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VIKTIG INFORMATION OM NASDAQ FIRST NORTH PREMIER GROWTH MARKET
Nasdaq First North Premier Growth Market är en registrerad SME Growth Market, i enlighet med EU:s direktiv om marknader för finan-
siella instrument (EU 2014/65) såsom implementerad i den nationella lagstiftningen i Danmark, Finland och Sverige, som drivs av en mark-
nadsplats inom Nasdaqgruppen. Emittenter på Nasdaq 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 
Nasdaq 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 Nasdaq First North Premier Growth Market har en Certified Adviser som övervakar att reglerna följs. 
De respektive Nasdaq-marknadsplatserna godkänner ansökan om upptagande till handel.
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ALLMÄNT
Denna bolagsbeskrivning (”Bolagsbeskrivningen”) har upprättats av styrelsen för Prime Living AB (publ), org.nr 556715-7929, (”Prime 
Living” eller ”Bolaget”) med anledning av Prime Livings samgående med Studentbostäder i Sverige AB, org.nr 559163-0727, (”Studentbo-
städer i Sverige”) (”Samgåendet”). Samgåendet sker genom att Bolaget förvärvar samtliga aktier i Studentbostäder i Sverige med vederlag 
i form av nyemitterade preferensaktier av serie B och serie C i Prime Living. Med det ”Sammanslagna Bolaget” avses Bolaget efter att 
Samgåendet genomförs. Med ”Koncernen” avses den koncern vari det Sammanslagna Bolaget är moderbolag. Samtliga finansiella siffror i 
Bolagsbeskrivningen är i svenska kronor (”SEK”) om inget annat anges och ”MSEK” indikerar miljoner SEK.

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.

Tvist i anledning av innehållet i Bolagsbeskrivningen och därmed sammanhängande rättsförhållanden skall 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 någon 
annan jurisdiktion. Distribution av denna Bolagsbeskrivning är föremål för restriktioner i 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 jurisdi-
ktion. 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.

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 OM 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. Detta är fallet då belopp anges i tusen-, miljon- eller 
miljardtal. Förutom när så uttryckligen anges har ingen information i Bolagsbeskrivningen granskats eller reviderats av Bolagets revisor.

MARKNADSINFORMATION OCH VISS FRAMTIDSINRIKTAD 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 offentliggjorts 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 of-
fentliggörandet 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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RISKER RELATERADE TILL KONCERNENS   
VERKSAMHET, BRANSCH OCH MARKNAD
Förändringar i makroekonomiska faktorer kan leda till 
högre vakansgrad och räntor, ökade kostnader samt lägre 
hyresnivåer
Fastighetsbranschen och dess branschrelaterade risker påver-
kas i stor utsträckning av makroekonomiska faktorer såsom den 
allmänna konjunkturutvecklingen, tillväxten, sysselsättningen, 
produktionstakten för nya lokaler, förändringar i infrastruktur, 
befolkningstillväxt, inflationen och räntenivåerna. Tillväxten i 
ekonomin påverkar sysselsättningsgraden, som är en väsent-
lig 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 
på 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. I au-
gusti 2020 prognostiserades BNP-tillväxten för helåret att uppgå 
till -4,8 procent, men väntas återhämtas relativt snabbt med en 
tillväxt under 2021 om 3,4 procent.1 Räntekostnaden för skulder 
hos bland annat kreditinstitut är en stor kostnad för Koncernen. 
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 realise-
ras skulle det kunna ha en väsentlig negativ inverkan på Bolagets 
verksamhet, resultat eller finansiella ställning.

Lägre hyresintäkter och ekonomisk uthyrningsgrad,   
liksom ökad hyresgästomsättning, kan ha en negativ   
effekt på Koncernens rörelseresultat
Koncernens lönsamhet är beroende av dess förmåga att bibe-
hålla 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 an-
nat makroekonomiska förhållanden, demografiska trender och 
produktionstakten för nya bostadsfastigheter, vilka skulle kunna 
öka tillgången på hyresreglerade bostadsfastigheter i förhållan-
de 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.

Den ekonomiska uthyrningsgraden för Koncernens fastighetsbe-
stånd har en väsentlig inverkan på Koncernens hyresintäkter och 
följaktligen också på Koncernens lönsamhet. Bolagets ekono-
miska uthyrningsgrad för räkenskapsåret 2019 uppgick till 90 
procent. Det finns inga garantier för att Koncernen lyckas hålla 
sin ekonomiska uthyrningsgrad på en motsvarande nivå i framti-
den. Om Koncernens ekonomiska 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.

Koncernen är föremål för risker relaterat till sina   
fastighetsutvecklingsprojekt
Koncernens verksamhet omfattar till stor del fastighetsut-
vecklingsprojekt i form av nybyggnationer. Det är således en 
förutsättning för Bolagets fortsatta utveckling att sådana projekt 
kan genomföras med ekonomisk lönsamhet. Möjligheten att 
genomföra fastighetsutvecklingsprojekt med ekonomisk lön-
samhet är bland annat beroende av ett antal faktorer såsom att 
Koncernen kan bibehålla och rekrytera nödvändig kompetens 
inom bland annat bygg, projektering och design, erhålla och 
bibehålla nödvändiga tillstånd och myndighetsbeslut (inklusive 
tidsbegränsade bygglov) samt upphandla entreprenader för 

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 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.  https://www.konj.se/download/18.16add5b5171ac20b6c43b23c/1588601302383/Konjunkturuppdatering_apr2020.pdf.
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projektens genomförande på för Koncernen acceptabla villkor. 
Koncernens fastighetsutvecklingsprojekt anpassas till de förut-
sättningar marken, tillstånden samt tid- och kostnadsramar satta 
för projektet medger. Fastigheterna kan uppföras genom såväl 
traditionell byggnation som genom inköp av moduler från andra 
länder beroende på projektet. Det finns en risk att upphandlade 
entreprenader fördröjs eller inte kan fullföljas vilket i sin tur bland 
annat skulle kunna medföra ökade projekteringskostnader eller 
att Koncernens kunder riktar krav till följd av avtalsbrott. Vidare 
finns en risk att eventuellt investeringsstöd minskas eller dras in, 
vilket i motsvarande mån skulle påverka projektets lönsamhet.

Vidare är Koncernens fastighetsutveckling beroende av löpande 
tillförsel och finansiering av nya projekt på för Koncernen 
acceptabla villkor, innefattande bland annat tillgång till nya 
fastigheter för nybyggnation, erhållande av byggrätter, bygglov 
samt utveckling av befintliga och nya samarbeten med samar-
betspartners. Möjligheten att genomföra fastighetsutvecklings-
projekt med ekonomisk lönsamhet kan dessutom bland annat 
påverkas av om projekten i tillräcklig grad svarar mot markna-
dens efterfrågan, om efterfrågan eller marknadshyror generellt 
förändras, bristande planering, analys och kostnadskontroll, 
förändringar i skatter och avgifter, samt andra faktorer som kan 
leda till fördröjningar eller ökade eller oförutsedda kostnader i 
projekten. Exempelvis kan Koncernen tvingas skriva ned värden 
på byggrätter om dessa inte förädlas som förväntat till följd av 
de risker som beskrivs ovan. Om Koncernen inte lyckas erhålla 
nödvändiga myndighetstillstånd eller beslut för berörd fastighet, 
eller om tillstånd inte kan erhållas inom rimlig tid och utan kom-
plikationer, finns det även en risk för att värdet på de aktuella 
projekten blir lägre än beräknat, vilket skulle kunna inverka 
negativt på Koncernens finansiella ställning. 

Vid såväl nyproduktion som vid fastighetsförvaltning förekom-
mer även tekniska risker. Dessa inkluderar risk för konstruk-
tionsfel, andra dolda fel eller brister, skador (exempelvis genom 
brand eller fel på inventarier) samt föroreningar. Om sådana 
tekniska problem skulle uppstå kan de komma att medföra för-
seningar av planerade nyproduktioner eller ökade kostnader för 
nyproduktion och förvaltning av Koncernens fastigheter.

Om en eller flera av ovanstående faktorer skulle utvecklas 
negativt eller om någon av de ovan beskrivna riskerna skulle 
realiseras, skulle det kunna ha en väsentlig negativ inverkan på 
Bolagets rykte, verksamhet, resultat och finansiella ställning.

Ökade driftskostnader kan eventuellt inte kompenseras 
fullt ut i hyresavtal och oförutsedda och omfattande 
renoveringsbehov kan leda till ökade underhållskostnader 
Driftskostnader utgörs huvudsakligen av kostnader som är tax-
ebundna såsom kostnader för el, renhållning, 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 höjande riktning. I den mån eventuella prishöjningar inte kom-
penseras genom reglering i hyresavtal, eller hyresökning genom 
omförhandling av hyresavtal, kan Koncernens resultat eller finan-
siella ställning påverkas negativt i motsvarande utsträckning.

Utgifter för underhåll är hänförliga till åtgärder som syftar till att 
långsiktigt bibehålla fastighetens standard. Dessa utgifter kost-
nadsförs i den utsträckning de utgör reparationer och utbyten 
av mindre delar. Andra tillkommande utgifter av underhållskarak-
tär 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.

Länsstyrelsen kan besluta om stöd för byggande av nya bostä-
der för studerande eller hyresbostäder i områden med befolknings-
tillväxt och bostadsbrist. Ett sådant stöd får endast lämnas om 
projektet säkerställer relativt lägre boendekostnader, så kallade 
normhyror. En sådan normhyra kan påverka Koncernens möjlighe-
ter att fritt justera hyran i syfte att täcka de utgifter som till exempel 
en ökad driftskostnad eller en underhållsåtgärd kan generera. 

Koncernen är föremål för risker relaterade till  Covid-19 
I slutet av december 2019 upptäcktes utbrottet av ett nytt 
coronavirus (senare benämnt covid-19) i staden Wuhan i Hu-
bei-provinsen i Kina. I slutet av februari 2020 spreds covid-19 
snabbt utanför Kina och den 11 mars 2020 meddelade Världs-
hälsoorganisationen (WHO) att utbrottet klassades som en 
pandemi. Som en följd av pandemin har stater, myndigheter 
och andra organisationer infört riktlinjer, råd, rekommendationer 
och förbud samt vidtagit andra åtgärder i syfte att begränsa 
smittspridningen. Bolagets verksamhet påverkas av covid-19 
främst genom möjligheten för skolor och universitet att hålla öp-
pet. Hyreskontrakt avseende studentbostäder tecknas vanligen 
med korta löptider och är i hög grad knutna till utbildningsåren. 
Om skolor och universitet skulle hålla stängt en längre tid eller 
erbjuda utbildning på distans kan nya kontrakt komma att 
tecknas med eftersläpning eller helt utebli med ökade vakanser 
och minskade intäkter som följd. Även osäkerhet i potentiella 
hyresgästers förväntningar om framtida öppethållande riskerar 
att resultera i vakanser.

Värdet på Koncernens fastighetsbestånd och de värden 
som redovisas i värderingintyg kan visa sig vara felaktiga 
Efter Samgåendet kommer det Sammanslagna Bolaget att ha en
fastighetsportfölj med över 4 000 studentbostäder och ett 
fastighetsvärde om cirka 3 500 MSEK. Värdet på fastigheterna 
påverkas av ett antal faktorer, dels fastighetsspecifika fakto-
rer såsom uthyrningsgrad, hyresnivå och driftkostnader, dels 
marknadsspecifika faktorer såsom direktavkastningskrav och 
kalkylräntor som härleds ur jämförbara transaktioner på fastig-
hetsmarknaden. 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 förvalt-
ningsfastigheter, vilket skulle påverka Bolagets resultat eller 
finansiella ställning negativt. 

Exempelvis genomförde Prime Living under 2020, mot bakgrund 
av klagomål från hyresgäster och indikationer på operationella 
problem, en besiktningsgenomgång av vissa fastigheter i be-
ståndet. Rapporten som togs fram visade ett antal allvarliga och 
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systematiska tekniska brister avseende bland annat mark- och 
grundarbete, värmesystem, ventilation, avlopp, utförande av 
den ursprungliga entreprenaden samt problem med fukt. Styrel-
sen har därefter gjort en omvärdering av fastigheterna varefter 
en nedskrivning om totalt cirka 254 MSEK bokfördes.

Fastighetsvärderingar representerar uppfattningen hos den 
oberoende värderaren, som sammanställer värderingsintyget 
och de underliggande antagandena prövas, på sedvanligt vis, 
genom slumpmässigt urval och 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, antaganden 
uthyrningsgrad och driftskostnader samt marknadsspecifika 
antaganden om makroekonomisk utveckling, allmänna eko-
nomiska trender, regional ekonomisk utveckling, sysselsätt-
ningsgrad, 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 fastighe-
terna kan säljas för. De värderingsmetoder, som för närvarande 
är vedertagna och har använts för att sammanställa värderings-
intyg för Koncernens fastighetsbestånd, kan i efterhand komma 
att visa sig olämpliga. Det kan inte uteslutas att de underliggan-
de antagandena i tidigare eller framtida värderingar av fastig-
heterna kan visa sig vara felaktiga. Vidare är värderingsintygen 
föremål för särskilda materialvärderingsosäkerheter givet utbrot-
tet av covid-19 och dess nuvarande inverkan samt den okända 
framtida inverkan som covid-19 kan ha på fastighetsmarknaden. 
Investerare bör därför inte utgå ifrån att det marknadsvärde på 
Koncernens fastigheter som redovisas i balansräkningen för det 
Sammanslagna Bolaget eller i proformaräkenskaperna är korrek-
ta eller att de inte kan komma att ändras i framtiden.

Koncernen genomför löpande fastighetstransaktioner
vilket medför osäkerhet och risker 
Inom ramen för Koncernens verksamhet genomförs fastighets-
transaktioner. Alla sådana transaktioner är förenade med osäkerhet 
och risker. Vid förvärv och bebyggelse av fastigheter föreligger 
exempelvis osäkerhet beträffande hantering av hyresgäster, oför-
utsedda kostnader för miljösanering, ombyggnad och hantering av 
tekniska problem, myndighetsbeslut samt uppkomsten av tvister 
relaterade till förvärvet eller fastighetens skick. Sådana osäkerheter 
kan leda till fördröjningar av projekt eller ökade eller oförutsedda 
kostnader för fastigheterna eller transaktionerna.

Om Bolaget inte kan få avsättning för fastigheterna till ett för-
delaktigt pris eller om krav riktas mot Bolaget kan det innebära 
fördröjningar av projekt eller ökade eller oförutsedda kostnader 
för fastigheterna eller transaktionerna. Koncernen utforskar 
löpande möjligheter att förvärva fastigheter och fastighetsbolag 
och är därmed föremål för risken för oförutsedda ökningar av 
transaktionskostnader eller inställda förvärv. Utöver riskerna 
förknippade med de förvärvade fastigheterna i sig, kan vissa 
förvärv vara mycket komplexa eller svåra att integrera och där-
med kräva mycket av ledningens tid och resurser. Skulle dessa 
risker avseende framtida förvärv bli verklighet kan detta ha en 

väsentlig negativ inverkan på Koncernens rörelseresultat.

Koncernens framgång, framtida verksamhet och 
affärsplan är beroende av Koncernens förmåga att   
attrahera, motivera och behålla nyckelpersoner 
Att kunna attrahera, motivera och behålla kvalificerad personal 
och ledande befattningshavare är viktigt för Koncernens fram-
gång, framtida verksamhet och affärsplan. I syfte att attrahera, 
motivera och behålla vissa nyckelpersoner kan Koncernen behöva 
höja ersättningen till dessa personer, med ökade kostnader som 
resultat. Koncernens nyckelpersoner innefattar främst Rebecka 
Eidenert, Lars Wikström, Samira Mchaiter och Camilla Thunmarker, 
vilka utgör ledningsgruppen i det Sammanslagna Bolaget (se när-
mare presentation i avsnittet ”Föreslagen styrelse, ledande befatt-

ningshavare och revisor”). Om Koncernen inte kan attrahera och 
behålla kvalificerad personal i framtiden, kan detta ha en väsentlig 
negativ effekt på Koncernens framtidsutsikter.

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 konkurrenskraft är 
bland annat beroende av dess förmåga att förvärva intressan-
ta fastigheter i attraktiva lägen för studentbostäder, attrahera 
och behålla hyresgäster, att förutse förändringar och trender i 
branschen och att snabbt anpassa sig till exempelvis nuvarande 
och framtida marknadsbehov. Koncernens främsta konkurrenter 
inkluderar bland andra Heimstaden Fastigheter i Sverige AB, 
K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB, Rikshem AB, Stena 
Fastigheter AB, Stiftelsen Stockholms studentbostäder och 
Studentbostäder i Linköping AB. Vidare kan ökad konkurrens på 
marknaden för studentbostäder negativt påverka Koncernens 
förmåga att konkurrera framgångsrikt. Dessutom konkurrerar 
Koncernen om hyresgäster, bland annat baserat på fastighetslä-
ge, hyror, storlek, tillgänglighet, kvalitet, hyresgästtillfredsställel-
se, 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 marknader-
na. Dessutom kan konkurrenter ha en högre tolerans för lägre 
avkastningskrav och mer effektiva teknikplattformar. Vidare 
kan Koncernen komma att behöva ådra sig ytterligare investe-
ringskostnader 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.

RISKER RELATERADE TILL KONCERNENS   
FINANSIERINGSARRANGEMANG
Koncernens verksamhet finansieras genom belåning vilket 
medför vissa risker
Per den 30 september 2020 beräknas Koncernens nettoskuld-
sättning, efter Samgåendet och baserat på proformaräkenska-
per, uppgå till cirka 2 000 MSEK. Det finns en risk att Koncernen 
i framtiden inte kan erhålla finansiering till gynnsamma villkor, 
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eller överhuvudtaget, eftersom upplåning kan behöva ske till 
betydligt högre kostnader än idag, långivare kan välja att inte 
förlänga Koncernens lån vid förfall eller att alternativa kreditfa-
ciliteter eventuellt inte står till Koncernens förfogande. Dess-
utom kan Koncernen i framtiden belåna sig 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.

Koncernens verksamhet har historiskt finansierats med banklån 
och/eller obligationslån och det är sannolikt att det kapital som 
krävs för att finansiera framtida förvärv och investeringskost-
nader i befintliga fastigheter, kommer att erhållas från dessa, 
eller liknande, finansieringskällor. Koncernens möjlighet att 
erhålla finansiering i framtiden är beroende av dess verksam-
het, framtidsutsikter och marknadssituation. Vid ogynnsamma 
marknadsförutsättningar kan Koncernens finansiella resultat 
påverkas negativt och detta kan minska finansieringsmöjlighe-
terna för Koncernen. Dessutom innehåller vissa av Koncernens 
kreditavtal finansiella åtaganden, vilka särskilt i ogynnsamma 
marknadslägen kan ha negativa konsekvenser för Koncernen, 
däribland begränsad flexibilitet av verksamheten, möjligheten 
att skaffa nya krediter, möjligheten att betala utdelning eller 
använda intäkter till annat än betalning av räntor och/eller amor-
teringar. Om Koncernens motparter inte fullgör sina skyldigheter 
gentemot Koncernen kan deras betalningsinställelser ha en 
väsentlig negativ inverkan på Koncernens finansiella ställning 
och rörelseresultat.

Fluktuationer i räntenivåer kan minska värdet på   
Koncernens fastigheter och öka kostnaderna för   
finansiering och därmed negativt påverka Koncernens   
verksamhet
Räntekostnader för Koncernens skulder är en av Koncernens 
största kostnadsposter. För perioden 1 januari – 30 september 
2020 uppgick Koncernens räntekostnader och liknande resultat-
poster, efter Samgåendet och baserat på proformaräkenskaper, 
till cirka 26 MSEK. Baserat på förhållandena under räkenskaps-
året 2019 skulle en förändring av Prime Livings genomsnittliga 
låneränta med +/- 1 procentenhet få en årlig effekt om +/- 10 
514 TSEK och en effekt på Prime Livings egna kapital om +/- 8 
348 TSEK. Ränterisk definieras som risken att förändringar i rän-
teläget samt marginal mellan statsobligationer och banker/finan-
sinstitut 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 bind-
ningstiden på räntorna.

Marknadsräntor påverkas främst av den förväntade infla-
tionstakten. De kortare räntorna påverkas främst av Riksbankens 
så kallade reporänta, vilken utgör ett penningpolitiskt styrinstru-
ment. 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 vän-
tas sjunka. Det rådande låga ränteläget i Sverige och i resten av 
EU har haft en betydande inverkan på bostadsfastighetsmarkna-
den 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 negativt kan påverka Bolagets resultat eller 
finansiella ställning.

Koncernen är beroende av att dess motparter kan   
uppfylla sina finansiella åtaganden
Kreditrisk definieras som risken för att Koncernens motparter 
inte kan uppfylla sina finansiella åtaganden mot Koncernen. 
Koncernens befintliga och potentiella kunder skulle kunna 
hamna i ett sådant finansiellt läge att de inte längre löpande 
kan erlägga avtalade hyror i tid eller i övrigt avstå från att 
fullgöra sina förpliktelser. Kreditrisk inom finansverksamheten 
uppstår bland annat vid placering av likviditetsöverskott samt 
vid erhållande av långa och kortfristiga kreditavtal. Det finns en 
risk att Koncernens motparter inte kan uppfylla sina åtaganden. 
Uteblivna hyresintäkter eller andra intäkter kan därmed påverka 
Bolagets resultat eller finansiella ställning negativt.

Koncernens hyresgäster består till stor del av studenter och 
Koncernen är således särskild beroende av att dessa kan 
uppfylla sina finansiella åtaganden. Inkomsterna för studenter 
utgörs i regel till stor del av statliga bidrag. Skulle sådana bidrag 
av någon anledning minska eller upphöra skulle det kunna få 
en väsentlig negativ inverkan på studenternas möjligheter att 
uppfylla sina finansiella åtaganden, vilket i sin tur skulle påverka 
Koncernen negativt. Vidare kan en bestående minskning av 
andelen studenter i samhället leda till ökade vakanser hos Kon-
cernen med minskade intäkter som följd. 

Refinansiering av befintliga skuldförbindelser kan visa sig 
vara omöjlig eller förenad med kraftigt ökade kostnader
Med refinansieringsrisk avses risken att finansiering inte alls 
kan erhållas, eller endast till kraftigt ökade kostnader. Per den 
30 september 2020 beräknas Koncernens nettoskuldsättning, 
efter Samgåendet och baserat på proformaräkenskaper, uppgå 
till cirka 2 000 MSEK. Det finns risk för att det Sammanslag-
na Bolaget framöver inte kommer att kunna refinansiera sina 
befintliga skuldförbindelser alternativt att detta inte kan ske på 
skäliga villkor, vilket skulle kunna ha en väsentlig negativ effekt 
på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat.

Koncernens skattesituation kan försämras till följd   
av ändrad skattelagstiftning
Koncernens verksamhet påverkas av de vid var tid gällande 
skattereglerna i de jurisdiktioner Koncernen bedriver eller kan 
komma att bedriva verksamhet. De inkluderar bolagsskatt, fast-
ighetsskatt, mervärdesskatt, regler rörande skattefri avyttring av 



Bolagsbeskrivning för Prime Living AB (publ) med anledning av samgåendet med Studentbostäder i Sverige AB8

Riskfaktorer

aktier, övriga statliga och kommunala pålagor samt ränteavdrag 
och bidrag. Bolagets skattesituation påverkas också av huruvida 
transaktioner mellan bolag inom Koncernen anses vara marknads-
mässigt prissatta. Vidare kan Bolaget misslyckas med att tillgo-
dogöra sig av skattemässiga underskott som uppstått inom eller 
utom Koncernen. Även om Bolagets verksamhet bedrivs i enlighet 
med Bolagets tolkning av tillämpliga lagar och regler på skatte-
området, och i enlighet med råd från skatterådgivare, kan det inte 
uteslutas att Bolagets tolkning är felaktig eller att sådana regler 
ändras med eventuell retroaktiv verkan. För beskattningsåret 2019 
uppgick Prime Livings redovisade skattekostnad till 22,5 MSEK, 
inklusive uppskjuten skatt, och Studentbostäder i Sveriges redo-
visade skattekostnad till -20 MSEK, inklusive uppskjuten skatt.

Vidare kan framtida förändringar i tillämpliga lagar och regler, 
eller tolkningar därav, påverka förutsättningarna för Bolagets 
verksamhet. Den 30 mars 2017 presenterade den svenska reger-
ingen ett lagförslag (SOU 2017:27) som, om det antas, sannolikt 
kommer att påverka framtida beskattning av fastighetsinveste-
ringar. Förslaget, som skickades på remiss under sommaren 2017 
och nu bereds av den svenska regeringen, avser förändringar av 
nuvarande inkomstskatt samt stämpelskatt och skatt på kapital-
vinster. Förslaget innebär bland annat att uppskjuten skatteskuld 
som hänför sig till skillnaden mellan skattemässigt restvärde och 
marknadsvärdet på fastigheten kommer att beskattas vid vissa 
ägarförändringar av ett fastighetsägande bolag, samt att indirekt 
försäljning av fastigheter kommer att bli föremål för stämpelskatt. 
Om lagförslaget skulle genomföras i dess nuvarande form kan 
detta leda till skatt som ska betalas på samtliga Koncernens 
framtida avyttringar av fastighetsägande företag.

Om Koncernens tolkning av skattelagstiftning, skatteavtal och 
andra skatteföreskrifter eller dess tillämplighet är felaktig, om 
en eller flera myndigheter med framgång gör negativa skatte-
justeringar avseende en affärsenhet inom Koncernen eller om 
gällande lagar, avtal, föreskrifter eller tolkningar av dessa eller 
den administrativa praxisen i förhållande till dessa förändras, 
inklusive ändringar med retroaktiv verkan, kan Koncernens tidi-
gare och nuvarande hantering av skattefrågor ifrågasättas. Om 
skattemyndigheter med framgång gör gällande sådana anspråk, 
kan detta leda till en ökad skattekostnad, inklusive skattetillägg 
och ränta, och få en väsentlig negativ inverkan på Koncernens 
rörelseresultat.

