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Nasdaq First North Premier (”First North”) är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna 
som ingår i Nasdaq. Den har inte samma juridiska status som en reglerad marknad. Bolag på First North 
Premier regleras av First North Premiers regler och inte av de juridiska krav som ställs för handel på en 
reglerad marknad. En placering i ett bolag som handlas på First North Premier är mer riskfylld än en 
placering i ett börsnoterat bolag. Samtliga bolag vars aktier är upptagna till handel på First North Premier 
har en Certified Adviser som övervakar att regelverket efterlevs. Det är börsen (Nasdaq Stockholm AB) 
som godkänner ansökan om upptagande till handel på First North Premier.



VIKTIG INFORMATION TILL INVESTERARE
Detta prospekt (”Prospektet”) har upprättats i samband med erbjudandet av stamaktier i Prime Living AB (publ) till allmänheten och institutionella investerare i Sverige 
samt noteringen på Nasdaq First North Premier (”First North Premier”) (”Erbjudandet”). Därtill har prospektet upprättats med anledning av upptagande till handel av de 
sedan tidigare emitterade teckningsoptionerna i Prime Living som medför en rätt att teckna en stamaktie enligt givna villkor. Med ”Prime Living”, ”Bolaget” eller ”Kon-
cernen” avses i Prospektet, beroende på omständigheterna, Prime Living AB (publ), koncernen där Prime Living AB (publ) är moderbolag eller något av koncernens dotter-
bolag. ABG Sundal Collier AB (”ABG Sundal Collier”) är finansiell rådgivare i anslutning till Erbjudandet. Med ”Säljande Aktieägare” avses de fem säljande aktieägarna i 
Bolaget, inklusive de största aktieägarna Amun Holding AB och Scan Scaff AB (”Huvudägarna”).

Siffror i Prospektet har i vissa fall avrundats och därför är det möjligt att tabellerna i Prospektet inte alltid stämmer. Om inte annat anges är alla finansiella belopp i 
svenska kronor (”SEK”). Med förkortningen ”TSEK” avses tusen kronor, med ”MSEK” avses miljoner kronor. ”EUR” avser Euro. Förutom vad som anges i revisionsberättel-
serna för räkenskapsåren 2013 och 2014  har ingen information i Prospektet granskats eller reviderats av Bolagets revisorer. 

Prospektet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen i enlighet med 2 kap. 25 och 26 §§ lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument, som 
implementerar Europaparlamentets och -rådets direktiv 2003/71/EG (”Prospektdirektivet”). Godkännande och registrering av Finansinspektionen innebär inte att 
Finansinspektionen garanterar att informationen är korrekt eller fullständig. Erbjudandet och Prospektet omfattas av svensk lag. Domstolarna i Sverige har exklusiv behö-
righet vad beträffar lösande av eventuella meningsskiljaktigheter eller tvister som uppstår i samband med Erbjudandet eller Prospektet.

ERBJUDANDETS STRUKTUR
Erbjudandet består av ett offentligt erbjudande till institutionella och privata investerare i Sverige. Erbjudandet riktas inte till allmänheten i något annat land än Sverige, 
och riktas inte till personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrering eller åtgärder förutom vad som följer av svensk rätt. Inga åtgärder har vidtagits och 
kommer heller inte att vidtas i andra jurisdiktioner än Sverige för att tillåta erbjudanden av aktier till allmänheten eller tillåta innehav och distribution av Prospektet eller 
andra dokument som gäller bolaget eller aktier i sådan jurisdiktion. De aktier som omfattas av Erbjudandet enligt Prospektet har inte registrerats och kommer inte att 
registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse (”Securities Act”), eller hos någon tillsynsmyndighet för värdepapper i någon av USA:s 
delstater, och kommer heller inte att registreras hos dessa.  Dessa myndigheter har inte heller bekräftat att innehållet i Prospektet är korrekt och har inte fastställt att 
informationen är tillräcklig. Att påstå motsatsen utgör brott i USA. Prospektet har inte heller registrerats i enlighet med motsvarande lagar i Australien, Hongkong, Japan, 
Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller annat land än Sverige och får inte erbjudas, överlåtas eller försäljas, direkt eller indirekt, inom Amerikas Förenta Stater,  Australien, 
Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller sådant annat land där ytterligare åtgärder i form av registrering krävs, eller till personer med hemvist där. 

Anmälningar om att förvärva aktier som bryter mot dessa regler kan komma att anses vara ogiltiga. Bolaget och ABG Sundal Collier kräver att personer som får Pro-
spektet informerar sig om dessa begränsningar och följer dem. Varken Bolaget, ABG Sundal Collier eller någon av de Säljande Aktieägarna åtar sig något rättsligt ansvar i 
den händelse att någon person, oavsett om det rör sig om en eventuell investerare eller ej, bryter mot sådana begränsningar. 

STABILISERINGSLIKNANDE ÅTGÄRDER
I samband med Erbjudandet kan ABG Sundal Collier komma att delta i transaktioner som stabiliserar, vidmakthåller eller på annat sätt påverkar priset på aktierna i upp till 
30 dagar från dagen för offentliggörandet av priset i Erbjudandet. Mer specifikt har ABG Sundal Collier, Säljande Aktieägare och Bolaget överenskommit att ABG Sundal 
Collier, i sin roll som stabiliseringsmanager (”Stabiliseringsmanager”), kan övertilldela aktier eller utföra transaktioner i syfte att stödja aktiernas marknadspris på en 
högre nivå än som annars skulle råda. Stabiliseringsmanagern och dess representanter är inte skyldiga att delta i någon av dessa åtgärder och det finns därför ingen garanti 
för att dessa åtgärder kommer att vidtas; om de vidtas kan Stabiliseringsmanagern eller dess representanter avbryta någon av dessa aktiviteter när som helst och de måste 
avslutas vid 30-dagarsperioden som omnämns ovan. Förutom vad som krävs enligt lagar och regler har Stabiliseringsmanagern inte för avsikt att offentliggöra omfatt-
ningen av några stabiliseringsliknande transaktioner. Se avsnittet ”Legala frågor och kompletterande information – Stabiliseringsliknande åtgärder” för ytterligare informa-
tion. 

FRAMÅTRIKTADE UTTALANDEN
Prospektet innehåller vissa framåtriktade uttalanden och åsikter. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte relaterar till historiska fakta och händelser och sådana 
uttalanden och åsikter som rör framtiden och som, t.ex., innehåller formuleringar om ”tror”, ”beräknar”, ”förutser”, ”förväntar”, ”antar”, ”prognostiserar”, ”avser”, ”skulle 
kunna”, ”kommer att”, ”bör”, ”borde”, ”enligt uppskattningar”, ”har avsikten”, ”kan”, ”planerar”, ”potentiell”, ”förutsäger”, ”planlägger”, ”såvitt känt” eller liknande uttryck, 
där avsikten är att identifiera ett uttalande som framåtriktat. Detta gäller, framför allt, uttalanden och åsikter i Prospektet som behandlar kommande ekonomisk avkast-
ning, planer och förväntningar för Bolagets verksamhet och styrning, framtida tillväxt och lönsamhet samt den generella ekonomiska och juridiska miljön och andra fråge-
ställningar som rör Bolaget. Framåtriktade uttalanden baseras på nuvarande beräkningar och antaganden som görs på grundval av vad Bolaget känner till. Sådana framåt-
riktade uttalanden påverkas av risker, osäkerheter och andra faktorer som kan leda till att de faktiska resultaten, inklusive Bolagets kassaflöde, finansiella ställning och 
rörelseresultat, kommer att skilja sig från de uttalade resultaten, eller inte uppfylla de förväntningar som uttryckligen eller underförstått har antagits eller beskrivits i dessa 
uttalanden eller visar sig vara mindre gynnsamma än resultaten som uttryckligen eller underförstått har antagits eller beskrivits i dessa uttalanden. På motsvarande sätt 
bör potentiella investerare inte sätta orimligt hög tilltro till dessa framåtriktade uttalanden och de rekommenderas starkt att läsa Prospektet, inklusive följande avsnitt: 
”Sammanfattning”, ”Riskfaktorer”, ”Verksamhetsöversikt” och ”Kapitalstruktur och annan finansiell information”, som innehåller mer detaljerade beskrivningar av faktorer 
som kan påverka Bolagets verksamhet och marknaden där det är verksamt. Varken Bolaget eller ABG Sundal Collier kan lämna garantier för den framtida riktigheten hos 
de presenterade åsikterna eller huruvida de förutspådda utvecklingarna faktiskt kommer att inträffa.

Med anledning av de risker, osäkerheter och antaganden som sammanhänger med framåtriktade uttalanden, är det möjligt att de i Prospektet nämnda framtida hän-
delserna inte kommer att inträffa. De framåtriktade uppskattningar och förhandsberäkningar som härstammar från tredjepartsstudier och som hänvisas till i Prospektet 
kan visa sig vara inkorrekta. Faktiska resultat, genomförande eller händelser kan skilja sig i betydande grad från vad som angetts i sådana uttalanden till följd av, utan 
begränsning: ändringar av allmänna ekonomiska förhållanden, framför allt ekonomiska förhållanden på marknader där Bolaget verkar, ändrade räntenivåer, ändrade valu-
takurser, ändrade konkurrensförhållanden, ändringar i lagar och förordningar samt förekomsten av olyckor eller miljöskador. Efter Prospektets datum åtar sig varken 
 Bolaget eller ABG Sundal Collier, om det inte föreskrivs enligt lag eller i First Norths regelverk för emittenter, att uppdatera framåtriktade uttalanden eller anpassa dessa 
framåtriktade uttalanden efter faktiska händelser eller utvecklingar.

VERKSAMHETS- OCH MARKNADSINFORMATION
Information i Prospektet som rör marknadsomständigheter, marknadsutveckling, tillväxthastighet, marknadstrender och konkurrensomständigheter på marknaden och i 
de olika regionerna där Bolaget bedriver sin verksamhet är baserade på data, statistisk information och rapporter från utomstående parter och/eller som har tagits fram av 
Koncernen baserat på Koncernens information och informationen från de rapporter som tagits fram av dessa utomstående parter. Därutöver har Prime Living gjort ett 
flertal uttalanden i Prospektet avseende sin bransch och sin konkurrensposition inom branschen. Dessa uttalanden är baserade på Bolagets erfarenhet och egen undersök-
ning avseende marknadsförhållandena. Prime Living kan inte garantera att något av dessa antaganden är riktiga eller att de på ett korrekt sätt reflekterar dess marknads-
position inom branschen och ingen av Prime Livings interna undersökningar eller information har blivit verifierade av oberoende källor, som kan ha uppskattningar eller 
åsikter avseende branschrelaterad information som skiljer sig från Prime Livings. 

Innehållet på Bolagets webbplats, webbplatser som tillhör något Koncernföretag och varje webbplats som tillhör tredje part och som hänvisas till häri utgör inte en del 
av Prospektet.

Varken Bolaget eller ABG Sundal Collier tar något ansvar för riktigheten i någon bransch- eller marknadsinformation som ingår i Prospektet. Information från tredje 
part har återgivits på ett exakt sätt och, såvitt Bolaget känner till och har haft möjlighet att försäkra genom information publicerad av sådan tredje part, har inga fakta ute-
lämnats som kan medföra att den återgivna informationen blivit felaktig eller missvisande.

VIKTIG INFORMATION OM FÖRSÄLJNING AV AKTIER
Observera att besked om tilldelning till allmänheten i Sverige sker genom utskick av avräkningsnota, vilket beräknas ske omkring den 12 juni 2015. Efter det att betalning 
för tilldelade aktier hanterats av ABG Sundal Collier, SEB och Avanza kommer betalda stamaktier att överföras till av förvärvaren anvisad värdepappersdepå eller VP-konto. 
Den tid som erfordras för överföring av betalning samt överföring av betalda aktier till förvärvarna av aktier i Prime Living kan medföra att dessa förvärvare inte kommer 
att ha förvärvade aktier tillgängliga på anvisad värdepappersdepå eller VP-konto förrän tidigast den 16 juni 2015. Handel i Prime Livings aktier på First North Premier 
beräknas komma att påbörjas omkring den 12 juni 2015. Observera att förhållandet att aktier kan komma att inte finnas tillgängliga på förvärvarens VP-konto eller värde-
pappersdepå förrän tidigast 16 juni 2015 kan innebära att förvärvaren inte har möjlighet att sälja dessa aktier över börsen från och med den dag då handeln i aktien 
på börjats utan först när aktierna finns tillgängliga på VP-kontot eller värdepappersdepån.
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Erbjudandet
Prospektet har upprättats med anledning av erbjudandet till allmän-
heten i Sverige och till institutionella investerare att förvärva stam-
aktier i Prime Living och upptagande till handel av stamaktier på First 
North Premier (”Erbjudandet”).

Antal stamaktier som erbjuds
Erbjudandet omfattar högst 5 217 392 stamaktier, varav högst 
3 000 000 är nyemitterade stamaktier och högst 2 217 392 utgörs 
av befint liga stamaktier. Av dessa befintliga aktier erbjuds 2 089 848 
aktier av Bolagets huvudaktieägare Amun Holding AB och Scan Scaff 
AB, gemensamt (”Huvudägarna”) och 127 544 befintliga stamaktier 
erbjuds av övriga säljande aktieägare (tillsammans med Huvud-
ägarna, de ”Säljande Aktieägarna”). Bolaget har åtagit sig, på 
 begäran av ABG Sundal Collier, att emittera ytterligare högst 
782 608 stamaktier för att täcka eventuell övertilldelning i samband 
med Erbjudandet.

Erbjudandepris
Erbjudandepriset har fastställts av Styrelsen efter samråd med ABG 
Sundal Collier till 50 SEK per stamaktie. Priset har fastställts baserat 
på diskussioner med vissa institutionella investerare och en jämfö-
relse med marknadspriser för andra jämförbara börsnoterade bolag. 
Courtage uttas ej.  

 ● Preliminär tidsplan

Anmälningsperiod för allmänheten i Sverige 2 – 10 juni 2015

Anmälningsperiod för det institutionella erbjudandet i Sverige 2 – 11 juni 2015

Planerad första handelsdag på First North Premier 12 juni 2015

Likviddag 16 juni 2015

 ● Övrigt

Kortnamn (ticker) på First North Premier, Stamaktierna PRIME

Kortnamn (ticker) på First North Premier, Tecknings optionerna PRIME TO 1

ISIN-kod, Stamaktierna SE0006422309

ISIN-kod, Teckningsoptionerna SE0006422333

 ● Finansiell kalender

Delårsrapport för perioden 1 januari – 30 juni 2015 27 augusti 2015

Erbjudandet i sammandragInnehåll

Sammanfattning 4

Riskfaktorer 12

Inbjudan till förvärv av stam aktier  
i Prime Living AB (publ) 17

Bakgrund och motiv 18

Vd har ordet 19

Villkor och anvisningar 20

Marknadsöversikt 23

Verksamhetsbeskrivning 28

Förvaltningsfastigheter och projekt 34

Värderingsintyg 37

Kapitalstruktur och annan finansiell information 40

Styrelse, ledande befattnings havare och revisorer 47

Bolagsstyrning 49

Aktiekapital och ägarförhållanden 51

Bolagsordning 54

Legala frågor och kompletterande information 57

Skattefrågor i Sverige 61

Definitioner 63

Reviderad koncernredovisning för perioden 2013–2014 64

Revisorsrapport för reviderad koncern redovisning 
för perioden 2013–2014 123

Adresser 125
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Sammanfattning

Prospektsammanfattningen består av punkter som ska innehålla viss information enligt regelverket. Dessa punkter är numrerade i avsnitt A – E (A.1– E.7). Denna 

sammanfattning innehåller de punkter som krävs för en sammanfattning i ett prospekt för den aktuella typen av emittent och värdepapperserbjudande. Eftersom 

vissa punkter inte är tillämpliga för alla typer av prospekt kan det förekomma luckor i punkternas numrering. Även om det krävs att en punkt inkluderas i samman-

fattningen för den aktuella typen av prospekt finns det i vissa fall ingen relevant information att lämna. Punkten har i så fall ersatts med en kort beskrivning av infor-

mationskravet tillsammans med angivelsen ”Ej tillämplig”.

Avsnitt A – Introduktion och varningar

A.1 Introduktion  

och varningar

Denna sammanfattning bör betraktas som en introduktion till Prospektet.

Varje beslut om att investera i värdepappren ska baseras på en bedömning av Prospektet i dess helhet från investera-

rens sida.

Om yrkande avseende uppgifterna i Prospektet anförs vid domstol, kan den investerare som är kärande i enlighet med 

medlemsstaternas nationella lagstiftning bli tvungen att svara för kostnaderna för översättning av Prospektet innan de 

rättsliga förfarandena inleds. 

Civilrättsligt ansvar kan endast åläggas de personer som lagt fram sammanfattningen, inklusive översättningar därav, 

men endast om sammanfattningen är vilseledande, felaktig eller oförenlig med de andra delarna av Prospektet eller om 

den inte, tillsammans med andra delar av Prospektet, ger nyckelinformation för att hjälpa investerare när de överväger att 

investera i sådana värdepapper.

A. 2 Finansiella 

mellanhänder

Ej tillämplig. Finansiella mellanhänder har inte rätt att använda Prospektet för efterföljande återförsäljning eller slutlig 

placering av värdepapper.

Avsnitt B – Emittent och eventuell garantigivare

B.1 Firma Bolagets registrerade firma är Prime Living AB (publ), org. nr 556715-7929. 

B. 2 Säte och bolagsform Bolagets säte är i Stockholm, Sverige. Bolaget är ett svenskt publikt aktiebolag registrerat i Sverige och bedriver sin verk-

samhet enligt svensk rätt. Bolagets associationsform regleras av den svenska aktiebolagslagen (2005:551).

B.3 Huvudsaklig 

verksamhet

Prime Livings verksamhet omfattar produktion och förvaltning av bostäder. Bolaget uppför bostäder i egen regi med ett 

nytt banbrytande produktionssätt och har sedan 2009 utvecklat en produktionsmetod baserad på stålmoduler med 

 standardiserade snabblänkande fästen för lyft och frakt. Prime Living är specialiserade på att utnyttja de fördelar som pre-

fabricering av bostäder i fabrik innebär och har tagit fram montering och anslutningar på byggplatsen som kortar bygg-

tider och minimerar fel i produktionen. Bolagets huvudmarknad utgörs av storstadsområdena och de större studieorterna 

i Sverige.

B.4a Tendenser  • Trenden de senaste åren har varit en brist på studentbostäder, framförallt i storstadsområdena och på de större 

studie orterna, vilket har resulterat i långa kötider. Byggnationen av studentbostäder ökade markant under 2014, men 

inte i de av Prime Living prioriterade orterna. 

 • Andelen av befolkningen som har eftergymnasial utbildning ökar. Antalet registrerade studenter på högskolor och 

universitet uppgick under läsåret 2013/2014 till 405 994 och regeringen har beslutat att utöka antalet studieplatser 

för perioden 2015–2018. 

 • Den sista december 2014 uppgick Sveriges befolkning till 9 747 355 personer. Det är en ökning med 102 491 perso-

ner jämfört med året innan. Folkökningen är den största som någonsin uppmätts mellan två enskilda år.  

Det ökade antalet invånare innebär att kravet på boende i alla dess former ökar, samtidigt som byggtakten är för-

hållandevis låg. Det är dock en stark trend att bostadsbyggandet ökar, men det är långt ifrån den nivå som skulle 

behövas för att nå jämvikt mellan utbud och efterfrågan på bostäder. 

 • Regeringen har som mål att bygga minst 250 000 nya bostäder fram till 2020 och har lagt ett förslag om att stimule-

ra nybyggnation, med extra stort stöd för bostäder på upp till 35 m2, lyftes fram i förslaget. 

 • Trenden de senaste åren har varit att priset på de byggrätter som bjuds ut till försäljning har blivit allt högre. Bolagets 

uppfattning är att priserna på byggrätter kommer att ligga kvar på samma nivå eller öka ytterligare de närmaste åren 

vilket i så fall leder till ökade kostnader vid framtida markförvärv.

 • Kina har under ett antal år varit inne i en intensiv tillväxtfas som medför att tillgänglig arbetskraft sjunkit och alltjämt 

sjunker. Trenden är att detta medför stigande löner vilket i sin tur ger ökade priser. Detta kan dock motverkas med 

effektivisering av produktionsprocesserna.
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Sammanfattning

B.5 Koncern Prime Living AB (publ) är moderbolag i Koncernen som består av tolv direkt eller indirekt ägda dotterbolag. 

B.6 Större aktieägare Nedan visas de fem största aktieägarnas aktieinnehav i Bolaget per den 30 april 2015 samt därefter kända förändringar. 

Antal Andel

Aktieägare stamaktier
pref. aktier  

serie B
pref. aktier  

serie C
aktie- 

kapital (%) röster (%)

Amun Holding AB1) 4 668 000 – 80 39,66 44,03

Scan Scaff AB 3 174 240 – 14 26,97 29,94

SIG Utveckling 2 AB 902 000 – – 7,66 8,51

Burman Invest AB 700 200 – 3 5,95 6,61

Dick Bergqvist 210 060 – – 1,78 1,98

JPK Byggställningar AB2) 186 720 – – 1,59 1,76

Altoir AB 186 720 – – 1,59 1,76

Totalt 5 största ägare och  Säljande Aktieägare 10 027 940 0 97 85,19 94,59

Advisor Världen – 200 000 – 1,70 0,19

Försäkringsbolaget Avanza Pension – 154 094 – 1,31 0,15

Totalt 2 största ägare av  preferensaktier av serie B – 354 094 – 3,01 0,33

Övriga ägare 443 060 945 906 3 11,80 5,07

Totalt 10 471 000 1 300 000 100 100,00 100,00 

Källa: Euroclear Sweden AB
1) Prime Livings styrelseledamot och VD Jan Severa och styrelseledamot Ola Wengberg äger 56 respektive 44 procent av aktierna i Amun Holding AB.
2) Prime Livings styrelseordförande äger 20 procent av aktierna i JPK Byggställningar.

B.7 Finansiell  information  

i sammandrag

Den finansiella informationen nedan är hämtad ifrån den reviderade koncernredovisningen för perioden 1 januari 2013 – 

31 december 2014 upprättad i enlighet med IFRS.

Koncernens resultaträkning i sammandrag

Rapport över totalresultat koncernen (TSEK)
2014-01-01 

–2014-12-31
2013-01-01 

–2013-12-31

Hyresintäkter 15 485 11 430

Fastighetskostnader –3 772 –2 872

Driftsresultat 11 713 8 558

Övriga rörelseintäkter 0 433

Övriga externa kostnader –5 138 –3 122

Personalkostnader –3 572 –1 523

Avskrivningar –3 0

Värdeförändring förvaltningsfastigheter 196 883 32 205

Rörelseresultat 199 883 36 551

Finansiella intäkter 90 2 583

Finansiella kostnader –6 078 –5 634

Resultat före skatt 193 895 33 500

Skatter –43 744 –7 319

ÅRETS RESULTAT 150 151 26 181

Resultat per aktie 14,67 2,56
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Sammanfattning

forts., 
B.7

Finansiell  information  

i sammandrag
Koncernens balansräkning i sammandrag

Rapport över finansiell ställning koncernen (TSEK) 2014-12-31 2013-12-31

Förvaltningsfastigheter 619 565 345 274

Materiella anläggningstillgångar 182 0

Finansiella anläggningstillgångar 11 0

Hyresfordringar och andra fordringar 35 484 8 203

Likvida medel 36 427 21 110

SUMMA TILLGÅNGAR 691 669 374 587

Eget kapital 298 235 28 863

Summa långfristiga skulder 373 595 327 014

Summa kortfristiga skulder 19 839 18 710

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 691 669 374 587

Koncernens kassaflöde i sammandrag 2014-01-01 
–2014-12-31

2013-01-01 
–2013-12-31Rapport över kassaflöde koncernen (TSEK)

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar  
av rörelsekapital –3 130 1 304

Summa förändring i rörelsekapitalet –35 332 –39 984

Kassaflöde från den löpande verksamheten –38 461 –38 681

Kassaflöde från investeringsverksamheten –87 928 –158 157

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 141 706 216 429

ÅRETS KASSAFLÖDE 15 317 19 592

Likvida medel vid årets början 21 110 1 518

Likvida medel vid årets slut 36 427 21 110

Koncernens nyckeltal i sammandrag

Nyckeltal koncernen 2014-12-31 2013-12-31

Eget kapital per totala antalet aktier 25,85 SEK n/a

Eget kapital per antalet stamaktier 29,13 SEK n/a

Räntabilitet på eget kapital 50% 91%

Räntetäckningsgrad 0,51 1,23

Soliditet 43% 8%

Antal lägenheter 344 260

Uthyrningsbar boyta 7 624 m2 5 756 m2

Uthyrningsgrad, yta 100% 100%

Vinst per stamaktie 14,67 SEK 2,56 SEK

Förvaltningsöverskottsgrad 76% 75%

Definitioner av nyckeltal 

Eget kapital per totala antalet aktier

Eget kapital vid periodens slut i relation till antalet utestående stam- och preferensaktier vid periodens slut.

Eget kapital per antalet stamaktier

Eget kapital vid periodens slut i relation till antalet utestående stamaktier vid periodens slut.

Räntabilitet på eget kapital

Resultat efter skatt i relation till eget kapital vid periodens utgång.

Räntetäckningsgrad

Resultat exklusive värdeförändringar, efter finansnetto plus finansiella kostnader dividerat med finansiella kostnader.

Soliditet

Eget kapital i relation till balansomslutningen vid periodens utgång.

Uthyrningsbar boyta

Total uthyrningsbar boyta i fastighetsbeståndet.

Uthyrningsgrad, yta

Uthyrd yta i relation till total uthyrningsbar yta.

Vinst per stamaktie

Resultat efter skatt i relation till det totala antalet stamaktier vid periodens slut.

Förvaltningsöverskottsgrad

Bruttoresultat fastighetsförvaltning (exkl. övriga intäkter) i procent av redovisade hyresintäkter. 
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B.7

Finansiell  information  

i sammandrag

Väsentliga händelser under perioden 1 januari 2013 – 31 december 2014

2013

 • Publik obligation om 140 miljoner kronor emitteras och noteras på First North Bond Market.

 • 54 lägenheter i Upplands Väsby avyttras.

 • Mark för 84 lägenheter i Malmö förvärvas.

 • 200 lägenheter i Lund invid IDEON färdigställs.

 

2014

 • 84 lägenheter färdigställs i Malmö.

 • Mark för drygt 450 lägenheter i Malmö förvärvas.

 • Emissionen av units om 130 MSEK där varje unit bestod av en preferensaktie av serie B och en teckningsoption med-

förande en rätt att teckna en stamaktie övertecknas och preferensaktien av serie B noteras på Nasdaq First North.

 • Avtal om förvärv av fastigheten Sollentuna Sjöstjärnan 2 i Sjöbergs centrum, via bolag, tecknas.

 • Prime Living utsågs till en av vinnarna i Täby kommuns markanvisningstävling för Västra Roslags-Näsby,  

162 lägenheter.

 • Överenskommelse med Göteborgs kommun om att teckna 20-åriga arrendeavtal för byggnation av  

totalt 584 lägenheter.

 • Etapp 2 i Karlstad med 80 lägenheter påbörjas.

 • Stadsbyggnadsnämnden godkänner detaljplanen för fastigheterna Ferdinand 8, 10 och 14 i Spånga.  

Cirka 1 100 studentlägenheter.   

Väsentliga händelser efter den 31 december 2014 

 • Kommunfullmäktige biföll kommunstyrelsens förslag om att godkänna projektet Ferdinand i Spånga.

 • Byggnation av 128 lägenheter påbörjas i Malmö.

 • Byggnadsnämnden beviljar bygglov för 208 lägenheter på Beryllgatan i Göteborg.

 • Bygglov för 376 lägenheter på Herkulesgatan erhölls 27 april.

 • Förvärv av fastigheten Stockholm Gunhild 4, genom bolag, som efter ändring av detaljplan ger ca 400 lägenheter.

B.8 Utvald proforma

redovisning

Ej tillämplig. Prospektet innehåller inte någon proformaredovisning.

B.9 Resultatprognos Ej tillämpligt. Prospektet innehåller inte någon resultatprognos.

B.10 Revisions anmärkning Ej tillämplig. Det finns inga anmärkningar i revisionsberättelserna beträffande räkenskapsåren 2013 samt 2014.

B.11 Otillräckligt 

 rörelsekapital

Ej tillämpligt, Styrelsen för Prime Living bedömer att det befintliga rörelsekapitalet är tillräckligt för att tillgodose 

 Bolagets behov under den kommande tolvmånadersperioden. Med rörelsekapital i detta avsnitt avses Prime Livnings för-

måga att fullgöra sina betalningsförpliktelser allteftersom de förfaller till betalning.

Avsnitt C – Värdepapper

C.1 Värdepapper som 

erbjuds

Erbjudandet utgörs av nya och befintliga stamaktier i Prime Living (ISIN-kod SE0006422309). 

C.2 Denominering Aktierna är denominerade i svenska kronor (SEK).  

C.3 Totalt antal aktier  

i Bolaget

Bolagets registrerade aktiekapital uppgår per dagen för Prospektet till 576 905,00 SEK, fördelat på 10 238 000 stamaktier, 

1 300 000 preferensaktier av serie B och 100 preferensaktier av serie C. Varje aktie har ett kvotvärde om 0,05 SEK. Därtill 

finns 1 300 000 teckningsoptioner som vardera ger en rätt att teckna en stamaktie i Prime Living till ett pris om 27 SEK 

per aktie. Bolaget har även beslutat om nyemission av  233 000 stamaktier som per dagen för prospektet är under regist-

rering hos Bolags verket. Emissionen medför en aktiekapitalhöjning om 11 650,00 SEK.
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C.4 Rättigheter som 

 sammanhänger med 

värdepapperen

Samtliga stamaktier berättigar vardera till en (1) röst och samtliga preferensaktier av serie B respektive serie C berättigar 

vardera till en tiondels (1/10) röst på bolagsstämma. Om Bolaget likvideras ska preferensaktierna av serie B medföra 

 företrädesrätt framför stamaktier och preferensaktier av serie C att ur Bolagets tillgångar erhålla ett belopp per preferens-

aktie, motsvarande tillämpligt lösenbelopp plus eventuella innestående belopp såsom framgår av Bolagets bolagsordning, 

jämnt fördelat på varje preferensaktie, innan utskiftning sker till stamaktier eller preferensaktier av serie C. Preferens-

aktierna av serie B ska i övrigt inte medföra någon rätt till skiftesandel. Därefter ska en likvidation av Bolaget medföra lika 

rätt för innehavare av preferensaktier av serie C samt stamaktier att ur Bolaget erhålla eventuella återstående tillgångar. 

Beslut om vinstutdelning fattas av bolagsstämman och utbetalas genom Euroclear Swedens försorg. Rätt till utdelning 

tillkommer den som på den av bolagsstämman fastställda avstämnings dagen för utdelningen är registrerad som inne-

havare av aktier i den av Euroclear Sweden förda aktieboken. Företräde till vinstutdelning per aktie ska beräknas och för-

delas i enlighet med följande:

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

hos Bolagsverket till och med den 10 oktober 2019, ska varje preferensaktie av serie B medföra rätt till en årlig utdel-

ning om ett belopp om 8,50 SEK.

 • från den 10 oktober 2019 och för tiden därefter ska varje preferensaktie av serie B medföra rätt till en årlig utdelning 

om 10,50 SEK.

Efter det att full tillämplig preferensutdelning lämnats till preferensaktier av serie B och från och med den första avstäm-

ningsdag som infaller efter 30 juni 2015 ska preferensaktierna av serie C medföra rätt till utdelning med ett ackumulerat 

belopp om upp till 30,5 MSEK att fördelas lika mellan innehavare av preferensaktier av serie C. När utdelning lämnats 

med ett totalt ackumulerat belopp om 30,5 MSEK ska preferensaktier av serie C ej längre medföra någon rätt till utdel-

ning.

När ovanstående tillämpliga belopp utdelats till innehavare av preferensaktier av serie B och serie C ska stamaktier 

äga lika rätt att erhålla utdelning av Bolagets behållna tillgångar.

Aktieägarna har normalt sett företrädesrätt vid teckning av nya aktier, teckningsoptioner och konvertibler, såvida inte 

bolagsstämman, eller Styrelsen efter bolagstämmans bemyndigande, beslutar om undantag härifrån.

C.5 Inskränkningar i den 

fria överlåtbarheten

Ej tillämplig. Det finns inga inskränkningar i rätten att fritt överlåta Bolagets stamaktier eller teckningsoptioner. 

C.6 Upptagande till  handel Bolaget avser ansöka om att stamaktierna och teckningsoptionerna ska tas upp till handel på First North Premier.

C.7 Utdelningspolicy Till dags dato har Prime Living inte beslutat om eller utbetalat någon utdelning för Bolagets stamaktier. Med undantag för 

kvartalsvisa, fastställda utdelningar som sker till innehavare av preferensaktier av serie B återinvesteras för närvarande 

eventuella vinster för att kunna expandera verksamheten. Tidpunkten för och storleken på eventuella framtida utdelning-

ar föreslås av Styrelsen. I överväganden om framtida utdelning kommer Styrelsen att väga in faktorer såsom de krav som 

verksamhetens art, omfattning samt risker ställer på storleken av det egna kapitalet samt Bolagets konsolideringsbehov, 

likviditet och ställning i övrigt. Preferensaktier av serie C har företräde till utdelning framför stamaktieägare upp till ett 

ackumulerat belopp om 30,5 MSEK. Fastställd årlig utdelning för preferensaktier av serie B har dock företräde framför 

utdelning till preferensaktier om serie C.

På sikt är målet är att dela ut 50 procent av justerat rörelseresultat, vilket innebär rörelseresultatet minskat med fast-

ställd utdelning på preferensaktie av serie B.

Avsnitt D – Risker

D.1 Huvudsakliga risker 

relaterade till Bolaget 

eller branschen

Prime Livings verksamhet och marknad är föremål för ett antal risker som helt eller delvis är utanför Bolagets kontroll och 

som påverkar eller kan komma att påverka Prime Livings verksamhet, finansiella ställning och resultat. Nedanstående 

riskfaktorer, som beskrivs utan inbördes rangordning och utan anspråk på att vara heltäckande, bedöms vara av betydelse 

för Prime Livings framtida utveckling. Huvudsakliga risker relaterade till Bolagets verksamhet och marknad innefattar:

 • Fastighetsbranschen och dess branschrelaterade risker påverkas i stor utsträckning av makroekonomiska faktorer och 

en negativ utveckling av dessa faktorer kan medföra en väsentlig negativ inverkan på Bolaget.

 • Det finns en risk att efterfrågan på lägenheter sjunker på de flesta eller samtliga geografiska marknader, vilket skulle 

kunna ha en negativ effekt på Bolaget.

 • Prime Living är beroende av att hyresgäster betalar avtalade hyror i tid och det föreligger således en risk för att hyres-

gäster inställer sina betalningar eller i övrigt inte fullgör sina förpliktelser. Om så inträffar skulle det kunna medföra en 

negativ effekt på Bolaget.

 • Prime Livings bostadsmoduler produceras vid externa fabriker belägna i Kina. Modulernas storlek motsvarar den stan-

dard som gäller för transportcontainrar och de färdiga modulerna transporteras sedan med fartyg. Det finns en risk 

att transportmedlen fördröjs eller på annat sätt utsätts för händelser som kan fördröja transporten och/eller skada 

eller helt förstöra den last som transporteras. Om nämnda risk skulle realiseras skulle Prime Living kunna påverkas 

negativt.

 • Bolagets bostadsmoduler tillverkas med en standardiserad metod och utvalda material. Om konstruktionsfel och/

eller kvalitetsbrister skulle uppstå, kan det ha en väsentlig negativ effekt på Prime Living.

 • Oväntade förändringar i underhållskostnader samt driftkostnader kan påverka Bolaget negativt. 

 • 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 Bolaget. 

 • Prime Livings förvaltningsfastigheter redovisas i balansräkningen till verkligt värde och värdeförändringarna redovisas 

i resultaträkningen. Såväl fastighetsspecifika försämringar såsom lägre hyresnivåer och ökad vakansgrad som mark-

nadsspecifika försämringar såsom högre direktavkastningskrav kan påverka Bolaget negativt.
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D.1

Huvudsakliga risker 

relaterade till Bolaget 

eller branschen

 • Vid förvärv och bebyggelse av fastigheter föreligger bland annat osäkerhet beträffande hantering av hyresgäster, 

oförutsedda kostnader för miljösanering, ombyggnad och hantering av tekniska problem, myndighetsbeslut samt 

uppkomsten av tvister relaterade till förvärvet eller fastighetens skick.

 • Om sådana tekniska problem skulle uppstå med Bolagets fastigheter kan de komma att medföra betydligt ökade 

kostnader för fastigheterna och därmed även komma att negativt påverka Prime Living.

 • Prime Livings bostadsmoduler tillverkas av externa parter i Kina och priset på moduler påverkas av valutafluktuationer 

vilket skulle kunna ha en väsentlig negativ inverkan på Prime Living.

 • Fastighetsförvaltning och fastighetsexploatering medför miljöpåverkan. Det finns under vissa förutsättningar risk för 

att Prime Living blir ansvarig för marksanering eller efterbehandling avseende förekomst eller misstanke om 

 förorening i mark, vattenområden eller grundvatten för att ställa fastigheten i sådant skick som följer av miljöbalken. 

Sådana krav kan påverka Prime Living negativt.

 • Det finns risk att tredje part riktar skadeståndsanspråk mot Prime Living. En tvist som förloras eller av annan anled-

ning drar ut på tiden och tar tid och resurser i anspråk skulle kunna ha en väsentlig negativ inverkan på Prime Living.

Det kan även finnas andra risker som ännu inte är kända för Bolaget.

D.3 Huvudsakliga risker 

relaterade till 

värdepapperna 

Alla investeringar i värdepapper är förknippade med risker. Sådana risker kan leda till att priset på Bolagets aktier faller 

avsevärt och investerare riskerar att förlora hela eller delar av sin investering. Huvudsakliga risker relaterade till Bolagets 

stamaktier och teckningsoptioner innefattar:

 • Ägande av aktier och teckningsoptioner är oundvikligen förenat med risk och risktagande. Eftersom en investering i 

aktier och teckningsoptioner både kan komma att öka och minska i värde finns en risk för att en investerare inte kom-

mer få tillbaka vad denne investerat.

 • Att en aktiv, likvid och fungerande marknad för handel med Prime Living-aktier inte utvecklas, kursen för aktierna kan 

bli volatil och potentiella investerare kan förlora en del av eller hela sin investering.

 • Nuvarande större aktieägare kommer även fortsättningsvis att ha betydande inflytande över Prime Living och möjlig-

het att påverka ärenden som kräver aktieägarnas godkännande efter Erbjudandet.

