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Definitioner

Aktieägaravtalet

Det aktieägaravtal avseende Bolaget som ska
ingås mellan Investerarna, bilaga D

KPI

Konsumentprisindex, publicerat av Statistiska
Centralbyrån (totalindex med 1980 som basår)

Anmälningsperioden

Den period inom vilken Investerarna ska inkomma med bindande anmälan om att teckna
aktier Emissionen. Anmälningsperioden
beräknas löpa mellan den 28 oktober 2015 kl.
09.00 framtill den 11 november 2015 kl. 12.00

Lagen om penningtvätt

Lag (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt
och finansiering av terrorism

LTV

Belåningsgrad (på engelska: loan to value)

Nettoavkastning

Driftnetto dividerat med Nettopris

Arrangörerna

Catella och Catella Bank Filial, org. nr. SE
516401-9910

Nettoavkastning projektet EBITDA dividerat med Total projektkostnad

Avdrag för latent skatt

5,5 procent av skillnaden mellan
Fastighetsvärde och Skattemässigt restvärde

Bookrunner

Catella Bank Filial,
org. nr. SE 516401-9910

Bolaget

Klockarbäcken Property Investment AB,
org. nr. SE 559009-9072

Catella

Catella Corporate Finance Stockholm HB,
org. nr. SE 556724-4917

Driftnetto

Hyresintäkter minskat med Fastighetskostnader

Nettopris

Fastighetsvärde minskat med Avdrag för latent
skatt

Placeringen

Kapital införskaffat genom en privat placering
av aktier i Bolaget

PostNord

PostNord Sverige AB

Skattemässigt restvärde

Beräknas i kalkylen uppgå till cirka
163,4 miljoner kronor, varav 144,9 miljoner
kronor avser byggnad och 18,5 miljoner kronor
avser mark

Säljaren

Ståltummen AB, org.nr 559010-2769

Total projektkostnad

Nettopris ökat med förvärvskostnader, extra
kassa och transaktionskostnader

EBITDA

Hyresintäkter minskat med Ägarkostnader

EBITDA-avkastning

EBITDA dividerat med Fastighetsvärdet

Wilfast/Management

Emissionen

Den aktieemission som Bolaget ska genomföra
enligt vad som beskrivs i
Informationsmemorandumet

Wilfast Förvaltning AB,
org. nr. SE 556438-8774

WSP

WSP Sverige AB,
org. nr. SE 556057-4880

Fastigheten

Umeå Lagret 1

Ägarkostnader

Fastighetskostnader

Enligt affärsplan i bilaga B: taxebundna
kostnader, fastighetsskötsel, reparationer,
felavhjälpande underhåll, planerat underhåll,
fastighetsförsäkring och fastighetsskatt

Enligt affärsplan i bilaga B: Fastighetskostnader samt administrationskostnader,
totala uppstartskostnader, bankens uppläggningskostnad och andra bankkostnader

Fastighetsvärde

176 miljoner kronor

Förvaltaren

Se ”Wilfast”

Förvärvsobjektet

NPF Sweden 22 AB,
org. nr. SE 556708-3422

Glimstedt

Advokatfirman Glimstedt Stockholm KB,
org. nr. SE 969734-9604

Hyresavtalet

Hyresavtal med Hyresgästen,
nr. 222220-0010-04

Hyresgästen

se ”PostNord”

Hyresintäkter

Enligt affärsplan i bilaga B: kontrakterad hyra
inklusive hyrestillägg för fastighetsskatt

Informationsmemorandumet

Detta informationsmemorandum daterat den
28 oktober 2015

Initial direktavkastning

Driftnetto dividerat med Fastighetsvärde

Investerare

Den exklusiva part till vilken Catella levererar
Informationsmemorandumet

IRR

Internränta (på engelska: internal rate of
return), genomsnittlig årlig avkastning på insatt
eget kapital

Koncernen

Bolaget och Förvärvsobjektet
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Viktig information

Informationsmemorandumet har tagits fram av Catella i syfte att tillhandahålla information om Bolaget och dess verksamhet i
samband med ett erbjudande om att förvärva aktier, som ska emitteras i Bolaget. Detta erbjudande är inte ett erbjudande till
allmänheten i Sverige eller någon annanstans och medför inte en skyldighet enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella
instrument att upprätta ett prospekt. Informationsmemorandumet är inte godkänt av eller registrerat hos Finansinspektionen,
vilket heller inte är något krav.
Informationsmemorandumet innehåller marknads- och industridata och prognoser vilka har erhållits från tredje man, inklusive
Hyresgästen och Säljaren, publikationer från industrin och allmänt tillgänglig information. Informationsmemorandumet
innehåller även information om industrin sammanställd av Catella, grundat på Catellas kännedom om den kommersiella
fastighets- och hyresmarknaden inom vilken Bolaget kommer att vara verksamt (inklusive Catellas uppskattningar och
antaganden beträffande industrin baserat på denna kännedom). Catellas kännedom om den kommersiella fastighets- och
hyresmarknaden i Sverige har sin grund i Catellas erfarenhet och deltagande inom industrin. Catella anser att informationen
om industrin är korrekt och att gjorda uppskattningar och antaganden är rimliga.
Det kan dock inte garanteras att all information i Informationsmemorandumet är korrekt eller fullständig. Den finansiella
informationen i Informationsmemorandumet har inte, om det inte uttryckligen anges, blivit reviderad eller granskad av revisorer.
Informationsmemorandumet innehåller och baseras bland annat på framåtblickande information och uttalanden, vilka i sin tur
baseras på nuvarande förväntningar, uppskattningar och prognoser eller information som finns tillgänglig för Bolaget och
Catella. Den framåtblickande informationen och uttalandena reflekterar den nuvarande prognosen som innefattar risker och
osäkerheter som kan leda till att de faktiska händelserna avsevärt skiljer sig från de förväntade.
Investerare bör själva ha tillräckliga kunskaper och analyshjälpmedel för att kunna bedöma riskerna förknippade med en
investering i Bolaget eller ha rådgivare med sådana kunskaper och analyshjälpmedel. Investerare måste således själva
kontrollera de antaganden, som den framåtblickande informationen och uttalandena baseras på.

Varken Bolaget eller Catella kan ställa några garantier för att framåtblickande information och uttalanden infrias eller för att de
antaganden, som informationen och uttalandena baserats på, är korrekta. Informationen får inte användas i något annat syfte
än för att utvärdera en eventuell investering i Bolaget.
Innehållet i Informationsmemorandumet ska inte betraktas som juridiska, affärsmässiga, investeringsmässiga eller
skattemässiga råd utan varje mottagare bör konsultera sina egna rådgivare i dessa frågor. Catella, som har agerat som
Bolagets finansiella rådgivare, ger inte – och ska inte anses ge – några råd eller rekommendationer avseende investering i
Bolaget.
Informationen som presenteras i Informationsmemorandumet är endast aktuell det datum som anges på första sidan av
Informationsmemorandumet och Catella har inget ansvar för att uppdatera eller komplettera någon information som
presenteras häri. Det åligger Investerare att noggrant läsa igenom Informationsmemorandumet i sin helhet.
Alla frågor angående Informationsmemorandumet ska ställas till Arrangörerna. Inga andra personer eller aktörer har
befogenhet att ge information om eller representera Bolaget och om sådan information ges eller representation sker, ska
denna inte anses härröra från Bolaget eller från Catella.

Informationsmemorandumet är strikt konfidentiellt och får inte, vare sig i sin helhet eller i delar, yppas, reproduceras eller
vidarebefordras till någon utan i förväg inhämtat skriftligt godkännande från Catella.
Svensk lag ska tillämpas på Informationsmemorandumet och svenska domstolar ska ha exklusiv jurisdiktion över alla tvister
som kan uppstå till följd av eller i samband med Informationsmemorandumet.
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Catella understryker att investeringar i fastigheter kan innebära stora risker. Varje Investerare måste vara förberedd
på att en investering i Bolaget kan orsaka en partiell eller total förlust av investerat kapital. Investerare som varken
kan eller vill ta sådana risker bör avstå från en investering (se kapitel 1, Riskfaktorer).
Aktier är inte en investering som passar för alla investerare och varje Investerare måste bedöma investeringens lämplighet
utifrån sina egna förutsättningar. I synnerhet måste varje Investerare:
ha tillräcklig kunskap och erfarenhet för att göra en riktig utvärdering av aktierna, av fördelarna och riskerna med att
investera i aktierna och av den information, som ingår eller hänvisas till i Informationsmemorandumet;
ha tillgång till, och kunskap om, lämpliga analysverktyg för att utvärdera, i relation till sin specifika ekonomiska situation, en
investering i aktierna och den inverkan en investering i aktierna kan komma att få på investeringsportföljen i sin helhet;
ha tillräckliga ekonomiska resurser och likviditet för att kunna bära och hantera samtliga risker som är förknippade med en
investering i aktierna;
kunna utvärdera (antingen ensam eller med hjälp av en finansiell rådgivare) olika scenarion för ekonomiska,
ränterelaterade eller andra faktorer, som kan påverka investeringen, samt ha möjlighet att bära och hantera relevanta
risker.

Detta dokument är endast till för mottagarens användning och får inte kopieras eller distribueras till någon annan
person eller något annat bolag. Detta dokument får inte spridas, publiceras eller distribueras i eller till USA,
Australien, Kanada, Hong Kong, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika, Schweiz eller i något annat land eller annan
jurisdiktion annat än i enlighet med samtliga gällande lagar, förordningar och regler.
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1. Riskfaktorer

Riskfaktorer

Presumtiva investerare ska vara medvetna om att investeringar i aktier alltid är förenade med risk. Bolagets
ekonomiska resultat och riskerna kopplade till Bolagets verksamhet är viktiga parametrar att beakta inför beslut att
investera i Bolaget.
Det kan inte garanteras att Bolagets mål kommer att nås och att en investering kommer att generera en positiv
avkastning för Investerarna. En mängd faktorer påverkar, och kan komma att påverka, Bolagets verksamhet och
ekonomiska resultat och i slutändan dess möjlighet att lämna utdelning till Investerarna. En investering i Bolaget kan
komma att innebära en förlust för Investerarna. En sådan förlust är dock begränsad till det belopp, som Investerarna
har valt att investera i Bolaget.

I detta kapitel presenteras och diskuteras riskfaktorer, främst beträffande Bolaget och Bolagets verksamhet samt
Fastigheten.
Riskfaktorerna är inte rangordnade och gör inte anspråk på att vara uttömmande. Riskfaktorerna baseras på
Arrangörernas och Bolagets kunskap per datumet för Informationsmemorandumets utgivande och varken
Arrangörerna eller Bolaget har någon skyldighet att uppmärksamma Investerarna på förändringar efter detta datum.
Ytterligare risker, som i nuläget inte är kända för Arrangörerna eller Bolaget eller som Arrangörerna eller Bolaget i
nuläget anser vara obetydliga, kan komma att ge en avsevärd negativ effekt på Bolagets verksamhet i framtiden.
B E R O E N D E A V H YR E S G Ä S TE R M. M.
Samtliga lokaler på Fastigheten hyrs ut till en enda hyresgäst, vilken Koncernens inkomst är beroende av. Därigenom är
Hyresgästens ekonomi och ekonomiska styrka samt förmåga att betala hyra på ett tillfredsställande sätt kritisk för
investeringen. Vidare, om Hyresgästen säger upp Hyresavtalet kommer lokalerna sannolikt behöva renoveras och ändras för
att anpassas till flera hyresgäster. Sådana investeringar kan påverka Koncernens ekonomiska situation negativt.

