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Viktig information om First North 

First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i Nasdaq. Den har inte samma juridiska status som en reglerad 

marknad. Bolag på First North regleras av First Norths regler och inte av de juridiska krav som ställs för handel på en reglerad marknad. En 

placering i ett bolag som handlas på First North är mer riskfylld än en placering i ett bolag som handlas på en reglerad marknad. Alla bolag vars 

aktier är upptagna till handel på First North har en Certified Adviser som övervakar att reglerna efterlevs. Nasdaq Stockholm godkänner ansökan 
om upptagande till handel på First North. 
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Viktig information 

VISSA DEFINITIONER 
Med ”Bolaget” avses, beroende på sammanhanget, Aktiebolaget Fastator (publ), org.nr. 556678-6645, 
den koncern som Aktiebolaget Fastator (publ) är moderbolag i eller ett dotterbolag till Aktiebolaget 
Fastator (publ). Med ”First North” avses Nasdaq First North. Med ”Bolagsbeskrivningen” avses 
föreliggande bolagsbeskrivning som upprättats för att beskriva Bolagets nya verksamhet. Med 
”Euroclear Sweden” avses Euroclear Sweden AB, org.nr. 556112-8074. Hänvisning till ”SEK” avser 
svenska kronor. Med ”K” avses tusen och med ”M” avses miljoner. 

VIKTIG INFORMATION 
Bolagsbeskrivningen har upprättats med anledning av det omvända förvärvet som skett av Bolaget och 
syftar till att beskriva Bolagets nya verksamhet. Bolagsbeskrivningen är inget prospekt enligt lag eller 
tillämpligt regelverk härom. Notera att all information som lämnas i Bolagsbeskrivningen noga bör 
övervägas, i synnerhet såvitt det avser de specifika faktorer som nämns i avsnittet ”Riskfaktorer”. De 
siffror som redovisas i Bolagsbeskrivningen har i vissa fall avrundats. 

FRAMTIDSINRIKTAD INFORMATION 
Bolagsbeskrivningen 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 resultatutfall kan komma att skilja sig avsevärt från vad som framgår av sådana 
uttalanden till följd av risker och andra faktorer som Bolagets verksamhet påverkas av. Bolaget gör inga 
utfästelser om att offentligt uppdatera och/eller revidera framåtriktade uttalanden till följd av ny 
information, framtida händelser eller annat utöver vad som krävs enligt lag, First Norths regelverk eller 
andra föreskrifter. 

INFORMATION FRÅN TREDJE PART 
Bolagsbeskrivningen innehåller historisk och framtidsinriktad marknadsinformation. I det fall 
informationen har hämtats från tredje part ansvarar Bolaget för att informationen har återgivits korrekt. 
Såvitt Bolaget vet har inga uppgifter utelämnats på ett sätt som skulle kunna göra informationen felaktig 
eller missvisande i förhållande till de ursprungliga källorna. Bolaget har dock inte kontrollerat siffror, 
marknadsdata eller annan information som lämnats av tredje part, varför styrelsen för Bolaget inte påtar 
sig något ansvar för fullständigheten eller riktigheten av sådan information som presenteras i 
Bolagsbeskrivningen. Sådan information bör läsas med detta i åtanke. Ingen tredje part enligt ovan har, 
såvitt styrelsen känner till, väsentliga intressen i Bolagsbeskrivningen. 

TVIST 
Tvist med anledning av Bolagsbeskrivningen ska avgöras enligt svensk lag och av svensk domstol 
exklusivt.  
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Introduktion 

DEFINITIONER 
Bolaget 
Aktiebolaget Fastator (publ), org.nr. 556678-6645 som den 24 september 2015 namnändrades från 
REHACT AB till Aktiebolaget Fastator (publ). För att undvika missförstånd det bolag som har varit och 
fortsättningsvis kommer att vara det noterade bolaget på Nasdaq First North vilket tidigare hade en 
verksamhet som omfattade utveckling av klimatsystem. 

Dotterbolaget 
Rehact AB, org.nr. 556848-4603 som den 24 september 2015 namnändrades från Aktiebolaget 
Fastator till Rehact AB. För att undvika missförstånd det bolag som tidigare bedrivit 
fastighetsinvesteringsverksamhet vilket hädanefter kommer att vara den huvudsakliga verksamheten 
som Bolaget och koncernen bedriver. 

Mangold eller Mangold Fondkommission 
Mangold Fondkommission AB, org.nr. 556585-1267. 

Bolagsbeskrivningen 
Avser denna bolagsbeskrivning. 

Nasdaq First North eller First North 
Nasdaq First North, där aktierna av serie B är noterade, är en Multilateral Trading Facility (MTF) som är 
mindre reglerad än en reglerad marknadsplats. 

Euroclear Sweden eller Euroclear 
Euroclear Sweden AB, org.nr. 556112-8074. 

TIDPUNKTER FÖR EKONOMISK INFORMATION OCH STÄMMA 
Kvartalsrapport juli - september 
2015-11-26 

Bokslutskommuniké 
2016-02-26 

Nästa årsstämma 
2016-05-04 

CERTIFIED ADVISER 
Mangold Fondkommission är Certified Adviser för Bolaget, telefon: 08-5030 1550. Mangold 
Fondkommission äger inga aktier i Bolaget. 

LIKVIDITETSGARANT 
Bolaget har inget avtal för likviditetsgaranti. 

GILTIGHETEN AV DENNA BOLAGSBESKRIVNING 
Denna Bolagsbeskrivning har upprättats per den 21 september 2015 men avser att beskriva Bolaget 
som det ser ut efter den 24 september 2015 då apportemissionen av Dotterbolaget genomförts. 
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Riskfaktorer 

Investeringar i aktier är förenat med risktagande. Nedan redogörs för ett antal riskfaktorer som kan ha en 

inverkan på aktierna och Bolagets lönsamhet, verksamhet och framtida utveckling. Riskerna som 

beskrivs är inte rangordnade i någon särskild ordning. Presentationen nedan gör inte anspråk på att vara 

heltäckande och av naturliga skäl kan inte alla riskfaktorer förutses eller beskrivas i detalj. Med anledning 

av det måste varje investerare själv göra en samlad bedömning som även innefattar informationen i 

resten av Bolagsbeskrivningen samt en allmän omvärldsbedömning. Riskerna och osäkerhetsfaktorerna 

nedan kan ha en väsentlig negativ effekt på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat. Det 

kan också orsaka en värdeminskning i Bolagets aktier, vilket kan leda till att investerare förlorar delar av 

eller hela sitt investerade kapital. Ytterligare risker som för närvarande inte är kända för Bolaget kan 

också ha en motsvarande negativ effekt. 

RISKER RELATERADE TILL BOLAGETS VERKSAMHET 
Makroekonomiska faktorer 
Fastighetsbranschen påverkas i stor utsträckning av makroekonomiska faktorer såsom allmän 
konjunkturutveckling, tillväxt, sysselsättning, produktionstakt för nya bostäder och lokaler, förändringar 
i infrastruktur, befolkningstillväxt och struktur-, inflations- och räntenivåer. Tillväxten i ekonomin 
påverkar sysselsättningsgraden som är en väsentlig grund för utbud och efterfrågan på 
hyresmarknaden och påverkar därmed vakansgrader och hyresnivåer, framförallt vad gäller 
kommersiella lokaler. 

Bolagets verksamhet finansieras av eget kapital och externt tillhandahållet kapital. Som en följd av detta 
är Bolaget exponerat för finansierings-, ränte- och kreditrisker. Det är sannolikt att huvuddelen av 
erforderligt kapital för finansieringen av såväl befintliga fastigheter som tillkommande fastigheter 
kommer att tillhandahållas av banker, kreditinstitut eller andra långivare. Stigande kapitalkostnader 
kommer att medföra en negativ påverkan på Bolagets kassaflöde, resultat och finansiella ställning. Det 
finns en risk att långivarna inte kommer att förlänga Bolagets krediter vid krediternas förfallodag. Det 
finns även en risk att alternativa krediter inte kommer att stå till förfogande. 

Ett flertal av Bolagets hyresavtal är helt eller delvis bundna till konsumentprisindex, det vill säga är helt 
eller delvis inflationsjusterade. Om Bolagets kostnader ökar mer på grund av inflation än vad Bolaget 
kompenseras för genom sådan indexering, skulle detta ha en negativ effekt på Bolagets resultat. Det 
föreligger också en risk att Bolaget inte alltid kommer att kunna teckna hyresavtal som helt eller delvis 
kompenserar för inflation. Högre vakansgrad, räntor, ökade kostnader samt lägre hyresnivåer skulle 
kunna få en negativ effekt på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat. 

Fastigheternas värdeförändring 
Bolagets indirekt ägda fastigheter redovisas till verkligt värde, vilket innebär att bokfört värde motsvarar 
fastigheternas marknadsvärde. En nedgång i fastigheternas marknadsvärde medför en direkt negativ 
påverkan på Bolagets resultat och finansiella ställning även om Bolagets kassaflöde inte påverkas. 

Hyresintäkter 
Bolagets dotter- och intresseföretags hyresintäkter kommer att påverkas av fastigheternas 
uthyrningsgrad och avtalad hyresnivå samt hyresgästernas betalningsförmåga. Om uthyrningsgrad eller 
hyresnivåer sjunker oavsett skäl, påverkas Bolagets resultat negativt. Risken för stora svängningar i 
vakanser och bortfall av hyresintäkter ökar ju fler enskilt stora hyresgäster ett fastighetsbolag har. Det 
föreligger en risk att Bolagets dotter- och intresseföretags större hyresgäster inte förnyar eller förlänger 
sina hyresavtal när de löper ut, vilket på sikt kan leda till minskade hyresintäkter och ökande vakanser. 
Bolagets dotter- och intresseföretag är också beroende av att hyresgäster betalar hyror i tid och det 
föreligger en risk i att hyresgäster inställer sina betalningar eller i övrigt inte fullgör sina förpliktelser. Om 
så inträffar kan Bolagets resultat eller finansiella resultat påverkas negativt. 
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Drift- och underhållskostnader 
I vissa fall ansvarar Bolagets dotter- och intresseföretag för drift och underhållskostnader, samt även 
kostnader som el, sophämtning, värme och vatten. Flera av dessa varor och tjänster kan endast köpas 
från en aktör, vilket kan påverka priset. I den mån eventuella prishöjningar inte kompenseras genom 
reglering i hyresavtal, eller hyresökning genom omförhandling av hyresavtal, kan Bolagets resultat eller 
finansiella ställning påverkas negativt. 

Immateriella rättigheter 
Det föreligger alltid risk att Bolagets patent eller övriga immateriella rättigheter inte ger tillräckligt skydd 
för Bolaget eller att Bolagets rättigheter inte kan vidmakthållas. Vidare finns det alltid en risk att Bolaget 
kan komma att göra eller påstås göra intrång i patent innehavda av tredje part. Negativa utfall av 
immateriella rättigheter kan leda till förlorat skydd, förbud att fortsätta nyttja aktuell rättighet eller 
skyldighet att utge skadestånd. Även vid ett för Bolaget fördelaktigt utfall, kan kostnaderna för en tvist 
bli betydande, vilket skulle kunna påverka Bolagets resultat och finansiella ställning negativt. 

Skatterisker 
Bolagets verksamhet påverkas av de vid var tid gällande skattereglerna i de jurisdiktioner Bolaget 
bedriver verksamhet i vilket på dagen för Bolagsbeskrivningen endast omfattar verksamhet i Sverige. 
Dessa skatteregler inkluderar bolagsskatt, fastighetsskatt, mervärdesskatt, regler rörande skattefri 
avyttring av näringsbetingade aktier, övriga statliga och kommunala pålagor samt ränteavdrag och 
bidrag varvid fastighetsskatten utgör den största kostnadsposten. Bolagets skattesituation påverkas 
också av huruvida transaktioner mellan bolag inom Bolagets koncern samt eventuella transaktioner 
mellan Bolaget och bostadsrättsföreningar i samband med projekt anses vara marknadsmässigt 
prissatta. Även om Bolagets verksamhet bedrivs i enlighet med Bolagets tolkning av tillämpliga lagar 
och regler på skatteområdet, och i enlighet med råd från skatterådgivare, finns det en risk att Bolagets 
tolkning är felaktig eller att sådana regler ändras med eventuell retroaktiv verkan. Vidare kan framtida 
förändringar i tillämpliga lagar och regler påverka förutsättningarna för Bolagets verksamhet. Det finns 
även betydande skillnader i de politiska partiernas syn på skatter och bidrags storlek och förekomst. 
Det finns en risk att skattesatser förändras i framtiden eller att andra regelförändringar sker som 
påverkar fastighetsägandet eller fastighetstransaktioner. Skulle någon av de ovan beskrivna riskerna 
realiseras kan det ha en väsentlig negativ inverkan på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella 
ställning. 

