernen med avseende på sanering eller
efterbehandling avseende fastigheter som Koncernen äger
i nuläget eller förvärvar i framtiden. Sådana förändringar
skulle också kunna leda till ökade kostnader eller förseningar för Koncernen vad gäller att kunna bedriva Fastighetsutvecklingen i enlighet med Koncernens önskemål.
Alla sådana krav skulle kunna få en väsentlig negativ
påverkan på Koncernens verksamhet, resultat och finansiella ställning, vilket kan påverka Emittentens förmåga att
betala tillbaka Obligationerna.

Miljörisk
Utgångspunkten för ansvaret gällande föroreningar och
övriga miljöskador är, enligt aktuella miljölagar, att det är
den som bedriver verksamhet som har ansvaret. Koncernen bedriver ingen verksamhet som kräver tillstånd i
enlighet med Miljöbalken (1998:808). Det kan e
 mellertid
förekomma, eller kan ha förekommit, hyresgäster i fastigheterna som Koncernen äger, direkt eller indirekt, som
bedriver verksamhet som kräver särskilda tillstånd i enlighet med Miljöbalken, dvs. som är rörelsedrivande i enlighet
med Miljöbalken.
Om inget företag kan genomföra eller betala för efter
behandling av en fastighet ska köparen av fastigheten som
vid tiden för förvärvet kände till, eller borde ha upptäckt
föroreningarna, vara ansvarig för efterbehandlingen. Det
innebär att det under vissa omständigheter kan ställas
krav på Koncernen avseende sanering eller efterbehandling hänförliga till förekomsten av, eller misstankar om,
föroreningar i grundvattentäkter eller i grundvattnet, för
att kunna försätta fastigheten i ett sådant skick som krävs
enligt Miljöbalken.
Vidare kan tidigare företag ha genomfört efterbehandling av en fastighet på ett godtagbart sätt enligt användningen vid den tidpunkten. Som ett resultat av förändrad användning för bostäder kan kraven som ställs

Konkurrenssituationen
Koncernen bedriver verksamhet på en konkurrensutsatt
marknad. Koncernens framtida möjligheter att k
 onkurrera
är bland annat beroende av Koncernens förmåga att förutse
framtida förändringar och trender på marknaden, samt
att snabbt kunna reagera på befintliga och framtida behov
på marknaden, vilket kan leda till ökade kostnader eller
kräva prissänkningar eller förändringar av Koncernens
verksamhetsmodell. Vidare bedriver Koncernen v erksamhet
på en marknad där flera av Koncernens konkurrenter har
större finansiella resurser än Koncernen. Ökad konkurrens
från befintliga och nya marknadsaktörer samt försämrade
möjligheter att konkurrera skulle kunna få en väsentlig
negativ påverkan på Koncernens verksamhet, resultat och
finansiella ställning, vilket kan påverka Emittentens förmåga att betala tillbaka Obligationerna.

Exploateringsrisk
Eftersom Koncernens främsta verksamhet omfattar utveckling och ombyggnad av fastigheter är Koncernen i hög
grad beroende av att kunna exploatera marken som krävs
för Fastighetsutveckling. Om Koncernen inte kan exploatera
så stora markområden som behövs skulle det kunna få
en väsentlig negativ påverkan på Koncernens verksamhet,
resultat och finansiella ställning, vilket kan påverka Emittentens förmåga att betala tillbaka Obligationerna.

Nyckelpersoner
Koncernens framtida utveckling är i hög grad beroende av
kompetensen, erfarenheten och engagemanget hos dess
nyckelmedarbetare och rådgivare. Dessa personer har
också omfattande kunskaper om Koncernen och branschen
i allmänhet. Därför är det viktigt för Koncernens framtida
affärsverksamhet och utveckling att man kan behålla, och
där det är nödvändigt även rekrytera, personer med stor
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kompetens. Om Koncernen skulle bli oförmögen att behålla
eller rekrytera sådana personer skulle det kunna ha en
negativ påverkan på Koncernens verksamhet, finansiella
ställning, intäkter och resultat, vilket kan påverka Emittentens förmåga att betala tillbaka Obligationerna.
Negativ publicitet
Negativ publicitet eller nyheter avseende Koncernen
kan, oavsett om de är korrekta eller inte, sänka värdet på
varumärket och få en negativ påverkan på Koncernens
verksamhet, finansiella ställning, intäkter och resultat,
vilket kan påverka Emittentens förmåga att betala tillbaka
Obligationerna.
Koncernens upplåning och ränterisk
Koncernen har upptagit, och kan i enlighet med begränsningarna angivna i de slutgiltiga Villkoren, uppta ytterligare
finansiella lån för att kunna finansiera affärsverksamheten.
En sådan finansiering kan generera räntekostnader som kan
vara högre än de vinster som alstras av de investeringar
som görs av Koncernen. Att låna pengar för att göra
investeringar kommer att öka Koncernens exponering mot
kapitalförluster och högre räntekostnader. Vidare är Koncernen exponerad för förändringar i räntorna genom sina
finansieringsavtal som löper med rörlig ränta. Räntorna
påverkas av ett antal faktorer som ligger utanför Koncernens
kontroll, bland annat regeringarnas och centralbankernas
räntepolitik. Höjda räntor skulle innebära en ökning av
Koncernens ränteförpliktelser, vilket skulle kunna få en
negativ påverkan på Koncernens verksamhet, resultat och
finansiella ställning. För att hantera ränteexponeringen
har Koncernen ingått vissa derivatavtal och kan i framtiden ingå fler derivatavtal. Det är emellertid möjligt att
en sådan aktuell eller framtida säkring (om den används)
inte ger Koncernen tillräckligt skydd mot negativa effekter
av förändringar i räntenivåerna. Vidare är nyttan av alla
säkringsarrangemang i hög grad beroende av korrektheten i Koncernens antaganden och prognoser. Samtliga
felaktiga uppskattningar som påverkar sådana antaganden och prognoser skulle kunna få en negativ påverkan på
Koncernens verksamhet, resultat och finansiella ställning,
vilket kan påverka Emittentens förmåga att betala tillbaka
Obligationerna.
Skatterelaterade risker
Koncernen bedriver verksamhet i enlighet med sina egna
tolkningar av tillämpliga skatteregler samt tillämpliga krav
och beslut. Det finns en risk för att Koncernens eller dess
rådgivares tolkning och Koncernens tillämpning av lagar,
bestämmelser och juridisk praxis inte har varit, eller i framtiden inte är, korrekt eller att sådana lagar, bestämmelser

eller sådan praxis kommer att ändras, eventuellt med retroaktiv verkan. Om en sådan händelse skulle inträffa kan
Koncernens skatteskulder öka, vilket skulle få en negativ
påverkan på Koncernens resultat och finansiella ställning.
Ändringar av skattereglerna skulle exempelvis kunna
omfatta avslag på ränteavdrag, ytterligare beskattning av
direkt eller indirekt försäljning av fastigheter och/eller att
skatteförluster som har överförts i ny räkning förverkas,
vilket skulle kunna påverka Koncernens resultat och finansiella ställning i framtiden, vilket kan påverka Emittentens
förmåga att betala tillbaka Obligationerna.
Förmåga att betala skulder
Emittentens förmåga att betala sina skulder avseende
Obligationerna kommer bland annat att vara b
 eroende av
Koncernens framtida ekonomiska och operativa r esultat,
vilka kommer att påverkas av rådande ekonomiska v
 illkor,
samt finansiella, verksamhetsmässiga och juridiska
faktorer, varav vissa är utom Koncernens kontroll. Om
Koncernens rörelseintäkter inte är tillräckliga för att betala
befintliga eller framtida skulder kommer Koncernen att
tvingas vidta åtgärder såsom att minska eller skjuta upp
affärsverksamheter, förvärv, investeringar eller kapital
investeringar, att sälja tillgångar, omstrukturera eller
refinansiera skulden eller ansöka om ytterligare eget kapital.
Det skulle kunna få en negativ påverkan på Koncernens
verksamhet, intäkter, resultat och finansiella ställning,
vilket kan påverka Emittentens förmåga att betala tillbaka
Obligationerna.
Kreditrisk
Kreditrisk föreligger när det finns en risk för att Koncernens
motparter inte kan uppfylla sina finansiella åtaganden
gentemot Koncernen. Den finansiella ställningen för Koncernens innevarande eller eventuella framtida hyresgäster
och andra motparter kan bli sådan att de inte kan betala
den avtalade hyran eller andra belopp som de är skyldiga
Koncernen när de förfaller eller på annat sätt fullgöra sina
finansiella åtaganden. Det skulle få en negativ påverkan
på Koncernens verksamhet, intäkter, resultat och finansiella ställning, vilket kan påverka Emittentens förmåga att
betala tillbaka Obligationerna.
Emittentens beroende av andra företag i Koncernen
Emittenten är ett holdingbolag och innehar inga betydande
tillgångar utöver ägandet av sina dotterföretag. Emittenten
är därmed beroende av erhållandet av tillräckliga intäkter
och kassaflöden hänförliga till dotterföretagens verksamhet.
Följaktligen är Emittenten beroende av dotterföretagens
tillgång till likvida medel och deras juridiska förmåga att
betala utdelning, vilken från tid till annan begränsas av
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bolagsmässiga hänsyn samt bolagslagstiftning (ett Koncern
företag, Adapta Eken AB (”Eken AB”), har ingått ett kredit
avtal med Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) som
omfattar en bestämmelse som, i enlighet med aktiebolagslagen, begränsar samtliga utdelningar och valutaöverföringar från Eken AB till Emittenten. Eken AB representerade
cirka 29 procent av Koncernens nettoomsättning (rullande
12 månader) i juni 2016). En minskning i sådana intäkter
och kassaflöden skulle kunna få en väsentlig negativ effekt
på Emittentens finansiella ställning och dess förmåga att
betala sina skulder avseende Obligationerna.
Majoritetsägare
En av Emittentens majoritetsägare kan ha intressen som är
i konflikt med obligationsinnehavarnas intressen, i synnerhet om Koncernen stöter på svårigheter eller är oförmögen
att betala sina skulder när de förfaller. En majoritetsägare
har laglig rätt att styra många av de frågor där det sker
omröstning på bolagsstämman. En majoritetsägare har
exempelvis rätt att välja styrelse. Vidare kan en majoritetsägare också ha ett intresse av att genomföra förvärv,
avyttringar, finansieringar eller andra transaktioner som
enligt deras bedömning skulle förbättra deras aktieplaceringar, även om sådana transaktioner kan innebära risker
för obligationsinnehavarna. En aktieägare eller någon av
dess närstående kan i normalfallet förvärva verksamheter
som direkt konkurrerar med Koncernen, vilket kunna ha en
negativ påverkan på Koncernens verksamhet, finansiella
ställning, intäkter och resultat, vilket kan påverka Emittentens förmåga att betala tillbaka Obligationerna.
Rättstvister
Tvister är inte ovanliga inom den bransch där Koncernen
verkar och kan uppkomma med köpare, säljare och andra
parter i projekt och kan även uppstå avseende miljöfrågor.
Tvister kan vara tidskrävande och leda till kostnader som
inte kan förutses. Skadeståndskrav eller rättsliga åtgärder kan i framtiden drabba Koncernen och ha väsentliga
ogynnsamma effekter på Koncernens finansiella ställning,
verksamhet, vinstmedel, resultat och marknadsposition
eller prissättning av obligationerna, vilket kan påverka
Emittentens förmåga att betala tillbaka Obligationerna.
Försäkringsrisk
Koncernen anlitar Söderbergh & Partners som försäkringsmäklare och IF som försäkringsbolag. Om Koncernen är oförmögen att bibehålla sitt försäkringsskydd till
för den godtagbara villkor, eller om framtida affärskrav
överstiger eller faller utanför Koncernens försäkringsskydd, eller om Koncernens avsättningar för oförsäkrade
kostnader inte räcker för att täcka slutkostnaderna kan