Nya eventuella hyresgäster kan innebära högre motpartsrisker, och Koncernens möjligheter att framgångsrikt förhandla fram
nya hyreskontrakt med fördelaktiga villkor är beroende av det allmänna läget på fastighetsmarknaden vid den relevanta
tidpunkten. Enligt svensk rätt och även enligt hyresavtal, kan hyresgäster ha rätt att överlåta Hyresavtalet i samband med en
överlåtelse av verksamheten som vid tidpunkten bedrevs i lokalerna, till den övertagande parten. Skulle Koncernen invända
mot en sådan överlåtelse kan en hyresgäst ansöka om godkännande hos hyresnämnden. Ett godkännande ska inte ges av
hyresnämnden om hyresvärden har en befogad anledning att inte acceptera den nya hyresgästen, till exempel om den nya
hyresgästen inte anses kreditvärdig. Om Hyresgästen överlåter Hyresavtalet till en ny hyresgäst med en sämre finansiell
ställning än Hyresgästen kan det innebära en ökad motpartsrisk för Koncernen.
Vakanta lokaler
För närvarande är Fastigheten fullt uthyrd till Hyresgästen. Det finns dock ingen garanti för att Hyresavtalet förlängs vid
hyrestidens utgång och det kan således komma en period då Fastigheten helt eller delvis är vakant vilket skulle påverka
Koncernens ekonomiska situation negativt.
Efterfrågan på lokaler beror till stor del på tillväxten på orten. På orter med ekonomisk tillväxt förväntas efterfrågan på lokaler
öka, vilket ofta leder till högre hyresnivåer och nyproduktion. En konjunkturnedgång eller en överproduktion av nya lokaler kan
leda till ökade av- och omflyttningar med ökade vakanser samt fallande hyresnivåer som följd.
F A S TI G H E TS R I S K
Avkastning från Fastigheten är till stor del beroende av de Hyresintäkter som Fastigheten genererar, de kostnader och utgifter
som skötsel och förvaltning av Fastigheten kräver och nödvändiga investeringar i Fastigheten, liksom förändringar av dess
marknadsvärde. Hyresintäkter och marknadsvärde för fastigheter påverkas generellt av det allmänna ekonomiska läget, såsom
tillväxt i bruttonationalprodukten, arbetslöshetstrender, inflation och förändrade räntesatser. Fastighetsvärdet och
Hyresintäkterna kan även påverkas av konkurrens från andra fastighetsägare, inställningen hos möjliga köpare och/eller
hyresgästers situation.

8

1. Riskfaktorer

Ökade underhålls- och driftskostnader
Större kostnadsposter inom driften utgörs av taxebundna kostnader för värme, el, vatten och sophantering. I enlighet med
villkoren i Hyresavtalet debiteras Hyresgästen för dessa kostnader. Påverkan på avkastningen vid förändring av dessa
kostnader är därmed relativt begränsad. Oförutsedda och omfattande reparationer kan påverka Koncernens resultat negativt.
Det finns heller ingen garanti för att Koncernen i framtida hyresavtal kommer att medges rätt att debitera sina hyresgäster för
ovanstående kostnadsposter på sådant sätt som sker enligt Hyresavtalet.
Miljörisk
Fastigheten kan vara förorenad. Enligt av Länsstyrelsen genomförd MIFO-inventering av Fastighetens mark och grundvatten
har Fastigheten riskklassats till riskklass 2 på en fyrgradig skala (där riskklass 1 är höst och riskklass 4 är lägst) då det tidigare
funnits en bensinmack på Fastigheten. Det kan inte uteslutas att Länsstyrelsen kommer att kräva ytterligare inspektioner och
efterbehandlingsåtgärder i framtiden. Om efterbehandlingsåtgärder kommer att krävas kan kostnaderna för dessa vara höga
vilket skulle kunna påverka Koncernens resultat negativt. Inför förvärvet av Förvärvsobjektet och Fastigheten har WSP utfört
en teknik- och miljö undersökning av Fastigheten på uppdrag av Bolaget. WSP har bedömt risken för att det förekommer
markföroreningar på Fastigheten som låg.
B R I S TE R F Ö R V Ä R V S O B J E K T E T O C H F A S TI G H E TE N
Inför förvärv av fastighetsägande bolag genomförs normalt en grundlig due-diligence granskning avseende Förvärvsobjektet i
syfte att identifiera risker relaterade till juridiska och ekonomiska förhållanden som påverkar, eller kan komma att påverka,
bolaget. I förevarande fall har Bolaget endast haft möjlighet att genomföra en begränsad granskning av Förvärvsobjektet
eftersom Säljaren inte varit ägare till Förvärvsobjektet inför ingående av aktieöverlåtelseavtalet och således endast kunnat
tillhandahålla begränsad information. Det finns därmed en risk för att Förvärvsobjektet kan komma att påverkas av okända
brister. Denna risk har hanterats genom att Bolaget erhållit omfattande garantier avseende förhållanden hänförliga till
Förvärvsobjektet vilka inte omfattas av någon undersökningsplikt och således kan göras gällande av Bolaget oavsett
kännedom. Till säkerhet för eventuella garantianspråk har Bolaget erhållit borgensåtagande från Säljarens ägare.
V E R K S A MH E TS R I S K
Koncernen har nyligen bildats i syfte att genomföra förvärvet av Fastigheten och bedriva den verksamhet, som beskrivs i
affärsplanen och i Informationsmemorandumet. Även om Management har många års erfarenhet saknar Koncernen
verksamhetshistorik. Koncernen är i ett initialt skede beroende av Management för genomförandet av sin affärsplan och
verksamhet.
Förvaltningsavtalet löper fram till den 31 december 2018 och förlängs därefter automatiskt med 36 månader i taget. Skulle
förvaltningsavtalet upphöra vid denna tidpunkt, eller dessförinnan på grund av andra uppsägningsgrundade skäl, kan det
innebära en osäkerhet beträffande Koncernens förvaltning.
R Ä N TE - O C H MA R K N A D S R I S K
Koncernen är exponerad för räntebärande långfristiga skulder. Förändringar i räntenivåer på Koncernens skulder påverkar
Koncernens rörelseresultat. Koncernens rörelseresultat och ekonomiska situation är dessutom exponerad för effekter
avseende kapitalmarknadsräntan. Risken avseende fastighetsinvesteringar är först och främst kopplade till Fastighetens
värde. Denna risk kan således definieras som en faktor som påverkar Fastighetens värde. Huvudfaktorerna är utbud och
efterfrågan på kommersiella fastigheter liksom den avkastningsnivå investerare är villiga att acceptera när de köper fastigheter.
Negativa förändringar i ekonomin i allmänhet, inklusive konsumtionen för företag och privatpersoner, kan påverka efterfrågan
på affärslokaler negativt.
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1. Riskfaktorer

REFINANSIERINGSRISK
När Koncernens lån förfaller till betalning kommer Koncernen att vara tvungen att refinansiera dessa lån. Koncernens möjlighet
att framgångsrikt refinansiera lån är beroende av de allmänna förutsättningarna på finansmarknaden vid den aktuella
tidpunkten. Av detta följer att Koncernen kanske inte kan få tillgång till finansiering på förmånliga villkor, eller få tillgång till
finansiering överhuvudtaget, vid en viss tidpunkt. Koncernen kommer även i samband med att skulderna refinansieras att vara
exponerad för ränterisker på Koncernens räntebärande kort- och långfristiga skulder. Förändringar i räntesatser på
Koncernens lån kommer även att påverka Koncernens kassaflöde och likviditet.
En oförmåga för Koncernen att refinansiera sina lån till förmånliga villkor, eller en oförmåga att överhuvudtaget refinansiera
sina lån, kan ha en avsevärd negativ effekt på Koncernens verksamhet, ekonomiska situation och resultat.
Det banklån som Koncernen avser att uppta förfaller till betalning om fem år.
Efterlevnad av villkor under låneavtal
Under det låneavtal som Koncernen avser ingå kommer Koncernen att vara föremål för ett antal villkor och restriktioner som
begränsar vilka åtgärder som Koncernen får och inte får vidta. Skulle Koncernen bryta mot dessa villkor eller restriktioner har
banken rätt att säga upp krediten till omedelbar betalning. Sådan rätt föreligger även om Hyresavtalet upphör. Om låneavtalet
sägs upp till omdelbar betalning kommer Koncernen vara i behov av att på kort sikt refinansiera lånet, vilket kan leda till
kostnader och förluster.
R I S K F A K TO R E R R E L A TE R A D E TI L L A K TI E R N A
Fastigheter betraktas generellt som en illikvid tillgång och normalt tar det månader att investera i och realisera direkta
investeringar i fastigheter. En försäljning av Fastigheten måste beslutas av Bolagets och Förvärvsobjektets styrelser och
bolagsstämmor (för det fall att försäljningen förutsätter ändring av bolagsordningen).

Risk för värdenedgång
Köpeskillingen för Fastigheten har bestämts utifrån en marknadsvärdering. Fastigheter och fastighetsrelaterade tillgångar är
svåra att värdera till följd av varje fastighets individuella egenskaper och till följd av att det inte nödvändigtvis finns en likvid
marknad eller etablerade priser.
Som ett resultat av detta är värderingar föremål för stora osäkerheter. Det finns inga garantier för att värderingsprocessen
avspeglar det verkliga försäljningspriset. En framtida nedgång på fastighetsmarknaden kan påverka Fastighetens värde
negativt. Skulle Fastigheten avyttras till ett lägre pris än vad som rimligen kan förväntas i dagens marknadsläge, kan detta
påverka aktiernas avkastning och värde negativt.
Aktieägaravtalet
En investering i Bolaget förutsätter att Investeraren ansluter sig till Aktieägaravtalet. Den Investerare som bryter mot
Aktieägaravtalet risker att bli skadeståndsskyldig gentemot övriga Investerare.
Aktieägaravtalet, som i sin helhet bifogas Informationsmemorandumet som bilaga D, innehåller bland annat skyldigheter för
Investerarna att överlåta sina aktier till en utomstående förvärvare, om Investerare, som tillsammans representerar minst
sjuttiofem (75) procent av aktierna, önskar acceptera ett erbjudande avseende förvärv av samtliga aktier i Bolaget. En
förutsättning för Investerarnas skyldighet att överlåta sina aktier är (i) att samtliga Investerare erbjuds samma villkor (ii) att
förvärvaren inte är närstående till de Investerare som önskar acceptera erbjudandet samt (iii) att det pris som Investerarna
erbjuds per aktie uppgår till lägst teckningskursen i Emissionen. Syftet med ovanstående bestämmelse är att Investerarna ska
kunna tillgodogöra sig hela bolagsvärdet om det uppkommer intresse från en utomstående intressent. För de Investerare som
inte önskar avyttra sina aktier innebär dock ovanstående bestämmelse en risk, eftersom samtliga Investerare kommer att vara
skyldiga att avyttra sina aktier i Bolaget om ovanstående förutsättningar föreligger.
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Vidare innehåller Aktieägaravtalet en bestämmelse som innebär att villkoren i Aktieägaravtalet kan ändras med verkan för
samtliga Investerare, om Investerare, som tillsammans representerar minst sjuttiofem (75) procent av aktierna, kommer
överens därom. Syftet med denna bestämmelse är att en minoritet av Investerarna inte ska kunna motsätta sig ändringar i
Aktieägaravtalet som bedöms ändamålsenliga mot bakgrund av exempelvis ändrade förutsättningar. För de Investerare som
inte önskar ändra Aktieägaravtalet innebär dock ovanstående bestämmelse en risk, eftersom samtliga Investerare kommer att
bli bundna av ändringen eller tillägg till Aktieägaravtalet.
Investerare som överlåter aktier i Bolaget till person som inte tidigare är part till Aktieägaravtalet är skyldig att tillse att
förvärvaren tillträder Aktieägaravtalet. Om överlåtande Investerare underlåter att tillse att den utomstående förvärvaren
ansluter sig till Aktieägaravtalet kommer bland annat en majoritet av Investerarna inte att kunna kräva att samtliga aktieägare i
Bolaget överlåter sina aktier till en utomstående investerare som lämnar ett bud till Investerarna avseende samtliga aktier i
Bolaget. Denna situation kan även uppkomma om exempelvis aktier i Bolaget övergår genom bodelning eller arvsskifte och
förvärvaren vägrar att ansluta sig till Aktieägaravtalet.
Aktieägaravtalet gäller under en under en fast avtalstid som löper till och med den 31 december 2025 och därefter tillsvidare
med sex månaders uppsägningstid. Aktieägaravtalet upphör dessförinnan om Bolagets aktier blir föremål för handel på en
reglerad marknad eller handelsplattform. Det finns således risk för att Aktieägaravtalet upphör och att Investerarna därigenom
går miste om det skydd som de erhåller enligt Aktieägaravtalet. Ägandet i Bolaget kommer då uteslutande att regleras av
aktiebolagslagen.
Avyttringsrisk
Aktierna kommer tillsvidare inte att vara föremål för handel på någon handelsplattform. Det finns således en risk för att
Investerare som önskar avyttra sina aktier, åtminstone på kort sikt, inte kan finna någon köpare. Bolagets bolagsordning
innehåller inga bestämmelser om hembud eller motsvarande överlåtelsebegränsningar. Enligt villkoren i Aktieägaravtalet är
dock Investerare som önskar avyttra sina aktier skyldig att tillse att förvärvaren ansluter sig till Aktieägaravtalet.
Aktieägaravtalet upphör om Bolagets aktier skulle bli föremål för handel på en reglerad marknad eller handelsplattform.
Framtida emissioner
I enlighet med villkoren i Aktieägaravtalet ska framtida kapitalbehov tillgodoses genom lån eller genom nyemission.
Nyemission ska alltid ske med företrädesrätt för de befintliga aktieägarna, om inte emissionen sker i syfte att uppfylla aktuella
spridningskrav inför listning av Bolagets aktier på en reglerad marknad eller handelsplattform.
Om Koncernen i framtiden skulle behöva ytterligare kapital kan ett bristande deltagande från Investerare utgöra en risk för
Koncernens ekonomiska situation tills en sådan nyemission är avslutad. Investerare som inte deltar i framtida emissioner
riskerar att få sitt innehav utspätt.
L E G A L O C H R E G U L A TO R I S K R I S K
Lagändringar avseende ägande av mark kan ha en negativ effekt på aktiernas värde. Nya, retroaktivt tillämpbara, lagar kan
införas och påverka miljöplanering, markanvändning och/eller regler avseende exploatering.