Operationell risk 
Operationell risk definieras som risken att åsamkas förluster på grund av bristfälliga rutiner, bristande 
intern kontroll och/eller oegentligheter eller interna eller externa händelser som förorsakar avbrott i 
verksamheten. Den ekonomiska situationen och styrkan hos Bolagets dotter- och intresseföretags 
hyresgäster, och därmed deras förmåga att betala, kommer alltid att vara en avgörande faktor när risker 
hos ett fastighetsbolag utvärderas. Operationell risk inkluderar även begränsningar i hyreskontrakt, 
risker hänförliga till juridiska anspråk från hyresgäster, myndigheter (inklusive skattemyndigheter) och 
tredje man, risker för ökade underhållskostnader, risker för minskade tekniska förutsättningar och risker 
för dolda fel och utsläpp. Det finns en risk att brister i operationell säkerhet kan påverka Bolagets 
verksamhet negativt. 

Organisatoriska risker 
Bolaget har en relativt liten organisation vilket medför ett beroende av enskilda medarbetare och 
förmågan att i framtiden identifiera, anställa och bibehålla kvalificerade och erfarna ledningspersoner. 
Bolagets förmåga att anställa och bibehålla dessa personer är beroende av ett flertal faktorer, varav 
några ligger bortom Bolagets kontroll, bland annat konkurrensen på arbetsmarknaden. Förlusten av en 
lednings- eller nyckelperson på grund av att den anställde till exempel säger upp sig eller går i pension 
kan innebära att viktiga kunskaper går förlorade, att uppställda mål inte kan nås eller att genomförandet 
av Bolagets affärsstrategi påverkas negativt. Om befintliga nyckelpersoner lämnar Bolaget eller om 
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Bolagets inte kan anställa eller bibehålla kvalificerade och erfarna ledningspersoner kan det ha en 
väsentlig negativ inverkan på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och ställning i övrigt. 

Legala risker 
Fastighetsverksamhet är i hög utsträckning beroende av lagar och andra regler samt myndighetsbeslut 
avseende till exempel miljö, säkerhet och uthyrning. Nya lagar eller regler eller förändringar avseende 
tillämpningen av befintliga lagar eller regler som är tillämpliga på Bolagets verksamhet eller kundernas 
verksamhet kan påverka Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat negativt. 

Fastighetsförvärv 
Fastighetsförvärv är en del av Bolagets löpande verksamhet och är till sin natur förenad med viss 
osäkerhet. Vid förvärv av fastigheter utgör riskerna bland annat framtida bortfall av hyresgäster, 
miljöförhållanden samt tekniska brister. Vid förvärv av fastighetsägande bolag tillkommer risker såsom 
skatter och legala tvister vilket kan påverka Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat 
negativt. 

Miljö 
Fastighetsförvaltning och fastighetsexploatering medför miljöpåverkan. Enligt miljöbalken har den som 
bedrivit en verksamhet som har bidragit till föroreningen även ett ansvar för efterbehandling. Om 
verksamhetsutövaren kan utföra eller bekosta denna efterbehandling är det den som förvärvat 
fastigheten och som vid förvärvet känt till eller borde ha upptäckt föroreningen ansvarig. Det innebär att 
krav, under vissa förutsättningar, kan komma att riktas mot Bolaget för marksanering eller 
efterbehandling avseende förekomst eller misstanke om förorening i mark, vattenområden eller 
grundvatten för att ställa fastigheten i sådant skick som följer av miljöbalken. Sådana krav kan påverka 
Bolagets resultat, kassaflöde och finansiella ställning negativt. 

RISKER RELATERADE TILL BOLAGETS AKTIER 
Ägare med betydande inflytande 
Efter fullföljandet av förvärvet har, på samma sätt som före förvärvet, ett fåtal av Bolagets aktieägare 
tillsammans en väsentlig ägarandel av Bolagets samtliga utestående aktier. Följaktligen har dessa 
aktieägare, var för sig eller tillsammans, möjlighet att utöva ett väsentligt inflytande på alla ärenden som 
kräver godkännande av aktieägarna på bolagsstämma, däribland utnämning och avsättning av 
styrelseledamöter, eventuella förslag till fusioner, konsolidering eller försäljning av samtliga eller i stort 
sätt alla Bolagets tillgångar, samt andra typer av företagstransaktioner. Denna ägarkoncentration kan 
vara till nackdel för andra aktieägare som har andra intressen än majoritetsägarna. Exempelvis kan 
dessa majoritetsägare fördröja eller förhindra ett förvärv eller en fusion även om transaktionen skulle 
gynna övriga aktieägare. Dessutom kan den höga ägarkoncentrationen påverka aktiekursen negativt 
eftersom investerare ofta ser nackdelar med att äga aktier i företag med stark ägarkoncentration. 

Likviditetsbrist på marknaden 
Det är inte möjligt att förutse hur investerarnas intresse för aktierna i Bolaget kommer att vara eller hur 
det kommer att ändras över tiden. Om en aktiv och likvid handel inte utvecklas kan det innebära 
svårigheter att sälja större poster inom en snäv tidsperiod utan att priset i aktien påverkas negativt för 
aktieägarna. 

Kursfall på aktiemarknaden 
En investering i Bolaget är, som investeringar i aktier i allmänhet, förknippad med risk. Det finns inga 
garantier för att aktiekursen kommer att ha en positiv utveckling. Aktiemarknaden kan generellt gå ner 
av olika orsaker såsom räntehöjningar, politiska utspel, valutakursförändringar och sämre konjunkturella 
förutsättningar. Aktiemarknaden präglas till stor del även av psykologiska faktorer. En aktie som 
Bolagets kan påverkas på samma sätt som andra aktier av dessa faktorer, vilka till sin natur många 
gånger kan vara problematiska att förutse och skydda sig mot. 
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Utebliven utdelning 
Tidpunkten för och storleken på eventuella framtida utdelningar föreslås av styrelsen och beslutas av 
bolagsstämman. I övervägandet om framtida utdelning kommer styrelsen att väga in faktorer såsom de 
krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av det egna kapitalet samt 
Bolagets konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. Så länge ingen utdelning lämnas, måste 
eventuell avkastning på investeringen genereras genom en höjning i aktiekursen, se vidare under 
avsnittet ”Aktien och ägarförhållanden, Utdelningspolicy”. 

Fluktuationer i aktiekursen 
Det finns risk för att Bolagets aktiekurs i framtiden kan komma fluktuera kraftigt, bland annat till följd av 
delårsmässiga resultatvariationer, den allmänna konjunkturen och förändringar i kapitalmarknadens 
intresse för Bolaget. Därutöver kan aktiemarknaden i allmänhet reagera med extrema kurs- och 
volymfluktuationer som inte alltid är relaterade till eller proportionerliga i förhållande till det operativa 
utfallet hos enskilda bolag. 
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Bakgrund och motiv 

I syfte att skapa långsiktigt värde för aktieägarna ingick Bolaget den 16 juni 2015 avtal om förvärv av 
samtliga aktier i Dotterbolaget, vilket godkändes av årsstämman den 17 juni 2015. Beslutet grundas i 
att Bolaget inte lyckats utveckla verksamheten så som planerat och önskar därför erbjuda aktieägarna 
en möjlighet att bibehålla det värde som finns kvar samt på samma gång bli del av en ny lönsam 
verksamhet. Bolagets tidigare verksamhet kommer fortsättningsvis drivas vidare i Bolaget till dess att 
den nya styrelsen beslutat vad som är den mest fördelaktiga vägen framåt. 

Dotterbolaget bestod vid tidpunkten för förvärvet av ett privatägt fastighetsinvesteringsbolag med 
huvudkontor i Stockholm. Förvärvet genomfördes genom en apportemission om 95 999 993 
nyemitterade aktier i Bolaget med ett värde om 3,00 SEK per aktie vilka tecknades av aktieägarna i 
Dotterbolaget den 24 september 2015. Apportemissionen medförde en utspädning av de nuvarande 
aktieägarna om cirka 93 procent av kapitalet samt cirka 88 procent av rösterna. Det värde som 
aktieägarna tidigare hade i Bolaget kommer att finnas kvar framöver men istället som en del av den nya 
verksamheten i Bolaget. 

Framöver kommer Bolagets huvudsakliga inriktning bestå av fastighetsinvesteringsverksamhet där 
Bolagets strategi är att investera långsiktigt i entreprenörsdrivna och nischade fastighetsrelaterade 
bolag. Investeringsfilosofin är i korthet att ha ett ägande upp till 50 procent och därmed inte direktäga 
några fastigheter utan endast agera som finansiell ägare. Bolagets intjäningsförmåga hänför sig till den 
avkastning som dess investeringar och portföljbolag genererar, värdeökningar bland innehaven samt 
eventuella transaktionsvinster vid avyttring av innehav. 

Genom förvärvet ges Dotterbolaget, genom en breddad ägarkrets och noterad marknadsplats, en 
attraktiv plattform för tillväxt med bättre förutsättningar att skapa ett starkare varumärke och utökade 
möjligheter för framtida kapitalanskaffningar på samma gång som aktieägarna i Bolaget blir en del av 
ett lönsamt fastighetsinvesteringsbolag med ambition att skapa hög totalavkastning. 

 

Stockholm den 21 september 2015 

Aktiebolaget Fastator (publ) 

Styrelsen 

 

Styrelsen för Aktiebolaget Fastator (publ) är ansvarig för innehållet i Bolagsbeskrivningen. Styrelsen 

försäkrar härmed att alla rimliga försiktighetsåtgärder har vidtagits för att säkerställa att uppgifterna i 

Bolagsbeskrivningen, såvitt styrelsen vet, överensstämmer med de faktiska förhållandena och att 

ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka dess innebörd. I de fall information kommer från tredje 

man har informationen återgivits korrekt och, såvitt Bolaget kan känna till och försäkra genom jämförelse 

med annan information som offentliggjorts av berörd tredje man, inga uppgifter har utelämnats på ett sätt 

som skulle göra den återgivna informationen felaktig eller missvisande. 
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VD har ordet 

 

 

 

 

Ett unikt koncept på 
fastighetsmarknaden 
 

 
 

Sedan starten 2011 har Fastator investerat i entreprenörsdrivna bolag i 
fastighetsbranschen. Vi har fokuserat på att hitta affärsmöjligheter och se 
lösningar andra inte ser. Vi har gjort det bra. Nu vill vi skapa en starkare 
plattform för framtida expansion och tar därför steget in på börsen. Vi är 
övertygade om att vår affärsmodell kommer att utvecklas i den publika miljön och 
fortsätta generera tillväxt och attraktiv avkastning till våra aktieägare. 

 

Fastator investerar i fastighetsrelaterade bolag 
och vi ser oss därför som ett nischat 
investmentbolag, inte ett fastighetsbolag. Vi 
bidrar med ett professionellt och aktivt 
ägarskap i våra innehav, främst via aktivt 
styrelsearbete och vårt breda kontaktnät men 
också genom finansiering och affärsutveckling.  

Fastator är det första renodlade 
fastighetsinvestmentbolaget på börsen. Att 
agera som ett investmentbolag gör att vi kan 
erbjuda investerare avkastning i det 
fastighetssegment som vi ser störst potential i 
vid den givna tidpunkten. 
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BRA UTGÅNGSLÄGE 
Med nytänkande, kreativitet och kompetens, i 
kombination med ett brett nätverk, har vi hittat 
attraktiva investeringar. Vår styrka är att skapa 
mervärde och långsiktiga relationer i affärer. Vi 
har en historik där genomförda affärer har 
skapat ringar på vattnet och lett till nya 
affärsmöjligheter. Vår storlek gör oss flexibla 
och snabbfotade i besluts- och 
transaktionsprocesser. Genom äkta och 
personligt engagemang i 
transaktionsprocessen, inte minst avseende 
säljarens behov, lägger vi grunden till lönsamma 
affärer och skapar långsiktiga relationer. 

Hittills har vi investeringar inom segmenten 
samhällsfastigheter och utvecklingsfastigheter – 
två marknadssegment som vi anser är mycket 
intressanta och har långsiktig potential. Våra 
investeringar i dessa segment har ett 
underliggande fastighetsvärde om cirka 1 800 
MSEK. Med en börsnotering som bas ser jag att 

våra möjligheter till expansion, i såväl dessa 
segment som i nya, som mycket goda. 

FORTSATT HUNGRIGA 
Huvudfokus under min tid som VD på Fastator 
har varit lönsamma investeringar som skapar 
tillväxt och god avkastning för aktieägarna.  