 • Prime Livings möjlighet ett lämna utdelning till sina aktieägare beror på Bolagets framtida intjäning, finansiella ställ-

ning, kassaflöden, behov av rörelsekapital, kostnader för investeringar och andra faktorer.

 • Befintliga aktieägares framtida försäljning av stamaktier kan få kursen för stamaktierna att sjunka;

Det kan även finnas andra risker som ännu inte är kända för Bolaget.

Avsnitt E – Erbjudande

E.1 Emissionsbelopp och 

emissionskostnader

Erbjudandets totala värde uppgår till 260,9 MSEK. Bolagets bruttointäkter genom nyemissionen som genomförs som en 

del av Erbjudandet uppgår till högst 150 MSEK före emissionskostnader. Om Överteldelningsoptionen utnyttjas i sin hel-

het kommer bruttointäkterna från denna att uppgå till ca 39,1 MSEK för emissionskostnader varvid Erbjudandets total-

värde skulle komma att uppgå till 300,0 MSEK. Bolaget har förbundit sig att betala provision till ABG Sundal Collier base-

rat på bruttointäkterna. 

Bolagets kostnader i samband med noteringen av stamaktierna och teckningsoptionerna på First North Premier och 

Erbjudandet förväntas uppgå till cirka 19 MSEK.

E.2a Motiv och användning 

av emissionslikviden

Prime Living har valt att genomföra Erbjudandet i syfte att få tillgång till ytterligare expansionskapital för att ta till vara 

på de stora tillväxtmöjligheter Bolaget ser i marknaden. Obligationen Prime Living 01 är sedan september 2013 noterade 

på First North Bond Market och i december 2014 upptogs Prime Livings preferensaktier av serie B till handel på First 

North. Prime Livings Styrelse och ägare ser en marknadsnotering av stamaktierna som ett naturligt steg i Bolagets fort-

satta utveckling, och som bedöms ytterligare stärka Bolagets möjligheter att framöver erhålla finansiering till bättre vill-

kor än vad som annars hade varit möjligt. Erbjudandet förväntas även bidra till ett ökat intresse för Bolaget bland nya 

grupper av investerare, liksom bland kommuner, kunder, media, analytiker och andra intressenter. Vidare är det Styrelsens 

intention att initiera förberedelsearbetet för ett listbyte till Nasdaq Stockholms huvudlista med avsikten att genomföra 

ett sådant listbyte under andra halvåret 2016.

Prime Living förväntar sig att erhålla en bruttolikvid om 150 MSEK från nyemissionen som genomförs som en del av 

Erbjudandet. I första hand ska emissionslikviden användas till att delfinansiera planerade nybyggnadsprojekt av student-

bostäder samt i andra hand till förvärv av framtida mark samt byggrätter.



10 INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV STAMAKTIER I PRIME LIVING AB (PUBL)

Sammanfattning

E.3 Erbjudandets  former 

och villkor

Erbjudandet: Erbjudandet omfattar 5 217 392 stamaktier och är uppdelat i två delar:

 • Erbjudandet till allmänheten i Sverige

 • Det institutionella erbjudandet

Erbjudandet omfattar högst 5 217 392 stamaktier, varav Bolaget erbjuder högst 3 000 000 nyemitterade stamaktier och 

högst 2 217 392 utgörs av befintliga stamaktier. Av dessa befintliga stamaktier erbjuds 2 089 848 aktier av Bolagets 

huvudaktieägare Amun Holding AB1) och Scan Scaff AB (gemensamt ”Huvud ägarna”) och 127 544 befintliga stamaktier 

erbjuds av övriga tre aktieägare (tillsammans med Huvudägarna, de ”Säljande Aktieägarna”). Erbjudandet motsvarar 

38,7 procent av det totala antalet stamaktier i Bolaget räknat efter full anslutning i Erbjudandet.

För att täcka en möjlig övertilldelning i samband med Erbjudandet har Bolaget åtagit sig att, på begäran av ABG 

 Sundal Collier, emittera ytterligare stamaktier som representerar högst 15 procent av det antal stamaktier som ingår i 

Erbjudandet (”Övertilldelningsoptionen”), motsvarande högst 782 608 nya stamaktier, vilket representerar 5,49 pro-

cent av det totala antalet stamaktier i Bolaget räknat efter full anslutning i Erbjudandet.

De nya stamaktierna emitteras av Bolaget på grundval av ett bemyndigande som Styrelsen erhöll på årsstämma den 

21 maj 2015. Genom nyemissionen inom ramen för Erbjudandet, av maximalt 3 000 000 stamaktier, kommer Prime 

Livings aktiekapital att öka med högst 150 000 SEK från 588 555,00 SEK2) till 738 555,00 SEK. Prime Living kommer 

genom Erbjudandet att tillföras kapital om högst 150 MSEK, före transaktionskostnader. För det fall att Övertilldelnings-

optionen utövas i sin helhet kommer ytterligare högst 782 608 stamaktier att emitteras, innebärande en ytterligare 

ökning av aktiekapitalet med högst 39 130,40 SEK där Prime Living tillförs ytterligare kapital om högst ca 39,1 MSEK, före 

transaktionskostnader.

Anbudsförfarande: Institutionella investerare kommer att ges möjlighet att delta i Erbjudandet i en form av anbuds-

förfarande genom att lämna intresseanmälningar. Anbudsförfarandet pågår under perioden 2 – 11 juni 2015. Anbuds-

förfarandet för institutionella investerare kan komma att avbrytas tidigare. Meddelande om sådant eventuellt avbrytande 

lämnas genom pressmeddelande via en eller flera internationella nyhetsbyråer.

Erbjudandepris: Erbjudandepriset har fastställts av Styrelsen efter samråd med ABG Sundal Collier till 50 SEK per stam-

aktie. Priset har fastställts baserat på diskussioner med vissa institutionella investerare och en jämförelse med marknads-

priser för andra jämförbara börsnoterade bolag. Courtage uttas ej.

Anmälningsperiod: För allmänheten i Sverige kan anmälan om förvärv av stamaktier göras under perioden 2 – 10 juni 

2015. 

Institutionella investerare i Sverige inbjuds att delta i ett anbudsförfarande som pågår under perioden 2 – 11 juni 

2015. Styrelsen i Prime Living förbehåller sig rätten att förkorta eller förlänga anmälningsperioden.

1) Prime Livings styrelseledamot och VD Jan Severa och styrelseledamot Ola Wengberg äger 56 respektive 44 procent av aktierna i Amun Holding AB. 
2) Inklusive emissionen om 233 000 stamaktier som per dagen för Prospektet är under registrering. 

Anmälan:

Allmänheten: Anmälan om teckning av stamaktier inom ramen för Erbjudandet till allmänheten ska ske under perioden 

2 – 10 juni 2015 och avse lägst 100 stamaktier och högst 2 000 stamaktier, i jämna poster om 50 stamaktier.

Anmälan ska göras via Avanza, via SEB:s internetbank eller på särskild anmälningssedel som kan erhållas från något av 

SEB:s kontor eller beställas från Prime Living. Anmälningssedel finns tillgänglig på Prime Livings hemsida 

(www.primeliving.se), ABG Sundal Colliers hemsida (www.abgsc.se) och SEB:s hemsida för prospekt (www.sebgroup.com/

prospectuses).  

Anmälan ska ha inkommit till SEB senast klockan 17:00 den 10 juni 2015. Observera att vissa bankkontor stänger före 

klockan 17:00. Ansökningar inkomna för sent, liksom ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel, kan komma att 

lämnas utan avseende. Inga ändringar eller tillägg får göras i förtryckt text. Endast en anmälan per person får göras och 

endast den anmälan som SEB registrerar först kommer beaktas. Observera att anmälan är bindande. 

Den som anmäler sig för förvärv av stamaktier hos SEB måste ha ett VP-konto, ett servicekonto eller en värdepap-

persdepå hos ett valfritt värdepappersinstitut eller en värdepappersdepå hos SEB. Personer som inte har ett VP-konto, ett 

servicekonto eller en värdepappersdepå hos ett valfritt värdepappersinstitut eller hos SEB, måste öppna sådant konto eller 

sådan depå före inlämnandet av anmälningssedeln. Observera att det kan ta tid att öppna ett VP-konto, ett servicekonto 

eller en värdepappersdepå. Den som anmäler sig genom SEB måste dessutom ha ett bankkonto hos SEB. Saldot på det 

bankkonto hos SEB eller den värdepappersdepå hos SEB som anges på anmälningssedeln ska motsvara lägst det belopp 

som anges i ansökan under tiden från klockan 00:00 den 10 juni 2015 till klockan 24:00 den 16 juni 2015.

Institutionella investerare: Intresseanmälningar från institutionella investerare i Sverige och i utlandet ska lämnas till 

ABG Sundal Collier och kan göras från och med den 2 –11 juni 2015. Styrelsen i Prime Living för behåller sig rätten att för-

korta eller förlänga anmälningsperioden. Beslut om sådan eventuell förkortning eller förlängning kommer att offentlig-

göras genom ett pressmeddelande.
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Sammanfattning

forts., 
E.3

Erbjudandets  former 

och villkor

Tilldelning:

Allmänheten: Beslut om tilldelning av stamaktier kommer att fattas av Styrelsen i samråd med ABG Sundal Collier. 

Vid tilldelningsbeslutet ska Styrelsen särskilt komma att prioritera målet att uppnå en god institutionell ägarbas och 

en bred spridning av stamaktierna bland allmänheten för att möjliggöra en regelbunden och likvid handel med Prime 

Livings stamaktier på First North Premier. Tilldelning beräknas ske den 12 juni 2015. Snarast därefter kommer avräknings-

nota att sändas ut till dem som erhållit tilldelning i Erbjudandet. De som inte tilldelats stamaktier får inget meddelande.

Tilldelning kommer endast att ske i jämnt 50-tal stamaktier. Tilldelning kommer i första hand att ske så att ett visst 

antal stamaktier tilldelas per anmälan till dem som erhåller tilldelning. Tilldelning härutöver sker med viss, för alla lika, 

procentuell andel av det överskjutande antal stamaktier som anmälan avser. Om Erbjudandet övertecknas kan anmälan 

resultera i utebliven tilldelning eller tilldelning av ett lägre antal stamaktier än anmälan avser, varvid tilldelning helt eller 

delvis kan komma att ske genom slumpmässigt urval. Tilldelningen är inte beroende av när under anmälningsperioden 

anmälan inges.

Tilldelning kan ske till anställd i ABG Sundal Collier dock utan att dessa prioriteras. Tilldelning sker i sådant fall i enlig-

het med Svenska fondhandlarföreningens regler och Finansinspektionens föreskrifter.

Institutionella investerare: Vid beslut om tilldelning av stamaktier inom ramen för Erbjudandet till institutionella 

investerare kommer, som ovan nämnts, att eftersträvas att Prime Living får en god institutionell ägarbas. Fördelning 

bland de institutioner som lämnat intresseanmälan sker helt diskretionärt.  

Betalning: Full betalning för tilldelade stamaktier ska erläggas kontant senast två bankdagar efter utsänd avräkningsnota, 

det vill säga omkring den 16 juni 2015. Betalning ska ske enligt anvisningar på utsänd avräkningsnota. Observera att för 

betalningar som sker via Avanza ska likvida medel för betalning av tilldelade aktier finnas på depån från sista anmälnings-

dag den 10 juni 2015 till och med likviddagen som beräknas till den 16 juni 2015. Om tillräckliga medel inte finns till-

gängliga på bankkonto eller värdepappersdepå på likviddagen, eller om full betalning inte sker i rätt tid, kan tilldelade 

aktier komma att överlåtas och säljas till annan part. Skulle försäljningspriset vid en sådan överlåtelse komma att under-

stiga Erbjudandepriset kan den som ursprungligen erhöll tilldelning av dessa aktier komma att få svara för mellan-

skillnaden.

Registrering: Registrering hos Euroclear av tilldelade och betalda stamaktier beräknas såväl för institutionella investerare 

som för allmänheten ske med början omkring den 12 juni 2015, varefter Euroclear sänder ut en VP-avi som utvisar det 

antal stamaktier i Prime Living som har registrerats på mottagarens VP-konto.

E.4 Intressen som har 

betydelse för 

erbjudandet m.m.

Prime Livings finansiella rådgivare i samband med Erbjudandet och noteringen av stamaktierna och teckningsoptionerna 

är ABG Sundal Collier. ABG Sundal Collier (samt till dem närstående företag) har tillhandahållit, och kan i framtiden kom-

ma att tillhandahålla, tjänster inom ramen för den ordinarie verksamheten och i samband med andra transaktioner åt 

 Prime Living för vilka de erhållit, respektive kan komma att erhålla, ersättning.

E.5 Lockupavtal Enligt Placeringsavtalet som väntas att ingås mellan Bolaget, Huvudägarna och ABG Sundal Collier omkring den 11 juni 

2015 kommer vissa befintliga större aktieägare, aktieägande styrelseledamöter, däribland Bolagets ledande befattnings-

havare att åta sig, med vissa förbehåll, att inte sälja sina respektive innehav under viss tid efter att handeln har inletts på 

First North Premier (”Lock up-perioden”). Lock up-perioden för aktieägare som inte är ledande befattnings havare kom-

mer att vara 180 dagar, medan Lock up-perioden för Bolagets ledande befattningshavare, som per dagen för Prospektet 

äger aktier i Bolaget, kommer att vara 360 dagar. Efter utgången av Lock up-perioden får aktierna bjudas ut till försälj-

ning, vilket kan påverka aktiens marknadspris. ABG Sundal Collier kan göra undantag från dessa åtaganden. Enligt place-

ringsavtalet åtar sig Bolaget, med vissa undantag, att gentemot ABG Sundal Collier t.ex. inte besluta om eller föreslå 

bolagsstämman en ökning av aktiekapitalet genom nyemission av aktier eller andra finansiella instrument under en 

 period av 360 dagar från den första dagen för handel av Bolagets aktier på First North Premier utan skriftligt tillstånd från 

ABG  Sundal Collier.

E.6 Utspädningseffekt Förutsatt att Erbjudandet fulltecknas kommer antalet stamaktier i Bolaget att öka från 10 471 000 aktier1) till 13 471 000 

aktier vilket motsvarar en utspädningseffekt om 22,3 procent. 

1) Inklusive emissionen om 233 000 stamaktier som per dagen för Prospektet är under registrering.

E.7 Kostnader som åläggs 

investerare

Ej tillämplig. Bolaget ålägger inte investeraren några kostnader.
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En investering i Prime Livings aktier är förknippad med olika 
risker. Ett antal faktorer påverkar, eller skulle kunna påver-
ka, Prime Livings affärsverksamhet, både direkt och indirekt. 
Nedan beskrivs, utan någon särskild ordning och utan 
anspråk på att vara uttömmande, några av de riskfaktorer 
och väsentliga omständigheter som anses vara avgörande 
för Prime Livings verksamhet och framtida utveckling. 
Risker na nedan är inte de enda som Bolaget och dess aktie-
ägare kan komma att exponeras för. Ytterligare risker som 
för närvarande är okända för Bolaget, eller som Prime Living 
för närvarande tror är oväsentliga, kan också få negativ 
inverkan på Prime Livings verksamhet, resultat eller finan-
siella ställning. Sådana risker kan även leda till att Prime 
Livings aktiekurs faller kraftigt, och investerare kan poten-
tiellt förlora hela eller delar av sin investering.

Utöver detta avsnitt bör investerare även beakta den 
övriga informationen i Prospektet i dess helhet. Prospektet 
innehåller även framåtriktade uttalanden som är avhängiga 
av framtida händelser, risker och osäkra förhållanden. Prime 
Livings verkliga resultat kan avvika i hög grad från de förvän-
tade resultaten i dessa framåtriktade uttalanden till följd av 
många faktorer, inklusive men inte begränsat till de risker 
som beskrivs nedan i Prospektet.

Bolags  och branschrelaterade risker
Förändringar i makroekonomiska faktorer kan leda till högre 
vakansgrad och räntor, ökade kostnader samt lägre 
hyresnivåer
Fastighetsbranschen och dess branschrelaterade risker påverkas i 
stor utsträckning av makroekonomiska faktorer såsom den allmänna 
konjunkturutvecklingen, tillväxten, sysselsättningen, produktions-
takten för nya lokaler, förändringar i infrastruktur, befolknings-
tillväxt, inflationen och räntenivåerna. Tillväxten i ekonomin 
på verkar sysselsättningsgraden, som är en väsentlig grund för utbud 
och efterfrågan på hyresmarknaden och därmed påverkar vakans-
grader och hyresnivåer.

Förväntningar om inflationen styr räntan och påverkar därmed 
finansnettot. Räntekostnaden för skulder hos bl.a. kreditinstitut är en 
stor kostnad för Prime Living. På längre sikt får förändringar i räntan 
en väsentlig påverkan på Prime Livings resultat och kassaflöde. Infla-
tionen påverkar också Prime Livings kostnader. Utöver detta påver-
kar förändringar i ränta och inflation även avkastningskraven och 
därmed fastigheternas marknadsvärde. Prime Livings hyresgäster är i 
dag enbart bostadshyresgäster och de kommer alltid utgöra en helt 
dominerande andel av hyresintäkterna.

Om någon av de ovan beskrivna riskerna realiseras skulle det 
kunna ha en väsentlig negativ inverkan på Bolagets verksamhet, 
resultat eller finansiella ställning.

Förändringar i utbud och efterfrågan på fastigheter på olika 
geografiska marknader kan leda till lägre avkastning på 
fastighetsinvesteringar
Utbud och efterfrågan avseende fastigheter och därmed avkastning-
en på fastighetsinvesteringar skiljer sig mellan olika geografiska 
marknader och kan komma att utvecklas på olika sätt inom olika 
geografiska marknader. Prime Living har en diversifierad fastighets-
portfölj med fastigheter på olika geografiska marknader. Det finns en 
risk att efterfrågan sjunker på de flesta eller samtliga geografiska 
marknader, vilket skulle kunna ha en negativ effekt på Prime Livings 
resultat eller finansiella ställning.

Prime Living påverkas av nivån på hyresintäkter, den 
uthyrningsgrad som Bolaget kan upprätthålla avseende sina 
hyreslägenheter och löper även risk att hyresgäster inte 
betalar avtalade hyror i tid
Om uthyrningsgrad eller hyresnivåer sjunker, oavsett skäl, påverkas 
Prime Livings resultat negativt. Risken för stora svängningar i vakan-
ser och bortfall av hyresintäkter ökar ju fler enskilt stora hyresgäster 
ett fastighetsbolag har. Prime Living har idag enbart bostadshyres-
gäster (studenter) förutom i Lund där Lunds Universitet hyr samtliga 
lägenheter.

Prime Living är beroende av att hyresgäster betalar avtalade 
hyror i tid och det föreligger således en risk för att hyresgäster instäl-
ler sina betalningar eller i övrigt inte fullgör sina förpliktelser. Om så 
inträffar skulle Prime Livings resultat och finansiella ställning kunna 
påverkas negativt.

Prime Living är exponerat för risker relaterade till 
produktionsstörningar
Prime Livings moduler tillverkas idag av externa parter i Kina. Dessa 
parter hyr bland annat in sig i lokaler där modulerna produceras. Det 
finns en risk att de externa parternas hyresavtal eller andra avtal som 
har betydelse för produktionen av moduler upphör eller bryts vilket 
skulle kunna medföra att avtalade leveranser av moduler försenas 
eller uteblir. Det finns även en risk att händelser inträffar, till exem-
pel lokala strejker, fabriksbränder, naturkatastrofer eller andra hän-
delser som medför produktionsstörningar eller att avtalade leveran-
ser av moduler försenas eller uteblir. Om någon av dessa risker skulle 
realiseras kan Prime Livings rykte, resultat eller finansiella ställning 
påverkas negativt.

Prime Livings bostadsmoduler tillverkas i Kina och det finns 
en risk att bostadsmodulerna skadas eller förstörs under 
transport såväl till sjöss som på land
Prime Living producerar sina bostadsmoduler vid två externa fabriker 
belägna i Kina. Modulernas storlek motsvarar den standard som gäl-
ler för transportcontainrar och de färdiga modulerna transporteras 
sedan med fartyg, normalt till den lossningshamn som ligger när-
mast den plats där bostäderna ska upprättas. Den sista transport-
sträckan fram till slutdestinationen sker normalt med lastbil. Det 

Riskfaktorer
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finns en risk att transportmedlen fördröjs eller på annat sätt utsätts 
för händelser, till exempel skeppsbrott, att last spolas över bord, kol-
lisioner eller hårt väder, som kan fördröja transporten och/eller skada 
eller helt förstöra den last som transporteras. Om någon av dessa 
risker skulle realiseras kan Prime Livings rykte, resultat eller finan-
siella ställning påverkas negativt.

Prime Living är exponerat för risker relaterat till sina 
fastighetsutvecklingsprojekt
Prime Livings verksamhet omfattar till stor del fastighetsutvecklings-
projekt i form av nybyggnationer. Det är således en förutsättning för 
Bolagets fortsatta utveckling att sådana projekt kan genomföras 
med ekonomisk lönsamhet. Möjligheten att genomföra fastighets-
utvecklingsprojekt med ekonomisk lönsamhet är bland annat bero-
ende av ett antal faktorer såsom att Prime Livinig kan bibehålla och 
rekrytera nödvändig kompetens inom bland annat bygg, projekte-
ring, design och försäljning, erhålla och bibehålla nödvändiga till-
stånd och myndighetsbeslut (inklusive tidsbegränsade bygglov som 
kan komma att sägas upp i förtid) samt upphandla entreprenader för 
projektens genom förande på för Bolaget acceptabla villkor. Det finns 
en risk att upphandlade entreprenader, av skäl hänförliga till entre-
prenören, fördröjs eller inte kan fullföljas vilket i sin tur bland annat 
skulle  kunna medföra ökade projekteringskostnader eller att Prime 
Livings kunder riktar krav till följd av avtalsbrott.

Vidare är Prime Livings fastighetsutveckling beroende av löpande 
tillförsel och finansiering av nya projekt på för Bolaget acceptabla 
villkor, innefattande bland annat tillgång till nya fastigheter för 
nybyggnation, erhållande av byggrätter, bygglov samt utveckling av 
befintliga och nya samarbeten med samarbetspartners. Möjligheten 
att genomföra fastighetsutvecklingsprojekt med ekonomisk lönsam-
het kan dessutom bland annat påverkas av om projekten i tillräcklig 
grad svarar mot marknadens efterfrågan, om efterfrågan eller mark-
nadshyror generellt förändras, bristande planering, analys och kost-
nadskontroll, förändringar i skatter och avgifter, samt andra faktorer 
som kan leda till fördröjningar eller ökade eller oförutsedda kostna-
der i projekten.

Vid såväl nyproduktion som vid fastighetsförvaltning förekom-
mer tekniska risker. Dessa inkluderar risk för konstruktionsfel, 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 förseningar av planerade nypro-
duktioner eller ökade kostnader för nyproduktion och förvaltning av 
Bolagets fastigheter.

Vidare kan det inte uteslutas att Bolaget kan komma att miss-
lyckas med att erhålla och bibehålla nödvändiga myndighetsbeslut 
eller tillstånd för nyproduktion eller ändrad användning av förvärva-
de fastigheter, eller att förändringar i tillstånd, planer, föreskrifter 
eller lagstiftning leder till att fastighetsutvecklingsprojekt försenas, 
fördyras eller inte alls kan genomföras.

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

Prime Livings standardiserade tillverkningsmetod avseende 
bostadsmoduler medför en risk för konstruktionsfel och 
kvalitetsbrister
Bolagets bostadsmoduler tillverkas med en standardiserad metod 
och utvalda material. Detta skapar kostnadsfördelar men medför en 
risk att eventuella konstruktionsfel och/eller kvalitetsbrister som kan 

komma att uppstå som drabbar ett fåtal till ett flertal bostadsmodu-
ler. Vidare anlade Bolaget sitt första bostadskomplex baserat på 
moduler 2011 varför det finns en risk att det med anledning av en 
mer långsiktig användning av bostäderna uppdagas konstruk tions fel 
och/eller kvalitetsbrister som ännu är okända. Om konstruktionsfel 
och/eller kvalitetsbrister skulle uppstå, kan det ha en väsentlig nega-
tiv effekt på Prime Livings rykte, resultat eller 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 taxe-
bundna såsom kostnader för el, renhållning, vatten och värme. Flera 
av dessa varor och tjänster kan endast köpas från en aktör, vilket kan 
påverka priset. I den mån eventuella prishöjningar inte kompenseras 
genom reglering i hyresavtal, eller hyresökning genom omförhand-
ling av hyresavtal, kan Prime Livings resultat eller finansiella ställning 
påverkas negativt.

Utgifter för underhåll är hänförliga till åtgärder som syftar till att 
långsiktigt bibehålla fastighetens standard. Dessa utgifter kostnads-
förs i den utsträckning de utgör reparationer och utbyten av mindre 
delar. Andra tillkommande utgifter av underhållskaraktär aktiveras i 
samband med att utgiften uppkommer. Prime Living har en plane-
ring för genomförande av de underhållsåtgärder som bedöms erfor-
derliga. Oförutsedda och omfattande renoveringsbehov kan dock 
påverka Prime Livings resultat eller finansiella ställning negativt.

Prime Living är beroende av att dess motparter kan uppfylla 
sina finansiella åtaganden 
Kreditrisk definieras som risken för att Prime Livings motparter inte 
kan uppfylla sina finansiella åtaganden mot Prime Living. Bolagets 
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 lik-
viditets överskott samt vid erhållande av lång och kortfristiga kredit-
avtal. 

Vidare har Bolaget ingått ett hyresavtal omfattande 200 stu-
dentlägenheter med Lunds Universitet. Lunds Universitet är statligt 
finansierad och deras finansiella anslag baseras på politiska beslut. I 
framtiden kan Prime Living komma att ingå liknande avtal med sam-
ma eller andra universitet. Det finns en risk att Prime Livings mot-
parter inte kan uppfylla sina åtaganden. Uteblivna hyresintäkter eller 
andra intäkter kan därmed påverka Bolagets resultat eller finansiella 
ställning negativt.

Prime Living och dess dotterbolag har gjort finansiella 
åtaganden i låneavtal
Om Prime Living eller något av dess dotterbolag bryter mot ett eller 
flera finansiella eller övriga åtaganden i ett eller flera låneavtal skulle 
det kunna leda till att lån sägs upp till omedelbar betalning eller att 
kreditinstitutet tar säkerheter i anspråk, vilket skulle kunna ha en 
negativ effekt på Bolagets finansiella ställning och resultat.

Prime Living räntekostnader påverkas av förändringar i 
ränteläget
Utöver Bolagets obligationslån och eget kapital finansieras Koncer-
nens verksamhet till stor del av upplåning från kreditinstitut. Ränte-
risken definieras som risken att förändringar i ränteläget samt margi-
nal mellan statsobligationer och banker/finansinstitut påverkar 
Prime Livings räntekostnad. Räntekostnaderna påverkas, förutom av 
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omfattningen av räntebärande skulder, främst av nivån på aktuella 
marknadsräntor och kreditinstitutens marginaler samt av vilken 
 strategi Prime Living väljer för bindningstiden på räntorna.

Marknadsräntor påverkas främst av den förväntade inflations-
takten. De kortare räntorna påverkas främst av Riksbankens så kalla-
de reporänta, vilken utgör ett penningpolitiskt styrinstrument. Pen-
ningpolitiken i Sverige syftar till att genom justering av reporäntan 
söka hålla inflationen på två procent. I tider med stigande inflations-
förväntningar kan räntenivån väntas stiga och i tider med sjunkande 
inflationsförväntningar kan räntenivån väntas sjunka. Ju längre 
genomsnittlig räntebindningstid som Prime Living har på sina lån ju 
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 
ränte risk som negativt kan påverka Bolagets resultat eller finansiella 
ställning.

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. Koncernens ränte-
bärande skulder uppgick per 31 mars 2015 till cirka 328 MSEK. Under 
finanskrisen 2008-2009 var volatiliteten och störningarna på finans- 
och kreditmarknaderna extremt stora, med en minskad likviditet och 
höjda kreditriskpremier för många kreditinstitut. Det finns risk för att 
Prime Living framöver inte kommer att kunna refinansiera sina 
befintliga skuldförbindelser alternativt att detta inte kan ske på skäli-
ga villkor, vilket skulle kunna ha en väsentlig negativ effekt på Bola-
gets verksamhet, finansiella ställning och resultat.

Prime Livings bostadsmoduler tillverkas av externa parter i 
Kina och priset på moduler påverkas av valutafluktuationer
Med valutarisk avses risken för negativ påverkan på resultat- och 
balansräkning till följd av förändrade valutakurser. Prime Living har 
genom sina inköp av moduler från Kina en valutarisk mot framför allt 
den kinesiska CNY men även en liten del mot den amerikanska USD 
för frakten. Beroende på projektets utformning upphandlas mellan 
50 och 55 procent av den totala produktionskostnaden i CNY. En 
förstärkning av CNY med 1 procent skulle därför innebära att den 
totala kostnaden för en byggnation ökar med mellan 0,50 och 0,55 
procent. En försvagning av den svenska kronan skulle medföra att 
Bolagets resultat och finansiella ställning påverkas negativt.

Insatsvaror och råvarupriser
Prime Living är beroende av att dess leverantörer har tillgång till 
bland annat stål till konkurrenskraftiga priser. Råvarupriser är bero-
ende av världsmarknadspriser och valutautveckling men också av 
produktionskapacitet. Det finns en risk att de pris- och volymsväng-
ningar som har kännetecknat stålmarknaden, huvudsakligen på 
grund av konkurrens, konjunkturförändringar, valutakursfluktuatio-
ner och tillgång till råvaror, kommer att uppstå även i framtiden. Det 
är också möjligt att situationer uppstår då låga försäljningspriser inte 
kan kompenseras av motsvarande låga råvarukostnader för Prime 
Livings leverantörer. Om Prime Living inte kan svara mot förändrade 
priser på insatsvaror och råvarupriser kan det leda till försämrad kon-
kurrenskraft samt minskad omsättning och marginaler, vilket skulle 
påverka Bolagets resultat eller finansiella ställning negativt.

Värdet på Prime Livings fastighetsbestånd kan förändras
Prime Livings förvaltningsfastigheter redovisas i balansräkningen till 
verkligt värde och värdeförändringarna redovisas i resultaträkningen. 
Värdet på fastigheterna påverkas av ett antal faktorer, dels fastig-
hetsspecifika såsom uthyrningsgrad, hyresnivå och driftkostnader 
dels marknadsspecifika såsom direktavkastningskrav och kalkylräntor 
som härleds ur jämförbara transaktioner på fastighetsmarknaden.

Såväl fastighetsspecifika försämringar såsom lägre hyresnivåer 
och ökad vakansgrad som marknadsspecifika försämringar såsom 
högre direktavkastningskrav kan föranleda att Prime Living skriver 
ned det verkliga värdet på sina förvaltningsfastigheter, vilket skulle 
påverka Bolagets resultat eller finansiella ställning negativt.

Bolaget genomför löpande fastighetstransaktioner vilket 
medför osäkerhet och risker
Inom ramen för Bolagets verksamhet genomförs fastighetstrans-
aktioner. Alla sådana transaktioner är förenade med osäkerhet och 
risker. Vid förvärv och bebyggelse av fastigheter föreligger exempel-
vis osäkerhet beträffande hantering av hyresgäster, oförutsedda 
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 fördel-
aktigt pris eller om krav riktas mot Bolaget kan det innebära fördröj-
ningar av projekt eller ökade eller oförutsedda kostnader för fastig-
heterna eller transaktionerna. Skulle någon av de ovan beskrivna 
riskerna realiseras skulle det kunna ha en väsentlig negativ inverkan 
på Bolagets verksamhet, resultat eller finansiella ställning.

Ledande befattningshavare, övrig personal och  
operationell risk
Operationell risk definieras som risken att åsamkas förluster på 
grund av bristfälliga rutiner och/eller oegentligheter. God intern kon-
troll, ändamålsenliga administrativa system, kompetensutveckling 
och tillgång till pålitliga värderings- och riskmodeller utgör en god 
grund för att garantera operationell säkerhet. Prime Living är för sin 
verksamhet beroende av ett antal nyckelpersoner i ledande befatt-
ningar. Dessa personer bidrar med hög kompetens och lång erfaren-
het, vilket är viktigt för Bolagets verksamhet. Om en eller flera av 
dessa nyckelpersoner lämnar Prime Living, eller om Bolagets admi-
nistrativa säkerhet och kontroll skulle brista, kan det ha en negativ 
inverkan på Bolagets verksamhet.

Prime Living kan komma att behöva anpassa sig till en 
förändrad konkurrenssituation
Prime Living verkar inom en bransch som är utsatt för konkurrens. 
Prime Livings framtida konkurrensmöjligheter är bland annat bero-
ende av Prime Livings förmåga att ligga i framkant och snabbt reage-
ra på befintliga och framtida marknadsbehov. Prime Living kan därför 
tvingas göra kostnadskrävande investeringar, omstruktureringar eller 
prissänkningar för att anpassa sig till en ny konkurrenssituation. En 
ökad konkurrens skulle kunna verka negativt på Prime Livings resul-
tat eller finansiella ställning.

Prime Livings verksamhet medför legala risker
Fastighetsverksamhet är i hög utsträckning beroende av myndig-
hetsbeslut avseende till exempel hyressättningen för bostäder. Den 
reglerade hyressättningen för bostäder, det så kallade bruksvärde-
systemet, både begränsar Prime Livings risker och påverkar 
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intjänings förmågan. Förenklat innebär systemet att hyresvärdar inte 
kan ta ut högre hyror än de hyror som har bestämts i kollektiva för-
handlingar för bostäder med motsvarande läge och standard.

Om Prime Living inte kan kompensera ökade kostnader för bostä-
der med ökade hyresnivåer skulle det kunna ha en negativ effekt på 
Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat. Nya eller änd-
rade lagar och regler eller förändringar av tillämpningen av befintliga 
lagar och regler avseende exempelvis ägande, drift och uthyrning av 
fastigheter som är tillämpliga på Prime Livings verksamhet eller dess 
kunders verksamhet kan innebära ökade kostnader, vilket skulle kun-
na ha en negativ effekt på Bolagets verksamhet, finansiella ställning 
och resultat.

Tvister och rättsliga förfaranden
Ett av Bolagets dotterbolag har bestritt en faktura från VASYD AB 
om cirka 1,7 MSEK avseende anläggningsavgifter på fastigheten 
Student kåren 4 i Lund. Orsaken till bestridandet är att beloppet 
anses vara orimligt högt. Skulle bestridandet leda till en tvist, kan det 
ha en negativ effekt på projektets resultat.

Vid sidan av ovan nämnda process, kan Prime Living eller dess 
dotterbolag komma att bli inblandade i ytterligare tvister eller krav. 
Sådana tvister kan bl.a. involvera avtalsfrågor, garantianspråk, entre-
prenadrelaterade frågor, påstådda fel i leveranser av moduler, miljö-
frågor 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 Bolaget, samt störa den nor-
mala verksamheten. Konsekvenserna av dessa risker är att det skulle 
kunna ha en väsentlig negativ inverkan på Prime Livings verksamhet, 
resultat eller finansiella ställning. 

Prime Livings försäkringsskydd kan visa sig vara otillräckligt 
för att skydda Bolaget mot samtliga förpliktelser som skulle 
kunna uppstå i verksamheten
Prime Living har tecknat försäkringar som täcker kärnverksamheten 
mot förluster och/eller potentiellt ansvar i förhållande till krav från 
tredje man. De risker som omfattas är bland annat egendomsskada, 
avbrott i verksamheten, entreprenadrelaterade frågor och ersättning 
och förmåner till anställda. Vidare finns en styrelse- och VD-ansvars-
försäkring. Vissa typer av förluster täcks generellt sett inte av försäk-
ringar 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 Bolagets befintliga försäkringar. 

De flesta av Prime Livings 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 försäkrade har betalat över-
skott eller självrisk och att det maximala beloppet under försäkring-
en inte redan har utbetalats. Om en förlust inte täcks av försäkring, 
överstiger beloppsbegränsning eller föranleder följdförluster kan det 
ha en väsentlig negativ effekt på Prime Livings verksamhet, finan-
siella ställning eller resultat. 

Prime Livings verksamhet medför miljörisker
Fastighetsförvaltning och fastighetsexploatering medför miljöpåver-
kan. Prime Living 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 efterbehand-
ling av en förorenad fastighet är den som förvärvat fastigheten, och 
som vid förvärvet känt till eller då borde ha upptäckt föroreningarna, 
ansvarig. Det innebär att krav, under vissa förutsättningar, kan riktas 
mot Prime Living för marksanering eller efterbehandling avseende 
förekomst eller misstanke om förorening i mark, vattenområden 
eller grundvatten för att ställa fastigheten i sådant skick som följer 
av miljöbalken. Sådana krav kan påverka Prime Livings resultat eller 
finansiella ställning negativt.

Skatterisker
Bolagets verksamhet påverkas av de vid var tid gällande skatteregler-
na i de jurisdiktioner Bolaget bedriver verksamhet i vilket på dagen 
för Prospektet endast omfattar verksamhet i Sverige. Dessa inklude-
rar bolagsskatt, fastighetsskatt, mervärdesskatt, regler rörande 
skatte fri avyttring av aktier, övriga statliga och kommunala pålagor 
samt ränteavdrag och bidrag. Bolagets skattesituation påverkas 
 också av huruvida transaktioner mellan bolag inom Prime Living- 
koncernen anses vara marknadsmässigt prissatta. Även om Bolagets 
verksamhet bedrivs i enlighet med Bolagets tolkning av tillämpliga 
lagar och regler på skatteområdet, och i enlighet med råd från 
skatte rådgivare, kan det inte uteslutas att Bolagets tolkning är fel-
aktig eller att sådana regler ändras med eventuell retroaktiv verkan. 
Vidare kan framtida förändringar i tillämpliga lagar och regler 
på verka förutsättningarna för Bolagets verksamhet. Härvid bör 
be aktas att det i Statens offentliga utredningar (SOU 2014:40) som 
offentliggjordes den 12 juni 2014 förslagits att nya regler ska antas 
avseende bland annat begränsningar i avdragsrätten för räntekost-
nader och andra finansieringskostnader. Om sådana regler införs kan 
Bolagets möjligheter erhålla skattemässiga avdrag komma att för-
sämras. Därtill finns det betydande skillnader i de politiska partiernas 
syn på skatter och bidrags storlek och förekomst. Det kan inte ute-
slutas att skattesatser förändras i framtiden eller att andra regelför-
ändringar sker som påverkar fastighetsägandet eller fastighetstrans-
aktioner. Skulle någon av de ovan beskrivna riskerna realiseras skulle 
det kunna ha en väsentlig negativ inverkan på Bolagets verksamhet, 
resultat eller finansiella ställning.