Myndigheter på samtliga nivåer deltar aktivt i antagandet och genomdrivande av förordningar om beskattning, markanvändning
och detaljplaner och planeringsrestriktioner, miljöskydd och säkerhet och andra frågor. Införandet och genomdrivandet av
sådana regler kan innebära ökade kostnader och minskade intäkter eller minskad avkastning från Bolaget, liksom påverka
Fastighetens värde negativt. Myndigheter kan, om förutsättningarna för expropriation är uppfyllda, även utnyttja rätten att
expropriera Fastigheten. En expropriation ger förvisso Bolaget rätt till ersättning, men Bolagets ekonomiska ställning kan
oaktat sådan ersättning ändå påverkas negativt.
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1. Riskfaktorer

AIFM-direktivet implementerades i svensk rätt i juli 2013 genom lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa
investeringsfonder. Om verksamheten omfattas av lagen, så är den att anse som tillståndspliktig och får då endast bedrivas
med stöd av tillstånd från Finansinspektionen. För att få tillstånd, krävs då att Bolaget bland annat uppfyller vissa kapital- och
organisatoriska krav samt att verksamheten bedrivs på ett visst sätt. Arrangören har tillsammans med sina legala rådgivare
gjort bedömningen att Bolaget och dess verksamhet faller utanför tillämpningsområdet för lagen. Det är dock inte möjligt att
erhålla något förhandsbesked eller liknande från Finansinspektionen och det finns således en risk att Bolaget skulle kunna
anses vara en förvaltare av en alternativ investeringsfond, vilket bland annat skulle leda till ytterligare kostnader för ett
förvaltningsinstitut och en förvaltare.

TI L L TR Ä D E S R I S K
Emissionen är beroende av att samtliga tillträdesvillkor i det undertecknade aktieöverlåtelseavtalet avseende aktierna i
Förvärvsobjektet uppfylls. Eftersom likviden från Emissionen ska användas till att betala del av köpeskillingen för aktierna i
Förvärvsobjektet måste Emissionen (inklusive betalning för emitterade aktier) genomföras innan tillträde av Förvärvsobjektet
kan ske.
A V V I K E L S E R F R Å N F R A MÅ TB L I C K A N D E U TTA L A N D E N
Informationsmemorandumet innehåller framåtblickande uttalanden som är behäftade med osäkerhet och som är baserade på
gällande förväntningar om bland annat risker. Det faktiska utfallet kan, till följd av bland annat de riskfaktorer som framställs i
detta kapitel och på andra ställen i Informationsmemorandumet, avsevärt skilja sig från de resultat som förutsetts i de
framåtblickande uttalandena.
Riskfaktorerna som är beskrivna i detta avsnitt är inte inbördes rangordnade och gör inte anspråk på att vara
uttömmande. Det kan således finnas andra risker, som hänför sig till en investering i Bolaget.
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2. Emissionen

Bakgrund till Emissionen och villkor

Bakgrund till Emissionen och användande av medlen
Bolaget har ingått ett aktieöverlåtelseavtal med Säljaren om att förvärva samtliga aktier i Förvärvsobjektet, som är ägare av
Fastigheten. Köpeskillingen för aktierna i Förvärvsobjektet är baserad på Fastighetsvärdet om 176 miljoner kronor. Köpet av
Förvärvsobjektet förväntas finansieras genom Emissionen om 92 miljoner kronor och ett banklån om 98 miljoner kronor.
Utkast till beslut om aktieemission
Beslutet att emittera nya aktier i Bolaget kommer att fattas på bolagsstämma efter Anmälningsperiodens utgång. Beslutet
kommer att vara riktat till de Investerare som inkommit med bindande anmälningssedel och som Bolaget, i samråd med
Arrangörerna, bestämt ska få en rättighet och en skyldighet att teckna aktier. Samtliga emitterade aktier kommer att tecknas av
Arrangörerna på uppdrag av Investerarna i anslutning till bolagsstämman.
Huvudsakliga villkor för Emissionen
Baserat på anmälningssedlar från Investerarna ska Bolaget, i samråd med Arrangörerna, bestämma vilka Investerare som
ska få en rättighet och en skyldighet att teckna aktier i Emissionen.
Teckningskursen är 100 kronor per aktie. Teckningskursen motsvarar aktiernas bedömda marknadsvärde.
Arrangörerna ska, på uppdrag av Investerarna, teckna det antal aktier som respektive Investerare har rätt till enligt
Bolagets beslut. Antalet aktier kan inte överstiga det antal aktier som respektive Investerare angett i sin anmälningssedel.
Aktieteckningen är villkorad av att Investeraren betalar de tecknade aktierna senast tre bankdagar efter
Anmälningsperiodens utgång. Aktieteckningen är också villkorad av att Investeraren ansluter sig till Aktieägaravtalet, som
ska ingås mellan Investerarna avseende Bolaget. Arrangörerna ska underteckna Aktieägaravtalet för Investerarnas räkning
i enlighet med den fullmakt som Arrangören erhåller från Investerarna genom deras undertecknande av anmälningssedeln.
Bolaget ska ha rätt att senarelägga Emissionen och förlänga Anmälningsperioden och betalningsperioden upp till fyra
veckor.
De tecknade aktierna ger aktieägarna fullständiga rättigheter, inklusive rätten till utdelning, från och med den dag då
aktierna har upptagits i Bolagets aktiebok.
Villkor för privata placeringar
Totalt kommer 920 000 aktier att emitteras i Emissionen för ett totalt belopp om 92 miljoner kronor. Teckningskursen kommer
således att vara 100 kronor per aktie.
Genom att underteckna anmälningssedeln, som bifogats Informationsmemorandumet som bilaga E, bemyndigar Investeraren
var och en av Arrangörerna, eller den någon av dem utser, (i) att verkställa teckningen av aktier å Investerarens vägnar, samt
(ii) att, å Investerarens vägnar, underteckna Aktieägaravtalet.
Beslutet att emittera aktier kommer att fattas på bolagsstämma i Bolaget efter Anmälningsperiodens utgång. Bolagsstämman
är planerad till den 11 november 2015 men kan senareläggas.
Emissionen är beroende av följande:
de stämmobeslut från Bolaget, som krävs för att genomföra Emissionen;
att Bolaget framgångsrikt anskaffar 92 miljoner kronor i Placeringen; och
att Bolaget framgångsrikt anskaffar 98 miljoner kronor i extern finansiering.
Bolaget kan inte garantera att villkoren ovan kommer att uppfyllas.
Alla inbetalda medel från Investerarna kommer att överföras till Arrangörernas klientmedelskonto. Då villkoren för Emissionen
är uppfyllda kommer pengarna att betalas till Bolaget.
Om inte alla villkor för Emissionen är uppfyllda före den 17 november 2015 kommer Emissionen inte att genomföras och alla
pengar kommer att återbetalas till Investerarna.
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Teckningskurs och betalning

Bolaget har rätt att underlåta att genomföra Emissionen. Vid sådant beslut ska Investerarens pengar återbetalas och
Investeraren ska, efter en sådan återbetalning, inte längre ha några rättigheter eller skyldigheter enligt
Informationsmemorandumet eller inlämnade anmälningssedeln. Varken Arrangörerna eller Bolaget ska vara ansvarig för
Investerares förlust på grund av att Emissionen inte genomförs, oavsett anledningen till det.
Efter betalning kommer Investerare att erhålla aktier när Emissionen har registrerats hos Bolagsverket. Aktierna kommer att
medföra fullständiga aktieägarrättigheter från det datum de registreras i Bolagets avstämningsregister, inklusive rätt till
utdelning.
Bolagsstämman kommer i anslutning till emissionsbeslutet att lösa in de befintliga 500 000 aktierna i Bolaget, genom en
minskning av Bolagets aktiekapital för återbetalning till den ursprungliga aktieägaren. Inlösen sker till ett inlösenpris om 1 krona
per aktie motsvarande de inlösta aktiernas kvotvärde. Efter inlösen av de befintliga aktierna i Bolaget kommer de aktier, som
emitteras genom Emissionen, att vara de enda utestående aktierna i Bolaget. Det kommer heller inte att finnas några andra
värdepapper utestående i Bolaget.
Teckningskurs och minsta anmälan om teckning
Teckningskursen är 100 kronor per aktie. Minsta investeringsbelopp, som respektive Investerares anmälningssedel får omfatta,
är 500 000 kronor, motsvarande 5 000 aktier.
Anmälningsperiod
Anmälningsperioden börjar den 28 oktober 2015 kl. 9.00 och löper till och med den 11 november 2015 kl. 12.00. Bolaget
förbehåller sig rätten att förkorta Anmälningsperioden. Bolaget förbehåller sig även rätten att förlänga Anmälningsperioden
med upp till fyra veckor.
Anmälan om teckning som mottagits av Arrangörerna är bindande för Investerare även om Anmälningsperioden förlängs.