Transaktionsmarknaden fortsätter att vara stark, 
vilket medför både möjligheter och utmaningar. 
På transaktionssidan planerar vi framöver att 
hålla ett högt tempo med ett antal nya 
investeringar. Vårt nya liv i en publik miljö ökar 
inte bara transparensen utan ger oss ökad 
trovärdighet och tillgång till kapitalmarknaden. 
Tillsammans skapar det förutsättningar för en 
mycket intressant period i Fastators utveckling 
och en spännande framtid och att driva 
verksamhet i en publik miljö. Vi är rustade för att 
expandera med god intjäning och positivt 
kassaflöde. 

t.f. VD Erika Kveldstad 

 

  

”Nytänkande, kreativitet och 
kompetens – i kombination med ett 
brett nätverk” 
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Verksamhetsbeskrivning 

AFFÄRSIDÉ 
Att genom ägande i fastighetsrelaterade bolag vara en långsiktig ägare och partner som aktivt bidrar till 
investeringens utveckling. 

VISION 
Att vara det ledande fastighetsinvestmentbolaget på marknaden.  

HISTORIK 
Dotterbolaget grundades 2011 av delar av sittande styrelse och ledning. Samma år förvärvade 
Dotterbolaget 100 procent av aktierna i Offentliga Hus i Norden AB och även 100 procent av aktierna i 
Konkret Fastighetsutveckling i Sverige AB. Sedan förvärven av de två bolagen har Dotterbolaget agerat 
aktiv ägare genom bland annat styrelsearbete, finansiering, rådgivning vid förvärv av fastigheter samt 
övriga åtgärder. Under 2014 såldes 50 procent av aktierna i Offentliga Hus i Norden AB till brittiska 
Aerium (Cadogan Investments SA). Därefter har Dotterbolagets affärsidé som 
fastighetsinvesteringsbolag förfinats och Dotterbolaget har under 2015 utvärderat olika alternativa 
plattformar för fortsatt tillväxt. Under 2015 genomförde Dotterbolaget ett omvänt förvärv av Bolaget 
som medför en notering på Nasdaq First North Stockholm. Den nya styrelsen i Bolaget kommer att 
utvärdera Bolagets tidigare verksamhet gällande utveckling av klimatsystem framöver och inget beslut 
har tagits gällande verksamheten än. Bolaget avser att så snart beslut har fattats gällande den tidigare 
verksamheten meddela aktieägarna och marknaden. 
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MÅL OCH STRATEGI 
I syfte att uppnå sina mål ska Bolaget investera i fastighetsrelaterade bolag som kan förädla och 
utveckla fastigheter genom att identifiera och genomföra värdehöjande åtgärder som ökar 
fastigheternas attraktivitet och avkastning med beaktande av risk. Bolaget ska investera i 
fastighetsrelaterade bolag som skapar långsiktigt hög och stabil tillväxt samt ett starkt kassaflöde 
genom att skapa och bibehålla långsiktiga hyresrelationer. 

Vidare ska Bolaget vara aktivt på transaktionsmarknaden och investera i verksamheter som skapar 
tillväxt, maximerar avkastning i förhållande till risk samt genererar transaktionsvinster. 

Utöver det ska Bolaget agera prioriterad långivare till portföljbolagen och genom på förhand villkorade 
avtal ta ett större ägaransvar i dessa om så skulle krävas i sämre tider. 

Finansiella mål 
Soliditeten i Bolaget ska långsiktigt uppgå till lägst 30 procent och Bolaget ska uppvisa en årlig 
avkastning på eget kapital om lägst 10 procent. Bolaget ska inte utfärda generell borgen mot någon 
långivare för innehaven eller någon annans förpliktelser om ägandet inte överstiger 50 procent. 

Indirekta finansiella mål för innehav 
Räntetäckningsgraden för portföljbolagen ska långsiktigt uppgå till lägst 150 procent, soliditeten ska 
långsiktigt uppgå till lägst 30 procent och belåningsgraden ska långsiktigt inte överstiga 70 procent. 
Dotterbolagets innehav ska uppvisa en genomsnittlig årlig avkastning på eget kapital om lägst 
15 procent över en femårsperiod. 

Definition av nyckeltal 
Soliditet: Justerat eget kapital dividerat med balansomslutning. 

Avkastning på eget kapital: Resultat efter skatt justerat för räntor på ägarlån för perioden i förhållande till 
genomsnittligt riskbärande kapital. Genomsnittligt riskbärande kapital beräknas som summan av 
ingående och utgående balans dividerat med två. 

Riskbärande kapital: Eget kapital samt aktieägarlån. 

Räntetäckningsgrad: Resultat före räntenetto dividerat med räntenettot. 

Belåningsgrad: Räntebärande skulder exklusive ägarlån dividerat med marknadsvärde av tillgångarna. 
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AFFÄRSMODELL 
Bolaget ska investera långsiktigt i främst entreprenörsdrivna och nischade fastighetsrelaterade bolag, 
såväl onoterade som noterade. Investeringsfilosofin i korthet är att äga upp till 50 procent och genom 
aktivt ägande, bland annat genom styrelserepresentation, agera finansiär samt bidra med 
fastighetskompetens. Ägarandelen i Bolagets investeringar ska uppgå till minst 10 procent och högst 
50 procent samt på sikt vara lägst 50 MSEK per investering. Bolaget har ingen begränsning i 
innehavstid utan utvärderar löpande sin portfölj med en långsiktig ägarambition, och filosofin är att vara 
en branschgeneralist som verkar inom fastighetsbranschen. 

 

 

ORGANISATION 
Bolaget har sitt säte och huvudkontor i Stockholm. Samtliga av Bolagets medarbetare är anställda i 
Bolaget eller intressebolaget OH Management AB. Sedan förvärvet av Dotterbolaget har Bolaget 
övertagit direkt eller indirekt via bolag sex (6) anställda vilka arbetar med förvärvade fastigheter eller har 
en administrativ roll. I samband med genomförd affär har Dotterbolagets tidigare VD Erika Kveldstad av 
styrelsen utsetts till ny tillförordnad VD i Bolaget till dess att styrelsen fattat beslut om en ny permanent 
VD. Styrelsen avser att tillsätta en ny VD med en passande profil för att ur ett långsiktigt perspektiv 
driva Bolaget som ett fastighetsinvestmentbolag. Bolagets tidigare VD Svante Bengtsson har omvalts 
till styrelseledamot i Bolaget. 

Bolagets marknadsanalys, investerings- och affärsutveckling leds av Erika Kveldstad och Fredrik 
Klerfelt. Bolagets redovisningschef Sofie Gunnarsson leder arbetet inom ekonomiavdelningen och 
ansvarig för fastighetsanalys vid investeringar och fastighetsutveckling i Bolagets innehav är Joakim 
Orthen. 

  

Identifiera Investera Aktivt utveckla Exit

Fastighetsrelaterat
Entreprenörsdrivet
Onoterat eller noterat

Minst 10 procent
Max 50 procent
Minst 50 MSEK

Styrelsearbete
Finansiering
Ta ansvar i 
sämre tider
Nätverk

Långsiktigt 
ägande
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DOTTER- OCH INTRESSEBOLAG 
Bolagets dotter- och intressebolag framgår av tabell nedan under rubriken ”Koncernstruktur”. 

Bolaget har idag två större innehav; Offentliga Hus i Norden AB och Konkret Fastighetsutveckling i 
Sverige AB, som i sin tur har underliggande organisationer. VD för Offentliga Hus i Norden AB och 
Konkret Fastighetsutveckling i Sverige AB är Fredrik Klerfelt.  

Offentliga Hus i Norden AB och Konkret Fastighetsutveckling i Sverige AB har ingen egen personal utan 
köper alla administrativa tjänster från OH Management AB. OH Management AB ägs till 50 procent av 
Bolaget och till 50 procent av Aerium (Cadogan Investments SA). 

Offentliga Hus i Norden AB (”Offentliga Hus”) 
Offentliga Hus har som affärsidé att förvärva och förädla miljöer och fastigheter för 
att långsiktigt öka och stabilisera kommuners utveckling. Hyresgästerna är 
offentliga och hyresavtalen långa, vilket borgar för säkra kassaflöden. 

Offentliga Hus har ett brett kontaktnät inom offentlig sektor genom dess styrelse 
och lång erfarenhet inom aktiv fastighetsförvaltning. Offentliga Hus är en attraktiv samarbetspartner för 
kommuner och landsting då fokus ligger på ett långsiktigt ägande av fastighetsbestånden med långa 
hyresavtal. 

Offentliga Hus ägs till 50 procent av Bolaget och till 50 procent av Aerium (Cadogan Investments SA). I 
fastighetsbeståndet ingår 48 samhällsfastigheter i 21 svenska kommuner med en total uthyrningsbar 
yta om drygt 100 000 kvadratmeter. Ägandet av Offentliga Hus regleras av ett aktieägaravtal. 

Konkret Fastighetsutveckling i Sverige AB (”Konkret”) 
Konkret förvärvar och utvecklar fastigheter i expansiva områden. 
Innehavsperioden för investeringarna är kortare än i Offentliga Hus och 
målsättningen är att förvärva fastighetsprojekt med stor utvecklingspotential, 

och därigenom generera transaktionsvinster. Konkret ägs till 100 procent av Bolaget. 

Idag består fastighetsbeståndet av en industri- och logistikfastighet i Åstorp samt en handelsfastighet i 
Nacka med tillhörande exploateringsmark. Under 2015 har Konkret tillsammans med Landera AB bildat 
Konland AB för att förvärva två fastigheter på Kungsholmen ”Gladan 6 & 7” via bolag. Ägandet regleras 
av ett aktieägaravtal i det gemensamma moderbolaget i koncernen Konland AB. 
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KONCERNSTRUKTUR 
Bolag som ingår i koncernen  Org.nr.  Säte  Kapitalandel, %  
Direkt ägda dotterföretag till Bolaget    
Konkret Fastighetsutveckling i Sverige AB 556948-3448 Stockholm 100% 
Konkret Fastighetsutveckling i Visby AB 556885-3740 Stockholm 100% 
Rehact AB 556848-4603 Stockholm 100% 

    
Indirekt ägda dotterföretag till Bolaget    
Konkret Fastighetsutveckling i Nacka AB 556872-0931 Stockholm 100% 
Lageråsen AB 556981-3990 Stockholm 100% 
KONYAB 1 i Sverige AB 559017-4065 Stockholm 100% 
KONYAB 2 i Sverige AB 559017-4057 Stockholm 100% 

    
Intresseföretag till Konkret Fastighetsutveckling 
i Sverige AB    
Konland AB 559001-0731 Stockholm 49% 
Direkt ägda dotterföretag till Konland AB    
Fastighets AB Kungsgladan 6 559001-0749 Stockholm 100% 
    - Gladorna Fastighets AB 556348-9730 Stockholm 100% 
Fastighets AB Kungsgladan 7 559001-0756 Stockholm 100% 
    - Warfvinges väg 28 AB 556732-5930 Stockholm 100% 
    
Intresseföretag till Bolaget    
OH Management AB 556969-0562 Stockholm 50% 
Offentliga hus i Norden Holding AB 556971-0113 Stockholm 50% 
Direkt ägda dotterföretag till Offentliga Hus 
i Norden Holding AB 

   

Offentliga hus i Norden AB 556824-2696 Stockholm 100% 
    - AB Trygghetsboendet 1 i Värmland 556876-2537 Stockholm 100% 
    - FAB Fyllinge AB 556435-6102 Stockholm 100% 
    - Limestone Fastigheter på Gotland AB 556741-2746 Stockholm 100% 
    - OH 12 på Gotland AB 556872-0964 Stockholm 100% 
    - OH Fastigheter 3 i Värmland AB 556892-6041 Stockholm 100% 
    - OH Landskrona Fastigheter AB 556872-0956 Stockholm 100% 
    - OH Lödöse AB 556852-1560 Stockholm 100% 
        - Lödösehus 3 KB 916896-0210 Stockholm 100% 
        - Lödösehus 4 KB 916896-0228 Stockholm 100% 
    - OHNYAB 1 i Sverige AB 556981-3982 Stockholm 100% 
    - OHNYAB 3 i Sverige AB 556981-3974 Stockholm 100% 
    - OHNYAB 5 i Sverige AB 556982-9632 Stockholm 100% 
        - KB Fjolner 21 969621-9501 Ulricehamn 100% 
        - KB Grönfinken 1 969621-5954 Borås 100% 
        - KB Liljedal 11 969622-2760 Borås 100% 
    - OHNYAB 9 i Sverige AB 556983-1349 Stockholm 100% 
    - OHNYAB 10 i Sverige AB 556993-3418 Stockholm 100% 
    - OHNYAB 11 i Sverige AB 556993-3434 Stockholm 100% 
    - OHNYAB 12 i Sverige AB 559004-1785 Stockholm 100% 
    - OHNYAB 13 i Sverige AB 559004-1702 Stockholm 100% 
    - OHNYAB 14 i Sverige AB 559017-4073 Stockholm 100% 
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KONKURRENSSITUATION 
Den internationella fastighetsmarknaden är stor och består av ett flertal nischade delmarknader med 
många aktörer. Aktörerna skiljer sig kraftigt åt vad avser storlek, geografiskt fokus och inriktning. Vissa 
är specialiserade på exempelvis en geografisk eller verksamhetsinriktad delmarknad medan andra har 
en bredare portfölj med flera olika typer av fastigheter. 