Risker relaterade till de värdepapper som erbjuds
En investering i Bolagets aktier kan utvecklas negativt
Ägande av aktier är oundvikligen förenat med risk och risktagande. 
Eftersom en investering i aktier både kan komma att öka och minska 
i värde finns en risk för att en investerare inte kommer få tillbaka vad 
denne investerat. Kursen på Bolagets aktier kan komma att sjunka 
under förvärvspriset varför den som väljer att förvärva dessa värde-
papper följaktligen kan komma att göra en förlust vid en senare för-
säljning av värdepapperna. Per dagen för Prospektet fanns det ingen 
offentlig marknad för Bolagets stamaktier. Det finns således en risk 
för att en aktiv handel med stamaktierna inte kommer att utvecklas 
samt att förvärvspriset inte kommer att vara representativt för 
marknadskursen för Prime Livings stamaktier efter noteringen på 
First North Premier. Utvecklingen av kursen på stamaktierna kom-
mer att vara beroende av en rad faktorer, varav vissa är bolags-
specifika och andra är knutna till aktiemarknaden som helhet. 

Dessa faktorer kan öka handelskursernas volatilitet vilket skulle 
kunna ha en negativ inverkan på Bolagets finansiella ställning, resul-
tat eller på de erbjudna värdepappernas marknadsvärde.
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Bristande likviditet i aktien och aktierelaterade värdepapper
Det kan finnas risk att likviditeten i stamaktierna kommer att vara 
otillfredsställande, vilket innebär att det finns en risk att dessa värde-
papper inte omsätts dagligen och att avståndet mellan köp- och sälj-
kurs kan vara stort. Om likviditeten är begränsad finns det en risk att 
det kan medföra svårigheter för innehavare av dessa värdepapper att 
förändra sitt innehav.

Nuvarande större aktieägare kommer efter Erbjudandet att 
fortsättningsvis ha betydande inflytande över Prime Living 
och ha möjlighet att påverka frågor som kräver aktieägarnas 
godkännande efter Erbjudandet
Bolaget har per dagen för Prospektet två aktieägare som kontrollerar 
mer än tio procent av rösterna i Bolaget. Dessa aktieägare har där-
med möjlighet att utöva ett väsentligt inflytande i ärenden som krä-
ver godkännande av aktieägarna på bolagsstämma och kan också 
komma att ha möjlighet att förhindra ett kontrollägarskifte i Bola-
get. Denna ägarkoncentration kan vara till nackdel för aktieägare 
som har andra intressen än majoritetsaktieägarnas. Även andra 
 ägare kan komma att inneha eller senare skaffa sig aktieinnehav av 
sådan storlek att det kan ha betydelse för inflytandet över Prime 
Living.

Nyemission av ytterligare värdepapper kan påverka priset  
på befintliga värdepapper
Bolaget kan i framtiden komma att nyemittera ytterligare stam-
aktier, preferensaktier av serie B eller värdepapper som kan omvand-
las till aktier. Sådana emissioner kan påverka priset på Bolagets aktier 
på ett väsentligt negativt sätt och kan medföra att vinsten per aktie 
och substansvärdet per aktie minskar. Enligt aktiebolagslagen 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 bolagsstäm-
man 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 aktierela-
terade incitamentsprogram. Det finns en risk att denna typ av emis-
sioner kan leda till att de nuvarande aktieägarnas innehav späds ut.

Prime Livings möjlighet att lämna utdelningar beror på dess 
framtida intäkter, finansiella ställning, kassaflöden, behov 
av rörelsekapital, kostnader för investeringar och andra 
faktorer 
Till dags dato har Prime Living inte beslutat om eller utbetalat någon 
utdelning för Bolagets stamaktier. Med undantag för kvartalsvisa, 
fastställda utdelningar som sker till innehavare av preferensaktier av 
serie B återinvesteras för närvarande eventuella vinster för att kunna 
expandera verksamheten. Vidare beror alla eventuella framtida 
utdelningar som Prime Living kan komma att betala på ett antal 
 faktorer, såsom framtida intäkter, finansiell ställning, kassaflöden, 
behov av rörelsekapital, kostnader för investeringar och andra fakto-
rer. Prime Living kan även komma att sakna tillräckligt med utdel-
ningsbara medel och Prime Living aktieägare kanske inte kommer att 
besluta om att betala utdelningar. 

Bolaget har även emitterat preferensaktier av serie C som medför 
en rätt till utdelning om totalt 30,5 MSEK efter det att preferens-
aktieägare av serie B har erhållit utdelning. Preferensaktier av serie C 
har företrädesrätt till utdelning om hela beloppet om totalt 30,5 
MSEK framför innehavare av stamaktier. Det finns vidare många ris-
ker som kan komma att påverka Bolagets verksamhet negativt vilka 
kan innebära att Bolagets framtida resultat inte möjliggör utdelning.

Befintliga aktieägares framtida försäljning av aktier kan få 
kursen för aktierna att sjunka
Kursen för stamaktierna i Prime Living kan sjunka om det sker omfat-
tande försäljning av aktier i Bolaget, särskilt försäljningar från Prime 
Livings styrelseledamöter, ledande befattningshavare och större 
aktieägare, eller när ett större antal aktier säljs. Försäljningar av stora 
mängder av aktier av de större aktieägarna, eller uppfattningen om 
att sådan försäljning kommer att ske, kan ha en negativ inverkan på 
Bolagets aktiekurs.



INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV STAMAKTIER I PRIME LIVING AB (PUBL) 17

För att stödja Bolagets fortsatta utveckling och tillväxt har Styrelsen beslutat om att genomföra en ägarspridning som består av en kombination 
av nyemitterade och existerande stamaktier. Som en följd av detta har Styrelsen den 1 juni 2015 ansökt om godkännande att notera Bolagets 
stam aktier på First North Premier och att första dag för handel ska vara den 12 juni 2015.

Erbjudandet omfattar högst 5 217 392 stamaktier, varav Bolaget erbjuder högst 3 000 000 nyemitterade stamaktier och högst 2 217 392 
utgörs av befintliga stamaktier. Av dessa befintliga stamaktier erbjuds 2 089 848 aktier av Bolagets huvud aktieägare Amun Holding AB1) och 
Scan Scaff AB (gemensamt ”Huvudägarna”) och 127 544 befintliga stamaktier erbjuds av övriga säljande aktieägare (tillsammans med Huvud-
ägarna, de ”Säljande Aktieägarna”)2). Erbjudandet motsvarar 38,7 procent av det totala antalet stamaktier i Bolaget räknat efter full anslutning 
i Erbjudandet.

För att täcka en möjlig övertilldelning i samband med Erbjudandet har Bolaget åtagit sig att, på begäran av ABG Sundal Collier, emittera 
ytterligare stamaktier som representerar högst 15 procent av det antal stamaktier som ingår i Erbjudandet (”Övertilldelningsoptionen”), mot-
svarande högst 782 608 stamaktier, vilket representerar 5,49 procent av det totala antalet stamaktier i Bolaget räknat efter full anslutning i 
Erbjudandet.

Erbjudandet riktas till allmänheten i Sverige och till institutionella investerare. Erbjudandepriset har fastställts av Styrelsen efter samråd med 
ABG Sundal Collier till 50 SEK per stamaktie Priset har fastställts baserat på diskussioner med vissa institutionella investerare och en jämförelse 
med marknadspriser för andra jämförbara börsnoterade bolag. 

De nya stamaktierna emitteras av Bolaget på grundval av ett bemyndigande som Styrelsen erhöll på årsstämma den 21 maj 2015. Genom 
nyemissionen inom ramen för Erbjudandet, av maximalt 3 000 000 stamaktier, kommer Prime Livings aktiekapital att öka med högst 150 000 
SEK från 588 555,00 SEK3) till 738 555,00 SEK. Prime Living kommer genom Erbjudandet att tillföras kapital om högst 150 MSEK, före transak-
tionskostnader. För det fall att Övertilldelningsoptionen utövas i sin helhet kommer ytterligare högst 782 608 stamaktier att emitteras, inne-
bärande en ytterligare ökning av aktiekapitalet med högst 39 130,40 SEK där Prime Living tillförs ytterligare kapital om högst cirka 39,1 MSEK, 
före trans aktionskostnader.

Erbjudandets totala värde uppgår till 260,9 MSEK. Om Övertilldelningsoptionen utövas i sin helhet, kommer Erbjudandets totalvärde att upp-
gå till 300,0 MSEK. 

I enlighet med de villkor och anvisningar som anges i Prospektet erbjuds investerare härmed att förvärva stamaktier i Prime Living AB (publ).

Stockholm den 29 maj 2015

Prime Living AB (publ)
Styrelsen

Inbjudan till förvärv av stam-
aktier i Prime Living AB (publ)

1) Prime Livings styrelseledamot och VD Jan Severa och styrelseledamot Ola Wengberg äger 56 respektive 44 procent av aktierna i Amun Holding AB.
2) SIG Utveckling 2 AB, JPK Byggställningar AB (Prime Livings styrelseordförande Jan-Erik Karström äger 20 procent) och Allotir AB tillsammans med Huvudägarna.
3) Inklusive emissionen om 233 000 stamaktier som per dagen för Prospektet är under registrering.
4) Inklusive utspädning av utestående teckningsoptioner samt de 233 000 stamaktier som är under registrering per dagen för Prospektet.
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Prime Living bildades i februari 2009 med fokus på att utveckla och uppföra studentlägenheter av hög kvalitet, i kombination med god lönsam-
het och behovet av studentbostäder var stort redan då. Bolagets ledning har över 20 års erfarenhet av projektutveckling och förvaltning, även 
internationellt. Resultatet, som krävde kreativitet och nytänkande, blev ett lägenhetskoncept med låga byggkostnader med mycket stora möjlig-
heter till skalbarhet, både i volym och i antal marknader. Lägenheterna konstrueras med moduler som produceras vid externa fabriker i Kina med 
handledning och kontroll från Sverige. Modulerna fraktas med standardfrakt hela vägen fram till byggplatsen. Prime Living förvaltar idag 344 
lägenheter och utökar nu förvaltningsportföljen genom att uppföra ytterligare cirka 3 100 lägenheter inom de närmaste åren.

Prime Living har som mål att fortsätta att växa och expandera verksamheten genom att förvärva ny mark i och i anslutning till Sveriges uni-
versitetsstäder och där behov av studentlägenheter finns på den nordiska marknaden. Prime Living bedömer möjligheterna att från och med 
2015 nå, och på medellång sikt upprätthålla, en nyproduktionstakt om 1 000 moduler per år, som mycket goda. 

Inför den planerade marknadsnoteringen av stamaktier på First North Premier har Styrelsen beslutat att genom Erbjudandet genomföra en 
spridning av Bolagets stamaktier. Bolagets styrelse har den 1 juni 2015 ansökt om en notering av Bolagets stamaktier på First North Premier. I 
samband med ansökan om noteringen av stamaktierna har Bolaget även ansökt om att dess sedan tidigare utgivna teckningsoptioner, som 
berättigar till teckning av stamaktier, ska upptas till handel på First North Premier.  

Prime Living har valt att genomföra Erbjudandet i syfte att få tillgång till ytterligare expansionskapital för att ta till vara på de stora tillväxt-
möjligheter Bolaget ser i marknaden. Prime Living förväntar sig att erhålla en bruttolikvid om högst 150 MSEK från nyemissionen som genom-
förs som en del av Erbjudandet. Styrelsen gör bedömningen att en nyemission av stamaktier stärker Bolagets finansiella beredskap i syfte att 
både tillvarata vissa av de attraktiva projektmöjligheter som Bolaget är i diskussion om och framtida projektmöjligheter. I första hand ska emis-
sionslikviden användas till att delfinansiera planerade nybyggnadsprojekt av studentbostäder samt i andra hand till förvärv av framtida mark 
samt byggrätter.

Obligationen Prime Living 01 är sedan september 2013 noterade på First North Bond Market och i december 2014 upptogs Prime Livings 
preferensaktier av serie B till handel på First North. Prime Livings Styrelse och ägare ser en marknadsnotering av stamaktierna som ett naturligt 
steg i Bolagets fortsatta utveckling, och som bedöms ytterligare stärka Bolagets möjligheter att framöver erhålla finansiering till bättre villkor än 
vad som annars hade varit möjligt. Erbjudandet förväntas även bidra till ett ökat intresse för Bolaget bland nya grupper av investerare, liksom 
bland kommuner, kunder, media, analytiker och andra intressenter. Vidare är det Styrelsens intention att initiera förberedelsearbetet för ett list-
byte till Nasdaq Stockholms huvudlista med avsikten att genomföra ett sådant listbyte under andra halvåret 2016.

Sammantaget bedömer Styrelsen att Erbjudandet är till stor fördel för Bolagets framtida utveckling. 

Styrelsen för Prime Living är ensamt ansvarig för innehållet i Prospektet, vilket har upprättats med anledning av spridningen av Bolagets stamaktier 

inför ansökan om upptagande till handel av stamaktierna och teckningsoptionerna på First North Premier. Styrelsen för Prime Living försäkrar här

med att Styrelsen har vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna i Prospektet, såvitt Styrelsen vet, överensstämmer 

med faktiska förhållanden och att ingenting är utlämnat som skulle kunna påverka Prospektets innebörd. 

Stockholm den 29 maj 2015

Prime Living AB (publ)
Styrelsen

Bakgrund och motiv
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Prime Living är inne i en mycket expansiv fas och vi ser framför oss en stabil till-
växt. 2015 har detaljplanen för projektet Spånga godkänts, samtidigt som expan-
sionen har fortsatt i  Stockholm, Göteborg, Malmö och Karlstad. Dessa orter har ett 
betydande underskott av studentbostäder och utgör basen för Prime Livings pro-
jektutveckling de kommande fyra åren. Det råder generellt fortsatt mycket stor 
brist på studentbostäder i Sverige, och med vårt koncept med stålmoduler kan vi 
på ett snabbt och effektivt sätt fortsätta öka produktionstakten även framöver. 
 Prime Living bedömer möjligheterna att från och med 2015 nå, och på medellång 
sikt upprätthålla, en nyproduktionstakt om 1 000 moduler per år, som mycket 
goda. Hittills under 2015 har 240 moduler producerats och en ny order på ca 620 
moduler har lagts under andra kvartalet för leverans till våra Pågående projekt i 
Göteborg där bygglov för 584 lägenheter har erhållits och planeras uppföras. För 
att nå målet har samarbetet i produktionsledet fördjupats med vår kinesiska leve-
rantör av moduler och totalentreprenören Modular Living ML AB. En kompletteran-
de fabrik har engagerats av våra leverantörer i Guangdong-provinsen och produk-
tionskapaciteten har därmed i ett slag fördubblats. Med dessa samarbeten skapas 
ett sammanhållande produktionssätt, med förbättrad kvalitet som resultat, vilket 
innebär kortare produktionstid och färre kompletterande arbeten. Vi har därmed 
skapat ett integrerat system och nu uppnått den kvalitet som vi eftersträvat, med 
god kontroll över hela produktionsprocessen. Denna process har pågått sedan 2009 
och vi är nu på en kvalitetsnivå som innebär att fastigheterna kan förvaltas på ett 
effektivt sätt och att vi får nöjda studenter. Vi har även förstärkt organisationen 

centralt inom såväl förvaltningssidan som projektutvecklingen. Ett särskilt fokus läggs på att utveckla ett modernt studentbostadskoncept som 
ska möta en ny generations behov. Vi arbetar med studentens behov av tjänster och service som utgångspunkt och skapar nu en interaktiv app-
baserad miljö som ger studenten möjlighet att via sin telefon exempelvis beställa en elbil i vår bilpool och att via telefonen öppna, starta och 
återlämna denna. 

Viljan från politiker och makthavare att se till att försörja studenter med bostäder har ökat markant och det innebär att det tas fram all fler 
projekt för studentbostäder. Regering har beslutat om statligt stöd vilket förbättrar förutsättningarna för att bygga. Affärsflödet med nya projekt 
i våra geografiska segment ökar därmed och Prime Living är mycket aktivt i att delta i denna process, vilket skapar goda förutsättningar för nya 
projekt de kommande åren.

Välkommen att teckna stamaktier i Prime Living!

Jan Severa
VD och koncernchef

2015 – expansion  
med kontroll

Vd har ordet
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Erbjudandet
Erbjudandet omfattar högst 5 217 392 stamaktier. Erbjudandet är 
uppdelat i två delar: 

•	 erbjudandet till allmänheten i Sverige samt 

•	 det institutionella erbjudandet. 

Övertilldelningsoption
Erbjudandet kan komma att omfatta upp till ytterligare högst 
782 608 nya stamaktier, motsvarande 15 procent av antalet stam-
aktier som omfattas av Erbjudandet, om den Övertilldelningsoption 
som beskrivs i avsnittet ”Legala frågor och kompletterande informa

tion – Placeringsavtal” utnyttjas för att täcka eventuell övertilldel-
ning i samband med Erbjudandet. Övertilldelningsoptionen kan på 
begäran av ABG Sundal Collier utnyttjas under en period om 30 
kalenderdagar från första dag för handel i Bolagets aktier på First 
North Premier.

Fördelning av stamaktier
Fördelning av stamaktier till respektive del av Erbjudandet kommer 
att ske på basis av efterfrågan. Fördelningen kommer att beslutas av 
Styrelsen i samråd med ABG Sundal Collier.

Anbudsförfarande
Institutionella investerare kommer att ges möjlighet att delta i 
Erbjudandet i en form av anbudsförfarande genom att lämna 
intresse anmälningar. Anbudsförfarandet pågår under perioden 
2 – 11 juni 2015. Anbudsförfarandet för institutionella investerare 
kan komma att avbrytas tidigare. Meddelande om sådant eventuellt 
avbrytande lämnas genom pressmeddelande via en eller flera inter-
nationella nyhetsbyråer. Se avsnittet ”Anmälan – Erbjudandet till 

institutionella investerare” nedan.

Erbjudandepris
Erbjudandepriset har fastställts av Styrelsen efter samråd med ABG 
Sundal Collier till 50 SEK per stamaktie. Priset har fastställts baserat 
på diskussioner med vissa institutionella investerare och en jämfö-
relse med marknadspriser för andra jämförbara börsnoterade bolag. 
Courtage uttas ej.

Anmälan
Erbjudandet till allmänheten
Anmälan om teckning av stamaktier inom ramen för Erbjudandet till 
allmänheten ska ske under perioden 2 – 10 juni 2015 och avse lägst 
100 stamaktier och högst 2 000 stam aktier, i jämna poster om 50 
stamaktier.

Anmälan ska göras via Avanza, via SEB:s internetbank eller på 
anmälningssedeln som kan erhållas från något av SEB:s kontor eller 
beställas från Prime Living. 

Anmälningssedel finns tillgänglig på Prime Livings hemsida 
(www.primeliving.se), ABG Sundal Colliers hemsida (www.abgsc.se) 

och på SEB:s hemsida för prospekt (www.sebgroup.com/prospectu-
ses). 

Prospekt finns att tillgå i elektronisk form på Prime Livings 
 hemsida (www.primeliving.se), ABG Sundal Colliers hemsida 
(www.abgsc.com), SEB:s hemsida för prospekt (www.sebgroup.com/ 
prospectuses), samt i tryckt form genom beställning hos Prime Living 
eller ABG Sundal Collier (se avsnittet ”Adresser” på sidan 125).

Sökande med en värdepappersdepå eller ett Investeringssparkon-
to, med särskilda regler för värdepapperstransaktioner, till exempel 
inom ramen för en kapitalförsäkring, måste kontrollera med sin bank 
eller det institut som för depån eller kontot alternativt tillhandahål-
ler kapitalförsäkringen om förvärv av stamaktier i enlighet med vill-
koren för Erbjudandet är möjlig. Observera att ansökan måste göras 
genom den bank eller institution som för kontot. 

Styrelsen i Prime Living förbehåller sig rätten att förlänga anmäl-
ningsperioden. Beslut om sådan eventuell förlängning kommer 
offentliggöras genom pressmeddelande.

Anmälan genom Avanza 
Personer som är depåkunder hos Avanza kan anmäla sig för förvärv 
av stamaktier via Avanzas internettjänst. Anmälan hos Avanza kan 
göras under perioden 2 – 10 juni 2015. För att inte förlora rätten till 
tilldelning ska depåkunder hos Avanza ha tillräckliga likvida medel 
tillgängliga på depån från den sista anmälningsdagen den 10 juni 
2015 till och med likviddagen som beräknas till den 16 juni 2015. 
Mer information finns tillgänglig på www.avanza.se.

Anmälan genom SEB
Anmälan ska ha inkommit till SEB senast klockan 17:00 den 10 juni 
2015. Observera att vissa bankkontor stänger före klockan 17:00. 
Ansökningar inkomna för sent, liksom ofullständig eller felaktigt 
ifylld anmälningssedel, kan komma att lämnas utan avseende. Inga 
ändringar eller tillägg får göras i förtryckt text. Endast en anmälan 
per person får göras och endast den anmälan som SEB registrerar 
först kommer beaktas. Observera att anmälan är bindande. 

Den som anmäler sig för förvärv av stamaktier hos SEB måste ha 
ett VP-konto, ett servicekonto eller en värdepappersdepå hos ett 
valfritt värdepappersinstitut eller en värdepappersdepå hos SEB. Per-
soner som inte har ett VP-konto, ett servicekonto eller en värdepap-
persdepå hos ett valfritt värdepappersinstitut eller hos SEB, måste 
öppna sådant konto eller sådan depå före inlämnandet av anmäl-
ningssedeln. Observera att det kan ta tid att öppna ett VP-konto, ett 
servicekonto eller en värdepappersdepå. 

Kunder i SEB:s internetbank som har en så kallad Digipass, BankID 
eller MobiltBankID kan också ansöka via SEB:s internetbank. Instruk-
tioner för deltagande i Erbjudandet finns på SEB:s internetbank. 

Villkor och anvisningar
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Villkor och anvisningar

Ansökan ska i övrigt göras på anmälningssedeln och lämnas in på ett 
av SEB:s kontor i Sverige eller skickas per post till:

SEB
Emissioner R B6
106 40 Stockholm

Den som anmäler sig genom SEB måste dessutom ha ett bankkonto 
hos SEB. Kontot i SEB måste vara ett Privatkonto, Enkla sparkontot, 
Företagskonto eller Enkla sparkontot företag. Observera att uppgift 
om bankkonto hos SEB dock endast är obligatorisk om stamaktierna 
ska registreras på ett VP-konto eller ett servicekonto eller på en vär-
depappersdepå i annat institut än SEB. 

Saldot på det bankkonto hos SEB eller den värdepappersdepå hos 
SEB som anges på anmälningssedeln ska motsvara lägst antalet 
stamaktier multiplicerat med teckningskursen under tiden från 
klockan 00:00 den 10 juni 2015 till klockan 24:00 den 16 juni 2015. 
Följaktligen måste pengar finnas eller sättas in på angivet bankkonto 
eller värdepappersdepå senast den 9 juni 2015 för att säkerställa att 
erforderligt belopp finns på angivet bankkonto eller värdepappersde-
på. Detta innebär att kontoinnehavaren förbinder sig att hålla belop-
pet tillgängligt på angivet konto eller värdepappersdepå under den 
angivna perioden och att innehavaren är medveten om att ingen till-
delning av stamaktier kommer att ske om beloppet är otillräckligt 
under denna period. Observera att beloppet inte kan disponeras 
under den angivna perioden. 

Så snart som möjligt efter att tilldelning skett kommer medlen 
att vara fritt tillgängliga för dem som inte erhåller tilldelning. Medel 
som inte är tillgängliga ger rätt till ränta under den angivna perioden, 
i enlighet med villkoren för det konto eller den värdepappersdepå 
som anges i anmälan. 

Det institutionella erbjudandet
Intresseanmälningar från institutionella investerare i Sverige ska 
lämnas till ABG Sundal Collier och kan göras från och med den 2 – 
11 juni 2015. Styrelsen i Prime Living förbehåller sig rätten att för-
korta eller förlänga anmälnings perioden. Beslut om sådan eventuell 
förkortning eller förlängning kommer att offentliggöras genom ett 
pressmeddelande.

Tilldelning
Beslut om tilldelning av stamaktier kommer att fattas av Styrelsen i 
samråd med ABG Sundal Collier. Vid tilldelningsbeslutet ska 
 Styrelsen särskilt komma att prioritera målet att uppnå en god 
institu tionell ägarbas och en bred spridning av stamaktierna bland 
allmän heten för att möjliggöra en regelbunden och likvid handel 
med Prime Livings stamaktier på First North Premier. 

Erbjudandet till allmänheten
Tilldelning kommer endast att ske i jämnt 50-tal stamaktier. Tilldel-
ning kommer i första hand att ske så att ett visst antal stamaktier 
tilldelas per anmälan till dem som erhåller tilldelning. Tilldelning här-
utöver sker med viss, för alla lika, procentuell andel av det överskju-
tande antal stamaktier som anmälan avser. Om Erbjudandet över-
tecknas kan anmälan resultera i utebliven tilldelning eller tilldelning 
av ett lägre antal stamaktier än anmälan avser, varvid tilldelning helt 
eller delvis kan komma att ske genom slumpmässigt urval. Tilldel-
ningen är inte beroende av när under anmälningsperioden anmälan 
inges.

Tilldelning kan ske till anställd i ABG Sundal Collier dock utan att 
dessa prioriteras. Tilldelning sker i sådant fall i enlighet med Svenska 
fondhandlarföreningens regler och Finans inspektionens föreskrifter.

Det institutionella erbjudandet
Vid beslut om tilldelning av stamaktier inom ramen för Erbjudandet 
till institutionella investerare kommer, som ovan nämnts, att efter-
strävas att Prime Living får en god institutionell ägarbas. Fördelning 
bland de institutioner som lämnat intresseanmälan sker helt diskre-
tionärt.   

Besked om tilldelning och betalning
Erbjudandet till allmänheten
Tilldelning beräknas ske den 12 juni 2015. Snarast därefter kommer 
avräkningsnota att sändas ut till dem som erhållit tilldelning i Erbju-
dandet. De som inte tilldelats stamaktier får inget meddelande.

Besked om tilldelning beräknas även kunna lämnas från och med 
klockan 09:00 den 12 juni 2015 för anmälningar som mottagits av 
SEB på telefon +46 (0) 8 639 27 50 alternativt via internetbanken. 

För att få besked om tilldelning måste följande anges: namn, per-
sonnummer/organisationsnummer samt VP-konto, servicekonto 
eller depånummer hos bank eller annat värdepappersinstitut. 

Likvid beräknas dras från på anmälningssedeln angivet bankkonto 
omkring den 15 juni 2015 och från angiven värdepappersdepå 
omkring den 16 juni 2015.  

Betalning för stamaktier som tilldelats genom Avanza
Depåkunder hos Avanza beräknas ha sina tilldelade stamaktier till-
gängliga på depån den 12 juni 2015. För att inte förlora rätten till 
tilldelning ska depåkunder hos Avanza ha tillräckliga likvida medel 
tillgängliga på depån från den sista anmälningsdagen den 10 juni 
2015 till och med likviddagen som beräknas till den 16 juni 2015.

Bristande eller felaktig betalning 
Om tillräckliga medel inte finns tillgängliga på bankkonto eller 
värde pappers depå på likviddagen, eller om full betalning inte sker i 
rätt tid, kan tilldelade stamaktier komma att över låtas och säljas till 
annan part. Skulle försäljningspriset vid en sådan överlåtelse komma 
att understiga Erbjudandepriset kan den som ursprungligen erhöll 
tilldelning av dessa aktier komma att få svara för mellanskillnaden.

Det institutionella erbjudandet
Institutionella investerare beräknas omkring den 12 juni 2015 i sär-
skild ordning erhålla besked om tilldelning av stamaktier, varefter 
avräkningsnota utsänds. 

Full betalning för tilldelade stamaktier ska erläggas kontant 
senast den 16 juni 2015 enligt anvisningar på avräkningsnota. 
Observera att om full betalning inte erläggs i tid, kan tilldelade stam-
aktier komma att överlåtas till annan. Skulle försäljningspriset vid 
sådan över låtelse komma att understiga priset enligt Erbjudandet, 
kan den som erhöll tilldelning av dessa stamaktier i Erbjudandet 
komma att få svara för mellanskillnaden.

Registrering och redovisning av tilldelade betalda 
stamaktier
Registrering hos Euroclear Sweden av tilldelade och betalda stam-
aktier beräknas såväl för institutionella investerare som för allmän-
heten ske med början omkring den 16 juni 2015, varefter Euroclear 
Sweden sänder ut en VP-avi som utvisar det antal stamaktier i Prime 
Living som har registrerats på mottagarens VP-konto. Avisering till 
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Villkor och anvisningar

aktieägare vars innehav är förvaltarregistrerat sker i enlighet med 
respektive förvaltares rutiner.

I syfte att möjliggöra leverans av stamaktier innan registrering av 
de nyemitterade stamaktierna inom Erbjudandet har skett hos 
Bolagsverket, och därigenom påbörja handel med stamaktierna 
omkring den 12 juni 2015, kommer ABG Sundal Collier på uppdrag 
av Bolaget låna befintliga stamaktier motsvarande totalt antal till-
delade stamaktier i Erbjudandet, inklusive eventuella stamaktier som 
kan komma att emitteras till följd av utnyttjade av Övertilldelnings-
optionen.

Rätt till utdelning
De nyemitterade stamaktierna enligt Erbjudandet medför rätt till 
eventuell vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för 
utdelning som infaller närmast efter det att stamaktierna har regist-
rerats vid Bolagsverket. Eventuell utdelning betalas ut efter beslut av 
bolagsstämma. Utbetalning ombesörjs av Euroclear Sweden eller för 
förvaltarregistrerade innehav i enlighet med respektive förvaltares 
rutiner. Rätt till utdelning tillfaller de som på den av bolagsstämman 
eller Styrelsen fastställda avstämningsdagen för sådan utdelning är 
registrerade som ägare i den av Euroclear Sweden förda aktieboken. 
Se även avsnittet ”Aktiekapital och ägarförhållanden” (sidan 51) 
för information om Bolagets utdelningspolicy.

Villkor för Erbjudandets fullföljande
Erbjudandet är villkorat av att inga omständigheter uppstår som kan 
medföra att tidpunkten för Erbjudandets genomförande bedöms 
som väsentligen försvårande för Erbjudandets genomförande. Såda-
na omständigheter kan exempelvis vara av ekonomisk, finansiell eller 
politisk art och kan avse såväl omständigheter i Sverige som utom-
lands liksom att intresset för att deltaga i Erbjudandet av Styrelsen 
bedöms som otillräckligt. Erbjudandet är också villkorat av att sprid-
ningskravet för First North Premier uppfylls. Erbjudandet kan sålunda 
helt återkallas, fram till likviddagen den 16 juni 2015. Meddelande 
härom avses i sådant fall offentliggöras så snart som möjligt genom 
pressmeddelande, dock senast den 16 juni 2015. Om Erbjudandet 
återkallas kommer inkomna anmälningar att bortses från samt even-
tuell inbetald likvid att återbetalas.

Notering av Prime Livings stamaktier
Styrelsen för Prime Living har ansökt om notering av Bolagets stam-
aktier på First North Premier. Förutsatt att Nasdaq First North 
 Premier godkänner ansökan beräknas handeln påbörjas omkring den 
12 juni 2015. Detta innebär dels att handel kommer att påbörjas 
innan stamaktier överförts till köparens VP-konto eller värdepap-
persdepå och i vissa fall innan besked om tilldelning erhållits, dels att 
handel kommer att påbörjas innan villkoren för Erbjudandets fullföl-
jande har uppfyllts. Den inledande handeln kommer därför att vara 
villkorad av att villkoren för Erbjudandets fullföljande uppfylls. Om 
Erbjudandet inte fullföljs, ska eventuellt levererade stamaktier åter-
lämnas och eventuella betalningar återgå. Handel som äger rum den 
12 juni 2015 beräknas ske med leverans och likvid den 16 juni 2015.

Offentliggörande av utfallet i erbjudandet
Resultaten av Erbjudandet förväntas offentliggöras genom press-
meddelande omkring den 12 juni 2015.

Stabiliseringsliknande åtgärder
I samband med Erbjudandet kan ABG Sundal Collier komma att 
genomföra stabiliseringsliknande transaktioner på First North 
 Premier som stabiliserar stamaktiens marknadspris eller håller detta 
pris på en nivå som avviker från vad som annars skulle gälla på mark-
naden. Se vidare avsnitt ”Aktiekapital och ägarförhållanden – Stabili

seringsliknande åtgärder”.

Övrigt
Bolagets stamaktier tecknas i enlighet med bestämmelserna i aktie-
bolagslagen (2005:551) och en förvärvares rättigheter kan komma 
att förändras i enlighet med lagen. Stamaktierna kopplas till konto-
förande institut Euroclear Sweden AB som har rollen som central 
värdepappersförvarare och utför clearing av transaktioner. Adressen 
till Euroclear Sweden AB är Box 191 101 23 Stockholm.

Frågor
Eventuella frågor från den som är depåkund hos Avanza hanteras via 
kundsupport på +46 8 562 250 00. Eventuella frågor från allmänhe-
ten besvaras av SEB på telefonnummer: +46 8 639 2750. Eventuella 
frågor från institutioner besvaras av ABG Sundal Collier på telefon-
nummer: +46 8 566 286 00.
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Information i Prospektet som rör marknadsomständigheter, 
marknadsutveckling, tillväxthastighet, marknadstrender 
och konkurrensomständigheter på marknaden och i de olika 
regionerna där Bolaget bedriver sin verksamhet är baserade 
på data, statistisk information och rapporter från utomstå-
ende parter och/eller som har tagits fram av Koncernen 
baserat på Koncernens information och informationen från 
de rapporter som tagits fram av dessa utomstående parter. 
Därutöver har Prime Living gjort ett flertal uttalanden i Pro-
spektet avseende sin bransch och sin konkurrensposition 
inom branschen. Dessa uttalanden är baserade på Bolagets 
erfarenhet och egen undersökning avseende marknadsför-
hållandena. Prime Living kan inte garantera att något av 
dessa antaganden är riktiga eller att de på ett korrekt sätt 
reflekterar dess marknadsposition inom branschen och ing-
en av Prime Livings interna undersökningar eller information 
har blivit verifierade av oberoende källor, som kan ha upp-
skattningar eller åsikter avseende branschrelaterad infor-
mation som skiljer sig från Prime Livings.

Marknads- och verksamhetsinformation kan innehålla 
uppskattningar vad avser framtida marknadsutveckling och 
annan framåtriktad information. Framåtriktad information 
innebär ingen garanti avseende framtida resultat eller 
utveckling, och verkligt utfall kan avvika väsentligt från de 
uttalanden som görs i den framåtriktade informationen. Läs 
avsnittet ”Viktig information till investerare – framåtriktade 
uttalanden” på insidan av omslaget till Prospektet.

Marknaden – översikt
Inledning
Prime Livings marknad skapas av det boende- och servicebehov som 
studenter och ungdomar har i den nordiska regionen. Prime Living 
fokuserar primärt på att möta behovet av studentboenden i Sverige, 
där det saknas cirka 20 000 studentbostäder1). Bolagets befintliga 
bestånd och nybyggnation är för närvarande koncentrerat till Stock-
holm, Göteborg, Öresundsregionen och Karlstad. 

Utöver den generella bostadsbristen präglas marknaden för bygg-
nation och förvaltning av studentbostäder av att studenter ofta har 
relativt begränsade resurser för hyresbetalning. Detta medför krav på 
att aktörerna kan uppföra nya studentbostäder till en kostnad som är 
lägre än traditionella byggnationskostnader, och samtidigt hålla hög 
kvalitet.

Makroekonomisk utveckling
För helåret 2014 uppgick BNP-tillväxten i Sverige till 2,1 procent 
jämfört med 2013.2) Enligt Riksbanken är BNP-tillväxten i Sverige 
god, samtidigt som inflationen stiger från låga nivåer och arbets-

marknaden fortsätter att förbättras. För 2015 är prognosen för BNP-
tillväxten 3,2 procent, för 2016 är den 3,4 procent och för 2017 2,7 
procent. Efterfrågan på arbetskraft och sysselsättningen beräknas 
fortsätta stiga framöver när konjunkturen stärks. Penningpolitiken är 
expansiv med en reporänta som ligger på –0,25 procent, samtidigt 
som Riksbanken köper stats obligationer. Reporäntan förväntas ligga 
kvar på nuvarande nivå till det andra halvåret 2016.  Efter det beräk-
nas den höjas långsamt och nå 0,8 procent i mitten av 2018.3) 

Nationella politiska mål och förslag för bostadsbyggande
Regeringen har som mål att det ska byggas minst 250 000 nya 
bostäder fram till 2020.4) Både hyresrätter och studentbostäder i 
kommuner med bostadsbrist, med extra stort stöd för bostäder på 
upp till 35 m2, har lyfts fram. Regeringen har lagt ett förslag om att 
stimulera nybyggnation, som kommer att ingå i budgetpropositio-
nen för 2016 och beräknas uppgå till 3,2 miljarder kronor per år. Det 
innebär stöd till cirka 15 000 lägenheter per år. I höstens budgetpro-
position förväntas även ett paket presenteras om 3 miljarder kronor, 
för att bland annat stimulera kommuner till att öka byggandet och 
effektivisera handläggningen.5)

Studenters ekonomiska förutsättningar
I Sverige har studenter fått vissa ekonomiska grundförutsättningar 
av staten. Det ger studenterna möjlighet att studera och leva, men 
under relativt knappa förhållanden. De har för sitt boende normalt 
råd att betala en månadshyra på upp till cirka 4 800 SEK.6) Kravet 
från studenterna är att få en lägenhet med bra standard som inklu-
derar kök, badrum, sovyta och förvaring. 

Man Kvinna

Inkomst   

Studiemedel 10 000 10 000

Bostadsbidrag under 29 år 1 300 1 300

Total intäkt 11 300 11 300

Kostnader   

Mat 2 380 1 790

Kläder,skor 590 600

Fritid 620 620

Telefon 230 230

IT, medier 600 600

Förbrukningsvaror 100 100

Hemförsäkring 90 90

Hyra 4 800 4 800

EL 250 250

Resor 510 510

Kurslitteratur 750 750

Total utgift 10 920 10 340
Källa: Försäkringskassan 2014

1) Studentbostadsföretagen, Byggrapport 2014
2) SCB, 27 februari 2015

3) Riksbanken, 29 april 2015
4) Regeringen, 2015 års ekonomiska vårproposition
5) Regeringen
6) Försäkringskassan, 2014

Marknadsöversikt



24 INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV STAMAKTIER I PRIME LIVING AB (PUBL)

Marknadsöversikt

Brist på studentbostäder i Sverige
Storstadsområdena och de större studieorterna är hårdast drabbade 
av bristen på studentbostäder, men det råder brist även på andra 
orter.1) Särskilt märkbart är detta vid terminsstart och många kom-
muner kommer därför att satsa på att ta fram nya studentbostäder 
under de närmaste åren.

