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VIKTIG INFORMATION OM FIRST NORTH PREMIER GROWTH MARKET
First North Premier Growth Market är en registrerad SME Growth Market, i enlighet med EU:s direktiv om marknader för finansiella
instrument (EU 2014/65) såsom implementerad i den nationella lagstiftningen i Danmark, Finland och Sverige, som drivs av en marknadsplats inom Nasdaqgruppen. Emittenter på First North Premier Growth Market omfattas inte av samma regler som emittenter på
den reglerade huvudmarknaden, enligt definitionen i EU:s lagstiftning (såsom implementerad i nationell lagstiftning). Istället omfattas
de av en mindre omfattande uppsättning regler och förordningar anpassade till små tillväxtbolag. Risken att investera i en emittent
på First North Premier Growth Market kan därför vara högre än att investera i en emittent på huvudmarknaden. Alla emittenter med
värdepapper upptagna till handel på First North Premier Growth Market har en Certified Adviser som övervakar att reglerna följs och
Randviken Fastigheter AB (publ) har utsett Redeye AB till Certified Adviser. De respektive Nasdaq-marknadsplatserna godkänner
ansökan om upptagande till handel.

VIKTIG INFORMATION TILL INVESTER ARE
Denna bolagsbeskrivning (”Bolagsbeskrivningen”) har upprättats av styrelsen för Randviken Fastigheter AB (publ),
org.nr 556776-3213, (”Randviken”, ”Randviken Fastigheter”, eller ”Bolaget”) med anledning av att styrelsen beslutat
att inge ansökan om notering av Bolagets aktier på First North Premier Growth Market (”First North Premier”). Med
”Koncernen” avses den koncern vari Bolaget är moderbolag. Samtliga finansiella siffror i Bolagsbeskrivningen är i
svenska kronor ”kr” om inget annat anges och ”tkr” indikerar tusen kronor samt ”mkr” indikerar miljoner kr.
Denna Bolagsbeskrivning har inte upprättats i enlighet med bestämmelserna i Kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/980 samt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 och har därmed inte godkänts
av Finansinspektionen. Bolagsbeskrivningen utgör således inte ett prospekt. Bolagsbeskrivningen har granskats av
Nasdaq Stockholm AB. Randviken är ansvarig för den information som lämnas i denna Bolagsbeskrivning.
Tvist i anledning av innehållet i Bolagsbeskrivningen och därmed sammanhängande rättsförhållanden ska avgöras
av svensk domstol. Svensk materiell rätt är exklusivt tillämplig på Bolagsbeskrivningen.
Denna Bolagsbeskrivning utgör inte något erbjudande att teckna, eller på annat sätt förvärva, aktier i Bolaget vare
sig i Sverige eller i någon annan jurisdiktion. Distribution av denna Bolagsbeskrivning är föremål för restriktioner
som anges i det följande och kan även vara begränsad enligt lag och andra regler. Bolagsbeskrivningen får inte
distribueras i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller någon
annan jurisdiktion där sådan distribution kräver prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av
svensk rätt eller annars strider mot reglerna i sådan jurisdiktion. Bolaget har inte vidtagit, och kommer inte att
vidta, någon åtgärd för att tillåta ett erbjudande till allmänheten av värdepapper i någon jurisdiktion. Personer som
mottar exemplar av denna Bolagsbeskrivning, eller önskar investera i Bolaget, måste informera sig om och följa
sådana restriktioner. Åtgärder i strid med restriktionerna kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning
och orsaka skada för Bolaget.
Aktierna i Bolaget har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt United States Securities Act från 1933
i dess nuvarande lydelse (”Securities Act ”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i
USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett
tillämpligt undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och
i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

PRESENTATION AV FINANSIELL INFORMATION
Viss finansiell och annan information som presenteras i Bolagsbeskrivningen har avrundats för att göra informationen
lättillgänglig för läsaren. Följaktligen överensstämmer inte siffrorna i vissa kolumner exakt med angiven totalsumma.
Förutom när så uttr yckligen anges har ingen information i Bolagsbeskrivningen granskats eller reviderats av
Bolagets revisor.

MARKNADSINFORMATION OCH VISS FR AMTIDSINRIKTAD INFORMATION
Bolagsbeskrivningen innehåller information från tredje part. Bolaget bekräftar att information från tredje part har
återgetts korrekt och att, såvitt Bolaget känner till och kan utröna av information som har offentligg jorts av tredje
part, inga sakförhållanden har utelämnats som skulle göra den återgivna informationen felaktig eller vilseledande.
Information i Bolagsbeskrivningen som rör framtida förhållanden, såsom uttalanden och antaganden avseende
Bolagets framtida utveckling och marknadsförutsättningar, baseras på aktuella förhållanden vid tidpunkten för
offentliggörandet av Bolagsbeskrivningen. Framtidsinriktad information är alltid förenad med osäkerhet eftersom
den avser och är beroende av omständigheter utanför Bolagets kontroll. Någon försäkran att bedömningar som görs
i Bolagsbeskrivningen avseende framtida förhållanden kommer att realiseras lämnas därför inte, vare sig uttryckligen
eller underförstått. Bolaget åtar sig inte heller att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av uttalanden
avseende framtida förhållanden till följd av ny information eller dylikt som framkommer efter tidpunkten för offentliggörandet av Bolagsbeskrivningen, utöver vad som följer av tillämplig lagstiftning.
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1.

RISKFAKTORER

I detta avsnitt beskrivs de riskfaktorer och viktiga omständigheter som anses väsentliga för Koncernens verksamhet
och framtida utveckling. Riskfaktorerna hänför sig till Koncernens verksamhet, bransch, och marknad, och omfattar
vidare risker relaterade till Koncernens finansiering, legala, regulatoriska och bolagsstyrningsfrågor samt riskfaktorer
relaterade till aktierna. Bedömningen av väsentligheten av varje riskfaktor är baserad på sannolikheten för dess
förekomst och dess förväntade negativa effekter. Riskerna presenteras med den mest väsentliga risken först för att
sedan presentera riskerna utan någon inbördes ordning vad gäller dess väsentlighet.
Riskerna och osäkerheterna som beskrivs nedan skulle kunna leda till väsentligt negativa effekter för Koncernens
verksamhet, finansiella ställning och/eller resultat. De skulle även kunna leda till att värdet på Bolagets aktier sjunker,
vilket skulle kunna medföra att Bolagets aktieägare förlorar hela eller delar av deras investering.

1.1.

RISKER RELATERADE TILL KONCERNENS
VERKSAMHET, BRANSCH OCH MARKNAD

1.1.1.

KONCERNENS VERKSAMHET ÄR EXPONERAD MOT RISKER RELATERADE
TILL FÖRVÄRV, INTEGRATION OCH ANDRA TRANSAKTIONSRELATERADE
RISKER

Koncernens strategi inbegriper tillväxt genom direkta fastighetsförvärv och förvärv av fastighetsägande
bolag. Förvärven exponerar Koncernen mot ett flertal risker, däribland i förhållande till den förvärvade
fastigheten såväl som förvärvsprocessen. För att fastighetsförvärv ska kunna genomföras krävs att lämpliga
investeringsobjekt finns tillgängliga på villkor som Bolaget bedömer är fördelaktiga. Vid en hög efterfrågan
på de objekt som Koncernen önskar förvärva kan antalet fastigheter som finns till försäljning vara begränsat i
de regioner Bolaget önskar öka sina marknadsandelar eller endast tillgängliga för Koncernen till ofördelaktiga
villkor. Därtill kan konkurrenter ha större finansiella resurser, lägre kapitalkostnader och/eller lägre avkastningskrav jämfört med Koncernen, vilket resulterar i att Bolaget är oförmöget att förvärva fastigheten. Vidare
gör Koncernen under själva förvärvsprocessen ett antal antaganden och ställningstaganden baserat på den
undersökning av fastigheterna som ska förvärvas samt annan information som är tillgänglig vid förvärvstidpunkten, inklusive antaganden om framtida hyresintäkter och rörelsekostnader. Dessa antaganden och
ställningstaganden involverar risker och osäkerhetsfaktorer som kan leda till att de visar sig vara felaktiga
och att Koncernen därför inte kan uppnå alla förväntade fördelar med förvärvet.
Vid genomförda fastighetsförvärv utgörs riskerna även av bland annat risker kopplade till framtida bortfall av
hyresgäster, miljöförhållanden samt tekniska brister. Det finns även risk att etablering i nya regioner medför
problem och risker som är svåra att förutse. Vid förvärv av bolag som äger fastigheter tillkommer även risker
för till exempel bristfällig bokföring för den förvärvade verksamheten, höjda skatter och legala tvister samt
högre skuldsättning och högre räntekostnader. Förväntade fördelar och kostnadsbesparingar kan, helt eller
delvis, utebli eller uppnås senare än beräknat. Detta kan resultera i intäktsbortfall eller högre kostnader än
planerat. Det finns heller inga garantier för att systemen, åtgärderna eller kontrollerna som krävs för att stötta
Koncernens expansion är tillräckliga då de kräver ständig utveckling.
Förvärv kan även vara förenade med risker kopplade till säljaren. I Koncernens förvärvsavtal lämnar säljaren
normalt tidsbestämda garantier för fastigheter och förvärvade bolag. Det finns en risk att dessa garantier inte
helt eller i tillräckligt hög grad täcker alla brister som kan uppkomma. Vidare föreligger risk för att en garanti
från säljarens sida inte kan verkställas på grund av att säljaren är på obestånd. Förvärv av bolag som äger
fastigheter kan dessutom exponera Koncernen för risker förknippade med integration av förvärven däribland
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fusionskostnader, organisationskostnader, oförutsedda kostnader och svårigheter att uppnå de förväntade
synergieffekterna av förvärven. Utöver riskerna förknippade med de förvärvade fastigheterna i sig, kan vissa
förvärv vara mycket komplexa och därmed kräva mycket av ledningens tid och resurser. Skulle dessa risker
avseende framtida förvärv förverkligas kan detta över tid och aggregerat få en väsentligt negativ inverkan på
Koncernens rörelseresultat.
Utöver ovan angivna risker relaterade till förvärv av fastigheter eller fastighetsägande bolag föreligger risker
associerade med Koncernens möjligheter att avyttra delar av sitt fastighetsbestånd på fördelaktiga villkor.
Om Koncernen exempelvis skulle behöva sälja delar av sitt bestånd med kort varsel till följd av att någon av
Bolagets kreditgivare skulle behöva realisera ställda säkerheter, föreligger en risk för att Koncernen eventuellt inte kan sälja en del av sitt bestånd till förmånliga villkor eller överhuvudtaget. Vid en brådskande försäljning kan det bli en avsevärd skillnad mellan verkligt värde på fastigheten, eller fastighetsbeståndet som säljs,
och det pris som Koncernen normalt skulle erhållit för fastigheten eller fastighetsbeståndet. En sådan förlust
kan få en väsentlig negativ effekt på Koncernens finansiella ställning och rörelseresultat. När Koncernen säljer fastigheter eller fastighetsägande bolag föreligger risk för att köparen ställer garantikrav på Koncernen avseende eventuell skada som kan uppkomma. Koncernens verksamhet omfattar avyttringar av fastigheter för
att frigöra kapital och det finns risker förenade med detta ägande, givet karaktären på Koncernens bestånd
och potentiella svårigheter att hitta intresserade köpare. Var och en av ovanstående faktorer kan leda till att
fastigheter avyttras till ett avsevärt lägre pris än förväntat, vilket över tid och aggregerat kan få en väsentlig
negativ påverkan på Koncernens finansiella ställning och rörelseresultat.
Riskens sannolikhet: Bolaget bedömer att sannolikheten för att risken ska inträffa är medelhög.

1.1.2. LÄGRE HYRESINTÄKTER OCH EKONOMISK UTHYRNINGSGRAD, ÖKAD HYRESGÄSTOMSÄTTNING SAMT HYRESGÄSTERS ÅSIDOSÄTTANDE AV SINA FÖR
PLIKTELSER, KAN HA EN NEGATIV EFFEKT PÅ KONCERNENS RÖRELSERESULTAT
Per den 30 september 2021 omfattade Koncernens fastighetsportfölj cirka 40 fastigheter. Koncernens
lönsamhet är beroende av dess förmåga att bibehålla och öka sina hyresintäkter. Utöver hyresnivån är det
främst uthyrningsgraden och hyresgästomsättningen som utgör en risk för Koncernens verksamhet och i
förlängningen de hyresintäkter som Koncernen kan generera. Dessa är beroende av bland annat makroekonomiska förhållanden, demografiska trender och produktionstakten för nya fastigheter, vilka skulle kunna
öka tillgången på hyresreglerade bostadsfastigheter i förhållande till efterfrågan. Om villkoren, läget och andra
egenskaper hos Koncernens fastighetsbestånd inte motsvarar efterfrågan kan detta inverka negativt på Koncernens förmåga att bibehålla och höja hyresnivåerna och den totala hyresintäkten.
Uthyrningsgraden för Koncernens fastighetsbestånd har en väsentlig inverkan på Koncernens hyresintäkter
och följaktligen också på Koncernens lönsamhet. Koncernens vakansgrad per den 30 september 2021 uppgick
till sex procent. Det finns inga garantier för att Koncernen lyckas hålla sin uthyrningsgrad på en motsvarande
nivå i framtiden. Om Koncernens uthyrningsgrad minskar skulle Koncernens totala intäkter minska. Hyresgästomsättningen kan också leda till ytterligare kostnader för Koncernen på grund av, bland annat, kostnaderna för att administrera och underteckna nya hyreskontrakt samt kostnaden för mindre reparationer och
underhåll som normalt krävs när en hyresgäst flyttar från en fastighet. Vakanser hindrar fastighetsägare från
att tillgodogöra sig fastigheters fulla intjäningsförmåga, exempelvis genom att hyresgäster flyttar ut från lokalerna och att fastighetsägaren inte lyckas hyra ut dessa igen direkt, inom rimlig tid eller alls.
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Koncernens fem största hyresgäster motsvarade cirka 29 procent av de totalt avtalade hyresintäkterna per den
30 september 2021 och har en genomsnittlig löptid på 5,9 år. Det finns en risk att Bolagets större hyresgäster
inte förnyar eller förlänger sina hyresavtal när dessa löper ut, vilket på sikt kan leda till minskade hyresintäkter
och en lägre uthyrningsgrad. Om de större hyresgästerna möter finansiella svårigheter eller på annat vis blir
oförmögna att uppfylla sina förpliktelser under något avtal skulle det kunna medföra betydande konsekvenser
för Koncernen då dess hyresintäkter skulle kunna bli väsentligt lägre än beräknat. Om hyresgästen i Koncernens
största hyresavtal till exempel inte förnyar sitt hyresavtal och en vakans i sådan lokal därigenom uppstår skulle
Koncernens hyresintäkter, baserat på aktuell intjäningsförmåga per den 30 september 2021, minska med cirka
12,7 mkr per år. Detta hyresavtal löper till och med den 30 september 2023.
Riskens sannolikhet: Bolaget bedömer att sannolikheten för att risken ska inträffa är medelhög.

1.1.3. RISKER RELATERADE TILL FÖRVÄRVEN I DECEMBER 2021
Randviken har den 1 december 2021 meddelat att bolaget ingått aktieöverlåtelseavtal avseende förvärv av fastigheter med ett överenskommet fastighetsvärde om 2 776 mkr (”Förvärven”). Förvärven
förutsätter att Randviken kan säkra finansieringen av dem, vilket sker dels genom skuldfinansiering om
2 300 mkr, dels genom en apportemission om 96,3 mkr, dels genom en riktad kontantemission efter sedvanligt accelerated book building-förfarande om 800 mkr som Bolaget genomförde den 1 december 2021.
De förväntade finansiella effekterna av Förvärven innebär att Randviken kommer att förvärva fastigheter
med en uthyrbar area, efter färdigställande av en nybyggnation, om cirka 217 000 kvadratmeter och en årlig
hyresintäkt om cirka 185 mkr. Fastigheternas driftnetto bedöms uppgå till cirka 150 mkr och den genomsnittliga viktade längden på tecknade hyresavtal uppgår till cirka 8,6 år. Skulle någon av ovan risker avseende
pågående eller framtida förvärv inträffa kan det få en Bolagets finansiella ställning och resultat.
Vid bedömningen av det ekonomiska utfallet av Förvärven gör Randviken i samband med dem vissa
antaganden och ställningstaganden baserade på sin besiktning av fastigheterna som ska förvärvas samt
annan information som är tillgänglig vid förvärvstidpunkten, inklusive antaganden om framtida hyresintäkter
och rörelsekostnader. Dessa antaganden och ställningstaganden kan vara felaktiga.
Om Förvärven inte genomförs kommer de väsentliga förväntade fördelarna med Förvärven inte att uppstå.
Visar sig de antaganden Randviken gör i samband med Förvärven vara felaktiga, kan de förväntade fördelarna
med Förvärven utebli trots att Förvärven genomförs.
Riskens sannolikhet: Bolaget bedömer att sannolikheten för att risken ska inträffa är låg.

1.1.4. ÖKADE DRIFTSKOSTNADER KAN EVENTUELLT INTE KOMPENSERAS FULLT
UT I HYRESAVTAL OCH OFÖRUTSEDDA OCH OMFATTANDE RENOVERINGS
BEHOV KAN LEDA TILL ÖKADE UNDERHÅLLSKOSTNADER
Driftskostnader utgörs huvudsakligen av kostnader som fastställs enligt taxa såsom kostnader för el, sophämtning, vatten och värme. Flera av dessa varor och tjänster kan endast köpas från en aktör, vilket, till
följd av bristande konkurrens, kan påverka priset i ökande riktning. I den mån eventuella prishöjningar
inte kompenseras genom reglering i hyresavtal, eller hyresökning genom omförhandling av hyresavtal, kan
Koncernens resultat eller finansiella ställning påverkas negativt i motsvarande utsträckning. Bolaget är främst
exponerat i förhållande till ökade driftkostnader i förhållande till bostadshyresavtal, som baserat på fastighetsvärde utgör en andel om 15 procent av Bolagets totala fastighetsbestånd.
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Utgifter för underhåll är hänförliga till åtgärder som syftar till att långsiktigt bibehålla fastighetens
standard. Dessa utgifter kostnadsförs i den utsträckning de utgör reparationer och utbyten av mindre
delar. Andra tillkommande utgifter av underhållskaraktär aktiveras i samband med att utgiften uppkommer.
Koncernen har en planering för genomförande av de underhållsåtgärder som bedöms erforderliga. Oförutsedda och omfattande renoveringsbehov kan dock påverka Koncernens resultat eller finansiella ställning
negativt. Fastighetsdriften kan exempelvis påverkas av konstruktionsfel, servicefel eller andra dolda fel
och brister (till exempel elavbrott, asbest eller mögel) och föroreningar, varvid Koncernen kan behöva åtgärda,
reparera eller ersätta sådana brister för att upprätthålla lämpligt skick på sina fastigheter eller till följd av
kontraktuella eller regulatoriska krav. Koncernens fastigheter skulle också kunna påverkas av extrema väderförhållanden eller andra skäl. Alla åtgärder i syfte att upprätthålla eller åtgärda fastigheters standard
leder till underhålls- och investeringsutgifter som eventuellt inte kan kompenseras fullt ut i hyresavtal eller
genom justering av hyra.
Om dessa risker inträffar bedöms ökade driftkostnader samt underhålls- och investeringsutgifter sammantaget kunna få en låg negativ påverkan på Koncernens resultat.
Riskens sannolikhet: Bolaget bedömer att sannolikheten för att risken ska inträffa är medelhög.

1.1.5. KONCERNEN ÄR VERKSAM PÅ EN KONKURRENSUTSATT MARKNAD OCH
KAN MISSLYCKAS MED ATT KONKURRERA PÅ ETT FRAMGÅNGSRIKT SÄTT
Koncernen är verksam inom fastighetsbranschen, vilken präglas av betydande konkurrens. Koncernens främsta
konkurrenter inkluderar en mängd andra privata och publika fastighetsbolag samt fastighetsfonder som är
verksamma på den svenska fastighetsmarknaden. Koncernens konkurrenskraft är bland annat beroende av
dess förmåga att förvärva intressanta fastigheter i attraktiva lägen, attrahera och behålla hyresgäster, att
förutse förändringar och trender i branschen och att snabbt anpassa sig till exempelvis nuvarande och framtida marknadsbehov. Koncernen konkurrerar om hyresgäster, bland annat baserat på fastighetsläge, hyror,
storlek, tillgänglighet, kvalitet, hyresgästtillfredsställelse, bekvämlighet och Koncernens renommé.
Konkurrenterna kan ha större finansiella resurser än Koncernen och bättre kapacitet att stå emot nedgångar
på marknaden, bättre tillgång till potentiella förvärvsobjekt, konkurrera mer effektivt, vara skickligare på att
behålla kompetent personal och reagera snabbare på förändringar på de lokala marknaderna. Dessutom kan
konkurrenter ha en högre tolerans för lägre avkastningskrav och mer effektiva teknikplattformar. Vidare kan
Koncernen komma att behöva ådra sig ytterligare investeringskostnader för att hålla sina fastigheter konkurrenskraftiga i förhållande till konkurrenters fastigheter. Om Koncernen inte kan konkurrera framgångsrikt kan det
väsentligt påverka hyresnivåer och vakansgrader och Koncernens intäkter skulle kunna minska.
Riskens sannolikhet: Bolaget bedömer att sannolikheten för att risken ska inträffa är medel.
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1.1.6. MAKROEKONOMISKA FAKTORER, EXEMPELVIS CORONAVIRUSET, KAN
LEDA TILL HÖGRE VAKANSGRAD OCH RÄNTOR, ÖKADE KOSTNADER
SAMT LÄGRE HYRESNIVÅER
Fastighetsbranschen och dess branschrelaterade risker påverkas i stor utsträckning av makroekonomiska
faktorer såsom den allmänna konjunkturutvecklingen, tillväxten, sysselsättningen, produktionstakten för
nya lokaler, förändringar i infrastruktur, befolkningstillväxt, inflationen och räntenivåer. Tillväxten i ekonomin
påverkar sysselsättningsgraden, som är en väsentlig grund för utbud och efterfrågan på hyresmarknaden
och därmed påverkar vakansgrader och hyresnivåer. Förväntningar om inflationen styr räntan och påverkar
därmed finansnettot. År 2015 ökade Sveriges BNP med 4,0 procent. Detta följdes av långsammare tillväxt under
efterföljande år, med en BNP-tillväxt om 3,3, 2,4 och 2,3 procent för åren 2016, 2017 respektive 2018. Under
2019 uppgick BNP-tillväxten i Sverige till 1,2 procent, och för helåret 2020 uppgick BNP-tillväxten till -2,8 procent
till följd av coronapandemin. Räntekostnaden för skulder hos bland annat kreditinstitut är en stor kostnad för
Koncernen, och bolaget planerar att även framöver delvis finansiera sin verksamhet genom skuld. För perioden
16 juni - 30 september 2021 uppgick Bolagets räntekostnader till 10,9 mkr. På längre sikt får förändringar i
räntan en väsentlig påverkan på Koncernens resultat och kassaflöde. Inflationen påverkar också Koncernens
kostnader. Utöver detta påverkar förändringar i ränta och inflation även avkastningskraven och därmed fastigheternas marknadsvärde. Om någon av de ovan beskrivna riskerna realiseras skulle det kunna ha en väsentligt
negativ inverkan på Bolagets verksamhet, resultat eller finansiella ställning.
I slutet av december 2019 utbröt coronaviruset (covid-19) i Kina. Om Koncernens hyresgäster fortsatt utsätts
för effekterna av utbrottet av coronaviruset, genom exempelvis utökade restriktioner, kan Koncernen påverkas
genom krav på sänkta hyresnivåer samt genom minskad uthyrningsgrad, vilket kan resultera i minskade eller
helt uteblivna hyresintäkter. Koncernens resultat och framtida tillväxt kan även påverkas negativt om pågående
eller planerade projekt eller investeringar försenas eller helt avbryts eller planerade underhåll eftersätts till
följd av att det inte finns möjlighet att hitta finansieringslösningar på villkor som är acceptabla för Koncernen,
eller överhuvudtaget, i det fall coronaviruset får en negativ påverkan på kreditmarknaden. Givet att det är svårt
att förutse effekterna av och under hur lång tid spridningen av coronaviruset kommer att pågå föreligger det
en risk för att upplåningsmarginalerna, på längre sikt, höjs till följd av att bankernas finansieringskostnader
går upp. Coronaviruset och de globala och regionala ekonomiska förändringar som sker på grund av pandemin
(samt till följd av eventuella framtida virusutbrott) kan även innebära en ökad riskexponering i förhållande till
andra riskfaktorer som identifieras och preciseras nedan, som i sin tur kan ha en väsentligt negativ effekt på
Koncernens verksamhet, resultat och finansiella position.
Riskens sannolikhet: Bolaget bedömer att sannolikheten för att risken ska inträffa är låg.

1.1.7. VÄRDET PÅ KONCERNENS FASTIGHETSBESTÅND OCH DE VÄRDEN SOM
REDOVISAS I VÄRDERINGSINTYG KAN VISA SIG VARA FELAKTIGA
Värdet på Koncernens fastigheter påverkas av ett antal faktorer, dels fastighetsspecifika faktorer såsom uthyrningsgrad, hyresnivå och driftskostnader, dels marknadsspecifika faktorer såsom direktavkastningskrav
och kalkylräntor som härleds ur jämförbara transaktioner på fastighetsmarknaden. Såväl fastighetsspecifika
försämringar, såsom lägre hyresnivåer och ökad vakansgrad, som marknadsspecifika försämringar, såsom
högre direktavkastningskrav, kan föranleda att Koncernen skriver ned det verkliga värdet på sina förvaltningsfastigheter, vilket skulle påverka Bolagets resultat eller finansiella ställning negativt.
Fastighetsvärderingar representerar uppfattningen hos den oberoende värderaren som sammanställer
värderingsintyget, och de underliggande antagandena prövas, på sedvanligt vis, genom slumpmässigt
urval. Det finns en risk att sådana fastighetsvärderingar visar sig felaktiga. Fastighetsvärderingar bygger bland
annat på information förmedlad av överlåtaren och ett antal antaganden som kan visa sig vara felaktiga,
såsom fastighetsspecifika antaganden om hyresnivåer, uthyrningsgrad och driftskostnader samt marknads-
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specifika antaganden om makroekonomisk utveckling, allmänna ekonomiska trender, regional ekonomisk
utveckling, sysselsättningsgrad, produktionstakt för nya fastigheter, förändringar i infrastrukturen, inflation
och räntenivåer i Sverige. Det är möjligt att Koncernens värderingar inte motsvarar det aktuella värdet på
Koncernens fastigheter eller avspeglar de belopp som fastigheterna kan säljas för. De värderingsmetoder
som Bolaget använt kan komma att visa sig olämpliga. Det kan inte uteslutas att de underliggande antagandena
i tidigare eller framtida värderingar av fastigheterna kan visa sig vara felaktiga. Vidare är värderingsintygen
föremål för särskilda materialvärderingsosäkerheter givet utbrottet av coronaviruset och dess nuvarande
inverkan samt den okända framtida inverkan som coronaviruset kan ha på fastighetsmarknaden. Investerare
bör därför inte utgå ifrån att de marknadsvärden på Koncernens fastigheter som redovisas i denna Bolagsbeskrivning är korrekta eller att de inte kan komma att ändras i framtiden. Om risken inträffar kan det leda till
en väsentlig negativ påverkan på Koncernens finansiella ställning och rörelseresultat.
Riskens sannolikhet: Bolaget bedömer att sannolikheten för att risken ska inträffa är låg.

1.1.8. KONCERNEN ÄR BEROENDE AV VÄLFUNGERANDE IT-SYSTEM FÖR ATT
UNDVIKA AVBROTT ELLER FEL I KRITISKA SYSTEM SOM SKULLE KUNNA
RESULTERA I STÖRNINGAR I VERKSAMHETEN OCH ANDRA VIKTIGA
AFFÄRSPROCESSER
Koncernens förmåga att effektivt styra verksamheten och upprätthålla en god intern kontroll är beroende av
välfungerande IT-system. Avbrott eller fel i kritiska system skulle kunna leda till störningar i verksamheten
och viktiga affärsprocesser. Bolaget förlitar sig på IT-system i den dagliga verksamheten, däribland för hyresavisering och fakturering. Det är av stor vikt att IT-leverantörerna kan upprätthålla och uppdatera Koncernens
befintliga IT-system samt Koncernens brandväggar och antivirusprogram. Eventuella avbrott eller fel i kritiska
IT-system som används av Koncernen, bland annat sådana som orsakas av sabotage, datavirus överförda
genom phishing eller på annat sätt, handhavandefel, programvarufel, datorfel eller avslutade IT-avtal, skulle
kunna påverka Koncernens verksamhet, inklusive Koncernens förmåga att utfärda fakturor till hyresgäster,
registrera betalningar samt påverka resultatrapporteringen, och därmed kunna påverka Koncernens rörelseresultat negativt. Koncernens verksamhet omfattas av Europaparlamentets och rådets förordning (EU)
2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter
och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (”GDPR”), och eventuella
avbrott eller fel i IT-systemen skulle således kunna påverka Koncernens behandling av personuppgifter.
Bolaget behandlar personuppgifter främst avseende bostadshyresgäster och anställda. Det finns en risk att
de åtgärder som vidtagits av Koncernen för att följa dessa processer och rutiner kan visa sig vara otillräckliga,
och att det kan förekomma obehörigt utlämnande eller felaktig behandling av personuppgifter. Detta skulle
kunna resultera i att Bolaget kan behöva betala sanktionsavgift för överträdelse av GDPR (uppgående till
maximalt det större av 20 miljoner euro och fyra procent av Bolagets globala årsomsättning). Risken för överträdelse av GDPR förväntas generellt öka på grund av ökad tillsyn från Integritetsskyddsmyndigheten. Detta
skulle därmed kunna påverka Koncernens finansiella ställning negativt.
Riskens sannolikhet: Bolaget bedömer att sannolikheten för att risken ska inträffa är låg.
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1.2. RISKER RELATERADE TILL KONCERNENS
FINANSIERINGSARRANGEMANG
1.2.1. FLUKTUATIONER I RÄNTENIVÅER KAN MINSKA VÄRDET PÅ KONCERNENS
FASTIGHETER OCH ÖKA KOSTNADERNA FÖR FINANSIERING OCH DÄR
MED NEGATIVT PÅVERKA KONCERNENS VERKSAMHET
Räntekostnader för Koncernens skulder är en av Koncernens största kostnadsposter. För perioden 16 juni 30 september 2021 uppgick Bolagets räntekostnader till 10,9 mkr kronor. Randvikens genomsnittliga
räntenivå per den 30 september 2021 uppgick till 2,1 procent. Baserat på förhållandena den 30 september
2021 skulle en förändring av Bolagets genomsnittliga räntenivå med +/– en procentenhet teoretiskt påverka
Bolagets resultat före skatt med cirka +/– 17 mkr. Bolaget har den 1 december 2021 tecknat ytterligare
låneavtal avseende sammanlagt cirka 2 300 miljoner kr med anledning av Förvärven under december 2021.
En förändring av Bolagets genomsnittliga räntenivå med +/– en procentenhet skulle teoretiskt påverka
Bolagets resultat före skatt med ytterligare cirka +/– 15 mkr efter beaktande av räntesäkringsåtgärder.
Ränterisk definieras som risken att förändringar i ränteläget samt marginal mellan statsobligationer och
banker/finansinstitut påverkar Koncernens räntekostnad. Räntekostnaderna påverkas, förutom av omfattningen av skuldsättningsgraden, främst av nivån på aktuella marknadsräntor och kreditinstitutens marginaler samt
av vilken strategi Koncernen väljer för bindningstiden på räntorna.
Marknadsräntor påverkas främst av den förväntade inflationstakten. De kortare räntorna påverkas främst av
Riksbankens så kallade reporänta, vilken utgör ett penningpolitiskt styrinstrument. Penningpolitiken i Sverige
syftar till att genom justering av reporäntan försöka hålla inflationen på två procent. I tider med stigande
inflationsförväntningar kan räntenivån väntas stiga och i tider med sjunkande inflationsförväntningar kan
räntenivån väntas sjunka. Det rådande låga ränteläget i Sverige och i resten av EU har haft en betydande
inverkan på bostadsfastighetsmarknaden och har lett till höga värderingar av bostadsfastigheter. Det är dock
möjligt och sannolikt att dessa räntenivåer kommer att höjas i framtiden och detta måste beaktas i kombination
med de svenska hushållens höga skuldsättning. Ju längre genomsnittlig räntebindningstid som Koncernen har
på sina lån, desto längre tid tar det innan en ränteförändring får genomslag i Bolagets räntekostnader. Om ett
framtida eventuellt kapitalbehov uppstår och detta löses genom upplåning kommer Bolaget att belastas av
ytterligare räntekostnader, vilket också skulle innebära en ökad ränterisk som väsentlig negativt kan påverka
Bolagets resultat eller finansiella ställning.
Riskens sannolikhet: Bolaget bedömer att sannolikheten för att risken ska inträffa är medelhög.

1.2.2. KONCERNENS VERKSAMHET FINANSIERAS GENOM BELÅNING VILKET
MEDFÖR VISSA RISKER
Per den 30 september 2021 uppgick Koncernens nettoskuldsättning till cirka 1 484 mkr, och härstammar
huvudsakligen från kreditavtal med Swedbank. Merparten av lånevolymen löper på tre år med rörlig ränta.
Bolaget har den 1 december 2021 tecknat ytterligare låneavtal avseende sammanlagt cirka 2 300 miljoner,
fördelat på ett lån om 1 480 miljoner kr med en löptid om fyra år, ett brygglån om 500 miljoner kr med en
löptid om ett år och ett så kallat capex-lån om 290 miljoner kr med en löptid om två år.
Det finns en risk att Koncernen i framtiden inte kan erhålla finansiering, eller refinansiering av befintliga lån,
till gynnsamma villkor, eller överhuvudtaget, eftersom upplåning kan behöva ske till betydligt högre kostnader
än idag, långivare kan välja att inte förlänga Koncernens lån vid förfall eller eftersom alternativa kreditfaciliteter eventuellt inte står till Koncernens förfogande. Dessutom kan Koncernen i framtiden belåna sig
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genom tillgång till kapitalmarknader. Kapitalmarknader är påverkade av generella marknadsförhållanden och
Koncernen är därför föremål för de potentiella effekterna som följer av negativa ogynnsamma marknadsförhållanden, såsom fluktuationer i räntenivåer och inflation, vilket kan påverka Koncernens möjlighet att få
tillgång till kapitalmarknader.
Det är sannolikt att det kapital som krävs för att finansiera Koncernens framtida förvärv och investeringskostnader i befintliga fastigheter kommer att behöva erhållas från banklån eller liknande finansieringskällor.
Koncernens möjlighet att erhålla finansiering i framtiden är beroende av dess verksamhet, framtidsutsikter
och marknadssituation. Vid ogynnsamma marknadsförutsättningar kan Koncernens finansiella resultat
påverkas negativt och detta kan minska finansieringsmöjligheterna för Koncernen. Dessutom innehåller vissa
av Koncernens kreditavtal finansiella åtaganden, vilka särskilt i ogynnsamma marknadslägen kan ha negativa
konsekvenser för Koncernen, däribland möjligheten att skaffa nya krediter, möjligheten att betala utdelning
eller använda intäkter till annat än betalning av räntor och/eller amorteringar, samt begränsad flexibilitet
i verksamheten. Om Koncernens motparter inte fullgör sina skyldigheter gentemot Koncernen kan deras
betalningsinställelser ha en väsentlig negativ inverkan på Koncernens finansiella ställning och rörelseresultat.
Om Koncernen bryter mot ett eller flera finansiella eller andra åtaganden i ett låneavtal skulle det kunna leda
till att lånet förfaller till omedelbar betalning eller att kreditinstitutet tar säkerheter i anspråk. Uppsägning
av ett eller flera lån upptagna av Koncernen, eller ianspråktagandet av ställda säkerheter, skulle kunna få en
väsentligt negativ påverkan på Koncernens likviditet.
Riskens sannolikhet: Bolaget bedömer att sannolikheten för att risken ska inträffa är låg.