det negativt påverka Koncernens verksamhet, finansiella
ställning, vinstmedel och resultat, vilket kan påverka Emittentens förmåga att betala tillbaka Obligationerna.
Globala ekonomiska villkor och marknadsvillkor
Den senaste tidens pågående osäkerhet på de internationella finansmarknaderna kan få en negativ effekt på
världsekonomin. Marknadsturbulens eller nedgångar i
världsekonomin kan påverka den finansiella ställningen
för Koncernens hyresgäster och eventuellt deras förmåga
att betala sin hyra och bedriva affärer med Koncernen.
En försämring av världsekonomin eller minskad efterfrågan på Koncernens fastigheter kan negativt påverka
Koncernens verksamhet, finansiella ställning och resultat,
vilket kan påverka Emittentens förmåga att betala tillbaka
Obligationerna.
Risker hänförliga till obligationerna
Förmåga att efterleva Villkoren för Obligationerna
Emittenten måste efterleva Villkoren för Obligationerna.
Händelser utanför Koncernens kontroll, däribland förändringar i de ekonomiska villkor och affärsvillkor under vilka
Koncernen verkar, kan påverka Emittentens förmåga att
uppfylla bland annat sina åtaganden i Villkoren för Obligationerna. Ett brott mot Villkoren för Obligationerna kan leda
till uteblivna betalningar enligt Villkoren för Obligationerna,
vilket kan få en negativ effekt på Koncernens verksamhet,
resultat eller finansiella ställning, vilket kan påverka Emittentens förmåga att betala tillbaka Obligationerna.
Kreditrisker
Investerare i Obligationerna tar på sig en kreditrisk hänförlig till Koncernen. Betalningarna till obligationsinnehavarna
enligt Villkoren för Obligationerna beror därför på Koncernens förmåga att fullgöra sina betalningsförpliktelser,
vilket i sin tur till stor del beror på Koncernens verksamhet
och finansiella ställning. Koncernens finansiella ställning
påverkas av flera faktorer, varav vissa har nämnts ovan.
En ökad kreditrisk kan medföra att marknaden prissätter
Obligationerna med en högre riskpremie, vilket skulle
påverka Obligationernas värde negativt. En annan aspekt
av kreditrisken är att en försämrad finansiell ställning kan
medföra att Koncernens kreditvärdighet minskar och att
Koncernens möjligheter till skuldfinansiering vid slutet av
Obligationslånets löptid försämras, vilket kan påverka Emittentens förmåga att betala tillbaka Obligationerna.
Refinansieringsrisk
Koncernen kan också behöva refinansiera hela eller
delar av sin utestående skuld i framtiden, däribland
Obligationerna. Koncernens förmåga att framgångsrikt
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refinansiera sin skuld beror bland annat på villkoren på
bankmarknaden, kapitalmarknaderna och Koncernens
eget finansiella läge vid tidpunkten. Koncernen kan vara
ur stånd att erhålla finansiering på fördelaktiga villkor,
eller överhuvudtaget. Koncernens oförmåga att refinansiera sina skuldobligationer på förmånliga villkor, eller
överhuvudtaget, skulle kunna få en väsentlig negativ effekt på verksamheten, intäktsmedlen och resultatet och
obligationsinnehavarnas utsikter till återvinning under
Obligationerna.
Ränterisker
Obligationernas värde beror på flera faktorer. En av de
väsentligaste över tid är marknadsräntan. Investeringar
i Obligationerna innebär en risk att Obligationernas
marknadsvärde kan påverkas negativt av ändringar i marknadsräntan.
Obligationernas marknadspris kan fluktuera
Obligationernas marknadspris kan beröras av avsevärda
fluktuationer som en reaktion på faktiska eller förväntade
variationer i Emittentens och dess konkurrenters rörelse
resultat, negativ utveckling av verksamheten, negativ
publicitet, förändringar av den regleringsrelaterade miljö
som Koncernen verkar i, förändringar av värdepappers
analytikers finansiella uppskattningar och faktisk eller
förväntad försäljning av ett stort antal obligationer samt
andra faktorer. Dessutom har det varit stora fluktuationer
i priser och volymer på de globala finansmarknaderna på
senare år, vilka om de upprepas i framtiden, skulle kunna
påverka Obligationernas marknadspris negativt utan samband med Koncernens rörelseresultat, finansiella ställning
eller utsikter.
Risker hänförliga till transaktionssäkerheten
Även om Emittentens förpliktelser gentemot Investerarna
enligt Obligationerna säkras genom säkerheter av högsta
prioritet över aktierna i vissa av Koncernens företag samt
som säkerhet över vissa koncerninterna lån från Emittenten till ett dotterföretag, är det inte säkert att avkastningen från en exekutiv försäljning av de säkrade tillgångarna
skulle räcka för att täcka hela den summa som man var
skyldig investerarna.
Obligationsinnehavarna kommer att företrädas av
Nordic Trustee & Agency AB som Säkerhetsförvaltare
(”Säkerhetsförvaltaren”) i samtliga frågor som rör transak
tionssäkerheten. Det finns en risk att Säkerhetsförvaltaren, eller någon utsedd av denne, inte uppfyller sina
förpliktelser korrekt, i fråga om att finslipa, upprätthålla,
verkställa eller vidta andra nödvändiga åtgärder avseende
transaktionssäkerheten. Transaktionssäkerheten berörs

också av vissa strängare perioder då obligationsinnehavarna inte fullt ut eller alls omfattas av transaktionssäkerheten.
Säkerhetsförvaltaren har rätt att ingå avtal med medlemmarna i Koncernen eller tredje part eller vidta annan
nödvändig åtgärd för att bibehålla, frisläppa eller verkställa transaktionssäkerheten eller i syfte att bland annat
fastställa obligationsinnehavarnas rätt till säkerheten.
Risker hänförliga till verkställande av t ransaktionssäkerheten
Om ett dotterföretag vars aktier har ställts som säkerhet
till förmån för obligationsinnehavarna blir föremål för
upphävande av gäldenärs inlösningsrätt till intecknad
egendom, upplösning, avveckling, likvidering, re kapitalisering, administrativ eller annat konkurs- eller insolvensförfarande kan de aktier som har ställts som säkerhet ha
begränsat värde, eftersom alla dotterföretagets förpliktelser först måste uppfyllas, vilket potentiellt lämnar små
eller inga tillgångar kvar i dotterföretaget för obligationsinnehavarna.
Följden kan bli att obligationsinnehavarna inte återvinner hela värdet (eller något värde alls vid exekutiv
försäljning) av aktierna. Dessutom kan värdet på de aktier
som ställts som säkerhet minska över tid.
Värdet på ett koncerninternt lån som beviljats av Emittenten till ett dotterföretag som ställts som säkerhet till
förmån för obligationsinnehavarna är i hög grad beroende
av det aktuella dotterföretagets förmåga att återbetala
sitt lån. Om dotterföretaget inte kan betala sin skuld vid
verkställande av den ställda säkerheten genom det koncerninterna lånet kanske inte obligationsinnehavarna inte
återvinner hela värdet eller något värde av den säkerhet
som ställts genom det koncerninterna lånet.
Om avkastningen av ett verkställande inte räcker för
att återbetala samtliga belopp som ska betalas i samband
med Obligationerna, kommer obligationsinnehavarna endast att ha en fordran utan säkerhet mot Emittenten och
dess kvarvarande tillgångar (om några) för de belopp som
förblir utestående i samband med Obligationerna.
Dotterföretags underordnade ställning och insolvens
Samtliga tillgångar ägs av och samtliga intäkter genereras
i Emittentens dotterföretag. Dotterföretagen är rättsligt
åtskilda från Emittenten och har ingen förpliktelse att göra
betalningar till Emittenten av några intäkter som genereras i deras verksamhet. Dotterföretagens förmåga att
göra betalningar till Emittenten begränsas bland annat av
tillgången på medel, bolagsmässiga och juridiska begränsningar (t.ex. begränsningar av valutaöverföringar).
Om Emittenten inte kan ta emot medel i form av
utdelningar eller valutaöverföringar från ett eller flera
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dotterföretag kan det påverka Emittentens förmåga att
utföra sina betalningsförpliktelser enligt Obligationerna,
vilket kan få en väsentlig negativ effekt på Emittentens
verksamhet, finansiella ställning, intäkter och resultat,
vilket kan påverka Emittentens förmåga att betala tillbaka
Obligationerna.
Koncernen eller dess tillgångar kanske inte kan skyddas
mot fordringsägarnas åtgärder mot något av Koncernens
dotterföretag, oavsett om det regleras av konkurslagstiftning, avtal eller annat. Dessutom kan uteblivna betalningar från eller insolvens av några av Koncernens dotterföretag leda till en förpliktelse för Koncernen att göra
betalningar enligt moderbolagets finansiella garantier
eller resultatgarantier för dotterföretagets förpliktelser
eller om andra av Koncernens skuldebrev också förfaller
till betalning.
Tillgångar som säkerhet till tredje part
Mot bakgrund av vissa begränsningar från tid till annan
kan Emittenten ådra sig ytterligare finansiella skulder och
tillhandahålla ytterligare säkerhet för lånet. Om säkerhet
ställs till långivare som tredje part blir obligationsinnehavarna, i händelse av Emittentens konkurs, omorganisation
eller avveckling, efterställda i fråga om rätten till betalning
från de tillgångar som ställts som säkerhet till långivaren
som tredje part. Om långivaren som tredje part innehar
säkerhet som ställts av Koncernen skulle verkställa
säkerheten på grund av utebliven betalning från något
av Koncernens företag, enligt de relevanta finansiella
dokumenten, skulle verkställandet kunna få en väsentlig
negativ effekt på Koncernens tillgångar och verksamhet
vilket kan påverka Emittentens förmåga att betala
tillbaka Obligationerna.
Begränsad koncernnytta vid tillhandahållande av säkerhet till
obligationsinnehavarna
Om ett aktiebolag ställer säkerhet för en annan parts förpliktelser utan att dra tillräcklig koncernnytta därav kräver
beviljandet av säkerhet medgivande från samtliga av det
beviljande bolagets aktieägare, och gäller endast upp till det
belopp som bolaget skulle kunna ha betalat som utdelning
till sina aktieägare vid den tidpunkt då säkerheten ställdes.
Om ingen koncernnytta dras av den ställda säkerheten har
säkerheten begränsad giltighet. En säkerhet ställd av ett
av Emittentens dotterföretag kan därför vara begränsad,
vilket skulle påverka obligationsinnehavarnas säkerhetsläge negativt.
Risker hänförliga till förtidsinlösen
I enlighet med Villkoren för Obligationerna förbehåller
sig Emittenten rätten att lösa in samtliga utestående