RISKER RELATERADE TILL LEGALA OCH   
REGULATORISKA FRÅGOR
Koncernen kan misslyckas med att följa tillämplig   
lagstiftning och riskerar att bli föremål för rättsliga   
och administrativa förfaranden 
Koncernen är verksam på flera olika geografiska marknader och 
måste efterleva kraven i ett antal koder, lagar och regleringar, 
inklusive detaljplanereglering, byggnadsstandarder, säkerhets-
föreskrifter m.m. Exempelvis regleras Koncernens verksamhet 
bland annat av miljöbalken (1998:808) och plan- och byggla-
gen (2010:900). Underlåtenhet att följa miljöbalken kan leda till 
miljösanktionsavgifter, som uppgår till minst 1 TSEK och högst 
1 MSEK, 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. Nya 
lagar och bestämmelser, eller en förändring avseende tillämp-
ningen 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 Kon-
cernens 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 ved-
ertagna 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 ad-
ministrativa förfaranden, vilket kan avse omfattande ska-
deståndsanspråk eller andra krav på betalningar, inklusive 
skadeståndsanspråk från kunder eller konkurrenter för brott 
mot konkurrenslagstiftning. Per dagen för Bolagsbeskrivningen 
pågår en tvist mellan ett av Bolagets dotterbolag och Göte-
borgs kommun gällande ett uppsagt arrendeavtal. Göteborgs 
kommun anser att Bolagets dotterbolag har begått avtalsbrott, 
vilket enligt kommunen ger grund för uppsägning, och har mot 
bakgrund av detta sagt upp arrendeavtalet. Prime Living anser 
att uppsägningen saknar giltig grund och betraktar den obefo-
gade uppsägningen som ett väsentligt avtalsbrott. Prime Living 
har därför stämt Göteborgs kommun och yrkat skadestånd 
avseende intrång i näringsverksamhet och förlust av intäkter då 
kommunen inte uppfyllt sina garantier om bygglov på relevanta 
fastigheter. För ytterligare information, se avsnittet ”Legala 

frågor och kompletterande information” – ”Tvister”.

Det finns inneboende svårigheter med att förutse utgången 
av rättsliga, regulatoriska och andra negativa utgångar eller 
anspråk och om utgången i pågående och eventuella framtida 
rättsliga och administrativa förfaranden blir ogynnsam för Kon-
cernen, 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, entreprenadre-
laterade 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 det skulle kunna ha en väsentlig negativ inverkan på 
Koncernens verksamhet, resultat eller finansiella ställning.

Koncernens verksamhet medför miljörisker 
Fastighetsförvaltning och fastighetsexploatering medför miljö- 
påverkan. Koncernen har fastställt en miljöpolicy och arbetar 
aktivt med miljöfrågor. 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 
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krav, under vissa förutsättningar, kan riktas mot Koncernen för 
marksanering eller efterbehandling avseende förekomst eller 
misstanke om förorening i mark, vattenområden eller grund-
vatten för att ställa fastigheten i sådant skick som följer av 
miljöbalken.

Föroreningar som kräver åtgärder kan vidare upptäckas på fast-
igheter 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 hyresminsk-
ningar, 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 om-
fattningen av föroreningen, medföra betydande kostnader och 
ha en väsentlig negativ inverkan på Koncernens rörelseresultat.

Koncernens försäkringsskydd kan visa sig vara   
otillräckligt för att skydda Koncernen mot förpliktelser   
som skulle kunna uppstå i verksamheten 
Koncernen har tecknat för branschen sedvanliga försäkring-
ar, så som exempelvis fastighetsförsäkringar. Vissa typer av 
förluster täcks generellt sett inte av försäkringar eftersom 
sådana förluster inte anses vara möjliga att försäkra. Detta kan 
till exempel omfatta skada som orsakats med anledning av krig 
eller terrorism samt tjänsteansvar eller personligt ansvar där det 
har förekommit oaktsamhet, uppsåt eller kriminella handlingar. 
Vidare kan det finnas förluster som uttryckligen undantagits 
eller av annan anledning inte omfattas av Koncernens befintliga 
försäkringar.

De flesta av Koncernens försäkringar är begränsade (försäkrade 
belopp) till vissa högsta belopp per skada eller serie av skador 
eller såvitt avser totalbelopp under en viss försäkringsperiod. 
Ersättning är dessutom generellt beroende av att den försäk-
rade har betalat överskott eller självrisk och att det maximala 
beloppet under försäkringen inte redan har utbetalats. Om en 
förlust inte täcks av försäkring, överstiger beloppsbegränsning 
eller föranleder följdförluster kan det ha en väsentlig negativ 
effekt på Koncernen då full ersättning inte erhålls. 

RISKER RELATERADE TILL AKTIER I BOLAGET
Bolagets aktiekurser kan vara volatila eller sjunka,   
och likviditeten i Bolagets aktier 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 
de emitterande företagens resultatutveckling. Marknadskursen 
på Bolagets aktier kan fluktuera väsentligt på grund av flera 
faktorer, varav många ligger utanför Koncernens kontroll, däri-
bland: variationer i finansiella resultat eller rörelseresultat mellan 
Koncernens rapporteringsperioder, inklusive skillnader mellan 
förväntat och faktiskt resultat, förändringar av marknadsvärde-
ringar 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 pågåen-

de rättstvist eller annat förfarande riktat mot någon enhet inom 
Koncernen, spekulationer, välgrundade eller inte, kring framtida 
emissioner eller försäljningar av aktier, eller allmänna ekonomis-
ka, branschmässiga, marknadsmässiga, politiska och regulato-
riska förhållanden och andra faktorer. Det finns således ingen 
garanti avseende framtida kursutveckling för Bolagets aktier, 
varför värdet på investeringen kan öka såväl som minska.

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 aktieäga-
re att avyttra sina aktier. Det finns en risk att Bolagets aktier inte 
kan säljas till ett för innehavaren godtagbart pris, eller överhu-
vudtaget, vid någon tidpunkt.

Nyemission av ytterligare värdepapper kan påverka   
priset på befintliga värdepapper
Bolaget kan i framtiden komma att nyemittera ytterligare aktier 
eller värdepapper som kan omvandlas till aktier. Sådana emis-
sioner kan påverka priset på Bolagets aktier på ett väsentligt 
negativt sätt och kan medföra att vinsten per aktie och sub-
stansvärdet per aktie minskar. Exempelvis utgör Vederlagsaktier-
na cirka två tredjedelar av aktierna i det Sammanslagna Bolaget 
efter Samgåendet, vilket innebär att de befintliga aktieägarna i 
Prime Living blir utspädda genom Samgåendet. Enligt aktie-
bolagslagen har aktieägare som huvudregel företrädesrätt 
att teckna nya aktier pro rata i förhållande till sitt nuvarande 
aktieinnehav (med undantag för aktier som ska betalas med 
apportegendom) såvida inte bolagsstämman beslutar annat. 
Enligt aktiebolagslagen måste ett beslut om att frångå befintliga 
aktieägares företrädesrätt biträdas av aktieägare med minst 
två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som 
är företrädda vid bolagsstämman. 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.

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 Koncer-
nens styrelseledamöter, ledande befattningshavare och större 
aktieägare, eller när ett större antal aktier säljs. Försäljningar av 
stora mängder av aktier av de större aktieägarna, eller upp-
fattningen om att sådan försäljning kommer att ske, kan ha en 
negativ inverkan på Bolagets aktiekurs.
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Studentbostäder i Sveriges verksamhet består av att förvalta och utveckla studentbostäder. Studentbostäder i Sverige 
bildades 2018 genom att tre fastighetsbolag sålde sina studentbostadsfastigheter till det nybildade Studentbostäder i 
Sverige. Fastighetsportföljen bestod initialt av 21 fastigheter med ett fastighetsvärde om cirka 900 MSEK. Studentbo-
städer i Sverige har sedan dess framgångsrikt vuxit och per dagen för Bolagsbeskrivningen består fastighetsportföljen 
av cirka 3 000 studentbostäder på 11 orter med ett fastighetsvärde om cirka 2 300 MSEK.

Prime Living uppför och förvaltar yteffektiva bostäder av god kvalitet för uthyrning till studenter, företag och andra med 
behov av små hyresrätter till en låg kostnad. Bostäderna uppförs med egen projekteringskompetens, egen beställaror-
ganisation och upphandlad byggentreprenad. Den löpande förvaltningen leds och styrs av Prime Living som beställa-
re, men med outsourcad förvaltning och fastighetsskötsel. Prime Living har per dagen för Bolagsbeskrivningen 1 038 
moderna bostäder för uthyrning i Göteborg, Lund, Malmö och Stockholm samt ytterligare bostäder under uppförande.

Prime Living har tidigare offentliggjort en rekapitaliseringsplan i syfte att stärka sin balansräkning, för att möjliggöra för 
Bolaget att realisera potentialen i sin fastighetsportfölj och säkerställa fortsatt drift. Rekapitaliseringsplanen innefattar 
bland annat Konverteringen (så som definierad nedan).

Prime Living ingick den 26 oktober 2020 ett aktieöverlåtelseavtal enligt vilket Prime Living ska förvärva samtliga aktier 
i Studentbostäder i Sverige, förutsatt att styrelsen fattar beslut om Samgåendet, genom en nyemission av 5 000 000 
preferensaktier av serie B och 9 628 678 603 preferensaktier av serie C. 

Prime Living ser Samgåendet med Studentbostäder i Sverige som en möjlighet att låta Prime Livings aktieägare ta del 
av en intressant tillgång med stor potential. Samgåendet med Studentbostäder i Sverige ger Bolagets aktieägare en 
mer stabil tillgångsmassa med potential att utvecklas positivt, vilket styrelsen för Prime Living bedömer vara det bästa 
alternativet för aktieägarna. Den tillkommande verksamheten i Studentbostäder i Sverige är, enligt styrelsens bedöm-
ning, helt i linje med Prime Livings nuvarande verksamhet och fokusområden. Prime Livings aktieägare (efter Konverte-
ringen) kommer efter Samgåendet att äga cirka en tredjedel av aktierna i det Sammanslagna Bolaget. I samband med 
Samgåendet har de större aktieägarna i Studentbostäder i Sverige åtagit sig att garantera 150 MSEK i en nyemission 
som genomförs efter att Samgåendet slutförts, vilket möjliggör fortsatta satsningar inom Bolagets befintliga fokusom-
råden och främjar Bolagets fortsatta tillväxt och utvecklingsmöjligheter. De närmare villkoren för nyemissionen kommer 
att fastställas vid en senare tidpunkt, beroende på hur Samgåendet fortlöper.

Styrelsen i Prime Living har noga utvärderat Samgåendet och bedömer att Konverteringen och Samgåendet är ett att-
raktivt sätt för Bolaget att stärka sin balansräkning, realisera potentialen i sin fastighetsportfölj och säkerställa fortsatt 
drift, bland annat genom en förstärkt finansiering och ägarstruktur. Ägarspridningen av aktien bedöms vidare kunna 
öka igenkänningen av Bolaget och få en positiv effekt på relationer med kunder, partners, anställda, leverantörer och 
andra intressenter.

Styrelsen för Prime Living är ansvarig för innehållet i Bolagsbeskrivningen. Härmed försäkras att styrelsen för Prime 
Living, tillsammans med styrelsen i Studentbostäder i Sverige, vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säker-
ställa att uppgifterna i Bolagsbeskrivningen, såvitt styrelserna vet, överensstämmer med de faktiska förhållandena 
och att ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka dess innebörd. 

Stockholm den 8 december 2020
Prime Living AB (publ) (blivande Studentbostäder i Sverige AB (publ))

Styrelsen
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Tillträdande VD har ordet

Som VD för Studentbostäder i Sverige sedan starten 2018 är det särskilt spännande att nu se det bolag vi byggt upp 
ta stora kliva framåt. Studentbostäder i Sverige är idag ett av få rikstäckande studentbostadsbolag. En viktig nyckel 
är att vi arbetar i långsiktiga partnerskap med kommuner och lärosäten för att gemensamt kunna möta det växande 
behovet av studentbostäder. 

Både genom förvärv av befintliga fastigheter och nyproduktion fortsätter vi säkra boendet för fler studenter framöver 
framförallt på studieorter där behovet av bostäder är som allra störst. Vårt mål är att vara det givna valet för studenter 
och erbjuda prisvärda studentboenden av hög kvalitet och en helt digitaliserad hantering. Det är fantastiskt att vi redan 
efter 2 år innehar en projektportfölj om 2 000 nya studentbostäder.

Vi har sedan starten byggt upp en specialiserad förvaltningsorganisation för studentbostäder. Studentbostaden är ofta 
den första bostaden och då är samhörighet och trygghet en viktig parameter, genom att snabbt finna sig tillrätta kan 
våra hyresgäster koncentrera sig på sina studier. 

Trycket på studieplatser fortsätter att öka, och det finns ett skriande behov av studentbostäder på många håll i landet. 
För Studentbostäder i Sverige innebär det en stor möjlighet att kunna fortsätta utveckla studentbostäder på ännu fler 
orter. Samtidigt har vi ett stort ansvar att inte bara säkerställa fler bostäder utan även en hög boendestandard och 
bostäder som är anpassade efter hyresgästernas situation och behov. Här har vi redan kommit långt och i ryggsäck-
en har vi nu egna typ-hus samt en designmanual för utformning av gemensamma ytor. Vid inflytten av våra 104 nya 
studentbostäder i Luleå vid höstterminen 2020 fick vi positiv respons direkt av både föräldrar och studenthyresgäster.

Studentbostäder i Sverige har sedan start haft en tydlig målsättning om att ligga i digital framkant. Med en målgrupp 
som lever allt mer online är det viktigt att utveckla förvaltning och erbjudande utifrån dessa nya behov och önskemål. 
Med hjälp av digitalisering kan Studentbostäder i Sverige även förenkla i studenternas vardag – så att de kan lägga 
mindre tid på bostaden och istället fokusera på att leva studentlivet. Studentbostäder i Sverige kommer fortsätta vida-
reutveckla och förbättra uthyrning och förvaltning med fokus på en mer effektiv digital process. 

Vi har stora ambitioner för Studentbostäder i Sverige och nu fortsätter vi ta stora kliv på vår tillväxtresa mot att bli Sveriges 
största studentbostadsbolag. 

Stockholm, 2020

Rebecka Eidenert
VD Studentbostäder i Sverige och tillträdande VD 
i det Sammanslagna Bolaget
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SBS FÄRDIGSTÄLLER 104 NYA
STUDENTBOSTÄDER I LULEÅ

Studentbostäder i Sverige producerar 
104 nya kvadratsmarta studentlägen-
heter i stadsdelen Porsön i Luleå, på 

promenadavstånd från Luleå Tekniska 
Universitet. Inflytt sker till hösten 2020.
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Prime Living ingick den 26 oktober 2020 ett avtal varigenom 
Prime Living går samman med Studentbostäder i Sverige. Sam-
gåendet avses ske genom att Bolaget förvärvar samtliga aktier i 
Studentbostäder i Sverige med vederlag i form av nyemitterade 
preferensaktier av serie B och serie C. Samgåendet förutsätter för 
sitt genomförande att styrelsen i Prime Living beslutar om emission 
av köpeskillingen i Samgåendet, bestående av 5 000 000 nyemitte-
rade preferensaktier av serie B samt 9 628 678 603 preferensaktier 
av serie C i Bolaget (”Vederlagsaktierna”). I samband med 
Samgåendet avser Prime Living ändra företagsnamn till Studentbo-
städer i Sverige AB (publ) och utse en ny styrelse. 

Styrelsen för Bolaget avser även att genomföra en nyemission 
för att möjliggöra för det Sammanslagna Bolaget att slutföra 
pågående projekt, vidta åtgärder för ökad uthyrning, genomföra 
förvärv och påbörja produktion av planerade studentbostä-
der i Spånga (”Kapitalanskaffningen”). Tre av aktieägarna 
i Studentbostäder i Sverige, Amasten Bostäder AB (publ) 
(”Amasten”), Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) 
(”SBB”) och Aktiebolaget Fastator (publ) (”Fastator”), har 
åtagit sig, direkt eller indirekt via dotterbolag, att lämna en 
kapitaltäckningsgaranti om 150 MSEK, innebärande en garanti 
om att tillskjuta 150 MSEK till det Sammanslagna Bolaget för det 
fall Kapitalanskaffningen inte fulltecknas. De närmare villkoren 
för Kapitalanskaffningen kommer att fastställas vid en senare 
tidpunkt, beroende på hur Samgåendet fortlöper.

Prime Living har sedan tidigare offentliggjort en rekapitalise-
ringsplan för att stärka sin balansräkning och möjliggöra för 
Bolaget att realisera potentialen i sin fastighetsportfölj. Planen 
innehåller villkorsändringar av Bolagets obligationer som leder 
till att skuldsättningen i Bolaget minskas väsentligt genom kon-
vertering av skuld uppgående till totalt 455,6 MSEK till 4 556 415 
600 preferensaktier av serie C i Bolaget (”Konverteringen”). 
De föreslagna villkorsändringarna godkändes av obligations-
innehavarna den 29 september 2020 och beslut för att möjlig-
göra Konverteringen godkändes på extra bolagsstämma den 26 
november 2020 (”Första Bolagsstämman”).

Bolaget avser vidare att kalla till en andra extra bolagsstämma 
(den ”Andra Bolagsstämman”) för att besluta om att ren-
odla Bolagets aktie- och kapitalstruktur på så sätt att Bolaget 
därefter endast har ett aktieslag av stamaktier, vilket avses ske 
genom att preferensaktier av serie B och preferensaktier av 
serie C omstämplas till stamaktier genom ändringar av Bolagets 
bolagsordning (”Renodlingen”).

DET SAMMANSLAGNA BOLAGET
Studentbostäder i Sveriges verksamhet består av att förval-
ta och utveckla studentbostäder. Studentbostäder i Sveri-
ge bildades 2018 genom att tre fastighetsbolag sålde sina 
studentbostadsfastigheter till det nybildade Studentbostäder 
i Sverige. Fastighetsportföljen bestod initialt av 21 fastigheter 

med ett fastighetsvärde om cirka 900 MSEK. Studentbostäder 
i Sverige har sedan dess framgångsrikt vuxit och per dagen för 
Bolagsbeskrivningen består fastighetsportföljen av cirka 3 000 
studentbostäder på 11 orter med ett fastighetsvärde om cirka   
2 300 MSEK. Studentbostäder i Sverige har sedan starten letts 
av VD Rebecka Eidenert och största aktieägare i bolaget är SBB, 
Amasten och Fastator. 

Prime Living uppför och förvaltar yteffektiva bostäder av god 
kvalitet för uthyrning till studenter, företag och andra med behov 
av små hyresrätter till en låg kostnad. Bostäderna uppförs med 
egen projekteringskompetens, egen beställarorganisation och 
upphandlad byggentreprenad. Den löpande förvaltningen leds 
och styrs av Prime Living som beställare, men med outsourcad 
förvaltning och fastighetsskötsel. Prime Living har per dagen 
för Bolagsbeskrivningen 1 038 moderna bostäder för uthyrning i 
Göteborg, Lund, Malmö och Stockholm samt ytterligare bostä-
der under uppförande.

Efter Samgåendet kommer det Sammanslagna Bolaget att ha 
en fastighetsportfölj med över 4 000 studentbostäder och ett 
fastighetsvärde om cirka 3 500 MSEK. Därutöver kommer det 
sammanslagna bolaget ha en projektportfölj med cirka 2 000 stu-
dentbostäder, exempelvis i Stockholm, Karlstad, Lund och Växjö.
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Genom Konverteringen har obligationsinnehavare i Bolaget 
erhållit preferensaktier av serie C i Bolaget och genom Samgå-
endet kommer aktieägarna i Studentbostäder i Sverige erhålla 
preferensaktier av serie B och serie C i Bolaget. Nedan redogörs 
för en förväntad ägarstruktur i Bolaget efter genomförandet av 
Konverteringen och Samgåendet, baserat på förhållandena den 
30 september 2020.

Andra Bolagsstämman

Beräknad registrering av Konverteringen och upptagande till 
handel av aktierna på Nasdaq First North Premier Growth 
Market

Beräknad registrering av Vederlagsaktierna i Samgåendet och 
upptagande till handel av preferensaktierna av serie C på Nas-
daq First North Premier Growth Market

Bolaget avser att kalla till den Andra Bolagsstämman för att be-
sluta om Renodlingen så snart styrelsen bedömer att förutsätt-
ningar för att genomföra den Andra Bolagsstämman föreligger.

Under den första halvan av december 2020.

Under mitten av december 2020.

Aktieägare Kapital (%) Röster (%)

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB1 19,9 19,9

Aktiebolaget Fastator1 19,9 19,9

Phoenix Insurance Group Ltd 16,4 16,4

Amasten Fastighets AB1 12,8 12,8

SEB AB, Luxembourg branch, W8IMY 3,3 3,3

Älvstranden i Karlstad AB 2,5 2,5

JRS för kunders räkning 2,3 2,3

Försäkringsbolaget, Avanza Pension 2,2 2,2

Clearstream Banking S.A., W8IMY 1,5 1,5

Byggnadsaktiebolaget Westnia 1,0 1,0

Övriga 18,3 18,3

Totalt 100 100

STÖRSTA AKTIEÄGARE EFTER KONVERTERINGEN OCH SAMGÅENDET

1.  Indirekt genom dotterbolag

INDIKATIV TIDPLAN
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DET SAMMANSLAGNA BOLAGETS MARKNAD
Det Sammanslagna Bolaget är verksamt på den svenska 
bostadsmarknaden med fokus på bostäder för studerande. Det 
Sammanslagna Bolagets konkurrenter är primärt andra fastig-
hetsbolag med fokus på student- och ungdomsbostäder, vilka 
i stor utsträckning är kommuner eller stiftelser samt vissa privata 
aktörer. Koncernens främsta konkurrenter inkluderar bland andra 
Heimstaden Fastigheter i Sverige AB, K2A Knaust & Andersson 
Fastigheter AB, Rikshem AB, Stena Fastigheter AB, Stiftelsen 
Stockholms studentbostäder och Studentbostäder i Linköping AB.

SVERIGES EKONOMI
Under flera år har Sveriges ekonomi befunnit sig i högkon-
junktur. Under 2019 avmattades ekonomin något för att sedan 
bromsas in kraftigt i början av 2020, som en konsekvens av att 
covid-19-pandemin tog fäste världen över. Sveriges ekonomi 
har försvagats men har klarat sig förhållandevis bra gentemot 
många andra länder. Konsekvenserna av pandemin har bland 
annat bestått av en kraftigt stigande arbetslöshet, försäm-
rad konsumtion och produktion. Investeringstakten i svenskt 
näringsliv har under flera år varit hög, varför en avmattning i 
investeringar är naturlig när behoven av nyinvesteringar minskar. 
Resursutnyttjandet i sin helhet på den svenska marknaden var 
starkt under 2019 men avtog under det första halvåret 2020. De 
offentliga finanserna är fortsatt starka och det finns utrymme för 
expansiva finanspolitiska åtgärder för att mildra effekterna av en 
ekonomisk nedgång. Under 2019 uppgick BNP-tillväxten i Sve-
rige till 1,2 procent, vilket kan jämföras med 2018 då tillväxten 

uppgick till 2,3 procent. Däremot ökade näringslivets totala in-
vesteringar något under året, tack vare att bostadsinvesteringar 
i form av ombyggnationer ökade oväntat mycket. BNP-tillväxten 
i Sverige har de senaste åren i huvudsak drivits av investeringar i 
infrastruktur och privat konsumtion. I augusti 2020 prognostise-
rades BNP-tillväxten för helåret att uppgå till -4,8 procent, men 
väntas återhämtas relativt snabbt med en tillväxt under 2021 om 
3,4 procent. De närmaste fyra åren väntas Sveriges BNP växa 
med cirka 1,4 procent per år i genomsnitt och fortsatt drivas av 
privat konsumtion och investeringar i infrastruktur.2 

Denna Bolagsbeskrivning innehåller bransch- och marknadsinformation hänförlig till det Sammanslagna 
Bolagets verksamhet och den marknad som det Sammanslagna Bolaget är verksamt på. Sådan informa-
tion 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 marknadsförhållan-
den. 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.

2.  https://www.konj.se/publikationer/konjunkturlaget/konjunkturlaget/2020-04-29-uppdatering-av-konjunkturbilden.html.
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ARBETSLÖSHET OCH SYSSELSÄTTNING

Sveriges statsskuld i förhållande till BNP är bland de lägsta 
inom EU. Per den 31 december 2019 uppgick Sveriges statskuld 
till 35 procent, jämfört med EU:s genomsnitt om 79 procent.3 
Den privata skuldsättningsgraden i Sverige är däremot högre 

än genomsnittet i EU, vilket delvis förklaras av en ihållande 
prisuppgång på bostadsmarknaden i kombination med det låga 
ränteläget.4

Arbetskraften växte snabbare än sysselsättningsgraden under 
2019, vilket ledde till att arbetslösheten steg till 6,8 procent 
2019 från 6,3 procent året innan.5 Till följd av den pågående 

covid-19-pandemin bedömer Konjunkturinstitutet att arbets-
lösheten kommer att uppgå till 8,7 procent i slutet av 2020, 9,1 
procent i slutet av 2021 och 7,1 procent i slutet av 2024.6 
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3.  https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=teina225&plugin=1.
4.  https://www.ekonomifakta.se/fakta/ekonomi/hushallens-ekonomi/hushallens-skulder/.
5.  https://www.konj.se/download/18.4a42c8be16f1a7f992c34cf/1576744727462/KLDec2019.pdf.
6.  https://www.konj.se/publikationer/konjunkturlaget/prognosjamforelse.html.
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7.  http://prognos.konj.se/PXWeb/pxweb/sv/SenastePrognosen/SenastePrognosen__f06_rantorochvaxelkurser/F0601.px/?rxid=b4d64e4d-3a10-4dd7-9a08-78151caf0511.
8.  http://prognos.konj.se/PXWeb/pxweb/sv/SenastePrognosen/SenastePrognosen__f30_lonerochkonsumentpriser/F3013.px/?rxid=52e2bd51-1f00-4af1-adfe- 
 3620691c9faf.
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INFLATIONSTAKT

I december 2019 övergav Sveriges riksbank en period med negativ 
styrränta och genomförde en räntehöjning till 0,00 procent från 
tidigare -0,25 procent.7 Enligt Konjunkturinstitutet väntas reporän-

tan vara oförändrad till och med 2023. En låg ränta i kombination 
med lättillgänglig finansiering innebär ofta en god förutsättning för 
tillväxt på fastighetsmarknaden.