1.3. RISKER RELATERADE TILL LEGALA OCH
REGULATORISKA FRÅGOR
1.3.1. KONCERNEN KAN MISSLYCKAS MED ATT FÖLJA TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING OCH RISKERAR ATT BLI FÖREMÅL FÖR RÄTTSLIGA OCH
ADMINISTRATIVA FÖRFARANDEN
Koncernen måste efterleva kraven i ett antal lagar och regleringar, inklusive detaljplanereglering, byggnadsstandarder, säkerhetsföreskrifter m.m. Exempelvis regleras Koncernens verksamhet av miljöbalken
(1998:808), plan- och bygglagen (2010:900) och GDPR. Underlåtenhet att följa miljöbalken kan leda till miljösanktionsavgifter, som uppgår till minst 1 tkr och högst 1 mkr, medan en överträdelse av plan- och bygglagen
kan leda till byggförbud för Koncernens fastigheter, åläggande av avgifter eller borttagandet av eventuella
tillägg som gjorts inom ramen för en renovering utförd utan nödvändiga tillstånd. Underlåtenhet att följa
GDPR kan resultera i höga sanktionsavgifter maximalt uppgående till 20 miljoner euro eller fyra procent av
Bolagets totala årsomsättning, beroende på vilket belopp som är högst. För de något mindre allvarliga överträdelserna gäller ett maxbelopp på tio miljoner euro eller två procent av den totala årsomsättningen. Nya
lagar och bestämmelser, eller en förändring avseende tillämpningen av nuvarande lagar och bestämmelser
som Koncernen måste beakta i sin verksamhet, eller som påverkar hyresgästers verksamhet, kan komma att
ha en negativ inverkan på Koncernens verksamhet, finansiella ställning, rörelseresultat och framtidsutsikter.
Det finns också en risk att Koncernens tolkning av tillämpliga lagar och regler inte är korrekt, eller att den
vedertagna tolkningen av dessa lagar ändras i framtiden, vilket kan leda till att Koncernen ådrar sig ökade
kostnader eller riskerar väsentliga böter eller straffavgifter.
Koncernen riskerar även att involveras i rättsliga eller administrativa förfaranden, vilket kan avse omfattande
skadeståndsanspråk eller andra krav på betalningar, inklusive skadeståndsanspråk från kunder eller
konkurrenter för brott mot konkurrenslagstiftning.
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Det finns inneboende svårigheter med att förutse utgången av rättsliga, regulatoriska och andra negativa
utgångar eller anspråk och om utgången i eventuella rättsliga och administrativa förfaranden blir ogynnsam
för Koncernen, kan detta ha en väsentlig negativ effekt på Koncernens finansiella ställning och rörelseresultat.
Koncernen kan komma att bli inblandade i ytterligare tvister eller krav. Sådana tvister kan bl.a. involvera
avtalsfrågor, garantianspråk, entreprenadrelaterade frågor, påstådda fel i leveranser av moduler, miljöfrågor
samt immateriella rättigheter. Drivandet av rättsprocesser kan bl.a. medföra kostnader i samband med
förlikning samt utdömda skadestånd och andra skyldigheter som kan åläggas Bolaget. En tvist som förloras
eller av annan anledning drar ut på tiden kan komma att medföra betydande kostnader för Koncernen, samt
störa den normala verksamheten.
Konsekvenserna av dessa risker är att de skulle kunna ha en väsentlig negativ inverkan på Koncernens
verksamhet, resultat eller finansiella ställning.
Riskens sannolikhet: Bolaget bedömer att sannolikheten för att risken ska inträffa är låg.

1.3.2. KONCERNENS VERKSAMHET MEDFÖR MILJÖRISKER
Fastighetsförvaltning och fastighetsexploatering medför miljöpåverkan. Enligt miljöbalken har den som bedrivit en verksamhet som har bidragit till förorening även ett ansvar för efterbehandling. Om inte verksamhetsutövaren kan utföra eller bekosta efterbehandling av en förorenad fastighet är den som förvärvat fastigheten, och som vid förvärvet känt till eller då borde ha upptäckt föroreningarna, ansvarig. Det innebär att
krav, under vissa förutsättningar, kan riktas mot Koncernen 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.
Föroreningar som kräver åtgärder kan vidare upptäckas på fastigheter och i byggnader, särskilt vid renoveringsprocesser eller när byggnader uppgraderas för miljöcertifiering. Upptäckten av en förorening eller restförorening i samband med uthyrning eller försäljning av en fastighet kan utlösa anspråk på hyresminskningar,
skador eller hyresuppsägningar. Åtgärder för att ta bort eller åtgärda sådana föroreningar kan krävas som
en del av Koncernens fortlöpande verksamhet och kan, beroende på omfattningen av föroreningen, medföra
betydande kostnader och ha en väsentlig negativ inverkan på Koncernens rörelseresultat.
Riskens sannolikhet: Bolaget bedömer att sannolikheten för att risken ska inträffa är låg.
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1.4. RISKER RELATERADE TILL AKTIER I BOLAGET
1.4.1. NYEMISSION AV VÄRDEPAPPER KAN PÅVERKA PRISET PÅ BEFINTLIGA
VÄRDEPAPPER
Bolaget kan i framtiden komma att nyemittera aktier eller värdepapper som kan omvandlas till aktier. Sådana
emissioner kan påverka priset på Bolagets aktie på ett väsentligt negativt sätt och kan medföra att vinsten per
aktie och substansvärdet per aktie minskar. Exempelvis utgör aktierna i Kvittningsemissionen (enligt definition i avsnittet ”Bakgrund och motiv”) cirka 97,5 procent av aktierna i Bolaget, vilket innebär att de befintliga
aktieägarna i Bolaget blev utspädda genom det Omvända Förvärvet (enligt definition i avsnittet ”Bakgrund
och motiv”). Nyemissioner kan komma att ske med avvikelse från befintliga aktieägares företrädesrätt till de
nya aktierna, såsom till exempel vid framtida förvärv eller aktierelaterade incitamentsprogram. Det finns en
risk att denna typ av emissioner kan leda till att de nuvarande aktieägarnas innehav späds ut.
Riskens sannolikhet: Bolaget bedömer att sannolikheten för att risken ska inträffa är hög.

1.4.2. BEFINTLIGA AKTIEÄGARES FRAMTIDA FÖRSÄLJNING AV AKTIER KAN FÅ
KURSEN FÖR AKTIERNA ATT SJUNKA
Kursen för aktierna i Bolaget kan sjunka om det sker omfattande försäljning av aktier i Bolaget, särskilt
försäljningar från Koncernens styrelseledamöter, ledande befattningshavare och större aktieägare, eller när
ett större antal aktier säljs. Försäljningar av stora mängder av aktier av de större aktieägarna, eller uppfattningen om att sådan försäljning kommer att ske, kan ha en negativ inverkan på Bolagets aktiekurs.
Riskens sannolikhet: Bolaget bedömer att sannolikheten för att risken ska inträffa är medel.

1.4.3. RISKER RELATERADE TILL
FRAMTIDA UTDELNING
Bolaget har sedan grundandet inte genomfört några utdelningar till aktieägarna. Det är ledningens avsikt
att använda genererade vinstmedel för att dela ut till aktieägare på en nivå som är i linje med andra aktörer
på marknaden. Det är ledningens avsikt att under de närmaste åren använda genererade vinstmedel till att
utveckla Bolagets verksamhet och befästa dess position på marknaden. Om Bolagets styrelse i framtiden
väljer att föreslå bolagsstämman att lämna utdelning till aktieägarna ska styrelsen bland annat beakta de
krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av Bolagets och Koncernens egna
kapital samt konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. Bolagets förmåga att betala utdelningar i
framtiden, samt storleken på sådan utdelning, är således direkt beroende av Bolagets framtida vinst, finansiella ställning, kassaflöden, behov av nettorörelsekapital, investeringskostnader m.m. Det finns en risk att
utdelning inte beslutas om i framtiden på grund av eventuella återinvesteringar eller att Bolaget inte kommer
ha tillräckliga likvida medel för att genomföra en utdelning.
Riskens sannolikhet: Bolaget bedömer att sannolikheten för att risken ska inträffa är medel.
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1.4.4. BOLAGETS AKTIEKURS KAN VARA VOLATIL ELLER SJUNKA, OCH
LIKVIDITETEN I BOLAGETS AKTIE KAN VARA BEGRÄNSAD
En investerare bör notera att en investering i Bolagets aktier är förknippad med risker. Noterade värdepapper
påverkas tidvis av betydande kurs- och volymfluktuationer som inte är kopplade till Randvikens resultatutveckling. Marknadskursen på Bolagets aktier kan fluktuera väsentligt på grund av flera faktorer, varav många
ligger utanför Koncernens kontroll, däribland: variationer i finansiella resultat eller rörelseresultat mellan
Koncernens rapporteringsperioder, inklusive skillnader mellan förväntat och faktiskt resultat, förändringar
av marknadsvärderingar eller rörelseresultat och finansiella resultat hos liknande bolag, tillkännagivanden av
Koncernen avseende betydelsefulla kontrakt, förvärv, joint ventures, investeringsåtaganden eller spekulationer, välgrundade eller inte, beträffande dessa, negativ utgång i rättsliga förfaranden eller utredningar, ny eller
pågående rättstvist eller annat förfarande riktat mot någon enhet inom Koncernen, spekulationer, välgrundade eller inte, kring framtida emissioner eller försäljningar av aktier, eller allmänna ekonomiska, branschmässiga, marknadsmässiga, politiska och regulatoriska förhållanden och andra faktorer. Sedan utbrottet av
coronaviruset har aktiemarknaden varit mycket volatil och aktiekurser för flera bolag har varit föremål för
svängningar. Det finns en risk att kursen på Bolagets aktie kommer att följa den allmänna marknadsvolatiliteten, oaktat Bolagets resultat och prestation, och minska i värde i betydande mån. Det finns således ingen garanti avseende framtida kursutveckling för Bolagets aktier, varför värdet på investeringen kan minska i värde.
Begränsad likviditet i Bolagets aktier kan vidare bidra till att förstärka fluktuationerna i aktiekursen. Begränsad likviditet i Bolagets aktier kan även medföra problem för enskilda aktieägare att avyttra sina aktier. Det
finns en risk att Bolagets aktier inte kan säljas till ett för innehavaren godtagbart pris, eller överhuvudtaget,
vid någon tidpunkt.
Riskens sannolikhet: Bolaget bedömer att sannolikheten för att risken ska inträffa är låg.
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2.

BAKGRUND OCH MOTIV

Bolaget, som tidigare verkat under företagsnamnet Raybased Holding AB (i det följande avser en hänvisning
till ”Raybased” Bolagets verksamhet innan det Omvända Förvärvet enligt beskrivningen i följande stycke), var
ursprungligen ett svenskt så kallat PropTech-bolag som grundades 2011 vars verksamhet bestod av integrering
och utveckling av innovativa digitala informationslösningar för fastighetsförvaltning. Raybased, sedermera Randviken, är för närvarande noterade på NGM Nordic SME och det genomfördes en omnoteringsprocess i samband
med det Omvända Förvärvet enligt definition nedan. Nasdaq Stockholm AB har den 24 november 2021 preliminärt godkänt att Bolagets aktie noteras på First North Premier Growth Market den 16 december 2021 förutsatt
att sedvanliga noteringsvillkor, däribland spridningskravet för Bolagets aktier, är uppfyllt på noteringsdagen.
Den 29 april 2021 ingick Raybased villkorat avtal om att förvärva samtliga aktier i det nybildade fastighetsbolaget Randviken Förvärv AB (”Omvända Förvärvet”). Randviken Förvärv AB hade dessförinnan, indirekt genom
bolagsförvärv, förvärvat 35 fastigheter mot revers från bolagen Fastpartner AB (publ), Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ), Nötudden Fastigheter Holding AB, Cernera Fastigheter AB, Landia AB, Botvid
Holding AB (publ) (”Gamla Randviken Fastigheter”), Fastighetsaktiebolaget Hägerberget samt från ägarna
av Stadsviken Holding AB (samtliga hädanefter benämnda ”Säljarna”). Randviken Förvärv AB erhöll även lån
om 150 mkr från Relevante Wealth Management AB, Vault Investment Holdings AB, Vincero AB, Victorycastle
AB, Aboutvalue Ekonomi AB, Antja AB och Samfin Invest AB (”Långivarna”). Lånet löpte utan ränta och enligt
villkoren skulle lånet återbetalas genom kvittning mot aktier i Bolaget. Genom en kvittningsemission till en
teckningskurs om 46 öre per aktie erhöll Säljarna och Långivarna 2 882 608 695 aktier i Bolaget (”Kvittningsemissionen”). Kvittningsemissionen registrerades hos Bolagsverket den 17 juni 2021
Utöver de fastigheter som indirekt ingick i det Omvända Förvärvet tillträdde Randviken Förvärv AB i slutet av
juni 2021 ytterligare tre förvärvade fastighetsägande bolag.
Till följd av fastighetsförvärven utgjorde de 38 fastigheterna, belägna i Mellansverige, den största delen av
verksamheten. Raybased ändrade till följd därav verksamhetsinriktning, tillsatte en ny styrelse och ledning
samt bytte företagsnamn till nuvarande Randviken Fastigheter AB (publ). Bolaget är således numera ett
snabbväxande och teknikorienterat fastighetsbolag med fokus på stabila kassaflöden, hållbarhet och energieffektivisering.
Randviken Fastigheter ser listbytet till First North Premier som en naturlig del i Bolagets utveckling. Listbytet
ger Bolagets aktieägare en mer stabil tillgångsmassa med potential att utvecklas positivt, vilket styrelsen för
Randviken Fastigheter bedömer vara det bästa alternativet för aktieägarna. Bolagets styrelse har noga utvärderat listbytet och bedömer att det är ett attraktivt sätt för Bolaget att infria dess tillväxtambitioner, stärka
dess aktieägarbas och öka igenkänningen av Bolaget.
Styrelsen i Bolaget försäkrar härmed att uppgifterna i Bolagsbeskrivningen är, såvitt styrelsen känner till, riktiga
och att, såvitt styrelsen känner till, ingenting är utelämnat Bolagsbeskrivningen som skulle kunna påverka dess
innebörd, samt att all relevant information i styrelseprotokoll, revisionsrapporter och annan intern dokumentation
är inkluderade i Bolagsbeskrivningen.

Stockholm den 10 december 2021
Randviken Fastigheter AB (publ)
Styrelsen
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3.

MARKNADSÖVERSIKT

Denna Bolagsbeskrivning innehåller bransch- och marknadsinformation hänförlig till Randviken Fastigheters verksamhet och den marknad som Bolaget är verksamt på. Sådan information är baserad på
Bolagets analys av flera olika källor.
Branschpublikationer eller branschrapporter anger vanligtvis att informationen i dem har erhållits från källor som bedöms vara tillförlitliga, men att korrektheten och fullständigheten i informationen inte kan garanteras. Bolaget har inte på egen hand verifierat, och kan därför inte garantera korrektheten i, den
bransch- och marknadsinformation som finns i denna Bolagsbeskrivning och som har hämtats från eller
härrör ur dessa branschpublikationer eller branschrapporter. Bransch- och marknadsinformation är till sin natur framåtblickande, föremål för osäkerhet och speglar inte nödvändigtvis faktiska marknadsförhållanden.
Sådan information är baserad på marknadsundersökningar, vilka i sin tur är baserade på urval och
subjektiva bedömningar, däribland bedömningar om vilken typ av produkter och transaktioner som borde inkluderas i den relevanta marknaden, både av de som utför undersökningarna och respondenterna.
Information från tredje part har återgivits korrekt i Bolagsbeskrivningen och såvitt Bolaget känner till och kan utröna av information som offentliggjorts av berörd tredje part har inga sakförhållanden utelämnats som skulle göra
den återgivna informationen felaktig eller vilseledande.

3.1.

BOLAGETS MARKNAD

Bolaget har för avsikt att verka på marknader som karaktäriseras av god ekonomisk tillväxt. För närvarande
äger Bolaget fastigheter i Stockholmsregionen, Karlstad, Västra Götaland (Alingsås, Borås, Falköping, Skövde och
Uddevalla) samt i Nyköping.
Efter det datum som informationen i detta avsnitt är baserad på har Bolaget bland annat genomfört transaktioner
som är utökar den marknad där Bolaget är verksamt. Beskrivning av dessa händelser återfinns under avsnittet
Övriga väsentliga händelser sedan utgången av den senaste räkenskapsperioden.

3.1.1.

STOCKHOLM

Höga hyror i centrala Stockholm och ett begränsat utbud av moderna kontor har medfört att allt fler företag
har flyttat sina kontor till nya företagskluster utanför de centrala stadsdelarna. Då företag kan komma att
omvärdera sina kontorsbehov kan efterfrågan på dessa lokaler, med lägre hyresnivåer, komma att öka ytterligare. Trots en turbulent marknad i skuggan av coronapandemin är det fortsatt hög efterfrågan på
bostadshyresfastigheter i Stockholm, framför allt på nyproduktion som idag är otillräcklig för att möta stadens behov.1

1

Rapport: Svefa - Svensk Fastighetsmarknad 2020
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Förändring

Genomsnittlig år-

under perioden, %

lig förändring, %

KOMMUNFAKTA				

Folkmängd, antal

2010

2020*

		

847 073

974 073

15

1,6

Medelpriser småhus, tkr				

4 500

7 200

60

4,8

Medelpriser bostadsrätt, kr/kvm			

43 700

73 400

68

5,3

Medelinkomst, tkr				

301,1

382,5

27

3,0

Omsättning per capita, tkr**			

1 347

1 507

12

1,3

Arbetslöshet, % 				

7,0

9,2

2,2

–

Låneskuld, kr/capita 				

23 062

76 755

233

14,3

Kontorshyror median bästa läge, kr/kvm 			

3 900

7 540

93

6,8

Källa: Svensk Fastighetsmarknad 2020, Svefa
* Siffrorna år 2020 avser senast tillgänglig statistik per september 2020
** Företagens inrikes omsättning exkl. moms per kommuninvånare

3.1.1.1.

KOMMERSIELLA FASTIGHETER

Enligt Svefa har hyrorna på kontorsmarknaden i Stockholm stigit de senaste åren. Till följd av minskande
efterfrågan under det andra kvartalet 2020, sjönk hyresnivåerna särskilt i de centrala delarna. På grund av
coronapandemin har både kontors- och handelsfastigheter drabbats och vakanserna har ökat.
En trend som noterats på kontorsmarknaden under det senaste året är att allt fler företag flyttar ut från
stadskärnan till nya företagskluster, såsom Hammarby Sjöstad och Hagastaden. Denna utveckling bedöms
fortsätta då företag omprioriterar betydelsen av kontor i centrum för att istället prioritera lägre hyresnivåer
i mindre centrala lägen.
Den låga transaktionsvolymen gällande kontorsfastigheter i centrala Stockholm kvarstår, men däremot har
antalet försäljningar i ytterområden ökat.

3.1.1.2.

BOSTADSFASTIGHETER

Under 2019 noterades en positiv prisutveckling på bostadsfastigheter i Stockholmsområdet, men till följd av
coronavirusets utbrott föll priserna betydligt under våren 2020. Marknaden har emellertid återhämtat sig och
tack vare de låga räntorna, och förväntningar om fortsatt låga räntor under relativt lång tid framöver, bedöms
privatbostadsmarknaden ha en fortsatt god utveckling under de närmsta åren. 2
En minskning av nyproducerade bostäder har också bidragit till en positiv prisutveckling. Det råder fortsatt
stor bostadsbrist i Stockholm 3 , med en nyproduktion som under lång tid inte har motsvarat behovet. Intresset
för bostadsinvesteringar i Stockholm är fortsatt stort. För attraktiva fastigheter i centrala lägen har direktavkastningskrav sjunkit till historiskt låga nivåer. Köpare inkluderar bland andra bostadsrättsföreningar samt
stora nationella och internationella aktörer. 4

2

Rapport: Svefa - Svensk Fastighetsmarknad 2020

3

Hemsida: hurvibor.se/bostader/bostadsbristen/

4

Att uppdateras: Randviken äger en viss del bostadsfastigheter. Utvecklingen på bostadsrättsmarknaden påverkar värderingen på
Randvikens bostadsfastighetsbestånd på liknande lägen
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3.1.2.

KARLSTAD

Fastighetsmarknadstransaktioner i Karlstad har, trots coronapandemin, till stor del behållit den höga aktiviteten
från 2019 då kommunen utmärkte sig som en av de mest transaktionsintensiva marknaderna i Sverige.5 Under
2020 noterades ett fortsatt stort investeringsintresse från flera aktörer, såväl lokala/regionala som nationella.
I Karlstad är projektaktiviteten hög, både vad gäller förtätning och expansion i nya utvecklingsområden och
intresset för byggrätter är högt.
							
Förändring

KOMMUNFAKTA				

Folkmängd, antal

2010

2020*

under perioden, %

Genomsnittlig årlig förändring, %

		

85 753

93 898

9

1,0

Medelpriser småhus, tkr				

1 900

3 100

63

5,0

Medelpriser bostadsrätt, kr/kvm			

11 600

25 400

119

8,2

Medelinkomst, tkr				

242,4

302,8

25

2,8

Omsättning per capita, tkr**			

644

798

24

2,4

Arbetslöshet, % 				

9,6

9,3

-0,3

–

Låneskuld, kr/capita 				

55 221

68 924

25

2,5

Kontorshyror median bästa läge, kr/kvm 			

1 050

1 650

57

4,6

Källa: Svensk Fastighetsmarknad 2020, Svefa
* Siffrorna år 2020 avser senast tillgänglig statistik per september 2020
** Företagens inrikes omsättning exkl. moms per kommuninvånare

3.1.2.1.

KOMMERSIELLA FASTIGHETER

I Karlstad finns ett universitet och ett stort centralsjukhus som är under utveckling. Närvaron av dessa präglar
kommunens näringsliv och den stora offentliga sektorn. Regionalt finns även globala aktörer inom papper, massa
och förpackningar samt tjänsteföretag inom bland annat kommunikation och media. Den coronarelaterade
lågkonjunkturen har emellertid medfört en ökad arbetslöshet i Karlstad. Till de branscher som drabbats hårdast
av coronapandemin hör besöksnäringen med uteblivna konferenser och evenemang.

3.1.2.2.

BOSTADSFASTIGHETER

Karlstad kommun har de senaste åren haft en stadig befolkningstillväxt och enligt den senaste prognosen
väntas målet om 100 000 invånare uppnås under 2026. 6 Detta ställer krav på bostadsutvecklingen och
projektaktiviteten på bostadsmarknaden som de senaste åren varit relativt hög med såväl förtätning och
utbredning av den befintliga stadskärnan som utveckling av nya områden utanför centrum.
Investeringsaktiviteten har varit relativt hög i Karlstad, främst inom bostads- och samhällsfastigheter.

5

Rapport: Svefa - Svensk Fastighetsmarknad 2020

6

Hemsida: karlstad.se/Kommun-och-politik/
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3.1.3.

VÄSTRA GÖTALAND

Fastighetsmarknaden i Västra Götaland har klarat coronapandemin relativt väl. Av större städer i Västra
Götaland kom Göteborg på plats 2 i Svefas Fastighetsindex 2020 och Borås kom på plats 19.7
							
Förändring

KOMMUNFAKTA				

Folkmängd, antal

		

Genomsnittlig år-

2010

2020*

under perioden, %

lig förändring, %

513 751

579 281

13

1,3

Medelpriser småhus, tkr				

3 700

5 800

57

4,6

Medelpriser bostadsrätt, kr/kvm			

26 000

49 100

89

6,6

Medelinkomst, tkr				

252,8

323,1

28

3,1

Omsättning per capita, tkr**			

885

1 133

28

2,8

Arbetslöshet, % 				

10,0

10,6

0,6

–

Låneskuld, kr/capita 				

90 382

110 197

22

2,2

Kontorshyror median bästa läge, kr/kvm 			

1 800

2 800

56

4,5

Källa: Svensk Fastighetsmarknad 2020, Svefa
* Siffrorna år 2020 avser senast tillgänglig statistik per september 2020
** Företagens inrikes omsättning exkl. moms per kommuninvånare

3.1.3.1.

KOMMERSIELLA FASTIGHETER

Den coronarelaterade lågkonjunkturen och nedstängningar under våren 2020 inom fordonsindustrin drabbade
Göteborgsregionen. Nedstängningarna ledde till varsel inom Volvo och flertalet underleverantörer. Under det
andra kvartalet 2020 noterades en negativ jobbtillväxt om 1,6 procent vilket väntas återspeglas i efterfrågan på
den kommersiella fastighetsmarknaden.8

3.1.3.2.

LOGISTIKFASTIGHETER

Logistikfastigheter har varit det snabbast växande segmentet på den svenska fastighetsmarknaden under
senare år. Till följd av ändrade konsumtionsvanor och e-handelns tillväxt, vilket påskyndats av coronapandemin, samt attraktiva triple net-avtal finns ett fortsatt stort intresse för logistikfastigheter.9
Direktavkastningskraven har sjunkit under flera år och på flera regionala delmarknader har det noterats
rekordlåga avkastningskrav. Tillgång till utvecklingsbar mark och stabila produktionskostnader möjliggör
fortsatt nyproduktion, vilket i sin tur medför en relativt stabil hyresmarknad. Sammantaget bedöms logistikfastigheter stå emot den nu rådande lågkonjunkturen enligt Svefa.10
Enligt Intelligent Logistik har Göteborgsregionen ett attraktivt distributionsläge genom tillgången till Nordens
största containerhamn med stabila containervolymer. Framöver ska det investeras 6 miljarder kr i hamnen,
vilket möjliggör fortsatt framtida tillväxt. Regionen är ett viktigt säte för svensk exportindustri och har en
stark konsumtionsmarknad. Genom Chalmers och Göteborgs universitet är regionen en av landets starkaste
kompetenscentrum för logistikforskning och utbildning.11
Göteborg har haft en stark tillväxt av logistiketableringar de senaste åren. Denna minskade dock något under
2020 då endast fyra större etableringar aviserades i regionen. Intelligent Logistik bedömer att regionen är
Sveriges bästa logistikläge 2021.12
7

Rapport: Svefa - Svensk Fastighetsmarknad 2020

8

Rapport: Svefa - Svensk Fastighetsmarknad 2020

9

Rapport: Svefa - Svensk Fastighetsmarknad 2020

10

Hemsida: intelligentlogistik.com/logistiklagen/

11

Hemsida: hurvibor.se/bostader/bostadsbristen/

12

Hemsida: intelligentlogistik.com/logistiklagen/
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3.1.3.3.

BOSTADSFASTIGHETER

Bostadsbristen är fortsatt stor i Göteborgsregionen13 och trots coronapandemin bedöms investeringsklimatet för bostadsfastigheter i regionen som gynnsamt på grund av att bostadsfastigheter karaktäriseras
av relativt stabila kassaflöden till relativt låg risk även i tider av sämre ekonomisk tillväxt.
De senaste årens osäkra privatbostadsmarknad har gynnat hyresrättsmarknaden, där det exempelvis noterats
att ett antal planerade bostadsrättsprojekt konverterats till hyresrätter. Stor efterfrågan från investerare i
kombination med ett lågt utbud har gjort att direktavkastningskraven sjunkit ytterligare för hyresbostäder.14

3.1.4.

NYKÖPING

Nyköpings kommun har cirka 57 000 invånare och är en tillväxtkommun centralt placerad i Mälardalen, cirka
en timme söder om Stockholm och 30 minuter från Norrköping.
Huvuddelen av Nyköpings cirka 5 000 företag är små och medelstora företag men staden har även flera större
arbetsgivare så som Eberspächer, Studsvik and Nobina. Nyköpings kommun har en god blandning av offentlig
verksamhet, tillverkande industri samt kompletterande kunskaps-, tjänste- och entreprenadverksamheter
till dessa och andra branscher. Allt fler företag etablerar sig i Nyköping, inte minst inom byggbranschen och
tjänstesektorn. Detta är i hög utsträckning kopplat till byggandet av Ostlänken och den stora satsningen på
bostadsbyggandet som pågår. Ostlänken och utvecklingen av området kring Stockholm Skavsta flygplats innebär
stora utvecklingsmöjligheter för lokala företag men kommer också att attrahera företag inom nya branscher.15
Nyköping har en stadsnära landsbygd som ligger i det stora tillväxtstråket mellan Stockholm och Norrköping.
Infrastruktur och goda kommunikationer innebär en närhet till en stor arbetsmarknad. På landsbygden i
Nyköping är cirka 1 500 företag verksamma, där de flesta är mikroföretag (mindre än 10 anställda). Företagen
är främst verksamma inom jord- och skogsbruk, entreprenad och bygg, konsulttjänster och besöksnäringen.16
							
Förändring

KOMMUNFAKTA				

Folkmängd, antal

		

Genomsnittlig år-

2010

2019

under perioden, %

lig förändring, %

51 664

57 071

10

1,1
5,4

Medelpriser småhus, tkr				

1 841

2 945

60

Medelpriser bostadsrätt, kr/kvm			

10 187

19 782

94

7,7

Medelinkomst, tkr				

257 143

294 926

15

1,5

Arbetslöshet, % 				

8,9

9,3

4,5

0,5

Källa: Svensk Fastighetsmarknad 2020, Svefa

13

Hemsida: hurvibor.se/bostader/bostadsbristen/

14

Hemsida: intelligentlogistik.com/logistiklagen/

15

https://nykoping.se/mot-framtiden/nykoping2040/temakapitel/naringsliv

16

https://nykoping.se/mot-framtiden/nykoping2040/temakapitel/naringsliv
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3.1.5.

MARKNADSTRENDER

3.1.5.1.

OMFATTANDE INVESTERINGAR I INFRASTRUKTUR

Den rådande urbaniseringen och befolkningstillväxten i Sverige innebär en ökande efterfrågan på välfungerande infrastruktur. För att besvara detta har Sveriges regering antagit en nationell infrastrukturplan som
innefattar investeringar i infrastruktur om cirka 700 miljarder kr.17 Förbättrade transportsystem gör regionstäder mer attraktiva både ur industri- och boendesynpunkt.
Smidigare transportlösningar för både varor och arbetskraft minskar beroendet av storstadsregioner och
stärker regionstädernas attraktivitet.

3.1.5.2.

FÖRBÄTTRADE NÄTVERKS- OCH BREDBANDSSYSTEM

Med ett av de snabbaste bredbandssystemen i Europa, är Sverige ledande när det kommer till uppkoppling i
dagens alltmer digitaliserade samhälle.18 Sverige ligger även på förstaplats i World Economic Forums Networked
Readiness Index (NRI) som mäter länders kapacitet att utnyttja de möjligheter som informations- och
kommunikationsteknik erbjuder. Likt välfungerande infrastruktur, minskar ett starkt, nationellt nätverkssystem platsberoendet vilket i sin tur innebär goda tillväxtutsikter för regionstäder.

3.1.5.3.

LÄGRE LEVNADSKOSTNADER I REGIONSTÄDER

Bostadsprisnivåerna i Stockholm är cirka 112 procent högre jämfört med Karlstad samtidigt som restaurangpriserna är cirka 30 procent högre i Stockholm.19 De lägre levnadskostnaderna i regionstäder jämfört med
storstadsregioner är inte bara attraktivt ur privatekonomisk synpunkt, utan innebär även ett mindre omfattande lönetryck från den lokala arbetskraften, vilket i sin tur ökar lokala företagares konkurrenskraft.

3.1.5.4.

ÖVRIGA FAKTORER ALLTMER AVGÖRANDE

I takt med att bostadspriserna de senaste åren har stigit kraftigt har regionstäder blivit alltmer attraktiva ur
bostadssynpunkt, särskilt för yngre befolkningsgrupper som väljer att flytta in till regionstäder från kringliggande områden och städer. Covid-19 har även accelererat trenden att allt fler människor flyttar till mindre
tätbefolkade städer jämfört med storstadsregionerna.

3.1.6.

HUVUDSAKLIGA KONKURRENTER

Bolaget möter olika konkurrenter inom respektive fastighetskategori och region. Andra aktörer på marknaden
inkluderar internationella fastighetsfonder, börsnoterade fastighetsbolag och privatägda fastighetsbolag.
Bolaget bedömer att de huvudsakliga konkurrenterna på marknaden är Nyfosa, Catena, Castellum, Corem,
Kungsleden, Sagax och Stendörren.

17

Regeringens plan för infrastruktur - hur vi bygger Sverige starkt och hållbart. Regeringskansliet - 2018-06-26

18

https://www.oecd.org/sti/broadband/broadband-statistics/ - 2021-10-21

19

Numbeo 2021-03-18
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3.2.

SVERIGES EKONOMI

Utvecklingen av Sveriges BNP har betydelse för Randviken eftersom BNP-tillväxt av naturliga skäl stimulerar
hyresutvecklingen.
Under 2010-2019 hade Sverige en genomsnittlig BNP-tillväxt på cirka 2,5 procent per år. 20 Tillväxten var
koncentrerad till storstadsregioner, speciellt till Stockholm som stod för en cirka tredjedel av den totala
tillväxten under denna period. 21

BNP, ÅR, MILJARDER KR (FASTA PRISER, REFERENSÅR 2019)
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Källa: SCB.se

BNP, ÅR, PROCENT (FÖRÄNDRING JÄMFÖRT MED FÖREGÅENDE ÅR)

Källa: SCB.se och https://ec.europa.eu/sweden/news/20210211.vinterprognos2021_sv

År 2020 uppgick Sveriges BNP till 4 592 miljarder kr22 , vilket motsvarar en minskning med 2,8 procent jämfört
med föregående år. 23 Under 2020 ökade arbetslösheten med 1,5 procentenheter jämfört med 2019; från
6,8 procent till 8,3 procent. 24

20

https://www.ekonomifakta.se/Fakta/Ekonomi/Tillvaxt/BNP---Sverige/

21

https://www.mynewsdesk.com/se/chamber/pressreleases/tillvaextmotorn-stockholm-upp-i-topp-i-regional-tillvaext-2953495

22

https://scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/nationalrakenskaper/nationalrakenskaper/nationalrakenskaper-kvartals-och-arsber

23

https://scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/nationalrakenskaper/nationalrakenskaper/nationalrakenskaper-kvartals-och-arsber

24

https://www.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/samhallets-ekonomi/arbetsloshet-i-sverige/

akningar/#_Nyckeltal
akningar/pong/statistiknyhet/nationalrakenskaper-4e-kvartalet-20202/
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Under 2020 stod den privata sektorn för cirka 80 procent av Sveriges BNP och resterande 20 procent stod den
offentliga sektorn för. 25 Tidigare har varor utgjort en större andel av den totala produktionen i Sverige, men då
detta de senaste decennierna blivit billigare i andra länder, har tillverkningen istället flyttats dit. Detta har gjort
att Sveriges produktion har blivit mer tjänstefokuserad och idag står tjänster för omkring 70 procent av BNP. 26
År 2020 uppgick Sveriges export till 2 203 miljarder kr,27 vilket motsvarar cirka 48 procent av BNP. Nästan 75 procent
av Sveriges varuexport gick under 2019 till Europa,28 vilket gör exportindustrin beroende av övriga Europas utveckling.
Störst andel av exporten utgörs av maskiner och transportmedel, där även telekomprodukter ingår.29
Liksom under 2020 väntas inflationen variera relativt mycket under 2021, bland annat beroende på volatila
energipriser men även på ändrade konsumtionsmönster under coronapandemin. Under 2022 väntas uppgången i inflationen stabiliseras, men coronakrisens omfattning innebär att det dröjer till 2023 innan inflationen mer
varaktigt bedöms ligga kring målet på 2 procent. 30
EU-kommissionen bedömer en tillväxt av Sveriges BNP på 2,7 procent under 2021 och 4,0 procent under
2022, 31 medan Riksbanken spår att BNP ökar med i genomsnitt 3,1 procent per år 2021-2023. 32

3.3.

FASTIGHETSMARKNADEN I SVERIGE

En lång period av hög ekonomisk tillväxt, god tillgång på kapital och låga räntor har bidragit till snabbt
stigande fastighetspriser i Sverige. De kommersiella fastighetsföretagen har samtidigt ökat belåningen för att
finansiera förvärv av fastigheter och investeringar i nyproduktion. 33
Coronapandemin hade en betydlig påverkan på ekonomin under 2020, men detta till trots var investeringstakten på den svenska fastighetsmarknaden relativt hög under 2020; mer information om detta finns i
avsnittet ”Transaktionsmarknaden”. Fastigheter inom segmentet bostäder och kommersiella fastigheter med
statliga hyresgäster samt logistikfastigheter hade en högre utveckling än genomsnittet mot bakgrund av det
stora investerarintresset för stabila kassaflöden med relativt låg risk.
Utvecklingen av fastighetspriser i Sverige påverkar Randviken dels genom att värdet på Bolagets fastigheter
stiger, dels genom att det blir dyrare för Bolaget att förvärva nya fastigheter.