 bligationer före förfallodagen. Om Obligationerna löses
O
in före förfallodagen har innehavarna av O
 bligationerna
rätt att erhålla ett belopp från den förtidsinlösen som
överskrider det nominella beloppet i enlighet med
Villkoren för Obligationerna. Det finns emellertid en
risk för att Obligationernas marknadsvärde är högre än
beloppet för den förtidsinlösen och att det kanske inte
är möjligt för obligationsinnehavarna att återinvestera
en sådan avkastning till en effektiv ränta som är lika hög
som räntan på Obligationerna och kanske bara kan göra
det till en betydligt lägre ränta. Vidare är det möjligt att
Emittenten inte har tillräckliga medel vid tidpunkten för
den obligatoriska återbetalningen att genomföra den
nödvändiga inlösen av Obligationerna.
Ingen åtgärd mot Emittenten och obligationsinnehavarnas
representation
I enlighet med Villkoren för Obligationerna kommer obligationsförvaltaren att representera samtliga obligationsinnehavare i samtliga frågor som rör Obligationerna, och
obligationsinnehavarna är förhindrade att vidta ensidiga
åtgärder mot Emittenten eller något annat Koncernföretag.
Följaktligen har inte enskilda obligationsinnehavare rätt
att vidta rättsliga åtgärder för att kräva en uppsägning av
eller frigöra någon säkerhet utställd av Emittenten eller
något annat Koncernföretag, och har därmed inte tillgång
till några effektiva rättsliga medel såvida inte och inte
förrän en majoritet av obligationsinnehavarna enas om
att vidta sådana åtgärder. Det finns emellertid en risk för
att en enskild obligationsinnehavare i vissa situationer kan
vidta ensidiga åtgärder mot Emittenten eller något annat
Koncernföretag (i strid mot Villkoren för Obligationerna).
Det skulle kunna få en negativ effekt på en acceleration av
Obligationerna eller övriga åtgärder mot Emittenten eller
något annat Koncernföretag.
För att det ska vara möjligt för obligationsförvaltaren
att representera obligationsinnehavarna i domstol kan
obligationsinnehavarna eller deras förvaltare behöva lämna
separata, skriftliga fullmakter för domstolsprocesser. Om
obligationsinnehavarna inte lämnar in sådana fullmakter
kan det ha en negativ påverkan på domstolsprocesserna.
I enlighet med Villkoren för Obligationerna kommer
obligationsförvaltaren i vissa fall ha rätt att fatta beslut
och vidta åtgärder som är bindande för samtliga obligationsinnehavare. Följaktligen skulle obligationsförvaltarens
åtgärder i sådana frågor påverka en obligationsinnehavares rättigheter i enlighet med Villkoren för Obligationerna
på ett sätt som skulle kunna vara ogynnsamt för vissa
obligationsinnehavare.
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Möten för obligationsinnehavarna
Villkoren för Obligationerna omfattar vissa bestämmelser avseende möten för obligationsinnehavarna. Sådana
möten kan hållas för att fatta beslut i frågor rörande
obligationsinnehavarnas intressen. Villkoren för Obligationerna kommer att ge en fastställd majoritet rätt att binda
samtliga obligationsinnehavare, däribland obligationsinnehavare som inte har deltagit på mötet och de som
har röstat annorlunda än den nödvändiga majoriteten på
ett möte för obligationsinnehavarna som har utlysts och
genomförts i vederbörlig ordning. Följaktligen skulle majoritetens åtgärder i sådana frågor påverka en obligationsinnehavares rätt på ett sätt som kanske inte är önskvärt
för vissa av obligationsinnehavarna.
Begränsningar av möjligheterna att överföra O
 bligationerna
Obligationerna har inte registrerats, och kommer inte
att registreras, i enlighet med den amerikanska värde
papperslagen (U.S. Securities Act av 1933), med ändringar,
eller enligt värdepapperslagarna i några amerikanska
delstater. Med vissa undantag får inte en innehavare av
Obligationerna bjuda ut dessa till försäljning eller sälja
dessa i USA. Emittenten har inte förbundit sig att regi
strera Obligationerna i enlighet med U.S. Securities Act
eller i enlighet med värdepapperslagarna i några ameri
kanska delstater eller att verkställa något erbjudande
om utbyte av Obligationerna. Vidare har inte Emittenten
registrerat Obligationerna i enlighet med något annat
lands gällande värdepapperslagar. Det åligger samtliga
obligationsinnehavare och samtliga efterföljande investerare att säkerställa att deras respektive erbjudanden och
försäljningar av Obligationerna på andrahandsmarknaden
följer samtliga tillämpliga värdepapperslagar. Om någon
investerare skulle överträda begränsningarna som gäller
för Obligationerna finns det en risk att en sådan investerare bryter mot gällande värdepapperslagar, vilket skulle
kunna få negativa följder.

Risker hänförliga till clearing och reglering i
Euroclears kontosystem
Obligationerna har förts in i Euroclears kontobaserade
system, och inga fysiska papper har utfärdas. Clearing
och reglering avseende Obligationerna genomförs därför
i Euroclears kontosystem, vilket även gäller betalning av
ränta och återbetalning av kapitalbeloppet. Investerarna
är därmed beroende av att Euroclears kontobaserade
system för clearing, reglering och betalning och övriga
frågor fungerar avseende de Obligationer som omfattas
av Euroclears kontobaserade system.
Ändrad eller ny lagstiftning
Villkoren grundar sig på svensk lag som gäller vid tid
punkten för emissionen av Obligationerna. Det finns alltid
en risk för framtida lagändringar i regler, förändringar
eller modifieringar av administrativ praxis eller rättspraxis
vilket kan påverka värdet på Obligationen negativt.
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3 – Bakgrund och motiv

Sammanfattning
Adapta är moderbolag i en koncern som bedriver fastighetsutveckling, förvaltning av fastigheter och därmed
förenlig verksamhet. Adapta grundades 2010 som FDP
Fastigheter, men ändrade namn 2012 efter att Lommen
Holding AB blev aktieägare. Lommen Holding AB blev
sedan majoritetsägare i maj 2016. Rörelseresultatet (netto)
har förbättrats löpande sedan 2014 som ett resultat av
utvecklingen av nya fastigheter. Portföljen utökades med
två nya handelsplatser under 2016, Borgås och Södercity.
Adapta förväntar att netto rörelseresultat kommer att öka
med över 20 procent i 2017 med helårseffekten av de två
nya handelsplatserna.
Koncernen identifierar, utvecklar och f örvaltar handelsoch kontorsfastigheter i huvudsak inom Stor-Göteborg.
Bolagets koncernledning har omfattande erfarenhet från
handel något som säkerställer en bra mix av hyresgäster
med starka varumärken.
Adapta äger och förvaltar en portfölj på totalt 6 fastigheter med aggregerad uthyrbar areal om 44,575 m2 och
ett marknadsvärde om 1,294 MSEK inkluderat ett utvecklingsprojekt om 176 MSEK.
Bolaget fokuserar på en lång investeringshorisont och

ett nära samarbete med rikstäckande kedjor såsom Coop,
Willys, Mio, Rusta och Jula men även lokala kedjor. Hyresgästerna som bolaget tar in i sina projekt skall ha en stark
balansräkning och en långsiktig plan för etableringen. Hyresavtalen är i huvudsak långsiktiga med en löptid om 7–10 år.
Hemsida: www.adatptafast.se
Användandet av medlen från Obligationerna
Adapta har emitterat Obligationerna i syfte att a
 nvända
influtna medlen från obligationsemissionen (i) för generella företagsbehov (inkluderat, men inte begränsat till
investeringar och förvärv av nya projekt) och (ii) för ett
internlån som, i samband med Obligationerna, lämnats av
Adapta till dotterbolaget Adapta Kongahälla AB för att finansiera delar av en investering i Komarken 1:8, Kongahälla köpcentrum, beläget i Kungälven kommun (”Kongahälla
Shopping”).
Syfte med ansökan om handel på First North
Syftet med att lista Obligationerna på First North är att
erbjuda nuvarande obligationsinnehavare en likvid andrahandsmarknad för sina investeringar, samt att erbjuda
nya investerare en attraktiv investeringsmöjlighet.

Tidslinje historisk utveckling

•	Bolaget grundas
som FDP
Fastigheter AB .

2010

•	Familjen Mattsson
investerar i FDP
Fastigheter AB via
Lommen Holding
och företaget
byter samtidigt
namn till Adapta.
•	Handels-
fastigheten
Eken i Kållered
renoveras och
utvecklas.

•	Bolaget slutför
arbetet med att
färdigställa en
butiksyta
på 13 000 m²
i handels
fastigheten Eken.

•	Förvärvar Borgås
handelsplats
i Kungsbacka.
Nedmonterar
existerande
byggnad och
bygger ny
handelsfastighet
med två våningar.

•	Förvärvar
Södercity i
Kungsbacka.
•	Ny plan för
Södercity som
omkonstrueras.
•	Familjen Mattsson
investerar totalt
110 MSEK.

•	Södercity öppnar
mars 2016 och
Borgås i augusti
2016.
•	Förvärv av lokaler
för handel i
Kongahälla.
•	Nytt kapital från
Lommen Holding
på 90 MSEK.
•	Byggstart för
Kongahälla
Shopping.

2012

2013

2014

2015

2016
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Styrelsens ansvarsutlåtande
Adaptas styrelse ansvarar för informationen i denna bolagsbeskrivning och försäkrar att alla rimliga
försiktighetsåtgärder vidtagits för att säkerställa att

uppgifterna i bolagsbeskrivningen, såvitt styrelsen
känner till, stämmer med de faktiska förhållandena
och att ingenting har utelämnats som skulle kunna
påverka dess innebörd.

Ludwig Mattsson
Styrelseordförande
Per Thörnqvist
Styrelseledamot

Claes Malmkvist
Styrelseledamot

Håkan Olsson
Styrelseledamot

Sven-Erik Eriksson
Styrelseledamot
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4 – VD kommenterar

Adapta är ett fastighetsbolag som är fokuserat på att
utveckla och långsiktigt äga fastigheter för handel och
kontor. Genom att själva utveckla fastigheterna säker
ställer vi långsiktigt hållbara fastigheter med o
 ptimerad
förvaltningsekonomi. Att bygga för egen långsiktig
förvaltning skapar utrymme för kloka val i projekteringsoch produktionsskedet. Adapta arbetar med långsiktiga
hyresgästrelationer med hyresgäster som är ledande i
sina respektive branscher.
Under de närmast kommande åren kommer Adapta att
ha fullt fokus på att färdigställa det pågående p
 rojektet i
Kongahälla, Kungälv. Kongahälla Shopping blir ett regionalt
köpcentrum med cirka 100 butiker och verksamheter.
Köpcentrumet i tre plan innehåller förutom butiker även
service, vård, kontor, gym och nöje. Totalt finns 1 200
parkeringsplatser och köpcentrumet ligger granne med
Kungälvs nya resecentrum. Köpcentrumet byggstartades i
maj 2016 och beräknas öppna våren 2019.
Utöver Kongahälla Shopping skall vi påbörja de planerade projekten i K
 ållered (cirka 10 000m² handel) och
även skapa förutsättning för ytterligare projekt i Kungälv
(cirka 4 500 m² kontor). En övergripande målsättning är att
skapa en förvaltningsportfölj i Västsverige med starka och
säkra kassaflöden.
För att säkerställa tillgången på kapital för genom
förande av de planerade projekten beslutade styrelsen i
Adapta att genomföra en emission av företagsobligationer
under hösten 2016. I samband med obligationsemissionen gjordes även en nyemission om 34 miljoner SEK riktad
till befintliga aktieägare.
Fastighetsmarknaden i Göteborgsregionen, liksom
stora delar av övriga Sverige, har haft en stark utveckling
under de senaste åren. Genom stora infrastruktursatsningar skapas förutsättningar för en fortsatt god utveckling. Stora delar av Göteborgs centrum står inför en
enorm omdaning under de närmast kommande 20 åren
och där vill Adapta medverka.