Som noterat fastighetsinvesteringsbolag, med andelar i underliggande såväl noterade som icke 
noterade fastighetsbolag som verkar på den internationella marknaden, finns det enligt Bolagets 
uppfattning idag ingen direkt konkurrent i Sverige med motsvarande inriktning och plattform. Bolaget 
kan närmast liknas vid en fastighetsfond där exempelvis ”Länsförsäkringar Fastighetsfond” och 
”Skagen m2” skulle kunna bedömas utgöra konkurrenter. Fonderna är till skillnad från andra 
fastighetsinvesteringsbolag noterade men gör, till skillnad från Bolaget, endast investeringar i noterade 
bolag i fastighetsbranschen. Bolagets verksamhet bygger på avkastning, värdeförändringar och 
transaktionsresultat från de underliggande innehaven. Detta medför att Bolagets verksamhet är skild 
från till exempel renodlade fastighetsbolag på marknaden vilket medför att konkurrenssituationen är 
begränsad. Då Bolaget endast avser att inneha minoritetsandelar i sina portföljbolag konkurrerar 
Bolaget inte direkt med andra fastighetsbolag på marknaden som vanligtvis förvärvar hela fastigheter 
eller bolag som äger fastigheter. 

MARKNADSÖVERSIKT 
De uppgifter avseende marknadsförhållanden och Bolagets marknadsposition som lämnas är Bolagets 

samlade bedömning baserade på såväl interna som externa källor. Bolaget har i Bolagsbeskrivningen 

eftersträvat att korrekt återge informationen från dessa källor men har emellertid inte själv verifierat 

informationen. Såvitt Bolaget känner till och kan bedöma har inga signifikanta fakta som skulle göra 

informationen felaktig eller vilseledande utelämnats. 

På grund av att Bolagets verksamhet endast omfattar ägande i fastighetsrelaterade bolag och att 
Bolagets utveckling och resultat baserar sig på portföljbolagens avkastning och värdeförändring så 
anser Bolaget att marknaden som Bolaget agerar på är skild från den renodlade fastighetsmarknaden. 
Även om Bolagets marknad inte direkt är den renodlade fastighetsmarknaden så hänför sig 
avkastningen och värdeförändringen i Bolagets portföljbolag till denna varför Bolaget anser att den är 
relevant att analysera.  

Den svenska fastighetsmarknaden är den största i Norden mätt i transaktionsvolym. Under 2014 
omsattes totalt cirka 156 miljarder SEK på den svenska fastighetsmarknaden vilket var en ökning med 
cirka 58 procent jämfört med 2013. Bolaget verkar genom sina portföljbolag för närvarande på 
delsegment av den svenska fastighetsmarknaden med ambitionen att på sikt verka på hela den 
svenska fastighetsmarknaden och internationellt. Den svenska marknaden har, sett till värdeutveckling 
och lönsamhet, klarat sig väl genom finanskrisen, dock med den tydliga effekten att omsättningen på 
fastigheter på senare år varit lägre än tidigare. Detta beror till stor del på att bankerna varit mer 
restriktiva med utlåning, i enlighet med nya regleringar. Eftersom den svenska fastighetsmarknaden är 
attraktiv även i ett internationellt perspektiv, har kapital börjat söka sig till denna marknad på nya sätt 
genom till exempel en växande obligations- och certifikatmarknad. Fastigheter har historiskt sett alltid 
varit lönsamma för långsiktiga ägare och Bolaget bedömer att marknadsförutsättningarna, likt de 
senaste åren, även fortsättningsvis är goda. 

Bolagets portföljbolag verkar på delmarknader som är intressanta ur sina respektive 
investeringsperspektiv. Offentliga fastigheter är fortsatt attraktiva med den våg av utförsäljningar som 
inleddes runt millennieskiftet, mycket tack vare de säkra kassaflödena som i botten garanteras av den 
offentliga sektorn. Det finns idag attraktiva finansiella produkter som kan knytas till dessa typer av 
fastighetsportföljer och fler produkter är på väg. Även utvecklingsfastigheter i expansiva områden är 
intressanta då det finns en fortsatt stark underliggande efterfrågan. Möjligheten är även stor att på sikt 
kunna förvandla dessa till bostäder vilket skulle generera stora övervärden.  
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Proformaredovisning 

Den 16 juni 2015 tecknade Bolaget ett apportavtal med aktieägarna i Dotterbolaget om att ingå förvärv 
av aktierna i Dotterbolaget. Vid den ordinarie årsstämman i Bolaget den 17 juni 2015 beslutade 
stämman att genomföra en apportemission om högst 96 000 000 aktier av aktieslag B för att förvärva 
samtliga aktier Dotterbolaget. De nyemitterade aktierna emitteras till ett värde om 3 SEK per ny aktie.          

Köpeskillingen för aktierna i Dotterbolaget har fastställts till 288 MSEK, vilket motsvarar verkligt värde 
av eget kapital. Tillträdet för aktierna ägde rum efter att apportemissionen registrerats hos 
Bolagsverket. Efter genomförd emission innehar Dotterbolagets tidigare aktieägare cirka 93 procent av 
kapitalet i Bolaget. 

Mot bakgrund av att det omvända förvärvet av Bolaget innebär en väsentlig förändring för Bolaget 
presenteras nedan proformaräkenskaper samt resultat och ställning för den nya koncernen. 
Proformaredovisningen har upprättats i syfte att informera om hur det omvända förvärvet av Bolaget 
skulle ha påverkat koncernresultaträkningen för perioden 1 januari 2014 – 31 december 2014 samt 1 
januari 2015 – 30 juni 2015 om förvärvet skett per 1 januari i respektive period dels för att informera hur 
förvärvet skulle påverkat koncernbalansräkningen per 31 december 2014 samt 30 juni 2015 om 
förvärvet skett per dessa datum. Proformaredovisningen har upprättats baserat på de av Dotterbolaget 
tillämpade redovisningsprinciperna, International Financial Reporting Standards (IFRS) sådana som de 
antagits av EU. Bolagets proformaräkenskaper är hämtade ur Bolagets årsredovisning 2014 samt 
delårsrapporten för perioden 1 januari – 30 juni 2015, vilka är upprättade enligt K3. Analys har gjorts 
kring huruvida det föreligger någon skillnad jämfört med IFRS. Den väsentliga skillnaden mellan 
Dotterbolagets och Bolagets redovisningsprinciper är att förvaltningsfastigheter redovisas till sitt 
verkliga värde. I övrigt föreligger inga väsentliga skillnader. Förvärvet bedöms vara ett omvänt förvärv 
då Dotterbolaget bedömts vara den redovisningsmässiga förvärvaren. Förvärvet av Bolaget har 
klassificerats som ett tillgångsförvärv.  

Proformaredovisningen har enbart till syfte att informera och belysa fakta. En proformaredovisning är till 
sin natur avsedd att beskriva en hypotetisk situation. Bolaget presenterar proformaredovisningen enbart 
för illustrationsändamål och den ska inte ses som en indikation på den verkliga finansiella ställningen. 
Den ska heller inte anses indikera Bolagets resultat och finansiella ställning i framtiden. Information om 
proformaredovisningen har granskats av Bolagets revisorer, se kapitlet ”Revisorsrapport avseende 
proformaredovisning”. 

GRUND FÖR PROFORMAREDOVISNING 
Proformaresultaträkning baseras på Dotterbolagets och Bolagets koncernresultaträkning respektive 
resultaträkning per 1 januari 2014 – 31 december 2014 samt 1 januari 2015 – 30 juni 2015. 
Resultaträkningarna för Bolaget i båda perioderna är inte eliminerad. Proformabalansräkning baseras på 
Dotterbolagets och Bolagets koncernbalansräkning respektive balansräkning per 2014-12-31 och 
2015-06-30. 

DOTTERBOLAGETS PROFORMARÄKENSKAPER 2014 OCH 2015-06-30 
Styrelsen i Dotterbolaget har under 2015 beslutat att koncernen ska byta redovisningsprincip till IFRS 
från och med 2015. På grund av att Dotterbolaget endast upprättat årsredovisning för moderbolaget 
har Bolagets styrelse valt att använda sig av Dotterbolagets interna koncernbokslut för att påvisa 
helheten samt vara jämförbart med kommande rapporter.  

Det interna koncernbokslutet har upprättats enligt redovisningsstandarden IFRS vilket är i enlighet med 
hur Bolaget kommer att rapportera räkenskaperna framgent. Vidare så utgår det interna 
koncernbokslutet från fastställda årsredovisningar samt halvårsräkenskaper upprättade enligt god 
redovisningssedför de dotter- och intresseföretag som omnämns avsnittet ”Koncernstruktur” som 
återfinns på sida 16 i Bolagsbeskrivningen. Årsredovisningar 2014 för Dotterbolaget och direkt samt 
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indirekt ägda dotterföretag som omnämns i avsnittet ”Koncernstruktur” är upprättade enligt K2.  
Årsredovisningar 2014 för intresseföretag till Bolaget som omnämns i avsnittet ”Koncernstruktur” är 
upprättade enligt RFR2. Halvårsräkenskaper för Dotterbolaget samt samtliga dotter- och 
intresseföretag som omnämns i avsnittet ”Koncernstruktur” är upprättade enligt RFR2. Det interna 
koncernbokslutet för båda perioderna är upprättade i enlighet med IFRS. Dotterbolagets 
koncernräkenskaper för båda perioderna har ej varit föremål för revision eller översiktlig granskning med 
undantag för årsredovisning och koncernredovisning 2014 i Offentliga Hus i Norden AB. 

BOLAGETS PROFORMARÄKENSKAPER 2014 OCH 2015-06-30 
Bolagets proformaräkenskaper för båda perioderna har hämtats från årsredovisning 2014 och 
delårsrapporten per 2015-06-30. Delårsrapporten har ej varit föremål för översiktlig granskning. 

PROFORMAJUSTERINGAR 
Följande proformajusteringar har sin utgångspunkt i att Dotterbolaget är den redovisningsmässiga 
förvärvaren. Proformajusteringarna baseras på ledningen och styrelsens bästa bedömning av enskilda 
poster, IFRS-justering av tillgångar till verkligt värde och förvärvsjusteringar. 

Den nya styrelsen i Bolaget kommer att utvärdera den verksamhet som bedrivs i Bolaget sedan tidigare. 
I avvaktan på att utvärderingen av verksamheten är utförd har ledningen och styrelsen gjort 
bedömningar att det föreligger osäkerheter i värdet på enskilda tillgångsposter. Styrelsen och ledningen 
har i proformajusteringarna reserverat dessa tillgångar i enlighet med försiktighetsprincipen. 

Se noter under respektive proformatabell för specifikation av de justeringar som gjorts. 
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PROFORMARESULTATRÄKNING 2014-01-01 – 2014-12-31 

KSEK (A) Fastator (B) Rehact 
(C) Apport- 

emission 
(D) Proforma- 

justeringar 
(E) 

Förvärvseliminering 

(F=A,B,C,D,E) Proforma 
"Bolaget" koncern- 

resultaträkning 
Nettoomsättning 4 861 0       4 861 
Övriga rörelseintäkter 4 814 480       5 294 

Summa intäkter 9 675 480 0 0 0 10 155 
              
Kostnader för ersättning till anställda -3 089 -3 382       -6 471 
Övriga rörelsekostnader -3 831 -3 881       -7 712 
Värdeförändring fastigheter 64 787 0       64 787 
Andel av resultat från investeringar redovisade 
enligt kapitalandelsmetoden 14 449 -673       13 776 
Rörelseresultat 81 991 -7 456 0 0 0 74 535 
              
Finansnetto 837 -1 022 0 0 0 -185 
              
Resultat före skatt 82 828 -8 478 0 0 0 74 350 
Inkomstskatt -14 715         -14 715 
Resultat från avvecklad verksamhet -18 351         -18 351 
Årets resultat 49 762 -8 478 0 0 0 41 284 
       
Resultat hänförligt till:             
Moderföretagets aktieägare 46 622 -8 478       38 144 
Innehav utan bestämmande inflytande 3 140 0       3 140 
Summa 49 762 -8 478 0   0  0 41 284 
              
Övrigt totalresultat - - - - - 0 
Summa totalresultat för året 49 762 -8 478 0 0 0 41 284 

 

PROFORMABALANSRÄKNING 2014-12-31 

KSEK (A) Fastator (B) Rehact 
(C) Apport- 

emission 
(D) Proforma- 

justeringar 
(E) 

Förvärvseliminering 

(F=A,B,C,D,E) Proforma 
"Bolaget" koncern- 

balansräkning 
Immateriella anläggningstillgångar 0 3 042   -3 042   0 
Materiella anläggningstillgångar 198 230 11 324   6 871   216 425 
Finansiella anläggningstillgångar 190 770 4 289 288 000 -4 289 -288 000 190 770 
Omsättningstillgångar 29 217 14 056       43 273 

SUMMA TILLGÅNGAR 418 217 32 711 288 000 -460 -288 000 450 468 
              
Eget kapital hänförligt till ägarna 275 295 11 975 288 000 -560 -288 000 286 710 
Innehav utan bestämmande inflytande 5 608         5 608 

Summa eget kapital 280 903 11 975 288 000 -560 -288 000 292 318 

              
Uppskjutna skatteskulder 23 805         23 805 
Räntebärande skulder 101 868 18 898       120 766 
Ej räntebärande skulder 11 641 1 838   100   13 579 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 418 217 32 711 288 000 -460 -288 000 450 468 

 

(C) Köpeskillingen för aktierna i Dotterbolaget uppgick till 288 000 KSEK, vilket motsvarar verkligt värde 
av eget kapital. Tillträdet för aktierna ägde rum efter att apportemissionen registrerats. 