25

https://www.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/samhallets-ekonomi/bnp-i-sverige/

26

Hemsida: www.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/samhallets-ekonomi/bnp-i-sverige/

27

Rapport: www.kommerskollegium.se/globalassets/publikationer/statistikrapporter/2021/sveriges-utrikeshandel-med-varor-och-tjans

28

Hemsida: www.ekonomifakta.se/fakta/ekonomi/utrikeshandel/sveriges-handelspartners/

29

Hemsida: www.ekonomifakta.se/Fakta/Ekonomi/Utrikeshandel/Handelsbalans-och-tjanstebalans/

ter-samt-direktinvesteringar---helaret-2020.pdf

30

Rapport: www.riksbank.se/sv/penningpolitik/penningpolitisk-rapport/2021/penningpolitisk-rapport-februari-2021/

31

ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/ip144_en_1.pdf

32

Rapport: www.riksbank.se/globalassets/media/rapporter/ppr/svenska/2021/210427/penningpolitisk-rapport-april-2021.pdf

33

Rapport: fi.se/contentassets/f0b2175448734d998679a33d8eaf8f6e/komm_fastighet_finstab.pdf

Bolagsbeskrivning Randviken Fastigheter AB (publ) 2021

23

3.4.

TRANSAKTIONSMARKNADEN

Investeringsvolymerna 2020 minskade med fem procent jämfört med 2019 och summerades till 186 miljarder
kr, vilket är den näst högsta omsättningen någonsin. Prissättningen har varit blandad med högre priser (lägre
direktavkastningskrav) relaterade till fastigheter med låg risk (hyresrätter, logistik- och samhällsfastigheter).
Kontors- och detaljhandelsmarknaden karakteriserades av begränsat utbud och negativt sentiment. Efter
att ett antal större affärer slutfördes under fjärde kvartalet, blev logistik det näst största segmentet på
transaktionsmarknaden 2020. Segmentet stod för 20 procent av den totala transaktionsmarknaden, som
kan jämföras med 13 procent för kontor och 39 procent för bostäder. 34
TRANSAKTIONSVOLYMER SVERIGE (MILJARDER KR)

Källa: CBRE, Pangea Property Outlook 2021 - Sweden Report

Under 2020 minskade andelen transaktioner gjorda av börsnoterade bolag, medan institutioner ökade sin
andel jämfört med 2019.
TYPER AV INVESTERARE

Källa: Catella Market Snapshot februari 2021, https://www.catella.com/globalassets/documents/sweden-property/reports/market-snapshot/snapshot-february-2021.pdf
34

CBRE, Pangea Property Outlook 2021 - Sweden Report
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Obligationsmarknaden återhämtade sig under andra halvåret 2020 medan swapräntorna förblev låga, vilket
stöder lägre finansieringskostnader inom de flesta segment. Tillgången till kapital är fortfarande mer selektiv
för investeringar i handelsfastigheter, stabil för investeringar i kontor, medan finansieringskostnaderna för de
mindre riskfyllda segmenten (bostäder och samhällsfastigheter) ligger under nivåerna som var före coronapandemin.

HISTORISK 10-ÅRIG SWAP I KR, USD
OCH EUR (PROCENT)

OBLIGATIONSEMISSIONER SVENSKA
FASTIGHETSBOLAG

Källa: JLL Nordic Outlook, Spring 2021

Källa: JLL Nordic Outlook, Spring 2021

Enligt fastighetskonsultfirman JLL förväntas den uppdämda efterfrågan på investeringar att stödja en hög
aktivitetsnivå under de kommande 18 månaderna. Direktavkastningskraven är rekordlåga inom de flesta segment, men JLL bedömer att direktavkastningskraven kan sjunka ytterligare inom mindre riskfyllda segment
som bostäder, samhällsfastigheter och logistikfastigheter i attraktiva lägen. JLL ser också potential för att
sentimentet gällande kontor gradvis förbättras, vilket potentiellt kan betyda ett lägre direktavkastningskrav
för de mest attraktiva fastigheterna. 35

En återhämtning i ekonomin tillsammans med låga räntor stödjer efterfrågan och prissättning av fastighetstillgångar under 2021. Ett antal större transaktioner har genomförts under 2021 och Newsec förväntar sig att
det kommer genomföras transaktioner om cirka 225 miljarder kr på den svenska fastighetsmarknaden. Enligt
Pangea Property Partners kommer hyresrätter, samhällsfastigheter och logistik att vara de mest efterfrågade
segmenten under 2021. 36 37

35

Rapport: JLL Nordic Outlook, Spring 2021

36

Rapport: Newsec Property Outlook, Spring 2021

37

Rapport: Pangea Property Outlook 2021 - Sweden
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4.

VERKSAMHETSBESKRIVNING

4.1.

INTRODUKTION TILL BOLAGET

Bolaget, som tidigare verkat under företagsnamnet Raybased Holding AB, var ursprungligen ett svenskt
PropTech-bolag som grundades 2011 och vars verksamhet bestod av integrering och utveckling av innovativa digitala informationslösningar för fastighetsförvaltning. Genom aggregerad och visualiserad data
var Raybaseds vision att skapa möjligheter att öka driftnetton, effektivisera arbetsprocesser och minska
miljöpåverkan. Bolagets aktie är vid tidpunkten för offentliggörandet av Bolagsbeskrivningen noterad vid NGM:s
handelsplats Nordic SME. Om listbytet till First North Premier godkänns och verkställs kommer Bolagets aktie
att avnoteras från Nordic SME och handel i Bolagets aktier kommer ske på First North Premier Growth Market.
Den 29 april 2021 ingick Raybased ett villkorat avtal om det Omvända Förvärvet varigenom Raybased, indirekt
genom bolagsförvärv, förvärvade 35 fastigheter (”Fastighetsportföljen”). Det Omvända Förvärvet strukturerades som ett omvänt förvärv där Säljarna och Långivarna erhöll betalning delvis i form av nyemitterade
aktier i Bolaget genom Kvittningsemissionen. Raybased har till följd därav ändrat verksamhetsinriktning,
tillsatt en ny styrelse och ledning samt bytt företagsnamn till Randviken Fastigheter AB (publ). Säljarna och
Långivarna innehar/äger idag den absoluta majoriteten av aktierna i Randviken Fastigheter. Det Omvända
Förvärvet och Kvittningsemissionen beskrivs vidare ovan i avsnittet ”Bakgrund och motiv”.
En av de bakomliggande ägarna till Fastighetsportföljen är Botvid Holding AB (publ) som tidigare innehade
namnet Randviken Fastigheter, som förutom att bli aktieägare i Bolaget överlät sitt varumärke Randviken och
dess immateriella rättigheter samt personal till Bolaget.
Genom det Omvända Förvärvet bildades ett fastighetsbolag med målsättning att genom intelligent teknik
skapa mer hållbara och energieffektiva fastigheter.
Randviken har efter det Omvända Förvärvet utrett olika alternativ för att uppfylla Bolagets vision att bli en
ledande fastighetsägare avseende energieffektivisering och digitalisering, däribland att använda sig av den
teknik och de produkter som utvecklats av Raybased. Efter utgången av det tredje kvartalet har Randviken
beslutat att upphöra med egen teknikutveckling genom Raybased samt att ingå ett ramavtal med en extern
leverantör avseende digitaliseringstjänster som ämnar energieffektivisera Bolagets fastighetsbestånd.
I samband med detta strategival har samtliga sex anställda i dotterbolaget Raybased PropTech sagts upp.
Efter det datum som informationen i detta avsnitt är baserad på har Bolaget bland annat genomfört transaktioner som är väsentliga för Bolagets fortsatta verksamhet. Beskrivning av dessa händelser återfinns under
avsnittet. Övriga väsentliga händelser sedan utgången av den senaste räkenskapsperioden.

4.1.1.

GAMLA RANDVIKEN FASTIGHETER

Gamla Randviken Fastigheter grundades 2016 med affärsidén att förvalta och förädla fastigheter inom olika
segment och geografiska lägen. Av Bolagets nuvarande ledning och styrelse var Tobias Emanuelsson, Gustaf
Segerborg och Anton Jansson även aktiva i Gamla Randviken. Gamla Randviken Fastigheter är ett onoterat,
publikt aktiebolag, som numera har ändrat företagsnamn till Botvid Holding AB.
Under åren 2016-2019 var Gamla Randviken Fastigheter i en tillväxtfas och var mycket aktivt på transaktionsmarknaden för fastigheter. Sammanlagt förvärvades under perioden drygt 80 stycken fastigheter till ett
värde överstigande fem miljarder kronor.
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2016 - 2017
Gamla Randviken Fastigheter genomförde flertalet fastighetsförvärv av sammanlagt 26 fastigheter till ett
underliggande fastighetsvärde om cirka 1 650 mkr och tog i samband med detta in cirka 900 mkr i eget kapital.
Under året genomfördes inga försäljningar.
2018
Under året förvärvade Gamla Randviken Fastigheter 13 fastigheter till ett underliggande fastighetsvärde om
cirka 600 mkr. Bolaget sålde under året två fastigheter till ett underliggande fastighetsvärde om cirka 56 mkr.
2019
2019 var Gamla Randviken Fastigheters mest transaktionsaktiva år då flertalet större förvärv och försäljningar
genomfördes. Under våren sålde gamla Randviken Fastigheters två fullt utvecklade fastigheter till det nu börsnoterade fastighetsbolaget Tingsvalvet till ett underliggande fastighetsvärde om cirka 700 mkr. Gamla Randviken
Fastigheter bedrev en aktiv projektutveckling av fastigheterna och hade under innehavstiden ingått ett 12-årigt
hyresavtal med SBAB och ett 20-årsavtal med O’Learys. Bolaget sålde även ytterligare fyra fastigheter till ett
underliggande fastighetsvärde om cirka 400 mkr under året.
Gamla Randviken Fastigheter förvärvade under hösten en fastighetsportfölj i Karlstad från Klövern som innefattade 42 fastigheter till ett underliggande fastighetsvärde om 2 610 mkr. Kort därefter såldes fyra av fastigheterna ur portföljen till Estea Sverigefastigheter 3 AB för ett underliggande fastighetsvärde om cirka 500 mkr.
I samband med förvärvet gjorde Gamla Randviken Fastigheter en nyemission om cirka 400 mkr.
Under december månad genomförde Gamla Randviken Fastigheter, i enlighet med då gällande affärsplan, en
försäljning av bolagets samtliga 79 förvaltningsfastigheter till Nyfosa AB till ett underliggande fastighetsvärde om
cirka 4 400 mkr. Då betalning erlades delvis i form av 10,31 miljoner nyemitterade Nyfosa-aktier blev Gamla Randviken Fastigheter en av de största ägarna i Nyfosa. Dessa aktier har sedermera delats ut till aktieägarna i Gamla
Randviken Fastigheter.
2020
Under året fokuserade Gamla Randviken Fastigheter på utveckling av de exploateringsfastigheter som
bolaget ägde.
Nedan illustreras hur Gamla Randviken Fastigheter förhåller sig till nuvarande Randviken Fastigheter.
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Randviken Fastigheter är ett snabbväxande och teknikorienterat fastighetsbolag med fokus på stabila kassaflöden, hållbarhet och energieffektivisering. De förvärv av 38 fastigheter som genomfördes under juni 2021
utgör numera den största delen av den nya koncernens verksamhet. Randvikens fastighetsbestånd har per
30 september 2021 ett verkligt värde om 3 047 miljoner kr före färdigställande av kontrakterade projekt.
Randviken har efter den 30 september 2021 förvärvat ytterligare fastigheter med ett sammanlagt värde om
cirka 3 190 miljoner kr (se bland annat avsnitten ”Finansiell information” samt ”Förvärven under december 2021).

4.2.

AFFÄRSIDÉ

Randviken Fastigheters affärsidé är att förvalta och förädla fastigheter inom olika segment i regioner i Sverige
med god ekonomisk tillväxt. Fokus ligger på stabila och långsiktiga kassaflöden från uthyrning men Bolaget
kommer även att genomföra ombyggnationer inom befintliga byggnader samt bedriva projektutveckling av
tidigare outnyttjad tomtmark som Bolaget redan äger eller kommer att äga. I tillägg är Bolagets målsättning
att genom intelligent teknik (”digital renovering”) både effektivisera förvaltningen och göra fastigheterna
mer energieffektiva.
Bolaget arbetar långsiktigt och hållbart där kombinationen av stabila kassaflöden med en noggrann utvärdering av restvärdesrisk vid investeringar och fastighetsförädling ger goda möjligheter till attraktiv riskjusterad
avkastning.

4.3.

MÅL/VISION

Randviken Fastigheters mål är att tillhandahålla kvalitativa lokaler och bostäder samt genom förädling och utveckling av dessa möjliggöra en hållbar tillväxt för företag och människor. Bolaget siktar mot att bli en ledande aktör
inom digital fastighetsoptimering genom att använda sig av disruptiv teknologi och betrakta modern teknik som
en integrerad del av kärnverksamheten. Målsättningen är att tekniken ska användas i samtliga fastigheter som
Bolaget innehar för långsiktig förvaltning.
Styrelsen har fastställt finansiella och operativa mål för verksamheten för att uppnå en effektiv kapitalstruktur
som ger en god riskjusterad avkastning till stamaktieägarna.
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4.3.1.

FINANSIELLA MÅL

Randviken Fastigheters styrelse har fastställt följande finansiella mål för Bolagets verksamhet:
•

Att långsiktigt öka substansvärde (EPRA NAV) per stamaktie med minst tolv procent per år

•

Att långsiktigt behålla nettobelåningsgraden (Eng. Loan to value) under 65 procent

•

Att långsiktigt behålla en soliditet på över 35 procent

•

Att långsiktigt ha en räntetäckningsgrad på minst 2,0 gånger

4.3.2.

OPERATIONELLA MÅL

Randviken Fastigheters styrelse har fastställt nedan operationella mål för Bolagets verksamhet.

4.3.2.1.

FÖRVALTNING

Randviken Fastigheter har ett opportunistiskt sätt att se på affärsmöjligheter, innebärandes att fastigheter
inom samtliga segment kan vara intressanta, givet att det finns en tydlig plan på värdeutveckling över tid.
Bolagets strategi är däremot att långsiktigt primärt äga bostads-, kontors-, industri- och logistikfastigheter i
växande regionstäder. Målsättningen är att minst cirka 80 procent av Bolagets tillgångar långsiktigt ska bestå
av denna fastighetstyp. Därutöver kan Bolaget komma att äga andra typer av fastigheter, ofta som konsekvens av identifierad utvecklingspotential och/eller portföljaffärer.

4.3.2.2.

DIGITAL RENOVERING

Bolaget ska aktivt verka för att genomföra digital renovering av fastigheter som långsiktigt ska ägas av Bolaget.
Med digital renovering avses installation av ny teknik som reducerar kostnader genom smarta system och driftoptimering samt ökade intäkter genom nya intäktskällor till följd av teknik.

4.3.2.3.

FASTIGHETSUTVECKLING AV BEFINTLIGA FASTIGHETER

Utöver normal förvaltning ska Bolaget verka för att skapa värde genom utveckling av befintliga fastigheter,
innefattande framtagande av nya detaljplaner, om- och tillbyggnationer samt aktiv driftoptimering. Större
utvecklingsprojekt (t ex. nybyggnation) kommer troligtvis initialt bedrivas i samarbete med andra aktörer
genom JV-bolag. På sikt är det finns det en möjlighet att Bolaget kommer bedriva större utvecklingsprojekt i
egen regi.

4.3.2.4.

UTDELNINGSPOLICY

Randviken Fastigheter har som långsiktigt mål att vara ett utdelningsbolag. Under de kommande åren
bedömer dock Bolagets styrelse att Bolagets kassaflöde skapar störst aktieägarvärde genom nya förvärv och
investeringar i befintliga fastigheter. Se även risker relaterade till detta under avsnittet ”Riskfaktorer”.

4.3.2.5.

TILLVÄXTMÅL

Randviken Fastigheters samlade fastighetsbestånd har per den 30 september 2021 ett underliggande
värde om 3 047 mkr. Bolaget har som mål att senast innan utgången av 2023 äga fastigheter till ett underliggande värde om 10 miljarder kr. Detta tillväxtmål förväntas uppnås främst genom nya fastighetsförvärv men
även genom organisk tillväxt i form av utveckling av befintligt fastighetsbestånd.
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4.4.

ORGANISATION

Randviken Fastigheters koncernledning består för när varande av fem personer: verkställande direktör
Gustaf Segerborg, CFO Emil Jansbo, COO Jakob Paljak, transaktionsansvarig Anton Jansson och ekonomichef Cecilia Ekeblom.
Utöver egenanställd personal bedrivs viss för valtning och vissa koncerngemensamma funktioner genom
konsulter enligt separata för valtningsavtal. Bl.a. tillhandahåller Cecilia Ekeblom genom Aboutvalue AB
redovisningstjänster åt Bolaget och diverse fastighetsförvaltningsföretag tillhandahåller teknisk förvaltning
(fastighetsskötsel) åt Bolaget. Den 30 september 2021 uppgick antalet heltidsanställda i koncernen till tolv
personer. Av dessa var fem personer anställda i dotterbolaget Raybased Proptech AB, vilka har sagts upp
under det fjärde kvartalet 2021. Det är Bolagets avsikt att rekrytera ytterligare nya medarbetare under återstoden av 2021.

ORGANISATION
STYRELSE
LEDNINGSGRUPP

TRANSAKTIONSANSVARIG
Anton Jansson

VD
Gustaf Segerborg

FINANSCHEF
Emil Jansbo

OPERATIV CHEF
Jakob Paljak

EKONOMICHEF
Cecilia Ekeblom

VD
Raybased PropTech

ABOUTVALUE AB
Ekonomi
Teknikimplementering

Region Öst

Region Väst

Ekonomisk förvaltare

Regionschef

Teknisk förvaltare

Inhyrd personal

Övriga regioner

Inhyrd personal

Fastighetsportföljen är per den 30 september 2021 uppdelad i tre förvaltningsregioner: Region Öst, Region
Väst och Övriga regioner. Den operativa förvaltningen leds främst av Bolagets operativa chef i Stockholm som
har ansvar för anställda fastighetsförvaltare och inhyrd förvaltningspersonal. På huvudkontoret i Stockholm
finns, förutom förvaltning, Bolagets koncerngemensamma funktioner som utgörs av Transaktion, Affärsutveckling, Ekonomi, Finansiering och Juridik.
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4.5.

AFFÄRSMODELL OCH STRATEGI

4.5.1.

SAMMANFATTNING

Randviken Fastigheters affärsmodell består i att, genom tillämpning av en aktiv och proaktiv förvaltning samt
genom kontinuerlig utveckling och förädling av Bolagets fastigheter, kunna erbjuda konkurrenskraftiga lokaler
och bostäder. Detta gäller såväl för att öka intäkterna som för att optimera kostnaderna vilket möjliggör för
Randviken att vara en attraktiv hyresvärd och bibehålla långsiktiga relationer med befintliga hyresgäster.
Fastighetsförädling och projektutveckling sker kontinuerligt i befintliga fastigheter för att optimera mixen av
hyresgäster och Bolaget tillämpar ett brett förhållningssätt i förhållande till vilken förädling som är den mest
gynnsamma för en specifik fastighet och för att bibehålla en så flexibel lösning som möjligt för fastigheterna.
I tillägg till en aktiv förvaltningsstrategi är Randviken Fastigheter ett bolag som har ett stort fokus på fastighetstransaktioner. Bolaget bedömer att det finns stora värden att skapa för den som har förmåga att genomföra komplexa fastighetsaffärer och hitta de bästa affärsmöjligheterna på marknaden.

4.5.2.

FASTIGHETER

Randviken Fastigheters ambition är att generera en hög riskjusterad avkastning över tid genom att äga fastigheter med starka kassaflöden och som har andra fundamentala kvaliteter. Bolagets strategi är att långsiktigt
äga bostads-, kontors-, industri- och logistikfastigheter i växande regionstäder. Därutöver kommer Bolaget
att äga andra typer av fastigheter, ofta som konsekvens av utvecklingspotential och/eller portföljaffärer.
Bolaget har ett geografiskt fokus på regionstäder med, enligt Bolagets bedömning, god framtida ekonomisk
tillväxt. Det är Bolagets uppfattning att fastigheter i dessa områden i många fall har en attraktiv prissättning
i förhållande till dess kassaflödesprofil och restvärdesrisk. Bolagets uppfattning är att fastighetsmarknaden i
regionstäder ofta karaktäriseras av lokala köpare och mindre snabbfotade större bolag. Därmed ser Bolaget
en chans att, genom sitt pragmatiska förhållningssätt i kombination med ledningens erfarenhet och historik
att vara mycket aktiv på transaktionsmarknaden, kunna vara konkurrenskraftigt i att genomföra nya förvärv.
Utöver regionstäder verkar Bolaget även i Stockholmsområdet som Bolaget bedömer har en dynamisk och
likvid fastighetsmarknad. Som för de flesta fastighetsbolagen sker en kontinuerlig utvärdering av fastighetsbeståndet där färdigutvecklade eller lägre prioriterade fastigheter kan komma att avyttras.

4.5.3.

TEKNIK

Randviken Fastigheter har ett tydligt fokus på hållbarhet och energieffektivisering som, genom intelligent
teknik utvecklat av externa leverantörer, möjliggör en kostnadseffektiv och nytänkande förvaltning. Digital
renovering går ut på att fastighetsägaren tar kontroll över den digitala miljön inom sina fastigheter och åstadkommer kostnadsbesparingar genom mätning och dessutom nya intäktströmmar genom tekniska lösningar.
Mätning av förbrukningskostnader i fastigheter kommer att genomföras med sensorer med IoT-teknik (Internet
of Things). Informationen från sensorerna samlas sedan in och tillhandahålls i ett användarvänligt format till
drifttekniker som sedan utför kostnadsbesparande åtgärder genom driftoptimering. I framtiden är det inte
osannolikt att driftsystemet kommer att kunna reglera och optimera system automatiskt.
Nya intäktströmmar från teknik kommer primärt från redan befintliga betalströmmar som hyresgäster i en
fastighet har till externa operatörer. Det Randviken Fastigheter avser göra är att teckna anslutningsabonnemang med nätfiberägaren direkt och sedan installera WiFi-nät, ägt av fastighetsägaren, inom fastigheten som
även är förberett för framtida 5G-utbyggnad. Bolaget erbjuder sedan abonnemang direkt till hyresgästen och
tillgodogör sig därmed mellanskillnaden mellan intäkten från slutkund och kostnaden för fiberanslutning och
datakostnader.
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Genom att äga digitalt renoverade fastigheter, förberedda för framtida 5G-uppkoppling, möjliggörs flertalet framtida intäktsströmmar. Fastighetsägare kommer att få en viktig roll för att nätoperatörer ska kunna
tillhandahålla 5G-täckning inom byggnader då 5G-nätet sänder på ett betydlig högre frekvensband än 3G- och
4G-nätet. Konsekvensen av det högre frekvensbandet är att 5G-nätet inte på samma sätt kan färdas genom
väggar och fönster och har en kortare räckvidd. Det är inte osannolikt att fastighetsägare kommer att tillhandahålla nätoperatörer täckning inom fastigheter mot avgift.
DIGITAL RENOVERING

+

FASTIGHETER

Förvaltning

Förvärv

Utveckling

Driftoptimering

•
•
•
•
•

4.6.

=

TEKNIK

Värme
Elkostnader
Varmvatten
Ventilation
Sophantering

Nya intäkter

•
•
•
•
•

Bredbandstjänster
Lås och övervakning
TV-tjänster
Uthyrning av 5G-nät
Optimering

TILLVÄXTSTRATEGI

Randviken Fastigheters målsättning är att växa snabbt och att nå ett fastighetsvärde om 10 miljarder kr innan
årsslutet 2023.
Bolagets tillväxt ska huvudsakligen ske genom fastighetsförvärv, men även genom fastighetsutveckling. Bolaget
söker ständigt nya investeringsmöjligheter med fokus på regionala tillväxtstäder i Sverige. Förvärv ska ske
med fokus på stabila kassaflöden, förvaltningseffektivitet och utvecklingsmöjligheter. Förvärvsobjekt identifieras huvudsakligen genom Bolagets breda kontaktnät med andra fastighetsägare samt genom samarbeten
med transaktionsrådgivare.
Bolagets tillväxt ska alltid ske med väl avvägd belåningsgrad för att säkerställa en sund balansräkning och
begränsad kreditrisk.

Bajonet ten 7, Alingsås.
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4.7.

SAMMANSTÄLLNING FASTIGHETSBESTÅNDET

Fastighetsportföljen bestod per den 30 september 2021 av 38 fastigheter om cirka 175 600 kvm. Samtliga
nyckeltal rörande fastigheternas intäkter och intjäningsförmåga omfattar kontrakterade hyresintäkter
inklusive hyresgarantier och efter färdigställande av kontrakterade projekt.
Nedan visas portföljsammansättningen utifrån delmarknad och segment:
GEOGRAFISKA DELMARKNADER

KARLSTAD

STOCKHOLM

•

5 fastigheter

•

10 fastigheter

•

Huvudsakliga segment:

•

Huvudsakliga segment:

kontor med offentlig motpart

kontor med offentlig motpart

(72% av hyresintäkten).

(51% av hyresintäkten).

VÄSTRA GÖTALAND

NYKÖPING

•

10 st fastigheter

•

13 fastigheter

•

Huvudsakliga segment:

•

Huvudsakliga segment:

lager/industri (59% av hyres-

bostäder (57% av hyresintäkten).

intäkten).

FASTIGHETSVÄRDE PER DELMARKNAD

FASTIGHETSVÄRDE PER ANVÄNDNING
ÖVRIGT

NYKÖPING

VÄSTRA
GÖTALAND2

20%

22%
KARLSTAD

30%

13%
VÅRD/SKOLA

3 047
MKR
BOSTÄDER

28%

STOCKHOLM1

9%

17%

34%

KONTOR

3 047
MKR

27%
LAGER/INDUSTRI

1 Haninge, Tyresö, Södertälje, Stockholm, Järfälla, Vallentuna, Täby och Upplands-Väsby.
2 Borås, Alingsås, Uddevalla, Skövde och Falköping.

Fastighetsportföljen är fördelad utifrån hyresintäkter mellan fyra delmarknader: Västra Götaland, Stockholm,
Karlstad och Nyköping, som utgör 32 procent, 29 procent, 21 procent, respektive 18 procent av de totala hyresintäkterna. Portföljens hyresintäkter utgörs till största del av intäkter från kontorslokaler (37 procent
av hyresintäkterna) med övervägande statliga eller kommunala hyresgäster (82 procent), därefter kommer
lager- och industrilokaler (26 procent av hyresintäkterna) och bostadslokaler (13 procent av hyresintäkterna).
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HYRESINTÄKT PER DELMARKNAD*

HYRESINTÄKT PER LOKALTYP*
ÖVRIGT

NYKÖPING

18%

KARLSTAD

32%

15%

VÄSTRA
GÖTALAND
VÅRD/SKOLA

183
MKR

21%

37%

9%
183
MKR

13%

BOSTÄDER

KONTOR

29%

26%

STOCKHOLM

LAGER/INDUSTRI

* Inklusive hyresgarantier och efter färdigställande av kontrakterade projekt.

Nedan illustreras hur stor andel av hyresintäkterna som kommer från offentligt finansierade hyresgäster och
bostadshyresgäster:
OFFENTLIGT FINANSIERADE
HYRESGÄSTER - KONTOR*

OFFENTLIGT FINANSIERADE
HYRESGÄSTER OCH BOSTÄDER*

ÖVRIGA
KONTORSHYRESGÄSTER

BOSTÄDER

13%

18%

67
MKR

183
MKR

48%

ÖVRIGA

39%
82%

OFFENTLIGT
FINANSIERADE

OFFENTLIGT FINANSIERADE HYRESGÄSTER

* Inklusive hyresgarantier och efter färdigställande av kontrakterade projekt.

De kontrakterade hyresintäkterna inklusive hyresgarantier om 7,3 mkr på rullande 12 månadersbasis för 2021
uppgår till cirka 183 mkr och driftnettot uppskattas till cirka 143 mkr. Fastigheternas direktavkastning, inklusive hyresgarantier, uppgår till 4,8% per den 30 september 2021.
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FASTIGHETSBESTÅNDET
HYRESINTÄKT1
ANTAL UTHYRBAR
REGION

FASTIGHETERAREA, (KVM)

FASTIGHETSVÄRDE2
ANDEL			ANDEL

MKR

KR/KVM3

TOTAL

MKR

KR/KVM

TOTAL

1 383

29%

857

22 575

28%

Stockholm

10

37 982

53

Västra Götaland

10

78 760

58

739

32%

905

11 496

30%

Karlstad

5

28 141

38

1 364

21%

670

23 798

22%

Nyköping

13

30 733

33

1 088

18%

615

20 011

20%

TOTALT

38

175 607

183

1 039

100%

3 047

17 353

100%

1

Efter färdigställande av pågående projekt , inklusive hyresgarantier. Intäkterna inkluderar även driftstillägg och tillägg för fastighetsskatt.

2

Efter färdigställande av kontrakterade projekt.

3

Snitthyra baserad på faktisk uthyrd area.

HYRESINTÄKTER1, FÖRDELNING PER LOKALTYP OCH DELMARKNAD, MKR
		LAGER/
REGION

Stockholm

RESTAURANG/

INDUSTRI BOSTÄDER

BUTIK

VÅRD/			
ANDEL AV
SKOLA

ÖVRIGT

TOTALT TOTALT, %

27

13

4

--

5

4

53

29%

3

34

--

11

10

--

58

32%

Karlstad

35

--

--

3

--

--

38

21%

Nyköping

2

--

19

7

2

3

33

18%

67

48

23

21

17

7

183

100%

Västra Götaland

TOTALT
1

KONTOR

Efter färdigställande av kontrakterade projekt, inklusive hyresgarantier. Intäkterna inkluderar även driftstillägg och tillägg för fastighetsskatt.

UTHYRNINGSBAR AREA1, FÖRDELNING PER LOKALTYP OCH DELMARKNAD, KVM
		LAGER/
REGION

Stockholm
Västra Götaland
Karlstad
Nyköping
TOTALT
1

KONTOR

RESTAURANG/

INDUSTRI BOSTÄDER

BUTIK

VÅRD/			
ANDEL AV
SKOLA

ÖVRIGT

TOTALT TOTALT, %

19 713

11 942

2 502

142

2 311

1 361

37 971

22%

3 009

59 840

--

9 412

6 499

2

78 762

45%

25 956

--

--

1 986

--

199

28 141

16%

2 371

480

16 555

7 001

1 863

2 463

30 733

18%

51 049

72 262

19 057

18 541

10 673

4 025

175 607

100%

Efter färdigställande av kontrakterade projekt.
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Nedan visas ett urval av Randvikens fastigheter baserat på uthyrningsbar area.
BAJONETTEN 7

PERSONBILEN 1

INFORMATION
Segment
Kvm
Kommun

INFORMATION
Lager/industri
37 942
Alingsås

Segment
Kvm
Kommun

INFORMATION
Segment
Kvm
Kommun

Kontor
7 998
Tyresö

INFORMATION

INFORMATION
Segment
Kvm
Kommun

Handel och restaurang
7 901
Borås

FJÄRILEN 22

Segment
Kvm
Kommun
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INFORMATION
Kontor
12 807
Karlstad

Segment
Kvm
Kommun

KALKSTENEN 1 & 2

Segment
Kvm
Kommun

Lager/industri
11 838
Haninge

ÖRNEN 4

INFORMATION
Bostäder
7 492
Nyköping

INFORMATION
Kontor
5 558
Södertälje

NÖDESTA 13:7

VÄKTAREN 12

Segment
Kvm
Kommun

INFORMATION
Lager/industri
6 013
Borås

Segment
Kvm
Kommun

INFORMATION

KÄLLBÄCKSRYD 1:59

Segment
Kvm
Kommun

INFORMATION
Lager/industri
13 793
Skövde

LANDALA 2

FORELLEN 19

BRYGGAREN 12

Segment
Kvm
Kommun

Kontor
6 641
Karlstad

KÖKSGÅRDEN 4

INFORMATION
Lager/industri
3 828
Falköping

Segment
Kvm
Kommun

Bostäder
2 680
Stockholm
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Nedan visas en lista på Bolagets samtliga fastigheter per 30 september 2021.
KOMMUN

FASTIGHET

SEGMENT

AREA, (KVM)

Alingsås

Bajonetten 7 & Mejeriet 8

Lager/Logistik

Borås

Källbäcksryd 1:158

Kontor

Borås

Källbäcksryd 1:59

Lager/Logistik

Borås

Kilsund 9

Lager/Logistik

1 599

Borås

Landala 2

Restaurang/Butik

7 901

Falköping

Kalkstenen 1 & 2

Lager/Logistik

3 828

Haninge

Nödesta 13:7

Lager/Logistik

11 838

Järfälla

Jakobsberg 2:2406

Kontor

4 914

Karlstad

Affärsmannen 2

Restaurang/Butik

1 710

Karlstad

Bryggaren 12

Kontor

12 807

Karlstad

Örnen 4

Kontor

6 641

Karlstad

Vänersnipan 1

Kontor

6 983

Nyköping

Barnhemmet 1

Vård, skola och övrigt

1 436

Nyköping

Borgaren 15

Restaurang/Butik

4 050

Nyköping

Brovakten 5

Restaurang/Butik

2 633

37 942
704
6 013

Nyköping

Fruängen 9

Bostäder

Nyköping

Guldsmeden 10

Restaurang/Butik

771

Nyköping

Järnhandlaren 28

Bostäder

1 146

Nyköping

Järnhandlaren 3

Kontor

1 340

3 291

Nyköping

Järnhandlaren 6

Bostäder

2 203

Nyköping

Kompaniet 24

Bostäder

3 568

Nyköping

Kompaniet 28

Bostäder

997

Nyköping

Minuthandlaren 17

Kontor

951

Nyköping

Rådmannen 18

Bostäder

855

Nyköping

Väktaren 12

Bostäder

7 492

Skövde

Personbilen 1

Lager/Logistik

Södertälje

Fjärilen 22

Kontor

Stockholm

Fjällhavren 3 & 4

Vård, skola och övrigt

Stockholm

Köksgården 4

Bostad

Stockholm

Påskliljan 1

Vård, skola och övrigt

480

Täby

Husmodern 6

Vård, skola och övrigt

945

Tyresö

Forellen 19

Kontor

7 998

Uddevalla

Bastionen 28

Vård, skola och övrigt

6 982

Upplands-Väsby

Vatthagen 1:110

Vård, skola och övrigt

370

Vallentuna

Vallentuna-Mörby 1:118

Vård, skola och övrigt

2 788

Totalt
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13 793
5 558
400
2 680

175 607
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4.8.

HYRESGÄSTER

Den 30 september 2021 bestod Fastighetsportföljen av 38 fastigheter med sammanlagt cirka 400 hyresgäster,
varav de fem största kontrakten tillsammans står för omkring 29 procent av hyresintäkterna. Den genomsnittliga återstående löptiden per 30 september 2021 uppgår till cirka 4,1 år exklusive bostadshyresgäster.
Av den totala hyresintäkten härstammar cirka 52 procent från bostadshyresgäster och statligt eller kommunalt
finansierad verksamhet. Många av hyreskontrakten har löpt under en längre tid men löper på med tre års
förlängningsperioder.
Nedan redovisas de största hyresgästernas andel av de totala hyresintäkterna samt förfallostrukturen för
samtliga av Bolagets cirka 750 hyresavtal.

DE TIO STÖRSTA HYRESGÄSTERNA
#

HYRESGÄST

FASTIGHET

ANVÄNDNING

ANDEL HYRESINTÄKT

1

Tyresö Kommun

Forellen 19

Kontor

7%

2

Momentum Group Services AB

Bajonetten 7

Lager/Industri

7%

3

Sveriges Domstolar

Örnen 4

Kontor

6%

4

Rockwool AB

Personbilen 1

Lager/Industri

5%

5

Länsstyrelsen i Värmland

Bryggaren 12

Kontor

4%

6

Region Värmland

Bryggaren 12

Kontor

3%

7

Arbetsförmedlingen

Fjärillen 22

Kontor

3%

8

Bergman & Beving Fastigheter AB

Bajonetten 7

Lager/Industri

3%

9

Svenska N’ergy AB

Landala 2

Vård/Skola

2%

10

Regionteater Väst AB

Bastionen 28

Vård/Skola

Övriga hyresgäster		

2%
57%

FÖRFALLOSTRUKTUR, KOMMERSIELLA FASTIGHETER1 – ANDEL AV TOTALA HYRESINTÄKTER

1

Bostadsfastigheter ej inkluderade.
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4.9.