20 000 studentbostäder saknas
I dag saknas det cirka 20 000 studentbostäder i Sverige2), vilket resul-
terar i långa kötider3). Produktionen av studentbostäder ökade mar-
kant under 2014 men inte i Prime Livings prioriterade marknader där 
nivån fortfarande är låg.4) Särskilt allvarlig är situationen i storstads-
områdena och de större studieorterna, där t.ex. Stockholms regionen, 
Göteborg och Lund har kötider på mer än ett år.5) Internationella stu-
denter, som inte tidigare stått i bostadskö, har mycket små möjlig-
heter till boende. 

 ● Nyproduktion studentbostäder i Sverige
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Källa: SCB

Enligt Prime Livings erfarenheter av vad studenter efterfrågar är det 
framför allt enrumslägenheter med eget kök och badrum snarare än 
korridor boende. En undersökning bland branschorganisationen 
Student bostadsföretagens medlemmar visar att det största hindret 
för nyproduktion är höga produktionskostnader i kombination med 
studenternas ekonomiska begränsningar.6)  

Elva studieorter rödlistade till följd av bostadsbrist
Runt 350 000 studenter i Sverige påbörjade hösten 2014 en ny ter-
min. Då var bostadsbristen för studenter större än någonsin.7) Elva 
studieorter kunde inte garantera ett tryggt boende för nya studenter 
den första terminen och de rödlistades därmed. Jämfört med 2012 
var det nästan dubbelt så många. Stockholm, Göteborg, Lund och 
Malmö, blev alla rödlistade. Av totalt 31 orter, var det bara tre som 
kunde garantera ett studentboende för nya studenter inom en 
månad.8)

SFS bostadsrapport 2014
Bostadssituationen för landets studenter.

●  Kan inte erbjuda ett student-
boende under höstterminen.

●  Erbjuder ett studentboende 
någon gång under höst-
terminen.

●  Bostadsgaranti, erbjuder ett 
studentboende inom en 
månad.

Studentboende – en förutsättning för högre utbildning
En grundförutsättning för att studera vidare på en högre nivå är att 
ha någonstans att bo och för många studenter är bostadsbristen en 
stor otrygghet. Det försämrar både studenters prestationer och 
 hälsa. Många studenter väljer också bort utbildningar till följd av 
osäker heten vad det gäller boendet. Därför blir bostadsbristen, på 
lång sikt, ett hot mot inte bara den specifika ortens eller regionens 
kompetensförsörjning, utan även hela landets.10) 

1) Studboguiden 2014
2) Studentbostadsföretagen, Byggrapport 2014
3) Studboguiden 2014
4) SCB
5) Studboguiden 2014

6) Studentbostadsföretagen, Byggrapport 2014
7) SFS bostadsrapport 2014
8) SFS bostadsrapport 2014
9) SCB
10) SFS bostadsrapport 2014

1) SFS bostadsrapport 2014
2) Studboguiden 2014, siffa inom parentes avser kötiden för 2013
3) Länsstyrelsen i Stockholms län, Bostadsmarknadsenkäten 2015 
4) SFS bostadsrapport 2014
5) Studboguiden 2014
6) Studboguiden 2014

7) SFS bostadsrapport 2014
8) Studboguiden 2014
9) Studboguiden 2014
10) SFS bostadsrapport 2014
11) Studboguiden 2014
12) Studboguiden 2014

Av Prime Living
prioriterade marknader

Övriga marknader

Ort Antal
Uppsala 543
Örebro 305
Jönköping 230
Stockholm 191
Lund 173
Göteborg 159
Luleå 136
Karlskrona 119

Orter med fler än 100 tillförda 
studentbostäder under 20149)
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SFS bostadsrapport 2014
Bostadssituationen för landets studenter.

●  Kan inte erbjuda ett student-
boende under höstterminen.

●  Erbjuder ett studentboende 
någon gång under höst-
terminen.

●  Bostadsgaranti, erbjuder ett 
studentboende inom en 
månad.

Studentboende – en förutsättning för högre utbildning
En grundförutsättning för att studera vidare på en högre nivå är att 
ha någonstans att bo och för många studenter är bostadsbristen en 
stor otrygghet. Det försämrar både studenters prestationer och 
 hälsa. Många studenter väljer också bort utbildningar till följd av 
osäker heten vad det gäller boendet. Därför blir bostadsbristen, på 
lång sikt, ett hot mot inte bara den specifika ortens eller regionens 
kompetensförsörjning, utan även hela landets.10) 

1) SFS bostadsrapport 2014
2) Studboguiden 2014, siffa inom parentes avser kötiden för 2013
3) Länsstyrelsen i Stockholms län, Bostadsmarknadsenkäten 2015 
4) SFS bostadsrapport 2014
5) Studboguiden 2014
6) Studboguiden 2014

7) SFS bostadsrapport 2014
8) Studboguiden 2014
9) Studboguiden 2014
10) SFS bostadsrapport 2014
11) Studboguiden 2014
12) Studboguiden 2014

 ● Brist på studentbostäder och långa kötider
2014 2013

Ort
Brist/balans/
överskott Kötid

Brist/balans/
överskott Kötid

Stockholms-
regionen Brist 100 Brist 117

Göteborg Brist 64 Brist 80

Lund Brist 54* Brist 47

Malmö Brist 26 Balans –

Källa: Studboguiden 2013, 2014
Kötid i antal veckor, augusti
* Utan förtur

Stockholm
Stockholmsregionen har cirka 84 000 studenter som ska dela på 
 cirka 12 800 studentbostäder. Det innebär att en ny student inte kan 
förvänta sig att få en studentbostad under sitt första år, då det sam-
tidigt råder en stor generell bostadsbrist. 

Stiftelsen Stockholms studentbostäder, SSSB, förmedlar flest stu-
dentbostäder i Stockholm och hade i juli 2014 en kötid för student-
ettor på cirka 43 månader. I Stockholms stads bostadsförmedling, 
där de flesta övriga studentbostäderna i Stockholm förmedlas, är 
kötiden för studentbostäder ungefär 5,7 år.1) 

Enligt Studboguiden för 2014 är Stockholm den ort i Sverige som 
har det största underskottet av studentbostäder, med en kötid på 
100 veckor (117).2) 

Även i Bostadsmarknadsenkäten för 2015 från Länsstyrelsen i 
Stockholms län, framgår bostadsbristen i Stockholm mycket tydligt. 
Samtliga 26 kommuner i Stockholms län bedömer som helhet att 
det är ett underskott av bostäder, samt att det kommer att behövas 
fler bostäder under de kommande fem åren. 25 av kommunerna 
bedömer att hyresrätter med 1 respektive 2 rum och kök behövs. I 
rapporten säger 19 av de 23 kommuner som svarat på frågan om hur 
de bedömer läget för studenter på bostadsmarknaden att de bedö-
mer att det är ett underskott av bostäder för studenter.3)

Bostadsbristen bland studenter i Stockholmsregionen ligger till 
grund för den kraftsamling av en bred grupp aktörer som samverkar 
för att skapa nya studentboenden i regionen, under namnet 
Sthlm6000+. Där ingår nio kommuner i Stockholms län, byggföre-
tag, fastighetsbolag, arkitekter, myndigheter, lärosäten och studen-
ter. Målet är att det i Stockholmsregionen fram till och med 2017 
ska byggas minst 6 000 nya inflyttningsklara studentbostäder. Stu-
dentbostadsmarknaden ska även utvecklas och effektiviseras, med 
exempelvis färre bostadsköer och enklare regler för uthyrning.

Göteborg
Även i Göteborg är bristen på studentbostäder stor och kötiden lång. 
Antalet studenter är cirka 60 000, samtidigt som antalet studentbos-
täder uppgår till 9 700. Fem av sex studenter riskerar därför att stå 
utan ett boende vid inledningen av höstterminen. Precis som året 
innan, är kötiden för ett studentrum hos SGS eller  Chalmers Stu-
dentbostäder minst ett år. För en studentlägenhet är kötiden ännu 
längre.4) 

Vid höstterminsstarten 2014 var kötiden för studentbostäder 64 
veckor (80).5) Det är fortsatt brist på studentbostäder i Göteborg och 
behovet är uppskattningsvis minst 3 000 bostäder, även efter det att 
både  Chalmers Studentbostäder och SGS Studentbostäder färdig-
ställt bostäder under de senaste åren. Det beräknas under de kom-
mande åren färdigställas ytterligare cirka 500 bostäder.6) 

Lund
Inför höstterminen 2014 hade det antagits cirka 19 500 studenter 
till Lunds universitet, samtidigt som antalet studentbostäder var 
8 600. Bostadssituationen kommer att förbättras något framöver, till 
följd av nytillskott av bostäder, men vid terminsstarten förväntas det 
fortsatt vara mycket svårt att få tag på en bostad. AF Bostäder, som 
tillhandahåller flest studentbostäder i Lund, har ett system med 
målet att göra det lättare för nya studenter genom att inför varje 
termin öronmärka cirka 500 bostäder åt dem. För de övriga i 
bostadskön hos AF Bostäder är kötiden fortsatt lång, och i stort sett 
oförändrad. För ett korridorrum innebär det en kötid på cirka 11 
månader och för en lägenhet cirka 22 månader.7) 

I augusti 2014 var kötiden för studentbostäder i Lund, utanför 
den förtur för nya studenter som AF Bostäder erbjuder, 54 veckor 
(47).8) Det byggs för närvarande ytterligare studentbostäder i Lund, 
vilket kommer att förbättra situationen för studenterna. Enligt Stud-
boguiden pågick byggnation av 117 lägenheter under 2014 och 
ytterligare 110 förväntas färdig ställas under 2015. Det förväntas 
dock vara fortsatt brist under de närmaste åren, då det verkliga 
behovet är uppåt 1 000 nya bostäder. Studentbostadsföretagen i 
Lund tror att de kan närma sig det antalet under de närmaste åren.9) 

Malmö
Bostadssituationen i Malmö är ungefär i nivå med året innan, vilket 
innebär att den är fortsatt svår med långa kötider. Efterfrågan på 
bostäder är generellt stor i Malmö, vilket försvårar även för studenter 
att hitta bostad.

Kötiden hos den kommunala bostadsförmedlingen Boplats Syd är 
i genomsnitt över ett år, men möjligen något kortare för studenter. 
Det till följd av att det under sommaren tillkommer några student-
boenden.10) I augusti 2014 var kötiden för studentbostäder i Malmö 
26 veckor (–).11)

I Malmö har, liksom i övriga större studieorter i Sverige, de flesta 
studentbostadsföretag brist på studentbostäder. Det är stor varia-
tion på kötiderna, beroende på vilken del av året det är, men under 
läsåret ligger kötiden hos det kommunala bolaget MKB i genomsnitt 
på drygt ett år.12) 
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Den nordiska marknaden
På den nordiska marknaden råder en akut brist på studentbostäder, 
enligt Boverkets rapport ”Förslag på regeländringar för fler bostäder 
åt unga och studenter” från 2013. I Norge har endast 14 procent av 
studenterna tillgång till en studentbostad, vilket gör behovet av att 
bygga fler studentbostäder stort även i Norge. I Danmark utvisar sta-
tistiken att 28 procent har tillgång till en studentbostad. I praktiken 
är dock den siffran något lägre då begreppet studentbostad används 
på ett annat sätt i Danmark, jämfört med övriga Norden. Enligt sta-
tistiken är det i Finland endast 11 procent av studenterna som har 
tillgång till en studentbostad. Den siffran stämmer dock inte helt, då 
studentbostaden i Finland vanligtvis är en större bostad som delas av 
två till tre studerande. Varje studerande har då ett eget rum, medan 
kök och hygienrum delas av alla i bostaden. Det innebär att det i 
praktiken finns studentbostäder till cirka 21 procent av studenterna i 
Finland.1) 

Konkurrens
Prime Living grundar sin verksamhet på att utveckla och förvalta 
student bostäder och konkurrens uppstår främst i två faser. Ett viktigt 
skede i verksamheten är att komma över mark för att exploatera till 
studentbostäder i de olika prioriterade geografiska segmenten. Kon-
kurrens uppstår här med andra utvecklare som har inriktning mot att 
exploatera mark för att uppföra bostäder. Mark kan förvärvas via 
marktilldelningar från kommuner eller genom privata inköp. Prime 
Living har stor erfarenhet av och kunskap om att presentera affärs-
upplägg som kommuner och privata aktörer uppskattar. Stat och 
kommun prioriterar bostadsbyggande vilket kommer att medföra att 
fler intressanta projekt än tidigare kommer att komma ut i markna-
den och där Prime Living kan presentera attraktiva hyresnivåer för 
studenterna.

Den andra fasen där Prime Living möter konkurrens är vid uthyr-
ningen. Bolaget konkurrerar här med andra fastighetsägare som 
erbjuder små lägenheter. Detta innefattar såväl bostadsrätter som 
hyresrätter. Bristen på mindre lägenheter i Prime Livings segment är 
mycket stor så i många fall kan studenten inte få tillgång till bostad 
utan måste köa under lång tid för att hitta boende. Prime Livings 
bedömning är att Bolagets låga hyror utgör en stark konkurrens-
faktor vid studenters val av boende.

Nedan följer exempel på konkurrenter avseende studentlägenheter i 
Prime Livings prioriterade marknader.

Ort Namn

Stockholm SSSB (Stockholms Studentbostäder), Svenska 
Bostäder, Huge Fastigheter, Karolinska Institutet 
Housing AB, Kista Studentbostäder, ByggVesta 
och Xlnt Living

Göteborg Chalmers Studentbostäder och SGS Student-
bostäder

Öresunds regionen – 
Lund

AF Bostäder och Laurentiistiftelsen

Öresunds regionen – 
Malmö

MKB, Malmö Studenthus och Rikshem

Övriga Krebo Holding och Svenska Studenthus  
(K2A Knaust & Andersson Fastigheter)

1) Boverkets rapport ”Förslag på regeländringar för fler bostäder åt unga och studenter” från 
2013
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Prime Living är ett modernt, kreativt och pionjärskapande bolag som 
uppför och förvaltar studentbostäder. Produktionssättet är banbry-
tande med en effektiv produktionsmetod baserad på stålmoduler 
med standardiserade snabblänkande fästen för lyft och frakt, vilket 
ger både låga kostnader och kort produktionstid. Befintligt bestånd 
och nybyggnation är koncentrerat till storstadsområdena och de 
större universitetsstäderna, där det råder brist på studentlägenheter. 
Bolaget befinner sig för närvarande i en uppbyggnadsfas och på 
medellång sikt kommer fokus att ligga på nyproduktion. På lång sikt 
är det Bolagets bedömning att det kommer ha starka kassa flöden 
kombinerat med uppförandet av cirka 1 000 moduler per år. 

Historik
Prime Living bildades i februari 2009 i samband med förvärvet av 
fastigheterna Ferdinand 8 och 10 i Spånga. Bolaget har sedan dess 
utvecklat ett revolutionerande koncept med en produktionsmetod 
baserad på stålmoduler med standardiserade snabblänkande fästen 
för lyft och frakt. Prime Living är specialiserat på att utnyttja de för-
delar som prefabricering av bostäder i fabrik innebär och har tagit 
fram montering och anslutningar på byggplatsen som förkortar 
byggtider och minimerar fel i produktionen. Prime Living har idag 
kontor i Stockholm och Malmö.

 
Väsentliga händelser under bolagets historia

2015  ● Kommunfullmäktige biföll kommunstyrelsens förslag om att godkänna projektet Ferdinand i 
Spånga.

 ● Byggnation av 128 lägenheter påbörjas i Malmö.
 ● Byggnadsnämnden beviljar bygglov för 208 lägenheter på Beryllgatan i Göteborg.
 ● Bygglov för 376 lägenheter på Herkulesgatan erhölls 27 april.
 ● Förvärv av fastigheten Stockholm Gunhild 4, genom bolag, som efter ändring av detaljplan ger 

ca 400 lägenheter.

2014  ● 84 lägenheter färdigställs i Malmö.
 ● Mark för drygt 450 lägenheter i Malmö förvärvas.
 ● Emissionen av units om 130 MSEK där varje unit bestod av en preferensaktie av serie B och en 

teckningsoption medförande en rätt att teckna en stamaktie övertecknas och preferensaktien av 
serie B noteras på Nasdaq First North.

 ● Avtal om förvärv av fastigheten Sollentuna Sjöstjärnan 2 i Sjöbergs centrum, via bolag, tecknas.
 ● Prime Living utsågs till en av vinnarna i Täby kommuns markanvisningstävling för Västra 

Roslags-Näsby, 162 lägenheter.
 ● Överenskommelse med Göteborgs kommun om att teckna 20-åriga arrendeavtal för 

byggnation av totalt 584 lägenheter.
 ● Etapp 2 i Karlstad med 80 lägenheter påbörjas.
 ● Stadsbyggnadsnämnden godkänner detaljplanen för fastigheterna Ferdinand 8, 10 och 14 i 

Spånga. Cirka 1 100 studentlägenheter.

2013  ● Publik obligation om 140 miljoner kronor emitteras och noteras på First North Bond Market.
 ● 54 lägenheter i Upplands Väsby avyttras.
 ● Mark för 84 lägenheter i Malmö förvärvas.
 ● 200 lägenheter i Lund invid IDEON färdigställs.

2012  ● 40 lägenheter i Karlstad färdigställs, totalt 60 lägenheter.
 ● Avtal med Lunds Universitet om 200 lägenheter i Lund skrivs.

2011  ● 20 lägenheter i Karlstad färdigställs.

2010  ● Första ordern på studentlägenheter till Karlstad läggs.

2009  ● Prime Living AB grundas.
 ● Ferdinand 8, 10 och 14 i Spånga Stockholm förvärvas.
 ● Kornetten 2 i Karlstad förvärvas. 

Verksamhetsbeskrivning
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Vision
Bolagets vision är att bli en av de ledande aktörerna på student-
bostadsmarknaden i den nordiska regionen med fokus även på 
 ungdoms- och temporära bostäder.

Affärsidé och strategi
Prime Livings affärsidé är att uppföra permanenta och temporära 
bostäder på den nordiska marknaden med ett koncept som ger låga 
kostnader och kort produktionstid, och sedan förvalta dem. Fokus är 
på studentbostäder och tillväxten sker därmed främst i universitets-
städer. Bolaget har en riktad kommunikation till kommuner i syfte 
att erhålla lämpliga markanvisningar. Genom strategiska samarbeten 
med andra aktörer och att använda kinesiska tillverkares lägre kost-
nader för prefabricerad legotillverkning av bostadsmoduler i fabrik 
med färdigt koncept, kan kostnaderna hållas nere. Ytterligare ett sätt 
att hålla nere kostnaderna är att Bolaget endast agerar som beställa-
re av totalentreprenader. Genom att använda standardiserad frakt 
och montering i form av containermått/infästningar, är logistiken 
mycket effektiv med korta led- och etableringstider.

Mål
Bolagets volymmål är att utveckla och producera 1 000 moduler per 
år med start 2015 och inom 4 år uppnå 5 000 moduler i förvaltning. 
Detta ska ske med en långsiktig hög lönsamhet och med en 
belånings grad på högst 75 procent av marknadsvärdet.

Affärsmodell
Prime Livings produktionsmetod ger en mycket låg byggkostnad, vil-
ket resulterar i att marginalen mellan byggkostnad och slutligt värde 
blir hög. Fastigheterna förvaltas i egen regi.

Produktion
Bostadsmodulerna har en stomme av stål och produceras i två exter-
na fabriker i södra Kina genom ett samarbete mellan Prime Living 
och statsägda kinesiska aktörer. Prime Living bidrar med koncept, 
kompetens och volym, medan Bolagets samarbetspartners tar hand 
om den lokala produktionen med särskilt utformade kontrollfunktio-
ner. Systemet uppfyller i alla avseenden svenska normer, byggregler, 
energikrav och tillgänglighetsregler. Samtidigt sker produktionen till 
en väsentligt lägre kostnad än i Sverige. Representanter från Prime 
Living eller dess totalentreprenör finns på plats under produktionen 
för att säkerställa att kvaliteten är enligt svensk standard.

Modulerna fraktas med båt från Kina och levereras till den hamn 
som ligger närmast platsen för uppförande. I Norden är avstånden 

förhållandevis korta mellan hamn och byggplats, vilket innebär att 
Prime Living vanligtvis kan påbörja monteringen av modulerna inom 
några timmar från det att båten har anlänt. Modulerna är försedda 
med så kallade containerfötter, vilket gör att frakt, lyft och montage 
är standardiserade.

Monteringen på plats sker med ett specialiserat montageteam 
för att minimera byggtid, och därmed kostnader. Den standardisera-
de byggprocessen innebär att montageteamet upprepar samma 
byggnation, vilket gör dem högt specialiserade. Modulernas contai-
nerfötter innebär att det även är enkelt att demontera och flytta 
modulerna, vilket förenklar både återanvändning av modulerna och 
återvinning av stålet.

Fördelar med modulbyggnation
Lägenheterna byggs med modulbyggande, vilket enligt Bolaget har 
många fördelar:

SNABBT  ● Kort projekttid då de färdiga modulerna 
transporteras isolerade och inredda.

KAN FLYTTAS  ● Systemet är fullt modulärt, vilket innebär 
att mark med kortare, tillfällig 
upplåtelsetid, kan utnyttjas.

KVALITET  ● Prefabriceringen innebär att kvaliteten 
säkerställs i fabriken.

STÅLSTOMME  ● Modulerna byggs med särskilda modulmått 
med en stålstomme för att klara frakt och 
hållfasthetskrav.

EFFEKTIVT  ● Hittills har Bolaget uppfört byggnation på 
fyra våningar. I Spånga projekteras för sex 
våningar och Sjöberg/Sollentuna för tolv 
våningar.

DESIGN  ● Stora möjligheter till olika uttryck.

MILJÖVÄNLIGT  ● Modulerna är producerade i 
återvinningsbart material.

ENERGI-
LÖSNINGAR

 ● Värmepumpar, träpellets och fjärrvärme.

UPPFYLLER 
KRAV

 ● Modulerna byggs efter svenska BBR-krav 
(Boverkets Byggregler).

EKONOMI  ● Det finns stora ekonomiska fördelar med 
projektutvecklingen, likväl som att 
produktionstiden normalt endast är fyra till 
fem månader från byggstart till färdigt hus.

 ● Projektets olika faser

Fas PROJEKTUTVECKLING & ANALYS PRODUKTION FÖRVALTNING

Aktivitet Hitta mark
•		Mark

anvisning
•	Förvärv

Finansiering Projektering Avtala 
moduler

Produktion Transporter
& montage

Drift

Milestones Köp Bygglov Produktionsstart Frakt Slutbesiktning Inflyttning
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Projektutveckling och analys
Identifiering av markområden ändamålsenliga för 
studentbostäder
Prime Living söker hela tiden efter lämpliga fastigheter med goda 
kommunikationer till universitet och högskolor. Mark kan anskaffas 
genom förvärv eller markanvisningar som Prime Living deltar i. Ett 
ytterligare sätt för Prime Living att anskaffa mark är att samarbeta 
med markägare eller att ingå arrendeavtal i syfte att upprätta lägen-
heter på ofri grund.

Förvärv och finansiering
Prime Living har genomfört ett antal förvärv där mark har förvärvats 
genom köp av bolag som äger fastighet eller där befintligt dotter-
bolag förvärvat mark. Gemensamt är att samtliga fastigheter place-
ras i projektbolag där den egentliga verksamheten drivs. Med detta 
förfarande är det enkelt att följa upp de olika projekten och risken 
minskar att eventuella problem i ett projekt sprids till andra projekt. 
För Prime Living underlättar detta också finansieringen av mark-
förvärven.

Finansieringen av förvärven kan erhållas via lån i bank, finans-
institut eller via emission av finansiella instrument. Prime Living 
arbetar med samtliga finansieringsformer för att uppnå en optimal 
finansiering för respektive projekt. 

Fastighetsförvärv och utveckling av fastigheter är ofta  mycket 
kapitalintensivt, men eftersom Prime Living arbetar med bostäder så 
kan statlig kreditgaranti erhållas. Garantin ställs av svenska staten, 
genom Boverket, och kan medge en belåning upp till 90 procent av 
produktionsvärdet. Prime Living har utverkat Boverkets kreditgaranti 
för sitt projekt i Malmö. Boverket kan ge ett s.k. förhandsbesked, vil-
ket innebär att Prime Living i ett tidigt skede vet om Boverkets kre-
ditgaranti kan erhållas eller inte.

Koncept och projektutveckling
Olika tomter kräver olika utformning. Prime Livings styrka är det 
modulbaserade konceptet, vilket gör det enklare att utforma nya 
projekt. Konceptet har framgångsrikt använts i Karlstad, Lund och 
Malmö och Bolaget har nu tagit med sig de erfarenheterna till 
 Pågående och Planerade projekt. Det gör att kostnaderna för projekt-
utveckling hålls nere och att beslutsprocesserna är snabba. 

Genom att Prime Living använder samma koncept i olika projekt, 
kan tider för beviljande av bygglov oftast minska eftersom proces-
serna är lika i de olika kommunerna. Detta gör att Bolaget kan spara 
pengar och tid även i dessa delar.

Moduler
Prime Livings lägenheter tillverkas i modulformat, där en modul är 
en, eller del av en, prefabricerad lägenhet. Modulerna tillverkas med 
yttermått i internationell fraktstandard för snabb och kostnadseffek-
tiv frakt. Det flexibla modulupplägget innebär att modulerna kan 
byggas ihop till ett mycket stort antal olika planlösningar och lägen-
hetsstorlekar. Modulerna tillverkas fullt inredda med alla installatio-
ner och utrustning färdigställd för leverans. Konstruktionen består av 
en stålstomme med betongbjälklag och inga organiska material eller 
material som kan ta skada under transport används. 

Entreprenad
I vart och ett av projekten tecknar Prime Living ett totalentrepre-
nadsavtal för samtliga delar av projektet, från mark och montage till 
installationer etc. När bygglov beviljats påbörjas markarbeten, sam-
tidigt som moduler beställs varefter produktionen av modulerna 
påbörjas i fabriken. Ordern läggs med tillhörande teknisk specifika-
tion, både med generella svenska krav och med projektspecifika krav. 
Denna order lyfts in i totalentreprenaden och totalentreprenören 
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levererar det kompletta bygget till Prime Livings projektbolag. I en 
totalentreprenadsform ingår att alla lägenheter och funktioner leve-
reras i enlighet med svensk byggstandard och svenska byggregler 
samt att entreprenören lämnar försäkringar och garantier i enlighet 
med standarder i svensk byggindustri. Tidpunkten för när markarbe-
tena är färdigställda samordnas med leveransen av de färdiga stu-
dentlägenheterna till projektplatsen. De transporteras i en standardi-
serad logistikkedja från fabriken till en hamn nära byggplatsen.

Produktion
Även om Prime Living använder sitt kostnadseffektiva modulkoncept 
så långt det är möjligt kan det i vissa produktionstyper vara lämpligt 
eller nödvändigt att helt eller delvis bygga mer traditionellt. I exem-
pelvis Spånga-projektet kommer vissa byggnader ha en första våning 
i betong med moduler på plan 2-6. Bolaget använder prefabricerade 
block i stål och betong vilket förkortar ledtider men är i förhållande 
till modulbyggnation väsentligt dyrare. Detta produktionssätt kom-
mer företrädesvis användas i segmentet Stockholm där fastighets-
värdena är högre än i övriga landet.

Transport och montage
Bostadsmodulerna är anpassade för sjöcontainer-transportsystemet 
för fartyg, tåg och lastbil. De är certifierade enligt internationell 
standard och har containerfötter, vilket gör att de kan fraktas utan 
anpassningar eller justeringar. Det minskar både transporttid och 
transportkostnad.

När de färdiga studentlägenheterna anländer till byggplatsen 
möter ett s.k. montageteam upp och monterar lägenheterna i en 
takt om 80–100 moduler per vecka, vilket för studentlägenheter 
med ett rum motsvarar samma antal lägenheter. Därefter påbörjas 
inkoppling av installationer och färdigställande. Samtliga installa-
tioner är försedda med snabbkopplingar. Tiden för att montera ett 
projekt omfattande 100 lägenheter uppgår normalt till cirka 30 
arbetsdagar.

Modulbyggnation syftar till att rationalisera byggprocesser och 
minska byggkostnader, samtidigt som Bolagets främsta ledord är 
kvalitet. Prime Livings bostadsmoduler är designade för att med 
mini malt underhåll ha en avskrivningstid på 66 år. Konstruktionen 
ger också möjlighet att enkelt demontera och återanvända modu-
lerna.

Efter godkänd slutbesiktning utfärdar kommunen ett slutbevis 
och lägenheterna kan tas i bruk.

Produktionskostnader
Produktionskostnaden är den totala kostnaden för ett byggprojekt 
efter det att alla led i byggprocessen är inräknade. Det inkluderar 
projektering, kommunala avgifter, kontroll, besiktning, garantier, för-
säkringar, kreditivränta, entreprenadarbeten och mervärdesskatt. 

Diagrammet nedan visar Prime Livings kostnadsmassa jämfört 
med byggindustrin som helhet. Under 2012 var den genomsnittliga 
byggkostnaden för branschen 28 623 SEK per m2,1) att jämföra med 
 Prime Livings 20 300 SEK per m2 för 2015. Prime Livings byggkost-
nad baseras på avslutade och Pågående projekt med hänsyn tagen 
till valutakursen per den 31 mars 2015. Samtliga projektkostnader 
förutom inköp av mark är medräknade.2) 

Byggkostnaderna är inklusive moms. För Prime Living är genom-
snittslägenheten 22 m2 jämfört med 77 m2 för byggindustrin vilket 
är mer kostsamt då det bland annat innebär fler badrum och kök per 
kvadratmeter. 

Förvaltning
Uthyrning
Uthyrningsprocessen startar i god tid före planerad inflyttning. Prime 
Living strävar i allmänhet efter att ha inflyttning i samband med 
termins starterna, vilket gör det enklare för studenterna att planera 
sitt boende under terminen.

I Stockholm samarbetar Prime Living med Stockholms Stads 
Bostadsförmedling i samband med hyressättning, uthyrning och 
kontraktsskrivning vid inflyttning. Bostadsförmedlingen i Stockholm 
driver en egen kö som har lång väntetid för ett studentboende.

Drift
Prime Livings lägenheter är primärt gjorda för att vara studentlägen-
heter. Detta betyder bland annat att de är utrustade med det som 
studenter efterfrågar, bland annat inkluderande egen wc och eget 
kök. Samtliga lägenheter utrustas även med balkong, där gällande 
detaljplan och bygglov tillåter det. 

Lägenheterna är byggda i oorganiska och hållbara material. Till 
exempel så har Prime Livings lägenheter helkaklade badrum och 
granit hällar i köket för att få en lång livslängd. Vitvaror köps in i 
 Sverige och har sedvanliga garantier.

För att höja servicenivån till de boende har Prime Living även 
tagit fram en app. Där kommer studenterna kunna boka tid i tvätt-
stugan, boka en elbil i bilpoolen eller göra en felanmälan där det 
även går att bifoga en bild på det som behöver åtgärdas och lägga 
med koordinater för att visa var det är.
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 ● Byggkostnader

Diagrammet nedan visar den genomsnittliga kvadratmeterkostnaden för 
 produktion av bostäder.

1) Branschorganisationen Sveriges Byggindustrier
2) Branschorganisationen Sveriges Byggindustrier
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Koncept från ax till limpa
Prime Living har under sex år arbetat med att utveckla en process för att kunna möta den ökande efterfrågan på studentbostäder. För att ta fram 
rätt produkt till rätt pris har mycket arbete lagts ned på att undersöka vilken typ av boende dagens studenter efterfrågar, samt att effektivisera 
produktionskedjan.

Frakt/Montering
 ● Modulerna är försedda med containerfötter, vilket innebär att 

frakt, lyft och montage är standardiserat
 ● Monteringen på plats sker med ett specialiserat montageteam för 

att minimera byggtid och därmed kostnader
 ● Konstruktionen ger möjlighet att enkelt demontera och 

återanvända modulerna

Standardprodukt
Studentlägenhet på 

 ● 1:or på ca 22 m2 
 ● 2:or på ca 34 m2

Kök
 ● Mikrovågsugn, spis med  

två plattor
 ● Kyl med frysfack
 ● Bänkskiva av granit
 ● Tvättmaskin

Rum
 ● Sten- alt. klinkergolv
 ● Indraget fiber med bred- 

band, TV och telefon
 ● Rymliga garderober

Badrum
 ● Helkaklade väggar och  

klinker på golv
 ● Dusch & WC
 ● Handfatskommod

Balkong med glasräcke

Bredband ingår i hyran

Produktion
 ● Produktionen sker genom legotillverkning av prefabricerade 

bostadsmoduler
 ● Modulerna tillverkas i en stomme av stål
 ● Produktionen sker i Kina, med väsentligt lägre kostnader än i 

Sverige
 ● Representanter från Prime Living eller dess totalentreprenör finns 

på plats under produktion för säkerställande av kvalitet, enligt 
svensk standard
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 ● Projekt – exempel på hur tidsåtgången kan se ut

Organisation

Analys Ekonomi Projekt Förvaltning

Prime Living

 ● Jan Severa, VD
 ● Ola Wengberg, vice VD

 ● Analyschef 
Joakim Schöldström

 ● Ekonomichef 
Christina Aspefalk

 ● Chef utveckling  ● Chef fastighets-
förvaltning  
Benny Ström

Prime Living har anpassat sin organisation efter de krav som utveck-
ling och byggnation av bostäder ställer. VD är Jan Severa som har 20 
års erfarenhet av drift och utveckling av verksamheter i svensk och 
internationell miljö tillsammans med vice VD Ola Wengberg och 
analyschef Joakim Schöldström. De har arbetat tillsammans i över 20 
olika länder sedan 1995. Ekonomiansvarig är Christina Aspefalk, 
civilekonom med mångårig erfarenhet av redovisning och revision. 
Benny Ström har en bakgrund som yrkesofficer och inom marknads-
föring innan han för drygt 10 år sedan började inom bygg-/fastig-
hetsbranschen med inriktning på förvaltning.

Per dagen för Prospektet har Bolaget 10 personer anställda motsva-
rande 7,5 heltidstjänster. Bolaget har i genomsnitt under 2014 haft 5 
anställda motsvarande 3 heltidstjänster jämfört med ett genomsnitt 
om 2 anställda motsvarande 1,5 heltidstjänster under 2013.

Prime Living lägger genom totalentreprenadsuppdrag ut bygg-
processen till underleverantörer i Kina och Sverige, vilket innebär att 
Bolaget inte har egna anställda inom produktion. Projektutveckling, 
förvaltning och ledning görs i egen regi, med undantag av viss tek-
nisk förvaltning som görs lokalt. Prime Living har nu förstärkt ekono-
mifunktionen, teknik-, utvecklings- och marknadssidan.

Beviljat bygglov

0

Produktion 
i fabrik

Frakt från fabrik 
till Sverige

Trapphus, tak, hissar, 
fasad & installationer etc.

Slutbesiktning
Inflyttningsklart

4–5 månader

MontageMarkarbete
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Förvaltningsfastigheter

Karlstad Kornetten 2, etapp 1
Prime Living har uppfört 60 studentlägen-
heter i Karlstad, i direkt närhet till Karlstads 
Universitet. 

Lund Studentkåren 4
200 studentlägenheter, uppförda av Prime 
Living, som ligger i absolut bästa läge i Lund. 

Samtliga lägenheter är uthyrda till Lunds 
Universitet, som sedan står för uthyrningen 
till studenter. 

Malmö Träpanelen 6
84 studentlägenheter färdigställdes 2014, 
med inflyttning i augusti.

Förvaltningsfastigheter 
och projekt

Pågående projekt

Karlstad Kornetten 2, Etapp 2
I november 2014 påbörjades ytterligare 80 
studentlägenheter, utöver de 60 redan färdig-
ställda. Beräknad inflyttning är till hösttermi-
nen 2015. Samtliga lägenheter ligger i direkt 
närhet till Karlstads Universitet.

Malmö Träpanelen 8
I januari 2015 påbörjades byggnationen av 
128 studentlägenheter med inflyttning till 
höstterminen 2015.

Göteborg
Under 2014 träffade Prime Living och Göte-
borgs kommun en överenskommelse om att 
teckna 20-åriga arrendeavtal, vilket möjliggör 
en snabb byggstart. 

Prime Living planerar att bygga totalt 584 
studentlägenheter i Göteborg, varav 208 i 
Tynnered och 376 på Hisingen.
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Planerade projekt

Stockholm – Sollentuna Sjöstjärnan 2
Fastigheten Sjöstjärnan 2 i centrala Sjöberg förvärvades via bolag 
under 2014. Det befintliga centrumet kommer att rivas och cirka 150 
studentlägenheter byggas. Byggstart beräknas till hösten 2015. Efter 
detaljplaneändring, planeras ytterligare 150 lägenheter att byggas 
söder om Lomvägen. Lägenheterna kommer ha närhet till centrum, 
kommunikationer och ett rekreationsområde. Med buss och tunnel-
bana är det cirka 15 minuters resväg till Stockholms Universitet.

Stockholm – Täby
Prime Living utsågs under 2014 till en av vinnarna i Täby kommuns 
markanvisningstävling för den nya stadsdelen Västra Roslags-Näsby. 
Prime Living avser uppföra en 17 våningar hög studentskrapa med 
162 lägenheter, i direkt anslutning till stationshuset i Roslags-Näsby. 
Kommunikationen med kollektivtrafik blir därmed mycket god och 
restiden kort till Stockholms Universitet och Kungliga Tekniska hög-
skolan. Beräknad byggstart är 2018.

Stockholm – Projekt Spånga
Detaljplanen för projekt Spånga har fått godkännande av stadsbygg-
nadsnämnden. Därmed aktiverades de befintliga planerna på att 
bygga cirka 1 100 studentlägenheter under en period av två år, med 
byggstart under 2015. 

Stockholm – Projekt Bromsten
På fastigheten Gunhild 4 i Bromstensområdet ska totalt uppföras 
cirka 9 000 m2 studentbostäder, fördelat på cirka 400 lägenheter. 
Detaljplanearbetet är påbörjat, med beräknad byggstart 2017.