Per Thörnqvist
Vd
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5 – Marknadsbeskrivning

Introduktion
De viktigaste tillväxtfaktorerna för svensk fastighetsmarknad utgörs av BNP, befolkningstillväxt, sysselsättningsgrad
och urbanisering. De senaste åren har Sverige visat en
stark BNP-utveckling med ökad tillväxt varje år sedan
2012. Under 2015 ökade BNP för Sverige med 3,8 procent
vilket kan jämföras med hela Norden som uppvisade en
tillväxt på 1,8 procent.
Göteborg är Sveriges näst största stad med 550 000
invånare. Inkluderas närförorter till Göteborg city ökar antalet invånare till 990 000. Bara under det senaste årtiondet har Göteborgs närområde ökat med 90 000 invånare.
Under de kommande 10 åren bedömer Adapta, med bas i
Göteborg stads befolkningsprognos, en högre tillväxttakt
med en ökning på 130 000 nya invånare.
Siffror som mäter arbetslöshet har fallit under senare
år och uppgick under 2015 till 7,8 procent för hela Sverige.
För Göteborgsområdet uppgick den till 8,4 procent.
BNP-utveckling och arbetslöshetssiffror
%

Lokal marknadssyn – Göteborg
Kontorshyror har uppvisat en stabil ökning under senare
år I Göteborg. Under 2015 uppgick den i snitt till 2 500
SEK/m2. Kommande år planeras för ett flertal kontorsprojekt i centrala Göteborg. Dock är efterfrågan större än
utbudet vilket återspeglas i den rekordlåga vakansgraden.
I centrala Göteborg har hyrorna för primefastigheter ökat
kraftigt under senare år till följd av det låga utbudet på
nya kontorslokaler anpassade för verksamheten. Denna
ökning beräknas hålla i sig i takt med att mer nyproduktion färdigställs som ökar hyresnivåerna inom de olika
marknadssegmenten. De senaste fyra åren har kontorsvakanserna legat på en låg nivå. Jämfört med 2010 har de
sjunkit från 7,0 procent till 4,3 procent i slutet av 2016.
Det starka företagandet och fordonsindustrins fortsatta
tillväxt i Göteborgsområdet gör att Bolaget förväntar sig att
efterfrågan håller i sig.
För att öka attraktionskraften för Göteborg som
affärscentrum, har ett antal infrastrukturprojekt inletts.
Från 2010 till 2021 kommer investeringar på 61 miljarder
kronor att genomföras.
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Arbetslöshet Sverige
Arbetslöshet Göteborg
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Källa: Konjunkturinstitutet, Statistics Sweden (SCB), HUI, Newsec, Savills

Urbanisering
Sverige rör sig från ett industrisamhälle till att bli mer
tjänstebaserat. Traditionella industrijobb upphör och
försvinner främst utomlands.
Det medför att regionala kluster i storstäderna ökar i
betydelse. Det största städerna upplever den högsta tillväxten, följt av storstadsområden och andra större städer.
Urbanisering - Indexerad demografisk förändring 1973-2053F
Index 100: 2013
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Eurostat
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Adapta förväntar sig att de pågående urbaniseringarna
kommer att gynna bolaget positivt. Detta då befolkningstäthet i dess fokusområden utanför Göteborg ökar.
Ökad befolkningstillväxt
Under det senaste årtiondet har Sveriges befolkningsmängd ökat med cirka 9 procent. I Göteborg, som är
Adaptas huvudområde, har den ökat med 10 procent under
samma period. Även framöver väntas enligt externa bedömningar nedan en hög t illväxttakt för Göteborg. Under
perioden 2015–2025 väntas en ökning med 6 000 nya
invånare per år visar analys från Göteborgs stad, B
 usiness
Region Göteborg, motsvarande en aggregerad tillväxt på
10 procent.

Direktavkastning bästa läge –
kontor och butiksyta i Göteborg och Norden1
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Direktavkastning för kontor i bästa läge – Göteborg

Indexerad befolkningstillväxt 2004-2025F
Index 100: 2004

Direktavkastning för butiker i bra lägen – Göteborg
Direktavkastning kontor – Norden snitt
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Direktavkastning butiker – Norden snitt
Källa: HUI, Retail Guide Sweden, Cushman & Wakefield, Newsec, NCSC
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1 Genomsnitt för Stockholm, Göteborg, Malmö, Oslo, Helsingfors och Köpenhamn.
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Tillkomsten av nybyggd butiks- och kontorsyta har varit
svag i Göteborg under senare år. I jämförelse med
Stockholm och Malmö är den lägre per invånare men den
totala butiksytan väntas öka med 34 procent fram till 2021
enligt analytiker. Detta skall även ställas i relation till den
beräknade kraftigt ökande befolkningen i Göteborg under
samma period.
Därmed väntas ett behov av nya och moderna lokaler
framöver för både handel och kontor.
Vakansgrad och hyresnivåer, kontor – Göteborg
SEK/Kvm
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Källa: Konjunkturinstitutet, Statistics Sweden (SCB), HUI, Newsec, Savills
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Översikt över marknaden för detaljhandel
Den svenska detaljhandeln
Under senare år har det skett ett skifte från traditionell handel i enskilda butiker till större gallerior och köpcentrum.
Över 37 procent av den handel som sker i Sverige utgörs av gallerior och för storstäder är andelen ännu högre.
I Sverige är den uthyrningsbara ytan, Gross Leaseable
Area (GLA) i jämförelse med andra EU-länder dessutom
betydligt högre. Det finns totalt 400 m2 GLA per 1 000 invånare vilket ska jämföras med 231 m2 för EU-snittet enligt
analyser från Handelns Utredningsinstitut (HUI).
Modellen med stora gallerior har stagnerat under senare år men merparten av de som nu byggs har lagts i kluster i storstadsregionerna och där har butiksytorna ökat.
Göteborgs handels och kontorsytor
Avkastningen för handels- och kontorsytor har minskat i
alla de större nordiska städerna under senare år och den
förväntas enligt analyser (se sid 17) fortsätta att sjunka.
Det gäller även för Göteborg, både avseende tillgångar
för handel och kontor. Handel väntas dock överstiga den
för kontor.
Konkurrens
Koncernen agerar på en konkurrensutsatt marknad. I Göteborgsområdet har handeln haft en blandad utveckling
de senaste åren. Den senaste satsningen på köpcentrum
var en nybyggnation av Allum i Partille som genomfördes
av en av Adaptas konkurrenter och invigdes 2006. Därefter har Frölunda torg byggts ut 2011. I Göteborgsområdets
norra delar har handeln inte haft någon utveckling eller
nyetablering under senare decennier.
Pågående handelsfastighetsprojekt inom Göteborgsområdet som utförs av konkurrenter till Adapta omfattar
låg andel nybyggnation och viss utveckling av befintlig
handel. Under 2015 påbörjades en ombyggnation av
kvarteret Femman inom köpcentrumet Nordstan. Ombyggnationen som omfattar Femmans cirka 19 000 m2
butiksyta beräknas vara klar 2017. Under 2015 inleddes en
nybyggnation av Mölndals Galleria, ett lokalt närcentrum
om cirka 24 000 m2, som en del av utvecklingen av Mölndals stadsdelscentrum. Mölndals Galleria planeras öppna
under 2018 och innehålla cirka 70 butiker. Gallerian ligger
intill Mölndals resecentrum.
Förutom Adaptas projekt ”Eken” i Kållered så växer
externhandeln inom Göteborgsområdet främst i området
Sisjön. I Sisjön så har industrifastigheter utvecklats till butiker för volymhandel. Här planeras även för nybyggnation,
totalt 100 000 m2 handel och kontor. Området saknar ett
bra utbud av allmänna kommunikationer vilket innebär ett
stort behov av parkering och infrastruktur.

Exempel på nyproducerade svenska gallerior
Mall of Scandinavia
• Plats: Stockholm
• Färdigställd: 2015
• Uthyrningsbar yta: 101,048 m2
• Butiker: 224

Emporia
• Plats: Malmö
• Färdigställd: 2012
• Uthyrningsbar yta: 67,000 m2
• Butiker: 190
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6 – Nuvarande fastighetsportfölj

Kärninnehaven består av tre handelsplatsfastigheter och en
kontorsbyggnad. Två mindre fastigheter som inte är kärnverksamhet planeras att avyttras som ett led i att renodla
portföljen mot handelsplatsfastigheter. Kärnfastigheterna
byggdes 2013 samt 2016 och kontorsbyggnaden totalrenoverades 2014. Eken öppnade 2013, Södercity i mars 2016
och Borgås öppnade i augusti 2016. Samtliga fastigheter
bedöms av Adapta vara i mycket bra skick och detta är även
verifierat av den externa v ärderingsfirman Cushman &
Wakefield. Omkring 93 procent av fastighetsytan är uthyrd
och uthyrningsgraden bedöms öka eftersom Södercity och
Borgås slutför förhandlingar med nya hyresgäster.
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Kontorsfastigheter
Nordstaden (Kvarnbergsgatan)
• Lokaliserad i centrala Göteborg
• Renoverad 2014
• Cirka 10 000 m2
• Vakansgrad: 0%
•	Bedömd marknadsvärde: 473 MSEK
(feb 2016)
• Bedömd belåningsgrad: 62%

Handelsplatser
Eken
• Lokaliserad i Kållered, Mölndal
• Byggt i 2013
• Cirka 13 000 m2
• Vakansgrad: 0%
•	Bedömd marknadsvärde: 270 MSEK
(feb 2016)
• Bedömd belåningsgrad: 62%

Borgås
• Lokaliserad i Kungsbacka
• Delvis öppnad augusti 2016
• Cirka 12 000 m2
• Vakansgrad: 10%
•	Bedömd marknadsvärde: 194 MSEK
(feb 2016)
• Bedömd belåningsgrad: 59%

E6

E45

Kungälv

Göteborg
Mölndal
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40

Kungsbacka

Södercity
• Lokaliserad i Kungsbacka
• Öppnade första kvartalet 2016
• Cirka 6 200 m2
• Vakansgrad: 7%
•	Bedömd marknadsvärde: 128 MSEK
(feb 2016)
• Bedömd belåningsgrad: 62%

Nya projekt
Kongahälla
• Lokaliserad i Kungälv
• Byggstart okt. 2016
•	Planerad öppnande första kvartalet
2019
• Cirka 39 076 m2

E20

E6

Total uthyrbar yta 44 575 m2

Nordstaden (Kvarnbergsgatan) – Kontor
Högst upp på Kvarnberget med utsikt över Göteborgs
hamn ligger Sjöbefälet som är en av Göteborgs mest
kända byggnader. Här har sedan 1841 och fram till 1994
bedrivits utbildning för sjöbefäl. Under februari 2016 värderades fastigheten till 473 MSEK. Nordstaden har säkerställda lån om 295 MSEK motsvarande LTV (belåningsgrad)
på 62 procent.
Adapta förvärvade fastigheten 2014 med målsättningen
att skapa en kontorsfastighet med hög teknisk standard
och moderna ytor. Under 2014 var fastigheten uthyrd till
en hyrestagare som avslutade hyreskontraktet i förtid.
Större delen av intäkterna under 2014 är därför hyra
från förtida avflyttning. Fastigheten genomgick betydande
renoveringar mellan mars 2014 och januari 2015. Adaptas
huvudkontor ligger också i fastigheten. Renoveringarna
slutfördes i januari 2015 och sedan april 2015 finns inga
lediga uthyrbara ytor.
Inga hyreskontrakt kommer att förnyas under Obligationens löptid vilket reducerar risken för vakanser.
Samtliga hyreskontrakt för större hyrestagare förfaller
under perioden 2021–2024

Nordstadens tre största hyresgäster är:
•	
Serneke – delägd av familjen Mattsson som är Adaptas
huvudägare, (se även sid 26 närståendetransaktioner)
•	
EA Digital Illusions CE – Del av EA Games, en av värdens
största spelutvecklare
•	
VinnGroup – Ägs av Volvo Group Venture Capital and
Hans Johansson, previously Co-Head of Semcon

Adress
Upplåtelseform
Typ av fastighet
Areal
Uthyrbar areal
Fastighet

Göteborg, Kvarnbergsgatan 2
Äganderätt
Kontor – 325 hyresenheter
8 587 m2
10 123 m2
En enhet
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E6
E45
E20
Kungälv

Göteborg
40

Mölndal
Eken

Eken (Mölndal)
Eken etablerades 2013 som en ny handelsplats utanför
Mölndal med ett antal nya hyresgäster, cirka 15 minuter
söder om Göteborg. Det ersatte då ett shoppingcenter
som byggdes 1990. Antalet besökare har sedan dess ökat
kraftigt från 500 000 till 3 000 000 per år.
Eken ingår i ett större handelsområde, Kållered köpstad,
som expanderar och är i en utbyggnadsfas. Attraktiva
hyresgäster som Ikea, Systembolaget, KappAhl och Coop
finns i närhet vilket bidrar med ett stort inflöde av kunder.
Handelsfastigheterna syns också tydligt från E6/E20.
Utbyggnaden förväntas fortsätta i detta område då Ikea
planerar en ombyggnad och komplettera med en större
galleria enligt analyser från Mölndals Stad och Ikano Retail
Centers. Med start 2018 planerar också Adapta att etablera
ytterligare en handelsplatsfastighet. En investering som
väntas uppgå till 100 MSEK.
Den uthyrningsbara ytan uppgår till 12 583 m2 och består av olika typer av handelsbutiker. En extern part värderade fastigheterna i februari 2016 till 270 MSEK. Snitthyran
uppgår till cirka 1 500 SEK/m2
Sedan etableringen 2013 har uthyrningsgraden varit hög
för Eken. Det har bidragit till en stabil finansiell utveckling
för Adapta. För de senaste 12 månaderna uppgår intäkterna till 14,5 MSEK.