DELMARKNADER

FASTIGHETSÖVERSIKT – Stockholmsregionen
STÖRSTA HYRESGÄSTERNA

HYRESGÄST

Forellen 19

Jakobsberg 2:2406

Vallentuna-Mörby 1:118
SEGMENT

Nödesta 13:7

Lager/industri

Jakobsberg 2:2406

Kontor

4 914

Fjärilen 22

Kontor

5 558

Fjällhavren 3 & 4

Vård, skola och övrigt

Köksgården 4

Bostäder

Påskliljan 6

Vård, skola och övrigt

480

Husmodern 6

Vård, skola och övrigt

945

Forellen 19

Kontor

Vatthagen 1:110

Vård, skola och övrigt

370

Vallentuna-Mörby 1:118

Vård, skola och övrigt

2 788

Total		

Tyresö Kommun		

24%

Arbetsförmedlingen		

11%

Skatteverket		

6%

Padel-Tennis Stockholm AB		

6%

CCL Spännarmering AB		

4%

Total		

Köksgården 4

FASTIGHET

% AV HYRA REGION

HYRESINTÄKT PER SEGMENT

AREA, KVM
11 838

AREA PER SEGMENT
VÅRD/ ÖVRIGT
SKOLA

ÖVRIGT
BOSTAD

400

VÅRD/
SKOLA

2 680

7%
7%

BOSTAD

4%
6%

7%

10%
52%

7 998

LAGER/
INDUSTRI

52%

52%
LAGER/
INDUSTRI

25%

31%

KONTOR

KONTOR

37 971

FASTIGHETSÖVERSIKT – Västra Götalandsregionen
STÖRSTA HYRESGÄSTERNA

HYRESGÄST

Landala 2

Bajonetten 7

Källbäcksryd 1:158

Kilsund 9

FASTIGHET

SEGMENT

Bajonetten 7

Lager/Logistiki

AREA, KVM

Källbäcksryd 1:158

Kontor

Källbäcksryd 1:59

Lager/Logistik

6 013

Kilsund 9

Lager/Logistik

1 599

Landala 2

Restaurang/Butik

7 901

Kalkstenen 1 & 2

Lager/Logistik

3 828

Personbilen 1

Lager/Logistik

13 793

Bastionen 28

Vård, skola och övrigt

Total		
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Momentum Group Services AB		

22%

Rockwool AB		

15%

Bergman & Beving Fastigheter		

10%

Svenska N´ergy AB		

6%

Regionteater Väst AB		

6%

Total		
HYRESINTÄKT PER SEGMENT

37 942
704

6 982

78 762

% AV HYRA REGION

KONTOR
UTBILDING, VÅRD,
FRISKVÅRD

5%

BUTIK/
RESTAURANG

17%

19%
BUTIK/
RESTAURANG

AREA PER SEGMENT

KONTOR

UTBILDING,
VÅRD,
FRISKVÅRD

59%

4%

8%
12%

59%
76%
LAGER/
INDUSTRI

LAGER/
INDUSTRI
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FASTIGHETSÖVERSIKT – Karlstad
STÖRSTA HYRESGÄSTERNA

HYRESGÄST

Bryggaren 12

Örnen 4

Vänersnipan 1

Affärsmannen 2

FASTIGHET

SEGMENT

AREA, KVM

Affärsmannen 2

Restaurang/Butik

Bryggaren 12

Kontor

Örnen 4

Kontor

6 641

Vänersnipan 1

Kontor

6 983

1 710
12 807

% AV HYRA REGION

Sveriges Domstolar		

29%

Länsstyrelsen i Värmland		

20%

Region Värmland		

16%

SBB Top-up		

12%

Coop Värmland		

4%

Total		
HYRESINTÄKT PER SEGMENT

AREA PER SEGMENT

BUTIK/
ÖVRIGT
RESTAURANG

BUTIK/
ÖVRIGT
RESTAURANG

1%

1%

7%

7%

92%

92%
Total		

KONTOR

28 141

82%

KONTOR

FASTIGHETSÖVERSIKT – Nyköping
STÖRSTA HYRESGÄSTERNA

HYRESGÄST

Borgaren 15

Järnhandlaren 28

Brovakten 5

Fruängen 9

FASTIGHET

SEGMENT

Barnhemmet 1

Vård, skola och övrigt

AREA, m2

Restaurang/Butik

4 050

Brovakten 5

Restaurang/Butik

2 633

Fruängen 9

Bostäder

Guldsmeden 10

Restaurang/Butik

Järnhandlaren 28

Bostäder

1 146

Järnhandlaren 3

Kontor

1 340

Järnhandlaren 6

Bostäder

2 203

Kompaniet 24

Bostäder

3 568

Kompaniet 28

Bostäder

997

Minuthandlaren 17

Kontor

951

Rådmannen 18

Bostäder

855

Väktaren 12

Bostäder

7 492
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H&M Hennes & Mauritz Sverige AB

5%

Pysslingen Förskolor och Skolor AB

4%

ÖSG 2 AB		

3%

Pitchers AB		

3%

Nilson Group AB		

2%

Total		
HYRESINTÄKT PER SEGMENT

17%

AREA PER SEGMENT

1 423

Borgaren 15

Total		

% AV HYRA REGION

LAGER/INDUSTRI
KONTOR

771 VÅRD/SKOLA
3 291

ÖVRIGT

VÅRD/SKOLA

7%
7%

8%

25%
BUTIK/
RESTAURANG

2%

KONTOR
ÖVRIGT

8% 6%
8%

54%

58%

23%
BOSTAD

BUTIK/
RESTAURANG

BOSTAD

30 733
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4.10. FÖRVALTNING
Bolagets förvaltningsfilosofi bygger på flexibilitet och ett pragmatiskt förhållningssätt för att skapa bästa
möjliga lösning till hyresgästerna där målet är att skapa attraktiva och hållbara miljöer för både företag,
individer och samhället i stort.
Randviken Fastigheter kommer kontinuerligt att arbeta med att utveckla och förädla fastigheter. Beträffande
förvaltningsfastigheterna innefattar den kommersiella förvaltningen att skapa och bibehålla långsiktiga relationer med befintliga hyresgäster samtidigt som Bolaget kontinuerligt kommer att utvärdera hur fastigheterna
och sammansättningen av hyresgäster bäst kan utvecklas och förädlas för att minska befintliga vakanser eller
försöka undvika framtida vakanser. Bolaget har ett tydligt fokus på effektiv förvaltning genom smart teknik
samt att göra fastigheterna mer energieffektiva.
Fastighetsförvaltningen leds av Bolagets operativa chef och fokuserar på att ständigt förbättra och kontrollera
driftskostnadssidan samtidigt som efterlevnad av underhållsplaner och förslag på tekniska lösningar och
förbättringar ständigt är på agendan.

4.11. PROJEKTUTVECKLING
Utöver normal förvaltning ska Bolaget verka för att skapa värde genom utveckling av befintliga fastigheter,
innefattande framtagande av nya detaljplaner, om- och tillbyggnationer samt aktiv driftoptimering. Eventuella
större utvecklingsprojekt kommer troligtvis initialt bedrivas i samarbete med andra aktörer genom JV-bolag.
På sikt finns det en möjlighet att Bolaget kommer bedriva större utvecklingsprojekt i egen regi.

4.12. HÅLLBARHET
Randviken Fastigheters avsikt är att Bolaget ska vara med och driva utvecklingen framåt mot ett mer hållbart
samhälle, vilket kommer att genomsyra exempelvis investeringsverksamheten, fastighetsförvaltningen och
finansieringsverksamheten. Mot bakgrund av Bolagets korta historia i sin nuvarande form är detta arbete
fortfarande i en uppstartsfas som Randviken avser uppnå genom att:
•		
			
•		

Styra verksamheten i linje med de av FN:s globala mål för hållbar utveckling som är relevanta
för Bolaget och i linje med Global Compacts tio principer
Verka för att minimera Bolagets koldioxidavtryck

•		 Kontinuerligt höja kompetensen inom hållbarhet genom utbildning och kommunikation av
			
hållbarhetsfrågor
•		

Regelbundet följa upp, redovisa och förbättra hållbarhetsarbetet

Planering, styrning och uppförande av hållbarhetsarbetet följer Bolagets organisationsstruktur med tydlig
delegering av ansvar och befogenhet. Hållbarhetsarbetet tar stöd i interna policyer, riktlinjer, övergripande
mål samt lagar, externa riktlinjer och regelverk.
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För närvarande pågår följande hållbarhetsarbete i Bolaget:
•
		

Bolaget avser att under Q4 handla upp el-abonnemang centralt för att säkerställa att fastigheterna har grön el

•
Bolaget genomför under Q4 2021 och Q1 2022 en genomgång av samtliga fastigheter i syftet
		
att identifiera energioptimerande investeringar som ska minska Bolagets klimatpåverkan
		
genom sänkt mediaförbrukning. Implementeringen avses att rullas ut i fastighetsbeståndet
		under 2022
•
		
		

Bolaget avser att digitalisera en stor del av fastighetsbeståndet under 2022 med bl.a.
mätsensorer som kommer att kunna leverera förbrukningsdata i realtid på t.ex. el, vatten och
värme. Detta kommer möjliggöra ytterligare effektiviseringar av förbrukningen

Bolaget tillämpar FN:s Global Compacts tio principer avseende mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och
antikorruption. Bolaget har analyserat vilka av FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling som följer av Agenda
2030 som Bolagets verksamhet har möjlighet att bidra till. Bolagets bedömning är att av de mål som följer
av Agenda 2030 kan Bolaget genom sitt hållbarhetsarbete bidra till måluppfyllelse främst avseende delmål
hänförliga till:
•		

God hälsa och välbefinnande (mål 3)

•		

Hållbar energi för alla (mål 7)

•		

Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt (mål 8)

•		

Hållbar industri innovationer och infrastruktur (mål 9)

•		

Hållbara städer och samhällen (mål 11)

•		

Hållbar konsumtion och produktion (mål 12)

•		

Bekämpa klimatförändringarna (mål 13)

•		

Fredliga och inkluderande samhällen (mål 16)

FN:S HÅLLBARHETSMÅL

Källa: FN. Agenda 2030 och Globala målen är en agenda för hållbar utveckling som antagits av FN:s generalförsamling
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Bolaget har ett tydligt fokus på hållbarhet och energieffektivisering genom teknik tillhandahålls av externa
leverantörer. Värt att notera dock är att genom de förvärv som har gjorts under året övertas en teknisk standard och driftkontrakt som skiljer sig från förvärv till förvärv. Bolagets fokusområde för den tekniska förvaltningen är därför att se över underhållsplaner för fastigheterna och investeringsbehov med sikte på att minska
energi- och elförbrukningen och därigenom arbeta för miljö och resurseffektivitet.
Bolaget ska utvärdera varje enskild fastighet och ha som målsättning att certifiera i de fall då det, efter avvägning, är ekonomiskt försvarbart. En hållbarhetredovisning är under framtagande och kommer att publiceras
av Bolaget senast i samband med kommande årsredovisning.

Grepen 16, Lidköping.

Svar ven 4 , Nässjö.

Mejseln 23, Lidköping.
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5.

VÄRDERINGSINTYG

Värderingsintyg från Newsec, JLL och Properate avseende fastigheter som Bolaget ägde per den 30
september 2021, samt därefter tillkomna fastigheter för vilka ovillkorade förvärvsavtal tecknats
fram till tidpunkten för denna Bolagsbeskrivnings offentliggörande, redovisas enligt Appendix 1.
Värderingsintygen har utfärdats av oberoende sakkunniga värderingsmän. Värderingsintygen är
daterade enligt vad som framgår av varje värderingsintyg. Det har inte ägt rum några väsentliga
förändringar efter det att värderingsintygen utfärdats. Informationen från tredje man har återgivits exakt och inga uppgifter har utelämnats på ett sätt som skulle kunna göra den återgivna
information felaktig eller missvisande.

SE APPENDIX
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6.

PROFORMAREDOVISNING

6.1.

INLEDNING

I detta avsnitt återfinns en proformaredovisning utvisandes Bolagets finansiella resultat för perioden
1 januari 2020 till 31 december 2020 som om den nya koncernen var skapad den 1 januari 2020.
I syfte att ge existerande och presumtiva investerare en rättvisande bild av Bolaget presenteras nedan en
proformaredovisning för räkenskapsåret 2020 som tar hänsyn till den nya koncernstrukturen. Reviderade
årsredovisningar för räkenskapsåret 2020 för 38 av de 41 fastighetsbolag som förvärvats, införlivas genom
hänvisning i denna Bolagsbeskrivning och finns tillgängliga på Bolagets hemsida. Årsredovisningar saknas
för Randviken Alingsås AB och Randviken Personbilen 1 AB, Randviken Uttern Buyco 5 AB och Lagerbolaget C
26053 AB då deras första verksamhetsår avslutas 2021-12-31.
FIRMANAMN

Randviken Källbäcksryd 1:158 AB
Randviken Borås Landala 2 AB
Randviken Kilsund 9 AB
Randviken Källbäcksryd 1:59 AB
Randviken Köksgården 4 AB
Randviken Västerhaninge Nödesta 13:7 AB
Randviken Husmodern 6 AB
Randviken Hässelby Fastighets AB
Randviken Vatthagen 1:110 AB
Randviken VänSnip Fast AB
Randviken Affärsmannen 2 AB
Randviken Järnhandlaren 6 AB
Randviken Guldsmeden 10 AB
Randviken Jakobsberg 2406 AB
Randviken Forellen 19 AB
Randviken Minuthandlaren 17 AB
Randviken Alingsås Fastighets AB
Randviken Bastionen 28 AB
Randviken Vallentuna-Mörby 1:118 AB, Kommanditbolag
Randviken Fjärilen 22 AB
Randviken Nyköping Holding AB
Randviken Barnhemmet 1 AB
Randviken Järnhandlaren 3 AB
Randviken Borgaren 15 AB
Randviken Brewer 12 Karlstad AB
Randviken Örnen 4 AB
Randviken Personbilen 1 AB
Randviken Kalkstenarna AB
AB Anguli 23
AB Anguli 16
AB Anguli Repslagaren 24
AB Anguli Fräsen 19
Randviken Uttern Buyco 5 AB
Kuröd Fastighets AB
Randviken Stämjärnet 6 Fastighets AB
Fastigheten TOSITO Nässjö AB
Fastighets AB Vårholmen
FNH Fastigheter Holding AB
FNH Fastigheter Malmö AB
FNH Fastigheter Västerås AB
FNH Fastigheter Holding II AB
Lagerbolaget C 26053 AB
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556866-2737
556716-4941
559171-7177
559180-8992
556438-3817
559215-7290
556418-4884
556410-9519
559117-0294
559224-4015
559141-1714
556913-0460
556913-0338
559079-8475
556814-7945
556907-3454
559079-8905
556866-8296
969601-2633
559083-6234
556228-4603
559021-7179
556913-0346
559031-8563
556820-8325
556820-8333
559263-4611
556788-5404
559240-0401
559240-0393
556368-9743
559162-3433
559326-6470
556457-1999
556715-8042
556454-8872
559159-1549
556729-0381
556727-7792
556727-7800
556739-7897
559344-6635
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6.2.2.		
GRUNDER FÖR PROFORMAREDOVISNING
Proformaresultaträkningen för helåret 2020 baseras på de förvärvade bolagens fastställda årsredovisningar
för 2020, med följande undantag:
•

Randviken Förvärv AB förvärvade fastigheterna Bajonetten 7 och Mejeriet 8 genom fastighetspaketering via Fastpartner Bromsten Holding II AB unä till Randviken Alingsås AB per 2021-06-15. Dessa två
fastigheter ingår i proformaredovisningen utifrån oreviderade rapporter från säljaren gällande nettoomsättning och fastighetskostnader för verksamhetsåret 2020

•

Randviken Personbilen 1 AB äger en projektfastighet och första verksamhetsåret avslutas 2021-12-31.
Bolaget ingår inte i proformaredovisningen då ingen verksamhet bedrevs under 2020

•

Randviken VänSnip Fast AB hade förlängt räkenskapsår (2019-10-29–2020-12-31) för årsredovisningen
med balansdag 2020-12-31. Bolaget har hanterats genom att exkludera resultatet för perioden 2019-10-29–
2019-12-31 från den finansiella informationen enligt årsredovisningen. Denna exkludering baseras på
bolagets interna oreviderade finansiella rapporter

•

AB Anguli 23 unä till Randviken Mejseln 23 AB och AB Anguli 16 unä till Randviken Grepen 16 AB hade förkortat räkenskapsår (2020-02-03—2020-12-31). Bolagets har hanterats utan justering för avsaknad period
(2020-01-01—2020-02-02)

•

Randviken Uttern Buyco 5 AB förvärvade fastigheten Lidköping Mejseln 30 genom ett fastighetsförvärv
från privatperson. Denna fastighet utgår ifrån oreviderade rapporter från säljaren gällande nettoomsättning och fastighetskostnader för verksamhetsåret 2020

•

Lagerbolaget C 26053 AB unä till Vaggeryd Balder AB förvärvade fastigheten Vaggeryd Balder 2 AB genom
fastighetspaketering. Denna fastighet ingår i proformaredovisningen utifrån oreviderade rapporter
från säljaren gällande nettoomsättning och fastighetskostnader för verksamhetsåret 2020-05-01–
2021-04-30

•

FNH Fastigheter Holding II AB har ett resultat från försäljning av fastigheter om 63 478 tkr i årsredovisningen
för 2020. Denna har exkluderats från proformaredovisningen

•

Finansiell information för Raybased Proptech AB är exkluderad i proformaredovisningen till följd av den
nya strategiska inriktningen där Randviken upphör med egen teknikutveckling

•

Övriga rörelseintäkter, övriga rörelsekostnader som redovisats i respektive årsredovisning för 2020 har
exkluderats från proformaredovisningen

•

I det fall fastighetskostnader och övriga externa kostnader inte särredovisats i fastighetsbolagens årsredovisningar har omklassificeringar genomförts utifrån bolagens resultatrapporter på kontonivå

Samtliga förvärvade bolag följer de redovisningsprinciper som anges i respektive årsredovisning. Randviken
Fastigheter AB upprättar sin koncernredovisning i enlighet med International Financial Reporting Standards
(IFRS), sådana standarderna antagits av EU. Proformaredovisningen har upprättats enligt anskaffningsvärdemetoden med undantag för posterna för förvaltningsfastigheter, som redovisas till verkligt värde.

6.2.3.

GRANSKNING AV PROFORMA-REDOVISNINGEN

Bolagets revisor har granskat informationen som anges på sid. 45–49 i denna Bolagsbeskrivning och utfärdat
en granskningsrapport. Granskningsrapporten återfinns på sid. 50 i denna Bolagsbeskrivning.
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6.2.4.

PROFORMAJUSTERINGAR

6.2.4.1.

SKILLNADER I REDOVISNINGSPRINCIPER

Den främsta skillnaden i redovisningsprinciperna mellan Bolaget och de förvärvade bolagen som bedöms ge
en väsentlig effekt på proformans utformning avser IAS 40 redovisning av förvaltningsfastigheter till verkligt
värde. Denna skillnad hanteras i proformajusteringarna genom en återläggning av avskrivningarna gjorda i de
förvärvade bolagen samt justering för värdeförändringarna på de förvärvade fastigheterna. På värdeförändringen på förvaltningsfastigheterna bokförs en beräknad skatt på 20,6 % som speglar den skatt som bedöms
skulle ha utgått om tillgångsförvärv gjordes per 2020-01-01.
På fastigheter förvärvade efter 2021-09-30 har verkligt värde definierats som överenskommet fastighetsvärde
utan återläggnings av uppskjuten skatt.
Utöver IAS 40 bedöms det ej finnas några skillnader i redovisningsprinciperna som ger en väsentlig effekt på
resultatet och som det finns behov av att hantera i proformaredovisningen för att ge ett rättvisande resultat.

6.2.4.2.

KAPITALSTRUKTUR

I direkt anslutning till bolagsförvärven har de banklån och internlån som fanns i bolagen vid förvärvstidpunkten refinansierats med nya banklån. I tillägg till banklån finansierades förvärven även med kontantemission
samt delvis kvittningsemission. Den faktiska förväntade kapitalstrukturen efter förvärven speglas av proformabalansräkningen.

6.2.4.3.

CENTRALADMINISTRATION OCH FINANSIERINGSKOSTNADER

Utöver en harmonisering av redovisningsprinciperna har följande ställningstagande gjorts avseende centraladministration och finansieringskostnader. Bolaget har bedömt att centraladministration är representativa
för historiken och ingen proformajustering har därför gjorts. Inga proformajusteringar har gjorts vad avser
synergieffekter eller integrationskostnader.
I syfte att ge en rättvisande bild över koncernens resultat som om förvärven gjorts per 2020-01-01 så har en
proformajustering avseende koncernens finansiella kostnader gjorts baserat på den ovan nämnda förväntade
kapitalstrukturen efter förvärven. Justeringen har baserats på de aktuella avtalsvillkoren. Efter justeringen
speglar de finansiella kostnaderna de faktiska kostnaderna koncernen har avtalat enligt den finansiering som
ingicks vid förvärven.
Aktuell skatt har justerats med 21,4 % på skillnaden mellan finansiella poster enligt årsredovisningen och
finansiella poster enligt proforman. Räntekostnader överstigande 30% av EBITDA utifrån preliminär kapitalstruktur har behandlats som ej skattemässigt avdragsgilla.

6.2.4.4.

BOKSLUTSDISPOSITIONER OCH SKATT

Med proformaredovisningen har de förvärvade bolagens bokslutsdispositioner enligt reviderade årsredovisningar för 2020 återlagts till följd av att dessa baserats på tidigare ägares koncernstruktur och skatteposition.
Aktuell skatt om 21,4% har avräknats förändringen.
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6.2.5.

KOMMENTARER FÖR PROFORMAREDOVISNING

Värdeförändringar på fastigheter uppgår till 166,8 mkr och avser främst omvärdering från överenskommet
fastighetsvärde vid förvärvstidpunkten och verkligt värde vid upprättande av proformaredovisningen. Randviken inhämtar externa värdeutlåtanden för att fastställa fastigheternas marknadsvärde. Samtliga fastigheter har värderats av auktoriserade fastighetsvärderare under 2021.
Värdeökningen är även kopplad till fastigheten Karlstad Örnen 4 där ett nytt sexårigt hyresavtal med Domstolsverket med en förhöjd hyra om cirka 1,1 mkr.
6.2.5.1.

PROFORMA RESULTATRÄKNING

BELOPP I TUSENTALS KRONOR (TKR)			
PROFORMA 2020

Hyresintäkter			

337 781

Fastighets- och materialkostnader 			

-99 912

Driftsnetto			
237 868
Central administration			

-24 122

Finansiella kostnader 		

-62 163

-

Resultat före värdeförändringar och skatt			

151 584

Värdeförändringar förvaltningsfastigheter 			

166 765

Resultat före skatt			
318 349
Aktuell skatt			

-14 188

Uppskjuten inkomstskatt 			

-38 889

Årets resultat			
265 271
Varav hänförligt till innehav utan bestämmande inflytande 			

-1 878

Summa resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare			

263 393

Årets resultat			
263 393
Övrigt totalresultat från året			Övrigt totalresultat för perioden, netto efter skatt			

-

Summa totalresultat för året			
263 393
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6.2.5.2.

PROFORMA BALANSRÄKNING

BELOPP I TUSENTALS KRONOR (TKR)			
PROFORMA 2020

TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar			
Balanserade utvecklingskostnader			 10
Materiella anläggningstillgångar			
Förvaltningsfastigheter			
6 159 375
Maskiner och inventarier			
192
Finansiella anläggningstillgångar			
Uppskjuten skattefordran			
20 459
Övriga finansiella tillgångar			
1 300
Nyttjanderätt tomträttsavtal			
5 329
Summa anläggningstillgångar			
6 186 665
Summa omsättningstillgångar			
92 559
SUMMA TILLGÅNGAR			
6 279 224
EGET KAPITAL			
Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare 			
Eget kapital hänförligt till till innehav utan bestämmande inflytande		

2 196 925
1 878

SKULDER			
Långfristiga skulder 			
Räntebärande skulder 			

3 930 044

Uppskjutna skatteskulder 			

50 767

Leasingskuld 			

5 329

Summa långfristiga skulder			
3 986 140
Kortfristiga skulder 			
Summa kortfristiga skulder			
94 281
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL			
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6.2.6.

REVISORNS GRANSKNINGSRAPPORT

OBEROENDE REVISORS BESTYRKANDERAPPORT OM SAMMANSTÄLLNING AV FINANSIELL
PROFORMAINFORMATION I EN BOLAGSBESKRIVNING SÅSOM DE DEFINERAS AV NASDAQ
STOCKHOLM
Rapport om sammanställning av finansiell proformainformation i en bolagsbeskrivning
Vi har slutfört vårt bestyrkandeuppdrag att rapportera om styrelsens i Randviken Fastigheter AB (publ)
sammanställning av finansiell proformainformation för Randviken Fastigheter AB (publ). Den finansiella
proformainformationen består av proformaresultaträkningen för 12-månadersperioden 2020-01-01 – 2020-12-31
samt proformabalansräkningen per 2020-12-31 som återfinns på sidorna 48-49 i den bolagsbeskrivning som är
utfärdad av företaget. De tillämpliga kriterierna som är grunden utifrån vilken styrelsen i Randviken Fastigheter
AB (publ) har sammanställt den finansiella proformainformationen är angivna på sidor 45-49 i
bolagsbeskrivningen.

Den finansiella proformainformationen har sammanställts av styrelsen i Randviken Fastigheter AB (publ) för att
illustrera effekten av det förvärv som har genomförts per 15 juni 2021 och som beskrivs på sidorna 90-93 i
bolagsbeskrivningen på företagets finansiella resultat för perioden fram till 2020-12-31 samt företagets
balansräkning per 2020-12-31 som om det genomförda förvärvet per den 15 juni 2021 hade ägt rum den 2020-0101.
Den finansiella proformainformationen har även sammanställts för att illustrera effekten av det förvärv som har
genomförts per 28 oktober 2021 och som beskrivs på sidorna 90-93 i bolagsbeskrivningen på företagets
finansiella resultat för perioden fram till 2020-12-31 samt företagets balansräkning per 2020-12-31 som om detta
förvärv hade ägt rum 2020-01-01.
Den finansiella proformainformationen har även sammanställts för att illustrera effekten av de förvärv som
planeras att genomföras baserat på förutsättningar beskrivna på sidorna 90-93 i bolagsbeskrivningen på
företagets finansiella resultat för perioden fram till 2020-12-31 samt företagets balansräkning per 2020-12-31 som
om dessa eventuella förvärv hade ägt rum 2020-01-01.
Som del av processen har information om Randviken Fastigheter ABs (publ) finansiella resultat hämtats av
styrelsen i Randviken Fastigheter AB (publ) från företagets finansiella rapporter per den 2020-12-31, om vilka en
revisors rapport har publicerats.
Som del av processen har information om de, i de genomförda förvärven samt i de planerade förvärven, ingående
bolagens finansiella resultat hämtats av styrelsen i respektive företag från respektive företags finansiella rapporter
per den 2020-12-31.

Styrelsens ansvar för den finansiella proformainformationen
Styrelsen är ansvarig för sammanställningen av den finansiella proformainformationen i enlighet med grunderna
som beskrivs på sidorna 45-49 i bolagsbeskrivningen.

Vårt oberoende och vår kvalitetskontroll
Vi har följt krav på oberoende och andra yrkesetiska krav i Sverige, som bygger på grundläggande principer om
hederlighet, objektivitet, professionell kompetens och vederbörlig omsorg, sekretess och professionellt
uppträdande.
Revisionsföretaget tillämpar ISQC 11 (International Standard on Quality Control) och har därmed ett allsidigt
system för kvalitetskontroll vilket innefattar dokumenterade riktlinjer och rutiner avseende efterlevnad av
yrkesetiska krav, standarder för yrkesutövningen och tillämpliga krav i lagar och andra författningar.

ISQC 1 Kvalitetskontroll för revisionsföretag som utför revisioner och översiktlig granskning av finansiella rapporter samt
andra bestyrkandeuppdrag och näraliggande tjänster.

1
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Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att uttala oss huruvida den finansiella proformainformationen, i alla väsentliga avseenden, har
sammanställts korrekt av styrelsen i enlighet de angivna grunderna samt att dessa grunder överensstämmer med
bolagets redovisningsprinciper.
Vi har utfört uppdraget enligt International Standard on Assurance Engagements ISAE 3420
”Bestyrkandeuppdrag att rapportera om sammanställning av finansiell proformainformation i ett prospekt”, som
har utfärdats av International Auditing and Assurance Standards Board. Standarden kräver att revisorn planerar
och utför åtgärder i syfte att skaffa sig rimlig säkerhet om huruvida styrelsen har sammanställt, i alla väsentliga
avseenden, den finansiella proformainformationen i enlighet med de beskrivna grunderna.
För detta uppdrags syfte, är vi inte ansvariga för att uppdatera eller på nytt lämna rapporter eller lämna
uttalanden om någon historisk information som har använts vid sammanställningen av den finansiella
proformainformationen, inte heller har vi under uppdragets gång utfört någon revision eller översiktlig
granskning av den finansiella information som har använts vid sammanställningen av den finansiella
proformainformationen.
Syftet med finansiell proformainformation i en bolagsbeskrivning är enbart att illustrera effekten av en
betydelsefull händelse eller transaktion på bolagets ojusterade finansiella information som om händelsen hade
inträffat eller transaktionen hade genomförts vid en tidigare tidpunkt som har valts i illustrativt syfte. Därmed kan
vi inte bestyrka att det faktiska utfallet för de förvärv som skett i juni 2021 samt oktober 2021 och beskrivs på
sidorna 90-93 i bolagsbeskrivningen hade blivit som de har presenterats. Ej heller kan vi bestyrka att det faktiska
utfallet för de förvärv som planeras att ske det fjärde kvartalet 2021 och som beskrivs på sidorna 90-93 hade blivit
som de har presenterats.
Ett bestyrkandeuppdrag, där uttalandet lämnas med rimlig säkerhet, att rapportera om huruvida den finansiella
proformainformationen har sammanställts, i alla väsentliga avseenden, med grund i de tillämpliga kriterierna,
innefattar att utföra åtgärder för att bedöma om de tillämpliga kriterier som används av styrelsen i
sammanställningen av den finansiella proformainformationen ger en rimlig grund för att presentera de betydande
effekter som är direkt hänförliga till händelsen eller transaktionen, samt att inhämta tillräckliga och
ändamålsenliga revisionsbevis för att:
•

Proformajusteringarna har sammanställts korrekt på de angivna grunderna.

•

Den finansiella proformainformationen avspeglar den korrekta tillämpningen av dessa justeringar på
den ojusterade finansiella informationen.

•

De angivna grunderna överensstämmer med bolagets redovisningsprinciper.

De valda åtgärderna beror på revisorns bedömning, med beaktande av hans eller hennes förståelse av karaktären
på bolaget, händelsen eller transaktionen för vilken den finansiella proformainformationen har sammanställts,
och andra relevanta uppdragsförhållanden.
Uppdraget innefattar även att utvärdera den övergripande presentationen av den finansiella
proformainformationen.
Vi anser att de bevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.
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Uttalande
Enligt vår uppfattning har den finansiella proformainformationen sammanställts, i alla väsentliga avseenden,
enligt de grunder som anges på sida 45-49 och dessa grunder överensstämmer med de redovisningsprinciper som
tillämpas av bolaget.
Stockholm den 10/12 2021
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Magnus Thorling
Auktoriserad revisor
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7.

KOMMENTAR TILL DEN FINANSIELLA
UTVECKLINGEN JAN - SEP 2021

7.1.

KOMMENTARER TILL KONCERNENS RESULTATRÄKNING

Bolagets årsredovisning för 2019 och 2020 samt delårsrapport för perioden januari till juni 2021 och delårsrapport för perioden januari till september 2021 är införlivade genom hänvisning i denna Bolagsbeskrivning
(se vidare avsnitt Handlingar införlivade genom hänvisning, sid. 95).
Under detta avsnitt presenteras kommentarer till Koncernens resultat- och balansräkning så som dessa
presenteras i delårsrapport för perioden januari till september 2021.

7.1.1.

OMVÄNT FÖRVÄRV

I samband med att Randviken Fastigheter AB (då under namnet Raybased Holding AB) förvärvade Randviken
Förvärv AB i juni 2021 emitterade Randviken Fastigheter AB 2 882 608 695 nya aktier. Innan emissionen hade
Randviken Fastigheter AB 73 666 428 aktier, vilket medför att tidigare ägare av bolaget endast har kontroll
över 2,5% av aktierna i bolaget efter emissionen. De tidigare ägarna av Randviken Fastigheter AB förlorade
därmed det bestämmande inflytandet över den nya koncernstrukturen och blir redovisningsmässigt ett
dotterbolag till Randviken Förvärv AB. I enlighet med IFRS 3 utgör denna transaktion ett s.k. omvänt förvärv. Ett omvänt förvärv är ett förvärv där den legala förvärvaren blir det bolag som i koncernredovisningen
betraktas som det förvärvade bolaget. Randviken Förvärv AB betraktas därmed som den redovisningsmässiga
förvärvaren i koncernredovisningen, vilket innebär att koncernens första dag för resultatposter är 16 juni.
Framtida koncernredovisningar kommer att utgå från Randviken Förvärv AB som ett framtida redovisningsmässigt moderbolag. Då Randviken Förvärv AB tidigare ej upprättat någon koncernredovisning kommer det
under första året inte finnas några jämförelsesiffror.

7.1.2.

DRIFTNETTO

Driftnetto för perioden uppgick enligt nedan:
						
2021-06-16

2021-07-01

2021-06-16

BELOPP I TUSENTAL KRONOR (TKR)				

2021-09-30

2021-09-30

2021-06-30

46 867

40 226

6 642

-8 127

-7 206

-922

38 740

33 020

5 720

Hyresintäkter
Fastighets- och materialkostnader		
Driftnetto						
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7.1.3.

DEN EKONOMISKA UTHYRNINGSGRADENS FÖRÄNDRING

Uthyrningsgraden för Koncernens fastighetsbestånd har en väsentlig inverkan på Koncernens hyresintäkter
och följaktligen också på Koncernens lönsamhet. Koncernens ekonomiska uthyrningsgrad per den 30 september
2021 uppgick till 94 procent att jämföra med 93 procent per den 30 juni 2021.
FÖRFALLOSTRUKTUR HYRESAVTAL

UTHYRNINGSGRAD
OUTHYRT

6%

94%
UTHYRT

7.1.4.

CENTRAL ADMINISTRATION

Kostnaderna för central administration fördelar sig enligt nedan:
						
2021-06-16

2021-07-01

2021-06-16

BELOPP I TUSENTAL KRONOR (TKR)				

2021-09-30

2021-09-30

2021-06-30

Personalkostnader fastigheter

2 590

1 868

722

PR och marknadsföring			

102

-8

110

Styrelsearvoden			

540

445

95

Konsultkostnader, revision och rådgivning		

1 446

1 446

-

Raybased Proptech			

2 176

1 942

233

Övriga kostnader			

863

398

465

7 717

6 092

1 625

Central administration					

Den 30 september 2021 uppgick antalet anställda i Koncernen till 13 personer, varav 6 personer i dotterbolaget
Raybased PropTech. Efter kvartalets slut har samtliga anställda i Raybased PropTech sagts upp och kommer
att avsluta sina anställningar under första halvan av 2022.

7.1.5.

FINANSIELLA KOSTNADER

Finansiella kostnader fördelar sig enligt nedan:
						
2021-06-16

2021-07-01

2021-06-16

BELOPP I TUSENTAL KRONOR (TKR)				

2021-09-30

2021-06-30

2021-09-30

Transaktionskostnader hänförliga till finansiering

2 257

-

2 257

Räntekostnader säkerställda banklån		

6 937

5 983

954

Räntekostnader förvärvslån			

3 772

3 253

519

742

612

130

Periodiserade uppläggningskostnader banklån
Tomträttsavgäld			

51

51

-

Ränta övriga skulder			

211

55

156

13 970

9 954

4 016

Finansiella kostnader					
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Räntekostnader på banklån uppgick till 10,7 mkr under perioden 16 juni – 30 september.
Den genomsnittliga låneräntan uppgick den 30 september 2021 till 2,10 procent och inkluderar förvärvskrediter och byggnadskreditiv som under det kommande kvartalet förväntas refinansieras med lån säkerställda med pantbrev efter genomförda fusioner och avslutade ombyggnationer. Allt annat lika förväntas
räntekostnaderna att gå ner då krediterna med säkerhet i pantbrev löper med en lägre ränta.

7.1.6.

EFFEKT AV OMVÄNT FÖRVÄRV

Det omvända förvärvet upprättas med utgångspunkt från värdet på Randviken Fastigheter AB per 15 juni
2021 (1,0 kr/aktie) multiplicerat med 73 666 428 aktier, vilket motsvarar aktierna i Randviken Fastigheter AB
(dåvarande Raybased Holding AB) innan kvittningsmissionen som genomfördes den 15 juni. Detta innebär
en total köpeskilling om 73,7 mkr och ställs i relation till Randviken Fastigheters nettotillgångar om 33,9 mkr
vilket medför ett övervärde om 39,8 mkr.
Övervärdet redovisas i sin helhet som effekt av omvänt förvärv via resultaträkningen och belastade förvaltningsresultatet för perioden januari till september med 39,8 mkr.