Malmö Träpanelen 1
På fastigheten Träpanelen 1 planeras 332 lägenheter. Detaljplan 
finns och lägenheterna beräknas färdigställas i etapper mellan 2016-
2018.
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Fastighetsinnehav – översikt

Fastighetsinnehav per den 30 april 2015

Segment Kommun Fastighet
Etapp/projekt-
namn Ägd/arrenderad

Färdig-
ställande

Antal 
lgh Yta

Marknadsvärde 
alt. förhands-

värde, MSEK Värdering

Förvaltningsfastigheter (genomförda investeringar)

Övrigt Karlstad Kornetten 2 Etapp 1 Ägd Klar 2012 60 1 356 36 Extern

Öresundsregionen Malmö Träpanelen 6 Etapp 1 Ägd Klar 2014 84 1 868 61 Extern

Öresundsregionen Lund Studentkåren 4  Ägda lägenheter på  
ofri grund

Klar 2013 200 4 400 110 Extern

Totalt förvaltnings-
fastigheter

     344 7 624 207  

Pågående projekt 
Övrigt Karlstad Kornetten 2 Etapp 2 Ägd Hösttermin 15 80 1 808 48 Extern

Öresundsregionen Malmö Träpanelen 8 Etapp 1 Ägd Hösttermin 15 128 3 584 109 Extern

Göteborg Göteborg Tynnered 761:733 Beryllgatan Ägda lägenheter på  
ofri grund

2015 208 4 960 171 Extern

Göteborg Göteborg Rambergsstaden 68:1 
& 733:401

Herkules Ägda lägenheter på  
ofri grund

2015–2016 376 9 040 350 Extern

Totalt Pågående  projekt      792 19 392 678  

Planerade projekt 
Öresundsregionen Malmö Träpanelen 1 Senare  etapper Ägd 2016–2018 332 9 512 288 Extern

Stockholm Stockholm Ferdinand 8,10,14 Spånga Ägd 2015–2017 1 087 32 135 1 350 Extern

Stockholm Stockholm Gunhild 4 Bromsten Köpt med tillträde  
efter detaljplan

2017 400 8 800 406 Bolaget

Stockholm Sollentuna Sjöstjärnan 2 Etapp 1 Köpt med tillträde  
efter detaljplan

2016–2017 146 3 245 144 Bolaget

Stockholm Sollentuna Sjöstjärnan 2 Etapp 2 Köpt med tillträde efter 
detaljplan för Etapp 1

2018 150 3 300 146 Bolaget

Stockholm Täby – Täby Köpt med tillträde  
efter detaljplan

2018 162 4 216 169 Bolaget

Totalt Planerade  projekt      2 277 61 208 2 503  

Totalt, fastighets-
portfölj

     3 413 88 224 3 388  

Karlstad
•	Etapp	1,	byggt	20112012,	60	lägenheter,	1ROK
•	Etapp	2,	byggs	20142015,	80	lägenheter,	1ROK

Göteborg
•	Byggs	20152016	
•	584	lägenheter,	12ROK

Malmö Oxie
•	Etapp	1,	byggt	2014,	84	lägenheter,	12ROK
•	Etapp	2,	byggs	2015,	128	lägenheter,	12ROK
•	Senare	etapper,	ca	332	lägenheter,	12ROK

Lund
•	Byggt	20122013
•	200	lägenheter

Täby
•	Byggstart	2018
•	162	lägenheter,	1ROK

Stockholm Spånga
•	Byggs	20152017
•	Ca	1	100	lägenheter,	12ROK

Sollentuna
•		Etapp	1,	byggs	20162017,	

146 lägenheter
•		Etapp	2,	byggs	2018,	 

ca 150 lägenheter

Stockholm Bromstensstaden
•	Byggs	2017
•	Ca	400	lägenheter

Färdigställt Pågående Planerat
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Nedan redovisas ett externt värderingsintyg avseende fastighets
beståndet i Prime Living som har utfärdats av oberoende sakkunnig 
värderingsman. Värderingsintygen med värdetidpunkt som framgår i 
respektive värdeintyg avser tillsammans hela Prime Livings fastig
hetsbestånd avseende Förvaltningsfastigheter och Pågående projekt 
(inklusive de Planerade projekten Träpanelen 1 samt Ferdinand 8,10 
och14) och uppgår till 2 523 MSEK. I Prospektet används genomgå
ende denna värdering. Värderingsintygen har upprättats av Nordier 

Properites Advisors AB respektive NEWSEC ADVICE AB som har 
samtyckt till att värderingsintygen tagits in i Prospektet. Informatio
nen från tredje man har i Prospektet återgivits exakt och inga uppgif
ter har utelämnats på ett sätt som skulle kunna göra den återgivna 
informationen felaktig eller missvisande. Varken Marcus Backlund 
(Nordier Properties Advisors AB), Anders Rydstern eller Andreas 
Björnsson (NEWSEC ADVICE AB), vilka signerat värderingsintygen, 
har några väsentliga intressen i Bolaget.

Värderingsintyg

 

 

 

 
 
 
 
 

Fastighetsbeteckning, bebyggda objekt
(Marknadsvärde)

Upplåtelseform Area m² 
(BOA)

Värde
(tkr)

Värde
(kr/m²)

Exit yield
(%)

Initial yield
(%)

Hyra (tkr) Kostnad 
(tkr)

Vakans, 
år 1 (tkr)

Karlstad Kornetten 2 - Etapp 1 Äganderätt 1 356 36 000 26 549 5,75% 5,77% 2 669 542 67

Arrende inom Lund Studentkåren 4 Arrende 4 400 110 000 25 000 10,00% 8,00% 10 909 2 127 0

SUMMA 5 756 146 000 25 365 13 579 2 669 67

Fastighetsbeteckning, projekt
(Framtida värden)

Upplåtelseform
(Förutsättning)

Area m² 
(BOA)

Framtida 
Värde 
(tkr)

Framtida 
Värde 
(kr/m²)

Exit Yield 
(%)

Initial Yield
(%)

Bedömd 
hyra (tkr)

Bedömd 
Kostnad 

(tkr)

Vakans, 
år 1 (tkr)

Del av Göteborg Rambergsstaden 68:1 Äganderätt 9 040 350 000 38 717 5,00% 5,00% 21 379 3 616 214

Del av Göteborg Tynnered 761:733 Äganderätt 4 960 171 000 34 476 5,25% 5,24% 11 059 1 984 111

Karlstad Kornetten 2 - Etapp 2 Äganderätt 1 808 48 000 26 549 5,75% 5,74% 3 559 723 89

SUMMA 15 808 569 000 35 994 35 997 6 323 414
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Värderingsintyg

 

    
 

VÄRDEINTYG 
 
På uppdrag av Prime Living AB, genom Joakim Schöldström, har Newsec genomfört 
marknadsvärdering respektive förhandsvärdering av nedanstående fastigheter/projekt 
 
Fastigheternas respektive värdetidpunkt framgår av tabellen nedan. Fastigheterna 
innehas med äganderätt. Okulär besiktning av Träpanelen 6 skedde den 12 augusti 
2014. Övriga fastigheter (förhandsvärden) har ej besiktigats. 
 
Värdebedömningen grundar sig på en kassaflödesanalys innebärande att 
fastigheternas värde 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 
 Fastighetens förutsättningar och position i sitt marknadssegment 
 Befintliga gällande hyreskontraktsvillkor 
 Marknadsmässiga hyresvillkor vid kontraktstidens slut 
 Drift- och underhållskostnader i likartade fastigheter i jämförelse med dem i den 

aktuella fastigheten. 
 
Utifrån analysen resulterande driftnetton under kalkylperioden och ett restvärde vid 
kalkylperiodens slut har sedan diskonterats med bedömd kalkylränta. De värde-
påverkande parametrar som används i värderingen motsvarar Newsecs tolkning av 
hur investerare och andra aktörer på marknaden resonerar och verkar.  
 
Värderingsförfarandet med tillhörande underlagsinsamling och bearbetning ansluter i 
huvudsak till RICS anvisningar. 
 
På begäran får vi härmed intyga att enligt de bedömningar som gjorts av Newsec 
resulterat i nedanstående marknadsvärden/förhandsvärden.  
 

 
 
 
Stockholm/ Göteborg den 6 maj 2015 
NEWSEC ADVICE AB 
 
 

  
 
Anders Rydstern, MRICS  Andreas Björnsson 
Regional Director Valuation & Advisory Av Samhällsbyggarna aukt. värderare 

Uthyrbar Utg/ bedömda Bedömd Antagen 
Kommun Fastighet Projekt area Värde Värde Exit Initial Hyror DoU vakans Värdetidpunkt Anm.

(kvm) (MSEK) (SEK/kvm) (%) (%) (TSEK) (TSEK) (%)

Malmö Träpanelen 6 TP6 1 944 61 31 379 5,0 5,4 4 165 875 5,0 Årsskiftet 2014/2015 Marknadsvärde

Malmö Träpanelen 8 TP8 3 584 109 30 413 5,0 5,1 7 342 1 487 5,0 November 2014 Förhandsvärde

Malmö Del av Träpanelen 1 (rest) TP1 9 512 288 30 278 5,0 5,1 19 389 3 948 5,0 April 2015 Förhandsvärde

Stockholm Ferdinand 8, 10 och 14 Spånga 32 147 1 350 41 995 4,7 4,7 80 987 12 852 1,0 April 2015 Förhandsvärde

Yield
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ANGÅENDE HYRESNIVÅER 
 
På uppdrag av Prime Living, genom Joakim Schöldström, har undertecknat företag 
blivit ombedd att uttala oss om hyresnivåerna i nedanstående projekt. Projekten avses 
att genomföras i närtid, det är alltså nyproduktion. Värdetidpunkt antas till april/maj 
2015. 
 

 
 
Efter genomräkning och kontroll har vi funnit att redovisade hyresnivåer per respektive 
lägenhetsstorlek med säkerhet torde hamna inom ett marknadsmässigt hyresintervall. 
 
Vi har vidare blivit ombedda att uttala oss vad en rimlig kostnad för drift- och underhåll 
på årsbasis skulle vara för samma projekt. Här avses ren drift samt avsättning till 
periodiskt underhåll. Fastighetsskatt och eventuell tomträttsavgäld ingår inte i 
kostnaden. Enligt vår uppfattning bör kostnaden ligga i intervallet 400 – 450 kr/kvm 
och år. Rent kalkylmässigt bör siffrorna räknas upp med storleksordningen 2 procent 
per år, oaktat inflation. 
 
Stockholm/ Göteborg den 13 maj 2015 
NEWSEC ADVICE AB 
 

 
Anders Rydstern, MRICS 
Regional Director Valuation & Advisory 



40 INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV STAMAKTIER I PRIME LIVING AB (PUBL)

I detta avsnitt redovisar bolaget kapitalstruktur och annan finansiell 
information på koncernnivå. Se avsnitt ”Aktiekapital och ägarförhål

landen” för ytterligare information om bland annat Bolagets aktie-
kapital och aktier.

Eget kapital och skulder
Nedan redovisas Prime Livings kapitalisering per den 31 mars 2015.
TSEK 2015-03-31

Summa kortfristiga skulder 15 251

Mot garanti eller borgen 0

Mot säkerhet1) 403

Utan garanti/borgen eller säkerhet 14 848

Summa långfristiga skulder 398 142

Mot garanti eller borgen 0

Mot säkerhet2) 328 320

Utan garanti/borgen eller säkerhet 69 822

Summa eget kapital 302 062

Aktiekapital 577

Övriga kapitaltillskott 0

Övrigt (omräkningsdifferens, omvärdering av 
 pensionsskuld) 0

Ackumulerat resultat (inkl. årets resultat) 301 485
1) Säkerhet utgörs av fastighetsinteckningar.
2) Säkerhet för skulderna utgörs av fastighetsinteckningar samt lösöresköpsavtal avseende till-
gångar på ofri grund.

Nettoskuldsättning
Nedan redovisas Prime Livings nettoskuldsättning per den 31 mars 
2015.
TSEK 2015-03-31

(A) Kassa 0

(B) Likvida medel 20 709

(C) Lätt realiserbara värdepapper 0

(D) Summa likviditet (A)+(B)+(C) 20 709

(E) Kortfristiga fordringar 26 591

(F) Kortfristiga bankskulder 0

(G) Kortfristig del av långfristiga skulder 403

(H) Andra kortfristiga skulder 14 848

(I) Summa kortfristiga skulder (F)+(G)+(H) 15 251

(J) Netto kortfristig skuldsättning (I)–(E)–(D) –32 049

(K) Långfristiga banklån 188 320

(L) Emitterade obligationer 140 000

(M) Andra långfristiga skulder 69 822

(N) Långfristig skuldsättning (K)+(L)+(M) 398 142

(O) Nettoskuldsättning (J)+(N) 366 093

Obligationslån
Prime Living AB genomförde under 2013 en obligationsemission om 
140 MSEK med 3 års löptid med en ränta om 10,25 procent. Obliga-
tionen är noterad på Nasdaq First North Bond Market.

Kreditavtal
Prime Living har kreditavtal kopplade till fastighetsfinansiering upp-
gående till totalt 163,4 MSEK. Den rörliga fastighetsfinansieringen av 
färdigställda fastigheter ligger för närvarande mellan 1,8–2,5 procent 
i årsränta. Finansieringen i Lund har en aktuell utestående skuld per 
den 2015-03-31 på 57,9 MSEK med en återstående löptid på cirka 7 
år och en årsränta på 5,45%.

Underskottsavdrag
Bolaget hade vid utgången av 2014 outnyttjade underskottsavdrag 
uppgående till 16,2 MSEK.

Finansiella mål
Prime Livings mål är att långsiktigt bygga 1 000 moduler om året, 
och inom 4 år uppnå 5 000 moduler i förvaltning, med en belånings-
grad på högst 75 procent av marknadsvärdet.

Pantbrev och garantiåtaganden
Ställda säkerheter 2014-12-31 2013-12-31

Pantsättning fordran koncernbolag 140 000 140 000

Borgensförbindelser 2014-12-31 2013-12-31

Till förmån för koncernbolag 130 400 130 400

Ställda säkerheter: 2014-12-31 2013-12-31

Fastighetsinteckningar för banklån 288 625 236 600

Företagsinteckningar banklån 2 250

Äganderättsförbehåll 80 592 81 829

Pantsättning fordran koncernföretag 140 000 140 000

Ansvarsförbindelser 2014-12-31 2013-12-31

Borgensförbindelser till förmån för 
koncernföretag 175 811 172 517

Rörelsekapitalbehov
Prime Living bedömning är att det befintliga rörelsekapitalet är till-
räckligt för att täcka behoven för den löpande verksamheten under 
den kommande tolvmånadersperioden från datumet för Prospektet. 
Med rörelsekapital i detta avsnitt avses Prime Livnings förmåga att 
fullgöra sina betalningsförpliktelser allteftersom de förfaller till 
betalning.

Genomförda, Pågående och Planerade investeringar
Under 2014 har Prime Living tecknat avtal om förvärv av fastigheten 
Sollentuna Sjöstjärnan 2 i Sjöbergs centrum via bolag. Tillträde sker 
efter det att detaljplaneändring vunnit laga kraft. Befintligt centrum 
kommer rivas och cirka 150 studentlägenheter byggas, med beräk-
nad byggstart under hösten 2015. Efter detaljplaneändring planeras 
ytterligare cirka 150 lägenheter uppföras söder om Lomvägen. 

Kapitalstruktur och annan 
finansiell information
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Prime Living utsågs under 2014 till en av vinnarna i Täby kommuns 
markanvisningstävling för den nya stadsdelen Västra Roslags-Näsby. 
 Prime Living avser uppföra en 17 våningar hög studentskrapa med 
162 lägenheter med planerad byggstart 2018.

Under 2014 färdigställdes 84 studentlägenheter på fastigheten 
Malmö Träpanelen 6, samt fastigheten Malmö Träpanelen 1 förvär-
vades med byggrätter för cirka 450 lägenheter. Efter avstyckning till 
ny fastighet Träpanelen 8 har byggnationen påbörjats för de första 
128 lägen heterna med inflyttning till höstterminen 2015. Prime 
Living planerar att totalt bygga 544 studentlägenheter i stadsdelen 
Oxie i  Malmö.

Den 11 december 2014 godkände stadsbyggnadsnämnden 
detaljplanen för fastigheterna Ferdinand 8, 10 och 14 i Spånga, 
Stockholm. Därmed kunde planerna på uppförande av cirka 1 100 
studentlägenheter i området aktiveras.

Prime Living har kommit överens med Göteborgs kommun om 
att teckna 20-åriga arrendeavtal för byggnation av totalt 584 lägen-
heter, varav 208 på Beryllgatan i Tynnered och 376 på Herkulesga-
tan på Hisingen. Bostäderna beräknas vara klara för inflyttning under 
2016, och inbringa hyresintäkter på cirka 32 MSEK per år. Etapp 2 i 
Karlstad påbörjades i november 2014 med 80 lägenheter och plane-
rad inflyttning till höstterminen 2015. 

Fastigheten Stockholm Gunhild 4 förvärvades 2015, efter ändring 
av detaljplan planeras cirka 400 lägenheter.

Pågående och beslutade planerade investeringar
För Karlstad etapp 2 och Träpanelen 8 har Koncernen pågående 
investeringar med ingångna totalentreprenadskontrakt om 104,7 
MSEK. Till detta tillkommer mark, byggherre m.m. Av dessa investe-
ringar finansieras 109,5 MSEK inom ramen för erhållna byggnads-
kreditiv. Resterande del finansieras med egna medel.

Koncernen är därutöver även involverad i ett antal planerade 
men ännu icke slutligen beslutade projekt. Dessa planerade investe-
ringar fördelar sig som följer. På fastigheterna Tynnered 761:733 och 
i Göteborg ska Bolaget uppföra 208 lägenheter till en bedömd inves-
tering om ca 101 MSEK. På fastigheterna Rambergsstaden 68:1 & 
733:401 i Göteborg planeras 376 lägenheter till en bedömd investe-
ring om ca 183 MSEK. På fastigheterna Ferdinand 8 och 10 ska 
Spånga etapp 1 uppföras om 288 lägenheter och med en bedömd 
investering om 163 MSEK. Varje projekt beslutas efter att full finan-
siering erhållits.

Uthyrningsgrad
Bolagets uthyrningsgrad är beroende av intresset från studenter att 
hyra Bolagets lägenheter samt Bolagets möjligheter att på ett tids- 
och kostnadseffektivt sätt omsätta vakanta lägenheter. Uthyrnings-
graden för Bolagets lägenheter per den 31 december 2014 var 100% 
(100%) motsvarande en vakansgrad på 0 (0). Bolaget använder en 
kalkylmässig vakansgrad på 1% för sina förvaltningsfastigheter och 
projekt.

Koncerngemensamma kostnader
Koncerngemensamma kostnader, kostnader som inte kan hänföras 
till enskilda projekt såsom personalkostnader och övriga externa 
kostnader, uppgick under 2014 till 8,7 MSEK (4,6). Dessa kostnader 
avser funktioner såsom koncernledning, affärsutveckling och projekt-
ledning som av sin beskaffenhet är fasta i förhållande till bolagets 
omsättning. Givet den expansionsplan som föreligger att långsiktigt 
bygga 1 000 enheter om året bedömer Bolaget att dessa kostnader 

på kort sikt kommer att öka med 1-4 MSEK till en årlig koncern-
gemensam kostnad på 10-13 MSEK.

Kassaflöde
Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten före föränd-
ring av rörelsekapital uppgick under 2014 till -3 130 TSEK vilket är en 
minskning med -4 434 TSEK jämfört med 2013 då kassaflödet från 
den löpande verksamheten uppgick till 1 304 TSEK. Förändringen 
beror främst på genererade intäkter vid avyttring av projekt under 
2013.

Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick under 2014 
till -38 461 TSEK jämfört med 2013 då kassaflödet från den löpande 
verksamheten uppgick till -38 681 TSEK. 

Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick under 2014 
till -87 928 TSEK jämfört med -158 157 TSEK  för 2013. Förändring-
en jämfört med 2013 beror främst på förvärven under 2013 av 
fastig heten Ferdinand 14.

Kassaflöde från finansieringsverksamheten uppgick till 141 706 
TSEK under 2014 jämfört med 216 429 TSEK för 2013. Förändringen 
beror främst på ny upplåning under 2013, i samband med förvärv av 
fastigheten Ferdinand 14.

Totalt uppgick periodens kassaflöde 2014 till 15 317 TSEK jäm-
fört med 19 592 TSEK för 2013 och likvida medel uppgick per den 31 
december 2014 till 36 427 TSEK jämfört med 21 110 TSEK för 31 
december 2013.

Anläggningstillgångar
Koncernens anläggningstillgångar uppgick per 31 december 2014 till 
619,8 MSEK. Av dessa utgjorde förvaltningsfastigheter 619,6 MSEK 
och materiella och finansiella anläggningstillgångar 0,2 MSEK.

Förvaltningsfastigheter
Bolagets förvaltningsfastigheter uppgick per 31 december 2014 till 
619,6 MSEK. Ökningen av värdet på förvaltningsfastigheter var i 
huvudsak hänförligt till förvärv och nybyggnation om 77,4 MSEK 
samt orealiserade värdeförändringar om 196,9 MSEK.

 TSEK 2013-01-01 2013-12-31 2014-12-31

Ingående redovisat värde 135 526 138 132 345 274

Förvärv och nybyggnation 174 937 77 409

Orealiserad värde förändring 2 606 32 205 196 882

Utgående redovisat värde 138 132 345 274 619 565

Tendenser
Fortsatt brist på studentboenden och långa kötider
Trenden de senaste åren har varit en brist på studentbostäder, fram-
förallt i storstadsområdena och på de större studieorterna, vilket har 
resulterat i långa kötider. Byggnationen av studentbostäder ökade 
markant under 2014, men inte i de av Prime Living prioriterade 
orterna. Det talar för fortsatt brist på studentboenden och relativt 
långa kötider på de orterna även under de kommande åren.

Ökat antal studieplatser
Andelen av befolkningen som har eftergymnasial utbildning ökar. 
Antalet registrerade studenter på högskolor och universitet uppgick 
under läsåret 2013/2014 till 405 994 och regeringen har beslutat att 
utöka antalet studieplatser för perioden 2015-2018. Satsningen vän-
tas fram till 2018 omfatta drygt 14 000 platser. Trenden är tydlig att 
det under de närmsta åren kommer att vara fler studerande i Prime 
Livings prioriterade segment.
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Dyrare byggrätter
Trenden de senaste åren har varit att priset på de byggrätter som 
bjuds ut till försäljning har blivit allt högre. Bolagets uppfattning är 
att priserna på byggrätter kommer att ligga kvar på samma nivå eller 
öka ytterligare de närmaste åren vilket i så fall leder till ökade kost-
nader vid framtida markförvärv.

Stigande lönekostnader i Kina och ökad 
produktionseffektivisering
Kina har under ett antal år varit inne i en intensiv tillväxtfas som 
medför att tillgänglig arbetskraft sjunkit och alltjämt sjunker. Tren-
den är att detta medför stigande löner vilket i sin tur ger ökade pri-
ser. Detta kan dock motverkas med effektivisering av produktions-
processerna.

Ökat antal invånare
Den sista december 2014 uppgick Sveriges befolkning till 9 747 355 
personer. Det är en ökning med 102 491 personer jämfört med året 
innan. Folkökningen är den största som någonsin uppmätts mellan 
två enskilda år. Främsta skälet till det är en rekordhög invandring 
med 126 966 personer. Under 2014 ökade Stockholms län med 
35 002 personer till 2 198 044 personer. Västra Götalands län ökade 
med 16 928 personer och Skåne län med 14 839 personer.

Det ökade antalet invånare innebär att kravet på boende i alla 
dess former ökar, samtidigt som byggtakten är förhållandevis låg. 
Det är dock en stark trend att bostadsbyggandet ökar, men det är 
långt ifrån den nivå som skulle behövas för att nå jämvikt mellan 
utbud och efterfrågan på bostäder. Exempelvis bedömer samtliga 26 

kommuner i Stockholms län som helhet att det är ett underskott av 
bostäder, samt att det kommer att behövas fler bostäder under de 
kommande fem åren.

Ökat politiskt fokus på nya bostäder
Regeringen har som mål att bygga minst 250 000 nya bostäder fram 
till 2020 och har lagt ett förslag om att stimulera nybyggnation. 
Både hyresrätter och studentbostäder i kommuner med bostadsbrist, 
med extra stort stöd för bostäder på upp till 35 m2, lyftes fram i för-
slaget. Investeringsstödet för ökat byggande beräknas uppgå till 3,2 
miljarder kronor per år.

Väsentliga händelser sedan 31 december 2014
•	 Kommunfullmäktige biföll kommunstyrelsens förslag om att 

godkänna projektet Ferdinand

•	 128 lägenheter påbörjade i Malmö, klara för uthyrning höstter-
minen 2015

•	 Byggnadsnämnden beviljar bygglov för 208 lägenheter på Beryll-
gatan i Göteborg

•	 Byggnadsnämnden beviljar bygglov för 376 lägenheter på Herku-
lesgatan i Göteborg

•	 Förvärv av fastigheten Stockholm Gunhild 4, genom bolag. Efter 
ändring av detaljplan planeras cirka 400 lägenheter

•	 80 lägenheter i Karlstad monterade på Kornetten 2 och klara för 
uthyrning till terminsstart hösten 2015

I övrigt har det inte inträffat några väsentliga förändringar av Prime 
Livings finansiella ställning eller ställning på marknaden sedan den 
31 december 2014.
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Finansiell information i sammandrag
Nedanstående tabeller visar Koncernens finansiella information i sammandrag för perioden 1 januari 2013 - 31 december 2014.

Resultaträkningar
Rapport över totalresultat koncernen (TSEK) 2014-01-01–2014-12-31 2013-01-01–2013-12-31

Hyresintäkter 15 485 11 430

Fastighetskostnader –3 772 –2 872

Driftsresultat 11 713 8 558

Övriga rörelseintäkter 0 433

Övriga externa kostnader –5 138 –3 122

Personalkostnader –3 572 –1 523

Avskrivningar –3 0

Värdeförändring förvaltningsfastigheter 196 883 32 205

Rörelseresultat 199 883 36 551

Finansiella intäkter 90 2 583

Finansiella kostnader –6 078 –5 634

Resultat före skatt 193 895 33 500

Skatter –43 744 –7 319

ÅRETS RESULTAT 150 151 26 181

Årets totalresultat hänförligt till:   

Moderföretagets aktieägare 150 151 26 181

Summa årets resultat 150 151 26 181

Resultat per aktie och aktiedata:   

Resultat före nyemission, SEK 29 332 23 397

Resultat efter nyemission, SEK 13,01 5 114

Resultat efter full utspädning optioner, SEK1) 11,70

Totalt antal utestående aktier före emission 5 119 1 119

Totalt antal utestående aktier efter emission 11 538 100 5 119

Eget kapital per aktie före nyemission, SEK 58 484 25 794

Eget kapital per aktie efter nyemission, SEK 25,95 5 638

Föreslagen utdelning per stamaktie, SEK Ingen Ingen
   

1) Efter teckning av samtliga 1 300 000 optioner
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Balansräkningar
Rapport över finansiell ställning Koncernen (TSEK) 2014-12-31 2013-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Förvaltningsfastigheter 619 565 345 274

Materiella anläggningstillgångar 182 0

Finansiella anläggningstillgångar 11 0

Summa anläggningstillgångar 619 758 345 274

Omsättningstillgångar

Hyresfordringar och andra fordringar 35 484 8 203

Likvida medel 36 427 21 110

Summa omsättningstillgångar 71 912 29 313

SUMMA TILLGÅNGAR 691 669 374 587

   

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Moderbolagets aktieägare

Aktiekapital 577 512

Övrigt tillskjutet kapital 119 156 0

Balanserat resultat inklusive årets resultat 178 502 28 351

Summa eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 298 235 28 863

Innehav utan bestämmande inflytande 0 0

Summa eget kapital 298 235 28 863

Långfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 163 417 139 621

Obligationslån 140 000 140 000

Övriga skulder 18 541 39 500

Uppskjutna skatteskulder 51 637 7 893

Summa långfristiga skulder 373 595 327 014

Kortfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 403 460

Förskott från kunder 253 119

Leverantörsskulder och andra skulder 19 183 18 131

Aktuella skatteskulder 0 0

Derivat instrument 0 0

Övriga avsättningar 0 0

Summa kortfristiga skulder 19 839 18 710

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 691 669 374 587
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Kapitalstruktur och annan finansiell information

Kassaflödesanalyser i sammandrag
Rapport över kassaflöde Koncernen (TSEK) 2014-01-01–2014-12-31 2013-01-01–2013-12-31

Den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster 193 894 33 500

– Avskrivningar och nedskrivningar 3 0

– Verkligt värdevärdering via resultaträkning –196 882 –32 205

– Realisationsresultat 0 0

 –2 985 1 295

Betald inkomstskatt –145 9

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital –3 130 1 304

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Minskning (+)/ökning (–) av kortfristiga fordringar –27 224 –2 191

Minskning (–)/ökning (+) av kortfristiga skulder –8 107 –37 793

Summa förändring i rörelsekapitalet –35 332 –39 984

Kassaflöde från den löpande verksamheten –38 461 –38 681

Investeringsverksamheten

Förvärv av dotterföretag –10 500 –848

Förvärv av materiella anläggningstillgångar –77 418 –157 309

Nettokassaflöde av övriga finansiella anläggningstillgångar –11 0

Kassaflöde från investeringsverksamheten –87 928 –158 157

Finansieringsverksamheten

Nyemission, efter emissionskostnader 0 400

Upptagna lån 43 444 81 332

Amortering lån –20 959 –5 303

Obligationslån 0 140 000

Likvid från emission av preferensaktier 119 220 0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 141 706 216 429

ÅRETS KASSAFLÖDE 15 317 19 592

Likvida medel vid årets början 21 110 1 518

Likvida medel vid årets slut 36 427 21 110
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Kapitalstruktur och annan finansiell information

Nyckeltal
Nyckeltal Koncernen 2014-12-31 2013-12-31

Eget kapital per totala antalet aktier 25,85 SEK n/a

Eget kapital per antalet stamaktier 29,13 SEK n/a

Räntabilitet på eget kapital 50% 91%

Räntetäckningsgrad 0,51 1,23

Soliditet 43% 8%

Antal lägenheter 344 260

Uthyrningsbar boyta 7 624 m2 5 756 m2

Uthyrningsgrad, yta 100% 100%

Vinst per stamaktie 14,67 SEK 2,56 SEK

Förvaltningsöverskottsgrad 76% 75%

Definitioner av nyckeltal
Eget kapital per totala antalet aktier

Eget kapital vid periodens slut i relation till antal utestående stam- 
och preferensaktier vid periodens slut.

Eget kapital per antalet stamaktier

Eget kapital vid periodens slut i relation till antalet utestående stam-
aktier vid periodens slut.

Räntabilitet på eget kapital

Resultat efter skatt i relation till eget kapital vid periodens utgång.

Räntetäckningsgrad

Resultat exklusive värdeförändringar, efter finansnetto plus finan-
siella kostnader dividerat med finansiella kostnader.

Soliditet

Eget kapital i relation till balansomslutningen vid periodens utgång.

Uthyrningsbar boyta

Total uthyrningsbar boyta i fastighetsbeståndet.

Uthyrningsgrad, yta

Uthyrd yta i relation till total uthyrningsbar yta.

Vinst per stamaktie

Resultat efter skatt i relation till det totala antalet stamaktier vid 
periodens slut.

Förvaltningsöverskottsgrad

Bruttoresultat fastighetsförvaltning (exkl. övriga intäkter) i procent 
av redovisade hyresintäkter.

Segmentrapportering
Segmentsinformation avseende de segment för vilka information ska lämnas för år 2014 är följande:

        

(TSEK) Stockholm  Öresundsregionen  Göteborg Övriga Koncernen

Hyresintäkter 500 12 542 0 2 443 15 485

Fastighetskostnader –212 –2 900  0 –660 –3 772

Driftsresultat 288 9 642 0 1 783 11 713

Förvaltningsfastigheter, bokfört värde 325 000 217 942 18 643 57 980 619 565

Segmentsinformation avseende de segment för vilka information ska lämnas för år 2013 är följande:

        

(TSEK) Stockholm  Öresundsregionen  Göteborg Övriga Koncernen

Hyresintäkter 0 9 032 0 2 398 11 430

Fastighetskostnader –7 –2 073  0 –792 –2 872

Driftsresultat –7 6 959 0 1 606 8 558

Förvaltningsfastigheter, bokfört värde 165 224 143 700 0 36 350 345 274

Redovisningsprinciper för Prime Living-koncernen
Prime Living upprättar sin koncernredovisning enligt International Financial Reporting Standards (IFRS). Redovisningsprinciperna som följer av 
IFRS har tillämpats konsekvent för alla presenterade år. Samma redovisnings- och värderingsprinciper har tillämpats som i senaste årsredovis-
ningen, se Prime Livings årsredovisning 2014 som återfinns på annan plats i Prospektet. 
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Prime Livings Styrelse består av tre personer, inklusive ordföranden, 
och har sitt säte i Stockholm. Styrelseledamöterna väljs årligen vid 
årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma. De styrelse-
ledamöter som valdes av årsstämman i Bolaget den 21 maj 2015 
redovisas nedan. Samtliga styrelseledamöter kan nås på Bolagets 
adress som återfinns i slutet av Prospektet.

Styrelse
Jan-Erik Karström (född 1945)
Styrelseordförande sedan 2009

Utbildning/Bakgrund: Jan-Erik har varit engagerad i Prime Living 
sedan 2009 och är i grunden ekonom och har en amerikansk mana-
gementutbildning. Han har tidigare varit verksam som Executive 
Vice President på byggbolaget Ray Wilson CO, Los Angeles i USA. 
Jan-Erik har utlandserfarenhet ifrån uppdrag som Administration 
Manager för NCC i Jeddah, Saudiarabien och Administration Mana-
ger Öresund Tunnel Contractors i Köpenhamn.

Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande i Comodo Finans AB, 
Gudrun Development AB, JPK Byggställningar AB, PL Comercial AB 
och Super 9 AB. Styrelseledamot i LiViKa AB och Bostadsrätts-
föreningen Värtans Pärla anno 1870.

Tidigare uppdrag (de senaste fem åren): Styrelseordförande i Safecon 
AB, Meraxil Bygg & Fast AB, Rederi Aktiebolag Atala och Scan-Scaff 
AB. Styrelseledamot i Lohen AB och Hotell Vanilj AB.

Aktieinnehav i Prime Living: Jan-Erik Karström äger 20 procent av 
aktierna i JPK Byggställningar AB som i sin tur äger 186 720 stam-
aktier i Prime Living.

Jan Severa (född 1962)
Styrelseledamot sedan 2009

Utbildning/Bakgrund: Jan har varit engagerad i Prime Living sedan 
2009 och är Byggnadsingenjör samt Civilekonom utbildad vid Karl-
stad Universitet. Jan har tidigare varit styrelsemedlem samt VD för 
Fredell & Co Structured Finance AB och Europeloan Bank S.A.

Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande i Amun Holding AB, 
Amun Capital AB, Amun Capital Sweden AB, Amun Investments AB, 
Ardenne Invest AB, Skandinaviska Fastig heter Vellinge AB, Storlien 
Capital AB, Sågenhus 3 AB och Vita  Stränder Höllviken AB. Styrelse-
ordförande och VD i Ardenne Properties AB, Kristineberg Bostäder 
AB, Kryddfabriken Bostad AB, Kryddfabriken Bostadsrätt AB, Krydd-
fabriken Entreprenad AB, Nuarp Bygg & Handel AB, Skandinavisk 
Fastighetsfond AB, Skandinavisk Fastighetsfond Holding AB, Skåne-
längan Borätt AB, Styrelseledamot och VD i Gudrun Development 
AB. Styrelseledamot i Åtto Capital AB, HBG Fastighetsutveckling 4 
ek. för., Kristineberg Park Ekonomisk förening, Skandinaviska Fastig-
heter Sverige AB, DUE Capital Oy, Thomsons väg Ekonomisk fören-
ing, Träpanelen Etapp 1 Ekonomisk förening, Cube International 

Housing Ltd och Vita Stränder Ekonomisk förening. Innehavare av 
den enskilda firman Bäckebrolax.

Tidigare uppdrag (de senaste fem åren): Styrelseordförande i Miland 
Brokvarn AB och Miland Holding AB.

Aktieinnehav i Prime Living: Jan Severa äger via bolag 56 procent av 
aktierna i Amun Holding AB som i sin tur äger 4 668 000 stamaktier 
och 80 preferensaktier av serie C i  Prime Living.

Ola Wengberg (född 1968)
Styrelseledamot sedan 2009

Utbildning/Bakgrund: Ola har varit engagerad i Prime Living sedan 
2009 och är Civilekonom utbildad vid Handelshögskolan Göteborg. 
Tidigare har Ola varit controller vid Trygg-Hansa Foreign Operations 
& Industrial Division samt styrelsemedlem och Managing Director på 
Fredell & Co Structured Finance. Ola har även tidigare erfarenhet 
från lånefinansiering genom sitt arbete som styrelsemedlem och 
Senior Executive Director för Europeloan Finance N.V.

Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot i Amun Holding AB, 
Amun Capital AB, Amun Capital Sweden AB, Amun Investments AB, 
Ardenne Properties AB, Gudrun Development AB, HBG Fastighets-
utveckling 1 ek. för., HBG Fastighetsutveckling 4 ek. för., Kristineberg 
Bostäder AB, Kristineberg Park Ekonomisk förening, Skånelängan 
Borätt AB, Skånelängan Ekonomisk förening, Sågenhus 3 AB, Thom-
sons väg Ekonomisk förening, Träpanelen Etapp 1 Ekonomisk fören-
ing, Wengco Capital & Care AB, Cube International Housing Ltd, 
Owal Capital Oy, Vita Stränder Ekonomisk förening och Vita Strän-
der Höllviken AB. Styrelsesuppleant i Ardenne Invest AB, Kryddfabri-
ken Bostad AB, Kryddfabriken Bostadsrätt AB, Kryddfabriken Entre-
prenad AB, Kryddfabriken Projektutveckling AB, Minim Finance AB, 
Nuarp Bygg & Handel AB, Skandinavisk Fastighetsfond AB, Skandi-
navisk Fastighetsfond Holding AB, Skandinaviska Fastigheter Sverige 
AB, Skandinaviska Fastigheter Vellinge AB, Skånelängan Fastighets 
AB, Storlien Capital AB och Åtto Capital AB.

Tidigare uppdrag (de senaste fem åren): Styrelseledamot i Miland 
Brokvarn AB och Miland Holding AB.

Aktieinnehav i Prime Living: Ola Wengberg äger via bolag 44 procent 
av aktierna i Amun Holding AB som i sin tur äger 4 668 000 stam-
aktier och 80 preferensaktier av serie C i Prime Living.

Styrelse, ledande befattnings-
havare och revisorer
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Styrelse, ledande befattnings havare och revisorer

Ledande befattningshavare
Jan Severa (född 1962)
Verkställande direktör sedan 2009
Se information ovan under ”Styrelse”.

Ola Wengberg (född 1968)
Vice verkställande direktör sedan 2014
Se information ovan under ”Styrelse”.

Joakim Schöldström (född 1965)
Analyschef sedan 2009

Utbildning/Bakgrund: Utbildning vid Handelshögskolan i Stockholm. 
Joakim har en bakgrund i IT- och finansbranschen. Mellan 1987 till 
1993 som konsult hos Cap Gemini Finans och mellan 1994 och 2002 
som IT-chef på Fredell & Co Structured Finance.

Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot i Träpanelen Etapp 1 Eko-
nomisk Förening. Kristineberg Park Ekonomisk Förening, Minim 
Finance AB.  Styrelsesuppleant i Amun Holding AB, Kristineberg 
Bostäder AB, Amun Capital Sweden AB, Amun Capital AB, Amun 
Investments AB, Ardenne Properties AB, och Sågenhus 3 AB. Revisor i 
HBG Fastighetsutveckling 1 ek. för. och HBG Fastighetsutveckling 4 
ek. för. och Vita Stränder Ekonomisk Förening. Revisorssuppleant i 
Bostadsrättsföreningen Svea Torn.

Tidigare uppdrag (de senaste fem åren): Styrelsesuppleant i Kristine-
berg Park Invest AB och Miland Entreprenad AB.

Aktieinnehav i Prime Living: Joakim Schöldström äger inga aktier i 
 Prime Living.

Christina Aspefalk (född 1964)
Anlitad som ekonomikonsult sedan 2009, anställd på heltid som 
ekonomichef sedan april 2015.

Utbildning/Bakgrund: Civilekonom, utbildad vid Mittuniversitetet i 
Sundsvall. Christina har mångårig erfarenhet av redovisning och revi-
sion.

Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot i Bostadsrättsföreningen 
Taxeringsrevisorn 2, Bostadsrättsföreningen Kristineberg Park 2 och 
Björkhammarhults vägsamfällighet. Revisor i Bostadsrättsföreningen 
Järnlodet 16. Innehavare av C Aspefalk Redovisning. 

Tidigare uppdrag (de senaste fem åren): Styrelseledamot i Bostads-
rättsföreningen Kristineberg Park 1 och Bostadsrättsföreningen 
Kryddfabriken.

Aktieinnehav i Prime Living: Christina Aspefalk äger inga aktier i Prime 
Living.

Benny Ström (född 1956)
Förvaltningschef sedan 2015

Utbildning/Bakgrund: Benny Ström har en bakgrund som yrkesoffi-
cer och inom marknadsföring innan han för drygt 10 år sedan börja-
de inom bygg-/fastighetsbranschen. Benny har varit aktiv inom både 
byggnation och förvaltning, mellan 2010 och 2013 i Byggpartner i 
Dalarna och tidigare som egen företagare.

Andra pågående uppdrag: Benny Ström har inga ytterligare uppdrag.

Tidigare uppdrag (de senaste fem åren): Styrelseledamot i Borlänge 
Tennisklubb.

Aktieinnehav i Prime Living: Benny Ström äger inga aktier i Prime 
Living.

Övriga upplysningar avseende styrelsen och ledande 
befattningshavare
Ingen av Bolagets styrelseledamöter eller ledande befattningshavare, 
med undantag för nedanstående har under de senaste fem åren (i) 
dömts i bedrägerirelaterade mål, (ii) varit ställföreträdande i bolag 
som försatts i konkurs eller likvidation (avser ej frivillig likvidation) 
eller varit inblandat i konkursförvaltning, (iii) varit föremål för ankla-
gelser eller sanktioner av myndigheter eller godkända yrkessamman-
slutningar eller (iv) förbjudits av domstol att ingå som medlem av ett 
bolags lednings- eller kontrollorgan.

Ola Wengberg har tidigare varit styrelseledamot Kristineberg 
Park Invest AB där likvidation avslutades i juni 2012.

Jan Severa har varit ledande befattningshavare i form av verkstäl-
lande direktör och styrelseordförande i Kristineberg Park Invest AB 
där en likvidation avslutades i juni 2012 samt styrelseordförande i 
Midgårdsbo Fastigheter AB där en likvidation avslutades i juni 2010. 
Jan Severa var även fram till i juni 2012 styrelseledamot ledande 
befattningshavare i form av verkställande direktör och styrelse-
ordförande i Kungsholmen Fridhemsgatan AB där likvidation inled-
des i december 2012.

Christina Aspefalk var styreslsesuppleant i Chevrone Bil Aktie-
bolag där konkurs avslutades i november 2010 samt i Midgårdsbo 
Djursholm Ekonomisk Förening där likvidation avslutades i juli 2010.

Det har i ovan nämnda likvidationer och konkurser inte riktats 
någon form av skadeståndskrav, krav på återbetalning eller annat 
ekonomiskt anspråk mot Ola Wengberg, Jan Severa eller någon 
annan bolagsföreträdare. Inte heller har Ola Wengberg eller Jan 
Severa varit föremål för utredning eller misstanke om brott av något 
slag i samband med detta. Ingen av styrelseledamöterna eller de 
ledande befattningshavarna i Prime Living har något familjeband 
med annan styrelseledamot eller ledande befattningshavare i Bola-
get. Det förekommer inte några intressekonflikter mellan, å ena 
sidan, ovanstående styrelseledamöters eller ledande befattnings-
havares skyldigheter gentemot Bolaget och, å andra sidan, deras 
 privata intressen och/eller andra förpliktelser.

Revisor
Öhrlings Pricewaterhouse Coopers AB (”PwC”) är revisor i Bolaget 
och den auktoriserade revisorn Ulf Hartell Borgstrand, född 1960 och 
medlem av yrkessammanslutningen FAR, är huvudansvarig revisor. 
PwC:s kontorsadress är Torsgatan 21, 113 97 Stockholm, Sverige. 
PwC har varit revisor under hela den period som täcks av den histo-
riska finansiella informationen i Prospektet.
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Lagstiftning och bolagsordning
Prime Living tillämpar svensk aktiebolagslag, de regler och rekom-
mendationer som gäller för bolag listade på First North samt de 
bestämmelser som föreskrivs i Bolagets bolagsordning. Efter note-
ringen på First North Premier kommer Prime Living att följa de regler 
och rekommendationer som gäller där inklusive de utökade regler för 
informationsgivning vilket är snarlika de regler som gäller avseende 
informationsgivning för bolag som är noterade på Nasdaq Stock-
holm, Main Market. Bolagsordningen framgår i sin helhet under 
avsnittet ”Bolagsordning”.

Svensk kod för bolagsstyrning
Svensk kod för bolagsstyrning behöver i dagsläget inte tillämpas för 
bolag listade på First North Premier. Den är således inte obligatorisk 
för Prime Living och Bolagets styrelse har för närvarande inga planer 
på att tillämpa den annat än i de delar som styrelsen anser relevant 
för Bolaget och dess aktieägare.

Bolagsstämma
Enligt aktiebolagslagen (2005:551) är bolagsstämman Bolagets hög-
sta beslutsfattande organ. På bolagsstämman utövar aktieägarna sin 
rösträtt i nyckelfrågor som fastställande av resultat- och balansräk-
ningar, disposition av Bolagets resultat, beviljande av ansvarsfrihet 
för styrelseledamöter och VD, val av styrelseledamöter och revisorer 
samt ersättning till styrelsen och revisorerna. Årsstämman måste 
äga rum inom sex månader från räkenskapsårets utgång och kallelse 
till årsstämma ska ske tidigast sex veckor och senast fyra veckor 
in nan årsstämma. Utöver årsstämman kan Bolaget komma att kalla 
till extra bolagsstämma. Enligt bolagsordningen sker kallelse till 
bolagsstämma genom publicering av kallelsen i Post- och Inrikes 
 Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på Bolagets webb-
plats. Att kallelse har skett ska samtidigt annonseras i Svenska Dag-
bladet. 

Rätt att delta i bolagsstämma
Aktieägare som vill delta i en bolagsstämma måste vara införd i 
aktieboken som förs av Euroclear Sweden på den dag som infaller 
fem vardagar före stämman och även anmäla sitt deltagande till 
Bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Aktie-
ägare får närvara vid bolagsstämman personligen eller genom full-
makt bemyndigat ombud och får åtföljas av högst två biträden. Det 
är i regel möjligt för en aktieägare att anmäla sig till bolagsstämman 
på flera olika sätt som anges i kallelsen till stämman. Aktieägare är 
berättigade att rösta för samtliga aktier som aktieägaren innehar i 
Bolaget.

Styrelsens arbetsformer
Styrelsen är Bolagets näst högsta beslutsfattande organ efter bolags-
stämman. Enligt ABL är styrelsen ansvarig för Bolagets förvaltning 
och organisation, vilket innebär att styrelsen är ansvarig för att, 

bland annat, fastställa mål och strategier, säkerställa rutiner och 
 system för utvärdering av fastställda mål, fortlöpande utvärdera 
Bolagets resultat och finansiella ställning samt utvärdera den opera-
tiva ledningen. Styrelsen ansvarar också för att säkerställa att års-
redovisningen och delårsrapporter upprättas i rätt tid. Dessutom 
utser styrelsen verkställande direktör.

Styrelseledamöterna väljs normalt av årsstämman för tiden intill 
slutet av nästa årsstämma. Enligt Bolagets bolagsordning ska Styrel-
sen bestå av minst tre ledamöter och högst tio ledamöter och högst 
tio suppleanter. 

Styrelsen följer en skriftlig arbetsordning som revideras årligen 
och fastställs på det konstituerande styrelsemötet varje år. Arbets-
ordningen reglerar bland annat styrelsepraxis, funktioner och fördel-
ningen av arbete mellan styrelseledamöterna och verkställande 
direktör. I samband med det konstituerande styrelsemötet fastställer 
Styrelsen även instruktionen för verkställande direktör innefattande 
finansiell rapportering.

Styrelsen sammanträder enligt ett årligen fastställt schema. 
Ut över dessa styrelsemöten kan ytterligare styrelsemöten samman-
kallas för att hantera frågor som inte kan hänskjutas till ett ordinarie 
styrelsemöte. Utöver styrelsemöten har styrelseordföranden och 
verkställande direktören en fortlöpande dialog rörande ledningen av 
Bolaget.

Verkställande direktör och övriga ledande 
befattningshavare
Den verkställande direktören är underordnad Styrelsen och ansvarar 
för Bolagets löpande förvaltning och den dagliga driften. Arbets-
fördelningen mellan Styrelsen och verkställande direktören anges i 
arbetsordningen för Styrelsen och instruktionen för verkställande 
direktör. Verkställande direktör ansvarar också för att upprätta rap-
porter och sammanställa information från ledningen inför styrelse-
möten och är föredragande av materialet på styrelsemötena.

Enligt instruktionerna för finansiell rapportering är verkställande 
direktören ansvarig för finansiell rapportering i Bolaget och ska följ-
aktligen säkerställa att Styrelsen erhåller tillräckligt med information 
för att Styrelsen fortlöpande ska kunna utvärdera Bolagets finansiella 
ställning.

Verkställande direktör ska hålla Styrelsen kontinuerligt informe-
rad om utvecklingen av Bolagets verksamhet, omsättningens utveck-
ling, Bolagets resultat och ekonomiska ställning, likviditets- och 
kredit läge, viktigare affärshändelser samt varje annan händelse, 
omständighet eller förhållande som kan antas vara av väsentlig 
 betydelse för Bolagets aktieägare.

Ersättning till styrelseledamöter, verkställande 
direktör och övriga ledande befattningshavare
Arvode och annan ersättning till styrelseledamöterna, inklusive ord-
föranden, fastställs av årsstämman. På årsstämman den 21 maj 2015 
beslutades att styrelsearvode till styrelseordförande ska utgå med 

Bolagsstyrning
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Bolagsstyrning

ett årligt belopp om 233 000 SEK. Övriga ledamöter ska erhålla 
233 000 SEK vardera. Ingen ersättning utgår dock till av Bolaget 
anställd styrelseledamot. Styrelsens ledamöter har inte rätt till några 
förmåner efter att deras uppdrag som styrelseledamöter har upp-

hört. I tabellen nedan framgår de ersättningar i SEK (inklusive kon-
sultuppdrag) som styrelseledamöter och ledande befattningshavare 
har erhållit för räkenskapsåren 2014 samt 2013:

2014

Namn

Lön/konsultarvode  
(exkl. soc. avg/

moms)
Pension  

(exkl. soc. avg)

Fakturerade konsult-
tjänster utförda av 
 styrelseledamöter  

(exkl. moms) Styrelsearvode Total summa

Jan-Erik Karström, styrelseordf. 0 0 240 000 0 240 000

Jan Severa, styrelseledamot 
och VD 720 000 0 0 0 720 000

Ola Wengberg, styrelse-
ledamot 660 000 0 233 000 0 893 000

Summa 1 380 000 0 473 000 0 1 853 000

2013

Namn

Lön/konsultarvode  
(exkl. soc. avg/

moms)
Pension  

(exkl. soc. avg)

Fakturerade konsult-
tjänster utförda av 
 styrelseledamöter  

(exkl. moms) Styrelsearvode Total summa

Jan-Erik Karström, styrelseordf. 0 0 0 0 0

Jan Severa, styrelseledamot 
och VD 720 000 0 0 0 720 000

Ola Wengberg, styrelse-
ledamot 0 0 0 0 0

Summa 720 000 0 0 0 720 000

Ingen rörlig ersättning har utbetalats till någon styrelseledamot eller 
ledande befattningshavare under 2013, 2014 eller för perioden där-
efter fram till dagen för Prospektet.

Prime Living har inga aktierelaterade incitamentsprogram för 
styrelse ledamöter, ledande befattningshavare eller andra anställda.

För ytterligare information om ersättning till styrelsen och de 
ledande befattningshavarna, privat eller genom bolag, se avsnittet 
”Avtal och transaktioner med närstående” på sidan 58.

Anställningsavtal för verkställande direktör och övriga 
ledande befattningshavare
Bolagets VD, Jan Severa är anställd på halvtid och är undantagen 
från Lagen om anställningsskydd. Lönen uppgår till 60 000 SEK per 
månad och i händelse av uppsägning från Prime Living är uppsäg-
ningstiden 12 månader. I händelse av att Jan säger upp sig själv så är 
uppsägningstiden sex månader.

Bolagets vice VD, Ola Wengberg är anställd på halvtid. Lönen 
uppgår till 55 000 SEK per månad och i händelse av uppsägning från 
Prime Living är uppsägningstiden 12 månader. I händelse av att Ola 
säger upp sig själv så är uppsägningstiden sex månader. 

Informationsgivning
Informationspolicy
Prime Living har under 2013 antagit en policy för kommunikation 
och information som syftar till att säkerställa att Bolaget håller en 
god kvalitet i dessa avseenden. Policyn berör samtliga medarbetare 
hos Prime Living för att informationsgivning ska vara korrekt, snabb 
och tydlig och leva upp till de informationskrav som First North Pre-
mier ställer på bolag som är noterade hos dem. Det ska vara lätt att 
hitta och erhålla information för såväl medarbetare internt som för 
externa intressenter. Kvalitativ information, som aldrig får vara tve-
tydig eller missvisande, är en viktig ledstjärna. Oriktiga uppgifter får 
aldrig lämnas ut. Svårigheter och problem ska belysas korrekt, sam-

tidigt som de åtgärder som vidtagits för att lösa situationen ska 
framhållas. Det är viktigt att den som är informationsansvarig finns 
tillgänglig vid förfrågningar.

Ansvarsfördelning
Verkställande direktör har det övergripande informationsansvaret. 
Verkställande direktör delegerar uppgiften att sprida informationen 
vidare till respektive funktionschef. Verkställande direktören är 
ytterst ansvarig för information som berör handeln med av Prime 
Living utgivna finansiella instrument. Endast verkställande direktören 
uttalar sig om koncernfrågor och ekonomiskt relaterade frågor. 
Pressmeddelanden och liknande ska godkännas av verkställande 
direktören. Investerarrelationer (information till marknaden, finans-
analytiker med flera) handläggs alltid av verkställande direktören.

Finansiell och strategisk information
Finansiell och strategisk information är ofta kurspåverkande och 
måste alltid spridas av vissa källor samtidigt till visst antal mottaga-
re. Delårsrapporter, bokslutskommuniké och årsredovisning tas fram 
och publiceras i enlighet med gällande regelverk. Övergripande 
ansvar för den finansiella informationen innehas av verkställande 
direktören. Analytikerrapporter kommenteras enbart genom att 
verkställande direktör rättar rena sakfel. Den finansiella rapporte-
ringen ska finnas tillgänglig såväl i tryckt form som på Bolagets hem-
sida, www.primeliving.se.

Informationsläckor och rykten
Informationsläckor förebyggs genom att informationsmottagaren 
medvetandegörs om att den lämnade informationen är konfidentiell. 
Bolaget strävar efter att loggbok ska föras över de personer som tar 
del av konfidentiell information i samband med viktiga affärshändel-
ser. Vice verkställande direktör ansvarar för loggboken. Bolaget har 
som policy att inte kommentera rykten.
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Aktiekapital och vissa rättigheter kopplade till 
aktierna
Per den 30 april 2015 uppgick Bolagets totala registrerade aktie-
kapital till 576 905,00 SEK fördelat på 11 538 100 aktier. Varje aktie 
har ett kvotvärde om 0,05 SEK. Vid full utspädning av tecknings-
optionerna, som berättigar till teckning av stamaktier till en teck-
ningskurs om 27 SEK per stamaktie, kommer Bolagets aktie kapital 
att öka med 65 000 SEK motsvarande 1 300 000 stamaktier. Den 20 
maj 2015 beslutade Styrelsen att genomföra en apportemission om 
233 000 stamaktier i syfte att förvärva samtliga aktier i bolaget 
Beryll Invest AB som i sin tur äger en byggrätt som Bolaget avser för-
värva. Per dagen för Prospektet är de nya aktierna under registrering 
hos Bolagsverket men processen är ännu inte avslutad. Efter registre-
ring av stamaktierna kommer bolagets aktiekapital att öka med 11 
650 SEK och därmed uppgå till 588 555,00 SEK.

Vid samma styrelsemöte beslutade även Styrelsen att genomföra 
ytterligare en villkorad apportemission om 116 500 stamaktier som 
betalning för ytterligare ett förvärv av ett bolag som innehar en 
byggrätt som Bolaget avser förvärva. Villkoret för att emissionen ska 
genomföras är att bolaget först erhåller en byggrätt om minst 600 
bostäder. Om emissionen genomförs kommer aktiekapitalet att öka 
med 5 825,00 SEK. Enligt den bolagsordning som antogs vid extra 
bolagsstämma den 30 september 2014 ska aktiekapitalet uppgå till 
lägst 500 000 SEK och högst 2 000 000 SEK, fördelat på lägst 
10 000 000 och högst 40 000 000 aktier. Bolaget har tre aktieslag, 
stamaktier samt preferensaktier av serie B och C. 

Rösträtt
Aktierna i bolaget kan antingen vara stamaktier, preferensaktier av 
serie B eller preferensaktier av serie C. Stamaktier medför en (1) röst 
per aktie. Preferensaktier av serie B och serie C medför en tiondels 
(1/10) röst per aktie. Stamaktier och preferensaktier av serie B kan i 
vardera sin serie utges till högst det antal som motsvarar hela aktie-
kapitalet. Preferensaktier av serie C kan utges till ett högsta antal om 
100 aktier.

Beslutar bolaget att genom en kontantemission eller kvittnings-
emission ge ut nya stamaktier och preferensaktier, ska ägare av 
stamaktier respektive preferensaktier ha företrädesrätt att teckna 
nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal stam- res-
pektive preferensaktier aktieägaren innehar sedan tidigare (primär 
företrädesrätt).

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

Vad som ovan sagts ska inte innebära någon inskränkning i möj-
ligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittnings-
emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

För ytterligare information, se ”Bolagsordning”.

Centralt värdepappersregister
Aktierna är utfärdade enligt svensk rätt och är denominerade i SEK. 
Bolagets aktier har utgivits enligt ABL. Bolaget och dess aktier är 
anslutna till det elektroniska värdepapperssystemet, VP-systemet, 
med Euroclear Sweden som central värdepappersförvaltare och clea-
ringorganisation (Euroclear Sweden AB, Box 7822, 103 97 Stock-
holm). Euroclear Sweden administrerar Bolagets aktiebok och konto-
för dess aktier. Aktiebrev är ej utfärdade. Samtliga aktier är fritt 
överlåtbara. Prime Livings stamaktie har ISIN-kod SE0006422309.

Utdelning och utdelningspolicy
Preferensaktier av serie C har företräde till utdelning framför stam-
aktieägare upp till ett ackumulerat belopp om 30,5 MSEK. Fastställd 
årlig utdelning för preferensaktier av serie B har dock företräde fram-
för utdelning till preferensaktier om serie C.

Till dags dato har Prime Living inte beslutat om eller utbetalat 
någon utdelning för Bolagets stamaktier. Med undantag för kvartals-
visa, fastställda utdelningar som sker till innehavare av preferens-
aktier av serie B återinvesteras för närvarande eventuella vinster för 
att kunna expandera verksamheten. Tidpunkten för och storleken på 
eventuella framtida utdelningar föreslås av Styrelsen. I övervägan-
den om framtida utdelning kommer Styrelsen att väga in faktorer 
såsom de krav som verksamhetens art, omfattning samt risker ställer 
på storleken av det egna kapitalet samt Bolagets konsoliderings-
behov, likviditet och ställning i övrigt. 

På sikt är målet är att dela ut 50 procent av justerat rörelseresul-
tat, vilket innebär rörelseresultatet minskat med fastställd utdelning 
på preferensaktie av serie B.

Rätt till utdelning och behållning vid likvidation
Beslut om vinstutdelning fattas av bolagsstämman och utbetalas 
genom Euroclear Swedens försorg. Rätt till utdelning tillkommer den 
som på den av bolagsstämman fastställda avstämningsdagen för 
utdelningen är registrerad som innehavare av aktier i den av Euro-
clear Sweden förda aktieboken.

Företräde till vinstutdelning per aktie ska beräknas och fördelas i 
enlighet med följande:

•	 från och med den första avstämningsdag som infaller närmast 
efter det att preferensaktierna av serie B registrerades hos 
Bolagsverket till och med den 10 oktober 2019, ska varje prefe-
rensaktie av serie B medföra rätt till en årlig utdelning om ett 
belopp om 8,50 SEK.

•	 från den 10 oktober 2019 och för tiden därefter ska varje 
 preferensaktie av serie B medföra rätt till en årlig utdelning om 
10,50 SEK.
Efter det att full tillämplig preferensutdelning lämnats till prefe-

rensaktier av serie B och från och med den första avstämningsdag 
som infaller efter 30 juni 2015 ska preferensaktierna av serie C med-
föra rätt till utdelning med ett ackumulerat belopp om upp till 30,5 
MSEK att fördelas lika mellan innehavare av preferensaktier av serie 
C. När utdelning lämnats med ett totalt ackumulerat belopp om 

Aktiekapital och 
ägarförhållanden
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Aktiekapital och ägarförhållanden

30,5 MSEK ska preferensaktier av serie C ej längre medföra någon 
rätt till utdelning.

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

Om Bolaget likvideras ska preferensaktierna av serie B medföra 
företrädesrätt framför stamaktier och preferensaktier av serie C att 
ur Bolagets tillgångar erhålla ett belopp per preferensaktie, motsva-
rande tillämpligt lösenbelopp plus eventuella innestående belopp 
såsom framgår av Bolagets bolagsordning, jämnt fördelat på varje 
preferensaktie, innan utskiftning sker till stamaktier eller preferens-
aktier av serie C. Preferensaktierna av serie B ska i övrigt inte med-

föra någon rätt till skiftesandel. Därefter ska en likvidation av Bolaget 
medföra lika rätt för innehavare av preferensaktier av serie C samt 
stamaktier att ur Bolaget erhålla eventuella återstående tillgångar.

Aktiekapitalets utveckling
Det registrerade aktiekapitalet uppgår per datumet för Prospektet till 
576 905,00 SEK fördelat på 11 538 100 aktier. Nedanstående tabell 
visar historiska och pågående ändringar i Bolagets aktiekapital sedan 
det bildades och de ändringar i antalet aktier och aktiekapitalet som 
ska genomföras i samband med noteringen av Bolagets aktier på 
First North Premier.

Antal aktier Aktiekapital (SEK)

Registreringsdatum Händelse Förändring Totalt Förändring Totalt

2015 juni/juli32) Nyemission 782 608 15 553 708 39 130,40 777 685,40

2015-06-1533) Nyemission 3 000 000 14 771 100 150 000,00 738 555,00

2015-06-0334) Nyemission 233 000 11 771 100 11 650,00 588 555,00

2014-11-28 Nyemission 54 000 11 538 100 2 700,00 576 905,00

2014-11-04 Nyemission 170 000 11 484 100 8 500,00 574 205,00

2014-10-23 Nyemission 1 076 000 11 314 100 53 800,00 565 705,00

2014-10-07 Nyemission 100 10 238 100 5,00 511 905,00

2014-09-10 Split 1:2000 10 232 881 10 238 000 0 511 905,00

2013-07-16 Nyemission 4 000 5 119 400 000,00 511 900,00

2012-05-12 Nyemission 32 1 119 3 200,00 111 900,00

2012-01-17 Nyemission 87 1 087 8 700,00 108 700,00

Varje aktie har ett kvotvärde om 0,05 SEK. Genom Erbjudandet kan 
antalet stamaktier komma att högst öka med 3 000 000 från 
10 771 10035) till 13 771 100 och aktiekapitalet kan högst komma 
att öka med 150 000,00 SEK. Vid fullt utnyttjande av Övertilldel-
ningsoptionen kan antalet stamaktier komma att öka med högst 
782 608 stycken och aktiekapitalet kan högst komma att öka med 
39 130,40 SEK. I september 2014 genomfördes en split av Bolagets 
stamaktier i förhållandet 1:2 000, vilket innebär att en (1) befintlig 
stamaktie byttes ut mot 2 000 nya stamaktier i Bolaget.

Apportemissioner
Den 20 maj 2015 beslutade Styrelsen, med stöd av bemyndigande, 
att emittera 233 000 stamaktier till ägarna av bolaget Beryll Invest 
AB som vederlag för att Beryll Invest AB förvärvades. Förvärvet av 
aktierna i Beryll Invest AB sker baserat på en värdering om ca 
24 MSEK, vilket motsvarar 103 SEK per stamaktie i Prime Living. 
 Därtill beslutade Styrelsen om ytterligare en emission om 116 500 

stamaktier som ersättning för aktierna i ytterligare ett bolag som 
innehar en byggrätt som Bolaget avser att förvärva. Den senare 
emissionen är dock villkorad av att bolaget först erhåller en byggrätt 
om minst 600 bostäder.

Bemyndigande
Vid årsstämma den 21 maj 2015 bemyndigades Styrelsen inom 
ramen för gällande bolagsordning, intill nästa årsstämma, vid ett 
eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas före-
trädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier och/eller konver-
tibler och/eller teckningsoptioner. Bemyndigandet innefattar en rätt 
för Styrelsen att besluta om att nyemissioner ska kunna ske mot 
kontant betalning, genom apport och/eller genom kvittning, eller i 
övrigt förenas med villkor. Styrelsen avser att besluta om Erbjudan-
det, med stöd av bemyndigandet, omkring den 11 juni 2015.

32) Om ABG Sundal Collier så begär kommer Styrelsen, med stöd av bemyndigande lämnat vid årsstämma i Bolaget den 21 maj 2015, besluta om nyemission av ytterligare maximalt 782 608 stamaktier i 
enlighet med Övertilldelningsoptionen som Bolaget har lämnat till ABG Sundal Collier. Aktiekapitalets förändring har angivits som om samtliga dessa aktier emitteras. Datumet för när denna eventuella ny-
emission registreras är beroende av huruvida Övertilldelningsoptionen utnyttjas eller inte.
33) Styrelsen avser med stöd av bemyndigande lämnat vid årsstämma i Bolaget den 21 maj 2015, besluta om nyemission av maximalt 3 000 000 stamaktier i samband med Erbjudandet enligt Prospektet. 
Aktiekapitalets förändring har angivits som om samtliga dessa aktier emitteras. Datumet för när denna nyemission registreras är endast en uppskattning.
34) Emissionen är per dagen för Prospektet under registrering hos Bolagsverket. Datumet för när denna nyemission registreras är endast en uppskattning. För ytterligare information, se avsnitt ”Apporte
missioner” nedan.
35) Inklusive den pågående registreringen av 233 000 stamaktier.
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Ägarförhållanden
Amun Holding AB är Prime Livings största ägare med 39,66 procent 
av kapitalet och 44,03 procent av rösterna innan utspädning.  

I nedanstående tabell presenteras Prime Livings största aktie-
ägare per den 30 april 2015 samt därefter kända förändringar fram 
till dagen för Prospektet.

Antal Andel (%)

Aktieägare Stamaktier Pref. aktier serie B Pref. aktier serie C Aktiekapital Röster

Amun Holding AB1) 4 668 000 – 80 39,66 44,03

Scan Scaff AB 3 174 240 – 14 26,97 29,94

SIG Utveckling 2 AB 902 000 – – 7,66 8,51

Burman Invest AB 700 200 – 3 5,95 6,61

Dick Bergqvist 210 060 – – 1,78 1,98

JPK Byggställningar AB2) 186 720 – – 1,59 1,76

Altoir AB 186 720 – – 1,59 1,76

Totalt 5 största ägare och Säljande Aktieägare 10 027 940 0 97 85,19 94,59

Advisor Världen – 200 000 – 1,70 0,19

Försäkringsbolaget Avanza Pension – 154 094 – 1,31 0,15

Totalt 2 största ägare av preferensaktier av serie B – 354 094 – 3,01 0,33

Övriga ägare 443 060 945 906 3 11,80 5,07

Totalt 10 471 000 1 300 000 100 100,00 100,00 
1) Prime Livings styrelseledamot och VD Jan Severa och styrelseledamot Ola Wengberg äger 56 respektive 44 procent av aktierna i Amun Holding AB.
2) Prime Livings styrelseleordförande äger 20 procent av aktierna i JPK Byggställningar.

I nedanstående tabell presenteras Prime Livings största aktieägare 
efter Erbjudandet samt före eventuellt utnyttjande av Övertilldel-
ningsoptionen.

Antal Andel (%)

Aktieägare Stamaktier Pref. aktier serie B Pref. aktier serie C Aktiekapital Röster

Amun Holding AB 3 668 000 – 80 24,83 26,97

Scan Scaff AB 2 084 392 – 14 14,11 15,33

SIG Utveckling 2 AB 811 800 – – 5,50 5,97

Burman Invest AB 700 200 – 3 4,74 5,15

Dick Bergqvist 210 060 – – 1,42 1,54

JPK Byggställningar AB 168 048 – – 1,14 1,24

Altoir AB 168 048 – – 1,14 1,24

Totalt 5 största ägare och Säljande Aktieägare 7 810 548 0 97 52,88 57,43

Advisor Världen – 200 000 – 1,35 0,15

Försäkringsbolaget Avanza Pension – 154 094 – 1,04 0,11

Totalt 2 största ägare av preferensaktier av serie B – 354 094 – 2,393) 0,263)

Övriga ägare 5 217 392 945 906 3 44,73 42,31

Totalt 13 471 000 1 300 000 100 100,00 100,00
3) Baserat på ett antagande att angivna ägare inte tecknar några stamaktier i emissionen.

Prime Living är inte och har inte varit föremål för ett offentligt upp-
köpserbjudande eller dylikt. Värdepappren är inte föremål för erbju-
dande som lämnats till följd av budplikt, inlösenrätt eller lösnings-
skyldighet. Bolaget har inga optionsprogram.

Utfärdade teckningsoptioner
Under fjärde kvartalet 2014 genomförde Bolaget en emission av 
1 300 000 units där varje unit bestod av en preferensaktie av serie B 
och en teckningsoption. Varje teckningsoption medför en rätt att 
fram till och med den 31 oktober 2016 teckna en stamaktie i Prime 
Living AB (publ) till en teckningskurs om 27 SEK. I samband med 
noteringen av stamaktierna kommer även Bolagets teckningsoptio-
ner, som berättigar till teckning av stamaktier, att upptas till handel 
på First North Premier. ABG Sundal Collier kommer att agera likvidi-
tetsgarant avseende teckningsoptionerna. Se ”Legala frågor och 

kompletterande information – Likviditetsgarant teckningsoptioner”.

Åtagande att avstå från att sälja aktier
Enligt Placeringsavtalet som väntas att ingås mellan Bolaget och 
ABG Sundal Collier omkring den 11 juni 2015 kommer Huvudägarna, 
Säljande Aktieägare och aktieägande styrelseledamöter, att åta sig, 
med vissa förbehåll, att inte sälja sina respektive innehav under viss 
tid efter att handeln har inletts på First North Premier (”Lock up-
perioden”). Lock up-perioden för aktieägare som inte är ledande 
befattningshavare i Bolaget kommer att vara 180 dagar, medan Lock 
up-perioden för ledande befattningshavare som per dagen för Pro-
spektet äger aktier i Bolaget, kommer att vara 360 dagar. Efter 
utgången av Lock up-perioden får aktierna bjudas ut till försäljning, 
vilket kan påverka aktiens marknadspris. ABG Sundal  Collier kan göra 
undantag från dessa åtaganden. Enligt Placerings avtalet åtar sig 
Bolaget, med vissa undantag, att gentemot ABG  Sundal Collier t.ex. 
inte besluta om eller föreslå bolagsstämman en ökning av aktiekapi-
talet genom nyemission av aktier eller andra finansiella instrument 
under en period av 360 dagar från den första dagen för handel av 
Bolagets aktier på First North Premier utan skriftligt tillstånd från 
ABG Sundal Collier. Se avsnitt ”Legala frågor och kompletterande 

information – Placeringsavtal”.
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Bolagsordning i Prime Living AB (publ)
org nr 556715-7929

1. Firma
Bolagets firma är Prime Living AB (publ).

2. Styrelsens säte
Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms kommun.

3. Verksamhet
Bolaget har till föremål att vara ett holdingbolag och skall förvalta 
värdehandlingar och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.

4. Aktiekapital
Aktiekapitalet utgör lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kro-
nor.

5. Aktieantal
Antalet aktier i bolaget skall vara lägst 10 000 000 och högst 
40 000 000.

6. Aktier av olika slag
Aktierna i bolaget kan antingen vara stamaktier, preferensaktier av 
serie B eller preferensaktier av serie C. Stamaktier medför en (1) röst 
per aktie. Preferensaktier av serie B och serie C medför en tiondels 
(1/10) röst per aktie. Stamaktier och preferensaktier av serie B kan i 
vardera sin serie utges till högst det antal som motsvarar hela aktie-
kapitalet. Preferensaktier av serie C kan utges till ett högsta antal om 
100 aktier.

Vinstutdelning
Preferensaktierna har företräde till vinstutdelning

Beslutar bolagsstämman om vinstutdelning skall preferensaktier av 
serie B och serie C medföra företrädesrätt framför stamaktier till 
årlig vinstutdelning. Preferensaktier av serie B medför även företrä-
desrätt till årlig vinstutdelning framför preferensaktier av serie C 
enligt nedan.

Beräkning och fördelning av vinstutdelningen

Företräde till vinstutdelning per aktie skall beräknas och fördelas i 
enlighet med följande:

•	 från och med den första avstämningsdag som infaller närmast 
efter det att preferensaktierna av serie B registrerades hos 
Bolagsverket till och med den sista avstämningsdag för Prefe-
rensutdelning som infaller före den 31 december 2019, skall 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 preferensaktier av serie B (”Initial Preferens-
utdelning”).

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

Utbetalning av utdelning

Initial Preferensutdelning och Ökad Preferensutdelning benämns 
nedan gemensamt, såsom tillämpligt, ”Preferensutdelning”. Utbetal-
ning av Preferensutdelning skall ske kvartalsvis och skall per utbetal-
ningstillfälle uppgå till en fjärdedel av tillämplig Preferensutdelning 
med följande avstämningsdagar; 10 januari, 10 april, 10 juli och 10 
oktober. Om avstämningsdagen inte är en bankdag skall närmast 
föregående bankdag utgöra avstämningsdag. Preferensutdelning 
skall utbetalas den tredje bankdagen efter avstämningsdagen. Första 
gången Initial Preferensutdelning kan komma att ske är vid den 
ut betalningsdag 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.

Vinstutdelning till preferensaktier av serie C och stamaktier

Efter det att full tillämplig Preferensutdelning lämnats till preferens-
aktier av serie B och från och med den första avstämningsdag som 
infaller efter det senare av (i) 30 juni 2015 och (ii) då preferensaktier 
av serie C har registrerats hos Bolagsverket skall preferensaktierna av 
serie C medföra rätt till utdelning med ett ackumulerat belopp om 
upp till 30 500 000 (trettiomiljonerfemhundratusen) kronor att för-
delas lika mellan innehavare av preferensaktier av serie C. När utdel-
ning lämnats med ett totalt ackumulerat belopp om 30 500 000 kro-
nor skall preferensaktier av serie C ej längre medföra någon rätt till 
utdelning.

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

Beräkning av Innestående Belopp

Om ingen tillämplig Preferensutdelning lämnats, eller om endast 
utdelning understigande den tillämpliga Preferensutdelning lämnats, 
skall preferensaktierna av serie B, förutsatt att bolagsstämman 
beslutar om vinstutdelning, medföra rätt att av följande års utdel-
ningsbara medel i tillägg till framtida Preferensutdelning erhålla ett 
belopp, jämnt fördelat på varje preferensaktie av serie B, motsvaran-
de skillnaden mellan vad som skulle ha betalats ut och utbetalat 
belopp (”Innestående Belopp”) innan utdelning på stamaktie eller 
preferensaktie av serie C lämnas. Innestående Belopp skall räknas 
upp kumulativt från dag till dag med en faktor motsvarande en årlig 
räntesats om kvartalsvis kupong plus fem (5) procent (”Uppräknings-
beloppet”), varvid uppräkningen skall ske från den kvartalsvisa tid-
punkt då utbetalning av del av utdelningen skett (eller borde ha 
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skett, i det fall det ej skett någon utdelning alls). Om ingen utdelning 
lämnas eller om årlig utdelning understigande tillämplig Preferens-
utdelning lämnats under ett eller flera år ankommer det på följande 
årsstämma att fatta beslut om fördelningen av den kvartalsvisa 
utbetalningen av Innestående Belopp.

Omräkning vid vissa bolagshändelser

För det fall antalet preferensaktier av serie B ändras genom samman-
läggning, uppdelning eller annan liknande bolagshändelse skall de 
belopp som preferensaktien av serie B berättigar till enligt punkt 6 i 
denna bolagsordning omräknas för att återspegla denna förändring.

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

Inlösen av preferensaktier av serie C får tidigast ske när den totala 
utdelningen som tilldelats preferensaktier av serie C uppgår till 
30 500 000 kronor.

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

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

Lösenbeloppet för preferensaktier av serie C skall vara 100 pro-
cent av teckningskursen vid den första emissionen av preferensaktier 
av serie C per varje inlöst preferensaktie (”C-Lösenbeloppet”). 

Ägare av preferensaktie av serie B respektive serie C som skall 
inlösas skall vara skyldig att inom tre månader från erhållande av 
skriftlig underrättelse om bolagsstämmans beslut om inlösen motta 
tillämpligt B-Lösenbelopp respektive C-Lösenbeloppet för preferens-
aktien eller, där Bolagsverkets eller rättens tillstånd till minskningen 

erfordras, efter erhållande av underrättelse att beslut om sådant till-
stånd har vunnit laga kraft.