Sveriges inflationstakt har, med undantag för 2018, varit under 
Riksbankens inflationsmål om 2,0 procent de senaste åren, 
trots penningpolitiska stimulanser. Inflationstakten utvecklades 
positivt mellan 2015 och 2018 men föll tillbaka något under 

2019. Under 2020 väntas inflationstakten, delvis till följd av 
covid-19-pandemin, sjunka ytterligare, för att sedan återhämta 
sig under 2021 och sedan nå upp till Riksbankens långsiktiga 
inflationsmål om 2,0 procent 2024.8 
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Källa: SCB per den 2 november 2020

Källa: SCB per den 1 november 2020
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Miljoner

I december 2019 hade Sverige 10,3 miljoner invånare. År 2025 vän-
tas befolkningen uppgå till närmare 10,8 miljoner, motsvarande en 
årlig tillväxttakt om 0,6 procent från 2019, vilket kan jämföras med 

EU:s genomsnitt om 0,1 procent under samma period.9 Boverket 
beräknade år 2018 att ett genomsnittligt årligt behov av 66 900 nya 
bostäder fram till 2025, till stor del drivet av befolkningstillväxten.10 

Åldersgruppen 19 till 24 år förväntas växa med över 100 000 mellan 
år 2020 och 2030. Det demografiska skiftet i kombination med ett 
ökande antal utländska studenter ökar behovet av investeringar i 
student- och ungdomsbostäder.11

9.  Database, Eurostat (https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-20190710-1).
10.  https://www.boverket.se/globalassets/publikationer/dokument/2018/behov-av-nya-bostader-2018_2025.pdf.
11.  https://studentbostadsforetagen.se/wp-content/uploads/2020/10/La%CC%88gesrapport-Kund-och-marknad-2020-webb.pdf.
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FASTIGHETSMARKNADEN I SVERIGE
Antalet påbörjade bostäder nära tredubblades mellan åren 
2012 och 2017 och var uppe på en årlig byggtakt om cirka 70 
000. Sedan 2017 har bostadsbyggandet avtagit och 2019 var 
byggtakten nere på cirka 50 000 nya bostäder per år. Första 
halvan av 2020 utvecklades starkare än väntat, trots pågåen-
de pandemi. Det kan delvis förklaras av att många lägenheter 
beviljades investeringsstöd i slutet av 2019 och början av 2020, 
efter att stödet tillfälligt stoppats från utgången av 2018 genom 
riksdagens beslut. Enligt Boverket råder det bostadsbrist i 
74 procent av landets kommuner. Trots att antalet nybyggda 
bostäder har ökat kraftigt de senaste åren har många haft 
svårt att tillgodose sina bostadsbehov, framförallt de som är 
nya på bostadsmarknaden, som till exempel unga, studenter 
och nyanlända. Även om bankerna liksom många investerare 
har en viss avvaktande inställning till investeringar i allmänhet 
på grund av den pågående pandemin, är bankernas aptit för 
fastighetsfinansiering fortsatt stark. Tack vare hög konkurrens 
på kreditmarknaden väntas finansieringsvillkoren fortsatt vara 
gynnsamma för låntagarna, vilket i kombination med relativt god 
tillgång till kapital ger fortsatt bra förutsättningar för tillväxt på 
fastighetsmarknaden.12

Covid-19 och dess påverkan på fastighetsmarknaden 
Den pågående covid-19-pandemin har påverkat hela ekonomin, 
så även fastighetsmarknaden. Bostadshyreshus påverkas dock i 
mindre utsträckning jämfört med andra segment och attraherar 
investerare som söker investeringar med stabilt kassaflöde. 
Mellan januari och september 2020 omsattes hyresbostäder till 
ett värde av 35,5 MDSEK.13

Byggkostnader 
Grafen nedan visar utvecklingen av byggkostnader för flerbo-
stadshus och konsumentprisindex (KPIF). Byggkostnaderna 
består bland annat av kostnader för material, löner, verktyg, 
transport och entreprenörsavgifter. Från 1990 till 2005 utveck-
lades byggkostnaderna i lägre takt än inflationen. Därefter har 
byggkostnaderna ökat snabbare än inflationen och hade 2019 
ökat med 119 procent sedan 1990, jämfört med konsumentpri-
serna som ökade med 77 procent under samma period, motsva-
rande en årstillväxt om 2,7 respektive 2,0 procent.

12. https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/nl/pdf/2019/sector/property-lending-barometer-2019.pdf.
13. Savills Research.

Källa: SCB per den 15 januari 2020
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MARKNADEN FÖR STUDENTBOSTÄDER I   
SVERIGE
Det finns för närvarande cirka 100 000 studentlägenheter i 
Sverige, och cirka 400 000 studenter inskrivna vid svenska hög-
skolor och universitet, varav cirka 300 000 studerar på heltid. 
Av dessa studerar cirka 75 procent på campus.14 Ägandet av 
studentbostäder är utspritt över olika typer av aktörer – så som 
allmännyttiga bostadsbolag och stiftelser, men också ett antal 
privata aktörer, inklusive ett mindre antal som är fokuserade på 
studentbostäder, oftast verksamma regionalt.

År 2020 uppgav 20 av landets 38 högskolekommuner i en enkät 
från Boverket att de har ett underskott på studentbostäder. Det 
gäller såväl stora som små högskolekommuner, samt de flesta 
av storstadsregionernas högskolekommuner. Endast tre kommu-
ner angav att de har ett överskott. Utöver högskolekommunerna 
uppger ytterligare 51 kommuner att de erbjuder särskilda bostä-
der till studenter. Av dessa kommuner bedömer 18 att det finns 
ett underskott på studentbostäder. Under år 2021 förväntas 
nästan 3 200 nya studentbostäder påbörjas genom nybyggna-
tion i 24 kommuner runt om i landet.15 

Regeringen beslutade den 19 december 2019 om nya regler för 
investeringsstödet för hyresbostäder och bostäder för stude-
rande. Reglerna gäller från den 1 februari 2020. Stöd får lämnas 
för att bygga hyresbostäder i områden med bostadsbrist samt 
för att bygga bostäder för studerande. Stöd kan även lämnas 

om det i en kommun finns brist på en viss typ av bostäder och 
behovet inte kan tillgodoses på annat sätt. År 2020 finns 2 100 
MSEK i anslagna medel. Regeringen föreslår i budgetproposi-
tionen för 2021 ett anslag på cirka 3 000 MSEK år 2021, 4 000 
MSEK år 2022 och 4 900 MSEK år 2023.16 

Underskott Balans Överskott Ej lämnat svar
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BALANS PÅ BOSTADSMARKNADEN I LANDETS HÖGSKOLEKOMMUNER

Källa: Boverket den 14 maj 2020

14. https://studentbostadsforetagen.se/wp-content/uploads/2020/10/La%CC%88gesrapport-Kund-och-marknad-2020-webb.pdf.
15. https://www.boverket.se/sv/samhallsplanering/bostadsmarknad/olika-grupper/studenter.
16. https://www.boverket.se/sv/bidrag--garantier/stod-for-hyresbostader-och-bostader-for-studerande.
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17. https://sfs.se/wp-content/uploads/2020/08/SFS-bostadsrapport-2020.pdf.
18. https://www.uhr.se/om-uhr/nyheter/pressmeddelanden/2020-pressmeddelanden/rekordmanga-antagna-till-distansutbildningar/.
19. https://studentbostadsforetagen.se/wp-content/uploads/2020/06/Coronarapport_juni_slutgiltig.pdf.
20. Pangea Reasearch per den 30 juni 2020.

Källa: SCB per den 2 november 2020
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Covid-19 och dess påverkan på marknaden för   
studentbostäder i Sverige 
Covid-19-pandemin har bland annat medfört att det har varit 
lättare att få tag i studentlägenheter än normalt, då färre utby-
tesstudenter har kommit till Sverige i kombination med att allt 
fler har studerat på distans.17 Denna utveckling väntas vända ef-
ter att effekterna av covid-19-pandemin klingat av och utländska 
studenter i större omfattning studerar vid svenska studentorter 
igen och nyttjar den förtur de har på studentbostäder förmedla-
de av lärosätena själva.

Covid-19-pandemin har temporärt resulterat i att den inhemska 
efterfrågan på studentboenden har ökat då fler har antagits till 
att börja studera under 2020 (10 procent och cirka 30 000 fler 
än under 2019).18 Ett stödpaket har även föreslagits av regering-
en som innebär att lärosätena utökas med cirka 1 300 helårsstu-
denter år 2020 och cirka 2 600 helårsstudenter år 2021.19 Ännu 
är det oklart i vilken omfattning pandemin påverkar studentbo-
stadsmarknaden på medellång sikt – dock har historien visat att 
det är en kontracyklisk marknad under turbulenta ekonomiska 
tider. Detta, i kombination med den naturliga demografiutveck-
lingen, indikerar en stadig ökning av efterfrågan oavsett fart på 
den ekonomiska återhämtningen.

TRANSAKTIONSMARKNADEN
Trots en avvaktande inledning av transaktionsåret för bostäder 
2020 till följd av pandemin har ett antal större fastighetstransak-
tioner genomförts, som dessutom inte påvisat någon signifikant 
negativ prisjustering i befintligt fastighetsbestånd eller nypro-
duktion. Under första halvåret 2020 uppgick den totala transak-

tionsvolymen för fastigheter till cirka 70 000 MSEK, vilket är en 
nedgång jämfört med samma period föregående år då volymen 
uppgick till 81 000 MSEK, vilket till den största delen förklaras 
av den pågående pandemin. I juni 2020 stod bostadsfastigheter 
för cirka 38 procent av transaktionerna på fastighetsmarknaden 
i Sverige, vilket kan jämföras med 21 procent under samma 
period året innan. Tack vare en god riskjusterad avkastning på 
den svenska fastighetsmarknaden jämfört med andra länder i 
Europa finns det fortsatt en god investeringsaptit för svenska 
fastigheter från utländska investerare.20
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Källa: Pangea per den 30 juni 2020

21. Omräknat från Euro till SEK per växelkursen den 21 september 2020, EUR/SEK 10,42.
22. Baserat på transaktioner överstigande 50 MSEK.
23. Pangea Property Outlook 2020.
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Den totala transaktionsvolymen för fastigheter i Sverige 2019 
uppgick till cirka 230 000 MSEK, varav utländska investerare 
stod för närmare en tredjedel, en andel som har växt de senaste 
åren. Volymen var den femte högsta i Europa och motsvarade 
den näst starkaste tillväxten jämfört med 2018. Under 2019 om-
sattes 6,3 procent av det totala fastighetsbeståndet i Sverige, 
vilket är nästan tre gånger så högt som det europeiska genom-
snittet om 2,5 procent.22 Fastighetstransaktionerna 2019 utgjor-
des i större grad av strukturaffärer och högre enskilda volymer 
jämfört med tidigare år. Trenden antyder att det blir färre och 
färre transaktioner på fastighetsmarknaden, men med ett högre 
genomsnittsvärde per transaktion.23 
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STUDENTBOSTÄDER I SVERIGE I KORTHET
Studentbostäder i Sverige grundades 2018 och är ett fastig-
hetsbolag som utvecklar och äger studentbostäder i svenska 
studentstäder. Studentbostäder i Sverige strävar efter att erbju-
da prisvärda studentboenden av hög kvalitet och har en portfölj 
bestående av 32 fastigheter från Luleå i norr till Lund i söder. 
Utöver egen projektutveckling har Studentbostäder i Sverige 
även historiskt vuxit genom att förvärva existerande bestånd av 
studentboenden i privat ägo. Studentbostäder i Sverige bildad-
es genom att de noterade fastighetsbolagen SBB, Amasten och 
Offentliga Hus i Norden AB (publ) apporterade in 21 fastigheter 
med ett fastighetsvärde om cirka 900 MSEK. Studentbostäder i 
Sverige har sedan dess framgångsrikt expanderat genom bl.a. 
förvärv av existerande bestånd av privata studentboenden och 
per dagen för Bolagsbeskrivningen består fastighetsportföljen 
av cirka 3 000 studentbostäder på 11 orter med ett fastig-
hetsvärde om cirka 2 300 MSEK. Studentbostäder i Sverige 
är särskilt investerade i Luleå, Blekinge och mellersta Sverige. 
Studentbostäder i Sveriges fastigheter utgör de tillkommande 
tillgångarna i det Sammanslagna Bolaget, en beskrivning av 
dessa följer nedan.

Studentbostäder i Sverige erbjuder en till stor del digitaliserad 
hyreshantering via Din Hyresvärd. Via en portal kan hyresgäster 
bland annat anmäla fel, signera och få åtkomst till sitt hyres-
avtal, hyra eller boka gemensamma resurser eller utrymmen i 
fastigheterna samt få tillgång till avflyttningsbesiktning.

I processen att utveckla nya studentboenden samarbetar Stu-
denbostäder i Sverige med kommuner, landsting och högskolor. 
Studentbostäder i Sverige värdesätter att ha en god dialog med 
universitet för att säkerställa att man är uppdaterat på utveck-
lingen och det framtida behovet på de orter där Studentbostä-
der i Sverige är verksamt
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TROLLHÄTTAN

VÄXJÖ
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KARLSKRONA
RONNEBY

KARLSHAMN
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ETABLERINGSORTER I SVERIGE
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Projektnamn Kommun Påbörjat Färdigt Antal lägenheter BOA

Förvaltningsfastigheter

Lindholmen 6:9 (del av)1 Göteborg 1980 156 4 056

Asarum 51:7 Karlshamn 2004 3 285

Löjan 1 Karlshamn e.t. 0 0

Grenadjären 57 Karlskrona 2010 117 4 482

Gullbernahult 7 Karlskrona 1955 117 2 808

Mungigan 1 Karlstad 2010 58 1 970

Munspelet 1 Karlstad 2010 64 2 176

Freja 14 Karlstad 2004 93 2 054

Hästen 4 Karlstad 2003 66 1 388

Kaptenen 1 Kristianstad 2004 14 464

Kaptenen 2 Kristianstad 2004 24 696

Kaptenen 3 Kristianstad 2005 36 1 044

Löjtnanten 1 Kristianstad 2006 62 1 798

Löjtnanten 2 Kristianstad 2007 48 1 632

Bergviken 5:38 Luleå 2011, 2012, 2016 331 8 674

Porsön 1:425 Luleå 1994 56 2 787

Porsön 1:427 Luleå 1996 108 2 992

Porsön 1:428 Luleå 1997 104 2 786

Porsön 1:431 Luleå 2001 121 3 790

Porsön 1:431 (förtätning) Luleå 2020 104 2 687

Porsön 1:433 Luleå 2002 112 3 304

Porsön 1:436 Luleå 2006 208 6 160

Porsön 1:437 Luleå 2016, 2017 291 8 506

Stråken 1 Lund 2009 86 2 924

Holje 182:2 Olofström 2003 7 602

Ronneby 25:19 Ronneby 1996 96 3 089

Ronneby 25:22 Ronneby 1990 62 3 047

Ronneby 25:23 Ronneby 2000 105 3 259

Ronneby 25:36 Ronneby 1998 86 2 289

Ronneby 25:37 Ronneby 2001 53 1 006

Kuratorn 2 Trollhättan 2009 144 4 488

Utfarten 3 Växjö 2006 72 2 088

Totalt   3 004 89 331

STUDENTBOSTÄDER I SVERIGES FASTIGHETSPORTFÖLJ PER DEN 30 SEPTEMBER 2020

1.  Temporärt bygglov, arrende
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Affärsidé 
Det Sammanslagna Bolaget ska långsiktigt äga, förvalta och ut-
veckla studentbostäder, samt vara den givna samarbetspartnern 
för kommuner och lärosäten.

Mål/Vision 
Det Sammanslagna Bolagets vision är att skapa ett bättre 
studentliv.

FÖRDELNING AV DET SAMMANSLAGNA BOLAGETS LÄGENHETER PER ETABLERINGSORT 
(EXKLUSIVE UTVECKLINGSPROJEKT)24
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1435
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184
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281
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234

KARLSHAMN
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364

RONNEBY
402

TROLLHÄTTAN
144

DET SAMMANSLAGNA BOLAGET
Det Sammanslagna Bolaget har en fastighetsportfölj med över 
4 000 studentbostäder och ett fastighetsvärde om cirka 3 500 
MSEK. Därutöver har det Sammanslagna Bolaget en projekt-
portfölj om cirka 2 000 studentbostäder i bland annat i Stock-

holm, Karlstad, Lund och Växjö. Det Sammanslagna Bolaget 
erbjuder ett långsiktigt ägande och förvaltning som säkerställer 
tillgången till studentbostäder i ett stort antal svenska universi-
tet- och högskolestäder.

VÅRA VÄRDEORD

ANSVARSFULLA ÖPPNA FRAMÅTLUTANDE

Vi tar ett helhetsansvar och är 
professionella i vårt uppdrag. Vi 

är lojala och arbetar för långa och 
starka samarbeten.

Vi står aldrig still och strävar 
ständigt för att vi, våra hyresgäster 

och det lokala samhället ska nå 
nya höjder.

Vi skapar tillit i alla våra realtioner 
genom öppenhet och ärlighet. 

Med nya perspektiv har vi förmåga 
att våga söka, hitta och pröva nya 

idéer och lösningar.

24. 336 lägenheter i Malmö och 209 lägenheter i Stockholm har ett interimistiskt slutbesked och väntas färdigställas under 2021.

VÄXJÖ
72
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Organisation 
Det Sammanslagna Bolaget hade per den 30 september 2020 
27 anställda. Ledningen i Studentbostäder i Sverige består 
av VD, CFO, förvaltningschef och projektchef och ansvarar 
ytterst för hela bolagets löpande verksamhet samt rapportering. 
Förvaltningsorganisationen utgörs av förvaltningschef, förvaltare, 
fastighetstekniker, studentvärd och uthyrare, dessa är ansvariga 
för skötsel och drift av fastigheterna, uthyrning samt hyresgäst-
kontakter. Ekonomiorganisation utgörs av redovisningschef och 
bolagsekonomer som ansvarar för bolagets löpande redovisning.

AFFÄRSMODELL/STRATEGI
Det Sammanslagna Bolagets strategi är i huvudsak utveckling 
och förvärv av kostnadseffektiva studentbostäder i svenska 
universitets- och högskolestäder. Bostäderna uppförs med egen 
projekteringskompetens, egen beställarorganisation och upp-
handlad byggentreprenad. Den löpande förvaltningen leds och 
styrs i egen regi av det Sammanslagna Bolagets förvaltningsor-
ganisation, eller outsourcat på mindre etableringsorter. Utöver 
studentbostäder kan bostäder även erbjudas för andra ändamål 
där små, yteffektiva bostäder behövs för kortare eller medell-
ånga behov, såsom företagsbostäder eller trygghetsboende.

Bolaget har som ambition att bygga attraktiva bostäder där stu-
denter ska trivas och må bra, och som möter de specifika behov 
som studenter har. Detta för att få nöjda hyresgäster som vill bo 
i Studentbostäder i Sveriges fastigheter under hela sin studietid. 
Bolagets uppskattade koncept har exempelvis möjliggjort en 
högre generell hyresnivå för dess studentlägenheter i Luleå än 
den befintliga hyresnivån för studentbostäder på orten.

TILLVÄXTSTRATEGI
Bolaget har som ambition att växa speciellt på de orter där 
efterfrågan på studentbostäder är störst. I de städer bolaget 
bedömer som intressanta är ambitionen att expandera antingen 
i anslutning till campusområdet eller i centrala delar av orten.

HYRESGÄSTER
Det Sammanslagna Bolagets kunder är i huvudsak studenter 
som är hyresgäster i någon av de orter där det Sammanslagna 
Bolaget bedriver verksamhet. Per den 30 september 2020 upp-
gick det totala antalet hyreskontrakt till 3 241. 

FASTIGHETSBESTÅND
Det Sammanslagna Bolaget kommer efter Samgåendet ha ett 
bestånd som består av 40 fastigheter på 13 orter, fördelat på 
143 750 m2 och 5 096 lägenheter (inklusive pågående projekt).

ETABLERINGSORTER I SVERIGE EFTER SAMGÅENDET
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Projektnamn Kommun Påbörjat Färdigt Antal lägenheter BOA LOA

Förvaltningsfastigheter

Lindholmen 6:9 (del av)1 Göteborg 1980 156 4 056

Asarum 51:7 Karlshamn 2004 3 285

Löjan 1 Karlshamn  e.t. 0 0  

Grenadjären 57 Karlskrona  2010 117 4 482  

Gullbernahult 7 Karlskrona  1955 117 2 808  

Mungigan 1 Karlstad  2010 58 1 970  

Munspelet 1 Karlstad  2010 64 2 176  

Freja 14 Karlstad  2004 93 2 054  

Hästen 4 Karlstad  2003 66 1 388  

Kaptenen 1 Kristianstad  2004 14 464  

Kaptenen 2 Kristianstad  2004 24 696  

Kaptenen 3 Kristianstad  2005 36 1 044  

Löjtnanten 1 Kristianstad  2006 62 1 798  

Löjtnanten 2 Kristianstad  2007 48 1 632  

Bergviken 5:38 Luleå  2011, 2012, 2016 331 8 674  

Porsön 1:425 Luleå  1994 56 2 787  

Porsön 1:427 Luleå  1996 108 2 992  

Porsön 1:428 Luleå  1997 104 2 786  

Porsön 1:431 Luleå  2001 121 3 790  

Porsön 1:431 (förtätning) Luleå  2020 104 2 687  

Porsön 1:433 Luleå  2002 112 3 304  

Porsön 1:436 Luleå  2006 208 6 160  

Porsön 1:437 Luleå  2016, 2017 291 8 506  

Stråken 1 Lund  2009 86 2 924  

Holje 182:2 Olofström  2003 7 602  

Ronneby 25:19 Ronneby  1996 96 3 089  

Ronneby 25:22 Ronneby  1990 62 3 047  

Ronneby 25:23 Ronneby  2000 105 3 259  

Ronneby 25:36 Ronneby  1998 86 2 289  

Ronneby 25:37 Ronneby  2001 53 1 006  

Kuratorn 2 Trollhättan  2009 144 4 488  

Utfarten 3 Växjö  2006 72 2 088  

Studentkåren 41 Lund  2013 200 4 400  

Träpanelen 6 Malmö  2014 84 1 944  

Träpanelen 8 Malmö  2015 128 3 584  

Träpanelen 1 Malmö  2017 3362 8 736 95

Tynnered 761:7331 Göteborg  2016 208 4 960  

Ferdinand 8 Stockholm  2018 2913 2 547  

Totalt   4 251 120 102

1. Temporärt bygglov, arrende
2. Väntas slutföras under 2021, intermistiskt slutbesked.
3. Inkluderar 209 lägenheter som väntas slutföras 2021, intermistiskt slutbesked.

FÖRVALTNING
Det Sammanslagna Bolagets förvaltningsorganisation är 
uppbyggd för att ge en god tillgänglighet till bolagets hyres-
gäster. Organisationen är utformad med en fastighetstekniker 
för varje område som ansvarar för SBA-rondering, felanmäl-
ning, reparationer, mindre underhållsåtgärder samt styr- och 
reglersystem. På varje område finns en studentvärd som är 
bolagets ansikte utåt till hyresgästerna, denna medarbetare 
hälsar studenter välkomna och lämnar ut nycklar och visar var 
de allmänna utrymmena i området finns. För många av bola-
gets hyresgäster är detta den första bostaden och det är inte 
ovanligt att man flyttar långt från sin hemort. Bolaget har en 
ambition att snabbt få sina hyresgäster att känna sig hemma 
och utan fördröjning komma in i den gemenskap som är viktig 
i studentlivet. Studentvärden ansvarar även för all information 

som finns i fastigheterna, besiktningar vid utflytt samt kontrol-
ler av entreprenadavtal som finns i området, exempelvis yttre 
miljö. Till varje förvaltningskluster finns en förvaltare, som har 
det ekonomiska ansvaret för fastigheterna i sin portfölj såsom 
underhållsplaner, myndighetskontakter, avtal och fastighetsäga-
ransvaret. Centralt i förvaltningen finns uthyrningsavdelningen 
som ansvarar för uthyrning av samtliga bostäder, uppsägningar, 
informationsmail samt fakturering. Hela förvaltningsorganisatio-
nen leds av förvaltningschefen som arbetar nära den operativa 
verksamheten och har personalansvaret samt ansvarar för den 
årliga hyresförhandlingen.

Studentbostäder i Sverige har ambitionen att uppnå en mer 
effektiv förvaltning och skapa värde för hyresgäster genom att 
ligga i framkant inom digitalisering av verksamheten.  Student-
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bostäder i Sverige har sedan tidigare sin egen digitala plattform 
som inkluderar följande tjänster i dagsläget:

• HomeQ: Via tjänsten HomeQ erbjuds en helt digitalserad 
kö till bolagets studentbostäder.

• Homepal: Via Homepal samlar Studentbostäder i Sverige 
hela sin masterdata, tvättad för att kunna integreras i andra 
tjänsteplattformar.

• Din Hyresvärd: Via Din Hyresvärd erbjuds en digitaliserad 
hyreshantering. Via portalen kan hyresgäster bland annat 
anmäla fel, signera och få åtkomst till sitt hyresavtal, hyra 
eller boka gemensamma resurser eller utrymmen i fastighe-
terna samt få tillgång till avflyttningsbesiktning.

PROJEKTUTVECKLING
Studentbostäder i Sverige har inlett ett omfattande program i 
syfte att förädla värdet av dess nuvarande portfölj. Projektport-
följen består enbart av förädlingsobjekt i det egna beståndet. De 
flesta av projekten innebär rivning av gamla befintliga byggnader 
av lägre teknisk kvalitet där det inte är möjligt att öka exploate-
ringen som ersätts med större, högkvalitativa byggnader.

I Bolagets nuvarande bestånd finns flera projekt som är under 
färdigställande. Utöver fastigheten Ramberget där en tvist med 
anledning av uppsagt arrendeavtal pågår (se avsnittet ”Legala 

frågor och kompletterande information” – ”Tvister” för ytterli-

gare information) har Bolaget även cirka 950 lägenheter under 
färdigställande i Spånga utanför Stockholm. En första etapp 
i fastigheten Ferdinand 8 i Spånga är redan slutförd och fullt 
uthyrd, resterande etapper är i produktions- eller planeringsfas.

HÅLLBARHET
Bolaget har som mål att bygga nästa generations studentboen-
den med minimal miljöinverkan. Bolaget bygger energieffektivt 
och med låg inverkan på miljön – all nyproduktion certifieras 
enligt Sweden Green Building Councils standard, vilket bland 
annat innebär att byggnaden använder 25 procent mindre en-
ergi än tidigare (vid ombyggnation) eller jämfört med nybygg-
nadskraven i Boverkets byggregler (vid nybyggnation). Bolaget 
arbetar exempelvis med att genom ”nudging” främja hållbart 
beteende hos dess hyresgäster, exempelvis att öka graden av 
återvinning.

Studentbostäder i Sverige har även en tydlig agenda inom 
social hållbarhet, och har som mål att skapa en trivsam och 
hälsosam miljö för alla boende, exempelvis genom att bygga 
utegym i anslutning till nyproducerade studentboenden.

Kommun Status
Netto nya

lägenheter
Detaljplan
väntas klar Produktionsstart Färdigställande

Mungigan & Munspelet Karlstad Bygglovsskede 230
2020 (detaljplan 

klar)
2021 2023

Kuratorn Trollhättan Detaljplanskede 230 2021 2021 2024

Grenadjären Karlskrona Detaljplanskede 150 2021 2022 2023

Stråken Lund Detaljplanskede 200 2022 2022 2023

Utfarten Växjö Detaljplanskede 140 2023 2023 2024

Löjtnanten & Kaptenen Kristianstad Detaljplanskede 300 2024 2024 2025

Totalt  Cirka 1 250   

Projektnamn Kommun Status Nya lägenheter Produktionsstart Färdigställande

Pågående projekt

Ferdinand 8, 14, 15 Stockholm Bygglovsskede 950 2015 2021-2023

Ramberget1 Göteborg Bygglov upphävt  e.t. 2016 e.t.