7.1.7.

VÄRDEFÖRÄNDRING FASTIGHETER

Värdeförändringar på fastigheter påverkade resultatet för perioden juli till september med 73,8 mkr.
Värdeökningen är främst kopplad till fastigheterna Skövde Personbilen 1 och Karlstad Örnen 4. På fastigheten
Skövde Personbilen 1 pågår ett nybyggnationsprojekt om cirka 13 800 kvm. Hyresgästen har efter periodens
utgång tillträtt delar av fastigheten och hyran har förhandlats om med en positiv effekt om cirka 0,7 mkr per
år. I fastigheten Karlstad Örnen 4 har Randviken tecknat ett nytt sexårigt hyresavtal med Domstolsverket med
en förhöjd hyra om cirka 1,1 mkr.
Värdeförändringar på fastigheter påverkade resultatet för perioden januari till september med 231,0 mkr
och avser omvärdering från överenskommet fastighetsvärde vid förvärvstidpunkten och verkligt värde per
30 september 2021.

7.1.8.

UPPSKJUTEN INKOMSTSKATT

Randviken redovisar en uppskjuten skattekostnad för perioden januari till september om 46,6 mkr och är
hänförligt till orealiserade värdeförändringar av fastigheter. Därtill redovisar Randviken uppskjuten skatteintäkt om 963 tkr vilket motsvarar förvärvade underskottsavdrag. Uppskjuten skattefordran avseende
underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag redovisas i den omfattning det är sannolikt att
avdragen kan avräknas mot framtida skattemässiga överskott.

7.1.9.

RESULTAT EFTER SKATT

Resultat efter skatt för perioden juli till september uppgick till 72,5 mkr.
Resultat efter skatt för perioden januari till september uppgick till 150,9 mkr.

7.1.10.

UTSIKTER FÖR 2021

Bolaget lämnar ingen prognos för 2021.
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7.1.11

SEGMENTSREDOVISNING

Randviken kommer under kommande kvartal utvärdera möjligheten att redovisa och följa upp sin verksamhet i
olika fastighetssegment, baserat på geografi och typ.
Under detta kvartal presenteras rörelseresultatet uppdelat på fastighetsverksamheten och PropTech

							
2021-06-16 – 2021-09-30
BELOPP I TUSENTAL KRONOR (TKR)				

TOTALT

FASTIGHETER

PROPTECH

46 867

46 867

-

-8 127

-8 127

-

38 740

38 740

-

Hyresintäkter
Fastighets- och materialkostnader		
Driftnetto						
Aktiverat arbete för egen räkning				

33

-

33

Central administration					

-7 717

-5 541

-2 176

Avskrivningar 					

-147

-

-147

Övriga rörelseintäkter 					

540

529

11

Övriga rörelsekostnader				

-67

-65

-2

31 382

33 663

-2 281

Justerat rörelseresultat*					
* Transaktionskostnader har exkluderats då dessa är att se som kostnader av engångskaraktär.

7.2.1.

KOMMENTARER TILL KONCERNENS BALANSRÄKNING

7.2.1.1.

FÖRVALTNINGSFASTIGHETER

Verkligt värde på Koncernens förvaltningsfastigheter uppgick till 3 047 mkr per 30 september 2021. Randviken
inhämtar externa värdeutlåtanden för att fastställa fastigheternas marknadsvärde. Samtliga fastigheter har värderats av auktoriserade fastighetsvärderare under 2021. Elva fastigheter har värderats under innevarande kvartal.

7.2.1.2.

UPPSKJUTEN SKATT

Koncernens uppskjutna skattefordringar uppgick till 20,5 mkr, varav 14,3 mkr avser skattemässiga underskottsavdrag och 6,2 mkr avser uppskjuten skattefordran hänförligt till identifierade underskottsavdrag i
samband med omvänt förvärv.
Koncernens uppskjutna skatteskuld uppgick till 50,8 mkr, varav 47,6 mkr avser uppskjuten skatteskuld hänförligt till värdeförändringar av fastigheter, 2,7 mkr avser uppskjuten skatteskuld hänförligt till identifierat
övervärde av immateriella tillgångar i samband med omvänt förvärv och 0,5 mkr avser uppskjuten skatteskuld hänförligt till obeskattade reserver i Koncernens legala enheter.

7.2.1.3.

RÄNTEBÄRANDE SKULDER

Räntebärande skulder uppgick till totalt 1 685,9 mkr per 30 september 2021, varav 1 635,2 mkr var klassificerade
som långfristiga och 50,7 mkr var klassificerade som kortfristiga. Se vidare avsnitt Finansiering.
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7.3.1.

KOMMENTARER TILL KONCERNENS FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

BELOPP I TUSENTAL KRONOR (TKR)

AKTIE-

ÖVRIGT TILL-

UPPARBETAT

PERIODENS

EGET

KAPITAL

SKJUTET KAPITAL

RESULTAT

RESULTAT

KAPITAL

11 050

82 370

-76 111

-

17 309

-

-19 750

76 111

-39 761

16 600

Ingående balans 2021-06-15
Effekt av omvänt förvärv
Nyemission

432 391

893 609

-

-

1 326 000

- Transaktionskostnader

-

-37 146

-

-

-37 146

Periodens resultat

-

-

-

118 204

118 204

443 441

919 082

-

78 444

1 440 967

Utgående balans 2021-06-30
Nyemission

-

-

-

-

-

- Transaktionskostnader

-

254

-

-

264

Lämnade teckningsoptioner

-

2 258

-

-

2 258

Periodens resultat

-

-

-

72 488

72 488

443 441

921 604

-

150 932

1 515 977

Utgående balans 2021-09-30

7.3.2.

REDOGÖRELSE FÖR RÖRELSEKAPITALET OCH KAPITALBEHOVET

Det är Bolagets bedömning att nuvarande rörelsekapital är tillräckligt för Bolagets rörelsekapitalbehov den
kommande tolvmånadersperioden.

7.3.4.

INVESTERINGAR

Såvitt Bolaget känner till finns det inte några kända eller planerade investeringar utöver de pågående projekt
som fanns vid förvärvstillfällena för respektive fastighet. Säljaren står risken för eventuella tillkommande
kostnader hänförliga till dessa projekt.

7.3.5.

TENDENSER OCH VÄSENTLIGA FÖRÄNDRINGAR

Såvitt Bolaget känner till finns det inte några kända tendenser, potentiella fordringar eller andra krav, åtaganden eller händelser som kan förväntas ha en väsentlig inverkan på Bolagets affärsutsikter under 2021.
Bolaget känner i dagsläget inte heller till några uppgifter om offentliga, ekonomiska, skattepolitiska, penningpolitiska eller andra politiska åtgärder som, direkt eller indirekt, väsentligt kan påverka Bolagets verksamhet.

7.3.6.

VÄSENTLIGA FÖRÄNDRINGAR AV BOLAGETS LÅNE- OCH FINANSIERINGSSTRUKTUR SAMT FINANSIELLA RESULTAT SEDAN UTGÅNGEN AV DEN
SENASTE RÄKENSKAPSPERIODEN

Bolaget har den 1 december 2021 erhållit klubblån från Swedbank och Nordea om sammanlagt 2 270 miljoner kr
(”Klubblånen”), fördelat på ett lån om 1 480 miljoner kr, ett brygglån om 500 miljoner kr och ett så kallat
capex-lån om 290 miljoner kr. Klubblånens villkor beskrivs i avsnittet ”Väsentliga avtal”.
I övrigt har det inte skett några väsentliga förändringar avseende Bolagets låne- och finansieringsstruktur eller
finansiella resultat från utgången av den senaste räkenskapsperioden till Bolagsbeskrivningens datering.
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7.3.7.

ÖVRIGA VÄSENTLIGA HÄNDELSER SEDAN UTGÅNGEN AV DEN SENASTE 		
RÄKENSKAPSPERIODEN

7.3.7.1.

FÖRVÄRVEN

Randviken har den 1 december 2021 ingått aktieöverlåtelseavtal, på sedvanliga villkor, med Freya Norwegian
Holdco AS samt Landia AB avseende förvärv av fastighetsägande bolag för en köpeskilling som ska baseras
på ett underliggande fastighetsvärde om sammanlagt cirka 2 776 mkr (”Förvärven”).
Fastigheterna är, baserat på en volymviktad fördelning av det överenskomna fastighetsvärdet, huvudsakligen
belägna i Stockholm, Västerås och Malmö och den primära användningen är lager/lätt industri, vård och skola
samt kontor (”Portföljfastigheterna”). Fastighetsbeteckningarna på Portföljefastigheterna är Svanholmen 1
(Stockholm), Finnslätten 6 (Västerås), Värmet 3 (Malmö), Stålet 2 (Malmö), Städet 12 (Lidköping), Hammaren 1
(Tibro) och Pagen 4 (Skara). På Finnslätten 6 pågår ett nybyggnadsprojekt med en återstående investering om
cirka 250 mkr under de kommande 18 månaderna (”Projektet”).
Efter färdigställande av Projektet kommer fastigheterna ha en uthyrbar area om cirka 217 000 kvadratmeter
och en årlig hyresintäkt om cirka 185 mkr. Fastigheternas driftnetto bedöms till cirka 150 mkr och den genomsnittliga viktade längden på tecknade hyresavtal uppgår till cirka 8,6 år.
I förhållande till Portföljfastigheternas egenskaper ges följande information:
•
		

Portföljfastigheterna utgörs av sju fastigheter vilket innebär att antalet fastigheter i Randvikenkoncernen ökar från 47 till 54 fastigheter om Transaktionerna genomförs.

•
		

Vardera Portföljfastighet har ett genomsnittsvärde om cirka 390 mkr och en genomsnittlig uthyrningsbar area om cirka 31 000 kvm.

•
		
		

Baserat på en volymviktad fördelning av det överenskomna fastighetsvärdet, är Portföljfastigheterna belägna till 33 procent i Stockholmsregionen, till 56 procent i regionen Mellansverige och
till 11 procent regionen södra Sverige.

•
		
		

Baserat på en volymviktad fördelning av hyresintäkterna, utgörs Portföljfastigheternas hyresgäster av offentliga hyresgäster till 27 procent, av hyresgäster som har ett kreditbetyg till
35 procent, av övriga näringsidkare till 33 procent och av bostadshyresgäster till 5 procent.

•
		
		

Baserat på en volymviktad fördelning av hyresintäkterna, har 62 procent av Portföljfastigheternas hyresgäster antingen ett kreditbetyg (investment grade) eller säkrad finansiering från
den svenska staten.

Synergier och skalfördelar – Förväntade operationella effekter av ett förvärv av Portföljfastigheterna.
Om transaktionerna genomförs förväntas det huvudsakligen leda till följande positiva effekter för Randviken:
•

En mer geografiskt koncentrerad fastighetsportfölj vilket underlättar en effektiv portföljförvaltning.

•

En effektivare centraladministration till följd av skalfördelar.

•

En mer diversifierad hyresgästbas vilket leder till en högre grad av riskspridning i intäktsbasen.

•

Förbättrad tillgång till finansiering.

•
		

Förbättrad free float och likviditet i Randvikens aktie till följd av emissionen som avses genomföras i samband med Transaktionerna.
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De synergier och skalfördelar som transaktionerna förväntas leda till, om transaktionerna genomförs, utreds
löpande. Det är i detta stadie av processen inte möjligt att närmare precisera storleken av de förväntade
synergierna och skalfördelarna.

7.3.7.2.

KLUBBLÅNEN

Med anledning av Förvärven har Randviken den 1 december 2021 tecknat klubblån från Swedbank och Nordea
om sammanlagt 2 270 miljoner kr, dvs. ”Klubblånen”, fördelat på ett lån om 1 480 miljoner kr, ett brygglån om
500 miljoner kr och ett så kallat capex-lån om 290 miljoner kr. Klubblånens villkor beskrivs i avsnittet ”Väsentliga avtal”.

7.3.7.3.

RIKTADE EMISSIONER

Med anledning av Förvärven har Randviken även den 2 december 2021 genomfört följande tre emissioner om
sammanlagt 12 969 203 aktier till en teckningskurs om 69 kr per aktie:
I.

en apportemission om cirka 96,3 miljoner kr till Landia AB,

II.
en riktad kontantemission om cirka 748 miljoner kr till institutionella och andra kvalificerade
		investerare
III.
en riktad kontantemission, om cirka 52 miljoner kr, till Relevante Wealth Management (helägt av
		
Randvikens styrelseordförande Tobias Emanuelsson), villkorad av efterföljande godkännande från
		aktieägarna vid bolagsstämma i Randviken den 20 december 2021 varvid beslutet ska stödjas av
		aktieägare representerandes minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är
		
företrädda vid bolagsstämman enligt bestämmelserna i 16 kap. aktiebolagslagen.
Emissionerna innebär en sammanlagd utspädningseffekt om 29,5 procent av antalet aktier i Randviken och
innebär att antalet aktier och röster i Randviken ökar från 29 562 751 aktier och röster till 42 690 003 aktier
och röster samt aktiekapitalet ökar från 443 441 268,45 kr till 640 350 049,98 kr

7.3.7.4.

RANDVIKEN HAR TILLTRÄTT LAGER- OCH INDUSTRIFASTIGHETER FÖR 208,5 MKR

Randviken har den 8 september 2021 ingått avtal om förvärv av åtta fastigheter i Västergötland genom två
separata transaktioner. Tillträde av dessa förvärv var villkorat av att Randviken erhöll erforderlig bankfinansiering. Efter att Bankfinansiering säkrats har förvärven slutförts med tillträde den 28 oktober 2021.
Förvärven görs i samarbete med Anders Tegelberg AB (”ATAB”) genom ett nybildat JV-bolag för gemensam utveckling och tillväxt inom segmenten lager/industri och kontor. Randvikens ägarandel i JV-bolaget
uppgår till 70 procent. Fastigheterna som ingår i Förvärven omfattar totalt cirka 37 000 kvm uthyrningsbar area och genererar en årlig hyresintäkt om cirka 21 mkr. Förvärven kommer att ha en positiv effekt på
förvaltningsresultatet per aktie för Randvikens aktieägare.
Utöver ovan har det inte inträffat några väsentliga händelser sedan utgången av den senaste räkenskapsperioden till Bolagsbeskrivningens datering.
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FINANSIELL INFORMATION
INLEDNING
Bolagets årsredovisning för 2019 och 2020 samt delårsrapport för perioden januari till september 2021,
delårsrapport för perioden januari till juni 2021 och delårsrapport för perioden januari till september 2021
är införlivade genom hänvisning i denna Bolagsbeskrivning (se vidare avsnitt Handlingar införlivade genom
hänvisning, s. 95). I tillägg till denna finansiella information återfinns i det följande: en proformaredovisning
utvisandes Bolagets finansiella resultat för perioden fram till 2020-12-31 som om den nya koncernen var
skapad den 2020-01-01, kommentarer på Bolagets finansiella utveckling samt komplimenterande finansiell
information av vikt för att bedöma Bolagets framtida förutsättningar.

7.4.1.

KAPITALISERING

Informationen i tabellerna nedan är hämtad från Bolagets kvartalsrapport för januari-september 2021 och
har ej reviderats eller granskats av Bolagets revisor.

Totala kortfristiga skulder (30 september 2021) 		

145 MKR

Mot garanti eller borgen			

51 MKR

Mot säkerhet			

51 MKR

Utan garanti/borgen eller säkerhet			

94 MKR

Totala långfristiga skulder (30 september 2021)		

1 691 MKR

Mot garanti eller borgen			

1 635 MKR

Mot säkerhet			

1 635 MKR

Ej säkerställd/garanterad			

56 MKR

Eget kapital (30 september 2021)			

1 516 MKR

Aktiekapital			

443 MKR

Reservfond			

0 MKR

Andra reserver			

1 073 MKR

7.4.2.

NETTOSKULDSÄTTNING

Nettoskuldsättning (30 september 2021)

		

A. Kassa och bank			

202 MKR

B. Andra likvida medel			

0 MKR

C. Övriga finansiella tillgångar			

0 MKR

D. Likviditet (A+B+C)			

202 MKR

E. Kortfristiga finansiella skulder (inklusive skuldinstrument, men
exklusive den kortfristiga andelen av långfristiga finansiella skulder) .		

0 MKR

F. Kortfristig andel av långfristiga finansiella skulder		

51 MKR

G. Kortfristig finansiell skuldsättning (E + F)			

51 MKR

H. Kortfristig finansiell skuldsättning netto (G – D)		

-151 MKR

I. Långfristiga finansiella skulder (exklusive kortfristig andel och skuldinstrument)

1 635 MKR

J. Skuldinstrument			

0 MKR

K. Långfristiga leverantörsskulder och andra skulder		

56 MKR

L. Långfristig finansiell skuldsättning (I + J + K)			

1 691 MKR

M. Total finansiell skuldsättning (H + L)			

1 540 MKR
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Efter den 30 september 2021 men före datumet för denna Bolagsbeskrivning har Bolaget:
•
		
		

Den 28 oktober 2021 tillträtt de 8 fastigheterna i Västergötland för vilka avtal tecknades den
8 september. Förvärvet med ett fastighetsvärde om cirka 205 mkr genomfördes via bolagsaffärer
och finansierades med kassa och sedvanlig bankfinansiering

•
		
		
		

Den 29 november 2021 tillträtt fastigheten Svarven 4 i Nässjö för vilken avtal tecknades den
1 september. Förvärvet med ett fastighetsvärde om cirka 208 mkr genomfördes via bolagsaffär
och finansierades genom en kvittningsemission till säljaren om 78,4 mkr, ett mindre belopp från
kassan och till resterande del genom sedvanlig bankfinansiering

•
Den 29 november 2021 förvärvat sju fastigheter för en köpeskilling som baseras på ett under		
liggande fastighetsvärde om sammanlagt cirka 2 776 mkr. Förvärvsavtalen beskrivs i avsnittet
		”Väsentliga avtal”
•
Den 29 november 2021 erhållit klubblån från Swedbank och Nordea om sammanlagt 2 270 mil		
joner kr (”Klubblånen”), fördelat på ett lån om 1 480 miljoner kr, ett brygglån om 500 miljoner kr
		
och ett så kallat capex-lån om 290 miljoner kr. Klubblånens villkor beskrivs i avsnittet ”Väsentliga
		avtal”
•
		

Den 1 december 2021 genomfört riktade emissioner om sammanlagt 896 miljoner kr, se avsnitt
”Övriga väsentliga händelser sedan utgången av den senaste räkenskapsperioden”

Utöver det ovanstående har Bolaget, efter den 30 september 2021 men före datumet för denna Bolagsbeskrivning, inte vidtagit några åtgärder som kan komma att väsentligen påverka Bolagets finansiella ställning,
kapitalisering eller nettoskuldsättning.

Bajonet ten 7, Alingsås.
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8.

STYRELSE, LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE OCH REVISOR

8.1.

STYRELSE

Enligt Bolagets bolagsordning ska styrelsen bestå av lägst tre och högst sex styrelseledamöter med högst sex
suppleanter. Den 4 juni 2021 valdes nedan personer till styrelseledamöter för tiden intill slutet av årsstämman
2022. Tabellen nedan visar de föreslagna ledamöterna i styrelsen, deras befattning och om de är oberoende
i förhållande till Bolaget och bolagsledningen och/eller de större aktieägarna.

			
Oberoende i förhållande till
			

BOLAGET OCH

NAMN		

BEFATTNING

BOLAGSLEDNINGEN

STÖRRE AKTIEÄGARE

Tobias Emanuelsson

Styrelseordförande

Ja

Nej

Lars Tagesson

Styrelseledamot

Ja

Ja

Robin Rutili		

Styrelseledamot

Ja

Ja

Douglas Westerberg

Styrelseledamot

Ja

Nej

Einar Lindquist

Styrelseledamot

Ja

Ja

Fredrik Brodin

Styrelseledamot

Ja

Ja

Oskar Malmén

Styrelsesuppleant

Ja

Ja

TOBIAS EMANUELSSON

Född 1978. Styrelseordförande sedan 2021.

UTBILDNING:

Idrottsgymnasium

ÖVRIGA NUVARANDE BEFATTNINGAR

Styrelseordförande i Lillskär Fullerö AB, Lillskär Invest 12 AB, Nordic
DC Real Estate AB, Netmore Polar AB, Stadsviken Holding AB och
Östen 11 Fastighetsförvärv AB. Styrelseordförande i Karlstad Orrholm Holding AB och dess dotterföretag. Styrelseordförande i Vault
Investment Holding AB och dess dotterföretag. Styrelseordförande
och verkställande direktör i Jedla Holding AB.
Styrelseledamot i HEBA Fastighets Aktiebolag, Save-by-SolarSweden AB, Vlopen invest AB, Hallsberg Rala 4:32 Fastighetsaktiebolag,
Enequi AB, Chiuso Rådgivning AB, NRE Depå-fastigheter AB, Randviken VänSnip 1 Fast AB, Nya Boendet Development Eftr AB, Stadsviken Fastighetsförvärv AB, Polar Intelligent Soltions AB, Polar Land
AB, Polar Growth AB, Polar Structure Energy AB, Botvid Utveckling
Holding AB och Relevante Wealth Management AB. Styrelseledamot
i Wilija Invest AB och dess dotterföretag. Styrelseledamot i Slagsta
Utveckling 15 AB och ett flertal av dess koncernföretag. Styrelseledamot i Tingsvalvet Fastighets AB (publ) och dess dotterföretag.
Styrelseledamot och verkställande direktör i Randviken Fastigheter
AB och ett flertal av dess dotterföretag. Styrelseledamot och verkställande direktör i Polar Structure AB samt i NRE Nordic Rail Estate
AB. Styrelseledamot i Stadsviken Bryggaren 12 Fastighets AB och
ett flertal av dess koncernföretag.
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TIDIGARE BEFATTNINGAR
(SENASTE FEM ÅREN):

Styrelsesuppleant i Nore Alpha AB.

Grundare av Randviken Fastigheter och Scandinavian Property
Group. Grundare och Verkställande direktör för Polar Structure och
Vault Investment Partners.
Styrelseordförande och/eller styrelseledamot i ett stort antal bolag
i Nyfosa-koncernen.
AKTIEÄGANDE I BOLAGET:

4 118 009 st per september 2021, indirekt via bolag.

LARS TAGESSON

Född 1959. Styrelseledamot sedan 2021.

UTBILDNING:

Grundskola

ÖVRIGA NUVARANDE BEFATTNINGAR:

Vice VD och COO för Samhällsbyggnadsbolaget i Norden.
Verkställande direktör för Offentliga Hus i Norden AB (publ), Hemfosa Fastigheter AB och Karlbergsvägen 77 Fastigheter AB (publ).
Vice verkställande direktör och COO för Samhällsbyggnadsbolaget
i Norden AB.
Styrelseordförande i Lovik Fastighets AB, Trenäs Förvaltning AB,
Arctic Forest Development AB, Nordic Forest Development AB,
Odalen SBB Projekt Altpl AB, Sommarsol Fastigheter AB, Sommarsol Holding AB, Sommarsol Holding 2 AB, BRN Fastigheter 2 AB, BRN
Fastigheter 1 AB och Odalen SBB Projekt 1 AB.
Styrelseledamot i Hemfosa Fastigheter AB, Smart Parkering
Sverige AB, Djurgårdsblicken AB, Tagesson & söner Fastighets AB,
Hagabacken Förvaltnings AB, Tvånäs Förvaltning AB och iBoxen
Infrastruktur Sverige AB.
Styrelsesuppleant i Tyghuset i Taberg Aktiebolag, Seglora Invest AB
och Tabergsdalens Invest AB.

TIDIGARE BEFATTNINGAR
(SENASTE FEM ÅREN):

Tidigare vice Verkställande direktör och COO inom Kungsledenkoncernen. Medgrundare och COO för Hemfosa Fastigheter.
Styrelseordförande i Seglora Fastighets AB, Culmen Strängnäs II AB,
Seglora Invest AB, Hammars Markentreprenad i Jönköping AB,
Djurgårdsblicken AB och Solhemmet Samhällsfastigheter AB.
Styrelseledamot i Valerum Fastighets AB och ett flertal av dess
dotterbolag.
Extern firmatecknare i FNH Fastigheter Malmö AB.

AKTIEÄGANDE I BOLAGET:

40 000 st per september 2021.
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ROBIN RUTILI

Född 1973. Styrelseledamot sedan 2021.

UTBILDNING:

BA International Management, University of Minnesota. Ekonomikandidat Managerial Control Systems, Uppsala Universitet.

ÖVRIGA NUVARANDE BEFATTNINGAR:

Verkställande direktör för Vincero, styrelseordförande för Netmore
Group. Verkställande direktör för Vincero AB och ett flertal av dess
dotterföretag.
Styrelseordförande i Enhancer Executive Advisers AB, Dentalum AB,
Dentalum Operations AB (publ), Dentalum Group AB, Arda Ekonomisk Förening, Aspudden Fastigheter Holding AB, Netflow AB,
Sjödalen Fastigheter 11 AB, Sjödalen Fastigheter 12 AB, Sjödalen
Fastigheter 13 AB, Sjödalen Fastigheter 14 AB, Sjödalen Fastigheter 15 H AB, Spike Financial Services AB, Stradella Fastigheter 1 AB,
Stradella Fastigheter 2 AB.
Styrelseledamot i Stuzzicadente AB, Buildroid AB, Doktorse Nordic
AB, Envesta AB, Kyrkbyn Holding AB, Mangia Mangia Invest AB,
Netmore Group AB, Netmore Polar AB, Rutili Invest AB, Spk Technologies AB och Viva Bostad Invest AB. Styrelseledamot i Vincero AB
samt styrelseledamot eller styrelsesuppleant i ett flertal av dess
dotterföretag.
Styrelsesuppleant i ett flertal dotterföretag till TAGGR AB.

TIDIGARE BEFATTNINGAR
(SENASTE FEM ÅREN):

Grundare av Vincero och Buildroid. Medgrundare av Doktor.se,
Dentalum AB samt Hidden Dreams.
Styrelseordförande i Bake My Day AB, Vincero Fastigheter 1 AB,
Senapsfabriken Uppsala AB, Kyrkbyn Holding AB, FLUPP AB, Terraviva 1 AB, Flemingsdal Fastigheter 1 AB, JP i Länna AB, Buildroid AB,
Spk Technologies AB, Digital Room Invest AB. Styrelseordförande i
Flemingsdal Fastigheter 2 AB och ett flertal av dess koncernföretag.
Styrelseordförande i Vincero Senap Holding AB och ett flertal av
dess koncernföretag.
Styrelseledamot i Stiffler Uppsala AB och Stiffler Holding AB. Styrelsesuppleant i Sven Grönmark Aktiebolag.

AKTIEÄGANDE I BOLAGET:

652 174 st per september 2021, indirekt via bolag.
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DOUGLAS WESTERBERG

Född 1989. Styrelseledamot sedan 2021.

UTBILDNING:

Ekonomi Kandidatexamen, Stockholms Universitet.
Master of International Business, Hult Business School.

ÖVRIGA NUVARANDE BEFATTNINGAR:

Styrelseordförande i Newtor Property Group AB. Styrelseordförande i
Nötudden Fastigheter AB och dess dotterföretag.
Styrelseledamot i Nötudden Fastigheter Holding AB, Nötudden
Capital, Newtor Capital AB och Nötudden Management AB. Styrelseledamot i Stadsudden Fastigheter AB och ett flertal av dess dotterföretag.

TIDIGARE BEFATTNINGAR
(SENASTE FEM ÅREN):

Medgrundare av Newtor Property Group. Styrelseordförande i
A-Gruppen Sälgen 6 AB, Fastighets AB Nyköpingsgården och Lecab
Tricotfabriken AB.

AKTIEÄGANDE I BOLAGET:

4 890 836 st per september 2021, indirekt via bolag.

EINAR LINDQUIST

Född 1959. Styrelseledamot sedan 2021.

UTBILDNING:

Civilingenjör, Lunds Tekniska Högskola.

ÖVRIGA NUVARANDE
BEFATTNINGAR:

Styrelseledamot i Linkan Consulting AB och Sensative AB.

TIDIGARE BEFATTNINGAR
(SENASTE FEM ÅREN):

Styrelseledamot och Verkställande direktör i Advenica Services AB.
Verkställande direktör i Advenica AB (publ).

AKTIEÄGANDE I BOLAGET:

0 st per september 2021.

FREDRIK BRODIN

Född 1967. Styrelseledamot sedan 2020.

UTBILDNING:

Civilingenjör, KTH.

ÖVRIGA NUVARANDE
BEFATTNINGAR:

Styrelseordförande i Agev Fastighetsutveckling AB och LKF Fastigheter AB. Styrelseordförande i Box Holding AB och ett flertal av
dess dotterföretag.
Styrelseledamot i Broville AB och ett flertal av dess dotterföretag.
Styrelseledamot i BROENE AB, Broville Development AB, Broville
Foskros AB, Broville Holding AB och OH Västervik AB.
Styrelsesuppleant i BWISK AB.
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TIDIGARE BEFATTNINGAR
(SENASTE FEM ÅREN):

Verkställande direktör för Offentliga Hus i Norden AB (publ) och
Stendörren Fastigheter AB.
Styrelseordförande i Stockholm Väst Logistik AB och Raybased
Proptech AB.
Styrelseledamot i Fastighets AB Öjavägen m.fl., Hembla AB, FUCHS
LUBRICANTS REAL ESTATE AB, Fastighets AB Armaturen 5, Fastighets AB Vingåkersvägen 73, Järna Företagsby AB, Kilen 119 Strängnäs AB, Fastighets AB Annelundsgatan 11 m.fl., Corem Science Fastighets AB, Fastighets AB Elementet 1, Fastighets AB Taljavägen 6,
Fastighets Annelundsgatan 18, Nygård 2:17 i Upplands-Bro AB,
Fastighets AB Vitgröet 12, Fastighets AB Okvistavägen 15, Termino
C 3817 AB, Oiger Veddesta 1 AB, Termino C 3814 AB, Fastighets AB
Flen Sågaren 2, Fastighets AB Kvittenvägen 26, Termino C 3815 AB,
Fastighets AB Kvartsgatan 13, Termino C 3816 AB, Kvalitena Danmark AB, Stenvreten 5:68 AB, SK-Fast Viken AB, OH Vulkanus 15 i
Borås AB, Opalparken Bostads AB, Fastighets AB Hofors 1, Fastighets AB Vingåker Brene 1:5, Ådalen Flis Förvaltning AB, Olsson i
Långan AB, Rohan Ekonomisk Förening, Trosa Storökan 5 Ekonomisk Förening och Fastighets AB Sorsele 1:28. Styrelseledamot i
ett flertal dotterföretag till Stendörren-, Offentliga Hus- och Fastighetsparken-koncernen.
Styrelsesuppleant i Swerot Nordic AB.

AKTIEÄGANDE I BOLAGET:

26 325 st per september 2021.

OSKAR MALMÉN

Född 1986. Styrelsesuppleant sedan 2021.

UTBILDNING:

Civilekonom, Högskolan i Borås.

ÖVRIGA NUVARANDE
BEFATTNINGAR:

Investment Manager på Uddetorp Invest och affärsutvecklingschef
på Cernera Fastigheter. Styrelseordförande i Noberu.
Verkställande direktör i Noberu Distributions AB.

TIDIGARE BEFATTNINGAR
(SENASTE FEM ÅREN):

Affärschef på Sparbanken Sjuhärad.

AKTIEÄGANDE I BOLAGET:

3 000 st per september 2021.

Bolagsbeskrivning Randviken Fastigheter AB (publ) 2021

66

8.2.

LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

NAMN		BEFATTNING

Gustaf Segerborg		

VD

Anton Jansson		Transaktionsansvarig
Cecilia Ekeblom		

Ekonomichef

Emil Jansbo		

CFO

Jakob Paljak		

COO

GUSTAF SEGERBORG

Född 1987. Verkställande direktör sedan 2021.

UTBILDNING:

BSc Fastighet och Finans, KTH, Stockholm.
MSc Real Estate, Cass Business School, London.

ÖVRIGA NUVARANDE BEFATTNINGAR:

Partner i Vault Investment Partners AB.
Styrelseordförande i RandNyf Kanoten 10 Projektutveckling AB.
Styrelseledamot i Lillskär Fullerö AB, Lillskär Invest 12 AB, Nordic
DC Real Estate AB, Victorycastle AB, KHS 173 Holding AB, Östen 11
Fastighetsförvärv AB. Styrelseledamot i Vault Investment Holdings
AB och dess dotterföretag.
Verkställande direktör i Stadsviken Holding AB. Extern firmatecknare
i Stadsviken Bryggaren 12 Fastighets AB och Stadsviken Örnen 4
Fastighets AB.

TIDIGARE BEFATTNINGAR
(SENASTE FEM ÅREN):

Transaktionschef Randviken Fastigheter AB och Associate Norges
Bank Investment Management.
Styrelseledamot i ABOUTVALUE Stockholm AB och Polar Structure AB.
Styrelsesuppleant i Nyfosa Bronsdolken 26 Fastighets AB samt ett
flertal koncernföretag. Styrelsesuppleant i Nyfosa Flintkärnan 2
Fastighets AB och ett flertal koncernföretag. Styrelsesuppleant i
Stadsviken Holding AB.

AKTIEÄGANDE I BOLAGET:

217 392 st aktier indirekt genom bolag per september samt 320 000
teckningsoptioner per september 2021.
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ANTON JANSSON

Född 1991. Transaktionsansvarig sedan 2021.

UTBILDNING:

Master och kandidatexamen i Fastighetsekonomi, KTH.

ÖVRIGA NUVARANDE BEFATTNINGAR:

Styrelseledamot i Antja AB.

TIDIGARE BEFATTNINGAR
(SENASTE FEM ÅREN):

Har tidigare arbetat med transaktioner och affärsutveckling på
Randviken Fastigheter och Polar Structure. Tidigare Analytiker på
Savills Investment Management och värdering på JLL.

AKTIEÄGANDE I BOLAGET:

65 218 st aktier indirekt genom bolag samt 160 000 teckningsoptioner per september 2021.

CECILIA EKEBLOM

Född 1971. Ekonomichef sedan september 2021.

UTBILDNING:

Civilekonom, Uppsala Universitet.

ÖVRIGA NUVARANDE BEFATTNINGAR:

Styrelseordförande i ABOUTVALUE Stockholm AB och ABOUTVALUE
Ekonomi AB.
Styrelseledamot i Finalize AB, Padre AB, ValueADD Advice AB och
Smålandsvist AB.
Styrelsesuppleant i La Gallina AB.

TIDIGARE BEFATTNINGAR
(SENASTE FEM ÅREN):

Styrelseledamot i Widriksson Logistik AB, Nordiska Services AB,
Lease Online Sweden AB, EVRLND AB och Solid Team AB.
Styrelsesuppleant i Finalize AB.

AKTIEÄGANDE I BOLAGET:

8 696 st aktier indirekt genom bolag per september 2021.

EMIL JANSBO

Född 1980. CFO från september 2021.

UTBILDNING:

Civilekonom, Linköpings Universitet.

ÖVRIGA NUVARANDE BEFATTNINGAR:

Ekonomi- och finansansvarig, Savills Investment Management.

TIDIGARE BEFATTNINGAR
(SENASTE FEM ÅREN):

Revision och Corporate Finance, PwC.

AKTIEÄGANDE I BOLAGET:

0 st aktier per september 2021.
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JAKOB PALJAK

Född 1987. COO från september 2021.

UTBILDNING:

Civilingenjör Samhällsbyggnad, KTH, Stockholm.

TIDIGARE BEFATTNINGAR
(SENASTE FEM ÅREN):

Tidigare Sverigechef för Round Hill Capital och fastighetschef samt
projektutvecklare på Unibail-Rodamco.
Asset Manager, Unibail-Rodamco.

INNEHAV AV AKTIER OCH ANDRA
FINANSIELLA INSTRUMENT I BOLAGET:

7 000 st aktier per september 2021.

Vallentuna-Mörby 1:118, Vallentuna.

Br yg garen 12, Karlstad.
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8.3.

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR AVSEENDE STYRELSE
OCH LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

Det förekommer inga familjeband mellan några styrelseledamöter eller ledande befattningshavare.
Det föreligger inga intressekonflikter eller potentiella intressekonflikter mellan styrelseledamöternas och
ledande befattningshavarnas åtaganden gentemot Bolagets och deras privata intressen och/eller andra åtaganden.
Under de senaste fem åren har ingen styrelseledamot eller ledande befattningshavare (i) dömts i bedrägerirelaterade mål, (ii) representerat ett företag som försatts i konkurs eller likvidation, eller varit föremål för
konkursförvaltning, (iii) varit föremål för anklagelse och/eller sanktion av i lag eller förordning bemyndigade
myndigheter (däribland godkända yrkessammanslutningar) eller (iv) förbjudits av domstol att ingå som medlem
av en emittents förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan eller från att ha ledande eller övergripande funktioner hos en emittent.
Samtliga föreslagna styrelseledamöter och ledande befattningshavare kan nås via Bolagets adress,
Box 16038, 103 21 Stockholm.