Kungsbacka
Ekens största hyresgäster utgörs av bland annat
•	
Willys
•	
Jula
•	
Rusta
•	
Nilson Gruppen
•	
Lager 157
•	
Hööks Hästsport.

Adress
Upplåtelseform
Typ av fastighet
Areal
Uthyrbar areal
Fastighet
Antal hyresgäster
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Mölndal, Ekenleden
Äganderätt
432 - Handelsfastigheter
42 188 m2
12 583 m2
En enhet
8

E6

E6
E45
E20
Kungälv

Göteborg
40

Mölndal

Borgås

Kungsbacka

Borgås (Kungsbacka)
Borgås är en handelsplatsfastighet i två våningsplan som
ligger 1,5 kilometer norr om Kungsbacka utanför Göteborg
nära E6. Det är ett etablerat handelsområde där ICA-Maxi,
Plantagen, Flugger, Hede Fashion outlet och Willys finns i
närområdet.
Kungsbacka gynnas demografiskt av en ökad andel
köpstark befolkning. Exempelvis byggs Björkris, som är ett
nytt bostadsområde strax norr om Borgås som utgörs av
både singel- och familjehushåll.
Handelsfastigheten förvärvades 2014 och gallerian
färdigställdes i augusti 2016 för att öppna med nya hyresgäster. En viktig del i Adaptas strategi är att hitta rätt mix
av långsiktiga hyresgäster för att kunna skapa ett attraktivt
handelsområde med full service.
10 procent av den totala ytan, motsvarande 1 800 m2
är outhyrd. För tillfället pågår d
 iskussioner med intressenter på återstående yta. Planen är att ha fastigheten
fullt uthyrd till halvårsskiftet 2017 med full hyreseffekt
från årsskiftet 2017/2018. En extern värdering visar på ett
värde av 194 MSEK i februari 2016. Snitthyran ligger på
1 200 SEK/m2.

Bland hyresgästerna finns
•	
Rusta
•	
Mio
•	
Toys R Us
•	
Nordic Wellness, gymverksamhet

E6

Adress	Kungsbacka,
Kungsparksvägen 83
Upplåtelseform
Äganderätt
Typ av fastighet
432 - Handelsfastigheter
Areal
15 801 m2
Uthyrbar areal
11 086 m2
Fastighet
En enhet
Antal hyresgäster 6
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E6
E45
E20
Kungälv

Göteborg
40

Mölndal

Kungsbacka
Södercity

Södercity (Kungsbacka)
Södercity är en handelsplatsfastighet belägen cirka 1,5
kilometer söder om Kungsbacka som ligger utanför
Göteborg.
Fastigheten förvärvades 2015 efter önskemål från en av
de större blivande hyresgästerna som önskade sig en ny
etablering och en långsiktig fastighetsägare.
Fastigheten är nybyggd och färdigställdes första
kvartalet 2016. Likt Borgås gynnas även denna handelsplats av ökad inflyttning med köpstarka konsumenter till
Kungsbacka.
Förhandlingar med nya hyresgäster pågår avseende
vakanser som motsvarar 7 procent av uthyrningsbar yta.
Adapta förväntar sig att fastigheten är fullt uthyrd till halvårsskiftet 2017.
Enligt en extern värdering uppgår värdet av fastigheten
till 128 MSEK i februari 2016.

Hyresgästerna utgörs av
•	
Willys
•	
Blomsterlandet
•	
Nordic Wellness
•	
Kronans Droghandel

Adress	Kungsbacka,
Hantverksgatan 9
Tenure
Fri
Typ av fastighet
432 - Handelsfastigheter
Areal
21 533 m2
Uthyrbar areal
6 030 m2
Fastighet
En enhet
Antal hyresgäster 4
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E6

7 – Projekt under utveckling

Kongahälla Shopping
Kongahälla handelsplats planeras i Kungälv centrum, cirka
20 min norr om Göteborg och kommer omfatta totalt
39 000 m² handels- och kontorslokaler. Totalt kommer
projektet omfatta cirka 100 butiker, restauranger och verksamheter. Arbetet med handelsplatsen påbörjades under
juni 2016.
Handelsplatsen är belägen och väl placerad i ett område
med redan stark handelsverksamhet. I direkt anslutning
ligger en av Västsveriges största ICA Maxibutiker. Kommunen och Västtrafik håller på att bygga ett nytt resecenter vid
handelsanläggningen södra entré. Det är beräknat att bli
regionens fjärde största resecenter.
Shoppingcentret kommer att ligga bredvid E6 med cirka
54 000 passerande bilar per dag och bedöms få cirka 5 miljoner besökare per år. Utöver detta kommer området att
expandera med cirka 900 nya lägenheter i direkt anslutning
till handelsplatsen samt 3 600 lägenheter i centrala Kungälv
med omnejd för att stödja en bedömd befolkningstillväxt
om ytterligare 17 000 invånare inom 2023. Kongahälla
Shoppings marknadsområde uppskattas till cirka 150 000
personer varav cirka 45 000 bor i primärområdet.

Kostnader
Estimerad kostnad för projektet är 1 156 MSEK. 79 MSEK
har redan investerats och 318 MSEK är redan fi
 nansierade.
Finansieringslösningar för resterande del av projektet
kommer att pågå under 2017. Kongahälla Shopping
genomförs som en partneringentreprenad med en budget
på cirka 900 MSEK. Entreprenadavtal för partnering finns
för hela projektet. Avtalets utformning är löpande räkning
där Adapta har insyn och påverkan på projektets totalekonomi, tidplan och kvalitet. Entreprenadformen borgar för
ekonomisk trygghet i projektet där alla jobbar mot samma
mål med stort fokus på kostnadskontroll.

Tidplan
Nödvändiga förberedelser har genomförts och bygglov har
erhållits för arbetet.
Bedömt färdigställande i januari 2019 och öppning i
mars 2019.
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8 – Legala frågor samt väsentliga avtal

Tvister och skatteärenden
Adapta har inga kända tvister eller oavslutade skatteärenden. Bolaget har heller inga pågående försäkrings- eller
miljöärenden.
Väsentliga avtal
Adaptas dotterbolag har ingått ett flertal finansiella avtal
och hyresavtal som gemensamt är väsentliga för Koncernens verksamhet. Det finns dock inga enskilda avtal som
är speciellt väsentliga och Koncernen har inte ingått några
väsentliga avtal utanför den normala affärsverksamheten.
Transaktioner med närstående
Adapta Kongahälla AB (”Adapta Kongahälla”), ett helägt
dotterbolag till Adapta, och Serneke Bygg AB har ingått en
överenskommelse avseende partneringbyggentreprenad
för Kongahälla Shopping. Entreprenadsumman uppgår till
619 000 000 SEK exkl moms. Mellan Adapta Kongahälla och
Serneke Anläggning AB finns det en överenskommelse avseende partneringentreprenad för Kongahälla S
 hopping. Entreprenadsumman uppgår till 186 200 000 SEK exkl moms.
Båda avtalen har ingåtts på marknadsmässiga villkor.
Serneke Bygg AB och Serneke Anläggning AB är helägda
dotterbolag till Serneke Group AB (publ). Lommen Holding
AB, som äger 65,5% av Adapta äger tillika 16,64% av

aktierna i Serneke Group AB (publ). Ludwig Matsson som är
styrelseordförande i Adapta Fastigheter AB är tillika styrelseledamot i Serneke Group AB. Serneke är även hyresgäst
i fastigheten Nordstaden och hyresavtalet har ingåtts
på marknadsmässiga villkor. Aktieägarlån från Lommen
Holding till Adapta om 11,7 MSEK är återbetalda i samband
med utställande av Obligationerna.
I övrigt förekommer inga närståendetransaktioner.
Försäkringsskydd
Koncernen anlitar Söderbergh & Partners som försäkrings
mäklare och IF som försäkringsbolag. Enligt försäkringsmäklaren finns det ett lämpligt försäkringsskydd för
Kongahällaprojektet och fastigheterna.
Ansvarsförbindelser och ställda säkerheter
Obligationerna är säkerställda genom aktiepanter över
dotterbolagen Adapta Halmstad AB, Adapta Projekt AB,
Adapta Eken AB, Adapta Storås AB , Adapta Nordstaden
AB, Adapta Borås AB och Adapta Södercity AB, samt
genom en pant över ett internlån från Adapta till Adapta
Kongahälla AB. Vidare så är vissa av finansieringsavtalen som har ingåtts av Adaptas dotterbolag säkerställda
genom pant över fastighetsinteckningar i fastigheter som
ägs av respektive dotterbolag.

Förenklad transaktionsstruktur för användandet av medel.
Obligation:
325 MSEK

Adapta Fastigheter AB
Emittent

Medel från obligation
275 MSEK

Första prioritets säkerhet
över samtliga aktier
100%

Säkerhet i dotterbolagen

1

Eget kapital
43 MSEK
100%

Adapta Kongahälla

Avser 32 MSEK i skulder till Collector Bank och 11,7 MSEK i aktieägarlån.
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Återbetalning skulder:
44 MSEK1

Säkerställda
internlån

Viktigaste villkor för obligationen
Emittent: Adapta Fastigheter Aktiebolag (publ),
org. nr: 556808-2803.
Status: Återbetalningsbar senior säkerställd obligation med rörlig ränta.
Löptid: 3,5 år
Volym: Initialt emissionsbelopp om 325 MSEK med
möjlighet till ett ytterligare emissionsbelopp om 300
MSEK givet att vissa villkor är uppfyllda.
Nominellt värde per obligation: 1 000 000 SEK
Utställd: 3 november 2016
Sista förfallodatum: 3 maj 2020
Kupong: 3 månaders STIBOR + 6.50% p.a., betalbar
kvartalsvis i efterskott. STIBOR-golv på 0%.
Räntebetalningsdag: 3 februari, 3 maj, 3 augusti and
3 november varje år.
Säkerhet: Aktiepantavtal över aktierna i vissa av
Emittentens dotterbolag samt säkerhet över vissa
koncerninterna lån.
Negative pledge (Negative pledge): Negativåtagande
med undantag för, inter alia, supersenior skuld
upptagen av dotterbolag till Emittenten, finansiella
leasar om maximalt 3 MSEK och en rörelsekapital
facilitet om 20 MSEK.
Förtidainlösen (Call struktur): Make whole 18 months.
Därefter callable @ 100% + 35/25/15/5% av kupongen efter respektive 24/30/33/36 månader.
Amortering: n/a
Agent för obligationsinnehavarna och säkerhets
förvaltare: Nordic Trustee & Agency AB (publ).
Ägarförändring (Change of control): Vid en ägarförändring så har varje obligationsinnehavare rätt att
begära förtida återbetalning motsvarande 101% av
det nominella värdet per obligation.
Rating: Ingen rating vid publicerande av denna
Bolagsbeskrivning.
Lag: Svensk lag
För fullständiga villkor se www.adaptafast.se
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9 – Ägarstruktur, styrelse och ledning

Bolagets ändamål anges i bolagsordningen på följande sätt:
Bolaget skall direkt eller indirekt, äga och förvalta fastigheter samt idka annan därmed förenlig verksamhet.
Bolagsordningen i sin helhet återfinns på sida 33 till
denna bolagsbeskrivning. Ägarstrukturen illustreras nedan.