Totalt    950

1. Temporärt bygglov, arrende, pågående tvist (se avsnitt ”Legala frågor och kompletterande information” – ”Tvister”)
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I följande avsnitt redovisas värderingsintyg avseende fastigheterna, vilket utgör det Sammanslagna Bolagets fastig-
hetsbestånd. Värderingsintygen har utfärdats av oberoende sakkunniga värderingsmän. Värderingsintygen är date-
rade 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. 
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SAMMANFATTANDE VÄRDEBEDÖMNING 

VÄRDERINGSOBJEKT  

Fastigheterna Ronneby Ronneby 25:22 och 25:36 

ORDERNUMMER 

201261 

UPPDRAGSGIVARE 

Colliers International AB 

Linnégatan 2 

114 47 Stockholm 

 

Kontaktperson director Sofia Folstad

SYFTE 

Värderingen syftar till att bedöma värderingsobjektets marknadsvärde. Enligt uppdragsgivaren 
skall värderingen användas som beslutsunderlag vid interna beslut. 

SÄRSKILDA FÖRUTSÄTTNINGAR 

Värdebedömningarna är en uppdatering av tidigare gjorda värderingar. Uppdragsgivaren har 
redovisat areor, hyror, investeringar, uppgifter rörande drift- och underhållskostnader samt övriga 
förutsättningar för de ingående objekten. 

Denna värdebedömning är endast en sammanfattning och för gällande värdeutlåtande hänvisas till 
den fullständiga värderingen. 

VÄRDETIDPUNKT 

2020-11-01 
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MARKNADSVÄRDE 

Mot bakgrund av vad som redovisas i värdeutlåtandet bedöms marknadsvärdet av 
värderingsobjektet vid värdetidpunkt till: 

 

104 000 000 KRONOR 
Etthundrafyra miljoner kronor 

 

FÖRDELNING AV MARKNADSVÄRDE 

Ronneby Ronneby 25:22 44 000 000 kronor 
Ronneby Ronneby 25:36 60 000 000 kronor 
 
 
 
Jönköping 2020-11-08 

 

  

 

 

Per Skrealid  

Civilingenjör  
Av Samhällsbyggarna auktoriserad fastighetsvärderare 
 
Winna Fastighet AB 

Winna Fastighetsutveckling AB 

Gunnar Zilos väg 6 

554 48 Jönköping 

 

Tel: 036-12 90 82 

Mobil: 070-891 90 82 

E-post: per.skrealid@winnafastighet.se  
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Colliers International är ett av världens största företag inom fastighetsrådgivning, ett globalt bolag med kontor i 68 länder och mer än 18 000 anställda. I 
Sverige finns vi i Stockholm och Göteborg och är ett 30-tal fastighetsrådgivare som arbetar med att öka lönsamheten för investerare, fastighetsägare och 
hyresgäster på den kommersiella fastighetsmarknaden. 

Colliers International Sweden AB 
Linnégatan 2 
114 47 Stockholm 
08 - 402 36 70 
 
www.colliers.com 

 
Nils Ericsonsgatan 17 
411 03 Göteborg 
031 - 743 00 90 
 

 
 
 

 
 

VVÄÄRRDDEEIINNTTYYGG 
Uppdrag: På uppdrag av Studentbostäder i Sverige AB har Colliers International Sweden AB 

genomfört en marknadsvärdering av fastigheterna Luleår Porsön 1:425, Luleå Porsön 
1:427, Luleå Porsön 1:428, Luleå Porsön 1:431, Luleå Porsön 1:431B (del av 1:431), Luleå 
Porsön 1:433, Luleå Porsön 1:436, Luleå Porsön 1:437 och Luleå Bergsviken 5:38. 

Syfte: Syftet med värderingen är att redovisa marknadsvärdet som ska användas som 
beslutsunderlag vid företagets interna bedömning. Marknadsvärdet definieras som det 
mest sannolika priset för värderingsobjektet vid en normal försäljning på en öppen 
marknad vid en specifik tidpunkt. 

Värdetidpunkt: november 2020 

Förutsättningar: Samtliga fastigheter har värderats i juli 2020. Värderingen av Luleå Porsön 1:431B har 
uppdaterats i september 2020. Det har inte ägt rum några förändringar efter det att 
värderingarna är utförda och således bedöms marknadsvärdena vara oförändrade i 
november 2020. 

Uppdragsgivaren har redovisat uppgifter om areor, hyror, drift- och 
underhållskostnader, investeringar samt övriga förutsättningar för värderingsobjekten. 

Värdebedömningen bygger på en kassaflödesanalys i kombination med en 
ortsprisanalys. Kassaflödesanalysen bygger på vår tolkning av marknadens 
förväntningar om framtida utveckling av värdegrundande parametrar vid 
värdetidpunkten. Ortsprisanalysen görs med ledning av betalda priser för jämförbara 
objekt. 

Samtliga fastigheter har besiktigats i juni 2020. 

Marknadsvärde: 11  221111  000000  000000  kkrroonnoorr  ((EENN  MMIILLJJAARRDD  TTVVÅÅHHUUNNDDRRAAEELLVVAA  MMIILLJJOONNEERR  KKRROONNOORR))  

Marknadsvärde per fastighet: Luleå Porsön 1:425  54 000 000 kr 

Luleå Porsön 1:427  67 000 000 kr 

Luleå Porsön 1:428  62 000 000 kr 

Luleå Porsön 1:431  97 000 000 kr 

Luleå Porsön 1:431B  111 000 000 kr 

Luleå Porsön 1:433  83 000 000 kr 

Luleå Porsön 1:436  163 000 000 kr 

Luleå Porsön 1:437  284 000 000 kr 

Luleå Bergsviken 5:38 290 000 000 kr 

Stockholm den 6 november 2020 
Colliers International Sweden AB 

 
CCaajj  VViirrttaa  
Civilingenjör Lantmäteri 
Av Samhällsbyggarna Auktoriserad Fastighetsvärderare 
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Del av Lindholmen 6:9, Göteborg 

Colliers International Sweden AB 
Linnégatan 2 
SE-114 47 Stockholm, Sweden 
www.colliers.se 

Sammanfattning 
Fastighetsbeteckning: Del av Lindholmen 6:9, Göteborg 

Värderingstidpunkt: januari 2020 

Rapportdatum: 2020-01-28 

Uppdraget: Värderingen utfördes av Colliers International AB, Sverige, på uppdrag 

av Studentbostäder i Sverige AB.  

Bedömt marknadsvärde jjaannuuaarrii  22002200: 

154 000 000 KRONOR 
(ETT HUNDRA FEMTIOFYRA MILJONER KRONOR) 

37 890 KR/KVM 

Initial avkastning 5,19% 
Direktavkastningskrav, kalkylslut 4,50% 
Kalkylränta, kassaflödet 6,59% 
Kalkylränta, kalkylslut 6,59% 
Driftnetto, helår år 1 (TSEK) 7 950 581 
Långsiktig vakans 0,30% 
Nuvarande hyra (kr/kvm) 2 600 
Marknadshyra (SEK/kvm) 2 600 
K/T N/A 

Stockholm 2020-01-28 

Caj Virta  

Av Samhällsbyggarna Auktoriserad Fastighetsvärderare 

Head of Valuation & Advisory Services 

Mobile +46 72 560 81 20 

caj.virta@colliers.com 
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VÄRDERINGSINTYG 
 

På uppdrag av Colliers har Forum Fastighetsekonomi AB bedömt marknadsvärdet avseende 
del av bolagets fastighetsbestånd. Värdetidpunkt är 2020-10-31 respektive 2020-03-31. 
 
Det nu värderade beståndet utgörs av totalt 19 st registerfastigheter. Fastigheterna är be-
lägna i sammanlagt 8 kommuner i Sverige. Den totala uthyrbara arean uppgår till 33 550 
kvm. Varje värderingsobjekts marknadsvärde har bedömts separat och värdebedömningen 
nedan utgör summan av samtliga värderingsobjekts marknadsvärden. Uppdraget är utfört av 
fastighetsvärderarna Marcus Persson (aukt.), Henrik Lindstrand, Filippa Wibelius (aukt.), Olle 
Winroth (aukt.) samt Daniel Valmila. 
 
Metodik 
Värderingen följer IVSC (International Valuation Standards Council) riktlinjer för värdering av 
tillgångar och Samhällsbyggarnas riktlinjer om god värderarsed. 
 
Värderingen är upprättad i enlighet med ESMA:s uppdatering av CESR:s rekommendation för 
tillämpning av kommissionens förordning om prospekt (Nr 809/2004). 
 
Marknadsvärdet bedöms med en marknadsanpassad flerårig avkastningsanalys, dvs. en ana-
lys av förväntade framtida betalningsströmmar där alla indata (hyror, vakans/hyresrisk, drift- 
och underhållskostnader, fastighetsskatt etc, direktavkastningskrav, kalkylränta mm) ges vär-
den som överensstämmer med de bedömningar marknaden kan antas göra under rådande 
marknadssituation. Som grund för våra bedömningar om marknadens direktavkastningskrav 
mm ligger ortsprisanalyser av gjorda jämförbara fastighetsköp.  
 
Ett avkastningsbaserat nuvärde framräknas utgående från kalkylperiodens driftnetton efter 
investeringar och restvärdet (dvs. det totala kapitalet vid kalkylslut). I förekommande fall be-
aktas olika värdetillägg eller värdeavdrag.  
  
Underlag 
Uppdraget är utfört enligt av uppdragsgivaren givna förutsättningar. 
 
Värderingarna är utförda under november 2020 respektive mars 2020. Samtliga fastigheter 
har besiktigats i samband med tidigare värdering 2019. Dessa värderingar har genomförts 
med sedvanlig metodik.  
 
Hyresdata har erhållits på fastighetsnivå tillsammans med uppgifter om pågående uthyr-
ningar, uppsägningar och planerat underhåll etc. Officiella uppgifter om fastigheterna har 
hämtats från Fastighetsdatasystemet och uppgifter om detaljplaner m.m. har inhämtats från 
respektive myndighet. 
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Värderingsintyg Studentbostäder i Sverige AB 2(2) 
  
 
Värdebedömning 
På begäran intygas härmed att de aktuella fastigheternas sammanlagda marknadsvärde vid 
värdetidpunkten 2020-10-31 respektive 2020-03-31 och på basis av givna förutsättningar, 
har bedömts till 722.400.000 kronor (sjuhundratjugotvåmiljonerfyrahundratusen kronor). 
 
I kassaflödeskalkylerna har bland annat följande bedömningar och antaganden gjorts: 
− Kalkylstart 2020-11-01 respektive 2020-04-01. 
− Inflationen (KPI-förändring) är 2 % under kalkylperioden men 0,8 % under 2020 och 1,0 % 

under 2021 för de fastigheter som är värderade med värdetidpunkten 2020-10-31 och 
2,0% under hela kalkylperioden för de fastigheter som är värderade med värdetidpunkten 
2020-03-31. 

− Hyresutvecklingen följer respektive hyreskontrakts villkor. Efter löptidens slut görs vid be-
hov en marknadsanpassning och hyresutvecklingen följer sedan 100% av KPI. 

− Kostnaderna för drift och underhåll utvecklas med 100% av KPI. 
− Direktavkastningskravet vid kalkylslut har bedömts till 4,0 % - 6,16 % beroende på fastig-

hetstyp, läge och hyreskontraktsstruktur.  
− Det genomsnittliga bedömda marknadsvärdet varierar mellan ca 13 000 och 40 000 

kr/kvm och med ett vägt medel om ca 21 500 kr/kvm för bebyggda fastigheter.  
  
 
Malmö/Västerås/Stockholm 2020-11-09 
FORUM FASTIGHETSEKONOMI AB 

 
 
 
  

Marcus Persson  
Civilingenjör 
 

Henrik Lindstrand  
Civilekonom 

 
 
 
 

 
 
 

Filippa Wibelius  
Civilingenjör     

 

Olle Winroth 
Civilingenjör 

 
 
 

 

Daniel Valmila 
Fastighetsekonom 
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SAMMANFATTNING AV VÄRDERING 
 
På uppdrag av Prime Living AB (publ), har Newsec genomfört en 
marknadsvärdering av en fastighetsportfölj enligt sammanställning 
nedan. Värdetidpunkt är årsskiftet 2019-12-31. Värderingarna utfördes 
2019-12-12. 
 
Värdebedömningen grundar sig på en kassaflödesanalys innebärande 
att värderingsobjektens värden baseras på nuvärdet av prognostiserade 
kassaflöden jämte restvärde under en kalkylperiod av tio år dock med 
hänsyn till hyreskontrakt som löper utöver tioårsperioden. Antagandet 
avseende de framtida kassaflödena görs utifrån analys av: 
 
 Nuvarande och historiska hyror samt kostnader  
 Marknadens/närområdets framtida utveckling 
 Värderingsobjektens förutsättningar och position i respektive 

marknadssegment 
 Befintliga gällande hyreskontraktsvillkor 
 Marknadsmässiga hyresvillkor vid kontraktstidens slut 
 Drift- och underhållskostnader i likartade fastigheter i jämförelse 

med dem i de aktuella värderingsobjekten 
 
Utifrån analysen resulterande driftnetton under kalkylperioden och ett 
restvärde vid kalkylperiodens slut har sedan diskonterats med bedömd 
kalkylränta. De värdepåverkande parametrar som används i 
värderingen motsvarar Newsecs tolkning av hur investerare och andra 
aktörer på marknaden resonerar och verkar.  
 
I princip samtliga värderingsobjekt har i samband med detta uppdrag 
översiktligt besiktats. Värderingsförfarandet med tillhörande 
underlagsinsamling och bearbetning ansluter i huvudsak till RICS och 
Samhällsbyggarnas anvisningar. 
 
Ingående värderingsobjekt och bedömt marknadsvärde framgår av 
sammanställningen nedan. 
 

 
 
 

Fastighet Kommun Bedömt marknadsvärde (kr) Kommentar

Ferdinand 14 och 15 Stockholm 280 000 000 Återstående byggrätt

Ferdinand 8 Stockholm 380 000 000 Förhandsvärde

Träpanelen 1 Malmö 322 000 000

Träpanelen 6 Malmö 63 000 000

Träpanelen 8 Malmö 128 000 000

Projekt Beryllgatan Göteborg 154 000 000 Arrende- Tynnered 761:733

Projekt Herkulesgatan Göteborg 39 000 000 Arrende- Rambergsstaden 733:398, 68:1 & 733:401 (del av)

Studentkåren 4 Ej värderad av Newsec
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På begäran får vi härmed intyga att enligt de bedömningar som gjorts 
av Newsec utgör marknadsvärdet av de ovan angivna 
värderingsobjekten avrundat 1 366 000 000  
(en miljard trehundrasextiosex miljoner) kronor.  
 
Observera att ovan angivna marknadsvärden inklusive förhandsvärden 
och värden av byggnader på ofri grund avser värdetidpunkten årsskiftet 
2019/2020.  
 
Av Prime Living AB (publ), har också undertecknat bolag blivit ombedda 
att ta fram kalkylresultat för objekten i Malmö med speciella 
förutsättningar. Med speciella förutsättningar avses i detta fall restvärde 
noll (0) och med beaktande av en marknadsmässig vakans. Dessa 
kalkyler är utförda 2020-05-19 och redovisas i tabellen nedan. 
 

 
 
 
Göteborg den 9 november 2020 
 
NEWSEC ADVICE AB 
 

 
 
Anders Rydstern, MRICS   
Av RICS auktoriserad fastighetsvärderare 
Senior Director, Valuation & Strategic Analysis  
 
 

Fastighet Kommun Kalkylresultat (kr) Kommentar

Träpanelen 1 Malmö 193 000 000 Scenariovärdering - ej marknadsvärde

Träpanelen 6 Malmö 40 000 000 Scenariovärdering - ej marknadsvärde

Träpanelen 8 Malmö 81 000 000 Scenariovärdering - ej marknadsvärde
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I syfte att ge existerande och presumtiva investerare en rättvisande bild av det Sammanslagna Bolaget 
presenteras nedan en proformaredovisning som tar hänsyn till att Samgåendet genomförts. Reviderade 
årsredovisningar för räkenskapsåren 2018 och 2019 för Prime Living och Studentbostäder i Sverige, samt 
Prime Livings delårsrapport för perioden 1 januari – 30 september 2020, införlivas genom hänvisning i 
denna Bolagsbeskrivning och finns tillgängliga på respektive bolags hemsida. 

PROFORMAREDOVISNING
Syftet med proformaredovisningen
Den 26 oktober 2020 ingick Prime Living ett aktieöverlåtelse-
avtal enligt vilket Prime Living ska förvärva samtliga aktier i 
Studentbostäder i Sverige, förutsatt att styrelsen fattar beslut 
om Samgåendet. Styrelsen bedömer att Konverteringen och 
Samgåendet är ett attraktivt sätt för Bolaget att stärka sin 
balansräkning, realisera potentialen i sin fastighetsportfölj och 
säkerställa fortsatt drift. Efter Samgåendets slutförande kommer 
Studentbostäder i Sveriges aktieägare att äga cirka två tredje-
delar av aktierna i det Sammanslagna Bolaget.

Mot bakgrund av Samgåendet presenteras nedan proformaba-
lansräkning per den 30 september 2020 som om Samgåendet 
inträffat per detta datum och proformaresultaträkning för peri-
oden 1 januari – 30 september 2020 som om Samgåendet hade 
inträffat den 1 januari 2020. Proformaredovisningen syftar till att 
beskriva det Sammanslagna Bolagets finansiella ställning per 
den 30 september 2020. Proformaredovisningen har enbart till 
syfte att informera och belysa fakta. Proformaredovisningen är 
till sin natur avsedd att beskriva en hypotetisk situation och tjä-
nar således inte till att beskriva Prime Livings faktiska finansiella 
ställning eller resultat. Informationen ska heller inte anses indi-
kera vilka framtida resultat det Sammanslagna Bolaget kommer 
att generera. Inga synergieffekter eller integrationskostnader 
har beaktats. Proformaredovisningen bör läsas tillsammans med 
övrig information i Bolagsbeskrivningen.

Grunder för proformaredovisning
Proformaredovisningen är upprättad i enlighet med Prime 
Livings redovisningsprinciper, International Financial Reporting 
Standards (”IFRS”), såsom de antagits av EU, vilka beskrivs i 
Prime Livings årsredovisning 2019. Studentbostäder i Sverige 
tillämpar IFRS. 

Proformaredovisningen har sin utgångspunkt i Prime Livings 
delårsrapport för perioden 1 januari – 30 september 2020, vilken 
inte är reviderad av Bolagets revisor samt delårsrapporten för 1 
januari – 30 september 2020 för Studentbostäder i Sverige, vilken 
inte är reviderad av Studentbostäder i Sveriges revisor. Båda 
bolagen redovisar i SEK varför inga valutaomräkningar har gjorts.

Vid upprättandet av proformaredovisningen har en analys gjorts 
av skillnader i de redovisningsprinciper som tillämpas av Prime 
Living och Studentbostäder i Sverige. Resultatet av analysen 
presenteras under avsnittet ”Proformajusteringar” nedan.

Granskning av proformaredovisningen
Bolagets revisor har granskat informationen som anges på s. 40-
43 i denna Bolagsbeskrivning och utfärdat en revisorsrapport. Re-
visorsrapporten återfinns på s. 44-45 i denna Bolagsbeskrivning.

Proformajusteringar
Proformajusteringarna beskrivs i mer detalj i noterna till profor-
maresultaträkningen och proformabalansräkningen, se avsnitt 
”Noter”.
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Proformaresultaträkning för perioden 1 januari - 30 september 2020

Proformabalansräkning per den 30 september 2020

TSEK, (1 jan - 30 sep 2020) Prime Living
Studentbostäder

i Sverige

Förvärvsrelaterade 
justeringar och 
elimineringar

Proforma 
koncernen

Rörelsens intäkter m.m.

Hyresintäkter 31,124 103,924 - 135,048

Fastighetskostnader (15,927) (39,027) - (54,954)

Driftsresultat 15,197 64,897 - 80,094

Rörelsens kostnader

Produktionskostnader (576)  - - (576)

Övriga externa kostnader (10,391) (16,891) - (27,282)

Personalkostnader (9,543) (4,671) - (14,214)

Avskrivningar (2,103) - - (2,103)

Värdeförändringar förvaltningsfastigheter 35,082 81,426 - 116,508

Värdeförändring derivat - 638 - 638

Rörelseresultat 27,666 125,399 - 153,065

Resultateffekt tillgångsförvärv - - (146,303)1 (146,303)

Rörelseresultat efter justering 27,666 125,399 (146,303) 6,762

Finansiella intäkter 641 53 - 694

Räntekostnader och liknande resultatposter (20,557) (22,511) 17,0112 (26,057)

Resultat efter finansiella poster 7,750 102,941 (129,292) (18,601)

Aktuell skatt - (2,844) (3,504)3 (6,348)

Uppskjuten skatt 2,319 (19,326) - (17,007)

Periodens resultat 10,069 80,771 (132,796) (41,956)

Varav moderbolaget 9,697 80,771 - (42,328)

Varav minoritet 372 - - 372

TSEK, (30 sep 2020) Prime Living
Studentbostäder

i Sverige

Förvärvsrelaterade 
justeringar och 
elimineringar

Proforma 
koncernen

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Förvaltningsfastigheter 1,275,492 2,251,100 - 3,526,592

Nyttjanderättstillgångar 3,639 6,835 - 10,474

Inventarier 5,647 - - 5,647

Finansiella anläggningstillgångar

Värdeförändring derivat - 732 - 732

Summa anläggningstillgångar 1,284,778 2,258,667 - 3,543,445

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Övriga omsättningstillgångar 42,052 3,739 - 45,791

Kassa och bank

Kassa och bank 4,678 41,814 - 46,492

Summa omsättningstillgångar 46,730 45,553 - 92,283

SUMMA TILLGÅNGAR 1,331,508 2,304,220 - 3,635,728
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TSEK, (30 sep 2020) Prime Living
Studentbostäder

i Sverige

Förvärvsrelaterade 
justeringar och 
elimineringar

Proforma 
koncernen

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital 12,587 2,082 707,424 722,093

Fritt eget kapital

Överkursfond 620,286 494,490 (536,125) 578,651

Balanserat resultat inkl årets resultat (528,363) 155,247 384,040 10,924

Minoritet (118) - - (118)

Summa eget kapital 104,392 651,819 555,3394 1,311,550

Skulder

Långfristiga skulder

Konvertibelt förlagslån - 51,500 (51,500)a -

Uppskjuten skatteskuld 46,220 35,726 (46,220)b 35,726

Skulder till kreditinstitut 63,588 1,492,292 - 1,555,880

Obligationslån 640,000 - (440,000)c 200,000

Långfristig leasingskuld 3,411 6,073 - 9,484

Kortfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 346,490 15,777 - 362,267

Kortfristig leasingskuld 302 761 - 1,063

Övriga skulder 127,105 50,272 (17,619)a, c 159,758

Summa skulder 1,227,116 1,652,401 (555,339) 2,324,178

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 1,331,508 2,304,220 - 3,635,728

Aktieslag Börskurs 17/11* Antal Värde TSEK

C aktier från konvertering 0,151 4 556 415 600 688 019

C aktier före konvertering 0,151 204 519 552 30 882

*B aktier uppskattat marknadsvärde 0,151 408 592 62

Stamaktier 0,72 46 817 515 33 709

Uppskattat marknadsvärde (i) 752 672

Eget Kapital Prime Living hänförligt till moderbolagets aktieägare 104 510

Konvertering obligationslån i Prime Living 455 639

Återläggning uppskjuten skatt 46 220

Substansvärde Prime Living (ii) 606 369

Resultateffekt pga tillgångsförvärv (i-ii) 146 303

Noter

1. Med anledning av att transaktionen anses vara ett omvänt förvärv där Studentbostäder i Sverige utsetts som förvärvare i 
transaktionen dvs. redovisningsmässigt förvärvar Studentbostäder i Sverige, Prime Living. I utvärderingen av den redovis-
ningsmässiga hanteringen av förvärvet har Prime Living ansetts uppfylla definitionen av ett tillgångsförvärv då marknadsvärdet 
som för bolaget är koncentrerat till deras fastigheter. Detta medför att själva emissionen i koncernredovisningen ska motsvara 
marknadsvärdet på tillgångarna. I tillägg till detta ska bolaget jämföra detta värde med börsvärdet på bolaget och om det 
föreligger en skillnad mellan marknadsvärdet på bolaget och tillgångarnas värde ska detta redovisas som en kostnad i enlighet 
med IFRS. Marknadsvärdet på Prime Livings tillgångar har i proforman baserats på bolagets eget kapital med tillägg av uppbo-
kad uppskjuten skatt samt beaktande av konvertering av delar utestående upplåning. Detta har medfört en kostnad baserat på 
börskursen/marknadsvärdet för Prime Livings aktier den 17/11 2020 enligt följande. Effekten är av engångskaraktär.
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2. Med anledning av att Prime Living konverterar obligationslån totalt ca 455 639 TSEK inklusive upplupen ränta bedöms rän-
tekostnader minska görs en justering om 15 639 TSEK i proformaresultaträkningen för räkenskapsårets första 9 månader base-
rat på nuvarande villkor. I Studentbostäder i Sverige konverteras ett förlagslån om 51 500 TSEK. Enligt lånevillkoren utbetalas 
ingen ränta vid konvertering vilket medför att räntekostnaderna justerats med 1 372 TSEK.

3. Med anledning av att räntekostnader kommer att minska kommer avdrag för räntor inte föreligga i samma utsträckning varför 
en justering av skatt görs baserat på 20,6% av återläggningen av räntekostnaderna.

4. Proformajusteringen avser den eget kapital effekt som avser dels konvertering av obligationslån i Prime Living, konvertering av 
konvertibelt förlagslån samt återläggning av uppskjuten skatt då det är ett tillgängsförvärv. Justeringen på eget kapital om 555 
339 KSEK är således uppdelad enligt följande:

a. Avser konvertering av konvertibelt förlagslån i Studentbostäder i Sverige.
b. Avser återläggning av uppskjuten skatt med anledning av att förvärvet klassificeras som ett tillgångsförvärv.
c. Avser konvertering av obligationslån i Prime Living om totalt 455 639 TSEK.
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Revisors rapport avseende 
proformaredovisning

Rapport om sammanställning av finansiell proforma-
information i en bolagsbeskrivning
Vi har slutfört vårt bestyrkandeuppdrag att rapportera om Prime 
Living AB (publ):s sammanställning av finansiell proformainfor-
mation för Prime Living AB (publ) med anledning av samgåendet 
med Studentbostäder i Sverige AB. Den finansiella proformain-
formationen består av proformarapporten om balansräkningen 
per 30 september 2020 och proformaresultaträkningen för 
perioden fram till den 30 september 2020. De tillämpliga krite-
rierna som är grunden utifrån vilken Prime Living AB (publ) har 
sammanställt den finansiella proformainformationen är angivna i 
avsnittet ”Grunder för proformaredovisning”.