8.4.

REVISOR

Bolagets revisor är sedan 2021 Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, som på extra bolagsstämma den
15 juni 2021 valdes för perioden intill slutet av årsstämman 2022. Magnus Thorling (född 1970) är huvudansvarig revisor. Magnus Thorling är auktoriserad revisor och medlem i FAR (branschorganisationen för auktoriserade revisorer). Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB:s kontorsadress är Torsgatan 21, 113 97 Stockholm.
Innan Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB valdes till revisor var MAZAR SET Revisionsbyrå AB revisor för
Bolaget och hade varit det under hela den period som den historiska finansiella informationen i denna Bolagsbeskrivning omfattar.

Örnen 4 ,Karlstad.
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9.

BOLAGSSTYRNING

9.1.

BOLAGSSTYRNING

Styrelse, ledning och kontroll av Bolaget fördelas mellan aktieägarna, styrelsen, den verkställande direktören
och övriga personer i ledningen. Till grund för bolagsstyrningen ligger bland annat bolagsordningen, aktiebolagslagen, årsredovisningslagen, Nordic Growth Markets regler för bolag vars aktier är noterade på Nordic
SME, samt andra tillämpliga lagar, regler, föreskrifter och interna regler (såsom exempelvis styrelsens arbetsordning och styrelsens instruktion till den verkställande direktören). Om listbytet genomförs kommer Bolaget
att ansöka om avnotering från Nordic SME varigenom First North Rulebook kommer att tillämpas av Bolaget
istället för Nordic SMEs regelverk.
Svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”) ska tillämpas av bolag vars aktier är upptagna till handel på en
reglerad marknad, men även på First North Premier. Bolaget kommer således att tillämpa Koden per den
första handelsdagen på First North Premier.
Koden är en del av näringslivets självreglering. Den anger en norm för god bolagsstyrning på en högre ambitionsnivå än aktiebolagslagens och andra reglers krav. Nyckeln till detta är mekanismen ”följ eller förklara”.
Den innebär att bolagen inte vid varje tillfälle måste följa varje regel i Koden utan kan välja andra lösningar
som bedöms bättre svara mot omständigheterna i det enskilda fallet, förutsatt att bolaget öppet redovisar
varje sådan avvikelse, beskriver den lösning man valt i stället samt anger skälen för detta.
Extra bolagsstämma i Randviken den 4 juni 2021 – dvs. före den tidpunkt Randviken kommer börja tillämpa
Koden – har beslutat att Bolagets styrelse ska bestå av sex ordinarie ledamöter och en suppleant. Enligt punkt
4.2 Koden ska suppleanter till bolagsstämmovalda styrelseledamöter inte utses. Randviken kommer således
att avvika från punkt 4.2 Koden fram tills att ny styrelse väljs i Bolaget nästa gång, vilket förväntas inträffa vid
årsstämman 2022. Ordinarie styrelseledamöter i Randviken avser så långt det är möjligt att delta på samtliga
Bolagets styrelsemöten. Omständigheten att bolagsstämma i Bolaget har utsett en styrelsesuppleant antas
därför under en övergångsperiod inte negativt påverka Bolagets styrning.

9.2.

BOLAGSSTÄMMA

Enligt aktiebolagslagen (2005:551) är bolagsstämman Bolagets högsta beslutsfattande organ. På bolagsstämma
utövar aktieägarna sin rösträtt i nyckelfrågor, till exempel fastställande av resultat- och balansräkningar, disposition av Bolagets resultat, beviljande av ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktör, val av
styrelseledamöter och revisorer, ersättning till styrelsen och revisorerna samt övriga ärenden som ankommer på
årsstämman enligt lag.
Årsstämma måste hållas inom sex månader från utgången av räkenskapsåret. Utöver årsstämman kan det kallas
till extra bolagsstämma. Enligt bolagsordningen sker kallelse till bolagsstämma genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på Bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska samtidigt
annonseras i Dagens Industri.

9.2.1.

RÄTT ATT DELTA I BOLAGSTÄMMA

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna på bolagsstämma ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden
förda aktieboken på så sätt som föreskrivs i 7 kap. 28 § 3 st. aktiebolagslagen, dels anmäla sig hos Bolaget för
deltagande i bolagsstämman senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Aktieägare kan närvara vid
bolagsstämmor personligen eller genom ombud och kan även biträdas av högst två personer. Vanligtvis är
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det möjligt för aktieägare att anmäla sig till bolagsstämman på flera olika sätt, vilka närmare anges i kallelsen
till stämman. Aktieägare är berättigade att rösta för samtliga aktier som aktieägaren innehar.

9.2.2.

INITIATIV FRÅN AKTIEÄGARNA

Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på bolagsstämman måste skicka en skriftlig begäran härom
till styrelsen under den adress som meddelas på Bolagets webbplats, www.randviken.se. Begäran ska
normalt vara styrelsen tillhanda senast en vecka före den tidpunkt då kallelse tidigast får utfärdas.

9.2.3.

ÅRSSTÄMMA DEN 26 MARS 2021

Årsstämma för 2021 hölls den 26 mars 2021. Utöver de enligt lag obligatoriska ärendena beslutades om:
•
		
		
		
		
		

Ett emissionsbemyndigande varigenom årsstämman beslutade om bemyndigande för styrelsen
att längst intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om emission
av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler till marknadsmässiga villkor med eller utan
företrädesrätt för Bolagets aktieägare. Bemyndigandet ska i första hand användas för genomförande av förvärv av tillgångar och/eller finansiering av investeringar i verksamheten för att
skapa ytterligare tillväxt.

•
		

Ändring av Bolagets bolagsordning innefattande gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier,
ort för bolagsstämma samt ändringar med anledning av ny aktiebolagsrättslig lagstiftning.

9.2.4.

EXTRA BOLAGSSTÄMMA DEN 4 JUNI 2021

Extra bolagsstämma hölls den 4 juni 2021, varvid det beslutades om:
•
		

Antagande av en ny bolagsordning, varigenom styrelsens säte, Bolagets verksamhetsföremål
samt gränserna för antalet aktier och aktiekapitalet ändras.

•
		

Ett bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om kvittningsemission i syfte att emittera aktierna i
Kvittningsemissionen och möjliggöra det Omvända Förvärvet.

•

Ett generellt bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier.

•

Sammanläggning av aktier, varigenom hundra (100) aktier sammanläggs till en (1) aktie.

•
		
		
		

Val av nytt antal styrelseledamöter, styrelsearvode och att välja Tobias Emanuelsson, Lars
Tagesson, Robin Rutili, Douglas Westerberg, Einar Lindquist och Fredrik Brodin till ordinarie styrelseledamöter, Oskar Malmén till styrelsesuppleant och Tobias Emanuelsson till styrelseordförande,
för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

•
		

Beslut om ett långsiktigt incitamentsprogram i form av teckningsoptioner till VD och övriga
medlemmar av ledningsgruppen i Randviken Fastigheter samt till övriga anställda.

•
		

Antagande av en ny bolagsordning, varigenom företagsnamnet Raybased Holding AB (publ) ändras
till Randviken Fastigheter AB (publ).
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9.2.5.

EXTRA BOLAGSSTÄMMA DEN 15 JUNI 2021

Extra bolagsstämma hölls den 15 juni 2021, varvid det beslutades om:
•

Val av Öhrlings PricewaterhouseCoopers som ny revisor, för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Bolag som följer Koden ska ha en valberedning. Enligt Koden ska bolagsstämman utse valberedningens ledamöter eller ange hur ledamöterna ska utses. Valberedningen ska enligt Koden bestå av minst tre ledamöter och
en majoritet av dessa ska vara oberoende i förhållande till Bolaget och koncernledningen. Minst en ledamot
i valberedningen ska därutöver vara oberoende i förhållande till den röstmässigt största ägaren eller den
grupp av aktieägare som samverkar om Bolagets förvaltning. Vid årsstämman som hölls den 2 mars 2018
beslutades att anta följande instruktion för utseende
av valberedning.
Valberedningen ska ha minst tre ledamöter, varav en
ska vara styrelsens ordförande. Övriga ledamöter ska
utses genom att styrelsens ordförande senast sex
månader före årsstämman kontaktar de två största
aktieägarna baserat på Euroclear Sweden AB:s
förteckning över registrerade aktieägare per den
sista bankdagen i september innevarande år. De två
största aktieägarna ska erbjudas möjlighet att utse
varsin representant att vara ledamot i valberedningen.
Om någon av dessa aktieägare väljer att avstå från
sin rätt att utse en representant till ledamot övergår
rätten till den aktieägare som, efter dessa aktieägare,
har det största aktieägandet. Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat,
vara den ledamot som röstmässigt representerar
den största aktieägaren. Styrelsens ordförande ska
dock inte vara valberedningens ordförande. Minst
en av valberedningens ledamöter ska vara oberoende
i förhållande till den i Bolaget röstmässigt största
aktieägaren eller grupp av aktieägare som samverkar
Köksgården 4 , Stockholm.
om Bolagets förvaltning. Ändringar i valberedningens
sammansättning kan komma att ske på grund av att aktieägare som har utsett ledamot till valberedningen
säljer hela eller delar av sitt aktieinnehav i Bolaget. Lämnar en ledamot valberedningen innan dess arbete är
slutfört ska den aktieägare som utsåg ledamoten erbjudas att utse en ny representant till ledamot. Om denna
aktieägare väljer att avstå från sådan rätt övergår rätten till den aktieägare som, efter denna aktieägare,
har det största aktieägandet och som inte har utsett annan representant till ledamot. Valberedningens sammansättning ska tillkännages senast sex månader före årsstämman. Valberedningens mandatperiod sträcker
sig fram till dess att ny valberedning har utsetts. Valberedningen ska bereda och till bolagsstämman lämna
förslag till: stämmoordförande, styrelseledamöter, styrelseordförande, styrelsearvode till var och en av
styrelseledamöterna och ordföranden samt annan ersättning för styrelseuppdrag, arvode till Bolagets revisor
samt, i förekommande fall, förslag till val av revisor. Vidare ska valberedningen bereda och till bolagsstämman
lämna förslag till principer för valberedningens sammansättning.
Ledamot i valberedningen är underkastad sekretesskyldighet rörande Bolagets angelägenheter och denna
skyldighet ska på Bolagets begäran bekräftas av ledamoten genom undertecknande av särskilt sekretessavtal
mellan ledamoten och Bolaget.
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Vid valberedningens sammanträden ska föras protokoll som undertecknas eller justeras av ordföranden och
den/de ledamot/ledamöter valberedningen utser. Protokollen ska förvaras på säkert sätt.
Arvode kan utgå till ledamöterna i valberedningen efter beslut därom av årsstämman. Ledamöterna i valberedningen äger rätt till ersättning från Bolaget för styrkta skäliga kostnader för uppdragets utförande.
Vid behov ska Bolaget kunna svara för kostnader för externa konsulter som av valberedningen bedöms
nödvändiga.
Per dagen för Bolagsbeskrivningen har någon valberedning inte utsetts inför årsstämman 2022

9.3.

STYRELSEN

Styrelsen är Bolagets högsta beslutsfattande organ efter bolagsstämman. Enligt aktiebolagslagen är styrelsen
ansvarig för Bolagets förvaltning och organisation, vilket innebär att styrelsen är ansvarig för att, bland annat,
fastställa mål och strategier, säkerställa rutiner och system för utvärdering av fastställda mål, fortlöpande
utvärdera Bolagets resultat och finansiella ställning samt utvärdera den operativa ledningen. Styrelsen
ansvarar också för att säkerställa att årsredovisningen och delårsrapporter upprättas i rätt tid. Dessutom
utser styrelsen Bolagets verkställande direktör.
Styrelseledamöterna väljs normalt av årsstämman för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Enligt Bolagets
bolagsordning ska styrelsen, till den del den väljs av bolagsstämman, bestå av minst tre ledamöter och högst
sex ledamöter, med högst sex suppleanter.
Styrelsen följer en skriftlig arbetsordning som revideras årligen och fastställs på det konstituerande styrelsemötet varje år. Arbetsordningen reglerar bland annat styrelsepraxis, funktioner och fördelningen av arbete
mellan styrelseledamöterna och verkställande direktör. I samband med det konstituerande styrelsemötet
fastställer styrelsen även instruktionen för verkställande direktör innefattande finansiell rapportering.
Styrelsen sammanträder enligt ett årligen fastställt schema och ska utöver konstituerande sammanträde
efter årsstämman sammanträda minst fyra gånger årligen. Utöver dessa styrelsemöten kan ytterligare styrelsemöten sammankallas för att hantera frågor som inte kan hänskjutas till ett ordinarie styrelsemöte. Utöver
styrelsemötena har styrelseordföranden och verkställande direktören en fortlöpande dialog rörande ledningen av Bolaget.
Per dagen för Bolagsbeskrivningen består Bolagets styrelse av sex ordinarie ledamöter och en styrelsesuppleant som valts av bolagsstämman den 4 juni 2021, vilka presenteras i avsnittet ”Styrelse, ledande
befattningshavare och revisor”.

Mejseln 30, Lidköping.
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9.4.

VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR OCH ÖVRIGA
LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

Den verkställande direktören är underordnad styrelsen och ansvarar för Bolagets löpande förvaltning och
den dagliga driften. Arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören anges i aktiebolagslagen,
arbetsordningen för styrelsen och de instruktioner för verkställande direktören och för den ekonomiska
rapporteringen som styrelsen har fastställt. Verkställande direktören ansvarar också för att upprätta rapporter
och sammanställa information från ledningen inför styrelsemöten och är föredragande av materialet på styrelsemötena.
Enligt instruktionerna för finansiell rapportering är den verkställande direktören ansvarig för Bolagets bokföring och medelsförvaltning samt finansiell rapportering i Bolaget och ska följaktligen säkerställa att styrelsen
erhåller tillräckligt med information för att styrelsen fortlöpande ska kunna utvärdera Bolagets finansiella ställning. Vidare ska den verkställande direktören upprätta delegationsföreskrifter för olika befattningshavare i
Bolaget samt anställa, entlediga och fastställa villkor för Bolagets personal. Samtliga beslut om ersättningar
och anställningsvillkor för Bolagets övriga personal fastställs av den verkställande direktören.
Verkställande direktör ska hålla styrelsen kontinuerligt informerad om utvecklingen av Bolagets verksamhet,
omsättningens utveckling, Bolagets resultat och ekonomiska ställning, likviditets- och kreditläge, viktigare
affärshändelser samt varje annan händelse, omständighet eller förhållande som kan antas vara av väsentlig
betydelse för Bolagets aktieägare.
Verkställande direktör och övriga ledande befattningshavare presenteras i avsnittet ”Styrelse, ledande befattningshavare och revisor”.

9.5.

ERSÄTTNING TILL STYRELSELEDAMÖTER,
VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR OCH LEDANDE
BEFATTNINGSHAVARE

9.5.1.

ERSÄTTNING TILL STYRELSELEDAMÖTER

Arvode och annan ersättning till styrelseledamöterna, inklusive ordföranden, fastställs av bolagsstämman. Den
extra bolagsstämman den 4 juni 2021 beslutade att arvode ska utgå till styrelsens ordinarie ledamöter och
ledamöter i av styrelsen inrättade utskott med totalt 1 800 000 kr, att fördelas lika mellan styrelsens ordinarie
ledamöter och styrelsens ordförande. Inget arvode ska utgå till styrelsesuppleanten.
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9.6.

ARVODE TILL STYRELSEN UNDER RÄKENSKAPSÅREN 2020 OCH 2021

9.6.1.

ARVODE TILL STYRELSEN UNDER RÄKENSKAPSÅREN 2020 OCH 2021

Tabellen nedan visar de arvoden som styrelseledamöterna valda av bolagsstämman hittills erhållit under
räkenskapsåret 2021.
			
NAMN		

BEFATTNING

Tobias Emanuelsson

Styrelseordförande i Randviken Fastigheter AB (publ)

		

sedan 4 juni 2021

Lars Tagesson

Styrelseledamot i Randviken Fastigheter AB (publ)

		

sedan 4 juni 2021

Robin Rutili		

Styrelseledamot i Randviken Fastigheter AB (publ)

		

sedan 4 juni 2021

Douglas Westerberg

Styrelseledamot i Randviken Fastigheter AB (publ)

		

sedan 4 juni 2021

Einar Lindquist

Styrelseledamot i Randviken Fastigheter AB (publ)

		

sedan 4 juni 2021

Fredrik Brodin

Styrelseledamot i Randviken Fastigheter AB (publ)

		

sedan 4 juni 2021, dessförinnan styrelseordförande

		

i Raybased Holding AB (publ)

Jan Eriksson

Styrelseledamot i tidigare Raybased Holding AB (publ)

		

till 4 juni 2021

Lennart Olving

Styrelseledamot i tidigare Raybased Holding AB (publ)

		

till 4 juni 2021

Sverker Littorin

Styrelseledamot i tidigare Raybased Holding AB (publ)

		

till 4 juni 2021

Ulrika Steiner

Styrelseledamot i tidigare Raybased Holding AB (publ)

		

till 4 juni 2021

Klas Gustafsson

Styrelseledamot i tidigare Raybased Holding AB (publ)

		

till 4 juni 2021

Summa

		

UTBETALT

UPPARBETAT

ARVODE (KR)

ARVODE (KR)

75 000

25 000

75 000

25 000

75 000

25 000

75 000

25 000

75 000

25 000

174 193

25 000

49 597

0

49 597

0

49 597

0

49 825

0

49 597

0

797 406

150 000

Tabellen nedan visar de arvoden som styrelseledamöterna valda av bolagsstämman erhållit under räkenskapsåret 2020.
				UTBETALT
NAMN		

BEFATTNING

Fredrik Brodin

Styrelseordförande i Raybased Holding AB (publ)

75 402

Jan Eriksson

Styrelseledamot i Raybased Holding AB (publ)		

37 884

Lennart Olving

Styrelseledamot i Raybased Holding AB (publ)

Sverker Littorin

Styrelseledamot i Raybased Holding AB (publ)		

Ulrika Steiner

Styrelseledamot i Raybased Holding AB (publ)		

70 335

Klas Gustafsson

Styrelseledamot i Raybased Holding AB (publ)		

70 334

Lars Elmberg

Styrelseledamot i Raybased Holding AB (publ) till 8 mars 2020		

32 451

			

442 878

Summa
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102 237
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9.6.3.

NUVARANDE ANSTÄLLNINGSAVTAL FÖR VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR
OCH ÖVRIGA LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

Beslut om nuvarande ersättningsnivåer och övriga anställningsvillkor för den verkställande direktören och
övriga ledande befattningshavare har fattats av styrelsen.
Tabellen nedan visar hittills utbetalda arvoden till den verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare för räkenskapsåret 2021.
			
NAMN		

BEFATTNING

Gustaf Segerborg

Verkställande direktör i Randviken fastigheter AB (publ)

		

sedan den 15 juni 2021

Jonas Almquist

Verkställande direktör i

		

Raybased Proptech AB (konsult)

UTBETALT

UPPARBETAT

ARVODE (KR)

ARVODE (KR)

476 014

0

1 220 000

0

275 030

0

1 971 044

0

Övriga ledande
befattningshavare

Övriga ledande befattningshavare

Summa

Tabellen nedan visar arvoden till den verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare för
räkenskapsåret 2020.
				UTBETALAT
NAMN		

BEFATTNING

Jonas Almquist

Verkställande direktör i Raybased Proptech AB (konsult)

Övriga ledande befattningshavare

Övriga ledande befattningshavare

Summa

9.7.

ARVODE (KR)

1 840 190
0
1 840 190

INTERN KONTROLL

Styrelsen ansvarar enligt aktiebolagslagen för den interna kontrollen och styrningen av Bolaget. För att behålla
och utveckla en väl fungerande kontrollmiljö har styrelsen fastställt ett antal grundläggande dokument av
betydelse för den finansiella rapporteringen. Däribland ingår styrelsens arbetsordning och instruktionerna
för den verkställande direktören och för den ekonomiska rapporteringen. Därutöver förutsätter en fungerande
kontrollmiljö en utvecklad struktur med löpande översyn. Ansvaret för det dagliga arbetet med att upprätthålla kontrollmiljön åvilar primärt den verkställande direktören. Verkställande direktören rapporterar regelbundet till styrelsen. Verkställande direktören framlägger vid varje styrelsemöte som hålls i samband med
kvartalsbokslut ekonomisk och finansiell rapport över verksamheten.
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9.8.

REVISION

Revisorn ska granska Bolagets årsredovisning och räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens
förvaltning. Efter varje räkenskapsår ska revisorn lämna en revisionsberättelse och en koncernrevisionsberättelse till årsstämman.
Enligt Bolagets bolagsordning ska Bolaget ha lägst en och högst två revisorer, alternativt ett registrerat
revisionsbolag med en huvudansvarig revisor. Bolagets revisor är Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB,
med Magnus Thorling som huvudansvarig revisor. Bolagets revisor presenteras närmare i avsnittet ”Styrelse,
ledande befattningshavare och revisor”.
Under 2020 uppgick den totala ersättningen till Bolagets revisor till 227 tkr.

Personbilen 1, Skövde.
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10. AKTIER, AKTIEKAPITAL OCH
ÄGARFÖRHÅLLANDEN
10.1. ALLMÄN INFORMATION
Per dagen för Bolagsbeskrivningen uppgår Bolagets registrerade aktiekapital till 629 046 050 kr, fördelat på
41 936 403 aktier, motsvarande lika många röster. Aktierna är denominerade i kronor och varje aktie har ett
kvotvärde om 15 kr. Aktierna i Bolaget har emitterats i enlighet med svensk rätt. Samtliga emitterade aktier
är fullt betalda och fritt överlåtbara.
Enligt Bolagets bolagsordning, som antogs på extra bolagsstämman den 4 juni 2021, får aktiekapitalet
inte understiga 400 000 000 kr och inte överstiga 1 600 000 000 kr, och antalet aktier får inte understiga
25 000 000 och inte överstiga 100 000 000.
Bolagets aktier är inte föremål för erbjudande som lämnats till följd av budplikt, inlösenrätt eller lösningsskyldighet. Inget offentligt uppköpserbjudande har lämnats avseende aktierna i Bolaget under innevarande
eller föregående räkenskapsår.

10.2. VISSA RÄTTIGHETER FÖRENADE MED AKTIERNA
Rättigheterna förenade med aktier emitterade av Bolaget, inklusive de som följer av bolagsordningen, kan
endast ändras enligt de förfaranden som anges i aktiebolagslagen (2005:551).
Årsstämma måste hållas inom sex månader från utgången av räkenskapsåret. Utöver årsstämman kan det
kallas till extra bolagsstämma. Enligt bolagsordningen sker kallelse till bolagsstämma genom annonsering i
Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på Bolagets webbplats. Att kallelse har
skett ska samtidigt annonseras i Dagens Industri.

10.2.1.

RÖSTRÄTT

Varje aktie i Bolaget berättigar innehavaren till en röst på bolagsstämma och varje aktieägare har rätt att rösta
för samtliga aktier som aktieägaren innehar i Bolaget.

10.2.2.

FÖRETRÄDESRÄTT TILL NYA AKTIER M.M.

Om Bolaget emitterar nya aktier, teckningsoptioner eller konvertibler vid en kontantemission eller en kvittningsemission har aktieägarna som huvudregel företrädesrätt att teckna sådana värdepapper i förhållande till antalet
aktier som innehades före emissionen.

10.2.3.

RÄTT TILL UTDELNING OCH BEHÅLLNING VID LIKVIDATION

Samtliga aktier i Bolaget ger lika rätt till utdelning samt till Bolagets tillgångar och eventuella överskott i händelse
av likvidation.
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Beslut om vinstutdelning fattas av bolagsstämma. Samtliga aktieägare som är registrerade i den av Euroclear
Sweden förda aktieboken på av bolagsstämman beslutad avstämningsdag är berättigade till utdelning.
Utdelningen utbetalas normalt till aktieägarna genom Euroclear Sweden som ett kontant belopp per aktie,
men betalning kan även ske i annat än kontanter (sakutdelning). Om aktieägare inte kan nås genom Euroclear
Sweden, kvarstår aktieägarens fordran på Bolaget avseende utdelningsbeloppet och sådan fordran är föremål för en tioårig preskriptionstid. Vid preskription tillfaller utdelningsbeloppet Bolaget.

10.3. CENTRAL VÄRDEPAPPERSCENTRAL
Aktierna i Bolaget är registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument. Detta register förs av Euroclear Sweden AB, Box 191,
101 23 Stockholm. Inga aktiebrev är utfärdade för Bolagets aktier.

10.4. AKTIEKAPITALETS UTVECKLING
Nedanstående tabell visar den historiska utvecklingen för Bolagets aktiekapital sedan 2019 samt de förändringar
av Bolagets aktiekapital som är planerade, men ej verkställda, per dagen för Bolagsbeskrivningen.
				FÖRÄNDRING			
		

FÖRÄNDRING

TOTALT

I AKTIE-

AKTIE-

TECKNINGS-

KVOT-

TIDPUNKT

HÄNDELSE

ANTAL AKTIER

ANTAL AKTIER

KAPITALET (KR)

KAPITAL (KR)

KURS (KR)

VÄRDE(KR)

2019-03-25

Nyemission

2 144 870

24 555 476

321 731

3 683 321

1,80

0,15

2020-09-25

Nyemission

49 110 952

73 666 428

7 366 643

11 049 964

0,50

0,15

2021-06-17

Kvittnings2 882 608 695

2 956 275 123

432 391 304

443 441 268

0,46

0,15

2021-07-13

Samman-2 926 712 372

29 562 751

--

443 441 268

--

15,00

emission
läggning
2021-11-29

Apport1 533 049

31 095 800

22 995 735

466 437 003

51,14

15,00

2021-12-01

emission
Nyemission (1)

10 840 603

41 936 403

162 609 046

629 046 050

69,00

15,00

2021-12-01

Nyemission (2)

753 600

42 690 003

11 304 000

640 350 050

69,00

15,00

Apportemission

1 375 000

44 065 003

20 625 000

660 975 050

70,00

15,00

Kommande Apportemission

217 391

44 282 394

3 260 865

664 235 915

69,00

15,00

(Villkorat av
stämmans
godkännande den
2021-12-20)
2021-12-15
(Preliminärt
april 20221)

1

Randviken offentliggjorde den 25 november 2021 att det tecknat avtal om att förvärva fastigheten Balder 2 i Vaggeryd från PHL Fastig-

heter AB. Förvärvet görs via bolagsaffär där det underliggande fastighetsvärdet uppgår till 37,3 mkr före avdrag för latent skatt. Förvärvet kommer att finansieras genom en apportemission till säljaren om 15 mkr och till resterande del genom sedvanlig bankfinansiering.
Tillträde beräknas ske under det andra kvartalet 2022.
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10.5. INCITAMENTSPROGRAM OCH TECKNINGSOPTIONER
10.5.1.

TECKNINGSOPTIONSPROGRAM I RAYBASED OCH DET OMVÄNDA
FÖRVÄRVET

På grund av den verksamhetsförändring som det Omvända Förvärvet inneburit är Fredrik Brodin den enda
deltagare i Teckningsoptionsprogram 2020:1 och 2020:2 som fortsatt kommer vara verksam i Randviken.
På grund av detta har Randviken rätt, men inte en skyldighet, att lösa in resterande utestående teckningsoptioner från detta program.

10.5.1.

TECKNINGSOPTIONSPROGRAM 2020:1 (RAYBASED)

Den 16 september 2020 beslutade extra bolagsstämman om en riktad emission av högst 3 297 625 teckningsoptioner inom ramen för ett långsiktigt incitamentsprogram till nyckelpersoner i Raybased (Teckningsoptionsprogram 2020:1) vilket resulterade i följande förvärv av teckningsoptioner i Bolaget.
BEFATTNING
NAMN

VID TIDPUNKTEN

FÖRVÄRVAT ANTAL
TECKNINGSOPTIONER*

Jonas Almquist

VD

Jan Ryderstam

Utvecklingschef

1 937 500
527 625

Carl Billton

Försäljningschef

0

Christina Fredriksson

Sales

232 500

Peter Sandberg

Chief Customer Success

240 000

Fredrik Moland

Customer Success

160 000

Urban Rozman

Customer Success

0

Vijay Shankar

COO Head of RD

200 000

* Avser antal aktier innan sammanläggning av aktier (1:100). Således omfattar programmet totalt 32 976 teckningsoptioner efter sammanläggningen av aktier.

Teckningskursen för teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna fastställdes ursprungligen till ett
belopp motsvarande 150 procent av den genomsnittliga volymvägda betalkursen för Bolagets aktier (inklusive listade interimsaktier) på Spotlight Stock Market under perioden från och med 7 juli 2020 till och med
21 augusti 2020. Efter omräkning med anledning av aktiesplit 1 till 100 berättigar en (1) teckningsoption till
teckning av 0,01 aktie i Bolaget, till en teckningskurs om 1/100 av den ursprungligt fastställda teckningskursen.
Nyteckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna kan ske under perioden från och med den 21 september 2022 till och med den 21 december 2022.
Vid utnyttjande av samtliga teckningsoptioner för teckning av aktier i Bolaget kommer befintliga aktieägares
röster och kapital att spädas ut med cirka 0,08 procent.
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10.5.2.

TECKNINGSOPTIONSPROGRAM 2020:2 (RAYBASED)

Den 16 september 2020 beslutade extra bolagsstämman om en riktad emission av högst 577 375 teckningsoptioner inom ramen för ett långsiktigt incitamentsprogram till styrelsen i Raybased (Teckningsoptionsprogram 2020:2) vilket resulterade i följande förvärv av teckningsoptioner i Bolaget.
BEFATTNING
NAMN

VID TIDPUNKTEN

FÖRVÄRVAT ANTAL
TECKNINGSOPTIONER*

Fredrik Brodin

Styrelseordförande

174 375

Jan Eriksson

Styrelseledamot

100 750

Klas Gustafsson

Styrelseledamot

100 750

Sverker Littorin

Styrelseledamot

100 750

Lennart Olving

Styrelseledamot

100 750

* Avser antal aktier innan sammanläggning av aktier (1:100).

Villkoren för teckningsoptionsprogram 2020:2 överensstämmer i övrigt med teckningsoptionsprogram 2020:1.
Vid utnyttjande av samtliga teckningsoptioner för teckning av aktier i Bolaget kommer befintliga aktieägares
röster och kapital att spädas ut med cirka 0,01 procent.

10.5.3.

TECKNINGSOPTIONSPROGRAM 2021:1 (RANDVIKEN)

Den 4 juni 2021 beslutade extra bolagsstämman om en riktad emission av högst 885 000 teckningsoptioner
inom ramen för ett långsiktigt incitamentsprogram till VD, de övriga medlemmarna av den nya ledningsgruppen
samt till fem personer utvalda anställda personer i Randviken. Teckningsoptionsprogrammet innebar att
821 000 av teckningsoptionerna emitterades till de teckningsberättigade.
Varje teckningsoption berättigar innehavaren till teckning av en aktie i Bolaget till en teckningskurs om 70,28 kronor.
Teckning av aktie kan ske under två perioder, dels under två veckor från dagen för offentliggörande av delårsrapporten för perioden 1 juli – 30 september 2024, dock tidigast den 1 oktober 2024 och senast den 15 december
2024, dels under två veckor från dagen för offentliggörande av delårsrapporten för perioden 1 oktober –
31 december 2024, dock tidigast den 1 januari 2025 och senast den 15 mars 2025. De aktier som tecknas med
stöd av teckningsoptionerna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den första avstämningsdag
för utdelning som infaller efter det att teckning av aktier genom utnyttjande av teckningsoptionerna verkställts. För att underlätta finansieringen gavs Emil Jansbo, Jakob Paljak och Anton Jansson möjlighet att låna
pengar av Bolaget för förvärv av teckningsoptionerna. Sammanlagt innebar detta att Bolaget lämnade lån på
marknadsmässiga villkor om 1 320 000 kronor till dessa personer. Lånen löper med en årlig ränta om STIBOR
plus 2,0 procentenheter och förfaller till betalning det tidigare av (i) 15 mars 2025; (ii) den dag optionerna
löses in eller (iii) på dagen när låntagarens anställning har upphört i Bolaget.
Detta incitamentsprogram är upprättat i enlighet med Kollegiet för svensk bolagsstyrnings rekommendationer.
Vid utnyttjande av samtliga teckningsoptioner för teckning av aktier i Bolaget kommer befintliga aktieägares
röster och kapital att spädas ut med cirka 1,9 procent.
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10.6. ÄGARSTRUKTUR
Nedan redogörs för Bolagets ägarstruktur med ägare som innehar mer än fem procent av Bolagets aktier per
den 30 september 2021.

AKTIEÄGARE

KAPITAL (%)

RÖSTER (%)

Nötudden Fastigheter Holding AB

16,5

16,5

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ)

15,9

15,9

Fastpartner AB (publ)

10,9

10,9

Landia AB

7,7

7,7

Cernera Kapital AB

7,6

7,6

Rmw Rand AB

7,0

7,0

Övriga

34,3

34,3

Totalt

100,0

100,0

Efter registrering av emissionerna beslutade under december 2021, förutsatt att inga förändringar sker, och om
bolagsstämman i Randviken den 20 december 2021 godkänner emissionen om 52 miljoner kronor som fattats under
förutsättning av stämmans godkännande, kommer ägarstrukturen med ägare som innehar mer än fem procent av
Bolagets aktier se ut enligt nedan.
AKTIEÄGARE

KAPITAL (%)

RÖSTER (%)

Nötudden Fastigheter Holding AB

11,6

11,6

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ)

10,7

10,7

Fastpartner AB (publ)

9,4

9,4

Landia AB

8,3

8,3

RMW Rand AB

6,1

6,1

Cernera Kapital AB

5,1

5,1

Övriga

48,8

48,8

Totalt

100,0

100,0

10.7. BEMYNDIGANDEN
På årsstämman den 26 mars 2021 bemyndigades styrelsen att längst intill tiden för nästa årsstämma, vid
ett eller flera tillfällen, fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler till marknadsmässiga villkor med eller utan företrädesrätt för Bolagets aktieägare. Betalning får ske kontant och/eller
med bestämmelse om apport eller kvittning eller annat villkor. Bemyndigandet ska i första hand användas
för genomförande av förvärv av tillgångar och/eller finansiering av investeringar i verksamheten för att skapa
ytterligare tillväxt.
På extra bolagsstämman den 4 juni 2021 bemyndigades styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen och längst
intill tiden för nästa årsstämma, besluta om att öka Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier. Sådant
emissionsbeslut ska kunna fattas med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller
utan bestämmelse om kvittning, apport, kontant betalning eller andra villkor. Bemyndigandet får endast utnyttjas i sådan utsträckning att det motsvarar en utspädning av det totala antal aktier som är utestående vid
tidpunkten för genomförd registrering hos Bolagsverket av Kvittningsemissionen och sammanläggningen av
aktier som beslutades av bolagsstämman den 4 juni 2021 om högst tio procent.
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På extra bolagsstämman den 17 november 2021 bemyndigades styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen
och längst intill tiden för nästa årsstämma, besluta om att öka Bolagets aktiekapital genom nyemission av
högst 16 259 513 aktier. Sådant emissionsbeslut ska kunna fattas med eller utan avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om kvittning, apport, kontant betalning eller andra villkor.
Syftet med bemyndigandet är att öka bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme. Om
styrelsen beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att möjliggöra
anskaffning av kapital för expansion, företagsförvärv och för Bolagets rörelse.

10.8. INFORMATION OM BESKATTNING
Nedan sammanfattas vissa svenska skattefrågor som kan aktualiseras med anledning av innehav av aktier i
Bolaget för fysiska personer och aktiebolag som är obegränsat skattskyldiga i Sverige, om inte annat anges.
Sammanfattningen är baserad på nu gällande lagstiftning och är avsedd endast som generell information.
Sammanfattningen behandlar inte:
•

situationer då aktier innehas som lagertillgång i näringsverksamhet,

•

situationer då aktier innehas av kommandit- eller handelsbolag,

•

situationer då aktier förvaras på ett investeringssparkonto,

•
		
		

de särskilda reglerna om skattefri kapitalvinst (inklusive avdragsförbud vid kapitalförlust) och
utdelning i bolagssektorn som kan bli tillämpliga då investeraren innehar aktier i Bolaget som
anses vara näringsbetingade (skattemässigt),

•
		

de särskilda regler som i vissa fall kan bli tillämpliga på aktier i bolag som är eller har varit
fåmansföretag eller på aktier som förvärvats med stöd av sådana aktier,

•
de särskilda regler som kan bli tillämpliga för fysiska personer som gör eller återförinvesterar		avdrag,
•

utländska företag som bedriver verksamhet från fast driftställe i Sverige, eller

•

utländska företag som har varit svenska företag.