Anmälan om teckning görs genom att fylla i anmälningssedeln. Genom undertecknande av anmälningssedeln bemyndigar och
instruerar Investerare Arrangörerna, eller representant utsedd av någon av Arrangörerna, (i) att teckna högst det antal aktier i
nyemissionen, som anges i anmälningssedeln samt (ii) att underteckna Aktieägaravtalet som ska ingås mellan de Investerare
som erhåller tilldelning i Emissionen.
Arrangörerna får godkänna en anmälan om teckning lämnad via telefoninspelning inom Anmälningsperioden. En sådan
anmälan kommer att vara bindande för Investeraren på samma sätt som en skriftlig anmälan om teckning. Utan att begränsa
bundenheten av en anmälan om teckning, som lämnats via telefoninspelning, kan Arrangörerna i efterhand kräva att en sådan
anmälan blir bekräftad genom ett skriftligt undertecknande av en anmälningssedel.
Om Investeraren inte uppfyller kravet på skriftlig bekräftelse i efterhand får Arrangörerna bortse från anmälan om teckning utan
något ansvar gentemot Investeraren.
En anmälan om teckning lämnad via telefoninspelning ska anses ha blivit gjord i enlighet med villkoren, som anges i
anmälningssedeln, detta oavsett om anmälan i efterhand blir skriftligt bekräftad eller inte.

Mottagare av anmälan om teckning
Anmälningar om teckning av aktier i Emissionen görs genom att inge den ifyllda anmälningssedeln till:
Catella Bank Filial
Att: Jan Klippvik
Box 2015, SE-103 11 Stockholm
Tel: +46 8 614 25 00. Direkt: +46 8 614 25 34
Mobil: +46 72 585 11 41. Fax: +46 8 614 25 97
E-post: jan.klippvik@catella.se
Emissionsinstitut
Aktieinvest FK AB
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Besked om antal aktier som respektive Investerare ges rätt att teckna
Beslut om vilka som får teckna aktier och beslut om antalet tecknade aktier fattas av Bolaget. Underrättelse om antal aktier,
som respektive Investerare får teckna, samt information om betalning för dessa aktier kommer att skickas till Investeraren efter
Anmälningsperiodens utgång. Underrättelsen beräknas distribueras omkring den 11 november 2015 eller den dag som
Anmälningsperioden avslutas.
Bolaget förbehåller sig rätten att fritt besluta om vem som ska ha rätt att teckna aktierna i Emissionen. Vid beslut härom
kommer Bolaget att fokusera på kriterier såsom den relativa orderstorleken, branschkunskap, upplevd investerarkvalitet samt
investeringshorisont. Bolaget får också ta hänsyn till tidpunkten när anmälningssedeln mottogs.

Investerarens skyldighet att betala påverkas inte av om det antal aktier, som Investeraren ska teckna, motsvarar ett mindre
antal än vad som angivits i anmälningssedeln.
Investerare som inte är befintliga kunder hos någon av Arrangörerna måste träffa ett kundavtal.
Betalning för aktier
För att teckning av aktier ska ske måste betalning för aktierna inkomma till Arrangörerna senast tre bankdagar efter
Anmälningsperiodens utgång och i enlighet med instruktionerna i anmälningssedeln. Observera att om full betalning inte
inkommer i tid kan aktierna överföras till en annan Investerare. Detta kan även komma att medföra skadeståndsskyldighet för
den Investerare som brustit i sin betalningsskyldighet.
Efter betalning kommer aktierna att tecknas och tilldelas och därefter, så snart Emissionen har registrerats hos Bolagsverket,
att skickas till Investerarens i anmälningssedeln angivna VP-konto eller depåkonto.
Aktieägaravtal

En förutsättning för att Investerarna ska få en rättighet att teckna aktier i Emissionen är att Investerarna ansluter sig till det
aktieägaravtal som ska ingås mellan de Investerare som tecknat aktier. Aktieägaravtalet, som i sin helhet bifogas
Informationsmemorandumet som bilaga D, reglerar frågor avseende bland annat Bolagets verksamhet, framtida emissioner,
vinstutdelning samt överlåtelse av aktier. Aktieägaravtalet gäller under en fast avtalstid som löper till och med den 31
december 2025 och därefter tillsvidare med sex månaders uppsägningstid. Aktieägaravtalet upphör automatiskt om Bolagets
aktier upptas till handel på en reglerad marknad eller annan handelsplattform. Aktieägaravtalet kommer att upprättas i ett
originalexemplar som kommer att förvaras hos Bolaget. Aktieägaravtalet kommer att undertecknas av Arrangörerna, eller
representant utsedd av någon av Arrangörerna, för samtliga Investerares räkning i enlighet med det bemyndigande och den
instruktion som Investerarna ger genom undertecknande av anmälningssedeln.
Överlåtbarhet
Bolagets bolagsordning innehåller inga förbehåll om hembud eller motsvarande överlåtelsebegränsningar. I enlighet med
Aktieägaravtalet förbinder sig dock Investerarna att endast överlåta aktier till annan part till Aktieägaravtalet eller till
utomstående part som i samband med förvärvet tillträder Aktieägaravtalet genom ensidigt undertecknande av anslutningsavtal.
Arrangörerna
Catella är huvudarrangör för Emissionen. Alla Investerare, som deltar i Emissionen utan att ha en tidigare etablerad
kundrelation med Emissionens Bookrunner, måste träffa ett kundavtal för att kunna bli tilldelade aktier i Emissionen.
Enligt kundavtalen kan Bookrunner begära viss information om Investerare, vilken krävs enligt Lagen om penningtvätt. Ett
standardkundavtal kan erhållas från Arrangörerna.
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Lagstiftning
Emissionen, Informationsmemorandumet och Aktieägaravtalet lyder under svensk rätt. Tvister som uppstår angående
Emissionen, Informationsmemorandumet eller Aktieägaravtalet ska slutligt avgöras i svensk domstol.
Lagen om penningtvätt
Bookrunner lyder under Lagen om penningtvätt och dess relaterade regelverk. Alla Investerare, som inte är registrerade
kunder hos Bookrunner, måste bevisa sin identitet i enlighet med Lagen om penningtvätt. Bekräftelse av identiteten måste vara
klar innan tilldelning av aktier kan genomföras. Investerare som inte har bekräftat sin identitet kommer inte att tilldelas aktier i
Emissionen.
Avgifter för Bolaget
Bolagets totala kostnader i samband med uppstart och Emission förväntas uppgå till cirka 11,2 miljoner kronor. Arrangörerna
kommer att erhålla cirka 9,9 miljoner kronor. I detta ingår ersättning till Catella Bank Filial om 2,75 procent av den andel som
tecknas via Catella Bank Filial samt kostnad för emissionsinstitut, cirka 35 000 kronor. I ersättningen ingår kostnader för
affärsupplägg, assistans och rådgivning vid förvärv, finansiering och aktieemission.
Bolagets avgifter till Arrangörerna uppgår till cirka 5,6 procent av Fastighetsvärdet. I ovanstående inkluderas ersättning till
Bookrunner.
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3. Transaktionens struktur och Bolagets förvaltning

Transaktionsstruktur

I N I TI A L Ä G A R S TR U K T U R

Catella Corporate Finance Stockholm HB har i dialog
med Säljaren kommit överens om nedan beskrivna
transaktion.

Investerare
Wilfast
(Management)

Ett nybildat aktiebolag, Klockarbäcken Property
Investment AB (”Bolaget”) förvärvar Umeå Lagret 1
(”Fastigheten”) genom förvärv av 100 procent av
aktierna i det fastighetsägande bolaget NPF Sweden
22 AB (”Förvärvsobjektet”).

Institutioner och
privata investerare

Eget kapital
100 %

Investeringen baseras på ett underliggande
Fastighetsvärde om 176 miljoner kronor vilket
motsvarar en Initial direktavkastning om 7,6 procent.
Säljaren till Fastigheten ersätter Bolaget för utestående
hyresrabatter.

Bolaget
100 %

Förvärvsobjektet

Bankfinansiering

Förvärvet finansieras genom upptagande av banklån
samt en nyemission av aktier riktad till små och
medelstora institutioner som stiftelser och
pensionskassor samt privata investerare direkt eller
genom bolag.

100 %

Fastigheten

Bolaget och Förvärvsobjektet tecknar avtal med Wilfast
Förvaltning AB (”Wilfast”) avseende bolags-, fastighetsoch ekonomisk förvaltning.

P R E L I MI N Ä R TI D S P L A N O C H P R O C E S S
Indikationer på
finansiering
erhållna från
banker

Undertecknande av
aktieöverlåtelseavtal
avseende
Förvärvsobjektet

Kreditbeslut
från bank

September

Oktober

Due diligence

Tillträde till
Förvärvsobjektet

November

Informations- 100 % finansiering
memorandum
erhållen

Kapitalresning
(eget kapital)
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Parter och rådgivare i transaktionen
Investerare
Små och medelstora
institutioner.
Professionella och ickeprofessionella investerare.
Privatpersoner direkt eller
genom bolag.

Wilfast
(Management)

~1,5 %

Eget kapital
100 %

Klockarbäcken Property Investment
AB
(Bolaget)
100 %

Bankfinansiering

Arrangör och
finansiell rådgivare

Legal rådgivare

Teknisk konsult

NPF Sweden 22 AB
(Förvärvsobjektet)
100 %

Lagret 1
(Fastigheten)

Part

Aktör

Beskrivning

Fastigheten

Lagret 1

Fastigheten omfattar en byggnad och har en total uthyrningsbar area om cirka 25 000
kvadratmeter och inrymmer huvudsakligen lager- och logistiklokaler.

Förvärvsobjektet

NPF Sweden 22 AB

Bolaget som äger Fastigheten.

Bolaget

Klockarbäcken Property
Investment AB

Ett nybildat aktiebolag med syftet att förvärva Förvärvsobjektet.

Catella och Catella Bank anskaffar eget kapital till Bolaget. Investerarna kommer främst
att vara små och medelstora institutioner, pensionsfonder, stiftelser och familjeägda
bolag. Catella är även finansiell rådgivare till Bolaget.

Arrangör och
finansiell rådgivare

Management

WI L FA ST

Wilfast ansvarar för all bolags-, fastighets- och ekonomisk förvaltning.

F Ö RVA LT NI NG A B

Legal rådgivare

Glimstedt är Bolagets legala rådgivare.
Glimstedt är en av Sveriges främsta advokatbyråer med erfarenhet från liknande
transaktioner.

Teknik- och miljökonsult

WSP har utfört due diligence inom teknik och miljö samt lämnat ett utlåtande om
Fastigheten inför förvärvet av Förvärvsobjektet.
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Ledning och organisation

Bolagets ledning och förvaltning sköts av Wilfast. Wilfast har mångårig erfarenhet och gedigen kunskap
om bolags-, fastighets- och ekonomisk förvaltning.

Investerare
Professionella investerare bestående av små och medelstora institutioner
som stiftelser och pensionskassor samt privata investerare.

Interimsstyrelse

Jan Klippvik (1963)
Ordinarie ledamot

Rasmus Groth (1977)
Styrelseordförande

Klockarbäcken Property Investment
AB
(Bolaget)

Jonathan Fattal (1984)
Ordinarie ledamot

Medinvesterare och Förvaltare
WIInvesterare
L FA ST (eget kapital)
F Ö RVA LT NI NG A B

Mattias Wilson (1959)
Bolagets vd
NPF Sweden 22 AB
(Förvärvsobjektet)
Stina Wilson (1966)
Ekonomisk förvaltning

Lagret 1
(Fastigheten)
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3. Transaktionens struktur och Bolagets förvaltning

Interimsstyrelse

Under transaktionsprocessen kommer Bolagets interimsstyrelse att bestå av representanter från Catella. Den presenterade
interimsstyrelsen kommer vid en extra bolagsstämma att ersättas med representanter från Investerare i Bolaget.