Den finansiella proformainformationen har sammanställts av 
ledningen i Prime Living AB (publ) för att illustrera effekten av 
transaktionen som anges i avsnittet ”Syftet med proformare-

dovisningen” på företagets finansiella ställning per 30 sep-
tember 2020 och dess finansiella resultat för perioden fram till 
30 september 2020 som om transaktionen hade ägt rum den 
30 september 2020. Som del av processen har information om 
företagets finansiella ställning och finansiella resultat hämtats 
av både Prime Living AB (publ) och Studentbostäder i Sverige 
AB för den period som slutade 30 september 2020, om vilka 
ingen revisors rapport eller rapport om översiktlig granskning 
har publicerats.

Prime Living AB (publ):s ansvar för den finansiella 
proformainformationen
Styrelsen i Prime Living AB (publ) är ansvarig för sammanställ-
ningen av den finansiella proformainformationen i enlighet med 
Prime Living AB (publ):s redovisningsprinciper, International 
Financial Reporting Standards (”IFRS”), såsom de antagits av 
EU, vilka beskrivs i Prime Living AB (publ):s årsredovisning 2019.

Vårt oberoende och vår kvalitetskontroll
Vi har följt krav på oberoende och andra yrkesetiska krav i 
International Ethics Standards Board for Accountants’ Interna-
tional Code of Ethics for Professional Accountants (inklusive 
International Independence Standards) (Etikkoden), som bygger 
på grundläggande principer om hederlighet, objektivitet, pro-
fessionell kompetens och vederbörlig omsorg, sekretess och 
professionellt uppträdande.

Revisionsföretaget tillämpar ISQC 1 (International Standard on 
Quality Control) och har därmed ett allsidigt system för kvali-
tetskontroll vilket innefattar dokumenterade riktlinjer och rutiner 
avseende efterlevnad av yrkesetiska krav, standarder för yrkes-
utövningen och tillämpliga krav i lagar och andra författningar.

Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att uttala oss om huruvida den finansiella profor-
mainformationen har sammanställts, i alla väsentliga avseenden, 
av Prime Living AB (publ) i enlighet med Prime Living AB (publ):s 
redovisningsprinciper, International Financial Reporting Stan-
dards (”IFRS”), såsom de antagits av EU, vilka beskrivs i Prime 
Living AB (publ):s årsredovisning 2019. 

Vi har utfört uppdraget enligt International Standard on Assuran-
ce Engagements ISAE 3420 Bestyrkandeuppdrag att rappor-
tera om sammanställning av finansiell proformainformation i 
ett prospekt, som har utfärdats av International Auditing and 
Assurance Standards Board. Standarden kräver att revisorn pla-
nerar och utför åtgärder i syfte att skaffa sig rimlig säkerhet om 
huruvida Prime Living AB (publ) har sammanställt, i alla väsentli-
ga avseenden, den finansiella proformainformationen i enlighet 
med Prime Living AB (publ):s redovisningsprinciper, International 
Financial Reporting Standards (”IFRS”), såsom de antagits av 
EU, vilka beskrivs i Prime Living AB (publ):s årsredovisning 2019. 
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 gransk-
ning av den finansiella information som har använts vid samman-
ställningen av den finansiella proformainformationen.

Syftet med finansiell proformainformation i en bolagsbeskrivning 
är enbart att illustrera effekten av en betydelsefull händelse eller 
transaktion på företagets ojusterade finansiella information som 
om händelsen hade inträffat eller transaktionen hade genom-
förts vid en tidigare tidpunkt som har valts i illustrativt syfte. 
Därmed kan vi inte bestyrka att det faktiska utfallet för händel-
sen eller transaktionen per 30 september 2020 hade blivit som 
den har presenterats. 

OBEROENDE REVISORS BESTYRKANDERAPPORT OM SAMMANSTÄLLNING AV FINANSIELL 
PROFORMAINFORMATION I EN BOLAGSBESKRIVNING SOM DEFINIERAS AV NASDAQ 
STOCKHOLM

Till aktieägaren i Prime Living AB (publ), orgnr. 556715-7929
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Ett bestyrkandeuppdrag, där uttalandet lämnas med rimlig 
säkerhet, att rapportera om huruvida den finansiella proformain-
formationen 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 
Prime Living AB (publ) 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 
granskningsbevis för att:

• Proformajusteringarna har gjorts enligt kriterierna.
• Den finansiella proformainformationen avspeglar den kor-

rekta tillämpningen av dessa justeringar på den ojusterade 
finansiella informationen.

• De valda åtgärderna beror på revisorns bedömning, med 
beaktande av hans eller hennes förståelse av karaktären 
på företaget, händelsen eller transaktionen för vilken den 
finansiella proformainformationen har sammanställts, och 
andra relevanta uppdragsförhållanden.

Uppdraget innefattar även att utvärdera den övergripande pre-
sentationen av den finansiella proformainformationen.

Vi anser att de bevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamål-
senliga som grund för vårt uttalande.

Uttalande
Enligt vår uppfattning har den finansiella proformainformationen 
sammanställts, i alla väsentliga avseenden, i enlighet med Prime 
Living AB (publ):s redovisningsprinciper, International Financial 
Reporting Standards (”IFRS”), såsom de antagits av EU, vilka 
beskrivs i Prime Living AB (publ):s årsredovisning 2019.

8 december 2020

Thijs Dirkse
Auktoriserad revisor
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Kapitalisering, skuldsättning och annan
finasiell information

EGET KAPITAL, RÄNTEBÄRANDE SKULDER   
OCH NETTOSKULDSÄTTNING
Tabellerna nedan presenterar Prime Livings, Studentbostäder 
i Sveriges och det Sammanslagna Bolagets eget kapital, rän-
tebärande skulder och nettoskuldsättning per den 30 septem-
ber 2020. De finansiella siffrorna har justerats för effekten av 
Samgåendet.

Kapitalstruktur

TSEK, (30 sep 2020) Prime Living
Studentbostäder

i Sverige Justeringar
Efter genomförd

transaktion

Kortfristiga räntebärande skulder

Mot borgen - - - -

Mot säkerhet 346,490 15,777 - 362,267

Blancokrediter - - - -

Summa kortfristiga räntebärande skulder 346,490 15,777 - 362,267

Långfristiga räntebärande skulder

Mot borgen - - - -

Mot säkerhet 703,588 1,492,292 (440,000) 1,755,880

Blancokrediter - - - -

Summa långfristiga räntebärande skulder 703,588 1,492,292 (440,000) 1,755,880

Eget kapital

Aktiekapital 12,587 2,082 707,424 722,093

Överkursfond 620,286 494,490 (536,125) 578,651

Balanserad vinst eller förlust (528,363) 155,247 384,040 10,924

Minoritet (118) - - -

Summa eget kapital 104,392 651,819 555,339 1,311,668

Var av hänförligt till moderbolagets ägare 104,392 651,819 555,339 1,311,550

Var av hänförligt till minoriteten 118 - - 118

Summa eget kapital 104,510 651,819 555,339 1,311,668

SUMMA EGET KAPITAL OCH  RÄNTEBÄRANDE SKULDER 1,154,352 2,159,888 115,339 3,429,697
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Nettoskuldsättning

INDIREKT SKULDSÄTTNING OCH EVENTUAL-
FÖRPLIKTELSER
Bolaget har ingen indirekt skuldsättning eller några eventualför-
pliktelser.

REDOGÖRELSE FÖR RÖRELSEKAPITALET   
OCH KAPITALBEHOVET
Det är Bolagets bedömning att nuvarande rörelsekapital, 
efter genomförandet av Konverteringen och Samgåendet, är 
tillräckligt för det Sammanslagna Bolagets rörelsekapitalbehov 
den kommande tolvmånadersperioden. Per den 30 september 
2020 uppgick det Sammanslagna Bolagets likvida medel till 46,5 
MSEK.

INVESTERINGAR
Det Sammanslagna Bolaget investerar i befintlig fastighetsport-
följ samt förvärvar nya fastigheter. Det Sammanslagna Bolaget 
har vid tidpunkten för Bolagsbeskrivningen inga större pågående 
projekt.

Det Sammanslagna Bolagets förvärv och investeringar i fast-
igheter uppgick för perioden 1 januari – 30 september 2020 till 
totalt 82,9 MSEK.

TENDENSER OCH VÄSENTLIGA FÖRÄNDRINGAR
Såvitt det Sammanslagna 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 det Sammanslagna Bolagets affärsutsikter under 
2020. Det Sammanslagna 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 det Sammanslagna Bolagets 
verksamhet.

VÄSENTLIGA FÖRÄNDRINGAR AV BOLAGETS   
LÅNE- OCH FINANSIERINGSSTRUKTUR SAMT 
FINANSIELLA RESULTAT SEDAN UTGÅNGEN AV 
DEN SENASTE RÄKENSKAPSPERIODEN
Utöver vad som anges ovan har det inte skett några väsentliga 
förändringar avseende Bolagets låne- och finansieringsstruktur 
eller finansiella resultat från utgången av den senaste räken-
skapsperioden till Bolagsbeskrivningens datering.

TSEK, (30 sep 2020) Prime Living
Studentbostäder

i Sverige Justeringar
Efter genomförd

transaktion

A. Kassa 4,678 41,814 - 46,492

B. Likvida medel - - - -

C. Lätt realiserbara värdepapper - - - -

D. Summa likviditet (A+B+C) 4,678 41,814 - 46,492

E. Kortfristiga räntebärande fordringar - - - -

F. Kortfristiga skulder till kreditinstitut 316,325 - - 316,325

H. Kortfristig del av långfristiga skulder 30,165 15,777 - 45,942

G. Andra kortfristiga räntebärande skulder 302 761 - 1,063

I. Kortfristiga räntebärande skuldsättning (F+G+H) 346,792 16,538 - 363,330

J. Netto kortfristig räntebärande skuldsättning (I-E-D) 342,114 (25,276) - 316,838

K. Långfristiga skulder till kreditinstitut 63,588 1,492,292 - 1,555,880

L. Emitterade obligationer 640,000 - (440,000) 200,000

M. Andra långfristiga räntebärande skulder 3,411 6,073 - 9,484

N. Långfristiga räntebärande skuldsättning (K+L+M) 706,999 1,498,365 (440,000) 1,765,364

O. Nettoskuldsättning (J+N) 1,049,113 1,473,089 (440,000) 2,082,202
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STYRELSE
Enligt Bolagets bolagsordning ska styrelsen bestå av lägst tre 
och högst tio styrelseledamöter med högst tio suppleanter. På 
den Första Bolagsstämman valdes nedan personer till styrel-
seledamöter för tiden intill slutet av årsstämman 2021. Tabel-
len 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.

Föreslagen styrelse, ledande befattningshavare och revisor

Föreslagen styrelse, ledande 
befattningshavare och revisor

Oberoende i förhållande till

Namn Befattning
Bolaget och
bolagsledningen Större aktieägare

Björn Rosengren Styrelseordförande Ja Nej1

Karin Krook Styrelseledamot Ja Ja

Sven-Göran Svensson Styrelseledamot Ja Ja

1. Om Samgåendet genomförs

UTBILDNING: Gymnasieingenjör. 

ÖVRIGA NUVARANDE BEFATTNINGAR: 

Styrelseordförande i STUSAB Luleå Fastigheter AB, Hästen 4 i Karlstad Fastighets AB, Ak-
tiebolaget Fastator (publ), Fastighets AB Karlstad Freja 14 Invest, Priority Group AB, STUSAB 
Fastigheter 3 AB, Offentliga Hus i Norden AB (publ), Priority Strategy Stockholm-New York 
AB, Framtidens Boende i Göteborg AB, Norsk-Svenska Handelskammarens Serviceaktiebolag, 
STUSAB Fastigheter 2 AB, Smart Parkering Sverige AB, STUSAB Fastigheter 1 AB, Italian Path 
AB, Point Properties AB, Smart Parkering Fastigheter Sverige AB, Smart Trademark Sverige 
AB, Smart Parkering Sverige Holding AB, Studentbostäder i Sverige AB, STUSAB Holding AB, 
OHIN Service AB och Copine Holding AB.

Styrelseledamot i VI Invest Aktiebolag, Rosengren Italia AB, CC09 Intressenter AB, Löftet 
Holding AB, Cellcomb AB, Wonderboo AB, Rosengren & Rosengren Invest AB, Björn F:son 
Rosengren AB och Industrisamhället Norden Holding AB (publ).

Styrelsesuppleant i Forsman Invest AB, Peacock Retail AB och Black Rosebud AB.

TIDIGARE BEFATTNINGAR (SENASTE 5 ÅREN): 

Styrelseordförande i The Talent Group AB, AB Previa, MedTalent AB, Future TCB Tech AB, 
Yump Sverige AB, Wonderboo AB, Transvoice Sweden AB, Auktoritet Inkasso AB, iZafe Group 
AB och Transvoice AB.

Styrelseledamot i AdCityMedia AB, Film- och TV-producenterna i Sverige ek. för., Nordisk 
Fast 1 AB, VI Invest Aktiebolag och Global Invit AB.

Styrelsesuppleant i Amfa Holding AB och Amfa Ekonomi AB.

AKTIEÄGANDE I BOLAGET: -

Björn Rosengren
Född 1942. Styrelseordförande sedan 2020.
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Sven-Göran Svensson
Född 1953. Styrelseledamot sedan 2020.

Karin Krook
Född 1972. Styrelseledamot sedan 2020.

UTBILDNING: Jur. kand., Stockholms universitet. 

ÖVRIGA NUVARANDE BEFATTNINGAR: 

Styrelseledamot i Värtan Fastigheter AB, STUSAB Fastigheter 3 AB, Framtidens Boende i 
Göteborg AB, STUSAB Holding AB, Fastighets AB Karlstad Freja 14 Invest, Hästen 4 i Karlstad 
Fastighets AB, SG Svensson Konsult AB, Studentbostäder i Sverige AB, STUSAB Fastigheter 
2 AB, STUSAB Fastigheter 1 AB och STUSAB Luleå Fastigheter AB.

TIDIGARE BEFATTNINGAR (SENASTE 5 ÅREN):

Extern VD i Rikshem AB (publ). 

Styrelseledamot i Svenska Samhällsfastigheter Bysten AB, FD Jorden AB, Rikshem Sundsvall 
Samhold AB, Rikshem Sigtuna Samhold AB, Rikshem Dotterbolag i Väsby AB, och ett flertal 
andra nuvarande och tidigare dotterbolag i Rikshem AB (publ)-koncernen, Victoria Park 
Nyköping Bostäder AB, Skogslingonet Fastighets AB, Kronåsen Fastighets 1 AB, Farsta Intres-
senter AB, Farsta Stadsutveckling AB, Sidöparken AB, He & Ma Fastigheter i Kalmar AB, JF 
Helsingborg AB, Kanalparken AB, Fastighets AB Sidöstrand, Ramnö Smedjekullen AB, Gimmel 
Bostäder i Sundsvall AB, Wallenstam Gränby 9:6 AB, Bergrick Rickomberga AB, Fålhagslunden 
Fastighet 1 AB, Kronåsen Fastighets 2 AB, Medicinmannen Fastighet 2 AB, Tidmätaren 1 och 
2 AB, Helsingborg Jägaren 9 Fastighets AB, Undersippan Persikan AB, Sidöparken Holding 
AB, Valsätra Galaxen AB, Folkhem Trä AB, Högkullen Sätra AB, Kistaklippans Fastighets AB, 
Tidmätaren Fastighets AB, Jorden Solskensparken AB, Fålhagslunden Fastighet 2 AB, Hapar-
andahem AB, Broskeppet Sannegård AB, Wallenstam Bersån AB, Sidöparken Strängnäs AB, 
Besqab Kapellgärdet Fastighets AB, Gillesvik Sigillbevararen AB, Niam VII Centrumfastigheter 
Ö-sund AB, Uppsala Kvarngärdet 71:2 AB, Högkullen Singoalla AB, Högkullen Akvarell AB, 
Medicinmannen Fastighet 1 AB, JV Tidmätaren AB, Walltull AB, K-Fast Fredriksdal AB, Farsta 
Fastighetsintressenter AB, Alma Fålhagen AB, Steninge Backe i Sigtuna AB, Hallonkullen Fast-
ighets AB, Larsboda Fastighetsutveckling AB, STUSAB 2 AB, STUSAB 1 AB, STUSAB Karlstad 
AB, STUSAB Luleå AB, STUSAB 3 AB och Värmdöbostäder Aktiebolag.

AKTIEÄGANDE I BOLAGET: -

UTBILDNING: Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm och 

Esade, Escola superior d’administracio i direccio d’empreses i Barcelona. 

ÖVRIGA NUVARANDE BEFATTNINGAR: -

TIDIGARE BEFATTNINGAR (SENASTE 5 ÅREN): -

AKTIEÄGANDE I BOLAGET: -
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LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

UTBILDNING: 2,5 års studier på HIG, MU samt SLU, med kurser främst inom 

juridik, byggnadsteknik, fastighetsvetenskap och ekonomi. 

ÖVRIGA NUVARANDE BEFATTNINGAR: 

Styrelseledamot i R Eidenert AB.

Styrelsesuppleant och verkställande direktör i STUSAB Fastigheter 3 AB, Framtidens 
Boende i Göteborg AB, STUSAB Fastigheter 2 AB, Studentbostäder i Sverige AB och STUSAB 
Holding AB.

Styrelsesuppleant i STUSAB Luleå Fastigheter AB, Hästen 4 i Karlstad Fastighets AB, Fastig-
hets AB Karlstad Freja 14 Invest och STUSAB Fastigheter 1 AB.

TIDIGARE BEFATTNINGAR (SENASTE 5 ÅREN): -

AKTIEÄGANDE I BOLAGET: -

UTBILDNING: Förvaltarprogrammet, Newton Kompetensutveckling (YH).

ÖVRIGA NUVARANDE BEFATTNINGAR: 

Styrelseordförande i Bostadsrättsföreningen Idared Sundbyberg.

TIDIGARE BEFATTNINGAR (SENASTE 5 ÅREN): 

Styrelseledamot i HSB Bostadsrättsförening Kantarellen 11.

AKTIEÄGANDE I BOLAGET: -

UTBILDNING: Ekonomi vid Mittuniversitetet.

ÖVRIGA NUVARANDE BEFATTNINGAR: 

Styrelseordförande i Kristineberg Park Ekonomisk förening. 

Styrelseledamot och VD i Prime Living Campus Stockholm AB (publ). 

Styrelseledamot i Prime Living Beryllgatan AB, Beryll Invest AB, TP6 Oxie AB, Prime Living 
International AB, TPL 1 Oxie AB, Prime Living Göteborg AB, Prime Living Ramberget AB, Prime 
Living Entreprenad AB, Prime Living Projektutveckling AB, HLF Förvaltnings AB, Prime Living 
Lund AB, TP9 Oxie AB, LWI Equity AB, Prime Living Property Management AB, Prime Living 
Industries AB, Prime Living Stockholm AB, Prime Living Oxie AB, Comodo Real Estate AB och 
Prime Living Spånga AB.

TIDIGARE BEFATTNINGAR (SENASTE 5 ÅREN): 

Styrelseordförande i Fastighets AB Värdshuset Anno 1870 och Fastighetsaktiebolaget 
Ladugårdsgärdet 1:53. 

Styrelseordförande och VD i WI Bygger Sverige AB.

Styrelseledamot och VD i LWI Equity AB och Dahlberg Totalentreprenad AB. 

Styrelseledamot i Kooperativa Utvecklingsbolaget Sverige AB, TNEE Electric Sweden Hol-
dings AB, Lugnet seniorboende kooperativ hyresrättsförening, UBMEX i Sverige AB och Prime 
Living International AB.

AKTIEÄGANDE I BOLAGET: -

Rebecka Eidenert
Född 1984. VD sedan 2020, 

VD i Studentbostäder i Sverige sedan 2018.

Samira Mchaiter
Född 1983. Förvaltningschef sedan 2020.

Lars Wikström
Född 1961. CFO sedan 2020. 
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UTBILDNING: Högskoleingenjörsexamen inom byggteknik och design, KTH.

ÖVRIGA NUVARANDE BEFATTNINGAR: -

TIDIGARE BEFATTNINGAR (SENASTE 5 ÅREN): -

AKTIEÄGANDE I BOLAGET: -

Camilla Thunmarker
Född 1988. Projektchef sedan 2020, projekt-
chef i Studentbostäder i Sverige sedan 2018.

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR AVSEENDE STYRELSE  
OCH LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE
Det förekommer inga familjeband mellan några styrelseledamö-
ter eller ledande befattningshavare.

Det föreligger inga intressekonflikter eller potentiella intres-
sekonflikter mellan styrelseledamöternas och ledande befatt-
ningshavarnas åtaganden gentemot Bolagets och deras privata 
intressen och/eller andra åtaganden.

Under de senaste fem åren har ingen styrelseledamot eller le-
dande 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 an-
klagelse 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 ledan-
de eller övergripande funktioner hos en emittent.

Samtliga föreslagna styrelseledamöter och ledande befattningsha-
vare kan nås via Bolagets adress, Pyramidvägen 7, 169 56 Solna.

REVISOR
Bolagets revisor är sedan 2013 Öhrlings Pricewaterhousecoo-
pers AB, som på årsstämman den 30 juni 2020 omvaldes för pe-
rioden intill slutet av årsstämman 2021. Thijs Dirkse (född 1980) 
är huvudansvarig revisor. Thijs Dirkse är auktoriserad revisor 
och medlem i FAR (branschorganisationen för auktoriserade re-
visorer). Öhrlings Pricewaterhousecoopers AB:s kontorsadress 
är Torsgatan 21, 113 97 Stockholm. Öhrlings Pricewaterhou-
secoopers AB har varit revisor under hela den period som den 
historiska finansiella informationen i denna Bolagsbeskrivning 
omfattar.
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Bolagstyrning

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, årsredovisningsla-
gen, Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter vid Nasdaq 
First North Premier Growth Market, samt andra tillämpliga lagar, 
regler, föreskrifter och interna regler (såsom exempelvis styrel-
sens arbetsordning och styrelsens instruktion till den verkställan-
de direktören). 

Bolaget tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”). 
Bolaget behöver inte följa alla regler i Koden då Koden i sig själv 
medger möjlighet till avvikelse från reglerna, under förutsättning 
att sådana eventuella avvikelser och den valda alternativa lös-
ningen beskrivs och orsakerna härför förklaras i bolagsstyrnings-
rapporten (enligt den så kallade ”följ eller förklara-principen”). 
Per dagen för Bolagsbeskrivningen förväntar sig inte Bolaget 
att kommande bolagsstyrningsrapport kommer innehålla någon 
väsentlig avvikelse från Koden.

BOLAGSSTÄMMA
Enligt aktiebolagslagen (2005:551) är bolagsstämman Bola-
gets högsta beslutsfattande organ. På bolagsstämma utövar 
aktieägarna sin rösträtt i nyckelfrågor, till exempel fastställan-
de 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 bo-
lagsstämma. Enligt bolagsordningen sker kallelse till bolagsstäm-
ma genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom 
att kallelsen hålls tillgänglig på Bolagets webbplats. Att kallelse 
har skett ska samtidigt annonseras i Svenska Dagbladet.

Rätt att delta i bolagstämma
Aktieägare som vill delta i förhandlingarna på bolagsstämma 
ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden förda aktieboken 
fem vardagar före stämman, dels anmäla sig hos Bolaget för 
deltagande i bolagsstämman senast den dag som anges i kal-
lelsen till stämman. Aktieägare kan närvara vid bolagsstämmor 
personligen eller genom ombud och kan även biträdas av högst 
två personer. Vanligtvis är 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.

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.primeliving.se. 
Begäran ska normalt vara styrelsen tillhanda senast sju veckor 
före bolagsstämman.

Årsstämma den 30 juni 2020 
Årsstämma för 2020 hölls den 30 juni 2020. Utöver de enligt lag 
obligatoriska ärendena beslutades om: 

• Antagande av instruktion för utseende av valberedning (se 
avsnitt ”Bolagsstyrning – Valberedning”).

• Antagande av riktlinjer för ersättning till ledande befatt-
ningshavare (se avsnitt ”Bolagsstyrning – Ersättning till 

styrelseledamöter, verkställande direktör och ledande 

befattningshavare”).
• Ändringar i Bolagets bolagsordning innefattande gränserna 

för aktiekapitalet och antalet aktier samt vissa ändringar 
med anledning av ny aktiebolagsrättslig lagstiftning. Vidare 
beslutades att inta en bestämmelse i bolagsordningen 
enligt vilken styrelsen ges möjlighet att besluta om att 
utomstående ska ha rätt att närvara eller på annat sätt följa 
förhandlingarna vid bolagsstämma. Det beslutades även 
att inta en ny bestämmelse i bolagsordningen som ger sty-
relsen rätt att samla in fullmakter inför bolagsstämma och 
ger styrelsen möjlighet att besluta att aktieägare ska kunna 
utöva sin rösträtt innan bolagsstämma.

• Ett emissionsbemyndigande varigenom årsstämman 
beslutade om bemyndigade för styrelsen att, inom ramen 
för bolagsordningens för var tids gränser för aktier och 
aktiekapital, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram 
till nästa årsstämma besluta om nyemission av aktier, 
teckningsoptioner och/eller konvertibler med eller utan 
företrädesrätt för aktieägarna. Sådant emissionsbeslut ska 
kunna fattas med bestämmelse om apport, kvittning eller 
kontant betalning. Syftet med bemyndigandet och skälet 
till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är 
att emissioner ska kunna ske på ett tidseffektivt sätt för att 
minska skuldsättningen, finansiera investeringar i nya eller 
befintliga verksamheter samt för att tillgodose Bolagets 
kapitalbehov.

Extra bolagsstämma den 26 november 2020 
(Första Bolagsstämman) 
Den Första Bolagsstämman hölls den 26 november 2020, varvid 
det beslutades om: 

• Antagande av en ny bolagsordning, villkorat av att beslut 
om Konverteringen fattas, med ändring av gränserna för 
antalet aktier och aktiekapitalet. 

• Tre emissioner av preferensaktier av serie C i syfte att 
genomföra Konverteringen, varigenom skuld uppgående 
till totalt 455,6 MSEK ska konverteras till 4 556 415 600 
preferensaktier av serie C i Bolaget.
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• Ett bemyndigande till styrelsen att fatta beslut om kvitt-
ningsemission i syfte att emittera Vederlagsaktierna och 
möjliggöra för Samgåendet.

• Antagande av en ny bolagsordning, under förutsättning att 
styrelsen fattar beslut om emission av Vederlagsaktierna, 
varigenom Prime Living byter företagsnamn och ändrar 
verksamhetsföremål. 

• Val av nytt antal styrelseledamöter, styrelsearvode och att 
välja Björn Rosengren, Karin Krook, Rosel Ragnarsson och 
Sven-Göran Svensson till ordinarie styrelseledamöter, och 
Björn Rosengren till styrelseordförande, för tiden intill slutet 
av nästa årsstämma.25 Besluten är villkorade av att styrel-
sen beslutar om emission av Vederlagsaktierna. 

Vidare avser Bolaget att kalla till den Andra Bolagsstämman för 
att besluta om Renodlingen, så som beskrivs i avsnittet ”Samgå-

endet i korthet”.