Särskilda skatteregler gäller vidare för vissa företagskategorier. Den skattemässiga behandlingen av varje
enskild aktieägare beror delvis på dennes speciella situation. Varje aktieägare bör rådfråga oberoende skatterådgivare om de skattekonsekvenser som innehav av aktier i Bolaget kan medföra för dennes del, inklusive
tillämpligheten och effekten av utländska regler och skatteavtal. Sammanfattningen nedan är baserad på
antagandet att aktierna i Bolaget anses vara marknadsnoterade i skattehänseende (skulle aktierna inte anses
vara marknadsnoterade gäller delvis andra skatteregler än de nedan redovisade).

10.8.1.

FYSISKA PERSONER

För fysiska personer som är obegränsat skattskyldiga i Sverige beskattas kapitalinkomster såsom räntor,
utdelningar och kapitalvinster i inkomstslaget kapital. Skattesatsen i inkomstslaget kapital är 30 procent.
Kapitalvinst respektive kapitalförlust beräknas som skillnaden mellan försäljningsersättningen, efter avdrag
för försäljningsutgifter, och omkostnadsbeloppet. Omkostnadsbeloppet för samtliga aktier av samma slag
och sort läggs samman och beräknas gemensamt med tillämpning av genomsnittsmetoden. Vid försäljning
av marknadsnoterade aktier får alternativt schablonmetoden användas. Denna metod innebär att omkostnadsbeloppet får bestämmas till 20 procent av försäljningsersättningen efter avdrag för försäljningsutgifter.
Kapitalförlust på marknadsnoterade aktier får dras av fullt ut mot skattepliktiga kapitalvinster som uppkommer samma år dels på aktier, dels på marknadsnoterade värdepapper som beskattas som aktier (dock

Bolagsbeskrivning Randviken Fastigheter AB (publ) 2021

84

inte andelar i värdepappersfonder eller specialfonder som innehåller endast svenska fordringsrätter, så kallade
räntefonder). Av kapitalförlust som inte dragits av genom nu nämnda kvittningsmöjlighet medges avdrag i
inkomstslaget kapital med 70 procent av förlusten.
Uppkommer underskott i inkomstslaget kapital medges reduktion av skatten på inkomst av tjänst och
näringsverksamhet samt fastighetsskatt och kommunal fastighetsavgift. Skattereduktionen är 30 procent av
den del av underskottet som inte överstiger 100 000 kronor och 21 procent av det återstående underskottet.
Underskott kan inte sparas till senare beskattningsår.
För fysiska personer som är obegränsat skattskyldiga i Sverige innehålls preliminär skatt på utdelningar med
30 procent. Den preliminära skatten innehålls normalt av Euroclear Sweden eller, beträffande förvaltarregistrerade aktier, av förvaltaren.

10.8.2.

AKTIEBOLAG

För aktiebolag beskattas all inkomst, inklusive skattepliktiga kapitalvinster och skattepliktiga utdelningar, i
inkomstslaget näringsverksamhet med 20,6 procents skatt. Kapitalvinster och kapitalförluster beräknas på
samma sätt som beskrivits ovan avseende fysiska personer.
Avdrag för avdragsgill kapitalförlust på aktier medges endast mot skattepliktiga kapitalvinster på aktier och
andra värdepapper som beskattas som aktier. Kapitalförlust på aktier som inte har kunnat utnyttjas ett visst
år, får sparas (hos det aktiebolag som haft förlusten) och dras av mot skattepliktiga kapitalvinster på aktier
och andra värdepapper som beskattas som aktier under efterföljande beskattningsår utan begränsning i tiden.
Om en kapitalförlust inte kan dras av hos det företag som gjort förlusten får den dras av mot skattepliktiga
kapitalvinster på aktier och andra värdepapper som beskattas som aktier hos ett annat företag i samma
koncern, under förutsättning att koncernbidragsrätt föreligger mellan företagen och båda företagen begär
det för ett beskattningsår som har samma deklarationstidpunkt (eller som skulle ha haft det om inte något av
företagens bokföringsskyldighet upphör). Särskilda skatteregler kan vara tillämpliga på vissa företagskategorier
eller vissa juridiska personer, exempelvis investmentföretag.

10.8.3.

AKTIEÄGARE SOM ÄR BEGRÄNSAT SKATTSKYLDIGA I SVERIGE

För aktieägare som är begränsat skattskyldiga i Sverige och som erhåller utdelning på aktier i ett svenskt
aktiebolag uttas normalt svensk kupongskatt. Detsamma gäller vid utbetalning från ett svenskt aktiebolag i
samband med bland annat inlösen av aktier och återköp av egna aktier genom ett förvärvserbjudande som
har riktats till samtliga aktieägare eller samtliga ägare till aktier av ett visst slag. Skattesatsen är 30 procent.
Kupongskattesatsen är dock i allmänhet reducerad genom skatteavtal. I Sverige verkställer normalt Euroclear
Sweden eller, beträffande förvaltarregistrerade aktier, förvaltaren avdrag för kupongskatt. Sveriges skatteavtal medger generellt nedsättning av källskatten till avtalets skattesats direkt vid utdelningstillfället förutsatt
att Euroclear Sweden eller förvaltaren erhållit erforderliga uppgifter om den utdelningsberättigade. Investerare berättigade till en reducerad skattesats enligt skatteavtal kan begära återbetalning från Skatteverket om
källskatt har innehållits med en högre skattesats.
Aktieägare som är begränsat skattskyldiga i Sverige kapitalvinstbeskattas normalt inte i Sverige vid avyttring
av aktier. Aktieägare kan emellertid bli föremål för beskattning i sin hemviststat.
Enligt en särskild regel är dock fysiska personer som är begränsat skattskyldiga i Sverige föremål för kapitalvinstbeskattning i Sverige vid avyttring av aktier i Bolaget, om de vid något tillfälle under det kalenderår då
avyttringen sker eller under de föregående tio kalenderåren har varit bosatta i Sverige eller stadigvarande
vistats i Sverige. Tillämpligheten av regeln är dock i flera fall begränsad genom skatteavtal.
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11. BOLAGSORDNING
ORG.NR. 556776-3213

§ 1.

FIRMA

Bolagets firma är Randviken Fastigheter AB (publ). Bolaget är publikt (publ).

§ 2.

STYRELSENS SÄTE

Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms kommun, Stockholms län.

§ 3.

VERKSAMHET

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att, direkt eller indirekt, äga, förvärva och förvalta aktier och fast
egendom och därmed förenlig verksamhet.

§ 4.

AKTIEKAPITAL

Aktiekapitalet skall vara lägst 400 000 000 kronor och högst 1 600 000 000 kronor.

§ 5.

ANTAL AKTIER

Antalet aktier skall vara lägst 25 000 000 och högst 100 000 000.

§ 6.

STYRELSE

Styrelsen, som väljs årligen på årsstämman för tiden intill nästa årsstämma avhållits, skall bestå av lägst tre
och högst sex ledamöter, med lägst 0 och högst sex suppleanter.

§ 7.

REVISORER

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens
förvaltning utses en eller två revisorer, alternativt ett registrerat revisionsbolag med en huvudansvarig revisor,
som skall väljas på årsstämman.
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§ 8.

KALLELSE

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen
hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker ska bolaget genom annonsering i Dagens
Industri upplysa om att kallelse har skett.
Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman.
Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

§ 9.

ANMÄLAN TILL STÄMMA

Rätt att delta i stämman har sådana aktieägare som upptagits i aktieboken på sätt som föreskrivs i 7 kap. 28
§ 3 stycket aktiebolagslagen och som anmält sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman.
Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton
och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

§ 10. BOLAGSSTÄMMA
På årsstämman skall följande ärenden behandlas:
1.

Val av ordförande på stämman

2.

Upprättande och godkännande av röstlängd

3.

Framläggande och godkännande av dagordning

4.

Val av en eller två justeringsmän

5.

Fråga huruvida stämman blivit behörigen sammankallad

6.
		

Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

7.
Beslut om
			a.
fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall,
				koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
			b.
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balans
				räkningen
			c.
ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande
				direktören
8.

Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden

9.

Val av styrelse samt revisorer

10.
Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolags		ordningen

§ 11. RÖSTRÄTT
Vid bolagsstämman får varje röstberättigad rösta för hela antalet av honom ägda och företrädda aktier.
Frånvarande aktieägares rösträtt får utövas genom ombud.
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§ 12. RÄKENSKAPSÅR
Bolagets räkenskapsår skall omfatta tiden 1 januari – 31 december.

§ 13. AVSTÄMNINGSFÖRBEHÅLL
Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

§ 14. ORT FÖR BOLAGSSTÄMMA
Bolagsstämma får hållas i Stockholm, Trollhättan eller Göteborg.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Antagen på bolagsstämma 2021-06-04
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12. LEGALA FRÅGOR OCH KOMPLETTERANDE INFORMATION
12.1. ALLMÄN INFORMATION OM BOLAGET
Randviken Fastigheter AB (publ) (organisationsnummer 556776-3213) är ett svenskt publikt aktiebolag som
bildades den 18 december 2008 och registrerades vid Bolagsverket den 19 januari 2009. Bolagets företagsnamn (tillika handelsbeteckning) är Randviken Fastigheter AB (publ). Bolaget har sitt säte i Stockholms kommun.
Bolagets LEI-kod är 549300XHDDREXUYJGR82. Adressen till Bolagets hemsida är www.randviken.se. Informationen på hemsidan utgör inte en del av denna Bolagsbeskrivning.
Enligt bolagsordningen, som antogs på extra bolagsstämman den 4 juni 2021, har Bolaget till föremål att, direkt
eller indirekt, äga, förvärva och förvalta aktier och fast egendom och därmed förenlig verksamhet.

12.2. KONCERNSTRUKTUR
Bolaget är moderbolag i Koncernen som, förutom moderbolaget och Raybased PropTech AB, består av 42 bolag
per den 30 september 2021. Koncernstrukturen per den 30 september 2021 framgår av nedan bild.
BOLAGSNAMN		ORG.NR.

ÄGS AV			

ÄGARANDEL

Randviken Fastigheter AB (publ)

556776-3213 				

Raybased Proptech AB

559206-4116 				

100.0%

Randviken Förväv AB

559308-9682 				

100.0%

Randviken Reverse Holdco 1		559312-6229

Randviken Förvärv AB		

100.0%

Randviken Källbäcksryd 1:158 AB

556866-2737

Randviken Reverse Holdco 1		

100.0%

Randviken Borås Landala 2 AB

556716-4941

Randviken Reverse Holdco 1		

100.0%

Randviken Kilsund 9 AB

559171-7177

Randviken Reverse Holdco 1		

100.0%

Randviken Källbäcksryd 1:59 AB

559180-8992

Randviken Reverse Holdco 1		

100.0%

Randviken Reverse Holdco 2 AB

559312-6237

Randviken Förvärv AB		

100.0%

Randviken Köksgården 4 AB

556438-3817

Randviken Reverse Holdco 2 AB		

100.0%

Randviken Västerhaninge Nödesta 13:7 AB 559215-7290

Randviken Reverse Holdco 2 AB		

100.0%

Randviken Husmodern 6 AB

556418-4884

Randviken Reverse Holdco 2 AB		

100.0%

Randviken Hässelby Fastighets AB

556410-9519

Randviken Reverse Holdco 2 AB		

100.0%

Randviken Vatthagen 1:110 AB

559117-0294

Randviken Reverse Holdco 2 AB		

100.0%

Randviken Reverse Holdco 3 AB

559312-6245

Randviken Förvärv AB		

100.0%

Randviken VänSnip 1 Fast AB

559224-4015

Randviken Reverse Holdco 3 AB		

100.0%

Randviken Affärsmannen 2 AB

559141-1714

Randviken Reverse Holdco 3 AB		

100.0%

RandNyf Kanoten 10 Projektutveckling AB 559262-0644

Randviken Reverse Holdco 3 AB		

100.0%

Randviken Reverse Holdco 4 AB

559312-6252

Randviken Förvärv AB		

100.0%

Randviken Järnhandlaren 6 AB

556913-0460

Randviken Reverse Holdco 4 AB		

100.0%

Randviken Guldsmeden 10 AB

556913-0338

Randviken Reverse Holdco 4 AB		

100.0%

Randviken Jakobsberg 2406 AB

559079-8475

Randviken Reverse Holdco 4 AB		

100.0%

Randviken Forellen 19 AB

556814-7945

Randviken Reverse Holdco 4 AB		

100.0%

Randviken Minuthandlaren 17 AB

556907-3454

Randviken Reverse Holdco 4 AB		

100.0%

Randviken Reverse Holdco 5 AB

559312-6260

Randviken Förvärv AB		

100.0%

Randviken Alingsås Fastighets AB

559079-8905

Randviken Reverse Holdco 5 AB		

100.0%

TABELLEN FORTSÄTTER PÅ NÄSTA SIDA
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Randviken Bastionen 28 AB

556866-8296

Randviken Reverse Holdco 5 AB		

Randviken Reverse Buyco 19 AB

559312-6450

Randviken Reverse Holdco 5 AB		

100.0%
100.0%

Randviken Vallentuna-Mörby 1:118 Kommanditbolag

969601-2633

Randviken Reverse Holdco 5 AB		

100.0%

Randviken Fjärilen 22 AB

559083-6234

Randviken Reverse Holdco 5 AB		

100.0%

Randviken Reverse Holdco 6 AB

559312-5965

Randviken Förvärv AB		

100.0%

Randviken Nyköping Holding AB

556228-4603

Randviken Reverse Holdco 6 AB		

100.0%

Randviken Barnhemmet 1 AB

559021-7179

Randviken Reverse Holdco 6 AB		

100.0%

Randviken Järnhandlaren 3 AB

556913-0346

Randviken Reverse Holdco 6 AB		

100.0%

Randviken Borgaren 15 AB

559031-8563

Randviken Reverse Holdco 6 AB		

100.0%

Randviken Reverse Holdco 7 AB

559312-5973

Randviken Förvärv AB		

100.0%

Stadsviken Holding AB

559259-3890

Randviken Reverse Holdco 7 AB		

100.0%

Randviken Brewer 12 Karlstad AB

556820-8325

Randviken Reverse Holdco 7 AB		

100.0%

Randviken Örnen 4 AB

556820-8333

Randviken Reverse Holdco 7 AB		

100.0%

Randviken Tranan HoldCo AB

559300-9177

Randviken Förvärv AB		

100.0%

Randviken Personbilen 1 AB

559263-4611

Randviken Tranan HoldCo AB		

100.0%

Randviken Kalkstenarna AB

556788-5404

Randviken Tranan HoldCo AB		

100.0%

SLUT PÅ TABELLEN

12.3. VÄSENTLIGA AVTAL
12.3.1.

FASTIGHETSFÖRVÄRV

12.3.1.1.

DET OMVÄNDA FÖRVÄRVET UNDER VÅREN OCH FÖRSOMMAREN 2021

Bolaget ingick den 29 april 2021 avtal om att förvärva samtliga aktier i det nybildade bolaget Randviken
Förvärv AB, dvs. det Omvända Förvärvet. Under perioden 28-29 april 2021 ingick Randviken Förvärv AB villkorade avtal om förvärv av 35 fastigheter 1 (indirekt genom bolagsförvärv) från Säljarna (enligt definition i
avsnittet ”Bakgrund och motiv”) (”Aktieöverlåtelseavtalen”). Aktieöverlåtelseavtalen ingicks på marknadsmässiga villkor med för avtalstypen sedvanliga garantier och friskrivningar. Köpeskilling för aktierna enligt
Aktieöverlåtelseavtalen erlades dels kontant, dels genom reverser, vilka via Kvittningsemissionen medförde
att Säljarna tillsammans med Långivarna (se avsnittet ”Låne- och finansieringsavtal” nedan med avseende på
Långivarna) erhöll 2 882 608 695 nyemitterade aktier i Bolaget. Bolaget tillträdde aktierna i Randviken Förvärv AB
den 15 juni 2021 (”Tillträdet”) och Randviken Förvärv AB fullföljde i samband därmed förvärven enligt Aktieöverlåtelseavtalen.
Säljarna åtog sig vidare enligt Aktieöverlåtelseavtalen att sälja tio procent av de aktier som erhålls genom Kvittningsemissionen, vilket ska ske till marknadspris och skyldigheten att sälja aktier är villkorad av att aktierna kan
säljas för lägst 46 öre per aktie. Försäljningen genomfördes den 5 juli 2021. Bortsett från ägarspridningen har
Säljarna och Långivarna förbundit sig att inte sälja några aktier i Bolaget under en period om sex månader från
Tillträdet, dvs. den 15 december 2021. Denna lock up-förbindelse omfattar 26 269 565 aktier, vilket motsvarar
88,9 procent av samtliga aktier i Bolaget.

12.3.1.2.

FÖRVÄRVEN UNDER DECEMBER 2021

Randviken har den 1 december 2021 ingått aktieöverlåtelseavtal, på sedvanliga villkor, med Freya Norwegian
Holdco AS samt Landia AB avseende förvärv av fastighetsägande bolag för en köpeskilling som ska baseras på
ett underliggande fastighetsvärde om sammanlagt cirka 2 776 mkr, dvs. ”Förvärven”.
Fastigheterna är, baserat på en volymviktad fördelning av det överenskomna fastighetsvärdet, huvudsakligen
belägna i Stockholm, Västerås och Malmö och den primära användningen är lager/lätt industri, vård och skola
1

Varav en innehas med tomträtt.
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samt kontor, dvs. ”Portföljfastigheterna”. Fastighetsbeteckningarna på Portföljefastigheterna är Svanholmen
1 (Stockholm), Finnslätten 6 (Västerås), Värmet 3 (Malmö), Stålet 2 (Malmö), Städet 12 (Lidköping), Hammaren
1 (Tibro) och Pagen 4 (Skara). På Finnslätten 6 pågår ett nybyggnadsprojekt med en återstående investering
om cirka 250 mkr under de kommande 18 månaderna, dvs. ”Projektet”.
Efter färdigställande av Projektet kommer fastigheterna ha en uthyrbar area om cirka 217 000 kvadratmeter
och en årlig hyresintäkt om cirka 185 mkr. Fastigheternas driftnetto bedöms till cirka 150 mkr och den genomsnittliga viktade längden på tecknade hyresavtal uppgår till cirka 8,6 år.
•		 Portföljfastigheterna utgörs av sju fastigheter vilket innebär att antalet fastigheter i Randviken			
koncernen ökar från 47 till 54 fastigheter om Transaktionerna genomförs
•		
			
			

Baserat på en volymviktad fördelning av det överenskomna fastighetsvärdet, är Portföljfastigheterna belägna till 33 procent i Stockholmsregionen, till 56 procent i regionen Mellansverige och till 11 procent regionen södra Sverige

•		
			
			

Baserat på en volymviktad fördelning av hyresintäkterna, utgörs Portföljfastigheternas
hyresgäster av offentliga hyresgäster till 27 procent, av hyresgäster som har ett kreditbetyg
till 35 procent, av övriga näringsidkare till 33 procent och av bostadshyresgäster till 5 procent

•		
			
			

Baserat på en volymviktad fördelning av hyresintäkterna, har 62 procent av Portföljfastigheternas hyresgäster antingen ett kreditbetyg (investment grade) eller säkrad finansiering
från den svenska staten

Enligt avtalen är avsikten att Randviken ska tillträda fastigheterna under 2021.

12.3.1.3.

OPTIONSAVTAL

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) har en rätt att under perioden 1 mars 2022 till den 31 maj 2022
förvärva vissa fastigheter belägna i Nyköping, Stockholm och Upplands-Väsby som ägs av Bolaget enligt ett
avtal mellan parterna. Fastigheterna har i Aktieöverlåtelseavtalen värderats till cirka 400 mkr. Pris vid utnyttjande av optionen ska baseras på ett underliggande fastighetsvärde fastställt som 110 procent av det
genomsnittliga fastighetsvärdet enligt två oberoende marknadsvärderingar. Fastigheterna som omfattas av
optionsavtalet är vissa bostadsfastigheter i Nyköping och samhällsfastigheter i Stockholmsområdet.
12.3.1.4.

AVTAL OM FASTIGHETSREGLERING

Randviken Brewer 12 Karlstad AB, helägt av Randviken, som är lagfaren ägare till fastigheten Karlstad Bryggaren
12, har ingått ett avtal med Bolaget om förvärv av fastigheterna Karlstad Bryggaren 5, Karlstad Bryggaren 14 och
Karlstad Bryggaren 15. Förvärvet ska i första hand genomföras genom fastighetsreglering varigenom fastigheterna Karlstad Bryggaren 5, Karlstad Bryggaren 14 och Karlstad Bryggaren 15 ska överföras till Karlstad Bryggaren 12. För det fall fastighetsregleringen inte har vunnit laga kraft senast den 1 januari 2022 ska Randviken Brewer
12 Karlstad AB snarast möjligt därefter istället ansöka om lagfart på fastigheterna. Köpeskillingen uppgår till
12 000 000 kronor. Ansökan om fastighetsreglering har lämnats in till Lantmäteriet och lantmäteriförrättningen
är pågående.
12.3.1.5.

AVTAL OM FÖRVÄRV AV LAGER- OCH INDUSTRIFASTIGHET I NÄSSJÖ

Den 1 september 2021 har Randviken tecknat avtal om att förvärva fastigheten Svarven 4 i Nässjö från Tosito
AB. Förvärvet görs via bolagsaffär där det underliggande fastighetsvärdet uppgår till 205 mkr före avdrag för
latent skatt. Förvärvet finansieras genom en kvittningsemission till säljaren om 78,4 mkr och till resterande
del genom sedvanlig bankfinansiering. Tillträde skedde under det fjärde kvartalet 2021.
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Fastigheten är fullt uthyrd och den uthyrbara arean uppgår till cirka 41 000 kvm med en total markareal om
cirka 90 000 kvm. Den totala hyresintäkten uppgår till cirka 15,6 mkr per år och den viktade genomsnittliga
hyresavtalslängden är cirka 9 år. Största hyresgästen i fastigheten är det Nasdaq-noterade bolaget ITAB som
är verksamma inom tillverkningsindustrin. Byggnaden uppfördes ursprungligen 1964 och har sedan dess
genomgått flera om- och tillbyggnationer. Den senaste större utbyggnaden skedde 2012 avseende ett cirka
8 300 kvm modernt höglager åt ITAB. Byggnaden inrymmer till största del industriytor för trä- och plåtbearbetning samt lagerlokaler. Lokalerna håller genomgående hög standard.
Finansiering av förvärvet sker delvis via säljarrevers som på tillträdesdagen kvittas mot 1 533 049 nyemitterade stamaktier av serie B till kurs 51,14 kr per aktie. Totalt belopp uttryckt i kronor som kvittas mot aktier
är 78,4 mkr. Beslut om nyemission fattades av styrelsen i Randviken i samband med tillträdet, innebärande
en utspädning för befintliga aktieägare om cirka 5 procent och sker med stöd av bemyndigande från extra
bolagsstämma 4 juni 2021. Emissionen kommer att riktas till Tosito AB. Förvärvet förväntas generera ett förbättrat resultat och kassaflöde per aktie efter utspädning.

12.3.1.6.

JV-AVTAL MED ANDERS TEGELBERG AB OCH AVTAL OM FÖRVÄRV AV ÅTTA FASTIGHETER I
VÄSTERGÖTLAND

Randviken och Anders Tegelberg AB (”ATAB”) bildade under hösten 2021 ett så kallat JV-bolag för gemensam
utveckling och tillväxt inom segmenten lager/industri och kontor. Randvikens ägarandel i JV-bolaget uppgår
till 70 procent. Den 8 september 2021 tecknade JV-bolaget avtal om förvärv av åtta fastigheter i Västergötland,
indirekt genom bolag, från två privatpersoner till ett underliggande fastighetsvärde om 208,5 mkr efter avdrag för latent skatt. Förvärvet genomförs via två separata transaktioner och finansieras genom egna medel
och till resterande del genom sedvanlig bankfinansiering. Tillträdet var villkorat av att Randviken erhåller
erforderlig bankfinansiering och beräknas ske under det fjärde kvartalet 2021. Den 28 oktober 2021 offentliggjorde Bolaget att tillträdet genomförts.
Fastigheterna som förvärvas av JV-bolaget är belägna i Lidköping (6 st), Uddevalla (1 st) och Tidaholm (1 st)
och omfattar totalt cirka 37 000 kvm uthyrningsbar area med en sammanlagd tomtareal om cirka 131 000
kvm som förväntas ge upphov till totala hyresintäkter om cirka 21 mkr. Uthyrningsgraden uppgår till cirka 97
procent och större hyresgäster i Portföljen är K/M Matt & Textilgrossisten, Nobina Sverige AB och Polismyndigheten. I den förvärvade portföljen finns därtill utvecklingspotential i form av outnyttjad mark som JV-bolaget avser utveckla. Fastigheterna inrymmer huvudsakligen lagerlokaler och lokaler för lättare industri med
tillhörande kontor. Majoriteten av byggnaderna är uppförda under 2000-talet.
Den 7 december 2021 genomförde JV-bolaget ett förvärv av fastigheten Porfyren 3 i Lidköping indirekt genom
bolagsförvärv. Det överenskomna fastighetsvärdet är 38 mkr och säljare är Lidens Blommor och Trädgård
Aktiebolag. Byggnaden på fastigheten uppfördes 2018 och omfattar cirka 2 300 kvadratmeter uthyrbar area,
exkl. utomhusytor, och är fullt uthyrd till Blomsterlandet med en återstående avtalstid om tio år. Tomtarealen
är cirka 12 900 kvadratmeter och den totala hyresintäkten uppgår till cirka 2,5 mkr per år. Förvärvet avses
finansieras med sedvanliga banklån och egna medel. Tillträdet beräknas ske under Q1 2022.

12.3.2.

LÅNE- OCH FINANSIERINGSAVTAL

I samband med Aktieöverlåtelseavtalens ingående erhöll Randviken Förvärv AB lån om 150 mkr från Långivarna (enligt definition i avsnittet ”Bakgrund och motiv”), vilka sedermera kvittades mot aktier i Bolaget
Genom Kvittningsemissionen erhöll Långivarna tillsammans med Säljarna 2 882 608 695 nyemitterade aktier
i Bolaget.
Bolagets huvudsakliga finansiering består per den 30 september 2021 av ett säkerställt banklån uppgående
till 1 568 mkr med Swedbank AB (publ) som långivare. Lånet har upptagits i syfte att finansiera Förvärvet
och att refinansiera befintlig skuldsättning i Koncernen. Avtalet ingicks den 11 juni 2021 och förfaller efter
tre år. Koncernen har lämnat borgensåtagande och ställt pant till långivaren, panten består primärt av pant i
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fastigheter och aktier i dotterbolag. Avtalet är ingånget på sedvanliga villkor och är förenat med finansiella
åtaganden (s.k. kovenanter), avtalet innehåller även bestämmelser om förtida uppsägningsrätt för långivaren.
De finansiella åtagandena föreskriver bland annat att nivåer för belåningsgrad, räntetäckningsgrad och krav
på innehav av likvida medel. För det fall Koncernen inte fullgör sådana finansiella villkor kan avtalet komma
att sägas upp och förfalla till omedelbar betalning. Vidare innehåller avtalet så kallade cross default-bestämmelser. Dessa innebär att om en uppsägningsgrund föreligger enligt ett annat låneavtal, exempelvis på grund
av utebliven betalning överstigande ett visst belopp eller brott mot ett finansiellt åtagande, medför cross-default bestämmelsen att avtalet under vissa förutsättningar kan sägas upp till omedelbar betalning. Avtalet
löper med rörlig ränta.

12.3.3.

KLUBBLÅNEN

Med anledning av Förvärven har Bolaget den 1 december 2021 erhållit klubblån från Swedbank och Nordea (”Långivarna”) om sammanlagt 2 270 miljoner kr, dvs. ”Klubblånen”, fördelat på ett lån om 1 480 miljoner kr med en
löptid om fyra år, ett brygglån om 500 miljoner kr med en löptid om ett år och ett så kallat capex-lån om 290
miljoner kr med en löptid om två år.
Randviken har lämnat borgensåtagande och ställt pant till långivaren, panten består primärt av pant i fastigheter
och aktier i dotterbolag. Avtalet är ingånget på sedvanliga villkor och är förenat med finansiella åtaganden (s.k.
kovenanter), avtalet innehåller även bestämmelser om förtida uppsägningsrätt för Långivarna. De finansiella
åtagandena föreskriver bland annat att nivåer för belåningsgrad, räntetäckningsgrad och krav på innehav av
likvida medel. För det fall Randviken inte fullgör sådana finansiella villkor kan avtalet komma att sägas upp och
förfalla till omedelbar betalning. Vidare innehåller avtalet så kallade cross default-bestämmelser. Dessa innebär
att om en uppsägningsgrund föreligger enligt ett annat låneavtal, exempelvis på grund av utebliven betalning
överstigande ett visst belopp eller brott mot ett finansiellt åtagande, medför cross-default bestämmelsen att
avtalet under vissa förutsättningar kan sägas upp till omedelbar betalning. Klubblånen löper med rörlig ränta.
Capex-lånet avser att huvudsakligen finansiera ett nybyggnadsprojekt (dvs. Projektet, se ovan under ”Förvärven
under december 2021”) med en återstående investering om cirka 250 mkr under de kommande 18 månaderna.

12.3.4.

HYRESAVTAL

Koncernen har cirka 750 hyresavtal, där de fem största hyresavtalen per den 30 september 2021 stod för cirka
29 procent av det totala hyresvärdet. Avtalen är nästan uteslutande baserade på Fastighetsägarnas standardmall för lokalhyra och innehåller för avtalstypen sedvanliga villkor.

12.4. FÖRSÄKRINGAR
Bolaget har ett för branschen sedvanligt försäkringsskydd och styrelsen bedömer att nuvarande försäkringsskydd är tillfredställande med avseende på fastigheterna, verksamhetens art och omfattning.

12.5. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER
Koncernen innehar per dagen för denna Bolagsbeskrivning inte några patent. Raybased är ett registrerat
varumärke inom EU med skydd fram till 2026.

Bolagsbeskrivning Randviken Fastigheter AB (publ) 2021

93

12.6. TVISTER
Bolaget har inte varit part i något rättsligt förfarande eller skiljeförfarande under de senaste tolv månaderna
som haft eller skulle kunna få betydande effekt på Bolagets finansiella ställning eller lönsamhet.

12.7. TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE
I tillägg till de transaktioner som redogörs för i avsnitten ”Fastighetsförvärv”, ”Låne- och finansieringsavtal”
samt ”Incitamentsprogram och teckningsoptioner” ovan har Bolaget (som uppdragsgivare) och Vault Investment Partners AB (som är ett bolag som ägs delvis av Tobias Emanuelsson och Gustaf Segerborg) den 16 april
2021 ingått ett uppdrags- och konsultavtal avseende strategisk rådgivning i samband med Förvärvet. Den
22 april 2021 ingick parterna även ett tilläggsavtal till uppdrags- och konsultavtalet. Arvodet har motsvarat
1,25 procent av det sammanlagda underliggande överenskomna fastighetsvärdet enligt Aktieöverlåtelseavtalen i samband med det Omvända Förvärvet, totalt cirka 34,7 mkr. Vidare har Aboutvalue Ekonomi AB (som
är en av Långivarna och som Vault Investment Partners AB är delägare i) tillhandahållit vissa ekonomiska
tjänster i samband med Förvärvet och har erhållit arvode uppgående till totalt 5,0 mkr. Avtalen har ingåtts på
marknadsmässiga villkor. Det föreligger inga ytterligare åtaganden mellan Vault Investment Partners AB och
Randviken och avtalet är därmed avslutat. Avtalet med Aboutvalue Ekonomi AB pågår fortfarande då Aboutvalue Ekonomi AB bistår Randviken med tjänster inom ekonomisk förvaltning och hyresadministration, samt
tillhandahåller affärssystem, inklusive hyressystem. Vidare bistår Aboutvalue Randviken med ekonomichefsrollen.
Randviken tecknade under hösten 2021 ett ramavtal med Netmore Group AB (”Netmore”), som fått i uppdrag
att fortsätta digitaliseringen av Bolagets fastighetsbestånd. Ramavtalet med Netmore består huvudsakligen
utav installation, distribution, uppkoppling och drift av fastighetsbaserade nätverk, inventering av Randvikens fastighetsbestånd i syfte att dokumentera möjliga investeringar för utökad fastighetsdigitalisering
och energieffektivisering samt inplacering av Netmores datakommunikationsteknik i Randvikens fastigheter.
Bolaget bedömer att avtalet ej kommer överstiga 1 miljon kronor på några års sikt. Uppsägningstiden är
ömsesidigt 12 månader med en initial avtalstid om 7 år. Robin Rutili, styrelseledamot i Bolaget, är styrelseledamot samt aktieägare (indirekt genom Vincero AB) i Netmore och Tobias Emanuelsson är styrelseordförande
i Netmore Polar AB, ett joint venture mellan Netmore och Polar Structure AB.
Alla närståendetransaktioner har enligt Bolagets bedömning utförts på marknadsmässiga villkor.
Utöver vad som anges ovan har Bolaget inte utfört några närståendetransaktioner sedan den 1 januari 2019
fram till datumet för denna Bolagsbeskrivning.

12.8. RÅDGIVARES INTRESSEN
Legal rådgivare till Bolaget i samband med listbytet och upprättandet av Bolagsbeskrivningen är Advokatfirman Lindahl KB.
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13. DOKUMENT INFÖRLIVADE
GENOM HÄNVISNING
Nedanstående information införlivas genom hänvisning och utgör en del av Bolagsbeskrivningen:
I.
		
		
		
		
		
		

Årsredovisning 2019:
a. koncernens förändringar i eget kapital, sid. 8
b. koncernens resultaträkning sid. 9
c. koncernens balansräkning sid. 10–11
d. koncernens kassaflödesanalys sid. 12
e. noter sid. 13–18
f. revisionsberättelse sid. 20–21

II.
		
		
		
		
		
		

Årsredovisning 2020:
a. koncernens förändringar i eget kapital, sid. 9
b. koncernens resultaträkning sid. 10
c. koncernens balansräkning sid. 11–12
d. koncernens kassaflödesanalys sid. 13
e. noter sid. 14–20
f. evisionsberättelse sid. 22–23

III.
		
		
		
		

Bolagets kvartalsrapport januari – mars 2021:
a. koncernens resultaträkning sid. 7
b. koncernens balansräkning sid. 8 – 9,
c. koncernens förändringar i eget kapital, sid. 10
d. koncernens kassaflödesanalys sid. 11

IV.
		
		
		
		

Bolagets kvartalsrapport för perioden april – juni 2021:
a. koncernens resultaträkning sid. 8
b. koncernens balansräkning sid. 12
c. koncernens förändringar i eget kapital, sid. 13
d. koncernens kassaflödesanalys sid. 14

V.
		
		
		
		

Bolagets kvartalsrapport för perioden januari – september 2021
a. koncernens resultaträkning sid. 9
b. koncernens balansräkning sid. 14
c. koncernens förändringar i eget kapital, sid. 15
d. koncernens kassaflödesanalys sid. 16

VI.