S TYR E L S E O R D F Ö R A N D E

Rasmus Groth (1977), Styrelseordförande
Befattning: Director, Catella Corporate Finance
Arbetslivserfarenhet: Director på Catella Corporate Finance
sedan 2014, Scandinavian Property Group 2011–2014,
Fabege 2010–2011, Catella Corporate Finance 2006–2010,
CB Richard Ellis 2002–2006
Utbildning: M.Sc. Kungliga Tekniska Högskolan

O R D I N A R I E S TYR E L S E L E D A M O T
Jan Klippvik (1963), Styrelseledamot
Befattning: Financial Planning, Catella Bank Filial
Arbetslivserfarenhet: Financial Planning på Catella Bank
sedan 2013, Financial Planning på Carnegie Investment
Bank 2002–2012, Auktoriserad revisor på Ernst & Young
1983–2002
Utbildning: B.Sc. i finans, redovisning och finansiell ekonomi,
samt skatt, Stockholms universitet
O R D I N A R I E S TYR E L S E L E D A M O T

Jonathan Fattal (1984), Styrelseledamot
Befattning: Associate, Catella Corporate Finance
Arbetslivserfarenhet: Associate, Catella Corporate Finance
sedan 2014, Newsec Capital Markets 2011–2013
Utbildning: M.Sc. Kungliga Tekniska Högskolan, M.Sc.
Stockholms universitet
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3. Transaktionens struktur och Bolagets förvaltning

Nyckelpersoner

B O L A G E TS O C H FA S TI G H E TE N S L E D N I N G
Wilfast grundades 1992 och är en väletablerad fastighetsförvaltare och investeringspartner på den
svenska fastighetsmarknaden. Bolaget har gedigen erfarenhet av fastighetsutveckling samt
tillgångsförvaltning och har tidigare framgångsrikt förvaltat liknande fastigheter. Utöver detta har Wilfast
god erfarenhet av fastighetsadministration, finansiering, förvärv och försäljning.
Wilfast agerar även som medinvesterare i fastigheter som företaget har under sin förvaltning. Wilfast
förvaltar för närvarande cirka 850 000 kvadratmeter, med ett underliggande Fastighetsvärde om cirka
6 miljarder kronor, åt både svenska och utländska fastighetsägare, fastighetsfonder och noterade
fastighetsbolag.
Wilfasts centrala organisation

Mattias Wilson (1959)
Vd Wilfast Förvaltning AB
Arbetslivserfarenhet: Grundare av Wilfast Förvaltning AB
1992. 30 års erfarenhet av fastighetsförvaltning,
transaktioner och finansiering.
Utbildning: Examen i byggteknik samt en MBA från
Handelshögskolan i Göteborg.

Stina Wilson (1966)
Ekonomiansvarig Wilfast Förvaltning AB
Arbetslivserfarenhet: Delägare i Wilfast Förvaltning AB
sedan 1992. Mer än 20 års erfarenhet av
fastighetsförvaltning, transaktioner och finansiering.
Utbildning: Civilekonom, Göteborgs universitet.

Avser att gemensamt teckna 15 000 aktier i Bolaget.

WI L FA ST
F Ö RVA LT NI NG A B
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4. Fastigheten

Byggnaden

Fastigheten är en äganderätt och omfattar en byggnad.
Byggnadens totala uthyrningsbara area uppgår till cirka
24 900 kvadratmeter och inrymmer huvudsakligen lager- och
logistiklokaler.

ÖVERSIKT

Byggnaden är uppförd 1990 och byggdes ut 2001.
Fastigheten inrymmer både låg- och höglagerutrymmen.
Höglagerdelen har en takhöjd om cirka åtta meter och är
ansluten till sex dockningsstationer och ett järnvägsspår.
Låglagerdelen, med takhöjd om fyra till sex meter, omfattar
cirka 5 200 kvadratmeter varav cirka 500 kvadratmeter består
av kyllager. I låglagerdelen finns utrymmen för färskvaror,
tomma lådor och avvisade varor. Till denna del finns åtta
lastkajer och ett järnvägsspår.

Fastighetsbeteckning

Lagret 1

Kommun

Umeå

Adress

Depåvägen 1

Fastighetsägare

NPF Sweden 22 AB

Upplåtelseform

Äganderätt

Tomtarea

76 919 kvm

Uthyrbar area

24 892 kvm

Vakansgrad

0%

Hyresgäst

PostNord Sverige AB

Byggnadsår

1990/2001

Byggnaden inrymmer även kontorsutrymmen om cirka 2 400
kvadratmeter med tillhörande restaurang för personal. Utöver
detta finns ett garage om cirka 2 000 kvadratmeter och cirka
170 parkeringsplatser.
B YG G N A D E N

Under 2008 installerades ett nytt kylsystem i hela byggnaden
och stora delar av taket renoverades.
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Stomme

Betong/stål

Fasad

Korrugerad stål, stålplåt

Tak

Takpapp

Fönster

Treglasfönster

Värme

Fjärrvärme

Kyla

Fjärrkyla

Ventilation

Mekanisk

4. Fastigheten

Byggnaden

Höglagerdel
Låglagerdel
Inlastning
Utställningshall
Fryshus
Kontor
Övriga utrymmen

Delar av byggnaden är uppdelad i två plan. På det nedersta planet inryms låg- och höglagersektioner, inlastningscentraler,
kyllager och fryslager. Den del som byggdes ut 2001 är en höglagerdel anpassad för tomgods. På det övre planet finns
kontorsutrymmen samt en personalrestaurang. Fastigheten har cirka 45 lastportar för på- och avlastning och järnvägsspåret är
anslutet direkt in i byggnaden.
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4. Fastigheten

Klockarbäckens industriområde

L Ä G E O C H K O MMU N I K AT I O N E R
I anslutning till Fastigheten, öster om Klockarbäckens
industriområde, ligger Klockarbäckens handelsområde där
K-Rauta och Media Markt finns etablerade.

Fastigheten är belägen i Klockarbäckens industriområde
cirka fem kilometer nordväst om centrala Umeå. Läget gör
Fastigheten mycket lättillgänglig både med bil och
kollektivtrafik. Området har goda förbindelser med stora
vägar som E12 och E4 samt med en nyetablerad järnväg
som passerar området. Västra länken, som enligt plan ska
påbörjas 2017, kommer att förbättra kommunikationen till
Fastigheten med en direktanslutning till E4:an.
Godsbangården och Umeå flygplats är belägna cirka 10
respektive 15 minuter med bil från Fastigheten och Umeå
hamn är belägen på ett avstånd om cirka 30 minuter med
bil.

H YR E S G Ä S T E R I K L O C K A R B Ä C K E N
Områdets strategiska läge bidrar till att etableringen i
området till största del utgörs av logistikverksamhet.
Förutom PostNord finns ytterligare två större
logistikanläggningar belägna på grannfastigheterna i
området, Schenker och Fazer Bageri.

Den direktanslutna järnvägen med egen in- och utfart
möjliggör på- och avlastning direkt på Fastigheten.

FA S TI G H E TS Ä G A R E O C H H YR E S G Ä S TE R I N Ä R O MR Å D E T

FASTIGHETEN
7

11
10

1

2

9
6

VÄSTRA LÄNKEN

8

3
5

4

Ägare

Hyresgäst

Ägare

Hyresgäst

1

NPF Sweden 22 AB

PostNord Sverige AB

7

Tage Holmberg Bilservice AB

Tage Holmberg Bilservice AB

2

RBS Nordisk Renting

Fazer Bageri AB

8

Milles Transport Aktiebolag

Sandahls Goods & Parcel AB

3

Schenker AB

Schenker AB, Preem AB,
GodsTransportService i Umeå AB,
Carlsberg Sverige AB m.fl.

9

Burstedt Invest AB

Brännkläppen Förvaltning AB,
J.o Kakel & Bygg AB, Burstedt
Invest AB m.fl.

4

Fastighetsbolaget Norrleden i
Umeå AB

Klockarbäcken Däckservice AB,
Klockarbäcken Intressenter AB m.fl.

10

Sjödin, Carl Henning

Ac Isolerteknik AB, Sjödin
Bygg

5

Göransson-intressenter AB

Transport AB Bernt & Volger
Göransson, Djärv Kyl AB m.fl.

11

Lemi Invest AB

Komelit Entreprenad AB,
Lemi Invest AB

6

Umeå Terräng & Motor AB

Umeå Terräng & Motor AB
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5. Hyresgästen

Hyresgästen

PostNords hyreskontrakt

H YR E S G Ä S T E N O C H H YR E S K O N T R A K T E T
Genom ett förvärv av Transbothnia AB och Nordisk Kyl
Logistik AB år 2013 samt en samlokalisering av tre andra
terminaler i Norrland har PostNord skapat en stadig
utgångspunkt för logistikverksamhet i Fastigheten.

Organisationsnummer

556708-3422

Antal hyresavtal

1

Förhyrd area

24 892 kvm

Antal parkeringsplatser

Cirka 170 st.

Andel av uthyrningsbar area
Hyra 2015 inkl. tillägg och index
Andel av totala Hyresintäkter

Fastigheten är fullt uthyrd till PostNord. Hyresavtalet löper till
2025-06-30 med option för förtida avflytt 2020-01-31.

100 %
14 374 590 kr
100 %

Hyresavtalet börjar

Väljer PostNord att i förtid säga upp Hyresavtalet blir
företaget återbetalningsskyldiga för den rabatt som råder
under 2015 respektive 2016, inklusive en årlig räntebas om
10 procent, vilket sammanlagt uppgår till 22,4 miljoner
kronor. Utöver detta ska PostNord betala 28,0 miljoner
kronor med tillägg för förändring i KPI om optionen för
förtida avflytt utnyttjas. Total ersättning till Bolaget vid en
eventuell förtida avflytt uppgår därmed till minst 50,4
miljoner kronor, vilket motsvarar hyresintäkter fram till
augusti 2023.

2015-01-01

Hyresavtalet slutar

2025-06-30

Hyresavtalets förlängningstid

36 månader

Hyresgästens uppsägningstid

24 respektive 12 månader
vid förtida avflytt
www.postnord.com

Hemsida

Gränsdragningslista
Ansvarsområde
Drift
Mediakostnader
Renhållning och städning
Myndighetsbesiktningar/kontroller
Vatten och avlopp
Övrigt – serviceavtal mm

Underhåll och utbyte
Utvändigt
Transport- och
parkeringsutrustning
Glasrutor
Invändigt
Vatten och avlopp
Värme och ventilation
Kyla
Elanläggning och elinstallationer
Teletekniska installationer

Förfallostruktur
mkr
14

12
10
8
6
4

2

Hyresgäst

Hyresvärd

Not

X

1

X

2

X
X
X
X
X

X
X

X
X
X
X
X
X
X

0
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Not 1: Hyresvärden ansvarar huvudsakligen för dörrar/portar i fasad, fasad,
fönster och mark. Hyresgästen ansvarar för övriga områden.
Not 2: Hyresvärden ansvarar för elanläggning. Hyresgästen ansvarar för övriga
områden.

PostNord
Löptid om PostNord utnyttjar
option för förtida avflytt

30

5. Hyresgästen

PostNord

BOLAGET
Verksamhet

Segment

Hyresgästen PostNord Logistics fusionerades under 2015 till
att bli PostNord Sverige AB som ingår i PostNord-koncernen,
den ledande postleverantören i Norden. Den statligt helägda
koncernen bildades år 2009 genom ett samgående mellan
svenska Posten AB och Post Danmark A/S. År 2011 bytte
koncernen namn från Posten Norden till PostNord. Idag äger
svenska staten 60 procent och danska staten 40 procent av
koncernen med jämt fördelat röstberättigande mellan
parterna om 50 procent vardera. Moderbolaget är ett svenskt
publikt bolag med koncernkontor i Solna.