Lommen Holding
65,5%

HOGAB AB
16,48%

Övriga aktieägare
18,02%

Adapta Fastigheter

Halmstad
Adapta
100%

Adapta
Projekt
100%

Adapta
Eken
100%

Adapta
Storås
100%

Adapta
Nordstaden
100%

Adapta
Kongahälla
100%

Aktieägarstruktur 30 November 2016
Bolaget har två aktieslag, stamaktier och preferensaktier.
Majoriteten av aktierna (cirka 94%) ägs av styrelsemedlemmar.

Aktieägare1

Antal
Stamaktier

Antal
pref.aktier

Andel
kapital

Antal
röster

Andel
röster

13 475

1 000

66,20%

13 575

64,75%

Lommen Holding AB (inkl Adapta Intressenter AB)2
HOGAB AB

3 487

15,95%

3 487

16,63%

Perbus Holding AB4

1 537

7,03%

1 537

7,33%

Lokrantz & Partners5

1 028

4,70%

1 028

4,90%

Övriga aktieägare

1 338

6,12%

1 338

6,38%

100,00%

20 965

100,00%

3

Totalt

20 865

1000

Inklusive närstående
	Bolaget ägs och kontrolleras till 100% av Gavia Food Holding AB som i sin tur ägs och kontrolleras av familjen Mattsson
med styrelseordförande Ludwig Mattsson.
3
Bolaget ägs och kontrolleras till 100% av styrelseledamot Håkan Olsson.
4
Bolaget ägs och kontrolleras till 100% av VD och styrelseledamot Per Thörnqvist samt Helén Thörnqvist.
5
Bolaget ägs och kontrolleras till 100% av styrelseledamot Sven-Erik Eriksson
1
2

Aktieägande av Certified Adviser
Adaptas Certified Adviser (Wildeco Ekonomisk Information
AB), dess ägare eller dess anställda äger inga aktier i Bolaget.
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Styrelse
Styrelsens uppgifter och ansvar följer av svensk lag och inkluderar den övergripande förvaltningen samt kontrollen
av Bolaget. Styrelsen består huvudsakligen av representanter från Bolagets aktieägare. Det föreligger inga familjeband mellan styrelseledamöterna och/eller de ledande
befattningshavarna. Ingen styrelseledamot eller ledande
befattningshavare har dömts i något bedrägerirelaterat
mål under de senaste fem åren. Ingen av de ovanstående
personerna har under de senaste fem åren varit inblandade i någon konkurs, likvidation eller konkursförvaltning.
Inte heller finns det någon anklagelse och/eller sanktion
utfärdad av myndighet eller yrkessammanslutning mot
någon av dessa personer och ingen av dessa har förbjudits av domstol att ingå som medlem i ett bolags förvaltnings-, lednings eller kontrollorgan eller att ha ledande
eller övergripande funktioner hos ett bolag under de
senaste fem åren. Förutom de närståendetransaktioner
som beskrivs på sid 26 så föreligger ingen pontentiell
intressekonflikt hos någon av styrelseledamöterna eller
ledande befattningshavarna, och ingen styrelseledamot
eller ledande befattningshavare har något privat intresse
som kan stå i strid med Bolagets intressen. Att vissa av
styrelseledamöterna och de ledande befattningshavarna
har ekonomiska intressen i Bolaget genom aktieinnehav
framgår av uppräkningen på sid 28. Ingen av ovan nämnda styrelseledamöter eller ledande befattningshavare har
ingått avtal med Bolaget om förmåner efter uppdragets
avslutande, utöver vad som annars framgår i denna
Bolagsbeskrivning.

Ludwig Mattsson
(född 1983)
Befattning: Styrelseordförande sedan 2012.
Utbildning: Magisterexamen i nationalekonomi, Handelshögskolan i Stockholm, 2007.
Erfarenhet: VD Gavia India AB, uppdrag inom Gavia-koncernen 2007–2015 samt uppdrag inom Lommen-koncernen
2011–2015.
Andra uppdrag: Styrelseledamot i Serneke Group. Styrelseordförande i Lommen Invest AS och styrelseledamot i
andra bolag inom Lommen-koncernen. Styrelseledamot
Ativo Finans AB. VD/Styrelseledamot i Gavia India AB samt
styrelseledamot i andra bolag i Gavia-koncernen. Styrelseledamot i Zocalo Sweden AB, Änglagården Holding AB,
Änglagården Fastighetsutveckling AB, GBG Nya Arena Drift
och Event AB och ASA Bay Capital Management.
Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Styrelsesuppleant i
Santa Maria AB. Styrelseordförande i Nacho Real Estate AB.
Aktieinnehav: 65.50% genom bolag Lommen Holding AB
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Per Thörnqvist
(född 1954)

Håkan Olsson
(född 1957)

Befattning: Grundare, VD och styrelseledamot sedan 2010.

Befattning: Grundare, uthyrningschef och styrelseledamot
sedan 2010.

Utbildning: Civilingenjör Chalmers
Erfarenhet: VD Catella Sverige (1994-1997), VD Stigberget
Fastigheter AB och Stigberget Fastighetsutveckling AB
(1997-2002), VD Bygg-Fast AB (2002-2007)Andra uppdrag:
Styrelseledamot Profylaktor AB, Tandvårdsteam 1 AB.
Ägare Perbus AB och Perbus Holding AB.
Aktieägande: 7.10% genom Perbus Holding AB

Utbildning: Erfarenhet: Grundare och VD Hällesåkers Butikstjänst AB
1977-2006.
Andra uppdrag: Ägare StorePro AB och HOGAB AB.
Aktieinnehav: 16.48% genom bolag HOGAB AB

Claes Malmkvist
(född 1960)

Sven-Erik Eriksson
(född 1956)

Befattning: Styrelseledamot sedan 2014.

Befattning: Styrelseledamot sedan 2010.

Utbildning: Civilingenjör, Chalmers

Utbildning: Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet

Erfarenhet: VD Lansa Fastigheter (sedan 2016). VD Sveareal
(2008-2015). Ordförande Navet AB (2000-2008)

Erfarenhet: Chef fastighetsfinansiering, Collector Bank
(sedan 2013). VD Thenberg & Kinde (2012-2013). Innan dess
representant i Skandinavien för PBB (Deutsche Pfandenbriefbank).

Andra uppdrag: Ägare Riddarsten AB.
Aktieinnehav: 2,19% genom bolag Riddarsten AB.

Andra uppdrag: Ägare Lokrantz och Partners AB.
Aktieinnehav: 4.80% genom bolag Lokranz & Partners
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Ledningsgrupp

Per Thörnqvist
(född 1954)

Erik Fischer
(född 1984)

Befattning: Grundare, VD och styrelseledamot sedan 2010.

Befattning: Utvecklingschef

Anställd sedan: 2010

Anställd sedan: 2016

Utbildning: Civilingenjör Chalmers

Utbildning: Tek. Kand. Chalmers (2009)

Erfarenhet: VD Catella Sverige (1994-1997), VD Stigberget
Fastigheter AB och Stigberget Fastighetsutveckling AB
(1997-2002), VD Bygg-Fast AB (2002-2007)

Erfarenhet: Marknadsområdeschef Platzer Fastigheter
AB (2009-2016), research coordinator Jones Lang LaSalle
(2007-2009), styrelseledamot Stiftelsen Chalmers Studentbostäder (2008-2011)

Aktieägande: 7.10% genom Perbus Holding AB

Aktieägande: 0

Håkan Olsson
(född 1957)
Befattning: Grundare, uthyrningschef och styrelseledamot
sedan 2010.
Utbildning: Erfarenhet: Grundare och VD Hällesåkers Butikstjänst AB
1977-2006.
Andra uppdrag: Ägare StorePro AB och HOGAB AB.
Aktieinnehav: 16.48% genom bolag HOGAB AB
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Antal anställda och organisation
Koncernen har totalt sex heltidsanställda. Samtliga är anställda på Koncernens huvudkontor och rapporterar till vd.
Utöver detta finns en inhyrd resurs i koncernens huvudprojekt Kongahälla som även stödjer bolaget i marknadsfrågor.
Projekt
Ann-Sofie Molander arbetar som Projektchef med ansvar
för projektledning av produktionen av koncernens huvudprojekt Kongahälla.
Förvaltning
Johan Ivarson är Förvaltningschef och har ansvaret för
förvaltningsfastigheterna.
Ekonomifunktionen
Helen Thörnqvist är Ekonomichef och hanterar löpande
ekonomi- och redovisningsärenden. Ekonomifunktionen
kommer stärkas med en ytterligare anställd i januari och
har även en konsult som stöd i den löpande koncernredovisning.
Adapta kommer att publicera bokslut kvartalsvis.

Bolagsstyrning
Eftersom First North är en alternativ handelsplats och inte
en reglerad marknad kommer Adapta inte omfattas av
Svensk kod för Bolagsstyrning. Adapta följer idag tillämpliga regler i aktiebolagslagen (2005:551) och kommer efter
listningen av obligationerna på First North Bond Market
i tillägg därtill också följa de regler och rekommendationer som följer av First Norths regelverk samt god sed på
kapitalmarknaden.
Revision
Adaptas revisor är Daniel Åkeborg, auktoriserad revisor EY.
Adaptas tidigare revisor var Peter Ericsson, auktoriserad
revisor på BDO. Bolaget bytte revisor efter årsbokslutet
2015. Adapta har haft rena revisionsrapporter utan anmärkningar i Årsredovisningarna för för åren 2012-2015.

Aktierelaterade incitamentsprogram
Adapta har inget aktierelaterat incitamentsprogram för
styrelse eller ledningsgruppen.
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10 – Bolagsordning för
Adapta Fastigheter Aktiebolag (publ)

Antagen vid extra bolagsstämma 2016-09-27
Org nr 556808-2803
1 FIRMA
Bolagets firma är Adapta Fastigheter Aktiebolag (publ).
Bolaget är ett publikt aktiebolag.
2 SÄTE
Styrelsen ska ha sitt säte i Göteborgs kommun i Västra
Götaland.
3 VERKSAMHET
Föremålet för bolagets verksamhet ska vara att bedriva
fastighetsutveckling och förvaltning av fastigheter och
därmed förenlig verksamhet.
4 AKTIEKAPITAL
Aktiekapitalet skall utgöra lägst 10 000 000 kronor och
högst 40 000 000.
5 ANTAL AKTIER
Antalet aktier skall vara lägst 10 000 stycken och högst
40 000 stycken aktier.
6 AKTIESLAG OCH ANTAL RÖSTER PER AKTIE
6.1 Aktieslag som får ges ut
Aktier av två slag får ges ut, stamaktier och preferensaktier. Stamaktier får emitteras till ett belopp motsvarande
högst 100 procent av aktiekapitalet. Högst 1 000 preferensaktier får ges ut.
Preferensaktierna är s.k. spåraktier och emitteras mot
den verksamhet som bedrivs av dotterbolaget Adapta
Nordstaden AB, org. Nr 556761-9126.