VALBEREDNING
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 obero-
ende i förhållande till den röstmässigt största ägaren eller den 
grupp av aktieägare som samverkar om Bolagets förvaltning. 
Vid årsstämman som hölls den 30 juni 2020 beslutades att anta 
följande instruktion för utseende av valberedning inför årsstäm-
man 2021.

Styrelsens ordförande ska, så snart det rimligen kan ske, kon-
takta de tre till röstetalet största aktieägarna baserat på Euroc-
lear Sweden AB:s förteckning över registrerade aktieägare per 
den sista bankdagen i september. De tre till röstetalet största 
aktieägarna ska erbjudas möjlighet att utse varsin ledamot att 
jämte styrelsens ordförande utgöra valberedningen för tiden till 
dess en ny valberedning utsetts. Om någon av dessa aktieägare 
väljer att avstå från sin rätt att utse en ledamot övergår rätten till 
den aktieägare som, efter dessa aktieägare, har det till rösteta-
let största aktieägandet i Bolaget. Ordförande i valberedningen 
ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som 
utsetts av den röstmässigt största aktieägaren. Styrelseledamot 
ska inte vara valberedningens ordförande. 

Aktieägare som nominerat ledamot i valberedningen äger rätt 
att byta ut sådan ledamot mot annan att istället utgöra ledamot 
i valberedningen. Om ledamot avgår ur valberedningen ska den 
ägare som utsett ledamoten ha rätt att utse en ersättare. 

Ändringar i valberedningens sammansättning kan komma att ske 
på grund av att aktieägare som har utsett ledamot till valbered-
ningen säljer hela eller delar av sitt aktieinnehav i Bolaget. Om 
en aktieägare, som nominerat en ledamot i valberedningen, 

minskar sitt aktieinnehav i Bolaget och därmed inte utgör en av 
de till röstetalet tre största aktieägarna i Bolaget samt att detta 
sker tidigare än två månader före nästkommande årsstäm-
ma, ska dennes ledamot ställa sin plats i valberedningen till 
förfogande. Istället bör, efter beslut av valberedningen, någon 
annan aktieägare enligt ovan erbjudas att utse en ny ledamot i 
valberedningen. Inträffar däremot sådan minskning i innehavet 
senare än två månader före nästkommande årsstämma, äger 
ledamoten rätt att sitta kvar i valberedningen och fullgöra sitt 
uppdrag. 

Så snart valberedningens samtliga ledamöter och ordförande 
utsetts, ska valberedningen meddela Bolaget detta och därvid 
lämna erforderlig information om valberedningens ledamöter 
och ordförande samt vilken aktieägare en ledamot utsetts av. 
Sammansättningen av valberedningen ska offentliggöras genom 
separat pressmeddelande så snart valberedningen utsetts och 
senast sex månader före årsstämman. Ändring i valberedning-
ens sammansättning ska omedelbart offentliggöras. 

Valberedningens uppgift ska vara att inför årsstämman, och i 
förekommande fall extra bolagsstämma, arbeta fram ett förslag 
att föreläggas stämman för beslut om:

• ordförande vid årsstämma;
• antalet styrelseledamöter och arvodet till styrelsen, upp-

delat mellan ordförande, vice ordförande (i förkommande 
fall), övriga ledamöter och eventuell ersättning för arbete i 
styrelseutskott;

• val av styrelseledamöter och styrelseordförande;
• val av revisor;
• arvode till Bolagets revisor; och
• principer för inrättande av nästa års valberedning. 

Valberedningens förslag ska presenteras i kallelsen till årsstäm-
man och på Bolagets webbplats, www.primeliving.se. 

Arvode eller annan ersättning från Bolaget ska inte utgå till 
valberedningens ledamöter. Valberedningen ska ha rätt att be-
lasta Bolaget med skäliga kostnader för externa kostnader som 
erfordras för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.

Per dagen för Bolagsbeskrivningen har inte någon valberedning 
utsetts inför årsstämman 2021. Större aktieägare i det Samman-
slagna Bolaget har, i enlighet med Prime Livings pressmeddelan-
de den 26 oktober 2020, aviserat att de är överens om att utse 
en valberedning bestående av Ilija Batljan (VD SBB), Joachim 
Kuylenstierna (VD Fastator), Bengt Kjell (styrelseordförande 
Amasten) och Björn Rosengren (föreslagen styrelseordförande i 
det Sammanslagna Bolaget).

STYRELSEN
Styrelsen är Bolagets högsta beslutsfattande organ efter bo-
lagsstämman. Enligt aktiebolagslagen är styrelsen ansvarig för 

25. Rosel Ragnarsson har med anledning av hög arbetsbelastning avböjt inval i styrelsen.
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Bolagets förvaltning och organisation, vilket innebär att styrel-
sen 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 delårsrap-
porter 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 sty-
relsen, till den del den väljs av bolagsstämman, bestå av minst tre 
ledamöter och högst tio ledamöter, med högst tio suppleanter.

Enligt Koden ska styrelsens ordförande väljas av årsstämman 
och ha ett särskilt ansvar för ledningen av styrelsens arbete och 
för att styrelsens arbete är välorganiserat och genomförs på ett 
effektivt sätt. 

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 styrel-
semötet fastställer styrelsen även instruktionen för verkställande 
direktör innefattande finansiell rapportering. 

Styrelsen sammanträder enligt ett årligen fastställt schema och 
ska utöver konstituerande sammanträde efter årsstämman sam-
manträda minst fyra gånger årligen. Utöver dessa styrelsemöten 
kan ytterligare styrelsemöten sammankallas för att hantera 
frågor som inte kan hänskjutas till ett ordinarie styrelsemöte. Ut-
över styrelsemötena har styrelseordföranden och verkställande 
direktören en fortlöpande dialog rörande ledningen av Bolaget. 

Per dagen för Bolagsbeskrivningen består Bolagets styrelse av 
tre ordinarie ledamöter som valts av bolagsstämman. Det kan 
noteras att det föreslagits att den Första Bolagsstämman utser 
fyra nya styrelseledamöter, vilka presenteras i avsnittet ”Före-

slagen styrelse, ledande befattningshavare och revisor”.

Revisionsutskott
Vid det konstituerande styrelsemötet i anslutning till årsstämman 
2020 beslutade styrelsen att inte utse ett revisionsutskott och 
istället hantera dessa frågor inom ramen för det ordinarie styrel-
searbetet. Detta innefattar bland annat att:

• övervaka Bolagets finansiella rapportering;
• med avseende på den finansiella rapporteringen övervaka 

effektiviteten i Bolagets interna kontroll, internrevision och 
riskhantering;

• hålla sig informerad om revision av årsredovisningen och 
koncernredovisningen;

• granska och övervaka revisorns opartiskhet och självstän-
dighet och därvid särskilt uppmärksamma om revisorn 
tillhandahåller andra tjänster än revisionstjänster; och

• biträda vid upprättandet av förslag till bolagstämmans 
beslut av revisorsval.

Ersättningsutskott
Vid det konstituerande styrelsemötet i anslutning till årsstämman 
2020 prövade styrelsen frågan om inrättande av ett ersättnings-
utskott, men valde att inte inrätta något sådant utan hantera 
frågan inom ramen för det ordinarie styrelsearbetet. Detta 
innebär att hela styrelsen fullgör de uppgifter som ankommer på 
ett ersättningsutskott, inklusive att följa och utvärdera program 
för rörliga ersättningar för bolagsledningen, tillämpningar av rikt-
linjer för ersättning till ledande befattningshavare samt gällande 
ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i Bolaget. Styrelsele-
damot som ingår i bolagsledningen deltar dock inte i arbetet.

VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR OCH ÖVRIGA   
LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE
Den verkställande direktören är underordnad styrelsen och an-
svarar för Bolagets löpande förvaltning och den dagliga driften. 
Arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktö-
ren anges i aktiebolagslagen, arbetsordningen för styrelsen och 
de instruktioner för verkställande direktören och för den ekono-
miska rapporteringen som styrelsen har fastställt. Verkställande 
direktören ansvarar också för att upprätta rapporter och sam-
manställa information från ledningen inför styrelsemöten och är 
föredragande av materialet på styrelsemötena.

Enligt instruktionerna för finansiell rapportering är den verkstäl-
lande direktören ansvarig för Bolagets bokföring och medelsför-
valtning samt finansiell rapportering i Bolaget och ska följaktligen 
säkerställa att styrelsen erhåller tillräckligt med information för 
att styrelsen fortlöpande ska kunna utvärdera Bolagets finan-
siella 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 bör Bola-
gets övriga personal fastställs av den verkställande direktören.

Verkställande direktör ska hålla styrelsen kontinuerligt informe-
rad om utvecklingen av Bolagets verksamhet, omsättningens 
utveckling, Bolagets resultat och ekonomiska ställning, likvidi-
tets- 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 ”Föreslagen styrelse, ledande befatt-

ningshavare och revisor”.

ERSÄTTNING TILL STYRELSELEDAMÖTER,   
VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR OCH LEDANDE 
BEFATTNINGSHAVARE
Ersättning till styrelseledamöter
Arvode och annan ersättning till styrelseledamöterna, inklu-
sive ordföranden, fastställs av bolagsstämman. Den Första 
Bolagsstämman föreslås fatta beslut om att arvode ska utgå 
till styrelsens ledamöter och inrättade utskottsledamöter med 
följande belopp:

• 240 000 SEK vardera till icke anställd styrelseledamot och 
360 000 SEK till styrelseordförande förutsatt att denne inte 
är anställd;
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• 10 000 SEK vardera till icke anställd ledamot av ersättnings-
utskottet och 20 000 SEK till ordförande av utskottet som 
samtidigt inte är anställd; och

• 20 000 SEK vardera till icke anställd ledamot av revisions-
utskottet och 40 000 SEK till ordförande av utskottet som 
samtidigt inte är anställd. 

Det föreslagna styrelsearvodet är oförändrat i förhållande till det 
beslut om styrelsearvode som fattades på Bolagets årsstämma 
2020, med justeringen att ytterligare ett årligt styrelsearvode 
kommer att utgå, dock att sådana årliga arvoden kommer att 
utbetalas pro rata i förhållande till uppdragsperiodens längd.

Arvode till styrelsen under räkenskapsåret 2019
Tabellen nedan visar de arvoden som styrelseledamöterna valda 
av bolagsstämman erhållit under räkenskapsåret 2019.

Riktlinjer för ersättning till verkställande direktör och   
ledande befattningshavare
Vid årsstämman som hölls den 30 juni 2020 beslutades att anta 
följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, 
som ska tillämpas på ersättningar till verkställande direktör, 
övriga medlemmar av Bolagets bolagsledning samt, i förekom-
mande fall, ersättning till styrelseledamöter för arbete utöver 
styrelseuppdraget. Riktlinjerna omfattar inte ersättningar som 
beslutas av bolagsstämman. Riktlinjerna gäller från årsstämman 
2020 och ska tillämpas på ersättningar som avtalas efter det 
att riktlinjerna antagits av årsstämman, och ändringar i redan 
avtalade ersättningar som görs därefter.

Riktlinjernas främjande av Bolagets affärsstrategi, långsiktiga 
intressen och hållbarhet 
En framgångsrik implementering av Prime Livings affärsstrategi 
och tillvaratagandet av Bolagets långsiktiga intressen, inklusive 
hållbarhet, förutsätter att Bolaget kan rekrytera och behålla kva-
lificerade medarbetare. För detta krävs att Bolaget kan erbjuda 
konkurrenskraftig ersättning, vilket dessa riktlinjer möjliggör. 

Formerna för ersättning  
Ersättningen ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig 
samt får utgöras av en fast lön, rörlig ersättning, övriga sedvan-
liga förmåner och pension. Ersättningens nivå ska vara baserad 
på faktorer som befattningshavarens ansvar, kompetens och 

prestation. Bolagsstämman kan därutöver – och oberoende av 
dessa riktlinjer – besluta om exempelvis aktie- och aktiekursrela-
terade ersättningar. 

Den fasta lönen ska bestå av en fast årlig kontant lön. Den fasta 
lönen ska vara marknadsanpassad och vara baserad på ansvar, 
kompetens och prestation. 

Eventuell rörlig ersättning får under ett och samma räkenskaps-
år uppgå till som högst 100 procent av den fasta årliga lönen. 
Uppfyllelse av kriterier för utbetalning av rörlig ersättning ska 
kunna mätas under en period om ett år. 

Den rörliga ersättningen ska vara kopplad till en eller flera förut-
bestämda och mätbara kriterier som kan vara finansiella eller icke- 
finansiella och ska vara utformade på ett sådant sätt att de främjar 
Bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet. 

När mätperioden för uppfyllelse av kriterier för utbetalning av 
rörlig ersättning har avslutats ska bedömas i vilken utsträck-
ning kriterierna har uppfyllts. Såvitt avser finansiella mål ska 
bedömningen baseras på den av Bolaget senast offentliggjorda 
finansiella informationen. 

Villkoren för rörlig ersättning ska utformas så att styrelsen, om 
särskilt svåra ekonomiska förhållanden råder, har möjlighet att 
begränsa eller underlåta att ge ut rörlig ersättning om ett sådant 
utgivande bedöms som orimligt och oförenligt med Bolagets 
ansvar i övrigt gentemot aktieägarna. 

Pensionsförmåner ska vara avgiftsbestämda och får inte över-
stiga 35 procent av den fasta årliga lönen. I normalfallet erhålls 
rätt till pension vid 65 års ålder. Rörlig ersättning ska inte vara 
pensionsgrundande. 

Övriga förmåner kan innefatta bland annat sjukvårdsförsäk-
ring, bilförmån och friskvårdsbidrag. Sådana förmåner ska där 
de förekommer vara marknadsmässiga och endast utgöra en 
begränsad del av den sammanlagda ersättningen. Premier och 
andra kostnader i anledning sådana förmåner får uppgå till sam-
manlagt maximalt 10 procent av den fasta årliga lönen. 

Uppsägningstid och avgångsvederlag   
Uppsägningstiden ska vara sex månader vid uppsägning från 
befattningshavarens sida. Vid uppsägning från Bolagets sida 
ska en uppsägningstid om maximalt tolv månader gälla. Fast lön 
under uppsägning och avgångsvederlag ska sammantaget inte 
överstiga ett belopp motsvarande den fasta lönen under två år. 

Lön och anställningsvillkor för anställda    
Vid beredningen av styrelsens förslag till dessa ersättnings-
riktlinjer har lön och anställningsvillkor för Bolagets anställda 
beaktats. Detta har skett genom att uppgifter om anställdas 
totalersättning, ersättningens komponenter samt ersättningens 
utveckling över tid har utgjort en del av ersättningsutskottets 
och styrelsens beslutsunderlag vid utvärderingen av skäligheten 
av riktlinjerna och de begränsningar som följer av dessa. 

Namn Befattning Arvode (TSEK)

Mikael Wandt Styrelseordförande 360

Jonas Andersson Styrelseledamot 277

Lars Wikström Styrelseledamot, VD 1 894 (inkl. pension)

Peter Gustafsson1 Styrelseordförande 98

Tobias Lennér2 Styrelseledamot 126

Harald Bengtsson3 Styrelseledamot 163

Michael Persson4 Styrelseledamot 113

Håkan Nyberg5 Styrelseledamot 113

Summa 2 775

1. Peter Gustafsson utträdde som styrelseordförande den 2 april 2019.
2. Tobias Lennér utträdde som styrelseledamot den 4 juni 2019.
3. Harald Bengtsson utträdde som styrelseledamot den 31 oktober 2018.
4. Michael Persson utträdde som styrelseledamot den 31 oktober 2018.
5. Håkan Nyberg utträdde som styrelseledamot den 31 oktober 2018.
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Konsultarvode till styrelseledamöter    
För det fall att styrelseledamot (inklusive genom helägt dotter-
bolag) utför tjänster för Prime Living utöver styrelsearbetet kan sär-
skilt arvode utgå förutsatt att sådana tjänster bidrar till implemente-
ringen av Prime Livings affärsstrategi och tillvaratagandet av Prime 
Livings långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet. Det årliga 
konsultarvodet får för respektive styrelseledamot aldrig överstiga 
styrelsearvodet per år. Arvodet ska vara marknadsmässigt. 

Beslutsprocessen för att fastställa, se över och genomföra 
riktlinjerna    
Styrelsen har prövat frågan om inrättande av ett ersättnings-
utskott men valt att inte inrätta något sådant utan hantera 
frågan inom ramen för det ordinarie styrelsearbetet. Detta 
innebär att hela styrelsen fullgör de uppgifter som ankommer på 
ett ersättningsutskott, inklusive att följa och utvärdera program 
för rörliga ersättningar för bolagsledningen, tillämpningen 
av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt 
gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i Bolaget. 
Styrelseledamot som ingår i bolagsledningen deltar dock inte i 
arbetet. Vid styrelsens behandling av och beslut i ersättningsre-
laterade frågor närvarar inte verkställande direktören eller andra 
personer i bolagsledningen, i den mån de berörs av frågorna. 
Styrelsen ska upprätta förslag till nya riktlinjer åtminstone vart 
fjärde år och ska lägga fram förslaget för beslut vid årsstäm-
man. Riktlinjerna ska gälla fram till dess att nya riktlinjer antagits 
av bolagsstämman. 

Frångående av riktlinjerna     
Styrelsen får besluta att tillfälligt frångå riktlinjerna helt eller 
delvis, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det och 
ett avsteg är nödvändigt för att tillgodose Bolagets långsiktiga 
intressen, inklusive dess hållbarhet, eller för att säkerställa Bola-
gets ekonomiska bärkraft.

Nuvarande anställningsavtal för verkställande   
direktör och övriga ledande befattningshavare
Beslut om nuvarande ersättningsnivåer och övriga anställnings-
villkor för den verkställande direktören och övriga ledande 
befattningshavare har fattats av styrelsen.

Tabellen nedan visar arvoden till den verkställande direktören 
och övriga ledande befattningshavare för räkenskapsåret 2019.

För verkställande direktör gäller en uppsägningstid om tolv 
månader vid uppsägning från Bolagets sida och sex månader 
vid uppsägning från den verkställande direktörens sida. Verkstäl-
lande direktör har rätt till avgångsvederlag om tolv månadslöner 
utöver ovanstående lön under uppsägningstiden vid uppsägning 
från Bolagets sida.

INTERN KONTROLL
Styrelsen ansvarar enligt aktiebolagslagen för den interna 
kontrollen och styrningen av Bolaget. För att behålla och ut-
veckla 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 funge-
rande kontrollmiljö en utvecklad struktur med löpande översyn. 
Ansvaret för det dagliga arbetet med att upprätthålla kontrollmil-
jön åvilar primärt den verkställande direktören. Verkställande 
direktören rapporterar regelbundet till styrelsen. Verkställande 
direktören framlägger vid varje styrelsemöte som hålls i sam-
band med kvartalsbokslut ekonomisk och finansiell rapport över 
verksamheten.

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 med eller utan revisorssuppleanter. Bolagets 
revisor är Öhrlings Pricewaterhousecoopers AB, med Thijs 
Dirkse som huvudansvarig revisor. Bolagets revisor presenteras 
närmare i avsnittet ”Föreslagen styrelse, ledande befattnings-

havare och revisor”. 

Under 2019 uppgick den totala ersättningen till Bolagets revisor 
till 2 272 TSEK. 

TSEK

Namn Grundlön/styrelsearvode Rörlig lön Övriga förmåner Pensionskostnader Summa

Lars Wikström, verkställande direktör 1 525 0 0 369 1 894

Hans Sandén, verkställande direktör1 1 634 0 0 0 1 634

Summa 3 159 0 0 369 3 528

1. Hans Sandén avgick som verkställande direktör den 2 april 2019. Ersättningen avser perioden 1/9 2018 – 8/4 2019.
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Aktier, aktiekapital och ägarförhållanden

ALLMÄN INFORMATION
Per dagen för Bolagsbeskrivningen (efter Konverteringen) beräk-
nas Bolagets registrerade aktiekapital uppgå till cirka 240 409 
561 SEK, fördelat på 46 817 515 stamaktier, 408 592 preferens-
aktier av serie B och 4 760 935 152 preferensaktier av serie C, 
motsvarande sammanlagt 4 807 793 526,2 röster. Aktierna är
denominerade i SEK och varje aktie har ett kvotvärde om cirka 0,05 
SEK. 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 Första Bolags-
stämman, får aktiekapitalet inte understiga 240 000 000 SEK 
och inte överstiga 960 000 000 SEK, och antalet aktier får inte 
understiga 4 800 000 000 och inte överstiga 19 200 000 000.

Efter Samgåendet beräknas Bolagets registrerade aktiekapital 
uppgå till cirka 722 096 494 SEK, fördelat på 46 817 515 stam- 
aktier, 5 408 592 preferensaktier av serie B och 14 389 613 755 
preferensaktier av serie C, motsvarande sammanlagt 14 436 972 
129,2 röster.

Efter slutförandet av Samgåendet, Konverteringen och Ka-
pitalanskaffningen, om den genomförs med emission av 
preferensaktier, och tillhörande åtgärder, avses den Andra 
Bolagsstämman hållas för att besluta om Renodlingen, så snart 
förutsättningarna för detta föreligger.

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.

VISSA RÄTTIGHETER FÖRENADE MED   
AKTIERNA
Rättigheterna förenade med aktier emitterade av Bolaget, inklu-
sive de som följer av bolagsordningen, kan endast ändras enligt 
de förfaranden som anges i aktiebolagslagen (2005:551).

Rösträtt
Varje stamaktie i det Sammanslagna Bolaget berättigar inne-
havaren till en röst på bolagsstämma och varje aktieägare har 
rätt att rösta för samtliga aktier som aktieägaren innehar i det 
Sammanslagna Bolaget.

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

Rätt till utdelning och behållning vid likvidation
Samtliga aktier i Bolaget ger lika rätt till utdelning samt till Bola-
gets tillgångar och eventuella överskott i händelse av likvidation.

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 ak-
tieägarna genom Euroclear Sweden som ett kontant belopp per 
aktie, men betalning kan även ske i annat än kontanter (sakut-
delning). Om aktieägare inte kan nås genom Euroclear Sweden, 
kvarstår aktieägarens fordran på Bolaget avseende utdelnings-
beloppet och sådan fordran är föremål för en tioårig preskrip-
tionstid. Vid preskription tillfaller utdelningsbeloppet Bolaget.

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

Förändring 
antal 

stamaktier

Förändring 
antal preferens 

B-aktier

Förändring 
antal preferens 

C-aktier

Förändring
totalt antal 

aktier
Totalt antal 
stamaktier

Totalt antal 
preferens 

B-aktier

Totalt antal 
preferens 

C-aktier
Totalt antal

aktier

Förändring i 
aktiekapitalet 

(SEK)
Aktiekapital

(SEK)

2018-05-29 Indragning av 
aktier1 - - -100 -100 14 755 875 1 300 000 0 16 055 875 -5 802 793,75

2018-05-29 Fondemission2 - - - - 14 755 875 1 300 000 0 16 055 875 5 802 798,75

2019-08-20 Kontantemission3 14 233 480 - - 14 233 480 28 989 355 1 300 000 0 30 289 355 711 678,44 1 514 477,19

2019-12-19 Kvittnings-
emission4 - - 39 768 000 39 768 000 28 989 355 1 300 000 39 768 000 70 057 355 1 988 412,394 3 502 889,584

2019-12-19 Kvittnings-
emission5 - - 158 196 000 158 196 000 28 989 355 1 300 000 197 964 000 228 253 355 7 909 849,303 11 412 738,888

2019-12-19 Kvittnings-
emission6 - - 6 555 552 6 555 552 28 989 355 1 300 000 204 519 552 234 808 907 327 779,643 11 740 518,531

2020-01-07 Kvittnings-
emission7 15 471 720 - - 15 471 720 44 461 075 1 300 000 204 519 552 250 280 627 773 590,822 12 514 109,353

2020-01-07 Indragning av 
aktier8 - -773 586 - -773 586 44 461 075 526 414 204 519 552 249 507 041 -38 679,541 12 475 429,812

2020-02-19 Indragning av 
aktier9 - -43 592 - -43 592 44 461 075 482 822 204 519 552 249 463 449 -2 179,614 12 473 250,198

2020-02-19 Kvittnings-
emission10 871 840 - - 871 840 45 332 915 482 822 204 519 552 250 335 289 43 592,272 12 516 842,47

2020-03-11 Indragning av 
aktier11 - -65 973 - -65 973 45 332 915 416 849 204 519 552 250 269 316 -3 298,671 12 513 543,799

2020-03-11 Kvittnings-
emission12 1 319 460 - - 1 319 460 46 652 375 416 849 204 519 552 251 588 776 65 973,411 12 579 517,21

2020-04-03 Indragning av 
aktier13 - -8 257 - -8 257 46 652 375 408 592 204 519 552 251 580 519 -412,853 12 579 104,358

2020-04-03 Kvittnings-
emission14 165 140 - - 165 140 46 817 515 408 592 204 519 552 251 745 659 8 257,051 12 587 361,409

Under första 
halvan av 
december 2020

Kvittnings-
emission15 - - 519 000 000 519 000 000 46 817 515 408 592 723 519 552 770 745 659 25 950 161,76 38 537 523,169

Under första 
halvan av 
december 2020

Kvittnings-
emission16 - - 1 972 200 000 1 972 200 000 46 817 515 408 592 2 695 719 552 2 742 945 659 98 610 614,66 137 148 137,829

Under första 
halvan av 
december 2020

Kvittnings-
emission17 - - 2 065 215 600 2 065 215 600 46 817 515 408 592 4 760 935 152 4 808 161 259 103 261 423,65 240 409 561,479

Under mitten av 
december 2020

Kvittnings-
emission18 - 5 000 000 9 628 678 603 9 633 678 603 46 817 515 5 408 592 14 389 613 755 14 441 839 862 481 686 932,588 722 096 494,067

1. Utbetalning för indragna Preferensaktier uppgick till ett totalt värde om 3 800 SEK, motsvarande cirka 38 SEK per preferensaktier av serie C i Bolaget.
2. Genom fondemission ökas aktiekapitalet med 5,0 SEK till 802 798,75 SEK genom överföring från fritt eget kapital.
3. Kontantbeloppet uppgick till ett totalt värde om 14 233 480 SEK, motsvarande cirka 1,0 SEK per stamaktie i Bolaget.
4. Kvittningsbeloppet uppgick till ett totalt värde om 59 652 000 SEK, motsvarande cirka 1,5 SEK per preferensaktie av serie C i Bolaget.
5. Kvittningsbeloppet uppgick till ett totalt värde om 237 294 000 SEK motsvarande ett värde om cirka 1,5 SEK per Preferensaktie av serie C i Bolaget.
6. Kvittningsbeloppet uppgick till ett totalt värde om 9 833 328 SEK, motsvarande cirka 1,5 SEK per preferensaktie av serie C i Bolaget.
7. Kvittningsbeloppet uppgick till ett totalt värde om 773 590,821 926 SEK motsvarande cirka 0,05 SEK per stamaktie i Bolaget.
8. Utbetalning för indragna Preferensaktier uppgick till ett totalt värde om 773 590,822 SEK, motsvarande cirka 1 SEK per preferensaktie B i Bolaget.
9. Utbetalning för indragna Preferensaktier uppgick till ett totalt värde om 43 592,272 SEK, motsvarande cirka 1 SEK per preferensaktie B i Bolaget.
10. Kvittningsbeloppet uppgick till ett totalt värde om 43 592,271 719 SEK, motsvarande cirka 0,05 SEK per stamaktie i Bolaget.
11. Utbetalning för indragna Preferensaktier uppgick till ett totalt värde om 65 973,411 SEK, motsvarande cirka 1 SEK per preferensaktie B i Bolaget.
12. Kvittningsbeloppet uppgick till ett totalt värde om 65 973,411 224 SEK, motsvarande cirka 0,05 SEK per stamaktie i Bolaget.
13. Utbetalning för indragna Preferensaktier uppgick till ett totalt värde om 8 257,051 SEK, motsvarande cirka 1 SEK per preferensaktie B i Bolaget.
14. Kvittningsbeloppet uppgick till ett totalt värde om 8 257,051 468 SEK, motsvarande cirka 0,05 SEK per stamaktie i Bolaget.
15. Kvittningsemissionen avser Konverteringen och kvittningsbeloppet uppgick till ett totalt värde om cirka 51 900 000 SEK, motsvarande cirka 0,1 SEK per preferensaktie av serie C i Bolaget. 
16. Kvittningsemissionen avser Konverteringen och kvittningsbeloppet uppgick till ett totalt värde om cirka 197 220 000 SEK, motsvarande cirka 0,1 SEK per preferensaktie av serie C i Bolaget.
17. Kvittningsemissionen avser Konverteringen och kvittningsbeloppet uppgick till ett totalt värde om cirka 206 521 560 SEK, motsvarande cirka 0,1 SEK per preferensaktie av serie C i Bolaget.
18. Kvittningsemissionen avser Samgåendet och kvittningsbeloppet beräknas uppgå till ett totalt värde om cirka 705 000 000 SEK, motsvarande cirka 0,0731 SEK per preferensaktie av serie C i Bolaget.