Bolagets upplösning
Om bolaget likvideras skall preferensaktierna av serie B medföra 
företrädesrätt framför stamaktier och preferensaktier av serie C att 
ur bolagets tillgångar erhålla ett belopp per preferensaktie, motsva-
rande tillämpligt B-Lösenbelopp plus Innestående Belopp (innefat-
tande på Innestående Belopp belöpande Uppräkningsbelopp till och 
med den dag tillämpligt B-Lösenbelopp förfaller till betalning) beräk-
nat enligt ovan per tidpunkten för likvidationen, jämnt fördelat på 
varje preferensaktie, innan utskiftning sker till stamaktier eller prefe-
rensaktier av serie C. Preferensaktierna av serie B skall i övrigt inte 
medföra någon rätt till skiftesandel. Därefter skall en likvidation av 
bolaget medföra lika rätt för innehavare av preferensaktier av serie C 
samt stamaktier att ur bolaget erhålla eventuella återstående till-
gångar.

Företrädesrätt 
Beslutar bolaget att genom en kontantemission eller kvittningsemis-
sion ge ut nya stamaktier och preferensaktier, skall ägare av stam-
aktier respektive preferensaktier ha företrädesrätt att teckna nya 
aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal stam- respektive 
preferensaktier aktieägaren innehar sedan tidigare (primär företrä-
desrätt). Aktier som inte tecknats med primär företrädesrätt skall 
erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). 
Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker 
med subsidiär företrädesrätt, skall 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 eller preferensaktier, skall samtliga 
aktieägare, oavsett om deras aktier är stamaktier eller preferens-
aktier, ha företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det 
antal aktier de förut äger. 

Om bolaget beslutar att genom kontantemission eller kvittnings-
emission 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 options-
rätten respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om 
emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas 
ut mot.

Vad som ovan sagts skall inte innebära någon inskränkning i möj-
ligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittnings-
emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. 

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

7. Styrelse
Styrelsen består av 3-10 ledamöter med högst 10 suppleanter. Den 
väljs årligen på årsstämman för tiden intill dess nästa årsstämma har 
hållits.
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8. Revisorer
Bolaget skall välja 1-2 revisorer med eller utan revisorssuppleanter.

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

10. Anmälan
Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma skall 
dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktie-
boken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra 
en anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till 
stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helg-
dag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och får inte 
infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

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

På årsstämman skall 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 revisionsberättelse 

samt i förekommande fall koncernredovisning och koncern-
revisionsberättelse,

7.  Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning 
samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncern-
balansräkning,

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

9.  Beslut om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelse-
ledamöterna 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 skall 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 kontoföring av finansiella instru-
ment eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 
kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag skall antas vara behörig 
att utöva de rättigheter som följer av 4 kap. 39 § aktiebolags-
lagen (2005:551).

Denna bolagsordning antogs på extra bolagsstämma  
den 30 september 2014.
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Koncernstruktur
Per den 25 maj 2015 ser Prime Living-koncernen, där Prime Living 
AB (publ) är Koncernens moderbolag, ut som följer:

Prime Living AB 

(publ)

(556715-7929)
1) 1)

Prime Living

Oxie AB

(556920-0933)

Prime Living 

Karlstad AB

(556789-5585)

Prime Living 

Lund AB

(556833-0046)

Comodo 

Real Estate AB

(556119-7095)

Prime Living 

Spånga AB 

(556411-2695)

Prime Living 

Göteborg AB 

(556981-8882)

Comodo  

Finans AB

(556225-3236)

HLF 

Förvaltnings AB 

(556548-9217)

TPL1 Oxie AB

(556921-5204)

TP6 Oxie AB

(556921-5196)

Kristineberg Park 

Ek. För.

(769620-6361)

Beryllinvest AB 

(556981-8718)

Prime Living 

Beryllgatan AB 

(556973-5672)

Prime Living 

Ramberget AB 

(556973-5664)

PL Commercial 

AB

Legala frågor och 
kompletterande information

1) Tillträde sker efter att detaljplan för bostäder har beviljats

Väsentliga avtal
Finansieringsavtal

Obligationen Prime Living 01
Under hösten 2013 genomförde Prime Living en obligationsemission 
om högst 140 MSEK med återbetalningsdag senast den 30 septem-
ber 2016 (”Obligation Prime Living 01”). Räntan löper med 10,25 
procent per år. Bolaget har lånat vidare emissionslikviden till dotter-
bolagen Comodo Real Estate AB (53 MSEK) och Prime Living Spånga 
AB (87 MSEK) i utbyte mot två fordringar som Bolaget i sin tur ställt 
som säkerhet för obligationslånet. De två fordringarna är säkerställda 
av de två dotterbolagen genom pantbrev i fastigheterna Ferdinand 
8/10 samt Ferdinand 14 i Spånga om totalt 140 MSEK. Obligations-
lånet utgör en efterställd direkt, ovillkorad och säkerställd förpliktel-
se för Bolaget. 

Den 28 november 2013 noterades obligationerna på First North 
Bond Market. 

Låneavtal med SIG Utveckling 2 AB
SIG Utveckling 2 AB, som äger 7,59 procent av aktiekapitalet i Prime 
Living, lämnade i februari respektive juni 2012 två lån till Prime 
Living, det första om 6 MSEK och det andra om 3 MSEK. Båda lånen 
löpte med 15 procents ränta. Båda lånen är per dagen för Prospektet 
reglerade i sin helhet.

Finansiering av 200 studentbostäder i Lund 
Deutsche Leasing Sverige AB har genom ett låneavtal daterat i juni 
2012 som löper fram till och med 31 oktober 2022 ställt ett lån till 
Prime Living om 68,3 MSEK. Lånet har tagits i syfte att finansiera 
inköp och uppförande av 200 studentlägenheter på ofri grund på 
fastigheten Studentkåren 4 i Lund. Som säkerhet för lånet har Prime 

Living och Deutsche Leasing Sverige AB ingått lösöreköpavtal där 
Prime Living försäljer samtliga studentbostäder till Deutsche Leasing 
Sverige AB. Parterna är överens om att tillgångarna ska kvarstanna i 
säljarens besittning och tillgångarna har lösöreregistrerats. Prime 
Living har vidare lämnat en moderbolagsgaranti. Därutöver har 
aktierna i dotterbolaget Prime Living Lund AB pantsatts till lån-
givaren.

Byggnadskreditiv
Bolaget har sedvanliga byggnadskreditiv i svenska banker med mark-
nadsmässiga villkor för fastigheterna Karlstad Kornetten 2, etapp 2 
och Malmö Träpanelen 8. Kreditiven är säkerställda genom pantsätt-
ningar och normalt görs även ett borgensåtagande av låntagarens 
moderbolag.

Slutfinansiering
Bolaget har sedvanliga lån i svenska banker med marknadsmässiga 
villkor för fastigheterna Karlstad Kornetten 2, etapp 1 och Malmö 
Träpanelen 6. Lånen är säkerställda genom pantsättningar och nor-
malt görs även ett borgensåtagande av låntagarens moderbolag.

Förvärvsavtal och avtal med offentliga aktörer

Förvärvsavtal mellan Prime Living och ägarna till Comodo 
Finans AB
Prime Living och aktieägarna till Comodo Finans AB har med avtals-
dag den 22 april 2015 ingått ett avtal om att Prime Living ska förvär-
va samtliga aktier i Comodo Finans AB. Comodo Finans AB äger fas-
tig heten Stockholm Gunhild 4. Förvärvets fullbordan är villkorat av 
Stockholms stad beslutar om att bevilja en ny detaljplan, som vinner 
laga kraft, som omfattar fastigheten och möjliggör exploatering av 
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densamma. Avtalet omfattas av vissa garantier från säljarna och en 
handpenning har erlagts för förvärvet. I anslutning till att förvärvsav-
talet undertecknades har Comodo Finans AB delat ut de stamaktier 
bolaget innehade i Prime Living till de säljande aktieägarna. Förvär-
vet är en närståendetransaktion, för ytterligare information, se 
”Avtal och transaktioner med närstående”.

Avtal med HLF Fastighets AB avseende köp av fastigheten 
Sollentuna Sjöstjärnan 2 
Den 21 november 2014 ingick Prime Living ett förvärvsavtal av-
seende samtliga aktier i HLF Förvaltnings AB som i sin tur äger fas-
tig heten Sollentuna Sjöstjärnan 2. HLF Förvaltnings AB har förhand-
lat ett exploateringsavtal med Sollentuna kommun som tillsammans 
med ett antagande av en ny detaljplan kommer att ge HLF Förvalt-
nings AB byggrätt till att riva befintliga byggnader och att upprätta 
nya bostäder och garage. Tillträde till aktierna i bolaget som Prime 
Living har förvaltat är villkorat av att den nya detaljplanen vinner 
laga kraft samt att exploateringsavtal träffas med Sollentuna kom-
mun.

Hyresavtal – Lunds Universitet
I juni 2012 ingick Prime Living och Lunds Universitet ett hyresavtal 
som ger hyresgästen Lunds Universitet rätt att fritt i andra hand hyra 
ut lägenheter som uppförs på fastigheten Studentkåren 4. Avtalet 
löper i tio år med startdatum den 15 oktober 2012. Lunds Universi-
tet ska erlägga en indexreglerad månadshyra som för närvarande 
uppgår till 4 350 SEK per lägenhet och parterna har slutit en särskild 
överenskommelse som begränsar möjligheterna att omförhandla 
hyresnivån. Prime Living ska enligt avtalet ställa en säkerhet för sina 
förpliktelser under avtalet i form av en bankgaranti. Vidare har Prime 
Living gått i borgen för sitt avtalsslutande dotterbolags rätta full-
görande av avtalet.

Arrendeavtal med Göteborgs stad
Prime Living Beryllgatan AB har med tillträde den 1 maj 2015 ingått 
ett arrendeavtal med Göteborgs Stad som är markägare avseende 
fastigheten Tynnered 761:733 belägen i Västra Frölunda. Arrende-
perioden är på 20 år där kommunen garanterar att anvisa Prime 
Living en ny tomt om modulerna måste flyttas efter utgången av det 
tidsbegränsade bygglovet som sträcker sig i 20 år då de åtar sig att 
anvisa annan mark för flytt och återuppförande av de tillfälliga stu-
dentbostäderna i det fall att permanent bygglov inte beviljas på 
befintliga tomter. 

Servitutavtal med Trafikverket
Den 19 februari 2015 ingick Prime Living Spånga AB och Comodo 
Real Estate AB var för sig överenskommelser om att låta Trafikverket, 
genom servitut, upprätta en stödmur på deras respektive fastigheter 
Ferdinand 14 och 10. Bolaget anser sig ha erhållit marknadsmässig 
ersättning för servituten.

Övriga avtal

Totalentreprenadavtal med Modular Living ML AB
Prime Living ingår regelmässigt totalentrepenadavtal med Modular 
Living ML AB i anslutning till att nya bostäder byggs. Avtalen inklu-
derar normalt ett fast pris för att utföra totalentreprenaden och 
betalning sker enligt en fastställd plan. Vidare ingår en teknisk 
beskrivning. Avtalen omfattar även ABT 06. Vid förseningar utgår 
normalt ett vite givet att vissa förutsättningar är uppfyllda.

Avtal och transaktioner med närstående
Från den 1 januari 2015 fram till den 30 april 2015 har följande 
ersättningar utbetalats till bolag kontrollerade av styrelseledamöter 
för konsulttjänster som utförts av ledamöterna: 

•	 LiViKa AB har fakturerat Bolaget 80 000 SEK för konsulttjänster 
utförda av styrelseledamoten Jan-Erik Karström avseende ekono-
mistyrning, rapportering och bokföring i projekt. 

Under den tidsperiod som den finansiella historiken i Prospektet 
omfattar har följande närståendetransaktioner ägt rum:

•	 Cube International Housing Ltd, (”Cube”), där Jan Severa och Ola 
Wengberg och Joakim Schöldström ingår i styrelsen, har under 
2014 fakturerat Bolaget 230 000 SEK avseende kostnader relate-
rade till studentbostäder på Träpanelen 6 Oxie. Faktureringen för 
2014, 230 000 SEK, har krediterats i mars 2015. Cube innehar 
även en 10-årig exklusiv rätt att tillverka moduler vid fabrikerna i 
Kina. Cube har genom ett avtal upplåtit rätten att beställa modu-
ler till Prime Living. Avtalet ingicks i oktober 2013 och löper tills-
vidare. Bolaget har även ingått en överenskommelse med Cube 
om ett samarbete avseende att internationellt sälja konceptet 
med att använda moduler med standardiserade mått för byggna-
tion av nya fastigheter. Inga ekonomiska transaktioner mellan 
parterna sker till följd av detta. 

•	 Wengco Capital & Care AB har under 2014 fakturerat Bolaget 
233 000 SEK för konsulttjänster avseende bolagsstyrning, rappor-
tering och analys i projekt och bolag samt strukturering och ana-
lys i projekt och bolag samt strukturering och förhandling av nya 
projekt som utförts av Ola Wengberg. 

•	 Den 24 april 2015 ingick Prime Living ett avtal om att förvärva 
Comodo Finans AB där Prime Livings styrelseordförande Jan-Erik 
Karström även är styrelseordförande och aktieägare genom bolag 
vid tiden för förvärvsavtalets ingående.

•	 Ola Wengberg har, genom bolag, i april 2012 erhållit en köp-
option avseende förvärv av 26,65 procent av aktierna i Modular 
Living ML AB till ett pris om 26 650 SEK. Optionen löpte ut den 
30 april 2013 men ett nytt optionsavtal ingicks 1 januari 2014 på 
samma villkor som den tidigare optionen men där den nya optio-
nen löper till och med den 30 november 2016. Med anledning av 
Erbjudandet har Ola Wengberg åtagit sig att sälja optionerna i 
Modular Livng ML AB till Prime Living för 1 999 250 SEK.

•	 Jan Severa har, genom bolag, i april 2012 erhållit en köpoption 
avseende förvärv av 40 procent av aktierna i Modular Living ML 
AB till ett pris om 40 000 SEK. Optionen löpte ut den 30 april 
2013 men ett nytt optionsavtal ingicks 1 januari 2014 på samma 
villkor som den tidigare optionen men där den nya optionen 
löper till och med den 30 november 2016. Med anledning av 
Erbjudandet har Jan Severa åtagit sig att sälja optionerna i 
 Modular Livng ML AB till Prime Living för 3 000 750 SEK.

•	 Comodo Finans AB, har den 8 december 2008 lånat ut 30,5 MSEK 
till Prime Living. Lånet löper räntefritt och ska återbetalas senast 
den 8 december 2018. Bolaget har för att få igenom start-PM och 
köp av Gunhild 4 amorterat 12 MSEK och avser att slutreglera 
lånet senast i samband med att Prime Living får tillträde till 
aktierna i Comodo Finans AB. Comodo Finans AB har även den 
31 december 2012 lämnat ett per den 13 februari 2015 reglerat 
lån om 4 433 375 SEK till Bolaget. Lånet löpte med 15 procents 
ränta.
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•	 Amun Capital AB, där Ola Wengberg, Jan Severa och Joakim 
Schöldström sitter i styrelsen, har lånat ut ett belopp som per den 
31 december 2013 uppgick till 977 055 SEK till Bolaget. Lånet 
löper med 15 procents ränta per år och förfaller till betalning den 
31 december 2015. Lånet har löpande amorterats och per den 31 
mars 2015 återstod 55 000 SEK av lånet.

•	 LiViKa AB har under 2014 fakturerat Bolaget SEK 240 000 SEK för 
konsulttjänster utförda av styrelseledamoten Jan-Erik Karström 
avseende ekonomistyrning, rapportering och bokföring i projekt.

Tillstånd och licenser
Prime Living har inga och behöver inga särskilda tillstånd eller licen-
ser för sin verksamhet.

Tvister och rättsliga processer
Prime Living Lund AB har bestritt en faktura från VASYD om ca 
1,7 MSEK avseende anläggningsavgifter på fastigheten Studentkåren 
4 i Lund. Prime Living är av uppfattningen att det fakturerade belop-
pet är orimligt högt i förhållande till den tjänst som har utförts. 
 Prime Living har den 26 maj 2014 meddelat VASYD att man avser 
driva ärendet vidare till Statens VA-nämnd för avgörande. Per dagen 
för Prospektet har Statens VA-nämnd inte inlett någon process. Om 
 Prime Living inte framgångsrikt lyckas bestrida fakturan kan Bolaget 
komma att bli skyldigt att erlägga det omtvistade beloppet i sin 
 helhet. 

Aktieägaravtal
Såvitt styrelsen känner till existerar inga aktieägaravtal eller mot-
svarande avtal mellan aktieägare i Prime Living i syfte att skapa ett 
gemensamt inflytande över Bolaget.

Försäkringar
Prime Living har ett för branschen sedvanligt försäkringsskydd och 
styrelsen i Prime Living bedömer att koncernens nuvarande försäk-
ringsskydd är tillfredställande med avseende på verksamhetens art 
och omfattning.

Fast egendom och hyresavtal
Prime Living äger fastigheterna; 
1. Karlstad Kornetten 2; 
2. Stockholm Ferdinand 8; 
3. Stockholm Ferdinand 10; 
4. Stockholm Ferdinand 14;
5. Malmö Träpanelen 8;
6. Malmö Träpanelen 6;
7. Malmö Träpanelen 1; 
8.  Stockholm Gunhild 4 (tillträde sker efter lagakraftvunnen detalj-

plan); och
9.  Sollentuna Sjöstjärnan 2 (tillträde sker efter lagakraftvunnen 

detaljplan)
Vidare har Bolaget uppfört 200 studentbostäder på fastigheten 

Lund Studentkåren 4. Fastigheten ägs inte av Prime Living varför 
byggnaderna anses uppförda på ofri grund. Bolaget har även ingått 
arrendeavtal med Göteborgs stad avseende fastigheterna Tynnered 
761:733 och 761:597 och Rambergsstaden 68:1 och 733:401.

Immateriella rättigheter
Prime Living är innehavare till domännamnet www.primeliving.se. 
Utöver domännamnet äger Prime Living inga immateriella rättig-
heter.

Miljöfrågor
All entreprenadrelaterad verksamhet innebär miljörisker och regleras 
genom lagstiftning och bestämmelser i respektive land. Såvitt styrel-
sen känner till följer Prime Living den lagstiftning och de regler inom 
miljöområdet som finns i de länder där Koncernen bedriver verksam-
het. För mer information, se även avsnittet ”Riskfaktorer” i Prospek-
tet.

Placeringsavtal
Enligt villkoren i ett avtal om placering av stamaktier som avses att 
ingås omkring den 11 juni 2015 mellan Bolaget, Huvudägarna och 
ABG Sundal Collier (”Placerings avtalet”) åtar sig Bolaget att emit-
tera de aktier som omfattas av Erbjudandet till de köpare som anvi-
sas av ABG Sundal Collier. Bolaget avser vidare lämna en Övertilldel-
ningsoption som innebär en utfästelse att, på begäran av ABG 
Sundal Collier senast 30 dagar från första dagen för handel i Bolagets 
aktier, emittera ytterligare högst 15 procent av det antal aktier som 
ingår i Erbjudandet, motsvarande cirka 5,47 procent av det totala 
antalet stamaktier i Bolaget räknat efter full anslutning i Erbjudan-
det. Övertilldelningsoptionen får endast utnyttjas i syfte att täcka 
eventuell övertilldelning i Erbjudandet.

Genom Placeringsavtalet lämnar Bolaget sedvanliga uppgifter 
och garantier till ABG Sundal Collier, främst avseende att informa-
tionen i Prospektet är korrekt, att Prospektet och Erbjudandet upp-
fyller krav i lagar och regelverk samt att det inte föreligger några 
rättsliga eller andra hinder för Bolaget att ingå avtalet eller för att 
Erbjudandet ska kunna genomföras. Enligt Placeringsavtalet villkoras 
ABG Sundal Colliers åtagande att ange köpare av eller, om ABG 
 Sundal Collier underlåter att göra detta, själva förvärva aktierna som 
omfattas av Erbjudandet bland annat av att uppgifterna och garan-
tierna som Bolaget har lämnat är korrekta. Enligt Placeringsavtalet 
åtar sig Bolaget, med sedvanliga förbehåll, att hålla ABG Sundal 
 Collier skadeslöst mot vissa krav under vissa förhållanden.

Genom Placeringsavtalet åtar sig Huvudägarna att med sed-
vanliga villkor inte sälja sina aktier under inlåsningsperioden. Ytterli-
gare information finns i avsnittet ”Aktiekapital och ägarförhållan

denÅtagande att avstå från att sälja aktier”. 
Enligt Placeringsavtalet åtar sig Bolaget även att inte (i) emittera, 

erbjuda, pantsätta, sälja, åta sig att sälja eller på annat sätt överlåta 
eller avyttra, direkt eller indirekt, några aktier i Bolaget eller några 
andra värdepapper som kan konverteras till eller som kan utnyttjas 
eller bytas mot sådana aktier, eller (ii) köpa eller sälja optioner eller 
andra instrument eller ingå swap-avtal eller andra arrangemang som 
helt eller delvis överflyttar den finansiella risken som förknippas med 
ägande i Bolaget till en annan part tidigast före 360 dagar efter den 
dag när handel inleds på First North Premier. ABG Sundal Collier kan 
dock medge undantag från dessa begränsningar.

Stabiliseringsliknande åtgärder
I samband med Erbjudandet kan ABG Sundal Collier komma att 
genomföra transaktioner i syfte att hålla marknadspriset på aktierna 
på en högre nivå än den som annars kanske skulle ha varit rådande 
på den öppna marknaden. Sådana stabiliseringsliknande åtgärder kan 
utföras på First North, på OTC-marknaden eller på annat sätt, när-
somhelst under perioden som inleds den första dagen för handel i 
stamaktierna på First North Premier och som avslutas senast 30 
kalenderdagar därefter. ABG Sundal Collier är emellertid inte förplik-
tade att genomföra stabiliseringsliknande åtgärder och det finns ing-
en garanti för att några stabiliseringsliknande åtgärder kommer att 
genomföras.
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Om en stabiliseringsliknande åtgärd påbörjas kan den avbrytas 
när som helst utan föregående meddelande. Under inga omständig-
heter kommer transaktioner att genomföras på en högre nivå än pri-
set i Erbjudandet. Inom en vecka efter att perioden då stabiliserings-
liknande åtgärder kan vidtas har avslutats kommer ABG Sundal 
Collier att offentliggöra huruvida stabiliseringsliknande åtgärder har 
utförts eller inte, datumet då de stabiliseringsliknande åtgärderna 
påbörjades, datumet då stabiliseringsliknande åtgärd senast ägde 
rum samt det prisintervall inom vilket den stabiliseringsliknande 
åtgärden genomfördes för vart och ett av de datum då stabiliserings-
liknande åtgärder genomfördes.

Rådgivarnas intressen
ABG Sundal Collier tillhandahåller finansiell rådgivning och andra 
tjänster till Bolaget i samband med Erbjudandet, och noteringen för 
vilka de erhåller en provision från Bolaget uppgående till 6,5 procent 
av bruttointäkterna upp till 150,0 MSEK och 4,5 procent av brutto-
intäkterna upp till 300 MSEK från stamaktierna som säljs genom 
Erbjudandet. Den totala ersättningen till ABG Sundal Collier är bero-
ende av hur framgångsrikt Erbjudandet är.

Kostnader i samband med Erbjudandet
Till följd av assistans vid Erbjudandet och noteringen av stamaktier-
na på First North Premier kommer ABG Sundal Collier, med vissa 
förbehåll, att ersättas av Bolaget för externa kostnader som de ådras. 
Bolagets bruttointäkter från Erbjudandet beräknas uppgå till cirka 
150 MSEK före emissionskostnader. Om Övertilldelningsoptionen 
utnyttjas kan Bolagets bruttointäkt komma att öka med högst 39,1 
MSEK. Bolaget har förbundit sig att betala provision till ABG Sundal 
Collier baserat på bruttointäkterna.

Bolagets kostnader i samband med noteringen av stamaktierna och 
teckningsoptionerna på First North Premier och Erbjudandet (inklu-
sive eventuella kostnader för Övertilldelningsoptionerna) förväntas 
uppgå till cirka 19 MSEK. Sådana kostnader avser förutom provi-
sionsersättning till ABG Sundal Collier primärt kostnader för reviso-
rer, juridiska ombud, tryckning av Prospektet, kostnader i samband 
med presentationer av ledningen etc.

Certified Adviser
Bolaget har Mangold Fondkommission AB (”Mangold”) som Certi-
fied Adviser som även agerar likviditetsgarant för Obligation Prime 
Living 01 och för preferensaktierna av serie B. Certified Adviser- 
avtalet med Mangold är löpande med sex månaders ömsesidig upp-
sägningstid. Mangold äger inga aktier i Bolaget.

Likviditetsgarant för teckningsoptionerna
ABG Sundal Collier och Bolaget har i maj 2015 ingått ett avtal om 
att ABG Sundal Collier ska agera likviditetsgarant för teckningsoptio-
nerna efter att dessa har tagits upp till handel på First North Premier. 
ABG Sundal Collier erhåller marknadsmässig ersättning för uppdra-
get och avtalet löper initialt på sex månader och därefter tillsvidare 
med två månaders uppsägningstid.

Dokument tillgängliga för inspektion
Prime Livings bolagsordning och årsredovisningar för räkenskapsåren 
2013 – 2014, inklusive revisionsberättelserna, finns tillgängliga för 
inspektion under kontorstid på Bolagets huvudkontor på Sturegatan 
32, 102 47, Stockholm. Dessa dokument finns även tillgängliga i 
elektronisk form på Prime Livings webbplats, www.primeliving.se.
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Nedan sammanfattas vissa svenska skatteregler som kan aktualise-
ras med anledning av noteringen av Bolagets stamaktier på First 
North Premier för aktieägare i Bolaget som är obegränsat skattskyl-
diga i Sverige, om inte annat anges. Sammanfattningen är baserad 
på nu gällande lagstiftning och är avsedd endast som generell infor-
mation. Sammanfattningen behandlar inte: 

•	 situationer då värdepapper innehas som lagertillgång i närings-
verksamhet,

•	 situationer då värdepapper innehas av handelsbolag, utländska 
investerare som bedriver verksamhet från fast driftställe i Sverige,

•	 utländska företag som har varit svenska företag, eller 

•	 de särskilda reglerna om skattefri kapitalvinst (inklusive avdrags-
förbud vid kapitalförlust) och utdelning i bolagssektorn som kan 
bli tillämpliga då investeraren innehar aktier i Bolaget som anses 
vara näringsbetingade. 
Särskilda skatteregler gäller vidare för vissa speciella företags-

kategorier. Den skattemässiga behandlingen av varje enskild inneha-
vare av värdepapper beror delvis på dennes speciella situation. Varje 
aktieägare bör rådfråga skatterådgivare om de skattekonsekvenser 
som notering på First North Premier kan medföra för dennes del, 
inklusive tillämpligheten och effekten av utländska regler och dub-
belbeskattningsavtal. Bolaget tar ej på sig ansvaret för att innehålla 
källskatt.

Fysiska personer
För fysiska personer som är obegränsat skattskyldiga i Sverige 
beskattas kapitalinkomster såsom räntor, utdelningar och kapital-
vinster i inkomstslaget kapital. Skattesatsen i inkomstslaget kapital 
är 30 procent. Kapitalvinst respektive kapitalförlust beräknas som 
skillnaden mellan försäljningsersättningen, efter avdrag för försälj-
ningsutgifter, och omkostnadsbeloppet. Omkostnadsbeloppet för 
samtliga aktier av samma slag och sort läggs samman och beräknas 
gemensamt med tillämpning av genomsnittsmetoden. Vid försälj-
ning av marknadsnoterade aktier, såsom stamaktierna i Bolaget, får 
alternativt schablonregeln användas. Denna regel innebär att 
omkostnadsbeloppet får bestämmas till 20 procent av försäljnings-
ersättningen efter avdrag för försäljningsutgifter. 

Kapitalförlust på marknadsnoterade aktier och andra marknads-
noterade värdepapper som beskattas som aktier får dras av fullt ut 
mot skattepliktiga kapitalvinster som uppkommer samma år på 
aktier samt mot skattepliktiga kapitalvinster som uppkommer sam-
ma år på marknadsnoterade värdepapper som beskattas som aktier 
(dock inte andelar i investeringsfonder som innehåller endast svens-
ka fordringsrätter, så kallade räntefonder). Av kapitalförlust som inte 
dragits av genom nu nämnda kvittningsmöjlighet medges avdrag i 

inkomstslaget kapital med 70 procent av förlusten. Uppkommer 
underskott i inkomstslaget kapital medges reduktion av skatten på 
inkomst av tjänst och näringsverksamhet samt fastighetsskatt och 
kommunal fastighetsavgift. Skattereduktion medges med 30 procent 
av den del av underskottet som inte överstiger 100 000 SEK och med 
21 procent av det återstående underskottet. Underskott kan inte 
sparas till senare beskattningsår. 

För fysiska personer som är obegränsat skattskyldiga i Sverige 
innehålls preliminär skatt på utdelningar med 30 procent. Den 
 preliminära skatten innehålls normalt av Euroclear Sweden eller, 
beträffande förvaltarregistrerade aktier, av förvaltaren.

Investeringssparkonton
Fysiska personer och dödsbon från fysiska personer som äger aktier 
via s.k. investeringssparkonton är inte skatteskyldiga för kapital-
vinster vid försäljning av sådana aktier. Kapitalförluster på sådana 
aktier är inte avdragsgilla. Utdelningar på aktier som ägs genom 
investeringssparkonton är inte heller skattepliktiga. På denna typ av 
innehav utgår istället en skattepliktig schablonintäkt som baseras på 
ett kapitalunderlag multiplicerat med statslåneräntan. Detta gäller 
oavsett om utfallet blir en vinst eller förlust på aktieinnehavet. 
Schablon intäkten utgör inkomst av kapital för vilken skatt bestäms 
och betalas årligen. Schablonskatten uppgår 2015 till cirka 0,27 pro-
cent av kapitalunderlaget.

Aktiebolag
För aktiebolag beskattas all inkomst, inklusive kapitalvinster och 
utdelning, i inkomstslaget näringsverksamhet med 22 procent. 
Beräkning av kapitalvinst respektive kapitalförlust sker på samma 
sätt som för fysiska personer enligt vad som angivits ovan. 

Avdrag för kapitalförlust på aktier och andra värdepapper som 
beskattas som aktier medges endast mot kapitalvinster på aktier och 
andra värdepapper som beskattas som aktier. Om en kapitalförlust 
inte kan dras av hos det företag som gjort förlusten, kan den samma 
år dras av mot kapitalvinster på aktier och andra värdepapper som 
beskattas som aktier hos ett annat företag i samma koncern, om det 
föreligger koncernbidragsrätt mellan företagen och båda företagen 
begär det vid samma års taxering. Kapitalförlust på aktier och andra 
värdepapper som beskattas som aktier som inte har kunnat utnyttjas 
ett visst år, får sparas och dras av mot kapitalvinster på aktier och 
andra värdepapper som beskattas som aktier under efterföljande 
beskattningsår utan begränsning i tiden. Särskilda skatteregler kan 
vara tillämpliga på vissa företagskategorier eller vissa juridiska perso-
ner, exempelvis investeringsfonder och investmentföretag. 

Skattefrågor i Sverige
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Utländska aktieägare
För aktieägare som är begränsat skattskyldiga i Sverige och som 
erhåller utdelning på aktier i ett svenskt aktiebolag uttas normalt 
svensk kupongskatt. Detsamma gäller vid utbetalning från ett 
svenskt aktiebolag i samband med bland annat inlösen av aktier och 
återköp av egna aktier genom att förvärvserbjudande som har riktats 
till samtliga aktieägare eller samtliga ägare till aktier av ett visst slag. 
Skattesatsen är 30 procent. Kupongskattesatsen är dock i allmänhet 
reducerad genom dubbelbeskattningsavtal. I Sverige verkställer nor-
malt Euroclear Sweden eller, beträffande förvaltarregistrerade aktier, 
förvaltaren avdrag för kupongskatt. 

Aktieägare och innehavare av andra delägarrätter som är begrän-
sat skattskyldiga i Sverige – och som inte bedriver verksamhet från 
fast driftställe i Sverige – kapitalvinstbeskattas normalt inte i Sverige 
vid avyttring av aktier eller andra delägarrätter. Aktieägare respekti-
ve innehavare av andra delägarrätter kan emellertid bli föremål för 
beskattning i sin hemviststat.

Enligt en särskild regel blir dock fysiska personer som är begränsat 
skattskyldiga i Sverige föremål för kapitalvinstbeskattning i Sverige 
vid avyttring av aktier och andra delägarrätter i Bolaget, om de vid 
något tillfälle under det kalenderår då avyttringen sker eller under de 
föregående tio kalenderåren har varit bosatta i Sverige eller stadig-
varande vistats i Sverige. Tillämpligheten av regeln är dock i flera fall 
begränsad genom dubbelbeskattningsavtal.



INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV STAMAKTIER I PRIME LIVING AB (PUBL) 63

Definition Innebörd

Bolaget eller Prime Living avser Prime Living AB (publ)

Erbjudandet avser erbjudandet att förvärva nyemitterade och befintliga stam-
aktier i Prime Living inom ramen för Prospektet

First North Premier avser Nasdaq First North Premier, Stockholm

Förvaltningsfastigheter avser fastigheter med befintliga byggnader som helt eller delvis hyrs 
ut till hyresgäster

Förhandsvärde Bedömt marknadsvärde efter slutförd byggnation

Huvudägarna avser Amun Holding AB och Scan Scaff AB

Marknadsvärde Bedömt marknadsvärde för befintlig byggnation på fastigheten i 
fråga

Obligation Prime Living 01 avser Bolagets säkerställda obligation om 140 MSEK med åter-
betalningsdag senast den 30 september 2016

Planerade projekt avser nybyggnationsprojekt där markanvisning har erhållits eller avtal 
om förvärv tecknats

Prospektet avser detta prospekt

Pågående projekt avser nybyggnadsprojekt där mark- och bygglov beviljats

Styrelsen avser Bolagets styrelse per dagen för Prospektet

Säljande Aktieägare avser SIG Utveckling 2 AB, JPK Byggställningar AB samt Allotir AB till-
sammans med Huvudägarna

Teckningsoptionerna avser de 1 300 000 teckningsoptioner med ISIN-kod SE0006422333 
som emitterades under fjärde kvartalet 2014 och som i anslutning till 
Erbjudandet kommer att tas upp till handel på First North Premier

Definitioner
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Reviderad koncernredovisning för perioden 2013–2014

Sid: 1 (57)

Prime Living AB (publ)
556715-7929

VD har ordet 

Året var mycket positivt för Prime Living. Preferensaktien introducerades på Nasdaq First North och detaljplanen
för Spånga godkändes, samtidigt som expansionen fortsatte i Stockholm, Göteborg, Malmö och Karlstad. Dessa
orter har ett betydande underskott av studentbostäder och utgör basen för Prime Livings projektutveckling de
kommande tre åren. Det råder generellt fortsatt mycket stor brist på studentbostäder i Sverige, och med vårt
koncept med stålmoduler kan vi på ett snabbt och effektivt sätt fortsätta öka produktionstakten även framöver. 

Den tidigare fastlagda målsättningen att uppföra 1 000 moduler per år med början under 2015 kvarstår. För att nå
målet har fördjupat samarbete i produktionsledet implementerats med Cube International Housing Ltd och
Modular Living AB. En kompletterande fabrik har etablerats i Guangdong-provinsen och produktionskapaciteten
har i ett slag fördubblats. Med dessa samarbeten skapas ett sammanhållande produktionssätt, med förbättrad
kvalitet som resultat, vilket innebär kortare produktionstid och färre kompletterande arbeten. Vi förstärker nu
organisationen centralt inom såväl förvaltningssidan som projektutvecklingen. Ett särskilt fokus läggs på att
utveckla ett modernt studentbostadskoncept som ska möta en ny generations behov. Vi arbetar med studentens
behov av tjänster och service som utgångspunkt och skapar nu en interaktiv app-baserad miljö som ger studenten
möjlighet att via sin telefon exempelvis beställa en elbil i vår bilpool och att via telefonen öppna, starta och
återlämna denna.

Resultatet för 2014 belastades fortsatt av utvecklingen av projektet i Spånga, men nu när detaljplanen är godkänd
kommer vi att bygga cirka 1 100 studentlägenheter där inom de kommande två åren. Det innebär att den fulla
potentialen av projektet kommer att påverka resultatet starkt positivt 2015 under förutsättning att bygglov erhålls
som planerat. Det är mycket positivt för både Prime Living och för de studenter som kommer flytta in. I Göteborg
planeras cirka 600 lägenheter med byggstart våren 2015 och i Stockholmsregionen har vi redan nu, utöver
Spånga-projektet, ytterligare två projekt som planeras att byggstarta 2016 och 2017. De ligger i Täby och i
Sollentuna och innebär totalt över 450 lägenheter. Grunden för stark tillväxt är därmed lagd.

Jan Severa
VD Prime Living
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Våra fastigheter

Karlstad
Prime Living har uppfört 60 studentlägenheter i Karlstad, i
direkt närhet till Karlstads Universitet, som samtliga är 
uthyrda. Den uthyrda delen av beståndet fortsatte att ge
ett jämnt positivt kassaflöde och rörelseresultat under 
perioden.

Lund
200 studentlägenheter, uppförda av Prime Living, som
ligger i absolut bästa läge i Lund. Samtliga lägenheter är 
uthyrda till Lunds Universitet, som sedan står för
uthyrningen till studenter. Lägenheterna genererade ett
fortsatt stabilt positivt kassaflöde och rörelseresultat
under året.

Malmö
84 studentlägenheter färdigställdes under perioden, med
inflyttning i augusti.
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Våra fastigheter

Karlstad
I november påbörjades ytterligare 80 lägenheter, utöver
de 60 redan färdigställda, med beräknad inflyttning i 
augusti 2015. Samtliga lägenheter ligger i direkt närhet
till Karlstads Universitet.

Malmö
I januari 2015 påbörjades byggnationen av 128
lägenheter med inflyttning till höstterminen 2015, utöver
de 84 som stod klara under 2014. Det kommer totalt att
byggas 544 studentlägenheter i stadsdelen Oxie i Malmö.

Stockholm - Spånga Detaljplanen för projektet i Spånga
fick under perioden godkännande av
stadsbyggnadsnämnden. Därmed aktiverades de
befintliga planerna på att bygga cirka 1 100
studentlägenheter under en period av två år, med 
byggstart under 2015. Prime Living har sedan 2009
arbetat med detaljplaneförändring för de berörda 
fastigheterna Ferdinand 8, 10 och 14, och godkännandet
var därför en mycket viktig milstolpe för bolaget. Rivning
av befintlig byggnad i Spånga om 8 000 kvm har
genomförts. Markarbeten för färdigställande av mark för
byggnation av bostäder pågår.
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Våra fastigheter

Göteborg
Totalt 584 lägenheter kommer att byggas i Göteborg,
varav 208 i Tynnered och 376 på Hisingen. Prime Living
slöt under året en överenskommelse med Göteborgs
kommun om att teckna 20-åriga arrendeavtal, vilket 
möjliggör en snabb byggstart. De totala hyresintäkterna
beräknas uppgå till 32 mkr per år.