Adapta Nordstaden AB som preferensaktier är utgivna mot)
redovisar utdelningsbara medel. Om bolaget i sin helhet
redovisar utdelningsbara medel, men inte i sådan omfattning att ägarna av preferensaktier kan erhålla full utdelning
i förhållande till det belopp som belöper på preferensaktierna enligt ovan, ska utdelningen till ägarna av preferensaktier ske i proportion till den del av bolagets resultat efter
finansiella poster som är hänförligt till innehavet av 50% av
aktierna i Adapta Nordstaden AB, samt ska av följande års
utdelningsbara medel erhålla vad som fattas, uppräknat
per dagen för utbetalning med ett belopp motsvarande
en räntefaktor om STIBOR 90 för den relevanta perioden
med tillägg av 4 procentenheter räknat från dagen för den
årsstämma som inte kunde besluta om full utdelning (varvid
STIBOR för den relevanta perioden fastställs på dagen för
nämnda årsstämma) (”Innestående Belopp”), innan utdelning till aktieägarna sker enligt huvudregeln.
Vid bolagets upplösning ger preferensaktierna företrädesrätt till bolagets återstående tillgångar intill ett belopp
motsvarande en total likvid som beräknas enligt följande
formel: (((M-B+E+V)/2)-65 MSEK)-P)+70 MSEK, varvid:
M = Fastighetens marknadsvärde vid tidpunkten för bolagets upplösning
B = Fastighetens [ange fastighetsbeteckning] (”Fastigheten”) bokförda värde i Adapta Nordstaden AB vid tidpunkten för bolagets upplösning
E = Adapta Nordstaden AB’s redovisade egna kapital vid
tidpunkten för bolagets upplösning
P = Totalt lämnade utdelningar på preferensaktierna
V = Netto lämnade värdeöverföringar från Adapta
Nordstaden AB vid tidpunkten för bolagets upplösning

6.2 Röstvärde
Vid omröstning på bolagsstämma medför varje stamaktie
en röst och varje preferensaktie en tiondels röst.

Preferensaktierna ger ingen rätt till bolagets tillgångar
utöver vad som anges ovan. Innehavare av stamaktie ska
vid bolagets upplösning äga rätt till bolagets återstående
tillgångar efter avräkning för det belopp som preferensaktierna berättigar till.

6.3 Rätt till bolagets tillgångar och vinst m.m.
Preferensaktierna ger företrädesrätt till bolagets vinst
intill ett årligt belopp per aktie om 4 340 SEK, dock att årlig
utdelning per aktie inte får överstiga ett belopp motsvarande aktiens pro rata andel av 50% av Adapta Nordstaden ABs resultat efter finansiella poster. Därutöver ger
preferensaktierna ingen rätt till bolagets vinst.
Bolagsstämma i bolaget ska årligen, med de begränsningar som följer av bestämmelserna nedan, besluta om
vinstutdelning med ett belopp motsvarande, efter iakttagande av bestämmelserna i 17 kap 3 § aktiebolagslagen,
bolagets utdelningsbara medel. Utdelning till ägare av preferensaktie förutsätter att bolaget i sin helhet (och inte endast

6.4 Företrädesrätt vid emission m.m.
Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier, ska aktieägare ha företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier ägaren förut äger. Aktier som inte
tecknas av de i första hand berättigade aktieägarna ska
erbjudas samtliga aktieägare till teckning. Om inte hela
antalet aktier som tecknas på grund av sistnämnda erbjudande kan ges ut, ska aktierna fördelas mellan tecknarna
i förhållande till det antal aktier som de förut äger och, i
den mån detta inte kan ske, genom lottning.
Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut aktier av endast ett aktieslag eller ak-
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tieslag som inte tidigare är utgivet ska samtliga aktieägare
ha företrädesrätt, oavsett om aktieägaren tidigare innehar
stam eller preferensaktier, att teckna de nya aktierna i
förhållande till tidigare innehav av aktier i bolaget.
Beslutar bolaget att genom kontantemission eller
kvittningsemission ge ut teckningsoptioner eller konvertibler har aktieägarna företrädesrätt att teckna sådana
teckningsoptioner eller
konvertibler som om emissionen gällde de aktier som
teckningsoptionerna kan ge rätt att teckna respektive som
konvertiblerna kan komma att bytas ut mot.
Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission med
utgivande av nya aktier ska nya aktier emitteras av varje
aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag
som finns sedan tidigare. Därvid ska tidigare utgivna aktier
av visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma
aktieslag.
Vad som föreskrivs ovan ska inte innebära någon
inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt och heller ingen inskränkning
i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig
ändring av bolagsordningen, ge ut nya aktier av nytt slag.
7 INLÖSENSFÖRBEHÅLL
Minskning av aktiekapitalet, dock inte under minimikapitalet, kan efter beslut av bolagets styrelse, ske genom
inlösen av preferensaktie. Sådant minskningsbeslut ska
omfatta samtliga preferensaktier.
Inlösenbeloppet för samtliga preferensaktier ska vid en
försäljning av samtliga aktier i Adapta Nordstaden AB eller
vid sagda bolags försäljning av Fastigheten, motsvara 50%
av det samlade vederlag som uppburits vid en avyttring
av samtliga aktier i Adapta Nordstaden AB eller Adapta
Nordstaden AB´s försäljning av Fastigheten, i ettvart
fall efter avdrag för 50% av försäljningsomkostnader,
skattekostnader, skulder, belopp som erfordras för förlusttäckning och sådana andra kostnader som en sådan
avyttring i förekommande fall betingar eller kan betinga.
Inlösenbeloppet för samtliga preferensaktier ska i
andra fall än de som anges i ovanstående stycke motsvara
ett belopp om (((M-B+E+V)/2)-65 MSEK)-P)+70 MSEK, varvid
M = Fastighetens marknadsvärde vid tidpunkten för styrelsens beslut om inlösen
B = Fastighetens bokförda värde i Adapta Nordstaden AB
vid tidpunkten för styrelsens beslut om inlösen
E = Adapta Nordstaden AB’s redovisade egna kapital vid
tidpunkten för styrelsens beslut om inlösen
P = Totalt lämnade utdelningar på preferensaktierna vid
tidpunkten för styrelsens beslut om inlösen

V = Netto lämnade värdeöverföringar från Adapta
Nordstaden AB vid tidpunkten för styrelsens beslut om
inlösen.
Ägare till preferensaktier som anmälts för inlösen är omedelbart efter det att denne underrättats om inlösenbeslutet,
eller om Bolagsverkets tillstånd krävs, efter det att denne
underrättats om att Bolagsverkets lagakraftvunna beslut
registrerats, skyldig att ta emot lösen för preferensaktierna.
8 STYRELSE
Styrelsen ska bestå av lägst 3 (tre) och högst sex (6) styrelseledamöter med minst en (1) och högst fyra (4) suppleanter. Styrelsen väljs på årsstämma för tiden intill slutet av
nästa årsstämma.
9 REVISORER
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens
förvaltning ska bolaget utse en (1) eller två (2) revisorer, med eller utan suppleanter, eller ett (1) eller två (2)
revisionsbolag. Bolagets revisor ska vara auktoriserad
revisor och bolagets revisionsbolag ska vara ett registrerat
revisionsbolag.
10 KALLELSE
Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i
Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats.
Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse
skett annonseras i Dagens Industri.
Kallelse till årsstämma och annan bolagsstämma
ska ske tidigast sex veckor och senast fyra veckor före
stämman och ifråga om extra bolagsstämma som inte ska
behandla fråga om ändring i bolagsordningen tidigast sex
veckor och senaste två veckor före stämman.
11 ORDFÖRANDE PÅ STÄMMAN
Styrelsens ordförande, eller vid förfall för honom eller
henne styrelsens vice ordförande, ska vara ordförande vid
bolagsstämma.
12 RÄKENSKAPSÅR
Bolagets räkenskapsår ska vara 1 januari – 31 december.
13 FÖRKÖP
Innan aktieägare genom köp, byte eller gåva överlåter en
eller flera stamaktier och/eller preferensaktier i bolaget till
annan oavsett om denne sedan tidigare är införd i bolagets aktiebok som ägare till aktier i bolaget eller inte, ska
aktieägaren erbjuda aktierna till de stamaktieägare som är
införda i bolagets aktiebok.
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Önskar aktieägare överlåta aktier i bolaget ska aktieägaren skriftligen anmäla detta till bolagets styrelse med
angivande av det antal aktier i bolaget som erbjuds de
förköpsberättigade samt också till vilken köpeskilling och
på vilka villkor i övrigt den tilltänkta överlåtelsen ska ske.
När behörig anmälan (erbjudande) har kommit
styrelsen till handa, ska styrelsen omedelbart skriftligen
underrätta varje förköpsberättigad, vars postadress är
införd i aktieboken eller annars känd för bolaget. Förköpsberättigad som önskar nyttja förköpsrätten ska, senast en
månad från dagen för anmälan hos styrelsen, meddela
bolagets styrelse om denne vill utnyttja sin förköpsrätt.
Har förköpsberättigad inte inom nämnda tid meddelat att
denne vill utnyttja förköpsrätten ska rätten vara förfallen.
Om flera aktier omfattas av erbjudandet, får förköpsrätt inte utövas beträffande ett mindre antal aktier än
erbjudandet omfattar.
Om flera förköpsberättigade inom stadgad tid accepterat erbjudandet om förköp ska aktierna så långt som möjligt fördelas mellan dessa förköpsberättigade i förhållande
till det antal stamaktier i bolaget som de tidigare äger
enligt aktieboken. Återstående aktier ska fördelas dem
emellan genom lottning som verkställs av styrelsen.
Om överenskommelse inte träffats om annan köpeskilling, ska köpeskillingen för de aktier som ska förköpas, när
den tilltänkta överlåtelsen enligt erbjudandet ska ske mot
ersättning eller erläggas med annat än pengar, motsvara
den ersättning som motsvarar aktiens verkliga värde per
dagen för erbjudandet om förköp.
Tvist om förköpsrätt, om storleken på köpeskillingen
för aktier som ska förköpas eller därmed sammanhängande rättsfrågor, ska slutligt avgöras genom skiljedom
administrerad av Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut. Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut Regler för Förenklat Skiljeförfarande ska gälla
om inte Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut
med beaktande av målets svårighetsgrad, tvisteföremålets
värde och övriga omständigheter bestämmer att Regler
för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut ska
tillämpas på förfarandet. I sistnämnda fall ska Institutet
också bestämma om skiljenämnden ska bestå av en eller
tre skiljemän. Skiljeförfarandet ska äga rum i Göteborg
och språket ska vara svenska. Sådan talan ska väckas
inom två månader från behörig anmälan om utövande av
förköpsrätt. Skiljeförfarandet ska äga rum i Göteborg och
språket ska vara svenska.
Köpeskillingen för aktier som ska förköpas ska erläggas
inom en månad efter det att den fastställts eller överenskommelse därom träffats.