AKTIEKAPITALETS UTVECKLING
Prime Living
Nedanstående tabell visar den historiska utvecklingen för Prime 
Livings aktiekapital sedan 2018, samt de förändringar i antalet 

aktier och aktiekapitalet som kommer att genomföras i samband 
med Samgåendet.

Tidpunkt Händelse Förändring antal aktier Totalt antal aktier  Förändring i aktiekapitalet (SEK) Aktiekapital (SEK)

2018-06-20 Bolagets bildande 50 000 50 000 50 000 50 000

2018-11-20 Kvittningsemission1 1 092 857 1 142 857 1 092 857 1 142 857

2019-04-24 Kvittningsemission2 61 392 1 204 249 61 392 1 204 249

2019-09-12 Kvittningsemission3 421 558 1 625 807 421 558 1 625 807

2019-10-25 Kvittningsemission4 456 347 2 082 154 456 347 2 082 154

Att genomföras innan 
Samgåendet kan slutföras

Konvertering av konvertibler 
till aktier5 210 779 2 292 933 210 779 2 292 933

Studentbostäder i Sverige
Nedanstående tabell visar den historiska utvecklingen för Student-
bostäder i Sveriges aktiekapital sedan bolagets bildande.

1. Kvittningsbeloppet uppgick till ett totalt värde om 267 021 900 SEK, motsvarande cirka 244 SEK per aktie i Bolaget .
2. Kvittningsbeloppet uppgick till ett totalt värde om 15 000 000 SEK, motsvarande cirka 244 SEK per aktie i Bolaget.
3. Kvittningsbeloppet uppgick till ett totalt värde om 103 000 000 SEK, motsvarande cirka 244 SEK per aktie i Bolaget.
4. Kvittningsbeloppet uppgick till ett totalt värde om 111 500 000 SEK, motsvarande cirka 244 SEK per aktie i Bolaget.
5. Konverteringskursen kommer uppgå till ett totalt värde om 51 500 000 SEK, motsvarande cirka 244 SEK per aktie i Bolaget.
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INCITAMENTSPROGRAM
Det finns inga utestående incitamentsprogram i Bolaget eller 
Studentbostäder i Sverige.

ÄGARSTRUKTUR
Nedan redogörs för en förväntad ägarstruktur i Bolaget efter 
genomförandet av Konverteringen och Samgåendet, baserat på 
förhållandena den 30 september 2020. 

CERTIFIED ADVISER
Bolag som har aktier listade på Nasdaq First North Premier 
Growth Market är skyldiga att utse en Certified Adviser som 
övervakar att regelverket på Nasdaq First North Premier Growth 
Market efterlevs av Bolaget. Bolaget har utsett Mangold Fond-
kommission AB till sådan Certified Adviser. Mangold Fondkom-
mission AB äger inga aktier eller andra värdepapper i Bolaget. 

LIKVIDITETSGARANT
Mangold Fondkommission AB är likviditetsgarant för Prime 
Livings stamaktier i syfte att förbättra likviditeten och minska 
skillnaden mellan köp- och säljkurs. Mangold Fondkommission 
AB kommer, enligt villkoren i likviditetsavtalet, att fortsatt agera 
likviditetsgarant åt Bolaget på Nasdaq First North Premier 
Growth Market.

Aktieägare Kapital (%) Röster (%)

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB1 19,9 19,9

Aktiebolaget Fastator1 19,9 19,9

Phoenix Insurance Group Ltd 16,4 16,4

Amasten Fastighets AB1 12,8 12,8

SEB AB, Luxembourg branch, W8IMY 3,3 3,3

Älvstranden i Karlstad AB 2,5 2,5

JRS för kunders räkning 2,3 2,3

Försäkringsbolaget, Avanza Pension 2,2 2,2

Clearstream Banking S.A., W8IMY 1,5 1,5

Byggnadsaktiebolaget Westnia 1,0 1,0

Övriga 18,3 18,3

Totalt 100 100

1. Indirekt genom dotterbolag.

STÖRSTA ÄGARE EFTER KONVERTERINGEN OCH SAMGÅENDET
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Vi erbjuder 
prisvärda 

studentboenden 
av hög kvalitet 

och en helt 
digitaliserad 

hyreshantering.
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Nuvarande bolagsordning

1. FÖRETAGSNAMN
Bolagets företagsnamn är Prime Living AB (publ).

2. STYRELSENS SÄTE
Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholms kommun.

3. VERKSAMHET
Bolaget har till föremål att vara ett holdingbolag och ska förvalta 
värdehandlingar och lös egendom samt därmed förenlig verk-
samhet.

4. AKTIEKAPITAL
Aktiekapitalet utgör lägst 240 000 000 kronor och högst 960 000 
000 kronor.

5. AKTIEANTAL
Antalet aktier i bolaget ska vara lägst 4 800 000 000 och högst     
19 200 000 000.

6. AKTIER AV OLIKA SLAG
Aktierna i bolaget kan antingen vara stamaktier, preferensaktier 
av serie B eller preferensaktier av serie C. Stamaktier och prefe-
rensaktier av serie C medför en (1) röst per aktie. Preferensakti-
er av serie B medför en tiondels (1/10) röst per aktie. Stamaktier, 
preferensaktier av serie B och preferensaktier av serie C kan i 
vardera sin serie utges till högst det antal som motsvarar hela 
aktiekapitalet.

Vinstutdelning
Beslutar bolagsstämman om vinstutdelning ska (i) preferens-
aktier av serie C medföra företrädesrätt till årlig vinstutdelning 
framför stamaktier och preferensaktier av serie B och (ii) prefe-
rensaktier av serie B medföra företrädesrätt till årlig vinstutdel-
ning framför stamaktier.

Preferensaktier av serie C

Företräde till vinstutdelning per preferensaktie av serie C (”Pre-
ferensutdelning C”) ska beräknas och fördelas i enlighet med 
följande:

• från och med den första avstämningsdag som infaller 
närmast efter det att preferensaktierna av serie C registre-
rades hos Bolagsverket och för tiden därefter ska prefe-
rensaktierna av serie C medföra rätt till hela det av bolags-
stämman beslutade utdelningsbeloppet, jämnt fördelat på 
varje preferensaktie av serie C.

Preferensaktier av serie B

Företräde till vinstutdelning per preferensaktie av serie B (”Pre-
ferensutdelning B”) ska, under förutsättning att bolaget inte 
har några preferensaktier av serie C utestående, beräknas och 
fördelas i enlighet med följande:

• från och med den första avstämningsdag som infaller när-
mast efter det att preferensaktierna av serie B registrerades 
hos Bolagsverket till och med den sista avstämningsdag 
för Preferensutdelning B som infaller före den 31 december 
2019, ska varje preferensaktie av serie B medföra rätt till en 
årlig utdelning om ett belopp motsvarande 8,5 procent av 
teckningskursen vid den första emissionen av preferens-
aktier av serie B (”Initial Preferensutdelning B”).

• från den sista avstämningsdag för Preferensutdelning 
B som infaller före den 31 december 2019 och för tiden 
därefter ska varje preferensaktie av serie B medföra rätt till 
en årlig utdelning om ett belopp motsvarande 10,5 procent 
av teckningskursen vid den första emissionen av preferens-
aktier av serie B (”Ökad Preferensutdelning B”).

Utbetalning av utdelning:
Initial Preferensutdelning B och Ökad Preferensutdelning B 
benämns nedan gemensamt, såsom tillämpligt, ”Preferensut-
delning B”. Utbetalning av Preferensutdelning B ska ske kvar-
talsvis och ska per utbetalningstillfälle uppgå till en fjärdedel av 
tillämplig Preferensutdelning B med följande avstämningsdagar; 
10 januari, 10 april, 10 juli och 10 oktober. Om avstämningsdagen 
inte är en bankdag ska närmast föregående bankdag utgöra 
avstämningsdag. Preferensutdelning B ska utbetalas den tredje 
bankdagen efter avstämningsdagen. Första gången Initial Pre-
ferensutdelning B kan komma att ske är vid den utbetalningsdag 
som infaller efter den första avstämningsdagen som infaller efter 
det senare av (i) 30 juni 2015 och (ii) då preferensaktier av serie B 
har registrerats hos Bolagsverket.

När ovanstående tillämpliga belopp utdelats till innehavare av 
preferensaktier av serie B ska stamaktier äga lika rätt att erhålla 
utdelning av bolagets behållna tillgångar.

Beräkning av Innestående Belopp B:
Om ingen tillämplig Preferensutdelning B lämnats, eller om 
endast utdelning understigande den tillämpliga Preferensutdel-
ning B lämnats, ska preferensaktierna av serie B, förutsatt att 
bolagsstämman beslutar om vinstutdelning, medföra rätt att av 
följande års utdelningsbara medel i tillägg till framtida Preferens-
utdelning B erhålla ett belopp, jämnt fördelat på varje preferens-
aktie av serie B, motsvarande skillnaden mellan vad som skulle 
ha betalats ut och utbetalat belopp (”Innestående Belopp B”) 
innan utdelning på stamaktie lämnas. Innestående Belopp B ska 
räknas upp kumulativt från dag till dag med en faktor motsvaran-
de en årlig räntesats om kvartalsvis kupong plus fem (5) procent 
(”Uppräkningsbeloppet B”), varvid uppräkningen ska ske från 
den kvartalsvisa tidpunkt då utbetalning av del av utdelning skett 
(eller borde ha skett, i det fall det ej skett någon utdelning alls). 
Om ingen utdelning lämnas eller om årlig utdelning understigande 
tillämplig Preferensutdelning B lämnats under ett eller flera år an-
kommer det på följande årsstämma att fatta beslut om fördelning-
en av den kvartalsvisa utbetalningen av Innestående Belopp B.
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Omräkning vid vissa bolagshändelser:
För det fall antalet preferensaktier av serie B ändras genom 
sammanläggning, uppdelning eller annan liknande bolagshän-
delse ska de belopp som preferensaktien av serie B berättigar 
till enligt punkt 6 i denna bolagsordning omräknas för att åter-
spegla denna förändring.

Inlösen
Minskning av aktiekapitalet, dock inte under minimikapitalet, kan 
ske genom inlösen av ett visst antal eller samtliga preferens-
aktier av serie B efter beslut av bolagsstämman. När beslut om 
inlösen fattas, ska ett belopp motsvarande minskningsbeloppet 
avsättas till reservfonden om hänför erforderliga medel finns 
tillgängliga.

Fördelningen av vilka preferensaktier av serie B som ska inlösas 
ska ske pro rata i förhållande till det antal preferensaktier av 
serie B som varje preferensaktieägare äger vid tidpunkten för 
bolagsstämmans beslut om inlösen. Om fördelningen enligt 
ovan inte går jämnt ut ska styrelsen besluta om fördelningen av 
överskjutande preferensaktier av serie B som ska inlösas. Om 
beslutet biträds av samtliga preferensaktieägare av serie B kan 
dock bolagsstämman besluta vilka preferensaktier av serie B 
som ska inlösas.

Lösenbeloppet för preferensaktier av serie B ska fram till och 
med den sista avstämningsdagen för Preferensutdelning B som 
infaller före 31 december 2019 vara 115 procent av tecknings-
kursen vid den första emissionen av preferensaktier av serie B 
plus eventuellt Innestående Belopp B jämnt fördelat på varje 
inlöst preferensaktie (”Initialt B-Lösenbelopp”). Inlösen som 
sker från den sista avstämningsdag för Preferensutdelning B 
som infaller före den 31 december 2019 och för tiden därefter 
ska vara 125 procent av teckningskursen vid den första emis-
sionen av preferensaktier av serie B plus eventuellt Innestående 
Belopp B jämnt fördelat på varje inlöst preferensaktie (”Ökat 
B-Lösenbelopp”). Initialt B-Lösenbelopp och Ökat B-Lösenbe-
lopp benämns nedan gemensamt, såsom tillämpligt, ”B-Lösen-
belopp”. I tillämpligt B-Lösenbelopp ska även, om tillämpligt, 
utdelning som ackumulerats under den period som börjat den 
senaste (men exklusive) avstämningsdag som utgör grund för 
beräkning av kvartalsvis tillämplig Preferensutdelning B och som 
slutar (och inkluderar) den dag som bolaget sätter som avstäm-
ningsdag för inlösen tillkomma. Antalet dagar i den kvartalsvisa av-
stämningsperioden ska beräknas baserat på det antal dagar som 
förflutit på avstämningsdagen för inlösen dividerat med nittio (90).

Ägare av preferensaktie av serie B som ska inlösas ska vara 
skyldig att inom tre månader från erhållande av skriftlig under-
rättelse om bolagsstämmans beslut om inlösen motta tillämpligt 
B-Lösenbelopp för preferensaktien eller, där Bolagsverkets eller 
rättens tillstånd till minskningen erfordras, efter erhållande av 
underrättelse att beslut om sådant tillstånd har vunnit laga kraft.

Bolagets upplösning
Om bolaget likvideras ska (i) preferensaktier av serie C medföra 
företrädesrätt framför stamaktier och preferensaktier av serie B 
att erhålla samtliga av bolagets tillgångar, jämnt fördelat på var-

je preferensaktie av serie C och, för det fall att bolaget inte har 
några preferensaktier av serie C utestående, (ii) preferensaktier 
av serie B medföra företrädesrätt framför stamaktier att ur bo-
lagets tillgångar erhålla ett belopp per preferensaktie av serie B 
motsvarande tillämpligt B-Lösenbelopp plus Innestående Belopp 
B (innefattande på Innestående Belopp B belöpande Uppräk-
ningsbelopp B till och med den dag tillämpligt B-Lösenbelopp 
förefaller till betalning) beräknat enligt ovan per tidpunkten för 
likvidationen, jämnt fördelat på varje preferensaktie av serie B, 
innan utskiftning sker till stamaktier. Därefter ska en likvidation 
av bolaget medföra lika rätt för innehavare av stamaktier att ur 
bolaget erhålla eventuella återstående tillgångar. Vid likvidation 
enligt (ii) ska preferensaktier av serie B i övrigt inte medföra 
någon rätt till skiftesandel.

Omvandling av preferensaktier av serie C
Samtliga preferensaktier av serie C ska automatiskt omvandlas 
till stamaktier när antalet utestående preferensaktier av serie B 
uppgår till 65 000 eller färre. Omvandling av samtliga preferens-
aktier av serie C till stamaktier kan även begäras av innehavare 
av två tredjedelar eller fler av det totala antalet preferensaktier 
av serie C vid tidpunkten för begäran eller, om röstning sker på 
bolagsstämma där minst 50 procent av innehavarna av prefe-
rensaktier av serie C är företrädda, om minst två tredjedelar av 
företrädda preferensaktier av serie C röstar för omvandling.

Styrelsen ska efter automatisk omvandling eller omvandling be-
gärd av innehavare av preferensaktier av serie C i enlighet med 
ovanstående utan dröjsmål anmäla omvandlingen för registre-
ring hos Bolagsverket. Omvandlingen är verkställd när registre-
ring skett och omvandlingen antecknats i avstämningsregistret.

Företrädesrätt
Beslutar bolaget att genom en kontantemission eller kvittningse-
mission ge ut nya aktier av olika slag, ska ägare av stamaktier, 
preferensaktier av serie B och preferensaktier av serie C ha före-
trädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande 
till det antal aktier aktieägaren innehar sedan tidigare (primär 
företrädesrätt). Aktier som inte tecknats med primär företrä-
desrätt ska erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär 
företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den 
teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, ska aktierna 
fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de 
innehar sedan tidigare (oavsett aktieslag) och, i den mån detta 
inte kan ske, genom lottning.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemis-
sion ge ut antingen stamaktier, preferensaktier av serie B eller 
preferensaktier av serie C, ska samtliga aktieägare, oavsett om 
deras aktier är stamaktier, preferensaktier av serie B eller pre-
ferensaktier av serie C, ha företrädesrätt att teckna nya aktier i 
förhållande till det antal aktier de förut äger.

Om bolaget beslutar att genom kontantemission eller kvitt-
ningsemission ge ut teckningsoptioner eller konvertibler, har 
aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner, som 
om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas 
på grund av optionsrätten respektive företrädesrätt att teckna 
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konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konverti-
blerna kan komma att bytas ut mot.

Vad som ovan sagts ska inte innebära någon inskränkning i 
möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningse-
mission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission med utgivande 
av nya aktier, ska nya aktier emitteras av stamaktier, preferens-
aktier av serie B och preferensaktier av serie C i förhållande till 
det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid 
ska gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till nya aktier 
av samma aktieslag. Vad nu sagts ska inte innebära någon 
inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erfor-
derlig ändring i bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

7. STYRELSE
Styrelsen består av 3-10 ledamöter med högst 10 supplean-
ter. Den väljs årligen på årsstämman för tiden intill dess nästa 
årsstämma har hållits.

8. REVISORER
Bolaget ska välja 1-2 revisorer med eller utan revisorssuppleanter.

9. KALLELSE OCH ANMÄLAN TILL BOLAGSSTÄMMA
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- 
och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på 
bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelsen ska information 
om att kallelse skett annonseras i Svenska Dagbladet.

För att få delta i bolagsstämma ska aktieägare anmäla sig och 
antalet biträden (högst 2) till bolaget senast den dag som anges 
i kallelsen till stämman.

10. INSAMLING AV FULLMAKTER, POSTRÖSTNING 
OCH UTOMSTÅENDES NÄRVARO VID BOLAGS-
STÄMMA
Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges 
i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551).

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna 
ska kunna utöva sin rösträtt per post, inklusive per e-post, före 
bolagsstämman.

Den som inte är aktieägare ska, på de villkor som styrelsen 
bestämmer, ha rätt att närvara eller på annat sätt följa förhand-
lingarna vid bolagsstämma.

11. BOLAGSSTÄMMA
Årsstämma hålls årligen inom 6 månader efter räkenskapsårets 
utgång.

På årsstämman ska följande ärenden förekomma till behandling:

1. Val av ordförande vid stämman,
2. Upprättande och godkännande av röstlängd,
3. Godkännande av dagordning,
4. Val av en eller två protokolljusterare,

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad,
6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisions-

berättelse samt i förekommande fall koncernredovisning 
och koncernrevisionsberättelse,

7. Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräk-
ning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning 
och koncernbalansräkning,

8. Beslut om dispositioner av bolagets vinst eller förlust 
enligt den fastställda balansräkningen,

9. Beslut om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelsele-
damöterna och den verkställande direktören,

10. Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorerna,
11. Val av styrelse och eventuell styrelsesuppleant samt, val 

av revisorer och eventuell/a revisorssuppleant/er,
12. Beslut i annat ärende som stämman ska behandla enligt 

aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

12. RÄKENSKAPSÅR
Räkenskapsår är 0101-1231.

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

Denna bolagsordning antogs på extra bolagsstämma den 26 
november 2020.
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1. FÖRETAGSNAMN
Bolagets företagsnamn är Studentbostäder i Sverige AB (publ).

2. STYRELSENS SÄTE
Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholms kommun.

3. VERKSAMHET
Bolaget har till föremål att vara ett holdingbolag och ska förvalta 
värdehandlingar och lös egendom, äga och förvalta fastigheter i 
Norden samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

4. AKTIEKAPITAL
Aktiekapitalet utgör lägst 240 000 000 kronor och högst 960 000 
000 kronor.

5. AKTIEANTAL
Antalet aktier i bolaget ska vara lägst 4 800 000 000 och högst 
19 200 000 000.

6. AKTIER AV OLIKA SLAG
Aktierna i bolaget kan antingen vara stamaktier, preferensaktier av 
serie B eller preferensaktier av serie C. Stamaktier och preferens-
aktier av serie C medför en (1) röst per aktie. Preferensaktier av se-
rie B medför en tiondels (1/10) röst per aktie. Stamaktier, preferens-
aktier av serie B och preferensaktier av serie C kan i vardera sin 
serie utges till högst det antal som motsvarar hela aktiekapitalet.

Vinstutdelning
Beslutar bolagsstämman om vinstutdelning ska (i) preferens-
aktier av serie C medföra företrädesrätt till årlig vinstutdelning 
framför stamaktier och preferensaktier av serie B och (ii) prefe-
rensaktier av serie B medföra företrädesrätt till årlig vinstutdel-
ning framför stamaktier.

Preferensaktier av serie C

Företräde till vinstutdelning per preferensaktie av serie C (”Preferens-
utdelning C”) ska beräknas och fördelas i enlighet med följande:

• från och med den första avstämningsdag som infaller 
närmast efter det att preferensaktierna av serie C registre-
rades hos Bolagsverket och för tiden därefter ska prefe-
rensaktierna av serie C medföra rätt till hela det av bolags-
stämman beslutade utdelningsbeloppet, jämnt fördelat på 
varje preferensaktie av serie C.

Preferensaktier av serie B

Företräde till vinstutdelning per preferensaktie av serie B (”Pre-
ferensutdelning B”) ska, under förutsättning att bolaget inte 
har några preferensaktier av serie C utestående, beräknas och 
fördelas i enlighet med följande:

• från och med den första avstämningsdag som infaller när-
mast efter det att preferensaktierna av serie B registrerades 

hos Bolagsverket till och med den sista avstämningsdag 
för Preferensutdelning B som infaller före den 31 december 
2019, ska varje preferensaktie av serie B medföra rätt till en 
årlig utdelning om ett belopp motsvarande 8,5 procent av 
teckningskursen vid den första emissionen av preferens-
aktier av serie B (”Initial Preferensutdelning B”).

• från den sista avstämningsdag för Preferensutdelning 
B som infaller före den 31 december 2019 och för tiden 
därefter ska vara preferensaktie av serie B medföra rätt till 
en årlig utdelning om ett belopp motsvarande 10,5 procent 
av teckningskursen vid den första emissionen av preferens-
aktier av serie B (”Ökad Preferensutdelning B”).

Utbetalning av utdelning:
Initial Preferensutdelning B och Ökad Preferensutdelning B 
benämns nedan gemensamt, såsom tillämpligt, ”Preferensut-
delning B”. Utbetalning av Preferensutdelning B ska ske kvar-
talsvis och ska per utbetalningstillfälle uppgå till en fjärdedel av 
tillämplig Preferensutdelning B med följande avstämningsdagar; 
10 januari, 10 april, 10 juli och 10 oktober. Om avstämningsdagen 
inte är en bankdag ska närmast föregående bankdag utgöra 
avstämningsdag. Preferensutdelning B ska utbetalas den tredje 
bankdagen efter avstämningsdagen. Första gången Initial Pre-
ferensutdelning B kan komma att ske är vid den utbetalningsdag 
som infaller efter den första avstämningsdagen som infaller efter 
det senare av (i) 30 juni 2015 och (ii) då preferensaktier av serie B 
har registrerats hos Bolagsverket.

När ovanstående tillämpliga belopp utdelats till innehavare av 
preferensaktier av serie B ska stamaktier äga lika rätt att erhålla 
utdelning av bolagets behållna tillgångar.

Beräkning av Innestående Belopp B:
Om ingen tillämplig Preferensutdelning B lämnats, eller om 
endast utdelning understigande den tillämpliga Preferensut-
delning B lämnats, ska preferensaktierna av serie B, förutsatt 
att bolagsstämman beslutar om vinstutdelning, medföra rätt 
att av följande års utdelningsbara medel i tillägg till framtida 
Preferensutdelning B erhålla ett belopp, jämnt fördelat på varje 
preferensaktie av serie B, motsvarande skillnaden mellan vad 
som skulle ha betalats ut och utbetalat belopp (”Innestående 
Belopp B”) innan utdelning på stamaktie lämnas. Innestående 
Belopp B ska räknas upp kumulativt från dag till dag med en fak-
tor motsvarande en årlig räntesats om kvartalsvis kupong plus 
fem (5) procent (”Uppräkningsbeloppet B”), varvid uppräk-
ningen ska ske från den kvartalsvisa tidpunkt då utbetalning av 
del av utdelning skett (eller borde ha skett, i det fall det ej skett 
någon utdelning alls). Om ingen utdelning lämnas eller om årlig 
utdelning understigande tillämplig Preferensutdelning B lämnats 
under ett eller flera år ankommer det på följande årsstämma att 
fatta beslut om fördelningen av den kvartalsvisa utbetalningen 
av Innestående Belopp B.
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Omräkning vid vissa bolagshändelser:
För det fall antalet preferensaktier av serie B ändras genom 
sammanläggning, uppdelning eller annan liknande bolagshän-
delse ska de belopp som preferensaktien av serie B berättigar 
till enligt punkt 6 i denna bolagsordning omräknas för att åter-
spegla denna förändring.

Inlösen
Minskning av aktiekapitalet, dock inte under minimikapitalet, kan 
ske genom inlösen av ett visst antal eller samtliga preferensaktier 
av serie B efter beslut av bolagsstämman. När beslut om inlösen 
fattas, ska ett belopp motsvarande minskningsbeloppet avsättas 
till reservfonden om hänför erforderliga medel finns tillgängliga.