Affärsområdet Post & Kommunikation är PostNords
kärnverksamhet och består av distributionslösningar på
kommunikationsmarknaden med rikstäckande
distributionsnät i Sverige och Danmark. Området erbjuder
tjänster avseende fysiska och digitala brev, direktreklam,
tidningar samt facility management.
Affärsområdet Logistik erbjuder ett heltäckande
distributionsnät till både företag och privatpersoner på den
nordiska marknaden. Med över 5 000 servicehubbar och 120
logistikterminaler har detta segment fått en större roll i
organisationen då efterfrågan på fysisk posthantering
minskar. PostNord är marknadsledande i både Sverige och
Danmark på paketleveranser, både business-to-business och
business-to-customer.

Verksamheten erbjuder kommunikations- och
logistiklösningar till, från och inom Norden till privatpersoner
och företag. Bolaget är en postoperatör för hela Sverige och
Danmark samt den ledande affärspartnern för nordisk ehandel. Affärssegmenten delas upp i Post & Kommunikation,
Logistik samt Strålfors.

Affärsområdet Strålfors är PostNords minsta affärssegment
som tillhandahåller system för affärs- och
marknadskommunikation samt lagring och hantering av
kundinformation. Företaget utvecklar och erbjuder
kommunikationslösningar som skapar starkare och mer
personliga kundrelationer för företag med stora kundbaser.

Under 2014 levererade företaget 5,3 miljarder brev och
försändelser samt 120 miljoner paket till Nordens 24 miljoner
invånare och två miljoner företag. Antalet anställda uppgick
samma år till 38 000 personer.

Nettoomsättning per region 2014

Förenklad ägarstruktur

Svenska
staten

PostNord Sverige, 55%

Danska
staten

PostNord Danmark, 24%
PostNord Norge/Finland, 11%
PostNord Strålfors, 7%

PostNord

Övriga länder, 3%

Nettoomsättning per affärssegment 2014
PostNord
Sverige
(Hyresgästen)

PostNord
Danmark

PostNord
Norge/
Finland
Post & Kommunikation, 54%
Logistik, 39%
Strålfors, 7%
Källa: PostNord
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5. Hyresgästen

PostNord

Historisk utveckling

Koncernens utveckling 2010–2014
Nettoomsättning

För att kunna uppnå visionen om att leverera
kommunikations- och logistiklösningar i världsklass till nöjda
kunder måste PostNord hantera omställningen till lägre
brevvolymer och skapa en balanserad logistikverksamhet
med stort fokus på e-handel på den nordiska
hemmamarknaden.

Mdkr

PostNords mål är att ta positionen som Nordens ledande ehandelsaktör. E-handeln skapar ytterligare tillväxtmöjligheter
och PostNord satsar på att skapa gemensamma koncept för
hela Norden. I samband med den minskade efterfrågan av
företagets kärnverksamhet av vanlig postservice har
företaget under de senaste åren genomgått stora strukturella
förändringar. År 2011 initierade företaget en strategisk plan,
kallad ”Roadmap 2015”, som syftade till att minska företagets
kostnader och säkerställa en skalbar kostnadsbas genom att
justera arbetsstyrkan till lägre brevvolymer.

%

45

9

40

8

35

7

30

6

25

5

20

4

15

3

10

2

5

1

0

0
2010

2011

2012

2013

2014

Post & Kommunikation

Logistik

Strålfors

EBIT marginal

EBITDA marginal

Koncernens nyckeltal 2012–Q2 2015

Den strukturella förändringen har legat till grund för företagets
sjunkande omsättning under åren 2010–2012 och minskande
rörelsemarginaler. De senaste två åren har
nettoomsättningen dock stabiliserats och visar nu en stegvis
positiv utveckling.

mkr

2012

2013

2014

2015 Q2

38 920

39 533

39 950

19 699

2 263

2 310

2 198

815

257

306

176

593

Totala tillgångar

29 458

25 716

25 464

24 956

Totalt eget kapital

11 556

9 034

7 991

9 419

3 046

1 981

1 843

1 445

Nettointäkter
Rörelseresultat (EBITDA)
Periodens resultat

Det har även skett en omfördelning av nettoomsättningen
med en ökning i logistiksegmentet och en minskning inom
segmentet Post & Kommunikation.

Likvida medel

Koncernens finansiella ställning 2012–Q2 2015
mkr

2012

2013

2014

2015 Q2

Anläggningstillgångar

18 905

16 139

16 407

15 646

Omsättningstillgångar

10 553

9 577

9 057

9 310

Summa tillgångar

29 458

25 716

25 464

24 956

Totalt eget kapital

11 559

9 034

7 991

9 419

Långfristiga skulder

8 519

7 175

8 239

6 323

Kortfristiga skulder

9 380

9 507

9 234

9 212

29 458

25 716

25 464

24 956

Totala tillgångar och skulder

Källa: PostNord
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6. Finansiell information

Finansiering

Alla beräkningar och uppskattningar är baserade på aktuell
information, vilken antas vara korrekt vid den tidpunkt då
Informationsmemorandumet fastställts. Catella kan inte
garantera riktigheten i uträkningar eller kvaliteten på de

Investering

siffror och de antaganden som ligger till grund för
uträkningarna. En del antaganden kommer eller kan
komma att ändras av styrelsen i Bolaget, vilket innebär att
uträkningarna inte längre kommer att vara korrekta.

Användning

Finansiering

mkr
Fastighetsvärde

Avdrag för latent skatt
Nettopris
Förvärvskostnad
Total fastighetsinvestering

176,0

-0,2
175,8
1,8
177,5

mkr
Total fastighetsinvestering

177,5
3,0

Initial kassa

180,6

Totala tillgångar
Arrangörsarvode

3,5

Kapitalresning (skuld)

2,0

Kapitalresning (eget kapital)

2,6

Legala kostnader

0,9

Övriga uppstartskostnader

mkr
Nytt eget kapital

92,0

Skuld

98,0

Total finansiering

0,4
190,0

Total projektkostnad

Antagandena som visas är baserade på uppskattningar gjorda av Catella, utifrån rimliga antaganden
stödda av objektiv information. Uppskattningarna är avhängiga av risk, osäkerhet och andra faktorer
som kan leda till att faktiska händelser avsevärt skiljer sig från den förutsedda utvecklingen. Observera
att historiska ekonomiska siffror inte innebär en förutsägelse för framtida intäkter och vinst.
Investerares avkastning beror även på skatter och respektive Investerares skattesituation, inklusive om
Investeraren är ett företag eller en privatperson. Avkastningen kan även påverkas av ändringar i
skattereglerna.
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190,0

6. Finansiell information

Skuldfinansiering

Kreditvillkor

Bolaget har erhållit offerter från två svenska banker och har
efter utvärdering valt att gå vidare med en av dessa.
Lånebeloppet uppgår till 98 miljoner kronor och
Förvärvsobjektet kommer att vara låntagare och
fastighetsägare.

Låntagare

NPF Sweden 22 AB

Lånesumma

98 mkr
1

Amorteringen uppgår till 2,0 procent årligen. Skuldfinansieringen kommer att ha bästa förmånsrätt i form av
förstahandspant i Fastigheten. Det finns för närvarande
pantbrev om cirka 101 miljoner kronor i Fastigheten.
Bolaget avser att binda räntan på 75 procent av lånebeloppet
på fem år genom en ränteswap. Resterande 25 procent
kommer att ha en rörlig räntebas. Faktiska räntenivåer
bestäms vid det tillfälle då Bolaget förvärvar Förvärvsobjektet
och kan komma att variera från de nivåer som är aktuella vid
tidpunkten då Informationsmemorandumet är daterat.

Belåningsgrad

56 %

Kapitalbindning

5 år

Rörlig räntebas

Stibor 3 mån

Swapränta 5 år

~0,5 %

Räntemarginal inkl.
2
likviditetspåslag

2,37 %

Amortering

2,0 % per år

Säkerhet
Kovenanter

Pantbrev med bästa förmånsrätt i Fastigheten
3

• Negativklausul
• Banken har rätt att säga upp lånet i det fall
PostNord utnyttjar optionen om avflytt 2020.
• LTV > 60%
• Förbud mot utdelning om kreditavtalet inte
fullgörs av Bolaget och/eller om PostNord
utnyttjar option för förtida avflytt.

1

Baserat på Fastighetsvärdet.
Baserat på erhållet signerat avtal.
3 I ett scenario där PostNord nyttjar optionen om avflytt 2020 har banken för
avsikt att i första hand tillsammans med Bolaget lägga upp en plan för
framtida uthyrning.
2

Affärsplanen är baserad på kreditvillkor från en svensk bank. Avkastning
och nyckeltal kan komma att ändras om underliggande marknadsräntor
förändras från det datum då Informationsmemorandumet är daterat.
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6. Finansiell information

Finansiella nyckeltal

Nyckeltal

Tabellerna till höger sammanfattar nyckeltalen för
Fastigheten. För ytterligare information, se affärsplan i
bilaga B.

mkr
Total fastighetsinvestering

Utdelning till Investerare uppskattas till 9,0 procent årligen
från och med andra kvartalet 2016, räknat på totalt eget
kapital om 92 miljoner kronor. Utdelning kommer därefter att
betalas ut varje kvartal om bolagsstämma så beslutar.
Utdelningarna är beroende av Bolagets likviditet och kan
komma att bli föremål för bankens förtida godkännande om
bankens kovenanter bryts.

178

Initial kassa

3

Uppstartskostnader

9

Total projektkostnad

190

mkr
Skuld

98

Eget kapital

92

Summa skulder + eget kapital

190

%
Nettoavkastning (2015)
Uppskattad EBITDA-avkastning (2015)

7,3

Uppskattad IRR (efter skatt, 8 år)

10,0

Uppskattad IRR (efter skatt, 10 år)

10,1

Uppskattad IRR (efter skatt, 12 år)

10,2

Uppskattad årlig aktieutdelning från juli 2016

Antagandena som visas är baserade på uppskattningar gjorda av Catella, utifrån rimliga antaganden
stödda av objektiv information. Uppskattningarna är avhängiga av risk, osäkerhet och andra faktorer
som kan leda till att faktiska händelser avsevärt skiljer sig från den förutsedda utvecklingen. Observera
att historiska ekonomiska siffror inte innebär en förutsägelse för framtida intäkter och vinst.
Investerares avkastning beror även på skatter och respektive Investerares skattesituation, inklusive om
Investeraren är ett företag eller en privatperson. Avkastningen kan även påverkas av ändringar i
skattereglerna.
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7,6

9,0

6. Finansiell information

Fastighetens avkastningsförmåga

Antaganden

D R I F TN E T TO K A L K Y L 2 0 1 5
tkr

kr/kvm

14 000

562

375

15

14 375

577

Fastighetens kassaflöde baseras på nedan beskrivna antaganden.
Intäkter – Intäkterna baseras på Hyresavtalet och består av bashyra

Intäkter
Bashyra inkl. index
Tillägg – fastighetsskatt

Intäkter

med tillägg för fastighetsskatt.
Bashyra – Bashyran för 2015 beräknas till 14,0 miljoner kronor
och räknas upp med förändringar i KPI med oktober månad 2014
som basmånad.

Kostnader
Taxebundna kostnader

Fastighetsskatt – Fastigheten har ett taxeringsvärde om 74,9

Värme

-

-

Kyla

-

-

El

-

-

VA

-

-

Kostnader – Kostnaderna har beräknats utifrån byggnadernas ålder

Avfallshantering

-

-

Taxebundna kostnader

-

-

och skick samt enligt Hyresavtalets gränsdragningslista.

miljoner kronor och fastighetsskatten om 374 590 kronor
vidarefaktureras som ett tillägg till Hyresgästen.