Fastighetsbolagens årsredovisningar för räkenskapsåret 2020 enligt nedan:

FIRMA VID FÖRVÄRVSTILLFÄLLET

NUVARANDE FIRMA

Cernera K 1:158 AB

Randviken Källbäcksryd 1:158 AB

556866-2737

Cernera Landala 2 AB

Randviken Landala 2 AB

556716-4941

Cernera Kilsund 9 AB

Randviken Kilsund 9 AB

559171-7177

Cernera Källbäcksryd 1:59 AB

Randviken Källbäcksryd 1:59 AB

559180-8992

Fastighetsaktiebolaget Köksgården

Randviken Köksgården 4 AB

556438-3817

TABELLEN FORTSÄTTER PÅ NÄSTA SIDA
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FAB Nödestahuset AB

Randviken Nödesta 13:7 AB

559215-7290

FAB Högvattnet AB

Randviken Husmodern 6 AB

556418-4884

FAB Care AB

Randviken LSS AB

556410-9519

FAB Omsorgshagen AB

Randviken Vatthagen 1:110 AB

559117-0294

Randviken VänSnip Fast AB

Randviken VänSnip Fast AB

559224-4015

Randviken Affärsmannen 2 AB

Randviken Affärsmannen 2 AB

559141-1714

SP Järnhandlaren 6 AB

Randviken Järnhandlaren 6 AB

556913-0460

SP Guldsmeden 10 AB

Randviken Guldsmeden 10 AB

556913-0338

Hemfosa Jakobsberg 2:2406 Fastighets AB

Randviken Jakobsberg 2406 AB

559079-8475

Hemfosa Forellen 19 Fastighets AB

Randviken Forellen 19 AB

556814-7945

SP Minuthandlaren 17 AB

Randviken Minuthandlaren 17 AB

556907-3454

Hemfosa Bastionen 28 Fastighets AB

Randviken Bastionen 28 AB

556866-8296

Hemfosa Vallentuna Mörby 1:18 KB

Randviken Vallentuna-Mörby 1:118 AB

969601-2633

OH Fjärilen 22 AB

Randviken Fjärilen 22

559083-6234

Nötudden Fastigheter AB

Randviken Nyköping AB

556228-4603

NF Barnhemmet 1 Nyköping AB

Randviken Barnhemmet 1 AB

559021-7179

NF Järnhandlaren 3 AB

Randviken Järnhandlaren 3 AB

556913-0346

NF Västra Trädgårdsgatan AB

Randviken Borgaren 15 AB

559031-8563

Stadsviken Bryggaren 12 Fastighets AB

Randviken Bryggaren 12 AB

556820-8325

Stadsviken Örnen 4 Fastighets AB

Randviken Örnen 4 AB

556820-8333

Gårdö 1:25 Ulricehamn AB

Gårdö 1:25 Ulricehamn AB

556788-5404
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Newsec Advice AB
Stureplan 3
P.O Box 7795
SE-103 96 Stockholm
Tel +46 8 454 40 00
Fax +46 8 454 40 01
VAT SE 556305-7008

Utlåtande avseende marknadsvärdebedömning
Syfte och uppdragsgivare
Av Randviken Fastigheter AB, genom Anton Jansson, har undertecknat företag erhållit uppdraget
att bedöma marknadsvärdet av totalt 46 fastigheter (se bilaga 1). Värdetidpunkter för fastigheterna
är från 28 februari 2021 till 24 november 2021. Värderingarna avser de enskilda fastigheterna och
eventuella portföljpremier-/rabatter har ej beaktats. För värderingsuppdraget gäller bilagda
”Allmänna villkor för värdeutlåtande”.
Värderingsobjekten
Fastigheterna är belägna i Stockholms- och Göteborgsregionen, Malmö, Västerås, Karlstad,
Nyköping, Nässjö samt i några orter i Västergötland (Skövde, Skara, Lidköping, Tibro, Tidaholm,
Falköping). Fastigheterna innehåller både bostäder och olika typer av lokaler som samhällsnyttiga
verksamheter, kontor, butiker, industri och lager. Därutöver finns i viss utsträckning byggrätter och
annan obebyggd mark för framtida bebyggelse.
Samtliga fastigheter utom två innehas med äganderätt. Två av fastigheterna är upplåtna med
tomträtt. Besiktning av samtliga fastigheter utom Barnhemmet 1, Väktaren 12 och Affärsmannen 2
har skett av Newsec under åren 2017 - 2021.
Ekonomisk redovisning
Information om de rådande hyresvillkoren har främst hämtats från hyresdebiteringslista. I de fall
hyrorna har bedömts avvika från marknadshyror, har de anpassats vid avtalsslut. Med hänsyn till
objektens storlek, karaktär och läge, varierar den långsiktiga vakans- och hyresrisken.
Kostnaderna för drift och löpande underhåll samt avsättning för periodiskt underhåll har bedömts
med hjälp av i varierande utsträckning statistik, uppgifter från fastighetsägaren, kontraktsuppgifter
och jämförelser med liknande fastigheter. Kostnaderna för drift och underhåll bedöms i genomsnitt
följa inflationsutvecklingen under kalkylperioden.
Värdebedömning
Grunden för alla marknadsvärdebedömningar är analyser av försålda objekt i kombination med
kunskaper om aktörernas syn på olika typer av objekt, deras sätt att resonera samt kännedom om
marknadsmässiga hyresnivåer etc.
Värdet för fastigheterna har bedömts med stöd av en marknadsanpassad kassaflödeskalkyl i vilken
man genom simulering av de beräknade framtida intäkterna och kostnaderna (10 år eller längre)
analyserar marknadens förväntningar på värderingsobjektet. Direktavkastningskrav som används i
kalkylen har härletts ur försäljningar av jämförbara fastigheter. Faktorer av betydelse vid
bedömningen av direktavkastningskravet inkluderar även bl a fastighetens underhållsskick,
investeringsbehov samt eventuella förädlingsmöjligheter.
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Värderingsstandard
Värderingarna har utförts i enlighet med IVS och RICS värderingsstandard (upplaga 2017 Global).
Värderingsutlåtandet uppfyller kraven i punkterna 128-130 i ESMA uppdateringen av CESR’s
rekommendationer för ett konsekvent genomförande i Europeiska kommissionens förordning nr
809/2004 om genomförande av prospektdirektivet.
Definitioner och värdebegrepp är i enlighet med International Valuation Standards 2017 (IVS
2017), fastställda av International Valuation Standard Council (IVCS). Marknadsvärdet definieras
som det bedömda priset till vilken en tillgång skulle säljas för vid värdetidpunkten, mellan en villig
köpare och villig säljare utan intressegemenskap, där båda agerar välinformerade och utan tvång,
samt efter normal marknadsföring.
Värderingarna har utförts av värderare kvalificerade för uppdraget som har agerat som externa
värderare. Vi anser oss ha god kunskap om fastighetsmarknaden samt de aktuella
delmarknaderna, och därmed den kompetens som krävs för att genomföra värdebedömningarna.
Denna rapports användning är endast för den part till vilken den är utställd för specifika ändamål
som anges häri och inget ansvar accepteras från tredje part för hela eller delar av dess innehåll.
Slutbedömning
Enligt den värdebedömning som redovisas i respektive fastighets kalkyl bedömer vi det totala
marknadsvärdet, per värdetidpunkter enligt bilaga 1, till 5 931 700 000 SEK (fem miljarder
niohundratrettioen miljoner sjuhundra tusen kronor).
Stockholm 2021-11-29
Newsec Advice AB

Fredrik Karlsson, MRICS

Anders Rydstern, MRICS

Av Samhällsbyggarna
auktoriserad fastighetsvärderare

Av RICS
auktoriserad fastighetsvärderare

Bilaga 1 – Fastighetslista
Bilaga 2 – Allmänna villkor för värdeutlåtande
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Bilaga 1

FASTIGHETSLISTA
Fastighet

Kommun

Bajonetten 7

Alingsås

2021-04-16

Mejeriet 8

Alingsås

2021-04-16

Kilsund 9

Borås

2021-04-12

Källbäcksryd 1:158

Borås

2021-04-12

Källbäcksryd 1:59

Borås

2021-04-12

Landala 2

Borås

2021-04-12

Kalkstenen 1&2

Falköping

2021-06-30

Nödesta 13:7

Haninge

2021-03-31

Jakobsberg 2:2406

Järfälla

2021-09-30

Affärsmannen 2

Karlstad

2021-09-30

Bryggaren 5, 12, 14, 15

Karlstad

2021-02-28

Örnen 4

Karlstad

2021-09-30

Fräsen 1&9

Lidköping

2021-09-23

Grepen 16

Lidköping

2021-09-22

Mejseln 23

Lidköping

2021-09-22

Mejseln 30

Lidköping

2021-09-22

Repslagaren 24

Lidköping

2021-09-22

Städet 12

Lidköping

2021-11-12

Stålet 2

Malmö

2021-11-12

Värmet 3

Malmö

2021-11-12

Barnhemmet 1

Nyköping

2021-09-30

Guldsmeden 10

Nyköping

2021-03-21

Järnhandlaren 6

Nyköping

2021-03-21

Minuthandlaren 17

Nyköping

2021-03-21

Väktaren 12

Nyköping

2021-09-30

Svarven 4

Nässjö

2021-08-20

Pagen 4

Skara

2021-11-12

Personbilen 1

Skövde

2021-09-30

Fjällhavren 3 & 4

Stockholm

2021-03-31

Köksgården 4

Stockholm

2021-09-30

Påskliljan 1

Stockholm

2021-03-31

Svanholmen 1

Stockholm

2021-09-24

Fjärilen 22

Södertälje

2021-09-30

Hammaren 1

Tibro

2021-11-12

Stämjärnet 6

Tidaholm

2021-09-17

Forellen 19

Tyresö

2021-09-30

Husmodern 6

Täby

2021-03-31

Bastionen 28

Uddevalla

2021-09-30

Kuröd 4:104

Uddevalla

2021-09-17

Vatthagen 1:110

Upplands-Väsby

2021-03-31

Balder 2

Vaggeryd

2021-11-24

Vallentuna-Mörby 1:118

Vallentuna

2021-09-30

Finnslätten 6

Västerås

2021-11-12
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ALLMÄNNA VILLKOR FÖR VÄRDEUTLÅTANDE
Dessa allmänna villkor är gemensamt utarbetade av CBRE Sweden AB, Cushman & Wakefield Sweden AB, Forum Fastighetsekonomi AB,
FS Fastighetsstrategi AB, Newsec Advice AB, Savills Sweden AB och Svefa AB. De är utarbetade med utgångspunkt från God Värderarsed,
upprättat av Sektionen För Fastighetsvärdering inom Samhällsbyggarna och är avsedda för auktoriserade värderare inom Samhällsbyggarna.
Villkoren gäller från 2010-12-01 vid värdering av hela, delar av fastigheter, tomträtter, byggnader på ofri grund eller liknande
värderingsuppdrag inom Sverige. Såvitt ej annat framgår av värdeutlåtandet gäller följande;
1
Värdeutlåtandets omfattning
1.1 Värderingsobjektet omfattar i värdeutlåtandet angiven fast
egendom eller motsvarande med tillhörande rättigheter och
skyldigheter i form av servitut, ledningsrätt, samfälligheter
och övriga rättigheter eller skyldigheter som framgår av utdrag från Fastighetsregistret hänförligt till värderingsobjektet.
1.2 Värdeutlåtandet omfattar även, i förekommande fall, till
värderingsobjektet hörande fastighetstillbehör och byggnadstillbehör, dock ej industritillbehör i annan omfattning än vad
som framgår av utlåtandet.
1.3 Kontroll av inskrivna rättigheter har skett genom utdrag från
Fastighetsregistret. Den information som erhållits genom
Fastighetsregistret har förutsatts vara korrekt och fullständig,
varför ytterligare utredning av legala förhållanden och
dispositionsrätt ej vidtagits. Vad gäller legala förhållanden
utöver vad som framgår av Fastighetsregistret har dessa
enbart beaktats i den omfattning information därom lämnats
skriftligen av uppdragsgivaren/ägaren eller dennes ombud.
Förutom det som framgår av utdrag från Fastighetsregistret
samt av uppgifter som lämnats av uppdragsgivaren/ägaren
eller dennes ombud har det förutsatts att värderingsobjektet
inte belastas av icke inskrivna servitut, nyttjanderättsavtal
eller andra avtal som i något avseende begränsar fastighetsägarens rådighet över egendomen samt att värderingsobjektet
inte belastas av betungande utgifter, avgifter eller andra
gravationer. Vidare har det förutsatts att värderingsobjektet
inte är föremål för tvist i något avseende.
2 Förutsättningar för värdeutlåtande
2.1 Den information som innefattas i värdeutlåtandet har insamlats från källor som bedömts vara tillförlitliga. Samtliga
uppgifter som erhållits genom uppdragsgivaren/ägaren eller
dennes ombud och eventuella nyttjanderättshavare, har
förutsatts vara korrekta. Uppgifterna har endast kontrollerats
genom en allmän rimlighetsbedömning. Vidare har förutsatts
att inget av relevans för värdebedömningen har utelämnats av
uppdragsgivaren/ägaren eller dennes ombud.
2.2 De areor som läggs till grund för värderingen har erhållits
genom uppdragsgivaren/ägaren eller dennes ombud. Värderaren har förlitat sig på dessa areor och har inte mätt upp dem
på plats eller på ritningar, men areorna har kontrollerats
genom en rimlighetsbedömning. Areorna har förutsatts vara
uppmätta i enlighet med vid varje tillfälle gällande ”Svensk
Standard”.
2.3 Vad avser hyres- och arrendeförhållanden eller andra
nyttjanderätter, har värdebedömningen i förekommande fall
utgått från gällande hyres- och arrendeavtal samt övriga
nyttjanderättsavtal. Kopior av dessa eller andra handlingar
utvisande relevanta villkor har erhållits av uppdragsgivaren/ägaren eller dennes ombud.
2.4 Värderingsobjektet förutsätts dels uppfylla alla erforderliga
myndighetskrav och för fastigheten gällande villkor, såsom
planförhållanden etc, dels ha erhållit alla erforderliga myndighetstillstånd för dess användning på sätt som anges i utlåtandet.
3
Miljöfrågor
3.1 Värdebedömningen gäller under förutsättningen att mark eller
byggnader inom värderingsobjektet inte är i behov av sanering eller att det föreligger någon annan form av miljömässig
belastning.

3.2 Mot bakgrund av vad som framgår av 3.1 ansvarar värderaren
inte för den skada som kan åsamkas uppdragsgivaren eller
tredje man som en konsekvens av att värdebedömningen är
felaktig på grund av att värderingsobjektet är i behov av
sanering eller att det föreligger någon annan form av
miljömässig belastning.
4
Besiktning, tekniskt skick
4.1 Den fysiska konditionen hos de anläggningar (byggnader osv)
som beskrivs i utlåtandet är baserad på översiktlig okulär
besiktning. Utförd besiktning har ej varit av sådan karaktär att
den uppfyller säljarens upplysningsplikt eller köparens undersökningsplikt enligt 4 kap 19 § Jordabalken. Värderingsobjektet förutsätts ha det skick och den standard som okulärbesiktningen indikerade vid besiktningstillfället.
4.2 Värderaren tar inget ansvar för dolda fel eller icke uppenbara
förhållanden på egendomen, under marken eller i byggnaden,
som skulle påverka värdet. Inget ansvar tas för
• sådant som skulle kräva specialistkompetens eller speciella
kunskaper för att upptäcka.
• funktionen (skadefriheten) och/eller konditionen hos byggnadsdetaljer, mekanisk utrustning, rörledningar eller
elektriska komponenter.
5
Ansvar
5.1 Eventuella skadeståndsanspråk till följd av påvisad skada till
följd av fel i värdeutlåtandet skall framställas inom ett år från
värderingstidpunkten (datum för undertecknande av värderingen).
5.2 Det maximala skadestånd som kan utgå för påvisad skada till
följd av fel i värdeutlåtandet är 25 prisbasbelopp vid värderingstidpunkten.
6 Värdeutlåtandets aktualitet
6.1 Beroende på att de faktorer som påverkar värderingsobjektets
marknadsvärde förändras över tiden är den värdebedömning
som återges i utlåtandet gällande endast vid värdetidpunkten
med de förutsättningar och reservationer som angivits i utlåtandet.
6.2 Framtida in- och utbetalningar samt värdeutveckling som
redovisas i utlåtandet i förekommande fall, har gjorts utifrån
ett scenario som, enligt värderarens uppfattning, återspeglar
fastighetsmarknadens förväntningar om framtiden. Värdebedömningen innebär inte någon utfästelse om faktisk framtida
kassaflödes- och värdeutveckling.
7
Värdeutlåtandets användande
7.1 Innehållet i värdeutlåtandet med tillhörande bilagor tillhör
uppdragsgivaren och skall användas i sin helhet till det syfte
som anges i utlåtandet.
7.2 Används värdeutlåtandet för rättsliga förfoganden, ansvarar
värderaren endast för direkt eller indirekt skada som kan
drabba uppdragsgivaren om utlåtandet används enligt 7.1.
Värderaren är fri från allt ansvar för skada som drabbat tredje
man till följd av att denne använt sig av värdeutlåtandet eller
uppgifter i detta.
7.3 Innan värdeutlåtandet eller delar av det reproduceras eller
refereras till i något annat skriftligt dokument, måste värderingsföretaget godkänna innehållet och på vilket sätt
utlåtandet skall återges.
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Värdeutlåtande
Kommun

Nyköping

Objekt

Nötudden Fastigheter AB

Värdetidpunkt

2021-09-30

Företagssäte:

Företagssäte:

Org. nr: 556107–6968
VärderingsInstitutet A. Sundqvist AB
Värmbolsvägen 7
641 52 Katrineholm
info@properate.se
www.properate.se

Org. nr: 556760–5026
Värderingsinstitutet Norra AB c/o
VärderingsInstitutet A. Sundqvist AB
Värmbolsvägen 7
641 52 Katrineholm
norra@properate.se
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1

2021-09-30

UPPDRAGET
1.1

Uppdragsgivare

Undertecknande företag Värderingsinstitutet A. Sundqvist har genom Anton Jansson
erhållit uppdraget av:
Randviken Fastigheter AB
Box 16038
103 21 Stockholm

1.2

Syfte

Syftet med uppdraget är att uppskatta objektets marknadsvärde med utgångspunkt av
marknadsvärdebedömningar utförda av undertecknande företag, totalt 8 fastigheter
med värdetidpunkt 2021-09-30. Underlag för värderingen se vidare punkt 2. Begreppet
marknadsvärde, värderingsmetod samt värderingsstandard se vidare punkt 3. Samtliga
uppdrag utförds enligt allmänna villkor för värdeutlåtande (visas på www.properate.se).
1.3

Värdetidpunkt

Marknadsvärdet hänför sig till värdetidpunkten 2021-09-30.
1.4

Förutsättningar

Marknadsvärdebedömningen avser de enskilda fastigheterna och eventuella portföljpremier-/rabatter har ej beaktats. Samtliga ekonomiska förutsättningar såsom faktiska hyresintäkter, övriga intäkter, driftkostnader, underhållskostnader och övriga förutsättningar i bedömningen, förutsätts vara oförändrade i förhållande till tidigare marknadsvärdebedömningar per 2021-03-08.
1.5

Ändamål

Marknadsvärdebedömningen skall enligt uppdragsgivaren användas för externt bruk
inför finansiering/investering. Denna rapports användning är endast för den part till vilken den är utställd för specifika ändamål som anges häri och inget ansvar accepteras
från tredje part för hela eller delar av dess innehåll.
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Nyköping
Nötudden Fastigheter AB
Nyköping

2

2021-09-30

VÄRDERINGSUNDERLAG
2.1

Värderingsobjekten

Värderingsobjektet totalt 8 fastigheter utgöres främst av flerbostadshus med delvis
kontors- och butikslokaler. Fastigheterna är belägna i centrala Nyköping. Den sammanlagda uthyrningsbara arean uppgår till 15 360 kvm. Samtliga fastigheter är upplåtna
med äganderätt och lagfaren ägare är Nötudden Fastigheter AB varav 3 helägda dotterbolag via koncernmoder. (Se närmare bilaga 1)
2.2

Ekonomiska förhållanden

Rådande hyresvillkor inklusive övriga fastighetsrelaterade intäkter har erhållits av Nötudden Fastigheter AB. I de fall lokaler bedömts tomställda har ett ekonomiskt vakansavdrag beaktats. Med hänsyn till objektens storlek, karaktär och läge, har även aktuell och
långsiktig vakans- och hyresrisk beaktats
Kostnaderna för drift och löpande underhåll samt avsättning för periodiskt underhåll har
bedömts med hjälp av statistik, uppgifter från Nötudden Fastigheter AB, kontraktsuppgifter och jämförelser med liknande fastigheter. Kostnaderna för drift och underhåll bedöms i genomsnitt följa inflationsutvecklingen under kalkylperioden.
2.3

Besiktning

Fastigheterna besiktigades mars 2021 samt april 2018. Värdebedömningen grundar sig
på fastigheternas standard och skick vid besiktningen. Besiktningen utgörs av en enklare okulär syn i ett urval av lokalerna och är inte av sådan karaktär och omfattning att
den uppfyller säljarens upplysningsplikt eller köparens undersökningsplikt enligt 4 kap
19 § Jordabalken.
2.4

Miljöaspekter

Värdebedömningen grundas på förutsättningen att nuvarande eller annan verksamhet
kan bedrivas utan att åläggas hinder eller begränsningar med hänvisning till gällande
miljölagstiftning. Värderingen förutsätter att inga miljöskulder i mark eller byggnad förekommer.
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Nyköping
Nötudden Fastigheter AB
Nyköping

3

2021-09-30

VÄRDERINGSTEORIER OCH -METODER
3.1

Begreppet marknadsvärde

”Med marknadsvärde avses sannolikt pris vid en tänkt försäljning på en fri och öppen
marknad. Försäljningen förutsätts ske vid värdetidpunkten efter att fastigheten varit utbjuden till försäljning på ett för fastigheten sedvanligt sätt under en normal marknadsföringstid.”
Vid den tänkta försäljningen får inte föreligga något tvång att överlåta fastigheten och
inte några speciella partsrelationer. Definitioner är i enlighet med International Valuation Standards 2017 (IVS 2017), fastställda av International Valuation Standard Council
(IVCS).
3.2

Värderingsmetod

Värderingen genomförs med ortsprismetod där marknadsvärdebedömning utförs med
ledning av transaktioner för likartade fastigheter, så kallade jämförelseobjekt. Fastigheterna är mycket sällan helt jämförbara varför normering till värdebärande faktorer
måste ske. I detta utlåtande har normering skett dels till area, dels till driftnetto. Normering till driftnetto benämns nettokapitaliseringsmetod. Metoden avser en översiktlig bedömning med hänsyn till risk och potential och beräknar en evig kapitalisering av ett
normaliserat driftnetto vid full uthyrning. Driftnettot beräknas utifrån bedömda marknadsmässiga hyror, samt bedömda drift- och underhållskostnader. Kapitaliseringen
sker med ett bedömt marknadsmässigt direktavkastningskrav.
Marknadsvärdet har även bedömts med en framåtriktad avkastningsmetod. Till grund
för avkastningsmetoden ligger en kassaflödesanalys med ett fem- eller ett tioårigt
kassaflöde över framtida in- och utbetalningar med beaktande av bedömd utveckling
av hyror, drift- och underhållskostnader (vilka normalt bedöms följa inflationen) och den
aktuella samt långsiktiga vakans- och hyresrisken. För avkastningsmetoden bedöms
även kalkylräntan motsvararande marknadens krav på totalavkastning och kan sägas
bestå av riskfri realränta med kompensation för inflation samt riskfaktor varierande med
fastighetens geografiska läge, lokaltyp, alternativanvändning, kontraktsvillkor, hyresintäkt, vakansrisk, omflyttningstakt, framtidsförutsättningar. Kalkylräntan kan sägas utgöra ett inflations anpassat direktavkastningskrav. Värderingsmetoden är i enlighet
med International Valuation Standards 2017 (IVS 2017), fastställda av International
Valuation Standard Council (IVCS).
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2021-09-30

Värderingsstandard

Värderingarna har utförts i enlighet med IVS och RICS värderingsstandard (upplaga
2017 Global). Värderingsutlåtandet uppfyller kraven i punkterna 128-130 i ESMA uppdateringen av CESR’s rekommendationer för ett konsekvent genomförande i Europeiska
kommissionens förordning nr 809/2004 om genomförande av prospektdirektivet. Definitioner och värdebegrepp är i enlighet med International Valuation Standards 2017 (IVS
2017), fastställda av International Valuation Standard Council (IVCS).
Marknadsvärdebedömningen har utförts av en auktoriserad fastighetsvärderare godkänd av Samhällsbyggarna och styrelsen för Sektionen för Fastighetsvärdering, SFF och
har agerat som oberoende extern fastighetsvärderare. Värderingsinstitutet anser oss ha
god kunskap om fastighetsmarknaden samt de aktuella delmarknaderna, och därmed
den kompetens som krävs för att genomföra värdebedömningarna.
Denna rapports användning är endast för den part till vilken den är utställd för specifika
ändamål som anges häri och inget ansvar accepteras från tredje part för hela eller delar
av dess innehåll.
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SLUTLIG VÄRDEBEDÖMNING
Förutsättningar
Värdebedömningen gäller under de förutsättningar och villkor som är preciserade i detta
utlåtande.

Marknadsvärde per september 2021
310 000 000 KRONOR
Trehundratiomiljonerkronor
Bedömt värdeintervall
294 500 tkr - 325 500 tkr

Nyköping 2021-11-24

VärderingsInstitutet A. Sundqvist AB

Erik Hernblom
Jägmästare/Civilekonom
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Nyköping
Nötudden Fastigheter AB
2021-09-30

Nyköping

BILAGA I
Fastighets
beteckning

BORGAREN 15
BROVAKTEN 5
FRUÄNGEN 9
JÄRNHANDLAREN 3
JÄRNHANDLAREN 28
KOMPANIET 24
KOMPANIET 28
RÅDMANNEN 18

Adress

Värderingsobjektet

VÄSTRA STORGATAN 27A
ÖSTRA STORGATAN 2
KUNGSGATAN 3A
VÄSTRA STORGATAN 7
BAGAREGATAN 37
BEHMBROGATAN 2A
FOLKUNGAVÄGEN 17
FRUÄNGSGATAN 6A

Kommun Ägare
Nyköping
Nyköping
Nyköping
Nyköping
Nyköping
Nyköping
Nyköping
Nyköping

Moderbolag

NF VÄSTRA TRÄDGÅRDSGATAN AB NÖTUDDEN FASTIGHETER HOLDING AB
NÖTUDDEN FASTIGHETER AB
NÖTUDDEN FASTIGHETER HOLDING AB
NÖTUDDEN FASTIGHETER AB
NÖTUDDEN FASTIGHETER HOLDING AB
NF JÄRNHANDLAREN 3 AB
NÖTUDDEN FASTIGHETER HOLDING AB
NÖTUDDEN FASTIGHETER AB
NÖTUDDEN FASTIGHETER HOLDING AB
NÖTUDDEN FASTIGHETER AB
NÖTUDDEN FASTIGHETER HOLDING AB
NÖTUDDEN FASTIGHETER AB
NÖTUDDEN FASTIGHETER HOLDING AB
NÖTUDDEN FASTIGHETER AB
NÖTUDDEN FASTIGHETER HOLDING AB
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Typ
Uthyrningsbar
koder Fastighetstyper area kvm
321
321
320
325
321
321
320
320

Bostäder
Bostäder
Bostäder
Lokaler
Bostäder
Bostäder
Bostäder
Bostäder

4 050
2 633
771
1 340
1 146
3 568
997
855
Summa 15 360
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JLL har på uppdrag av Vault Investment Partners AB, genom Anton Jansson, blivit instruerade att
sammanställa och intyga marknadsvärdet av fastigheten Vänersnipan 1 i Karlstad kommun per
värdetidpunkten 2021-03-31.
Fastigheten har ej besiktigats och värderingen är en så kallad desktopvärdering.
УХТ
Vid tillämpning av Europeiska kommissionens förordning nr 809/2004 implementering av
Prospectus Directive, är vi ansvariga för denna värderingsrapport och har kontrollerat att, så vitt vi
vet (vidtagit stor omsorg för att säkerställa att så är fallet), informationen i denna värderingsrapport
är i enlighet med de faktiska underliggande förhållandena och att ingenting är utelämnat som
skulle kunna påverka dess innebörd. Värderingsrapporten uppfyller kraven i punkt 128–130 i
ESMA:s uppdatering av CESR:s rekommendationer för ett konsekvent genomförande i Europeiska
kommissionens förordning nr 809/2004 gällande genomförandet av Prospectus Directive.
ü- -$)".)/") )
Värdebedömningen bygger på en kassaflödesanalys i kombination med en ortsprisanalys.
Kassaflödesanalysen bygger på vår tolkning av marknadens förväntningar om framtida utveckling
av värdegrundade parametrar vid värdetidpunkten och innebär att värderingsobjektets värde
baseras på nuvärdet av de prognostiserade kassaflödena jämte ett restvärde satt per
kalkylperiodens slut (10 år). Antaganden avseende framtida kassaflöden har gjorts utifrån en analys
av följande parametrar:
•
•
•
•

Marknadsmässiga lokalhyror appliceras vid uthyrning av vakanta lokaler
Drift- och underhållskostnader för jämförbara fastigheter
Bedömda kostnader för hyresgästanpassningar i samband med nyuthyrningar
Ortsprisinformation från av JLL lagrad marknadsinformation

Utifrån analysen av ovan angivna värdepåverkande parametrar har kassaflöden och restvärden vid
kalkylperiodens slut diskonterats med en bedömd kalkylränta. Värdepåverkande parametrar som
använts i värderingarna motsvarar JLL’s tolkning av hur en investerare och andra aktörer på
marknaden resonerar och verkar. Summan av kassaflödet och restvärdet för individuellt
värderingsobjekt svarar för bedömt marknadsvärde.
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Med en fastighets marknadsvärde avses det mest sannolika priset vid en försäljning på en fri och
öppen fastighetsmarknad vid ett visst givet tillfälle med tillräcklig marknadsföringstid och utan
partsrelationer och utan tvång.
Härmed intygar JLL att marknadsvärdet för fastigheten Vänersnipan 1 i Karlstad kommun per
värdetidpunkten 2021-03-31 har bedömts till:
УУУЩТТТТТ&-*)*-
Ѱ//#0)- '1($'%*) -.%0#0)-/0. ).1 ).&&-*)*-ѱ


Stockholm den 19 april 2021,

Patrik Lofvenberg

Rodriguez Meshe

Head of Valuation & Strategic Advisory
Patrik.Lofvenberg@eu.jll.com

Associate, Valuation & Strategic Advisory
Rodriguez.Meshe@eu.jll.com
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1.1. Bilaga 2 - Allmänna villkor för värdeutlåtande
Dessa allmänna villkor är utarbetade med utgångspunkt från God Värderarsed, upprättat av Sektionen För
Fastighetsvärdering inom Samhällsbyggarna och är avsedda för auktoriserade värderare inom
Samhällsbyggarna. Villkoren gäller från 2010-12-01 vid värdering av hela, delar av fastigheter, tomträtter,
byggnader på ofri grund eller liknande värderingsuppdrag inom Sverige. Såvitt ej annat framgår av
värdeutlåtandet gäller följande;
Уü- 0/'ÿ/) /.*(!//)$)"
1.1 Värderingsobjektet omfattar i värdeutlåtandet angiven fast egendom eller motsvarande med tillhörande
rättigheter och skyldigheter i form av servitut, ledningsrätt, samfälligheter och övriga rättigheter eller
skyldigheter som framgår av utdrag från Fastighetsregistret hänförligt till värderingsobjektet.
1.2 Värdeutlåtandet omfattar även, i förekommande fall, till värderingsobjektet hörande fastighetstillbehör
och byggnadstillbehör, dock ej industritillbehör i annan omfattning än vad som framgår av utlåtandet.
1.3 Kontroll av inskrivna rättigheter har skett genom utdrag från Fastighetsregistret. Den information som
erhållits genom Fastighetsregistret har förutsatts vara korrekt och fullständig, varför ytterligare utredning av
legala förhållanden och dispositionsrätt ej vidtagits. Vad gäller legala förhållanden utöver vad som framgår
av Fastighetsregistret har dessa enbart beaktats i den omfattning information därom lämnats skriftligen av
uppdragsgivaren/ägaren eller dennes ombud. Förutom det som framgår av utdrag från Fastighetsregistret
samt av uppgifter som lämnats av uppdragsgivaren/ägaren eller dennes ombud har det förutsatts att
värderingsobjektet inte belastas av icke inskrivna servitut, nyttjanderättsavtal eller andra avtal som i något
avseende begränsar fastighetsägarens rådighet över egendomen samt att värderingsobjektet inte belastas
av betungande utgifter, avgifter eller andra gravationer. Vidare har det förutsatts att värderingsobjektet inte
är föremål för tvist i något avseende.
Фť-0/.ü//)$)"-!ť-1ü- 0/'ÿ/) 
2.1 Den information som innefattas i värdeutlåtandet har in-samlats från källor som bedömts vara
tillförlitliga. Samtliga uppgifter som erhållits genom uppdragsgivaren/ägaren eller dennes ombud och
eventuella nyttjanderättshavare, har förutsatts vara korrekta. Uppgifterna har endast kontrollerats genom
en allmän rimlighetsbedömning. Vidare har förutsatts att inget av relevans för värdebedömningen har
utelämnats av uppdragsgivaren/ägaren eller dennes ombud.
2.2 De areor som läggs till grund för värderingen har erhållits genom uppdragsgivaren/ägaren eller dennes
ombud. Värde-rören har förlitat sig på dessa areor och har inte mätt upp dem på plats eller på ritningar, men
areorna har kontrollerats genom en rimlighetsbedömning. Areorna har förutsatts vara uppmätta i enlighet
med vid varje tillfälle gällande ”Svensk Standard”.
2.3 Vad avser hyres- och arrendeförhållanden eller andra nyttjanderätter, har värdebedömningen i
förekommande fall utgått från gällande hyres- och arrendeavtal samt övriga nyttjanderättsavtal. Kopior av
dessa eller andra handlingar utvisande relevanta villkor har erhållits av uppdrags-givaren/ägaren eller
dennes ombud.
2.4 Värderingsobjektet förutsätts dels uppfylla alla erforderliga myndighetskrav och för fastigheten gällande
villkor, såsom planförhållanden etc., dels ha erhållit alla erforderliga myndighetstillstånd för dess
användning på sätt som anges i utlåtandet.
Х$'%ť!-ÿ"*-
3.1 Värdebedömningen gäller under förutsättningen att mark eller byggnader inom värderingsobjektet inte
är i behov av sanering eller att det föreligger någon annan form av miljömässig belastning.
3.2 Mot bakgrund av vad som framgår av 3.1 ansvarar värderaren inte för den skada som kan åsamkas
uppdragsgivaren eller tredje man som en konsekvens av att värdebedömningen är felaktig på grund av att
värderingsobjektet är i behov av sanering eller att det föreligger någon annan form av miljömässig belastning.
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4.1 Den fysiska konditionen hos de anläggningar (byggnader osv) som beskrivs i utlåtandet är baserad på
översiktlig okulär besiktning. Utförd besiktning har ej varit av sådan karaktär att den uppfyller säljarens
upplysningsplikt eller köparens undersökningsplikt enligt 4 kap 19 § Jordabalken. Värderingsobjektet
förutsätts ha det skick och den standard som okulärbesiktningen indikerade vid besiktningstillfället.
4.2 Värderaren tar inget ansvar för dolda fel eller icke uppenbara förhållanden på egendomen, under marken
eller i byggnaden, som skulle påverka värdet. Inget ansvar tas för
• sådant som skulle kräva specialistkompetens eller speciella kunskaper för att upptäcka.
• funktionen (skadefriheten) och/eller konditionen hos byggnadsdetaljer, mekanisk utrustning, rörledningar
eller elektriska komponenter.
Ч).1-
5.1 Eventuella skadeståndsanspråk till följd av påvisad skada till följd av fel i värdeutlåtandet skall framställas
inom ett år från värderingstidpunkten (datum för undertecknande av värderingen).
5.2 Det maximala skadestånd som kan utgå för påvisad skada till följd av fel i värdeutlåtandet är 25
prisbasbelopp vid värderingstidpunkten.
Шü- 0/'ÿ/) /.&/0'$/ /
6.1 Beroende på att de faktorer som påverkar värderingsobjektets marknadsvärde förändras över tiden är
den värdebedömning som återges i utlåtandet gällande endast vid värdetidpunkten med de förutsättningar
och reservationer som angivits i utlåtandet.
6.2 Framtida in- och utbetalningar samt värdeutveckling som redovisas i utlåtandet i förekommande fall, har
gjorts utifrån ett scenario som, enligt värderarens uppfattning, återspeglar fastighetsmarknadens
förväntningar om framtiden. Värdebedömningen innebär inte någon utfästelse om faktisk framtida
kassaflödes- och värdeutveckling.
Щü- 0/'ÿ/) /.)1ü)) 
7.1 Innehållet i värdeutlåtandet med tillhörande bilagor tillhör uppdragsgivaren och skall användas i sin
helhet till det syfte som anges i utlåtandet.
7.2 Används värdeutlåtandet för rättsliga förfoganden, ansvarar värderaren endast för direkt eller indirekt
skada som kan drabba uppdragsgivaren om utlåtandet används enligt 7.1. Värderaren är fri från allt ansvar
för skada som drabbat tredje man till följd av att denne använt sig av värdeutlåtandet eller uppgifter i detta.
7.3 Innan värdeutlåtandet eller delar av det reproduceras eller refereras till i något annat skriftligt dokument,
måste värderingsföretaget godkänna innehållet och på vilket sätt utlåtandet skall återges.

4

Bolagsbeskrivning Randviken Fastigheter AB (publ) 2021

112

Randviken Fastigheter AB (publ) | Box 16038 | 103 21 Stockholm