14 HEMBUD
Om en eller flera stam och/eller preferensaktier i bolaget
har övergått, på annat sätt än genom överlåtelse som omfattas av förköpsbestämmelsen, till någon annan oavsett
om denne sedan tidigare är införd i bolagets aktiebok som
ägare till aktier i bolaget eller inte, har de stamaktieägare
som är införda i bolagets aktiebok rätt att lösa aktierna.
När lösen enligt ovan får ske, ska förvärvaren skriftligen
anmäla sitt fång till bolagets styrelse. I anmälan ska de
lösningsberättigade erbjudas att lösa de aktuella aktierna.
Om övergången har skett mot ersättning, ska uppgift om
ersättningen anges i anmälan. Kopia av fångeshandlingen
eller annat bevis på övergången och de uppgifter som
anges i anmälan ska bifogas anmälningshandlingen.
När behörig anmälan har kommit styrelsen till handa,
ska styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje
lösningsberättigad, vars postadress är införd i aktieboken
eller annars känd för bolaget.
Den som vill utöva lösningsrätt ska skriftligen anmäla
detta till bolagets styrelse inom två månader från behörig
anmälan till styrelsen om aktieövergången.
Om flera aktier har övergått genom samma fång, får
lösningsrätt inte utövas beträffande ett mindre antal aktier än fånget omfattat. Anmäler sig flera lösningsberättigade, ska företrädesrätten dem emellan bestämmas i första
hand efter det antal stamaktier som var och en av dem
äger. Återstående aktier ska fördelas dem emellan genom
lottning som verkställs av styrelsen.
Om överenskommelse inte träffats om annat lösenbelopp, ska lösenbeloppet, när övergången skett mot
ersättning, motsvara utgiven ersättning. Om ersättningen
erlagts med annat än
pengar ska lösenbeloppet motsvara däremot svarande
värde i svenska kronor. Om överenskommelse inte träffats om annat lösenbelopp ska lösenbeloppet per aktie,
när övergången inte skett mot ersättning, motsvara det
pris som kan påräknas vid en försäljning under normala
förhållanden.
Tvist om lösningsrätt, om lösenbeloppets storlek eller
därmed sammanhängande rättsfrågor ska slutligt avgöras
genom skiljedom administrerad av Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut. Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut Regler för Förenklat Skiljeförfarande
ska gälla om inte Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut med beaktande av målets svårighetsgrad,
tvisteföremålets värde och övriga omständigheter bestämmer att Regler för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut ska tillämpas på förfarandet. I sistnämnda
fall ska Institutet också bestämma om skiljenämnden ska
bestå av en eller tre skiljemän. Skiljeförfarandet ska äga
rum i Göteborg och språket ska vara svenska. Sådan talan
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ska väckas inom två månader från behörig anmälan om
utövande av lösningsrätt. Skiljeförfarandet ska äga rum i
Göteborg och språket ska vara svenska. Talan i en fråga
om hembud måste väckas inom två månader från den dag
då lösningsanspråket framställdes hos bolaget.
Lösenbeloppet ska erläggas inom en månad från det
att lösenbeloppet blev fastställt eller överenskommelse
därom träffats.
Under tiden från det aktuella förvärvet till dess den
definitiva ägaren är införd i bolagets aktiebok, får rösträtt
och därmed sammanhängande rättigheter för de aktuella
aktierna utövas av överlåtaren (men inte förvärvaren).
15 TVIST
Tvist mellan bolaget och styrelsen, styrelseledamot, verkställande direktör, likvidator eller aktieägare ska avgöras
genom skiljedom administrerad av Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut.
Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut
Regler för Förenklat Skiljeförfarande ska gälla om inte
Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut med
beaktande av målets svårighetsgrad, tvisteföremålets
värde och övriga omständigheter bestämmer att Regler
för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut ska
tillämpas på förfarandet. I sistnämnda fall ska Institutet
också bestämma om skiljenämnden ska bestå av en eller
tre skiljemän.
Skiljeförfarandet ska äga rum i Göteborg och språket
ska vara svenska.
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11 – Finansiell information

Resultaträkning koncern
SEK

Jan-jun
20161

20152

20142

27 456 425

47 928 580

40 281 336

3 571 894

2 197 554

1 141 315

31 028 319

50 126 134

41 422 651

Fastigheternas driftskostnader

–8 569 890

–12 822 108

–11 113 803

Övriga externa kostnader

–1 145 894

–508 035

–2 966 884

Personalkostnader

–1 756 003

–2 070 853

-

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar

–6 067 945

–8 696 843

–4 574 190

Rörelseresultat

13 488 587

26 028 295

22 767 774

-

-

5 000 000

4 066

1 448 353

204 340

–8 444 669

–14 428 097

–13 576 138

5 047 984

13 048 551

14 395 976

–1 340 000

–2 475 307

–2 958 973

3 707 984

10 573 244

11 437 003

Rörelseintäkter
Hyresintäkter
Övriga rörelseintäkter
Totala intäkter
Rörelsekostnader

Finansiella poster
Resultat från andelar i intresseföretag
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Resultat efter finansiella poster
Skatt på årets resultat
Årets resultat

	Baserad på interna resultatrapporter för januari-juni 2016. Siffrorna är inte reviderade eller granskade av bolagets revisor.
Baserad på reviderade Årsredovisningar 2014 och 2015.

1
2
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Koncernbalansräkning
SEK

2016-06-301

2015-12-312

2014-12-312

870 882 629

783 603 816

357 167 325

260 497

182 589

115 100

160 700 610

130 505 916

319 526 324

1 031 843 736

914 292 321

676 808 749

Finansiella anläggningstillgångar

4 525 464

-

-

Övriga långfristiga fordringar

9 570 629

-

1 200 000

14 096 093

-

1 200 000

404 095

243 674

-

Aktuella skattefordringar

3 374 079

342 452

-

Övriga fordringar

4 525 464

6 170 708

6 947 509

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

1 266 991

321 390

179 769

9 570 629

7 078 224

7 127 278

Kassa och bank

81 902 525

6 572 298

4 426 525

Summa omsättningstillgångar

91 473 154

13 650 522

11 553 803

1 123 316 890

927 942 843

689 562 552

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Förvaltningsfastigheter
Inventarier, verktyg och installationer
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar
Summa materiella anläggningstillgångar

Summa finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar

Kassa och bank

Summa tillgångar

	Baserad på interna resultatrapporter för januari-juni 2016. Siffrorna är inte reviderade eller granskade av bolagets revisor.
Baserad på reviderade Årsredovisningar 2014 och 2015.

1
2
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Koncernbalansräkning
SEK

2016-06-301

2015-12-312

2014-12-312

20 750 000

17 800 000

14 400 000

340 636 746

181 559 741

73 213 000

4 707 986

76 490 886

19 117 642

366 093 731

275 850 627

106 730 642

Uppskjuten skatt

17 138 601

15 798 651

128 228

Summa avsättningar

17 138 601

15 798 651

128 228

68 424 854

-

2 166 235

Övriga skulder till kreditinstitut

605 717 500

566 411 072

506 335 910

Övriga långfristiga skulder

247 700 000

27 700 000

50 000 000

Summa långfristiga skulder

716 981 505

609 909 723

558 630 373

5 610 000

4 260 000

19 831 543

21 661 096

10 316 220

Skatteskulder

2 517 807

444 713

332 402

Övriga skulder

3 656 683

3 793 028

1 697 313

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

14 236 121

10 673 656

7 595 602

Summa kortfristiga skulder

40 242 154

42 182 493

24 201 537

1 123 316 890

927 942 843

689 562 552

678 800 000

678 800 000

427 800 000

646 775 000

Inga

Inga

Eget kapital och skulder
Eget kapital
Aktiekapital
Övrigt tillskjutet kapital
Annat eget kapital inklusive årets resultat
Summa eget kapital
Avsättningar

Långfristiga skulder
Checkräkningskredit, beviljad limit 10.000 TSEK (-)

Kortfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut
Leverantörsskulder

Summa eget kapital och skulder
Ställda säkerheter3
Ansvarsförbindelser

3

	Baserad på interna resultatrapporter för januari-juni 2016. Siffrorna är inte reviderade eller granskade av bolagets revisor.
Baserad på reviderade Årsredovisningar 2014 och 2015.
3
Se sid 28 för ytterligare information.
1
2
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Kassaflöde från koncernen1
SEK

20152

20142

26 028 295

22 767 774

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet, mm

8 696 843

4 188 225

Erhållen ränta

1 448 353

204 340

–14 428 097

–13 576 138

–203 618

–1 577 368

21 541 776

12 006 833

–243 674

-

1 492 271

–897 502

11 344 876

5 232 623

5 173 769

–36 053 361

39 309 018

–19 711 407

–134 360 408

–81 569 373

–19 257 300

–79 865 337

Sålda intressebolag

-

6 000 000

Placeringar i övriga finansiella anläggningstillgångar

-

–564 000

1 200 000

15 000 000

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat före finansiella poster

Erlagd ränta
Betald inkomstskatt

Ökning/minskning kundfordringar
Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar
Ökning/minskning leverantörsskulder
Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Investeringsverksamheten
Investeringar i materiella anläggningstillgångar
Investeringar i dotterbolag

Avyttring/amortering av övriga finansiella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

–152 417 708 –140 998 710

Finansieringsverksamheten
Nyemission
Upptagna lån

1
2

111 746 741

34 232 000

46 195 259

398 044 405

Amortering av skuld

–42 687 537 –282 512 000

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

115 254 463

149 764 405

Årets kassaflöde

2 145 773

–10 945 712

Likvida medel vid årets början

4 426 525

15 372 237

Likvida medel vid årets slut

6 572 298

4 426 525

Kassaflödesanalys ej genomförd för januari-juni 2016.
Baserad på reviderade Årsredovisningar 2014 och 2015.
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Kommentarer till den finansiella utvecklingen
Omsättning och resultat
Utvecklingen 2014 och 2015
Hyresintäkterna ökade från 40 MSEK till 48 MSEK i och
med att projektfastigheten Nordstaden färdigställdes och
inflyttades. Därmed ökade även fastigheternas driftskostnader från 11,1 MSEK till 12,8 MSEK jämfört med 2014, i
takt med att lokalerna togs i drift. De finansiella kostnaderna ökade från 13,6 SMEK till 14,4 MSEK främst genom
ökade lånekostnader för de pågående projekten Borgås
respektive Södercity. Resultatet före skatt uppgick till 13,0
(14,4) MSEK.
Utvecklingen januari till juni 2016
Utvecklingen i 2016 visar på en fortsatt god utveckling av
hyresintäkterna som för perioden januari-juni 2016 var
27,5 MSEK i takt med den att projekten färdigställs. Projektfastigheten Södercity inflyttades i mars månad. Koncernens totala post för driftskostnader fortsätter att öka
då projektfastigheterna färdigställs och blir förvaltningsfastigheter. Därmed ökar även de finansiella kostnaderna
då projekten slutfinansieras. För förvaltningsfastigheterna
ligger dock driftskostnaden kvar på samma nivå som
tidigare år.
Resultatet före skatt uppgick till perioden till 5 MSEK.
Personalkostnaden har ökat då bolaget gick från 4 till 6
anställda under perioden.

Koncernbalansräkningen
Utvecklingen 2014 och 2015
Vid periodens slut 2015 fanns långfristiga räntebärande
lån om 607 MSEK (558 MSEK) främst på grund av lån för
att finansiera de nya projekten. Övriga kortfristiga skulder
uppgick i till 41 MSEK (20,5) främst på grund av ökande
leverantörsskulder i samband med de pågående byggprojekten. Eget kapital ökade till MSEK 275,9 MSEK (106,7
MSEK) främst på grund av en nyemission i 2015 uppgående till 111,7 MSEK varav 70 MSEK utgjorde preferensaktier.
Utvecklingen juni 2016 jämfört med december 2015
Vid periodens slut fanns långfristiga räntebärande lån om
717 MSEK (607 MSEK) främst på grund av lån för att finansiera de nya projekten. Övriga kortfristiga skulder uppgick
i till 40,2 MSEK (41,0) främst på grund av ökande leverantörsskulder i samband med de pågående byggprojekten.
Eget kapital ökade till 366 MSEK (275,9 MSEK) främst på
grund av en nyemission i 2016 uppgående till 124 MSEK.

Kassaflöde och likvida medel
Utvecklingen 2014 och 2015
Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade från
–19,7 MSEK i 2014 till 39,3 MSEK i 2015 främst på grund
av förbättringar i det underliggande resultatet i verksamheten, men även på grund av förändringen i koncernens
finansieringsstruktur. Investeringar i fastighetsprojekt
medförde att investeringar i materiella anläggningstillgångar ökade från 81,6 MSEK till 134,4 MSEK. Investeringarna finansierades främst av en nyemission under 2015
om 111,7 MSEK. Årets kassaflöde var positivt 2,1 MSEK i
2016 (–10,9 MSEK) och likvida medel uppgick till 6,6 MSEK
(4,4 MSEK).
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