(D) Proformajusteringar för immateriella tillgångar och patent uppgår till -3 042 KSEK. Totala 
immateriella tillgångar och patent uppgår i proformabalansräkningen 2014-12-31 till 0 KSEK. 

Materiella anläggningstillgångar i Bolaget har omvärderats till verkligt värde. Justeringen för verkligt 
värde per 2014-12-31 uppgår till 6 871 KSEK. 

Proformajusteringar för finansiella anläggningstillgångar uppgår till -4 289 KSEK. Efter justeringen 
uppgår andelar i tidigare intressebolag och fordringar på tidigare avyttrade verksamheter till 0 KSEK. 

I raden för ”Ej räntebärande skulder” har Bolaget gjort avsättningar för bedömda risker i framtida 
förpliktelser med 100 KSEK. 

Samtliga justeringar ovan har redovisats mot eget kapital. Totalt har eget kapital påverkats med  
-560 KSEK. 

(E) Eftersom transaktionen redovisas som ett omvänt förvärv återläggs köpeskillingen kolumn (C) så att 
Dotterbolaget blir den redovisningsmässiga förvärvaren. 
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(F) Det utgående egna kapitalet efter gjorda justeringar utgörs sammanfattningsvis av Dotterbolagets 
egna kapital om 275 295 KSEK plus den aktuella värderingen av Bolaget vid beräkningen av 
apportemissionen om 21 000 KSEK med avdrag för emissionskostnader om 9 585 KSEK, totalt 
286 710 KSEK. 
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PROFORMARESULTATRÄKNING 2015-01-01 – 2015-06-30 

KSEK (G) Fastator (H) Rehact 
(I) Apport- 

emission 
(J) Proforma- 

justeringar 
(K) 

Förvärvseliminering 

(L=G,H,I,J,K) Proforma 
"Bolaget" koncern- 

resultaträkning 
Nettoomsättning 3 688 0       3 688 
Övriga rörelseintäkter 1 052 184       1 236 

Summa intäkter 4 740 184 0 0 0 4 924 
              
Kostnader för ersättning till anställda -1 380 -765       -2 145 
Övriga rörelsekostnader -1 819 -2 937       -4 756 
Värdeförändring fastigheter 32 000 0       32 000 
Andel av resultat från investeringar redovisade 
enligt kapitalandelsmetoden 7 782 0       7 782 
Rörelseresultat 41 323 -3 518 0 0 0 37 805 
              
Finansnetto 42 -378       -336 
              
Resultat före skatt 41 365 -3 896 0 0 0 37 469 
Inkomstskatt -7 389 0       -7 389 
Årets resultat 33 976 -3 896 0 0 0 30 080 
              
Övrigt totalresultat - - - - - 0 
Summa totalresultat för året 33 976 -3 896 0 0 0 30 080 

 

PROFORMABALANSRÄKNING 2015-06-30 

KSEK (G) Fastator (H) Rehact 
(I) Apport- 

emission 
(J) Proforma- 

justeringar 
(K) 

Förvärvseliminering 

(L=G,H,I,J,K) Proforma 
"Bolaget" koncern- 

balansräkning 
              
Immateriella anläggningstillgångar 0 3 430   -3 430   0 
Materiella anläggningstillgångar 231 136 12 309 0 7 821   251 266 
Finansiella anläggningstillgångar 211 911 3 626 288 000 -3 626 -288 000 211 911 
Omsättningstillgångar 8 265 12 638       20 903 

SUMMA TILLGÅNGAR 451 312 32 003 288 000 765 -288 000 484 080 
              
Eget kapital 314 879 11 375 288 000 665 -288 000 326 919 
Uppskjutna skatteskulder 30 772         30 772 
Räntebärande skulder 95 911 18 560       114 471 
Ej räntebärande skulder 9 750 2 068   100   11 918 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 451 312 32 003 288 000 765 -288 000 484 080 

 

(I) Köpeskillingen för aktierna i Dotterbolaget uppgick till 288 000 KSEK, vilket motsvarar verkligt värde 
av eget kapital. Tillträdet för aktierna ägde rum efter att apportemissionen registrerats. 

(J) Proformajusteringar för immateriella tillgångar och patent uppgår till -3 430 KSEK. Totala 
immateriella tillgångar och patent uppgår i proformabalansräkningen 2015-06-30 till 0 KSEK. 

Materiella anläggningstillgångar i Bolaget har omvärderats till verkligt värde. Justeringen för verkligt 
värde per 2015-06-30 uppgår till 7 821 KSEK. 

Proformajusteringar för finansiella anläggningstillgångar uppgår till -3 626 KSEK. Efter justeringen 
uppgår andelar i tidigare intressebolag och fordringar på tidigare avyttrade verksamheter till 0 KSEK. 

I raden för ”Ej räntebärande skulder” har Bolaget gjort avsättningar för bedömda risker i framtida 
förpliktelser om 100 KSEK. 

Samtliga justeringar ovan har redovisats mot eget kapital. Totalt har eget kapital påverkats med 
665 KSEK. 

(K) Eftersom transaktionen redovisas som ett omvänt förvärv återläggs köpeskillingen kolumn (I) så att 
Dotterbolaget blir den redovisningsmässiga förvärvaren. 

(L) Det utgående egna kapitalet efter gjorda justeringar utgörs sammanfattningsvis av Dotterbolagets 
egna kapital om 314 879 KSEK plus den aktuella värderingen av Bolaget vid beräkningen av 
apportemissionen om 21 000 KSEK med avdrag för emissionskostnader om 8 960 KSEK, totalt 
326 919 KSEK.  
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Revisorsrapport avseende proformaredovisning 
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Styrelse och ledning 

STYRELSE 
Mats Hulth (1946), Styrelseordförande 
Mats har studerat statskunskap, juridik och kulturgeografi vid Stockholms 
universitet. Utöver sitt uppdrag för Bolaget är Mats även styrelseordförande 
för Offentliga Hus samt styrelseledamot i Klassiska Krogar AB. Tidigare har 
Mats arbetat som informationschef för HSB Stockholm, borgarråd för 
Stockholms stad samt VD för Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare. 
Mats tillträdde sitt uppdrag i Dotterbolaget 2011 samt genom det omvända 
förvärvet även i Bolaget 2015 och tillför genom det värdefulla kontakter inom 
offentlig sektor. Mats kan anses som oberoende styrelseledamot både mot 
Bolaget samt Bolagets större aktieägare. 

Innehav av aktier i Bolaget: 4 541 520 B-aktier. 

Ulf Adelsohn (1941), Styrelseledamot 
Ulf har en kandidatexamen i juridik från Stockholms universitet och har 
tidigare erfarenhet som gatu- och finansborgarråd, kommunikationsminister, 
partiledare för Moderaterna samt landshövding i Stockholm. Ulf har även varit 
ordförande för Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare, Luftfartsverket och 
SJ samt ett antal andra bolag inom såväl offentlig som privat sektor. Utöver 
sitt uppdrag i Bolaget är Ulf även styrelseordförande i Svenska 
Vårdfastigheter och i Humle Kapitalförvaltning AB samt styrelseledamot i 
Offentliga Hus och Gummesson Fastighet AB. Ulf tillträdde sitt uppdrag i 
Dotterbolaget 2011 samt genom det omvända förvärvet även i Bolaget 2015 
och tillför genom det ett brett nätverk inom offentlig sektor. Ulf kan anses 
som oberoende styrelseledamot både mot Bolaget samt Bolagets större 
aktieägare. 

Innehav av aktier i Bolaget: 4 242 777 B-aktier. 

Mats Lundberg (1953), Styrelseledamot 
Mats är utbildad civilingenjör från Lunds Tekniska Högskola och sitter i ett 
flertal styrelser inom fastighetsbranschen, bland annat Jyma Fastigheter i 
Malmö AB, S:t Petri AB, Fastighets AB Gärda och Axichem AB. Mats har över 
30 års erfarenhet från bygg och fastighetsbranschen. Mats tillträdde sitt 
uppdrag i Dotterbolaget 2011 samt genom det omvända förvärvet även i 
Bolaget 2015 och tillför värdefull erfarenhet från fastighetsbranschen. Mats 
kan anses som oberoende styrelseledamot mot Bolaget. 

Innehav av aktier i Bolaget: 35 868 760 B-aktier. 

Joachim Kuylenstierna (1969), Styrelseledamot 
Joachim har 25 års erfarenhet från bygg- och fastighetsbranschen och har 
drivit flertalet fasighetsprojekt genom åren. Joachim har tidigare varit VD för 
Treudden Fastigheter AB, Skälsö Arkitekter AB och DK Properties AB. 
Joachim tillträdde sitt uppdrag i Dotterbolaget 2013 samt genom det 
omvända förvärvet även i Bolaget 2015 och tillför genom det expertis inom 
fastighetsutveckling. Joachim kan anses som oberoende styrelseledamot mot 
Bolaget. 

Innehav av aktier i Bolaget: 34 108 451 B-aktier. 
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Svante Norrestad Bengtsson (1971), Styrelseledamot 
Svante har en filosofiekandidat och har studerat systemvetenskap och juridik 
vid Stockholms universitet, management vid Handelshögskolan i Stockholm 
samt Global Entreprenurial Leadership vid Stanford Center for Professional 
Development. Svante har varit VD och medgrundare för Bolaget, drivit eget 
företag sedan 1996 samt har erfarenhet från patentindustrin som 
medarbetare och delägare i en av Europas största patentbyråer, 
AWAPATENT AB. Svante är även utbildad och medlem av Styrelseakademien 
i Stockholm. Han ingår även i Ingenjörsvetenskapsakademiens referensgrupp 
för projekt ”Resurseffektiva affärsmodeller – stärkt konkurrenskraft”. Utöver 
sitt uppdrag i Bolaget är Svante även styrelseledamot i Dawg Invest AB, 
Meek Holding AB samt PUL-Pedagogen i Sverige AB. Svante kan anses som 
oberoende styrelseledamot både mot Bolaget samt Bolagets större 
aktieägare. 

Innehav av aktier i Bolaget: 246 379 A-aktier och 513 756 B-aktier. 

 

LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE 
Erika Kveldstad (1981), t.f. Verkställande direktör sedan 2015 
Erika har en Fil.mag. i företagsekonomi. Hon var tidigare Auktoriserad revisor 
vid PwC (2006-2014) med branschinriktning fastighet och entreprenad. 
Övriga styrelseuppdrag som Erika har omfattas av Keyflow AB samt ett flertal 
bolag inom Offentliga Hus koncernen och Konkret-koncernen. Erika tillträdde 
sitt uppdrag i Bolaget 2015 och tillför genom det kunskap inom finansiell och 
verksamhetsmässig styrning samt erfarenhet från fastighetstransaktioner.  

Innehav av aktier i Bolaget: 0. 

 

Fredrik Klerfelt (1988), Affärsutvecklings- och transaktionschef sedan 2015 
Fredrik har studerat B.Sc. i Fastighet och Finans vid KTH. Han är för tillfället 
VD i Offentliga Hus sedan augusti 2014 och VD i Konkret sedan augusti 2013. 
Fredrik var tidigare affärsutvecklare på Magnolia Bostad och analytiker på 
DTZ. Fredrik har även styrelseuppdrag i ett flertal bolag inom Offentliga Hus 
koncernen och Konkret-koncernen. Tidigare ordförande i KTH Föreningen 
Fastighet och Finans. Fredrik tillträdde sitt uppdrag i Bolaget 2015 och tillför 
genom det ett brett nätverk och entreprenöriell kunskap. 

Innehav av aktier i Bolaget: 1 907 720 B-aktier. 

 

Joakim Orthen, 1970, Fastighetschef sedan 2015 
Joakim, har innehaft olika befattningar som förvaltningschef på Fabege AB 
under perioden 2002 till 2007, Fastighetsförvaltare Wihlborgs Fastigheter AB 
under perioden 1995 till 2002. Joakim grundade Nordic PM år 2007 och har 
sedan dess drivit detta bolag. Joakim tillträdde sitt uppdrag i Bolaget 2015 
och tillför genom det en kunskap från fastighetsförvaltning och utveckling. 