Fördelningen av vilka preferensaktier av serie B som ska inlösas 
ska ske pro rata i förhållande till det antal preferensaktier av se-
rie B som varje preferensaktieägare äger vid tidpunkten för bolags-
stämmans beslut om inlösen. Om fördelningen enligt ovan inte går 
jämnt ut ska styrelsen besluta om fördelningen av överskjutande 
preferensaktier av serie B som ska inlösas. Om beslutet biträds av 
samtliga preferensaktieägare av serie B kan dock bolagsstämman 
besluta vilka preferensaktier av serie B som ska inlösas.

Lösenbeloppet för preferensaktier av serie B ska fram till och 
med den sista avstämningsdagen för Preferensutdelning B som 
infaller före 31 december 2019 vara 115 procent av tecknings-
kursen vid den första emissionen av preferensaktier av serie B 
plus eventuellt Innestående Belopp B jämnt fördelat på varje 
inlöst preferensaktie (”Initialt B-Lösenbelopp”). Inlösen som 
sker från den sista avstämningsdag för Preferensutdelning B 
som infaller före den 31 december 2019 och för tiden därefter 
ska vara 125 procent av teckningskursen vid den första emis-
sionen av preferensaktier av serie B plus eventuellt Innestående 
Belopp B jämnt fördelat på varje inlöst preferensaktie (”Ökat 
B-Lösenbelopp”). Initialt B-Lösenbelopp och Ökat B-Lösenbe-
lopp benämns nedan gemensamt, såsom tillämpligt, ”B-Lösen-
belopp”. I tillämpligt B-Lösenbelopp ska även, om tillämpligt, 
utdelning som ackumulerats under den period som börjat den 
senaste (men exklusive) avstämningsdag som utgör grund för 
beräkning av kvartalsvis tillämplig Preferensutdelning B och som 
slutar (och inkluderar) den dag som bolaget sätter som avstäm-
ningsdag för inlösen tillkomma. Antalet dagar i den kvartalsvisa av-
stämningsperioden ska beräknas baserat på det antal dagar som 
förflutit på avstämningsdagen för inlösen dividerat med nittio (90).

Ägare av preferensaktie av serie B som ska inlösas ska vara 
skyldig att inom tre månader från erhållande av skriftlig under-
rättelse om bolagsstämmans beslut om inlösen motta tillämpligt 
B-Lösenbelopp för preferensaktien eller, där Bolagsverkets eller 
rättens tillstånd till minskningen erfordras, efter erhållande av 
underrättelse att beslut om sådant tillstånd har vunnit laga kraft.

Bolagets upplösning
Om bolaget likvideras ska (i) preferensaktier av serie C medföra 
företrädesrätt framför stamaktier och preferensaktier av serie B 
att erhålla samtliga av bolagets tillgångar, jämnt fördelat på varje 
preferensaktie av serie C och, för det fall att bolaget inte har 
några preferensaktier av serie C utestående, (ii) preferensaktier 

av serie B medföra företrädesrätt framför stamaktier att ur bo-
lagets tillgångar erhålla ett belopp per preferensaktie av serie B 
motsvarande tillämpligt B-Lösenbelopp plus Innestående Belopp 
B (innefattande på Innestående Belopp B belöpande Uppräk-
ningsbelopp B till och med den dag tillämpligt B-Lösenbelopp 
förefaller till betalning) beräknat enligt ovan per tidpunkten för 
likvidationen, jämnt fördelat på varje preferensaktie av serie B, 
innan utskiftning sker till stamaktier. Därefter ska en likvidation 
av bolaget medföra lika rätt för innehavare av stamaktier att ur 
bolaget erhålla eventuella återstående tillgångar. Vid likvidation 
enligt (ii) ska preferensaktier av serie B i övrigt inte medföra 
någon rätt till skiftesandel.

Omvandling av preferensaktier av serie C
Samtliga preferensaktier av serie C ska automatiskt omvandlas 
till stamaktier när antalet utestående preferensaktier av serie B 
uppgår till 65 000 eller färre. Omvandling av samtliga preferens-
aktier av serie C till stamaktier kan även begäras av innehavare 
av två tredjedelar eller fler av det totala antalet preferensaktier 
av serie C vid tidpunkten för begäran eller, om röstning sker på 
bolagsstämma där minst 50 procent av innehavarna av prefe-
rensaktier av serie C är företrädda, om minst två tredjedelar av 
företrädda preferensaktier av serie C röstar för omvandling.

Styrelsen ska efter automatisk omvandling eller omvandling be-
gärd av innehavare av preferensaktier av serie C i enlighet med 
ovanstående utan dröjsmål anmäla omvandlingen för registre-
ring hos Bolagsverket. Omvandlingen är verkställd när registre-
ring skett och omvandlingen antecknats i avstämningsregistret.

Företrädesrätt
Beslutar bolaget att genom en kontantemission eller kvittningse-
mission ge ut nya aktier av olika slag, ska ägare av stamaktier, 
preferensaktier av serie B och preferensaktier av serie C ha före-
trädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande 
till det antal aktier aktieägaren innehar sedan tidigare (primär 
företrädesrätt). Aktier som inte tecknats med primär företrä-
desrätt ska erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär 
företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den 
teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, ska aktierna 
fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de 
innehar sedan tidigare (oavsett aktieslag) och, i den mån detta 
inte kan ske, genom lottning.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemis-
sion ge ut antingen stamaktier, preferensaktier av serie B eller 
preferensaktier av serie C, ska samtliga aktieägare, oavsett om 
deras aktier är stamaktier, preferensaktier av serie B eller pre-
ferensaktier av serie C, ha företrädesrätt att teckna nya aktier i 
förhållande till det antal aktier de förut äger.

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

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission med utgivande 
av nya aktier, ska nya aktier emitteras av stamaktier, preferens-
aktier av serie B och preferensaktier av serie C i förhållande till 
det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid 
ska gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till nya aktier 
av samma aktieslag. Vad nu sagts ska inte innebära någon 
inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erfor-
derlig ändring i bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

7. STYRELSE
Styrelsen består av 3-10 ledamöter med högst 10 supplean-
ter. Den väljs årligen på årsstämman för tiden intill dess nästa 
årsstämma har hållits.

8. REVISORER
Bolaget ska välja 1-2 revisorer med eller utan revisorssuppleanter.

9. KALLELSE OCH ANMÄLAN TILL BOLAGSSTÄMMA
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- 
och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på 
bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelsen ska information 
om att kallelse skett annonseras i Svenska Dagbladet.

För att få delta i bolagsstämma ska aktieägare anmäla sig och 
antalet biträden (högst 2) till bolaget senast den dag som anges i 
kallelsen till stämman.

10. INSAMLING AV FULLMAKTER, POSTRÖSTNING 
OCH UTOMSTÅENDES NÄRVARO VID BOLAGS-
STÄMMA
Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 
7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551).

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna 
ska kunna utöva sin rösträtt per post, inklusive per e-post, före 
bolagsstämman.

Den som inte är aktieägare ska, på de villkor som styrelsen be-
stämmer, ha rätt att närvara eller på annat sätt följa förhandlingar-
na vid bolagsstämma.

11. BOLAGSSTÄMMA
Årsstämma hålls årligen inom 6 månader efter räkenskapsårets 
utgång.

På årsstämman ska följande ärenden förekomma till behandling:

1. Val av ordförande vid stämman,
2. Upprättande och godkännande av röstlängd,
3. Godkännande av dagordning,
4. Val av en eller två protokolljusterare,
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad,
6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisions-

berättelse samt i förekommande fall koncernredovisning 
och koncernrevisionsberättelse,

7. Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräk-
ning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning 
och koncernbalansräkning,

8. Beslut om dispositioner av bolagets vinst eller förlust 
enligt den fastställda balansräkningen,

9. Beslut om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelsele-
damöterna och den verkställande direktören,

10. Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorerna,
11. Val av styrelse och eventuell styrelsesuppleant samt, val 

av revisorer och eventuell/a revisorssuppleant/er,
12. Beslut i annat ärende som stämman ska behandla enligt 

aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

12. RÄKENSKAPSÅR
Räkenskapsår är 0101-1231.

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

Denna bolagsordning antogs på extra bolagsstämma den 26 
november 2020.
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Legala frågor och kompletterande 
information

ALLMÄN INFORMATION OM BOLAGET
Prime Living AB (publ) (organisationsnummer 556715-7929) är 
ett svenskt publikt aktiebolag som bildades den 8 november 
2006 och registrerades vid Bolagsverket den 17 november 
2006. Bolagets företagsnamn (tillika handelsbeteckning) är 
Prime Living AB (publ), vilket föreslås ändras till Studentbostä-
der i Sverige AB (publ) i samband med Samgåendet. Bolaget 
har sitt säte i Stockholms kommun. Prime Livings LEI-kod är 
54930047PEIG41OHTF84. Adressen till Prime Livings hemsida är 
www.primeliving.se och adressen till Studentbostäder i Sveriges 
hemsida är www.sbsstudent.se. Informationen på hemsidorna 
utgör inte en del av denna Bolagsbeskrivning. 

Enligt bolagsordningen, som antogs på den Första Bolagsstäm-
man men är villkorad av att Samgåendet genomförs, har Bolaget 
till föremål att vara ett holdingbolag och ska förvalta värdehand-
lingar och lös egendom, äga och förvalta fastigheter i Norden 
samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

KONCERNSTRUKTUR
Bolaget kommer efter Samgåendets genomförande att vara 
moderbolag i Koncernen som, förutom moderbolaget, i huvudsak 
kommer bestå av 31 bolag. Den tilltänkta koncernstrukturen efter 
Samgåendet framgår av bilden nedan. 

Prime Living AB (publ) 
556715-7929 

(det Sammanslagna Bolaget)

Studentbostäder i Sverige AB
559163-0727

Hästen 4 i Karlstad
Fastighets AB
556597-8631

Fastighets AB Karlstad
Freja 14 Invest

556684-0020

STUSAB
Luleå Fastigheter AB

556536-0749

Framtidens Boende
i  Göteborg AB 

556882-7165

Comodo Real Estate AB 
556119-7095

Prime Living Spånga AB 
556411-2695 

Prime Living Ireland Ltd 
ägs till 70% och är etablerat

på Irland

Prime Living
Ramberget AB

556973-5664

Prime Living Beryllgatan AB 
556973-5672

TP9 Oxie AB 
559030-8051

TP6 Oxie AB 
556921-5196

TPL 1 Oxie AB 
556921-5204

Prime Living
Entreprenad AB

559049-7201 

Prime Living
Projektutveckling AB

559062-5157

STUSAB Holding AB
559171-8639

Karlstad
Freja 14 KB
969695-0832

STUSAB
Fastigheter 1 AB

559060-0085

STUSAB
Fastigheter 2 AB

556974-0763

STUSAB
Fastigheter 3 AB

556774-4957

Kristineberg Park
Ekonomisk förening

769620-6361

Prime Living Lund AB 
556833-0046

Prime Living Campus
Stockholm AB (publ) 

559006-7210

Prime Living International AB
559069-3973

Beryll Invest AB
556981-8718 

Prime Living Göteborg AB1 
556981-8882

 

HLF Förvaltnings AB 
556548-9217

Prime Living Oxie AB 
556920-0933 

Prime Living Stockholm AB 
559030-8069

Prime Living Property 
Management AB

559137-6065

Prime Living Industries AB
559049-7193

1. Ägs till 90 procent av Prime Living AB (publ) och till 10 procent av Beryll Invest AB.
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VÄSENTLIGA AVTAL
Lån- och finansieringsavtal
Bolagets obligationslån

Bolaget emitterade i september 2016 ett säkerställt obligations-
lån om 400 MSEK vilket löper över sex år med slutlig förfallodag 
den 29 september 2022. Obligationslånet löper med en rörlig 
ränta om tre månaders Stibor plus 4,5 procentenheter, där Stibor 
aldrig tillåts gå under noll (s.k. Stibor-golv). Obligationslånet är 
listat på Nasdaq Stockholm. Den 29 september 2020 offentlig-
gjordes utfallet av ett andra skriftligt förfarande vilket påkallades 
av Bolaget den 10 september 2020 i syfte att besluta om vissa 
ändringar i villkoren för obligationslånet. I enlighet med förslaget 
om ändring i villkoren för obligationslånet, som accepterades av 
en erforderlig andel obligationsinnehavare, justerades obliga-
tionslånet på så sätt att 200 MSEK av det nominella beloppet och 
cirka 6,52 MSEK upplupen ränta per den 31 juli 2020, totalt cirka 
206,52 MSEK, konverterades till preferensaktier av serie C i Bo-
laget genom en riktad emission till en kurs om 0,1 SEK per aktie. 
Resterande 200 MSEK av obligationslånet löper oförändrat efter 
ändringarna i villkoren med undantag för att räntan kapitaliseras 
och betalas på slutlig förfallodag, i enlighet med förslaget.

Obligationslånet är säkerställt av pant över aktier i vissa av Bo-
lagets dotterbolag, pantbrev i fastigheter samt internlån från Bo-
laget till vissa av dess dotterbolag. Villkoren för obligationslånet 
innehåller sedvanliga åtaganden och restriktioner för Bolaget. 
Vidare innehåller obligationsvillkoren en ägarförändringsklausul. 
En ägarförändring uppstår om i) någon eller några som agerar 
tillsammans, direkt eller indirekt blir ägare till mer än 50 procent 
av aktierna och rösterna i Bolaget alternativt har rätt att utse 
samtliga eller en majoritet av styrelsens ledamöter, alternativt 
om ii) Bolagets aktier upphör att vara listade på en reglerad 
marknad eller en multilateral handelsplattform. Vid en sådan 
ägarförändring kan obligationsinnehavare under obligationslå-
net kräva förtida inlösen av obligationerna till ett belopp om 101 
procent av det nominella värdet av obligationerna.

Bolagets låneavtal med Swedbank

Tre av Bolagets dotterbolag har ingått låneavtal med Swed-
bank som långivare till ett totalt belopp om cirka 422,1 MSEK, 
fördelat på totalt sex olika låneavtal med en låntagare under 
respektive avtal. För lånet gäller sedvanliga villkor, däribland en 
rätt för Swedbank att säga upp lånet vid vissa ägarförändringar 
i Bolagets dotterbolag. Bolaget och vissa av Bolagets dotterbo-
lag har ställt säkerhet för låntagarnas förpliktelser till förmån för 
Swedbank, bestående av pant över aktier i låntagarna och pant-
brev i fastigheter, säkerhetöverlåtelser av arrendeavtal samt bor-
gensåtaganden från bland annat Bolaget för låntagarnas samtliga 
förpliktelser gentemot Swedbank. Låneavtalen löper med rörlig 
ränta och har ingåtts med Swedbank på deras allmänna villkor 
vilka även kompletterats med särskilda åtaganden och villkor.

Bolagets låneavtal med Samhäll Majorna AB

Bolaget har den 30 Oktober 2020 erhållit ett kortfristigt lån från 
Samhäll Majorna AB. Samhäll Majorna AB är ett dotterbolag till 
SBB och blir genom Samgåendet aktieägare i det Sammanslag-
na Bolaget.  Lånet uppgår till 53 MSEK och löper med en fast 
ränta om 4,5 procent årligen. Återbetalning ska ske senast den 

27 november 2020 genom att Bolaget återbetalar lånebeloppet 
jämte upplupen ränta till Samhäll Majorna AB, alternativt vid ett 
senare datum genom att Samhäll Majorna AB kvittar sin fordran 
mot nyemitterade aktier i Bolaget. Bolaget har ställt säkerhet för 
sina förpliktelser till förmån för Samhäll Majorna AB i form av 
andrahandspant över aktier i vissa av Bolagets dotterbolag. 

Aktieägarlån i Studentbostäder i Sverige-koncernen

Bolag inom Studentbostäder i Sverige-koncernen har i egen-
skap av låntagare ingått tre stycken säljarreverser uppgående 
till sammanlagt cirka 159,6 MSEK. I två av säljarreverserna är 
Studentbostäder i Sverige låntagare och i en säljarrevers är 
låntagaren Studentbostäder i Sveriges helägda dotterbolag 
Framtidens Boende i Göteborg AB. Långivare är Samhäll 43 AB 
och Amasten Bostäder AB, vilka är dotterbolag till Studentbo-
städer i Sveriges indirekta ägare SBB och Amasten. Säljarrever-
serna är efterställda och löper med 1 – 3 procents ränta som 
betalas kvartalsvis. 

Låneavtal mellan Studentbostäder i Sveriges dotterbolag   

och Swedbank

Studentbostäder i Sveriges dotterbolag STUSAB Holding AB 
har ingått ett låneavtal på sedvanliga villkor med Swedbank 
som långivare med en total låneram om cirka 475 MSEK. För 
lånet gäller sedvanliga villkor, däribland en rätt för Swedbank att 
säga upp lånet vid vissa ägarförändringar i Studentbostäder i 
Sveriges koncern. Lånet har per dagen för Bolagsbeskrivningen 
en utestående löptid på cirka ett år. Studentbostäder i Sverige 
har ingått borgen för låntagarens förpliktelser. Därtill har Swed-
bank säkerhet i pantbrev i vissa av Studentbostäder i Sveriges 
koncernbolags fastigheter.

Låneavtal mellan Studentbostäder i Sveriges dotterbolag   

och SBAB

Studentbostäder i Sveriges dotterbolag har ingått tre låneavtal 
på sedvanliga villkor med SBAB som långivare med en total 
låneram om cirka 900 MSEK. För lånet gäller sedvanliga villkor, 
däribland en rätt för SBAB att säga upp lånet vid vissa ägar-
förändringar i Studentbostäder i Sveriges koncern. Lånen har 
varierande löptider. Studentbostäder i Sverige har ingått borgen 
för låntagarens förpliktelser. Därtill har SBAB säkerhet i pantbrev 
i vissa av Studentbostäder i Sveriges koncernbolags fastigheter.

Fastighetsförsäljningar
Bolaget har under de senaste två åren sålt fem fastigheter. Den 
19 december 2018 ingick Bolaget avtal med Altplatsen Utveck-
ling AB avseende försäljning av fastigheterna Göteborg Rud 4:1 
och Rud 760:42 till en köpeskilling om 28 MSEK. Den 20 decem-
ber 2018 ingick Bolaget avtal med Amasten Fastighets AB (publ) 
avseende försäljning av fastigheten Sollentuna Sjöstjärnan 2 
till ett överenskommet fastighetsvärde om 33,2 MSEK. Den 21 
december 2018 ingick Bolaget avtal med Verna Söderort AB av-
seende försäljning av fastigheten Karlstad Kornetten 2 baserat 
på ett underliggande fastighetsvärde på 70 MSEK. Den 13 de-
cember 2019 ingick Bolaget avtal med Atlas Limited Partnership 
avseende försäljning av Bolagets tidigare fastighet i Sandyford, 
Dublin för en slutlig köpeskilling motsvarande 177 MSEK.
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FÖRSÄKRINGAR
Prime Living och Studentbostäder i Sverige har ett för bran-
schen sedvanligt försäkringsskydd och respektive styrelse be-
dömer att nuvarande försäkringsskydd är tillfredställande med 
avseende på verksamhetens art och omfattning. 

TVISTER
Tvist med Göteborgs kommun avseende uppsagt   
arrendeavtal
Den 7 februari 2020 fick Prime Living kännedom om att Göte-
borgs kommun beslutat att säga upp det arrendeavtal avseende 
markområden på fastigheterna Rambergsstaden 733:398, 68:1 
och 733:401 som ingåtts mellan kommunen och Prime Living 
genom dotterbolag.

Göteborgs kommun anser att Prime Living missköter och 
vanvårdar arrendestället, att arrendestället används i strid mot 
ändamålet genom att använda det som uppställningsplats 
för bostadsmoduler samt att uppställda bostadsmoduler och 
uppförda husgrunder saknar erforderligt bygglov, vilket enligt 
kommunen ger grund för uppsägning. 

Prime Living anser att påståendet om att arrendestället nyttjas 
i strid mot ändamålet saknar fog. I arrendeavtalet anges det 
att arrendestället ska användas för ändamålet studentbostä-
der. Syftet med de moduler som i dagsläget är uppställda på 
arrendestället är att dessa ska nyttjas som studentbostäder. Att 
uppförandet av studentbostäderna för stunden har avbrutits inne-
bär inte att användningen av arrendestället har förändrats. Prime 
Living har även inkommit med förnyade bygglovsansökningar till 
Stadsbyggnadskontoret i januari 2020. Prime Living är vidare av 
uppfattningen att arrendeställets skick inte kan anses vara värre 
än vad som normalt kan förväntas av ett pågående byggprojekt. 

Prime Living anser således att uppsägningen saknar giltig 
grund och betraktar den obefogade uppsägningen som ett 
väsentligt avtalsbrott. Vidare anser Prime Living att Göteborgs 
kommun, med beaktande av en garanti som tidigare utfärdats 
av kommunen avseende bygglov för arrendestället, är skyldig 
att ersätta den ekonomiska skada som Prime Living orsakas till 
följd av uppsägningen. Prime Living kommer även mot bakgrund 
av kommunens agerande undersöka förutsättningarna för att 
rikta krav mot kommunen för relaterade kostnader och skada 
som Bolaget har åsamkats, vilket enligt en preliminär bedömning 
uppgår till betydande belopp.

Prime Livings uppfattning är att det saknas grund för uppsäg-
ning och att denna är ett väsentligt avtalsbrott. Därför har bo-
laget stämt kommunen och yrkat skadestånd avseende intrång 
i näringsverksamhet och förlust av intäkter då kommunen inte 
uppfyllt sina garantier om bygglov på nämnda fastigheter.

TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE
Under räkenskapsåret 2018 utgav Prime Living konsultarvode till 
Sevenco AB med 3 095 000 SEK avseende ersättning till Bola-
gets inhyrda CFO perioden september – december 2018 samt 
till Bolagets inhyrda HR-chef för hela år 2018. Hans Sandén, 
dåvarande VD i Bolaget var partner och styrelseordförande 

i Sevenco AB. Vidare utbetalades arvoden till Tobias Lennér, 
dåvarande styrelseledamot i Bolaget, med 100 000 SEK och till 
Green Capital Partners AB med 150 TSEK där Peter Gustafson, 
dåvarande styrelseordförande i Bolaget, var bolagsman.

Under räkenskapsåret 2019 utgav Prime Living konsultarvode 
till Sevenco AB med 1 166 000 SEK avseende ersättning till 
Bolagets inhyrda CFO och HR-chef. Hans Sandén, dåvarande 
VD i Bolaget, var partner och styrelseordförande i Sevenco AB. 
Vidare har arvoden utbetalats till Tobias Lennér AB med 600 000 
SEK och till LWI Equity AB med 440 000 SEK där Lars Wikström 
var bolagsman. 

I maj 2020 ingick Prime Living konsultavtal med styrelseledamö-
terna Mikael Wandt och Jonas Andersson avseende rådgivning 
till Prime Living i frågor rörande bland annat kapitalförsörjning 
och strategi, vilket utgör ett särskilt uppdrag som går utöver 
styrelseuppdragen. Bolaget betalar ersättning för uppdragen med 
ett belopp om 225 000 SEK exklusive moms (Mikael Wandt) res-
pektive 200 000 SEK exklusive moms (Jonas Andersson). Avtalen 
löper som längst fram till den 31 december 2020 eller så länge 
styrelseledamöterna innehar det särskilda uppdraget av Bolaget.

Utöver vad som anges ovan har inte Prime Living utfört några 
närståendetransaktioner efter den sexmånadersperiod som av-
slutades den 30 juni 2020, eller de räkenskapsår som avslutades 
den 31 december 2019 och 2018 fram till datumet för denna 
Bolagsbeskrivning.

Förutom de aktieägarlån som beskrivs i avsnittet ”Aktieägarlån i 

Studentbostäder i Sverige-koncernen”, samt att Studentbostä-
der i Sverige hyr kontorsplatser från Fastator och köper tjänster 
från Priority Group AB, där den föreslagna styrelseordföranden 
Björn Rosengren är huvudägare, har inte Studentbostäder i 
Sverige utfört några närståendetransaktioner fram till datumet 
för denna Bolagsbeskrivning. Hyran för kontorsplatserna uppgår 
till 30 000 SEK per månad, exklusive mervärdesskatt, och arvo-
dena till Priority Group AB till cirka 1 MSEK på årsnivå, exklusive 
mervärdesskatt.

RÅDGIVARES INTRESSEN
Legal rådgivare till Bolaget i samband med Samgåendet är 
Advokatfirman Vinge KB och legal rådgivare till Studentbostäder 
i Sverige i samband med Samgåendet är Advokatfirman Glim-
stedt Stockholm KB. 
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BILD

Studentlägenheter på Lärdomsgatan 9, Göteborg

Vår
ambition är att 

bli Sveriges största 
studentbostadsbolag 

och det givna valet för 
studenter på väg mot 

sitt drömyrke.
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Dokument införlivade genom hänvisning

Dokument införlivade genom hänvisning

Nedanstående information införlivas genom hänvisning och 
utgör en del av Bolagsbeskrivningen:

i. Prime Livings årsredovisning för räkenskapsåret 2018: 
koncernens rapport över totalresultat s. 20, koncernens 
rapport över finansiell ställning s. 22, koncernens rapport 
över förändring i eget kapital s. 24, koncernens rapport 
över kassaflöden s. 25, noter s. 26-43 och revisionsberät-
telse s. 56-59.

ii. Prime Livings årsredovisning för räkenskapsåret 2019: 
koncernens rapport över totalresultat s. 26, koncernens 
rapport över finansiell ställning s. 28, koncernens rapport 
över förändring i eget kapital s. 30, koncernens rapport 
över kassaflöden s. 31, noter s. 32-50 och revisionsberät-
telse s. 62-65.

iii. Prime Livings kvartalsrapport för perioden januari – 
september 2020: koncernens rapport över totalresultatet 
s. 13, koncernens rapport över finansiell ställning s. 14, kon-
cernens rapport över förändringar i eget kapital s. 15, rapport 
över kassaflöden för koncernen s. 16 och noter s. 21.

iv. Studentbostäder i Sveriges årsredovisning för det för-
kortade räkenskapsåret 2018: koncernens resultaträkning 
s. 5, koncernens rapport över totalresultat s. 5, koncernens 
balansräkning s. 6, koncernens förändring i eget kapital s. 
7, kassaflödesanalys i koncernen s. 8, noter s. 13-27 och 
revisionsberättelse s. 29-30.

v. Studentbostäder i Sveriges årsredovisning för 
räkenskapsåret 2019: koncernens resultaträkning s. 5, 
koncernens rapport över totalresultat s. 5, koncernens 
rapport över finansiell ställning s. 6, koncernens rapport 
över förändring i eget kapital s. 7, koncernens rapport över 
kassaflöden s. 8, noter s. 13-26 och revisionsberättelse s. 
27-28.
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SBS äger,
förvaltar och utvecklar 

studentbostäder i 
långsiktiga partnerskap 

med kommuner, landsting 
och högskolor.



Välkommen

     hem!