Taxebundna kostnader – De taxebundna kostnaderna bekostas
av Hyresgästen.

Övriga drift- och underhållskostnader

Fastighetsskötsel

-

-

Reparationer

-

-

Felavhjälpande underhåll

-249

-10

Planerat underhåll

-249

-10

Reparationer – Reparationer hanteras och bekostas av

Övriga drift- och underhållskostnader

-498

-20

Hyresgästen.

Fastighetsskatt

-375

-15

Felavhjälpande underhåll – De felavhjälpande

Försäkring

-124

-5

Kostnader

-997

-40

13 378

537

Fastighetsskötsel – Fastighetsskötsel hanteras och bekostas av
Hyresgästen.

underhållskostnaderna antas uppgå till 10 kronor per

kvadratmeter och inkluderar byggnadens utsida samt tekniska
installationer.

DRIFTNETTO

Planerat underhåll – Planerat underhåll av byggnadens utsida
samt tekniska installationer beräknas uppgå till 10 kronor per
kvadratmeter.

Hyresrabatt

2015

2016

tkr

tkr

-7 400

-7 150

Fastighetsskatt – Kostnaden för fastighetsskatt uppgår till 15
kronor per kvadratmeter eller 374 590 kronor.
Försäkring – Kostnad för fastighetsförsäkring har av Catella
antagits till 5 kronor per kvadratmeter.
Fastighetens administrationskostnader ingår inte i
driftnettokalkylen utan inkluderas i Bolagets
administrationskostnader som framgår på sida 41.

Hyresrabatter – Hyresrabatter för 2015 och 2016 utgår enligt
tabellen till vänster men kommer att kompenseras för av Säljaren.

Antagandena som visas är baserade på uppskattningar gjorda av Catella, utifrån rimliga antaganden
stödda av objektiv information. Uppskattningarna är avhängiga av risk, osäkerhet och andra faktorer
som kan leda till att faktiska händelser avsevärt skiljer sig från den förutsedda utvecklingen. Observera
att historiska ekonomiska siffror inte innebär en förutsägelse för framtida intäkter och vinst.
Investerares avkastning beror även på skatter och respektive Investerares skattesituation, inklusive om
Investeraren är ett företag eller en privatperson. Avkastningen kan även påverkas av ändringar i
skattereglerna.
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Kostnader
Catella har i affärsplanen beräknat kostnader för Fastigheten baserat på:
–

Hyresavtalets gränsdagningslista.

–

Catellas och Förvaltarens erfarenhetsbaserade kunskap om vad det kostar att förvalta liknade fastigheter.

Kostnaderna har även analyserats under förvärvsprocessen med hjälp av följande underlag:
–

WSP:s due diligence-rapport avseende teknik och miljö. I rapporten har WSP belyst eftersatt underhåll samt
reparationsarbeten som behöver åtgärdas under de närmaste tio åren samt estimerat kostnaderna för detta.

–

Utöver löpande avsättning i driftnettokalkylen har ytterligare 2,5 miljoner kronor avsatts under perioden 2016-2019 för
reparationer och underhåll som ett resultat av belyst eftersatt underhåll från WSP. Huvudsakliga investeringar som skall
göras avser uppgradering/utbyte av inpasseringsgrindar, portar, styr- och reglersystem samt ojämnheter på delar av de
asfalterade ytorna.

–

Ytterligare information och underlag som inhämtas från Säljaren samt information i due diligence-materialet.
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Bolagets avkastningsförmåga

Bolagets avkastningsförmåga, helår 2015

A N TA G A N D E N
Bolaget kassaflöde från rörelsen har uppräknats till helårssiffror.

tkr
Hyresintäkter
Driftkostnader
Driftnetto

Administration

Administration

Administrationskostnader inkluderar fastighetsförvaltning,
företagsledning, styrelsearvoden, revisionskostnader samt
kostnader hänförliga till värdepapperscentralen Euroclear.
Kostnaderna antas i kalkyler följa den uppskattade
förändringen i KPI från år 2015 och framåt.

EBITDA

Bolagsskatt och avskrivningar
Bolaget planerar att öka de skattemässiga avskrivningarna
genom att dela upp Fastighetens skattemässiga värde i
komponenter. Bolaget förväntas därmed inte betala någon
bolagsskatt de första åren.

Antagandena som visas är baserade på uppskattningar gjorda av Catella, utifrån rimliga antaganden
stödda av objektiv information. Uppskattningarna är avhängiga av risk, osäkerhet och andra faktorer
som kan leda till att faktiska händelser avsevärt skiljer sig från den förutsedda utvecklingen. Observera
att historiska ekonomiska siffror inte innebär en förutsägelse för framtida intäkter och vinst.
Investerares avkastning beror även på skatter och respektive Investerares skattesituation, inklusive om
Investeraren är ett företag eller en privatperson. Avkastningen kan även påverkas av ändringar i
skattereglerna.
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14 375
-997
13 378
-620
12 758

6. Finansiell information

Affärsplan – bas-scenario

Nedan presenteras Bolagets affärsplan. Affärsplanen baseras på bas-scenariot i vilket
befintligt hyresavtal förlängs på oförändrade villkor.
N YC K E L A N TA G A N D E N
Den långsiktiga inflationen har antagits vara 2,0 procent från år 2019.
Hyresintäkterna är inflationsskyddade till 100 procent. Bashyran justeras enligt
KPI.
Bankfinansieringen uppgår till 98 miljoner kronor med en kapitalbindning på
fem år. Den årliga amorteringen uppgår till 2,0 procent eller cirka 2,0 miljoner
kronor under de första fem åren.
Räntebindning om 75 procent i fem år med en swapränta om 0,5 procent.
Banklånet refinansieras efter fem år med en antagen genomsnittlig ränta om
4,5 procent och en fortsatt årlig amortering om 1,0 procent.
Första utdelningen sker i juli 2016 och därefter kvartalsvis.
Kassaflöde (mkr)

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Hyresintäkter

1,8
-0,1
-0,1
-11,2
-11,4

14,4
-1,8
-0,6
-2,4

14,6
-1,8
-0,6
-2,4

14,8
-1,5
-0,6
-2,2

15,1
-1,5
-0,7
-2,2

15,4
-1,1
-0,7
-1,7

15,7
-1,1
-0,7
-1,8

16,0
-1,1
-0,7
-1,8

16,4
-1,1
-0,7
-1,8

16,7
-1,2
-0,7
-1,9

17,0
-1,2
-0,7
-1,9

-9,6

12,1

12,2

12,6

12,9

13,7

13,9

14,2

14,5

14,8

15,1

-0,4
-0,2
-10,2
-10,2

0,1
-2,8
-2,0
7,4
7,4

0,1
-2,8
-2,0
7,6
7,6

0,1
-2,7
-2,0
8,1
8,1

0,1
-2,7
-2,0
8,4
8,4

0,1
-2,6
-2,0
9,2
9,2

0,2
-4,0
-1,0
9,2
9,2

0,2
-3,9
-1,0
9,5
-0,8
8,7

0,2
-3,9
-1,0
9,9
-1,4
8,5

0,2
-3,9
-1,0
10,2
-1,5
8,8

0,3
-3,8
-1,0
10,6
-1,5
9,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-10,2
4,0

-6,2
1,2
5,2

-8,3
-0,7
4,5

-8,3
-0,2
4,3

-8,3
0,1
4,3

-8,3
0,9
5,3

-8,3
0,9
6,2

-8,3
0,4
6,6

-8,3
0,2
6,8

-8,3
0,5
7,2

-8,3
0,8
8,0

Fastighetskostnader
Administrationskostnader
Uppstartskostnader
Ägarkostnader
EBITDA
Ränteintäkter
Räntekostnader
Amortering
Kassaflöde före skatt
Skatt
Kassaflöde efter skatt
Capex
Initial investering
Skuld
Eget kapital
Utdelning/återbetalning
Nettoförändring kassa
Ackumulerad likviditet

-175,8
98,0
92,0
14,2

Antagandena som visas är baserade på uppskattningar gjorda av Catella, utifrån rimliga antaganden
stödda av objektiv information. Uppskattningarna är avhängiga av risk, osäkerhet och andra faktorer
som kan leda till att faktiska händelser avsevärt skiljer sig från den förutsedda utvecklingen. Observera
att historiska ekonomiska siffror inte innebär en förutsägelse för framtida intäkter och vinst.
Investerares avkastning beror även på skatter och respektive Investerares skattesituation, inklusive om
Investeraren är ett företag eller en privatperson. Avkastningen kan även påverkas av ändringar i
skattereglerna.
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Scenario- och känslighetsanalys

Scenarioanalysen baseras på antaganden om ett antal faktorer, såsom inflation, ränta, hyresutveckling, vakansutveckling och
framtida investeringsbehov. Först redovisas nyckelantaganden och avkastning i bas-scenariot där befintligt hyresavtal förlängs.
Därefter redovisas nyckelantaganden och avkastning om PostNord nyttjar sin option för avflytt år 2020. Nedan presenteras två
scenarion och totalavkastning på eget kapital (IRR) baserat på olika marknadsförutsättningar.
B A S - S C E N A R I O Förlängt avtal på oförändrade villkor
Nyckelantaganden
Befintligt hyresavtal löper till 2025-06-30 och förlängs på oförändrade villkor.
Uppskattad långsiktig vakans vid exit uppgår till 5,0 procent.
Exit yield uppgår till 7,7 procent år 10.
Olika värderingar av Fastigheten år 10 vid varierande marknadsförutsättningar
Marknadsförutsättningar

Beskrivning

Exit yield

Uppskattad IRR

Sjunkande avkastningskrav

I en mycket stark marknad med fortsatt låga
realräntor och avkastningskrav på aktier och
räntor

6,6%

11,8%

Oförändrad exit yield

I en stark marknad med oförändrad exit yield

7,6%

10,2%

Stigande exit yield
(grundantagandet i bas-scenariot)

Exit yield stiger i takt med att löptiden på
befintligt hyreskontrakt löper ut

7,7%

10,1%

Finansiell turbulens

I en turbulent marknad med stigande räntor och
begränsad tillgång till finansiering

8,7%

8,6%

0 % IRR

Den exit yield som krävs för att få tillbaka
investerat kapital

16,9%

0,0%

Av Catella antagen exit yield och räntenivå i bas-scenariot.

A LTE R N ATI V T S C E N A R I O PostNord avflyttar år 2020
Nyckelantaganden
PostNord återbetalar erhållna hyresrabatter inklusive ränta om 10 procent, uppgående till totalt 22,4 miljoner kronor.
PostNord betalar en straffavgift om 28,0 miljoner kronor plus förändring i KPI.
Vakanta lokaler hyrs ut under en femårsperiod och en långsiktig vakans om 10,0 procent uppnås.
En hyressänkning om 50 kronor per kvadratmeter på uthyrd area.
Exit yield uppskattas till 7,7 procent år 10.
Olika värderingar av Fastigheten år 10 vid varierande marknadsförutsättningar
Marknadsförutsättningar

Beskrivning

Exit yield

Uppskattad IRR

Sjunkande avkastningskrav

I en mycket stark marknad med fortsatt låga
realräntor och avkastningskrav på aktier och räntor

6,6%

10,6%

Oförändrad exit yield

I en stark marknad med oförändrad exit yield

7,6%

9,1%

7,7%

9,1%

Exit yield stiger i takt med att löptider på befintliga
Stigande exit yield
(grundantagande i alternativt scenario) hyreskontrakt löper ut
Finansiell turbulens

I en turbulent marknad med stigande räntor och
begränsad tillgången till finansiering

8,7%

7,8%

0 % IRR

Den exit yield som krävs för att få tillbaka investerat
kapital

18,4%

0,0%

Av Catella antagen exit yield och räntenivå i alternativt scenario.
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Känslighetsanalys

Nedan redovisas en fördjupad känslighetsanalys där även räntan år 6–10 varierar tillsammans med
Fastighetens värde år 10 (exit yield).
BAS-SCENARIO

A LTE R N ATI V T S C E N A R I O

Förlängt avtal på oförändrade villkor

PostNord avflyttar år 2020

Nyckelantaganden

Nyckelantaganden

Befintligt hyresavtal löper till 2025-06-30 och förlängs
på oförändrade villkor.