Innehav av aktier i Bolaget: 125 000 A-aktier och 1 125 000 B-aktier. 
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ÖVRIGA UPPLYSNINGAR AVSEENDE STYRELSE OCH LEDANDE 
BEFATTNINGSHAVARE  
Ingen av Bolagets styrelseledamöter eller ledande befattningshavare har någon familjerelation med 
någon annan styrelseledamot eller annan ledande befattningshavare. 

Det har inte förekommit särskilda överenskommelser mellan Bolaget och större aktieägare, kunder, 
leverantörer eller andra parter som legat till grund för att någon av styrelseledamöterna eller personerna 
i ledningsgruppen valts in i styrelsen eller i Bolagets ledning. Några begränsningar föreligger inte i 
styrelseledamöternas eller de ledande befattningshavarnas rätt att avyttra sina värdepapper i Bolaget. 
Inget bolag i koncernen har ingått avtal som ger styrelseledamöter eller medlemmar i ledningsgruppen 
rätt till förmåner efter det att respektive uppdrag avslutats. 

Det föreligger inte några intressekonflikter mellan styrelsen och de ledande befattningshavarna å ena 
sidan och Bolaget å andra sidan, såvitt avser styrelseledamöternas och de ledande 
befattningshavarnas privata intressen i förhållande till sina uppdrag/anställningar i Bolaget. Flera av 
styrelseledamöterna och de ledande befattningshavarna har dock ekonomiska intressen i Bolaget till 
följd av deras aktieägande i Bolaget. Därtill kan aktieägande och styrelseledamotskap i andra bolag 
som driver likartad verksamhet komma att leda till jävsituationer. 

ERSÄTTNING TILL STYRELSE, LEDNING OCH REVISORER 
Ersättning till styrelseledamöter ska ske med fyra basbelopp till styrelseordföranden och två basbelopp 
till ordinarie ledamöter. Marknadsmässig ersättning kan utgå till ledamöter för arbete utöver ordinarie 
styrelseuppdrag samt att ersättningen får faktureras via eget bolag. Styrelseledamöter som är anställda 
av Bolaget erhåller ingen ersättning i form av styrelsearvode. Ersättning till revisor utgår enligt löpande 
räkning. 

Principer för ersättning till ledande befattningshavare 
Årsstämman beslutar om riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare i huvudsak 
innebärande att den sammanlagda årliga ersättningen ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig 
och att framstående prestationer ska reflekteras i den totala ersättningen. Förmånerna ska utgöras av 
fast lön, eventuell rörlig ersättning, övriga sedvanliga förmåner och pension. Den fasta lönen ska spegla 
den lokala lönesättningen och ta hänsyn till individens kvalifikationer och erfarenheter. Den fasta lönen 
revideras årsvis. Den rörliga ersättningen ska utgå kontant och baseras på utfallet i förhållande till 
uppsatta mål och sammanfalla med aktieägarnas intressen. Den rörliga ersättningen ska maximalt 
kunna uppgå till 50 procent av den fasta lönen. Pensionsförmåner ska vara avgiftsbestämda och högst 
35 procent av den pensionsgrundande lönen kan avse pensionspremier. I normalfallet erhålls rätt till 
pension vid 65 års ålder. Rörlig ersättning ska i huvudsak inte vara pensionsgrundande. Styrelsen ska 
äga rätt att frångå ovanstående riktlinjer om styrelsen bedömer att det i ett enskilt fall finns särskilda 
skäl som motiverar det. Om Bolaget i något särskilt fall ger enskild styrelseledamot uppdrag för Bolaget 
utöver ordinarie styrelsearbete och utskottsarbete, ska styrelsen besluta om ersättningen, vilken ska 
vara marknadsmässig och skälig. 

ÖVRIG INFORMATION 
Ingen styrelsemedlem eller medlem av ledningsgruppen har blivit dömd i något bedrägeriåtal eller 
annan dom under de senaste fem åren förutom vad som nämns nedan gällande Joachim Kuylenstierna. 
Förutom vad som nämns nedan gällande Mats Hulth och Mats Lundberg har ingen styrelseledamot eller 
medlem av ledningsgruppen varit inblandad i konkurs, likvidation (avser inte frivillig likvidation) eller 
konkursförvaltning under de senaste fem åren. Inga anklagelser eller sanktioner av i lag eller förordning 
bemyndigade myndigheter (däribland godkända yrkessammanslutningar) har riktats mot dessa 
personer under de senaste fem åren. Ingen styrelseledamot eller medlem av ledningsgruppen har under 
de senaste fem åren blivit förbjuden av domstol att delta i ledningsgrupper, kontrollorgan eller från att 
ha ett ledande uppdrag inom ett företag eller på annat sätt idka näringsverksamhet. 
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Joachim Kuylenstierna dömdes den 6 oktober 2011 för brott mot områdesskydd av Mark- och 
miljööverdomstolen på grund placeringen av en cementplatta och byggnad på sitt landställe inom 
strandskyddsområdet. 

Mats Hulth innehade uppdraget som styrelseordförande för Föreningen Öppen Skärgård och Öppen 
Skärgård AB då de tvingades till konkurs i början av 2014. Styrelsen gjorde stora ansträngningar för att 
undvika konkurs. Orsaken till konkursen var att föreningen drev ett antal EU-finansierade projekt och 
verksamheten var helt beroende på denna finansiering. Finansieringen kom dock i efterskott vilket 
skapade stora problem i likviditeten vilket tillsammans med en förundersökning som riktades mot 
bolagens VD orsakade konkursen. I avvaktan på förundersökningen beslöt EFS-rådet att inte betala ut 
de pengar som föreningen hade rätt till och styrelsen hade därmed inget annat val än att sätta 
föreningen och bolaget i konkurs. I maj 2014 beslutades dock åklagaren att lägga ner 
förundersökningen. 

Mats Lundberg har tidigare varit styrelseledamot i AnSa Protection Aktiebolag där en konkurs 
avslutades i augusti 2011. Mats har även varit styrelseledamot i Fru Grövel Invest AB där en likvidation 
avslutades under oktober 2012, styrelseledamot i AB Kär 21-29 i Lund där en likvidation avslutades 
under augusti 2011, styrelseledamot i AB Kär 11-13 i Lund där en likvidation avslutades i januari 2013, 
styrelseledamot i AB Kär 11-19 i Lund där en likvidation avslutades i december 2014, styrelseledamot i 
AB Kär 5-9 i Lund där en likvidation beslutades i mars 2015 samt styrelseledamot i AB Käranden 5-9 i 
Lund där en likvidation beslutades i mars 2015.  
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Aktien och ägarförhållanden 

BESKRIVNING AV BOLAGETS AKTIER OCH AKTIEKAPITAL 
Aktiekapitalet i Bolaget ska enligt bolagsordningen lägst vara 14 000 000 kronor och högst 56 000 000 
SEK. Antalet aktier ska vara lägst 70 000 000 stycken och högst 280 000 000 stycken. Bolaget får ge ut 
aktier i två aktieslag, serie A och serie B varvid aktier av serie A får ges ut till ett antal av maximalt 1 000 
000 stycken och aktier av serie B till ett antal av maximalt 280 000 000 stycken. Aktiernas röstvärde vid 
bolagsstämman är tio (10) röster per aktie av serie A och en (1) röst per aktie av serie B. Aktier av serie 
A ska kunna omvandlas till aktier av serie B. Ägare till aktier av serie A äger under januari, april och 
oktober månad varje år rätt att påfordra att hela eller del av innehavet av aktier av serie A omvandlas till 
aktier av serie B enligt bolagsordningen. 

AKTIEKAPITALETS UTVECKLING 
Aktiekapitalet i Bolaget uppgår efter apportemission men före sammanläggning till 20 600 282,20 SEK 
fördelat på 103 001 411 aktier (varav 623 906 A-aktier och 102 377 505 B-aktier) med ett kvotvärde om 
0,20 SEK. Aktierna har emitterats enligt svensk lag och är denominerade i SEK. Aktierna är registrerade 
i elektronisk form och kontoförs hos Euroclear Sweden AB. Årsstämman beslutade om en 
sammanläggning av aktier den 17 juni 2015 där 8 aktier kommer att sammanläggas till 1 ny aktie. 
Aktiekapitalets utveckling sedan Bolagets bildande visas nedan. 

Förändring Förändrat belopp Summa efter ändring Registrerat 
Nyemission 19 199 998,60 20 600 282,20 2015-09-24 
Nyemission 20 000,00  1 400 283,60  2015-04-24 
Nyemission 250 000,00  1 380 283,60  2015-04-24 
Nyemission 130 000,00  1 130 283,60  2015-04-22 
Utbyte konvertibler  1 099,00  1 000 283,60  2015-03-23 
Teckningsoption 4 993,80  999 184,60  2014-08-04 
Teckningsoption 122 652,20  994 190,80  2014-07-03 
Utbyte konvertibler 4 882,40  871 538,60  2014-03-19 
Nyemission 21 333,20  866 656,20  2014-01-28 
Nyemission 52 000,00 845 323,00  2013-12-27 
Nyemission 68 520,60  793 323,00  2013-12-27 
Nyemission 90 144,00 724 802,40  2013-12-13 
Nyemission 0,16  634 658,40  2013-10-18 
Utbyte konvertibler 600,00  634 658,24  2013-07-09 
Nyemission 200,00  634 058,24  2013-01-14 
Teckningsoption 3 614,07  633 858,24  2013-01-14 
Nyemission 8 000,00  630 244,17  2012-12-18 
Nyemission 30 000,00  622 244,17  2012-12-18 
Nyemission 28 040,00 592 244,17  2012-01-03 
Nyemission 23 231,25  564 204,17  2011-09-05 
Nyemission 9 550,00  540 972,92  2010-07-26 
Nyemission 24 550,00  531 422,92  2010-06-28 
Fondemission 337 915,28  506 872,92  2010-04-15 
Nyemission 21 052,64  168 957,64  2009-09-14 
Nyemission 1 600,00  147 905,00  2009-07-03 
Teckningsoption 4 655,00  146 305,00  2009-05-25 
Teckningsoption 6 650,00  141 650,00  2009-05-25 
Nyemission 35 000,00  135 000,00  2006-06-12 
Nybildning 100 000,00  100 000,00 2005-03-30 
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Per den 24 september 2015 innehar Bolagets tio största aktieägarna 95 719 703 aktier, varav 280 750 
aktier av serie A och 95 438 953 aktier serie B, motsvarande 92,93 procent av kapitalet och 90,45 
procent av rösterna. Nedan redovisas Bolagets tio största aktieägare per den 24 september 2015. 

  Antal  
A-aktier 

Antal  
A-aktier 

röstvärde 

Antal  
B-aktier 

Summa 
innehav 

Kapitalandel 
% 

Summa 
röster 

Röster % 

1 Mats Invest AB 0 0 35 868 760 35 868 760 34,82% 35 868 760 33,02% 

2 Skälsö Intressenter AB 0 0 34 108 451 34 108 451 33,11% 34 108 451 31,40% 

3 Erik Adelsohn Invest AB 0 0 5 091 176 5 091 176 4,94% 5 091 176 4,69% 

4 Okava Investment Ltd 0 0 4 704 613 4 704 613 4,57% 4 704 613 4,33% 

5 AB Mats Thore Axel 0 0 4 541 520 4 541 520 4,41% 4 541 520 4,18% 

6 Ulf Adelsohn 0 0 4 242 777 4 242 777 4,12% 4 242 777 3,91% 

7 Staffan Heiner Beckett 0 0 3 054 078 3 054 078 2,97% 3 054 078 2,81% 

8 Fredrik Klerfelt 0 0 1 907 720 1 907 720 1,85% 1 907 720 1,76% 

9 Joakim Orthen 125 000 1 250 000 1 125 000 1 250 000 1,21% 2 375 000 2,19% 

10 Jerzy Hawranek 155 750 1 557 500 794 858 950 608 0,92% 2 350 899 2,16% 

 Totalt 280 750 2 807 500 95 438 953 95 719 703 92,93% 98 244 994 90,45% 

 

UTDELNINGSPOLICY 
Styrelsen har inte för avsikt att föreslå att utdelning lämnas inom de närmaste åren. Eventuella vinster 
avses återinvesteras i verksamheten. Avsikten är att styrelsen årligen ska pröva den fastslagna 
utdelningspolicyn. 

AKTIEINCITAMENTPROGRAM 
Bolaget har per datum för Bolagsbeskrivningens offentliggörande inga aktieincitamentprogram. 
Styrelsen arbetar dock med att ta fram ett incitamentsprogram för ledande befattningshavare. 