PostNord återbetalar erhållna hyresrabatter inklusive
ränta om 10 procent, uppgående till totalt 22,4
miljoner kronor.

Uppskattad långsiktig vakans vid exit uppgår till
5,0 procent.

PostNord betalar en straffavgift om 28,0 miljoner
kronor plus förändringar i KPI.

Exit yield uppgår till 7,7 procent år 10.

Vakanta lokaler hyrs ut under en femårsperiod och en
långsiktig vakans om 10,0 procent uppnås.
En hyressänkning om 50 kronor per kvadratmeter på
uthyrd area.
Exit yield uppskattas till 7,7 procent år 10.

IRR vid försäljning år 10

IRR vid försäljning år 10
Exit yield år 10

Ränta
år 6–10

Exit yield år 10

8,7 %

8,2 %

7,7 %

7,2 %

6,7 %

4,5 %

8,6%

9,3%

10,1%

10,9%

11,7%

5,0 %

8,5%

9,2%

10,0%

10,8%

11,6%

5,5 %

8,4%

9,1%

9,9%

10,7%

11,5%

6,0 %

8,3%

9,0%

9,8%

10,6%

6,5 %

8,1%

8,9%

9,6%

10,5%

8,7 %

8,2 %

7,7 %

7,2 %

6,7 %

4,6 %

7,8%

8,4%

9,1%

9,8%

10,5%

5,1 %

7,7%

8,3%

9,0%

9,7%

10,5%

5,6 %

7,6%

8,3%

8,9%

9,6%

10,4%

11,4%

6,1 %

7,6%

8,2%

8,9%

9,6%

10,3%

11,3%

6,6 %

7,5%

8,1%

8,8%

9,5%

10,3%

Ränta
år 6–10

Av Catella antagen exit yield och räntenivå i bas-scenario.

Av Catella antagen exit yield och räntenivå i alternativt scenario.

Känslighetsanalysen indikerar en beräknad IRR efter tio år
(år 2025) om 8,1 procent om exit yield ökar till 8,7 procent
och räntenivåerna* stiger till 6,5 procent vid refinansiering
år 6 (år 2021).

Känslighetsanalysen indikerar en beräknad IRR efter tio år
(år 2025) om 7,5 procent om exit yield ökar till 8,7 procent
och räntenivåerna* stiger till 6,6 procent vid refinansiering
år 6.

Med en exit yield om 6,7 procent och en ränta om
4,5 procent vid refinansiering år 6, förväntas IRR uppgå till
11,7 procent.

Med en exit yield om 6,7 procent och en ränta om
4,6 procent vid refinansiering år 6, förväntas IRR uppgå till
10,5 procent.

Med räntenivåer om 6,5 procent väntas IRR variera mellan
8,1 procent och 11,3 procent beroende på exit yield.

Med räntenivåer om 6,6 procent väntas IRR variera mellan
7,5 procent och 10,3 procent beroende på exit yield.

* Total genomsnittlig ränta.
Antagandena som visas är baserade på uppskattningar gjorda av Catella, utifrån rimliga antaganden
stödda av objektiv information. Uppskattningarna är avhängiga av risk, osäkerhet och andra faktorer
som kan leda till att faktiska händelser avsevärt skiljer sig från den förutsedda utvecklingen. Observera
att historiska ekonomiska siffror inte innebär en förutsägelse för framtida intäkter och vinst.
Investerares avkastning beror även på skatter och respektive Investerares skattesituation, inklusive om
Investeraren är ett företag eller en privatperson. Avkastningen kan även påverkas av ändringar i
skattereglerna.
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7. Marknadsbeskrivning

Umeå

K O MMU N E N S U TV E C K L I N G

Fakta om Umeå, 2014

Umeå är Norrlands största stad och ett av Sveriges främsta
transport- och logistiknav. Med stora infrastrukturinvesteringar och med landets nordligaste containerhamnar
kallas Umeå för ”Porten till norra Skandinavien”.

Umeå

Riket

119 600

9 747 355

6,5

8,0

Andel högskoleutbildade, %

37,3

25,3

Förvärvsinkomst, median, kr

256 780

252 540

38,7

41,2

Befolkning, antal
Arbetslöshet, %

Umeå har cirka 120 000 invånare och har varit en
universitetsstad sedan 1965. År 2014 var staden en av
Europas kulturhuvudstäder vilket bidrog positivt till stadens
utveckling. Staden har en stark tillväxt och sedan
universitetets invigning har befolkningen fördubblats. Umeå
universitet bidrar tillsammans med Sveriges
lantbruksuniversitetet till en hög kunskaps- och
utbildningsnivå och tillgången till välutbildad arbetskraft och
forskningsresurser lockar investeringar till orten. Med IKEAs
öppning vårvintern 2016 kommer stadens attraktionskraft att
öka ytterligare.

Medelålder, år

Umeås flygplats är nu landets sjätte största med cirka en
miljon passagerare per år. Stadens expansion har givit
upphov till ett antal stadsutvecklingsprojekt inom både
kommersiella fastigheter och bostäder.

En genomgående trend under senare år har varit att
universitetsstäder överträffar kringliggande områden vad
gäller både befolkningstillväxt och ekonomisk tillväxt. Umeå
har varit ett tydligt exempel på detta fenomen och har sedan
1970-talet dragit fördel av både ökande födelsetal och
urbanisering. Under åren 2000–2014 hade Umeå en
genomsnittlig årlig befolkningstillväxt om 1 procent, jämfört
med 0,7 procent för landet i genomsnitt.

Historisk befolkningsutveckling
Index=100
170
160

Umeå är tillväxtmotorn i regionen och den genomsnittliga
BRP-tillväxten under 1994–2011 var 4,6 procent samtidigt
som tillväxten i Sverige var 4,5 procent. Som ett resultat av
BRP-tillväxten har även Umeås sysselsättningsgrad och
lönetillväxt haft en stark utveckling sedan mitten av 1900talet.

150
140
130
120
110

De fem största arbetsgivarna i kommunen är Umeå kommun,
Landstinget, Umeå universitet, Volvo Lastvagnar och
PostNord.

100

Umeå

Källa: Umeå kommun, Nordea
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Transaktionsmarknaden för logistikfastigheter

D R I V K R A F TE R O C H A K TÖ R E R
Främsta drivkraften bakom efterfrågan på logistiklokaler är utvecklingen av privat konsumtion och detaljhandel. Den privata
konsumtionen har varit den främsta tillväxtmotorn i den svenska ekonomin under de senaste åren och förväntas växa med
cirka 2,5 procent per år under 2015–2017.
En viktig trend under det senaste decenniet har varit den starka tillväxten för e-handeln. Sektorn växer med 15–20 procent per
år och utgör cirka 20–25 procent av den totala detaljhandelns tillväxt. Den starka tillväxten för detaljhandel och e-handel
genererar en stark efterfrågan på välbelägna logistikfastigheter.
Transaktionsaktiviteten för logistik- och industrifastigheter har varit stark under de senaste åren och transaktionsvolymer har
ökat markant. Den enskilt största affären 2015 var ett syndikat av danska pensionsfonder som förvärvat en högkvalitativ
logistikportfölj från Nordic Real Estate Partners med välbelägna fastigheter inom hela Norden. Den svenska delen av affären
uppgår till cirka 4,4 miljarder kronor, vilket motsvarar cirka hälften av den totala logistiktransaktionsvolymen under det första
halvåret 2015 och direktavkastningen uppgick till 6,1–6,4 procent.
Största investerare inom logistik-/industrifastigheter
Jan–okt 2015
mkr

Transaktionsvolym för logistik-/industrifastigheter
per investerartyp
% av transaktionsvolym
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7. Marknadsbeskrivning

Logistikmarknaden i Umeå

NÄRINGSLIV
Umeås näringsliv består idag av en bred blandning av itföretag, forskningsbaserade bioteknikindustrier och skogsoch verkstadsindustrier. Umeå universitet är ett av landets
största med över 34 000 studenter och 4 000 anställda.
Förutom kommunen och landstinget är de största
arbetsgivarna Volvo Lastvagnar AB följt av PostNord. Staden
har sex exportföretag som omsätter mer än en miljard kronor
per år och den framtida optimismen i Umeå stärks av ett
aktivt investerarintresse, både gällande fastigheter och
infrastruktur.

KLOCKARBÄCKEN

NLC PARK

Fastigheten

VÄSTERSLÄTT
CENTRUM
Västra länken
ÖSTTEGS

Exempel på de mest framträdande projekten i staden är
kvarteret Forsete, nyetableringen av IKEA och Nordic
Logistic Center. I Forsete uppgår satsningen till drygt en
miljard kronor på att skapa en av landets bästa citygallerior.
IKEA öppnar 2016 i det nyetablerat handelsområdet
Söderslätt strax utanför centrala Umeå. Nordic Logistic
Center är satsningen som ska stärka Umeås position som
det naturliga transport- och logistiknavet. I denna omfattande
miljardinvestering i utvecklandet av Umeås infrastruktur ingår
skapandet av Botniabanan, en ny kombiterminal, en ny
logistikpark, en ny ringled och en utbyggd hamn.

Logistik- och industriområden i Umeå.
inriktade på motorfordon och hyresgäster är bland andra
Ahlsell och Byggmax.
Ersboda industriområde, beläget nordöst om centrum,
omfattar cirka 20 hektar markareal och är uppdelat i olika
delar inom området. Området har en varierande
blandning av företag och hyresgäster består bland annat
av ett flertal kommunala verksamheter.
Östtegs industriområde omfattar cirka 50 hektar
markareal där merparten hyrs ut till blandade
verksamheter. I och med att E4:an dragits om mot
Kolbäcksbron samtidigt som den närbelägna flygplatsen
fått ökad betydelse, har byggaktiviteten ökat och Östtegs
genomgår idag en stor omvandling. Som hyresgäster
finns bland andra PostNord och Mekonomen.

I N D U S TR I O MR Å D E N I U ME Å
Umeås industriområden utgörs i huvudsak av fem stora
områden belägna runt om stadens centrum: Klockarbäcken,
Västerslätt, NLC Park, Ersboda och Östtegs.
Klockarbäcken, nordväst om centrum, är ett relativt nytt
industriområde som lämpar sig för stora och ytkrävande
lager samt verksamheter med behov av goda
kommunikationer. Klockarbäcken har smidiga
förbindelser med järnvägar, E12, E4, flygplats, hamn och
godsbangård. Området väntas förstärkas ytterligare av
västra länken som är planerad att påbörjas år 2017.
Industriområdet ligger i anslutning till det väletablerade
Klockarbäckens handelsområde. I området finns förutom
PostNord även hyresgäster såsom Schenker AB och
Fazer AB.
Västerslätt, norr om centrum, är Umeås största och
äldsta industriområde och området kommer att utökas
genom etableringen av NLC Park, beläget på andra
sidan väg 363. Bebyggelsen kommer att sträcka sig över
40 hektar markareal och ha goda förbindelser till E4, E12
samt Umeå hamn. Västerslätt har en hög grad av företag
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