AKTIEÄGARAVTAL 
Såvitt styrelsen i Bolaget känner till föreligger inga aktieägaravtal eller andra överenskommelser mellan 
aktieägare som syftar till gemensamt inflytande över Bolaget. Såvitt styrelsen känner till finns heller inte 
några överenskommelser eller motsvarande som kan leda till att kontrollen över Bolaget förändras. 

BEMYNDIGANDEN 
Årsstämman beslutade den 17 juni 2015 att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma, vid ett eller 
flera tillfällen, besluta om nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner, med eller utan 
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, till ett antal motsvarande maximalt tjugo (20) procent av det 
totala antalet aktier och röster i Bolaget, att betalas kontant, genom apport och/eller genom kvittning.  
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Legala frågor och kompletterande information 

LEGAL STRUKTUR 
Bolaget är ett publikt aktiebolag med säte i Stockholm. Bolagets organisationsnummer är 556678-6645. 
Bolaget bildades och registrerades den 30 mars 2005. Bolaget regleras av aktiebolagslagen (2005:551) 
och är anslutet till Euroclear Sweden. Föremålet för Bolagets verksamhet är att förvalta fast och lös 
egendom. Vidare ska Bolaget, direkt eller indirekt, utveckla och bedriva handel med system och 
licensrättigheter för system för att minska energiförbrukningen i fastigheter, konsulterande verksamhet 
gällande energiförbrukning, finansiell verksamhet (dock ej sådan verksamhet som avses i lagen om 
bankrörelse respektive lagen om kreditbolag), handel med och förvaltning av värdepapper, 
undervisnings- och utbildningsverksamhet, erbjuda konsulterande verksamhet inom 
informationsteknologi samt jämte med all ovan angiven rörelse förenlig verksamhet. Bolaget ägde per 
den 24 september 2015 de bolag som framgår under avsnittet ”Verksamhetsbeskrivning, 
Koncernstruktur”. 

VÄSENTLIGA AVTAL 
Förvärvsavtal 
Bolagets avtal om förvärv och försäljning av fastigheter och bolag är ingångna på för branschen 
sedvanliga villkor. Säljaren lämnar regelmässigt vissa tidsbegränsade garantier avseende fastigheten 
respektive Bolaget. I de fall Bolaget säljer fastigheter och bolag kan garantikrav komma att framställas 
av köparen motsvarande eventuell skada som uppkommit. Historiskt har inga garantikrav av större 
betydelse framställts mot Bolaget och inga garantikrav är för närvarande utestående. I något fall är 
köpeskillingen ännu inte reglerad och i något fall är det oklart om lagfart erhållits. 

Hyresavtal 
Merparten av Bolagets hyresavtal tecknas med Fastighetsägarna Sveriges standardformulär som bas 
med tillhörande bilagor avseende indexering och fastighetsskatt samt särskilda bestämmelser som 
vidare regleras förhållandena mellan Bolaget och hyresgästerna. Hyresvillkoren följer i allt väsentligt 
marknadens standard för denna typ av lokaler. Åtaganden från Bolaget att anpassa lokalerna efter 
hyresgästernas behov förekommer. Hyresavtalen löper normalt med långa löptider (från tre år och 
uppåt) och de flesta fall indexeras hyran utifrån förändringar i KPI. I några fall är hyresavtalen tecknade 
som tillsvidareavtal, eller med relativt kort förlängningstid, varvid hyresgästen har rätt att säga upp 
avtalet med relativt kort varsel. 

Finansiering 
De låneavtal som Bolaget ingått är ingångna på för branschen sedvanliga villkor. Som säkerhet lämnas i 
huvudsak aktier eller andelar i dotterbolag och pantbrev i de aktuella fastigheterna samt generella 
borgensförbindelser. Säkerheterna har ställts i enlighet med bankernas blankettformat. Samtliga 
låneavtal kräver att banken ska informeras om förestående ägarförändringar (och under vissa 
förutsättningar krävs även skriftligt samtycke från banken i förväg). 

Dotterbolaget har mottagit aktieägarlån om sammanlagt cirka 33,0 MSEK. Lånen löper tillsvidare med 
ränta, STIBOR 30 dagar plus 3 procentenheter. Amortering av lånen ska ske så snart det finns 
erforderligt kassaöverskott hos låntagaren och före eventuell aktieutdelning. Lånen löper med 12 
månaders uppsägningstid. 

Aktieägaravtal 
Dotterbolaget är part till ett aktieägaravtal (Joint-Venture Agreement) avseende ägandet av 50 procent 
av aktierna i Offentliga Hus i Norden Holding AB. Avtalet innehåller en konkurrensklausul som förbjuder 
parterna att bedriva konkurrerande verksamhet med Offentliga Hus i Norden AB annat än genom 
koncernen. Avtalet innehåller sedvanlig förköpsrätt samt både tag along och drag along-bestämmelser. 
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Dotterbolaget har ställt ut aktieägarlån om cirka 61 MSEK som ska återbetalas vid anfordran. I övrigt 
regleras formerna för ägandet i aktieägaravtalet med sedvanliga bestämmelser. 

IMMATERIELLA RÄTTIGHETER 
Bolaget innehar tio patent avseende av Bolaget utvecklad värmeväxlare, så kallad RVU-teknik.  

FÖRSÄKRINGAR 
Bolaget innehar för branschen sedvanliga företags- och fastighetsförsäkringar. Med hänsyn tagen till 
verksamhetens art och omfattning bedömer Bolagets styrelse att moderbolaget och dotterbolagen 
innehar ett tillfredsställande försäkringsskydd. 

TVISTER OCH SKILJEFÖRFARANDEN 
Bolaget har inte varit part i något rättsligt förfarande eller skiljeförfarande (inklusive ännu icke avgjorda 
ärenden eller sådana Bolaget är medvetet om kan uppkomma) under de senaste tolv månaderna som 
har eller kan tänkas ha betydande effekt på Bolagets finansiella ställning eller lönsamhet. 

NÄRSTÅENDETRANSAKTIONER 
Förvärv och avyttring av Skälso AB 
Under 2012 avyttrade Skälsö Intressenter AB (ägt av Joachim Kuylenstierna) samtliga aktier i Skälsö AB 
med tillhörande dotterbolag till Dotterbolaget. Dotterbolagets förvärv av Skälsö skedde genom en så 
kallad apportemission. Apportemissionen genomfördes med 30 000 antal aktier med preferensvillkor. 
Transaktionen skedde på marknadsmässiga villkor och värdet uppgick till 350 542 000 kr. 

Under 2014 avyttrade Dotterbolaget samtliga aktier i Skälsö AB till Skälsö Intressenter AB. Avyttringen 
skedde genom en indragning av preferensaktierna. I samband med indragningen upphör de indragna 
aktierna att existera. Indragningslikviden utgörs av aktiernas del av bundet eget kapital plus aktierna i 
Skälsö AB. Stämman beslutade om att öka bolagets aktiekapital med 300 000 kr genom fondemission. 
Vid indragningen av aktierna minskades aktiekapitalet med 300 000 kr. Minskningen av aktiekapitalet 
sker genom indragning av 30 000 preferensaktier. Värdet på återbetalning uppgick till 350 542 000 kr. 
Återköpet av aktierna skedde på marknadsmässiga villkor. Bakgrunden till denna avyttring var att 
styrelsen i Dotterbolaget ansåg att Skälsö AB inte passade in i den affärsmodell som Dotterbolaget 
hade. 

Övrigt gällande närståendetransaktioner 
Utöver ovan har ingen styrelseledamot, ledande befattningshavare eller revisor i Bolaget har själv, via 
bolag eller närstående haft någon direkt delaktighet i affärstransaktioner genomförd av Bolaget som har 
varit eller är icke affärsmässig, till sin karaktär eller sina villkor. Inget bolag inom Bolagets koncern har 
lämnat lån ställt garantier eller ingått borgensförbindelser till, eller till förmån för, någon styrelseledamot, 
ledande befattningshavare eller revisor i något av bolagen i Bolagets koncern. 

Dotterbolaget köper i huvudsak administrativa men även fastighetsrelaterade tjänster från de 
närstående bolagen. Tjänsterna är reglerade i avtal och sker på marknadsmässiga villkor.   
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Skattekonsekvenser i Sverige 

Nedanstående sammanfattning av vissa svenska skattefrågor är baserad på nu gällande lagstiftning. 
Sammanfattningen är baserad på nu gällande regler och är endast avsedd som allmän information för 
aktieägare som är obegränsat skattskyldiga i Sverige, såvida inte annat anges. Redogörelsen behandlar 
inte aktier som innehas av handelsbolag eller som innehas som lagertillgång i näringsverksamhet. Den 
behandlar inte heller aktier som utgör tillgångar som förvaras på ett investeringssparkonto. Vidare 
behandlas inte de särskilda reglerna om skattefri kapitalvinst (inklusive avdragsförbud vid kapitalförlust) 
och utdelning i bolagssektorn som kan bli tillämpliga då aktieägare innehar aktier i Bolaget som utgör 
näringsbetingade andelar. Beträffande vissa kategorier av skattskyldiga gäller särskilda skatteregler. 
Beskattning av varje enskild aktieägare beror på dennes speciella situation. Varje aktieägare 
rekommenderas därför att rådfråga en skatterådgivare för att få information om de särskilda 
konsekvenser som kan uppstå i det enskilda fallet till följd av att utländska regler, skatteavtal eller andra 
särskilda regler som är tillämpliga. 
 

BESKATTNING VID AVYTTRING AV AKTIER 
Fysiska personer 
Fysiska personer och dödsbon beskattas för hela kapitalvinsten i inkomstslaget kapital vid försäljning 
av marknadsnoterade aktier. Skattesatsen är 30 procent. Kapitalvinst respektive kapitalförlust beräknas 
som skillnaden mellan försäljningspriset efter avdrag för försäljningsutgifter och de avyttrade aktiernas 
omkostnadsbelopp (skattemässigt anskaffningsvärde). Omkostnadsbeloppet vid avyttring beräknas 
enligt den så kallade genomsnittsmetoden. Det innebär att omkostnadsbeloppet för samtliga aktier av 
samma slag beräknas gemensamt med hänsyn till inträffade förändringar i innehavet. Vid försäljning av 
marknadsnoterade aktier får alternativt den så kallade schablonmetoden användas. Denna metod 
innebär att omkostnadsbeloppet får beräknas till 20 procent av försäljningsersättningen efter avdrag för 
försäljningsutgifter. 

Kapitalförluster på marknadsnoterade aktier och andra marknadsnoterade delägarrätter (med undantag 
för andelar i investeringsfonder som innehåller endast svenska fordringsrätter) ska dras av i sin helhet 
mot skattepliktiga kapitalvinster på sådana tillgångar och på onoterade andelar i svenska aktiebolag 
och i utländska juridiska personer. Överskjutande förlust är avdragsgill till 70 procent i inkomstslaget 
kapital. För kapitalförlust på onoterade andelar i svenska aktiebolag och utländska juridiska personer är 
rätten till kvittning begränsad till fem sjättedelar. Om kapitalförluster är hänförliga till både 
marknadsnoterade delägarrätter och onoterade andelar ska förluster som uppstått på 
marknadsnoterade delägarrätter dras av före förluster på onoterade andelar. Till den del en 
kapitalförlust på marknadsnoterade delägarrätter eller onoterade andelar i svenska aktiebolag och i 
utländska juridiska personer inte kunnat dras av enligt ovan ska förlusten dras av mot övriga 
kapitalinkomster med 70 procent respektive fem sjättedelar av 70 procent. Kapitalförluster på 
marknadsnoterade andelar i investeringsfonder som endast innehåller svenska fordringsrätter är fullt 
avdragsgilla i inkomstslaget kapital. 

Uppkommer underskott i inkomstslaget kapital medges skattereduktion från skatten på inkomst av 
tjänst och näringsverksamhet samt fastighetsskatt och kommunal fastighetsavgift. Sådan reduktion 
medges med 30 procent av den del av underskottet som inte överstiger 100 000 kronor och med 
21 procent av det återstående underskottet. Underskott kan inte sparas till senare beskattningsår. 

Juridiska personer 
För aktiebolag och andra juridiska personer beskattas kapitalvinst på aktier normalt i inkomstslaget 
näringsverksamhet. Skattesatsen är 22 procent. Beräkning av kapitalvinst respektive kapitalförlust sker 
på samma sätt som för fysiska personer enligt vad som beskrivits ovan avseende fysiska personer. 
Avdragsgilla kapitalförluster på aktier och andra delägarrätter får endast dras av mot skattepliktiga 
kapitalvinster på aktier och andra delägarrätter. En sådan kapitalförlust kan även, om vissa villkor är 
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uppfyllda, kvittas mot kapitalvinster i bolag inom samma koncern, under förutsättning att 
koncernbidragsrätt föreligger mellan bolagen. Kapitalförluster som inte har kunnat utnyttjas ett visst år 
får dras av mot kapitalvinster på aktier och andra delägarrätter under efterföljande beskattningsår utan 
begränsning i tiden. Särskilda skatteregler gäller för vissa speciella företagskategorier. 

BESKATTNING VID UTDELNING 
För privatpersoner beskattas utdelning i inkomstslaget kapital med en skattesats om 30 procent. För 
fysiska personer som är bosatta i Sverige innehålls normalt preliminär skatt avseende utdelning med 30 
procent på utdelat belopp. Den preliminära skatten innehålls av Euroclear Sweden eller, beträffande 
förvaltarregistrerade aktier, av förvaltaren. För aktiebolag beskattas utdelning i inkomstslaget 
näringsverksamhet med en skattesats om 22 procent. 

AKTIEÄGARE SOM ÄR BEGRÄNSAT SKATTSKYLDIGA 
För aktieägare som är begränsat skattskyldiga i Sverige utgår normalt svensk källskatt på all utdelning 
från svenska aktiebolag. Utdelning från Bolaget är föremål för svensk källskatt om 30 procent. Denna 
skattesats är dock i allmänhet reducerad genom skatteavtal som Sverige har med andra länder för 
undvikande av dubbelbeskattning. Källskatten innehålls normalt av Euroclear Sweden vid 
utdelningstillfället. Om aktierna är förvaltarregistrerade svarar förvaltaren för skatteavdraget. Aktieägare 
som är begränsat skattskyldig i Sverige och som inte bedriver verksamhet från fast driftställe i Sverige 
beskattas normalt inte i Sverige för kapitalvinster vid avyttring av aktier. Aktieägare kan dock bli föremål 
för beskattning i sin hemviststat. Aktieägare som är begränsat skattskyldiga bör därför rådfråga 
skatterådgivare i sin hemviststat. Enligt en särskild regel kan emellertid en fysisk person som är bosatt 
utanför Sverige ändå bli beskattad i Sverige vid försäljning av aktier om personen under det kalenderår 
då försäljningen sker, eller vid något tillfälle under de tio närmast föregående kalenderåren, varit bosatt i 
Sverige eller stadigvarande vistats här. Tillämpligheten av denna regel är dock i flera fall begränsad 
genom skatteavtal som Sverige har med andra länder för undvikande av dubbelbeskattning.  
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Dokument införlivade genom hänvisning 

De delar i nedan angivna dokument som införlivas i Bolagsbeskrivningen genom hänvisning är delar av 
denna Bolagsbeskrivning. Nedan angiven information som del av följande dokument skall anses 
införlivade i Bolagsbeskrivningen genom hänvisning: 

x Dotterbolagets årsredovisning för räkenskapsåret 2013. 
x Dotterbolagets årsredovisning för räkenskapsåret 2014. 
x Bolagets årsredovisning för räkenskapsåret 2013. 
x Bolagets årsredovisning för räkenskapsåret 2014. 
x Bolagets halvårsrapport för räkenskapsperioden januari - juni 2015. 

Informationen, till vilken hänvisning sker, skall läsas som en del av denna Bolagsbeskrivning. 
Informationen finns tillgänglig på Bolagets hemsida, www.fastator.com eller kan erhållas av Bolaget i 
pappersformat under Bolagsbeskrivningens giltighetstid vid Bolagets huvudkontor. Adressen till 
Bolagets huvudkontor återfinns i slutet av Bolagsbeskrivningen. 

Information Källa 
Dotterbolaget 
Reviderad resultat- och balansräkning, 
kassaflödesanalys, noter och information 
om redovisningsprinciper för 
räkenskapsåret 2013. 

Årsredovisning 2013, sida 6-29 

Dotterbolaget 
Reviderad resultat- och balansräkning, 
kassaflödesanalys, noter och information 
om redovisningsprinciper för 
räkenskapsåret 2014. 

Årsredovisning 2014, sida 4-12 

Bolaget 
Reviderad resultat- och balansräkning, 
kassaflödesanalys, noter och information 
om redovisningsprinciper för 
räkenskapsåret 2013. 

Årsredovisning 2013, sida 10-21 

Bolaget 
Reviderad resultat- och balansräkning, 
kassaflödesanalys, noter och information 
om redovisningsprinciper för 
räkenskapsåret 2014. 

Årsredovisning 2014, sida 11-25 

Bolaget 
Resultat- och balansräkning, 
kassaflödesanalys, noter och information 
om redovisningsprinciper för 
räkenskapsperioden januari-juni 2015. 

Delårsrapport 2015, sida 4-8 
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Bolagsordning 

Aktiebolaget Fastator (publ), org.nr. 556678-6645 

§ 1. Firma 

Bolagets firma är Aktiebolaget Fastator. Bolaget är publikt och firman skall följas av beteckningen 
(publ). 

§ 2. Säte 

Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholms stad. 

§ 3. Verksamhet 

Bolagets verksamhet skall vara att förvalta fast och lös egendom. Vidare skall bolaget, direkt eller 
indirekt, utveckla och bedriva handel med system och licensrättigheter för system för att minska 
energiförbrukningen i fastigheter, konsulterande verksamhet gällande energiförbrukning, finansiell 
verksamhet (dock ej sådan verksamhet som avses i lagen om bankrörelse respektive lagen om 
kreditbolag), handel med och förvaltning av värdepapper, undervisnings- och utbildningsverksamhet, 
erbjuda konsulterande verksamhet inom informationsteknologi samt jämte med all ovan angiven rörelse 
förenlig verksamhet. 

§ 4. Aktiekapital 

Aktiekapitalet skall vara lägst 14 000 000 kronor och högst 56 000 000 kronor. 

§ 5. Antal aktier 

Antal aktier skall vara lägst 70 000 000 stycken och högst 280 000 000 stycken. 

§ 6. Aktieslag 

Aktier får ges ut i två aktieslag, serie A och serie B. Aktier av serie A får utges till ett antal av 1 000 000 
och aktier av serie B till ett antal av 280 000 000. 

Vid röstning på bolagsstämma medför aktie av serie A tio (10) röster och aktier av serie B en (1) röst. 

Beslutar bolaget att genom en kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av serie A och 
serie B, ska ägare av aktier av serie A och serie B ha företrädesrätt att teckna nya aktier av samma 
aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte 
tecknats med primär företrädesrätt ska erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär 
företrädesrätt). Om inte de sålunda erbjudna aktierna räcker för den teckning som sker med subsidiär 
företrädesrätt, ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier 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 serie A eller 
serie B, ska samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är av serie A eller serie B, ha företrädesrätt att 
teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger. 

Om bolaget beslutar att ge ut teckningsoptioner eller konvertibler genom kontantemission eller 
kvittningsemission, har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner, som om emissionen 
gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten respektive företrädesrätt att 
teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas ut 
mot. 
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Vad som ovan sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om 
kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. 

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission ska nya aktier emitteras av varje aktieslag i 
förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid ska gamla aktier av visst 
aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad nu sagts ska inte innebära någon 
inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring i bolagsordningen, ge ut 
aktier av nytt slag. 

Aktie av serie A skall kunna omvandlas till aktie av serie B. Ägare till aktie av serie A äger under januari, 
april och oktober månad varje år (”Omvandlingsperioderna”), rätt att påfordra att hela eller del av 
innehavet av aktier av serie A omvandlas till aktie av serie B. Begäran om omvandling skall göras 
skriftligen och ha inkommit till bolagets styrelse senast sista dagen under aktuell Omvandlingsperiod. 
Därvid skall anges det antal aktier av serie A som önskas omvandlade. 

Styrelsen skall efter utgången av varje Omvandlingsperiod behandla frågan om omvandling. Styrelsen 
skall därefter genast anmäla omvandling för registrering hos Bolagsverket. Omvandlingen är verkställd 
när registrering skett och omvandlingen antecknats i avstämningsregistret. 

§ 7. Avstämningsförbehåll 

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring 
av finansiella instrument. Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i 
aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om kontoföring av 
finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 
6-8 nämnda lag, ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § 
aktiebolagslagen (2005:551). 

§ 8. Styrelse 

Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst sju styrelseledamöter med högst sju styrelsesuppleanter. 
Styrelseledamöterna och styrelsesuppleanterna väljs årligen på ordinarie bolagsstämma för tiden intill 
slutet av nästa ordinarie bolagsstämma. 

§ 9. Revisorer 

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande 
direktörens förvaltning utses en eller två revisorer med eller utan revisorssuppleant, alternativt ett 
registrerat revisionsbolag. 

§ 10. Räkenskapsår 

Bolagets räkenskapsår ska vara 1 januari – 31 december. 

§ 11. Kallelse 

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes tidningar och på företagets 
webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet. 

Kallelse till ordinarie bolagsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av 
bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före 
bolagsstämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast tre 
veckor före bolagsstämman. 

För att få deltaga i bolagsstämman skall aktieägare dels vara upptagen i en utskrift eller annan 
framställning av aktieboken avseende förhållandena fem (5) vardagar före stämman, dels göra en 
anmälan till bolaget senast kl. 12.00 den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte 
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vara söndag, helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än 
femte vardagen före stämman. 

§ 12. Ärenden på bolagsstämma 

Årsstämma skall avhållas årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång. 

På en ordinarie bolagsstämma ska följande ärenden behandlas: 

1. Val av ordförande vid stämman. 

2. Upprättande och godkännande av röstlängd. 

3. Godkännande av dagordning. 

4. Prövande av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad. 

5. Val av protokollförare samt en eller två justeringspersoner. 

6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, 
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse. 

7. Beslut om 

a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernredovisning och 
koncernrevisionsberättelse 

b) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören 

c) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen 

8. Fastställande av antalet bolagsstämmovalda styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt, i 
förekommande fall, antal revisorer och revisorssuppleanter. 

9. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna. 

10. Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter och, i förekommande fall, revisorer och 
revisorssuppleanter. 

11. Annat ärende, som ska tas upp på bolagsstämman enligt gällande lag eller bolagsordningen. 

§ 13. Hembud för aktie av serie A 

Om en aktie av serie A har övergått till en person som inte är ägare av aktie av serie A, har övriga ägare 
av aktier av serie A rätt att lösa aktien. Lösningsrätten ska kunna utnyttjas även för ett mindre antal 
aktier än erbjudandet omfattar. Aktiens nya ägare skall snarast anmäla aktieövergången till bolagets 
styrelse på det sätt som aktiebolagslagen föreskriver (hembud). 

Styrelsen skall genast lämna en underrättelse om hembudet till varje lösningsberättigad med känd 
postadress. I underrättelsen skall lämnas uppgift om den tid inom vilken lösningsanspråk skall 
framställas. 

Lösningsanspråk skall framställas inom två (2) månader från behörigt hembud enligt ovan. Om 
lösningsanspråk framställs av fler än en lösningsberättigad, skall samtliga aktier så långt det är möjligt 
fördelas mellan de lösningsberättigade i förhållande till deras tidigare innehav av aktier i bolaget. 
Återstående aktier skall fördelas genom lottning av bolagets styrelse. 

Om aktien ha överlåtits genom försäljning skall lösenbeloppet motsvara köpeskillingen, dock inte om 
den nye ägaren, för det fall så begärs, inte kan förete köpehandlingen eller annan handling som utvisar 
köpevillkoren, eller om det förekommer anledning att antaga att köpehandlingen upprättats för skens 
skull. För inlösen skall inga andra villkor gälla. Har äganderätten övergått genom annat fång än köp eller 
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har äganderätten övergått genom köp och, om så begärs, den nya ägaren inte kan förete köpehandling 
eller annan handling som utvisar köpevillkoren eller om det förekommer anledning att antaga att 
köpehandlingen upprättats för skens skull, skall lösenbeloppet utgöras av det belopp som aktien 
värderats till av skiljeman utsedd av Stockholms Handelskammare enligt reglerna för Förenklat 
Skiljeförfarande för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut. Lösenbeloppet skall betalas inom 
en (1) månad från den tidpunkt då lösenbeloppet blev bestämt. För det fall ingen lösningsberättigad 
inom stadgad tid framställer lösningsanspråk eller, och i den utsträckning, lösenbeloppet inte betalas 
inom föreskriven tid, äger den som anmält hembudet att bli registrerad för aktierna i bolagets aktiebok. 

Om aktieägaren och den som har begärt att få lösa in aktierna inte kommer överens i frågan om inlösen 
får den som har begärt inlösen väcka talan inom två (2) månader från den dag lösningsanspråket 
framställdes hos bolagets styrelse. Tvist hänförlig till hembudsförbehållet skall avgöras genom 
skiljeförfarande enligt reglerna för Förenklat Skiljeförfarande för Stockholms Handelskammares 
Skiljedomsinstitut. Skiljenämnden skall bestå av en (1) skiljeman vilken skall utses av Stockholms 
Handelskammare. Skiljeförfarandet skall äga rum i Stockholm. 

* * * * * * * * 
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