Stockholm - Sollentuna
Fastigheten Sjöstjärnan 2 i centrala Sjöberg förvärvades
via bolag under perioden. Det befintliga centrumet 
kommer att rivas och cirka 150 studentlägenheter byggas.
Byggstart beräknas till hösten 2015. Efter 
detaljplaneändring, planeras ytterligare 150 lägenheter
att byggas söder om Lomvägen. Lägenheterna kommer ha
närhet till centrum, kommunikationer och ett
rekreationsområde. Med buss och tunnelbana är det
cirka 15 minuters resväg till Stockholms Universitet.

Stockholm - Täby
Prime Living utsågs under året till en av vinnarna i Täby
kommuns markanvisningstävling för den nya stadsdelen 
Västra Roslags-Näsby. Prime Living avser uppföra en 17
våningar hög studentskrapa med 162 lägenheter, i direkt 
anslutning till stationshuset i Roslags-Näsby.
Kommunikationen med kollektivtrafik blir därmed mycket
god och restiden kort till Stockholms Universitet och
Kungliga Tekniska högskolan. Beräknad byggstart är
2017, med inflyttning året därpå.
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Våra fastigheter - nyckeltal

Nyckeltal 2014 2013
Eget kapital per totala antalet aktier 25,85 SEK n/a
Eget kapital per antalet stamaktier 29,13 SEK n/a
Räntabilitet på eget kapital 50% 91%
Räntetäckningsgrad 0,51 1,23
Soliditet 43% 8%
Antal lägenheter 344 260
Uthyrningsbar boyta 7 624 m2 5 756 m2
Uthyrningsgrad, yta 100% 100%
Vinst per stamaktie 14,67 SEK 2,56 SEK
Förvaltningsöverskott 76% 75%

Nuvarande finansiering

Belåningsgrad fastigheterna
Lägenheter Yta Värde Lån Belåningsgrad

Karlstad 60 1 356 36 000 000 22 100 000 61%
Lund 200 4 400 110 000 000 59 410 780 54%
Malmö Etapp 1 84 1 868 61 000 000 44 812 500 73%
Totalt 344 7 624 207 000 000 126 323 280 61%

Övriga fastigheter

Stockholm Spånga 325 000 000 173 634 606 53%
Totalt fastigheter 344 7 624 532 000 000 299 957 886 56%

Belåningsgrad i koncernen Summa tillgångar Lån Belåningsgrad
619 565 000 303 282 000 49%

Färdigställda lägenheter och byggrätter

Befintliga lägenheter Antal Pågående byggrätter (mars 2015) Antal
Karlstad 60 Karlstad 80
Lund 200 Malmö Etapp 2 128
Malmö Etapp 1 84
Total 344 Deltotal 208

Byggrätter på egen mark Antal Kommande byggrätter Antal
Malmö Etapp 2 332 Göteborg Beryllgatan 208
Stockholm Spång 1 097 Göteborg Herkulesgatan 376

Sollentuna Sjöberg 300
Täby Roslags-Näsby 162

Deltotal 1 429 Deltotal 1 046

Totalt antal byggrätter 2 683
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Styrelsen och verkställande direktören för Prime Living AB (publ) avger härmed årsredovisning och koncern-
redovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 -- 2014-12-31.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Allmänt om verksamheten
Prime Living är ett modernt, kreativt och pionjärskapande bolag som uppför och förvaltar studentbostäder.
Produktionssättet är banbrytande då vi sedan 2009 har utvecklat en kostnadseffektiv produktionsmetod baserad på
stålmoduler med standardiserade snabblänkande fästen för lyft och frakt.

Befintligt bestånd och nybyggnation är koncentrerat till Stockholm, Göteborg, Malmö, Lund och Karlstad. 344 lägenheter
har uppförts och cirka 2 700 byggrätter är i pågående och planerad produktion.

Visionen är att bli en av de ledande aktörerna på bostadsmarknaden för den nordiska regionen med fokus på student-,
ungdoms- och temporära bostäder.

Prime Livings affärsidé är att uppföra permanenta och temporära bostäder på den nordiska marknaden med ett unikt
koncept som ger låga kostnader och kort produktionstid, och sedan förvalta dem. Fokus är på studentbostäder och
tillväxten sker främst i universitetsstäder.
Prime Living erbjuder moderna studentlägenheter till rimliga hyror, med god lönsamhet. Genom strategiska
samarbeten med andra aktörer och prefabricerad legotillverkning av bostadsmoduler i fabriker i Kina, kan kostnaderna
hållas nere. Byggrisken minimeras genom en rigorös kontroll hos tillverkarna, med egen närvaro på plats under
produktionen. Ytterligare ett sätt att hålla nere kostnaderna på är att bolaget endast agerar som beställare. Genom att
använda standardfrakt och montering i form av containermått/ infästningar blir logistiken mycket effektiv med korta
led- och etableringstider. Prime Livings produktionsmetod ger således en mycket låg byggkostnad, vilket gör att
marginalen mellan byggkostnad och slutligt värde blir hög. Fastigheterna förvaltas sedan i egen regi och ger starka
kassaflöden.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Prime Living är överens med Göteborgs kommun om att teckna ett 20-årigt arrendeavtal för byggnation av totalt 584
lägenheter, varav 208 på Beryllgatan i Tynnered och 376 på Herkulesgatan på Hisingen. Bostäderna beräknas vara klara
för inflyttning under 2015, och ge hyresintäkter på cirka 32 mkr per år.

Prime Living har tecknat avtal om förvärv av fastigheten Sollentuna Sjöstjärnan 2 i Sjöbergs centrum via bolag. Tillträde
sker efter det att detaljplaneändring vunnit laga kraft. Befintligt centrum kommer rivas och cirka 150 studentlägenheter
byggas, med beräknad byggstart under hösten 2015. Efter detaljplaneändring planeras ytterligare cirka 150 lägenheter
uppföras söder om Lomvägen.
Prime Livings emission av preferensaktier om 130 mkr övertecknades och kapitalet ska användas till fortsatt expansion,
framförallt genom nyinvesteringar i mark samt färdigställande av befintliga projekt. Preferensaktien av serie B
noterades på Nasdaq First North den 18 december 2014. Till varje aktie hörde en teckningsoption som ger rätt att teckna
en stamaktie till en kurs på 27 kr.
Den 11 december godkände stadsbyggnadsnämnden detaljplanen för fastigheterna Ferdinand 8, 10 och 14 i Spånga,
Stockholm. Därmed kunde planerna på uppförande av cirka 1 100 studentlägenheter i området påbörjas.
84 studentlägenheter färdigställdes i Malmö med inflyttning i augusti.
Etapp 2 i Karlstad påbörjades i november med 80 lägenheter och planerad inflyttning till höstterminen
2015.

Årsredovisning och koncernredovisning för 
Prime Living AB (publ)
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Marknadsvärdering av förvaltningsfastigheter
Prime Living redovisar sina förvaltningsfastigheter till verkligt värde, värdet per 31 december 2014 uppgick till  619 565
(345 274) TSEK.  Värderingarna har utförts av Newsec Advice AB och Nordier Property Advisors AB, vilka är oberoende
konsultföretag med auktoriserade värderingsmän. Samtliga fastigheter är klassificerade i nivå 3 enligt IFRS 13, dvs att
värdet baseras på en analys av varje fastighets status och hyres- och marknadssituation. För ytterligare information
avseende antaganden och värderingsprinciper hänvisas till not 4.3-5.

Intäkter och resultat
Koncernens intäkter ökade till 15 485 (11 430) TSEK och rörelseresultat uppgick till 3 000 (4 346) TSEK.
Värdeförändring av fastigheter uppgick till 196 883 (32 205) TSEK och resultatet före skatt blev 193 896 (33 500) TSEK.

Likviditet och finansiell ställning
Det egna kapitalet uppgick till 298 235 (28 863) TSEK vid årets slut. Kassaflödet från den löpande verksamheten efter
förändring av rörelsekapital uppgick till 38 461 (-38 681) TSEK.
Investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgick till -77 418 (-157 309) TSEK och nettokassaflödet från finansiella
anläggningstillgångar till -10 511 (-848) TSEK. Likvida med uppgick per 31 december till 36 427 (21 110) TSEK.
Nettoskulden uppgick vid årets slut till  267 393 (258 971) TSEK. 

Omsättning, resultat och ställning - översikt (Koncernen)

2014 2013 2012 2006 1) 2005 1)

Hyresintäkter, TSEK 15 485 11 430 91 797 0 0
Rörelseresultat, TSEK 199 883 36 551 548 0 0
Resultat efter skatt, TSEK 150 151 26 181 2 598 0 0
Balansomslutning, TSEK 691 669 374 587 97 734 0 0
Kassa och bank, TSEK 36 427 21 110 0 0 0
Eget kapital, TSEK 298 235 28 863 40 191 0 0
Räntebärande skulder, TSEK 303 820 280 081 0 0 0
Kassaflöde från löpande verksamhet, TSEK -38 461 -38 681 0 0 0
Tillväxt, % 35,5% e/t 0,0% 0,0% 0,0%
Rörelsemarginal, % 1290,8% 319,8% 0,0% 0,0% 0,0%
Avkastning på eget kapital, % 118,6% 215,1% 0,0% 0,0% 0,0%
Kassalikviditet, % 362,5% 156,7% 0,0% 0,0% 0,0%
Soliditet, % 43,1% 7,7% 41,1% 0,0% 0,0%
Investeringar, TSEK 77 418 157 309 584 0 0
Medelantal anställda, st 3 2 32 0 0

Nyckeltalsdefinitioner
Tillväxt Ökning av rörelsens intäkter dividerad med föregående års rörelseintäkter
Rörelsemarginal Rörelseresultat dividerat med rörelsens intäkter
Avkastning på eget kapital Resultat före skatt dividerat med genomsnittligt justerat eget kapital
Soliditet Justerat eget kapital dividerat med summa tillgångar
Investeringar Förvärv av immateriella och materiella anläggningstillgångar
Medelantal anställda Betalda närvarotimmar under året dividerat med företagets normala årsarbetstid
Kassalikviditet Omsättningstillgångar (inkl. varulager, exkl. outnyttjad checkkredit) dividerat med kortfristiga skulder
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Fortsatt drift och Framtidsutsikter
Bolaget räknar med en fortsatt positiv utveckling av verksamheten. Befintliga fastighetsbestånd har en låg vakansgrad
och pågående exploateringsprojekt bedöms i dagsläget väl motsvara bolagets förväntningar.

Uppskattningar och bedömningar
Att upprätta finansiella rapporter i överenstämmelse med IFRS kräver att styrelsen och ledningen gör
redovisningsmässiga bedömningar och uppskattningar samt gör antaganden som påverkar tillämpningen av
redovisningsprinciperna och de redovisade beloppen av tillgångar, skulder, intäkter och kostnader.
Det verkliga utfallet kan avvika från dessa uppskattningar och antagandena ses regelbundet över. Ändringar av
uppskattningar redovisas i den period ändringen görs om ändringen endast påverkar denna period eller i den period
ändringen görs och framtida perioder om ändringen påverkar både aktuell period och framtida perioder.

Risker och osäkerhetsfaktorer
Koncernen bedriver entreprenadverksamhet och fastighetsförvaltning vilket naturligt medför vissa risker. 
Bolagen arbetar aktivt med att minimera riskerna i alla led av verksamheten och har fullgott försäkringsskydd.
Sammanfattningsvis är riskerna begränsade för koncernens verksamhet ur tekniskt, marknadsmässigt och ekonomiskt
perspektiv. En närmare beskrivning av koncernens risker och åtgärder för att begränsa dessa återfinns i not 3.

Operationella risker
Operationell risk är risk för att verksamheten utsätts för oförutsedda händelser till följd av till exempel bristande
rutiner, bristfälligt systemstöd, icke ändamålsenlig organisation, katastrof eller brottslig handling och att skada
därigenom uppstår i form av ekonomisk förlust eller utebliven förtjänst, anseendeförlust eller skadat förtroende för
verksamheten. De operationella riskerna hanteras framför allt genom att rutiner noggrant dokumenteras och att det
säkerställs att verksamheten har tillräckligt många och kompetenta medarbetare. En viktig del är även att säkerställa att
det finns stöd i form av datasystem och organisationsstruktur. Koncernen har i nuläget en kund som står för mer än 10%
av hyresintäkterna. Fastigheterna i Lund är uppförda på mark med temporära byggnadslov.

Miljöpåverkan
Bolagen bedriver för närvarande ingen tillståndspliktig verksamhet.

Händelser efter balansdagen
I januari påbörjades 128 lägenheter i Malmö med planerad inflyttning till höstterminen 2015.
Byggnadsnämnden beviljade bygglov för 208 lägenheter på Beryllgatan i Göteborg, den 20 januari 2015.
Kommunfullmäktige biföll kommunstyrelsens förlag om att godkänna Spångaprojektet i mycket positiva ordalag, den 11
mars 2015. Utsatt lagakraftdatum är den 8 april.

Verksamhet i moderbolaget
Moderbolaget bedriver fastighetsförvaltning samt tillhandahåller koncerngemensamma tjänster i form av
koncernledning, koncernrapportering och finansförvaltning.
Intäkterna i moderbolaget uppgick till 5 200 (433) TSEK. Resultatet före bokslutsdispositioner och skatt uppgick till
21 777 (-4 500) TSEK. I årets resultat ingår realisationsvinst av finansiella anläggningstillgångar om 25 969 (2 497) TSEK.
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Aktiekapital och ägarförhållande

Per den 31 december 2014 uppgick det totala antalet registrerade aktier i bolaget till 11 538 100, varav 10 238 000
stamaktier, 1 300 000 preferensaktier av serie B och 100 preferensaktier av serie C. Varje stamaktie berättigar till en röst
och varje preferensaktie av serie B respektive serie C berättigar till en tiondels röst på bolagsstämma. 

Nedan visas Bolagets fem största aktieägare per den 2014-12-31

Antal Antal Antal Andel Andel
Aktieägare Stamaktier Pref B Pref C aktiekapital röster
Comodo Finans AB 4 676 000 0 20 40,53% 45,10%
Amun Holding AB 4 674 000 0 80 40,51% 45,08%
SIG Utveckling AB 888 000 0 0 7,70% 8,56%
Försäkringsbolaget Avanza pension 0 160 205 0 1,39% 0,15%
Advisor Världen 0 200 000 0 1,73% 0,19%
Övriga ägare 0 939 795 0 8,15% 0,91%
Totalt 10 238 000 1 300 000 100 100,00% 100,00%

Personal
Under året har 1 person anställts.

Styrelsens förslag till vinstdisposition

Till årsstämmans förfogande i moderbolaget står:

Balanserat resultat 119 483 146
Årets resultat 26 159 852

145 642 998
Styrelsen och verkställande direktören föreslår att
till aktieägarna (preferensaktie B) utdelas 16 575 000
i ny räkning balanseras 129 067 998

145 642 998

Beträffande moderbolagets och koncernens resultat och ställning i övrigt hänvisas till nedanstående resultat- och
och balansräkningar, kassaflödesanalyser, eget kapitalrapporter samt tilläggsupplysningar. Alla belopp uttrycks i
tusentals kronor (TSEK) där ej annat anges.
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Utdelning på utestående preferensaktier av serie B 
Styrelsen föreslår att utdelning på preferensaktier av serie B intill årsstämman 2016 ska lämnas kvartalsvis, dock med
högst 8,50 kronor (totalt högst 11 050 000 kronor). Med anledning av tekniska begränsningar föreslås dock att
utdelningsbeloppen justeras så att varannan utdelning sker med ett belopp om 2,13 kronor och varannan utdelning sker
med ett belopp om 2,12 kronor per preferensaktie av serie B. Enligt bolagsordningen har preferensaktierna av serie B
medfört rätt till utdelning sedan den 10 januari 2015 men att utdelning tidigast kan komma att ske efter den 30 juni
2015. Således föreslår styrelsen att utdelning för kvartalsperioden 10 januari 2015 – 10 april även ska ske om 2,13 kronor
vid första ordinarie avstämningsdagen för kvartalsvis utdelning för preferensaktier av serie B som infaller efter
årsstämman. Som avstämningsdagar för de kvartalsvisa utdelningarna föreslås den 10 juli 2015 (2,13 kronor), den 9
oktober 2015 (2,12 kronor), den 8 januari 2016 (2,13 kronor) och den 8 april 2016 (2,12 kronor). Utbetalning från Euroclear
Sweden AB beräknas ske den 15 juli 2015, den 14 oktober 2015, den 13 januari 2016 och den 13 april 2016.

Vidare föreslår styrelsen att årsstämman, i enlighet med bolagets bolagsordning 6 § tredje stycke första punkten,
beslutar om ytterligare en utdelning på preferensaktier av serie B avseende på de två avstämningsdagar för
kvartalsvisa utbetalningar enligt bolagsordningen som passerat efter det att preferensaktierna av serie B registrerades
hos Bolagsverket: 9 januari 2015 och 10 april 2015. Ett belopp om totalt 4,25 kronor (2,13 kronor + 2,12 kronor) föreslås
således, i enlighet med bolagsordningens 6 § fjärde stycket sista meningen, utbetalas vid den utbetalningsdag som
infaller efter den första avstämningsdagen som infaller efter den 30 juni 2015 (totalt 5 525 000 kronor). Utbetalning från
Euroclear Sweden AB beräknas således ske den 15 juli 2015.

Verksamhetens art, omfattning och risker
Verksamhetens art och omfattning framgår av bolagsordningen och avgivna årsredovisningar. Den verksamhet som
bedrivs i bolaget och koncernbolagen medför inte risker utöver vad som förekommer eller kan antas förekomma i
aktuell bransch eller de risker som i allmänhet är förenade med bedrivande av näringsverksamhet. Härutöver har inte
några händelser inträffat som negativt påverkar bolagets förmåga att göra värdeöverföringar till aktieägarna. Bolagets
konjunkturberoende avviker inte från vad som i övrigt förekommer inom aktuell bransch.

Moderbolagets och koncernens ekonomiska ställning
Moderbolagets och koncernens ekonomiska ställning per den 31 december 2014 framgår av den senast avgivna
årsredovisningen. Det framgår också av årsredovisningen vilka principer som tillämpats för värdering av tillgångar, 
avsättningar och skulder. Till årsstämmans förfogande stående vinstmedel uppgår till 145 692 998 kronor och bolagets 
soliditet uppgår till 37,7 procent samt koncernens soliditet till 43,1 procent. Bolaget har, inklusive avtalade kreditramar, 
tillgång till betydande likvida medel. 
Bolagets och koncernens finansiella ställning är tillfredställande. Den föreslagna värdeöverföringen (vinstutdelningen) 
äventyrar inte fullföljandet av de investeringar som bedömts erforderliga.
Värdeöverföringen påverkar inte bolagets och koncernens förmåga att i rätt tid infria föreliggande och förutsedda
betalningsförpliktelser. Bolagets och koncernens likviditetsprognoser innefattar beredskap för att klara variationer i de 
löpande betalningsförpliktelserna. Bolagets och koncernens ekonomiska ställning ger inte upphov till annan
bedömning än att bolaget och koncernen kan fortsätta sin verksamhet samt att bolaget och koncernen kan förväntas
fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt. Styrelsens bedömning är att storleken på det egna kapitalet såsom det
redovisats i den senast avgivna årsredovisningen står i rimlig proportion till omfattningen på bolagets verksamhet och
de risker som är förenade med verksamhetens bedrivande med beaktande av den nu föreslagna värdeöverföringen.

Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning lämnas såvitt avser stamaktier som preferensaktier av serie C.
Återstående medel efter utdelning på preferensaktier av serie B balanseras i ny räkning.
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Koncernens rapport över Not 2014-01-01 2013-01-01 2012-01-01

totalresultat (TSEK) 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31

Hyresintäkter 7 15 485 11 430 0
Fastighetskostnader 8 -3 772 -2 872
Driftsresultat 11 713 8 558
Övriga rörelseintäkter 0 433 0
Övriga externa kostnader 9 -5 138 -3 122 0
Personalkostnader 10 -3 572 -1 523 0
Avskrivningar 14 -3 0 0
Värdeförändring förvaltningsfastigheter 196 883 32 205
Rörelseresultat 199 883  36 551 0
Finansiella intäkter 11 90 2 583 0
Finansiella kostnader 11 -6 078 -5 634 0
Resultat före skatt 193 895 33 500 0

Skatter 12 -43 744 -7 319 0

Resultat efter skatt 150 151 26 181 0

Övrigt totalresultat 0 0
0

Summa totalresultat 150 151 26 181

Årets totalresultat hänförligt till:
Moderföretagets aktieägare 150 151 26 181 0
Summa årets resultat 150 151 26 181 0

Resultat per aktie och aktiedata:
Resultat per aktie före nyemission, SEK 17 29 332 23 397 0,00
Resultat per aktie efter nyemission, SEK 13,01 5 114
Resultat per aktie efter full utspädning optioner, SEK 11,70 * 0,00
Totalt antal utestående aktier före nyemission 5 119 1 119
Totalt antal utestående aktier efter nyemission 11 538 100 5 119
Totalt antal utestående optioner 1 300 000 0
Eget kapital per aktie före nyemission, SEK 58 484 25 794 1
Eget kapital per aktie efter nyemission, SEK 25,95 5 638
Föreslagen utdelning per stamaktie, SEK Ingen Ingen 0
* Efter teckning av samtliga 1 300 000 optioner
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Kommentarer till koncernens rapport över totalresultatet

Hyresintäkter
För 2014 (2013) uppgick koncernens hyresintäkter till 15 485 TSEK (11 430 TSEK) vilket motsvarar en ökning med 4 055
TSEK. Ökningen hänför sig främst till 84 st. färdigställda och fullt uthyrda studentlägenheter i Malmö, med inflyttning i
slutet av augusti samt hyresintäkter för hela 2014 för de 200 studentlägenheterna som färdigställdes 2013.

Fastighetskostnader
Koncernens fastighetskostnader 2014 uppgick till 3 772 TSEK (2 872 TSEK), vilket motsvarar en ökning med 900 TSEK.
Ökningen förklaras av tillkommande driftskostnader för inflyttning i Malmö samt ökade kostnader för el och
uppvärmning beroende på ej korrekt injusterad värmepanna. Denna injustering har åtgärdats under 2015.

Övriga externa kostnader
Koncernens övriga externa kostnader 2014 uppgick till 5 138 TSEK (3 122 TSEK), en ökning med 2 016 TSEK.
Ökningen kan i sin helhet hänföras till ökade kostnader för personal i och med nyanställningar.

Personalkostnader
Koncernens personalkostnader 2014 uppgick till 3 572 TSEK (1 523 TSEK), en ökning med 2 049 TSEK.
Ökningen kan i sin helhet hänföras till en ökad bemanning i moderbolaget.

Av- och nedskrivningar
Avskrivningar på materiella anläggningstillgångar sker med 20% per år. Koncernens avskrivningar uppgår till 3 TSEK 
(0 TSEK).

Rörelseresultat
Koncernens rörelseresultat uppgick till 3 000 TSEK (4 346 TSEK), en negativ avvikelse med –1 346 TSEK.
Avvikelsen mot föregående år förklaras främst av ökade personalkostnader.

Värdeförändring förvaltningsfastigheter
Samtliga fastigheter har värderats av externa experter på fastighetsvärdering. Syftet med värderingen är att bedöma de
olika värderingsobjektens marknadsvärde. Värdeförändringen för 2014 uppgår till 196 883 TSEK (32 205 TSEK), en ökning
med 164 677 TSEK. Ökningen kan hänföras till värdering av fastigheterna Ferdinand 8,10 och 14 i Spånga samt värdering
av fastighet Göteborg Tynnered för bygglov av 208 studentlägenheter.

Finansiella intäkter
Koncernens finansiella intäkter uppgick till 90 TSEK (2 583 TSEK) vilket motsvarar en minskning med 2 493 TSEK.
Minskningen kan i sin helhet hänföras till avyttring av andelar dotterbolag.

Finansiella kostnader
Koncernens finansiella kostnader uppgick till 6 078TSEK (5 634 TSEK), vilket motsvarar en ökning med 444 TSEK. I
Moderföretaget har lån med hög avtalad ränta, under 2014 lösts med 9 MSK, vilket gett minskade räntekostnader med
cirka 1,5 MSK. I Koncernens övriga räntekostnader har under 2014 tillkommit finansiering för pågående nyanläggningar
i Malmö samt slutfinansiering av befintligt bestånd

Resultat före skatt
Koncernens resultat före skatt uppgick till 193 896 TSEK (33 500 TSEK), vilket motsvarar en ökning med 160 396 TSEK.
Ökningen kan i huvudsak hänföras till värdeförändring förvaltningsfastigheter med 196 882 TSEK.

Skatter
Koncernens skatter uppgick till -43 744 TSEK (- 7 319 TSEK), vilket motsvarar en ökning med 36 425 TSEK.
Ökningen kan i sin helhet hänföras till uppskjuten skatt förvaltningsfastigheter.
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Koncernens rapport över Not 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31

finansiell ställning (TSEK)

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Förvaltningsfastigheter 13 619 565 345 274 138 133
Materiella anläggningstillgångar 14 182 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 15 11 0 10 755
Summa anläggningstillgångar 619 758 345 274 148 888

Omsättningstillgångar
Hyresfordringar och andra fordringar 16 35 484 8 203 5 856
Likvida medel 36 427 21 110 1 518
Summa omsättningstillgångar 71 911 29 313 7 374

SUMMA TILLGÅNGAR 691 669 374 587 156 262
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Koncernens rapport över Not 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31

finansiell ställning (TSEK)

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 17
Moderbolagets aktieägare
Aktiekapital 577 512 112
Övrigt tillskjutet kapital 119 156 0 0
Balanserat resultat inklusive årets resultat 178 502 28 351 2 171
Summa eget kapital hänförligt till
moderbolagets aktieägare 298 235 28 863 2 283
Summa eget kapital 298 235 28 863 2 283

Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 18 163 417 139 621 63 823
Obligationslån 18 140 000 140 000 0
Övriga skulder 18 18 541 39 500 39 500
Uppskjutna skatteskulder 19 51 637 7 893 573
Summa långfristiga skulder 373 595 327 014 103 896

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 18 403 460 230
Förskott från kunder 20 253 119 3 188
Leverantörsskulder och andra skulder 20 19 183 18 131 46 665
Summa kortfristiga skulder 19 839 18 710 50 083

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 691 669 374 587 156 262
För information om koncernens ställda säkerheter och ansvarsförbindelser, se not 21. 
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Kommentarer till koncernens rapport över finansiell ställning

Balansräkning per 31 december 2014
Balansomslutningen uppgick till 691 670 TSEK (374 587 TSEK), vilket är en ökning med 317 083 TSEK jämfört med
föregående år. Av tillgångarna vid som färdigställdes 2013. periodens slut utgjordes den största posten av
förvaltningsfastigheter med 619 565 TSEK (345 274 TSEK). Av skulderna vid periodens slut utgjordes den största posten
av långfristiga skulder med 372 451 TSEK (327 014 TSEK).

Materiella anläggningstillgångar
Koncernens materiella anläggningstillgångar uppgick till 182 TSEK (0 TSEK). Ökningen avser inköp av transportfordon.

Omsättningstillgångar
Koncernens omsättningstillgångar innefattar kundfordringar, andra fordringar och likvida medel.
Omsättningstillgångarna per 31 december 2014 uppgick till 71 912 TSEK (29 313 TSEK), vilket motsvarar en ökning med
42 599 TSEK. Ökningen av omsättningstillgångar har både skett i form av kundfordringar och likvida medel.

Eget kapital
Koncernens egna kapital uppgick per 31 december 2014 till 298 235 TSEK (28 863 TSEK), vilket motsvarar en soliditet om
43 procent (8 procent). Ökningen kan främst härledas till värdeförändring förvaltningsfastigheter med 196 883 TSEK.
Koncernen har under året också genomfört en nyemission av 1 300 000 preferensaktier serie B samt 100 preferensaktier
serie C i moderbolaget. Nyemissionen har tillfört bolaget 119 220 TSEK i eget kapital.

Skulder
Koncernens långfristiga skulder består av skulder till kreditinstitut, obligationslån, övriga långfristiga skulder samt
uppskjutna skatteskulder. Koncernens långfristiga skulder uppgick den 31 december 2014 till 372 595 TSEK (327 014
TSEK), vilket motsvarar en ökning med 45 581 TSEK. Ökningen kan hänföras till ökade skulder till kreditinstitut kopplat
till finansiering av projekt samt uppskjutna skatteskulder hänförligt till värdeförändring förvaltningsfastigheter.
Koncernens kortfristiga skulder avser skulder till kreditinstitut samt leverantörsskulder och andra skulder.
Koncernen kortfristiga skulder uppgick den 31 december 2014 till 19 839 TSEK (18 710 TSEK), vilket motsvarar en ökning
med 1 129 TSEK. Ökningen kan hänföras till övriga kortfristiga skulder.
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Koncernens rapport över förändring
i eget kapital (TSEK)

Balanserat Innehav utan
Aktie- Överkurs- resultat inkl.bestämmande Summa

kapital fond Reserver årets resultatinflytande Eget kapital

Ingående eget kapital per
1 januari 2013 112 0 0 138 0 250
Förändringar av
redovisningsprinciper till IFRS 0 0 0 2 032 2 032
Justerad IB 112 0 0 2 170 0 2 282
Totalresultat för året:
Årets resultat 26 181 0 26 181
Summa totalresultat 0 0 0 26 181 0 26 181
Transaktioner med aktieägare:
Nyemission 400 0 0 0 400
Summa transaktioner med
aktieägare 400 0 0 0 0 400
Utgående eget kapital per
31 december 2013 512 0 0 28 351 0 28 863

Ingående eget kapital per 
1 januari 2014 512 0 0 28 351 0 28 863
Årets resultat 150 151 0 150 151
Summa totalresultat 0 0 0 150 151 0 150 151
Transaktioner med aktieägare:
Nyemission 65 119 156 0 0 0 119 221
Summa transaktioner med
aktieägare 65 119 156 0 0 0 119 221
Utgående eget kapital per
31 december 2014 577 119 156 0 178 502 0 298 235

Hänförligt till moderföretagets aktieägare
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Koncernen rapport över Not 2014-01-01 2013-01-01 2012-01-01

kassaflöden (TSEK) 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster 193 894 33 500 0
- Avskrivningar och nedskrivningar 3 0
- Verkligt värdevärdering via resultaträkning -196 882 -32 205

-2 985 1 295 0

Betald inkomstskatt -145 9 0
Kassaflöde från den löpande verksamheten 
före förändringar av rörelsekapital -3 130 1 304 0

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Minskning(+)/ökning(-) av kortfristiga fordringar -27 224 -2 191 2 782
Minskning(-)/ökning(+) av kortfristiga skulder -8 107 -37 793 -6 164
Summa förändring i rörelsekapitalet -35 332 -39 984 -3 382

Kassaflöde från den löpande verksamheten -38 461 -38 681 -3 382

Investeringsverksamheten
Förvärv av dotterföretag/tillgångsförvärv, inklusive förvärvade likvida medel -10 500 -848 -2 599
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -77 418 -157 309 -919
Nettokassaflöde av övriga finansiella anläggningstillgångar -11 0 -163
Kassaflöde från investeringsverksamheten -87 928 -158 157 11 206

Finansieringsverksamheten
Nyemission, efter emissionskostnader 0 400 0
Upptagna lån 43 444 81 332
Amortering lån -20 959 -5 303 -400
Obligationslån 0 140 000 0
Likvid från emission av preferensaktier 119 221 0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 141 706 216 429 -400

ÅRETS KASSAFLÖDE 15 317 19 592 7 424
Likvida medel vid årets början 21 110 1 518 13 979
Likvida medel vid årets slut 36 427 21 110 21 403

19 885
Erlagd ränta -7 771 -6 143
Erhållen ränta 94 82
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Not 1 Allmän information
Prime Living AB är moderbolag i en koncern (Prime Living) som äger, förvaltar och exploaterar bostadsfastigheter
företrädesvis boende för studenter i Sverige. 

Denna koncernredovisning har 20 april 2015 godkänts av styrelsen. Årsredovisningen fastställs av Prime Living
Förvaltnings årsstämma och kommer att framläggas för beslut på årsstämman 21 maj 2015.

Not 2 Sammanfattning av viktiga redovisningsprinciper
Prime Living upprättar sin koncernredovisning enligt International Financial Reporting Standards (IFRS).
De viktigaste redovisningsprinciperna som tillämpats när denna koncernredovisning upprättats anges nedan. Dessa
principer har tillämpats konsekvent för alla presenterade år, om inte annat anges.

2.1 Grund för rapporternas upprättande
Alla belopp uttrycks i TSEK där annat ej anges. Belopp inom parentes avser föregående år.
Resultaträkningen är uppställd efter kostnadsslag. Samtliga tillgångar, avsättningar och skulder redovisas till upplupet
anskaffningsvärde, förutom förvaltingsfastigheter som värderats till verkligt värde via resultaträkningen.
Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med de av EU godkända International Financial Reporting Standards (IFRS),
Årsredovisningslagen, Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 1 och kompletterande redovisningsregler
för koncerner samt tolkningsuttalanden från International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC).

Denna finansiella rapport är Prime Livings första finansiella rapport som upprättas i enlighet med IFRS.
Historisk finansiell information har räknats om från den 1 januari 2013, vilket är tidpunkten för övergång till redovisning
enligt IFRS. En förklaring till hur övergången från tidigare tillämpade redovisningsprinciper till IFRS har påverkat
koncernens resultat, ställning och kassaflöde redogörs för i not 6.

Att upprätta rapporter i överensstämmelse med IFRS kräver en del viktiga redovisningsmässiga uppskattningar. Vidare
krävs att styrelsen och företagsledningen gör vissa bedömningar vid tillämpningen av företagets redovisningsprinciper.
De områden som innefattar en hög grad av bedömning, som är komplexa eller sådana områden där antaganden och
uppskattningar är av väsentlig betydelse för koncernredovisningen anges i not 4.

Nya och ändrade IFRS som trätt i kraft 2014, såsom IFRS10, IFRS11 och IFRS12, har inte gett någon effekt på koncernens
redovisning. 

Ett antal nya och ändrade IFRS träder ikraft först under kommande räkenskapsår och har inte tillämpats vid upprättandet
av dessa finansiella rapporter. Följande standards kommer att ha effekt på koncernens redovisning;
IFRIC 21 Levies (avgift), tillämpas fr. o. m. 2015-01-01, standarden innebär att fastighetsskatt skuldförs i sin helhet när
förpliktelsen uppstår.
IFRS 15 Revenue from contracts with customers, ska tillämpas från 2017, standarden behandlar redovisning av intäkter från
kontrakt och från försäljning av vissa-icke finansiella tillgångar. Standarden ersätter IAS 11 Entreprenadavtal och IAS 18
Intäkter.

2.2 Klassificering
Anläggningstillgångar och långfristiga skulder består av belopp som förväntas återvinnas eller betalas efter mer än
tolv månader från balansdagen. Omsättningstillgångar och kortfristiga skulder består av belopp som förväntas
återvinnas eller betalas inom tolv månader från balansdagen.

Noter till koncernredovisningen
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2.3 Koncernredovisning
Dotterföretag är alla företag (inklusive strukturerade företag) över vilka koncernen har bestämmande inflytande.
Koncernen kontrollerar ett företag när den exponeras för eller har rätt till rörlig avkastning från sitt innehav i företaget
och har möjlighet att påverka avkastningen genom sitt inflytande i företaget. Förvärvsmetoden används för redovisning
av koncernens rörelseförvärv. Köpeskillingen för förvärvet av ett dotterbolag utgörs av verkligt värde för överlåtna,
tillgångar skulder och de aktier som emitterats av koncernen. Dotterföretag inkluderas i koncernredovisningen från och
med den dag då det bestämmande inflytandet överförs till koncernen. De exkluderas ur koncernredovisningen från och
med den dag då det bestämmande inflytandet upphör

Förvärvsmetoden används för redovisning av koncernens rörelseförvärv. Köpeskillingen för förvärvet av ett dotterföretag
utgörs av verkligt värde på överlåtna tillgångar, skulder och de aktier som emitterats av koncernen. I köpeskillingen ingår
även verkligt värde på alla tillgångar eller skulder som är en följd av en överenskommelse om villkorad köpeskilling.
Förvärvsrelaterade kostnader kostnadsförs när de uppstår. Identifierbara förvärvade tillgångar och övertagna skulder i
ett rörelseförvärv värderas inledningsvis till verkliga värden på förvärvsdagen. För varje förvärv avgör koncernen om alla
innehav utan bestämmande inflytande i det förvärvade företaget redovisas till verkligt värde eller till innehavets
proportionella andel av det förvärvade företagets nettotillgångar.

Det belopp varmed köpeskilling, eventuellt innehav utan bestämmande inflytande samt verkligt värde på förvärvsdagen
på tidigare aktieinnehav överstiger verkligt värde på koncernens andel av identifierbara förvärvade nettotillgångar,
redovisas som goodwill. Om beloppet understiger verkligt värde för det förvärvade dotterföretagets tillgångar, i händelse
av ett s.k. ”bargain purchase”, redovisas mellanskillnaden direkt i rapporten över totalresultat.

Då förvärv av dotterföretag ej avser förvärv av rörelse utan förvärv av nettotillgångar i form av förvaltningsfastigheter,
fördelas anskaffningskostnaden på de förvärvade nettotillgångarna i förvärvsanalysen. Ett förvärv av
förvaltningsfastigheter klassificeras som förvärv av nettotillgångar om förvärvet avser fastigheter, med eller utan
hyreskontrakt, och inte i övrigt tillför koncernen unik kompetens.

Koncerninterna transaktioner och balansposter samt orealiserade vinster och förluster på transaktioner mellan
koncernföretag elimineras. Även orealiserade förluster elimineras, om inte transaktionen utgör ett bevis på att ett
nedskrivningsbehov föreligger för den överlåtna tillgången. Redovisningsprinciperna för dotterföretag har i
förekommande fall ändrats för att garantera en konsekvent tillämpning av koncernens principer.

2.4 Intäktsredovisning 
Hyresintäkter i fastighetsförvaltningen redovisas i den period som hyran avser. I de fall hyreskontraktet under viss tid
medger en hyresrabatt som kompenseras av en vid en annan tidpunkt högre hyra, periodiseras denna under–
respektive överhyra över kontraktets löptid. Ersättning i samband med uppsägning av hyresavtal i förtid intäktsförs direkt
om inga förpliktelser kvarstår gentemot hyresgästen. Vinster och förluster från fastighetsförsäljningen redovisas på
kontraktsdagen såvida det inte strider mot särskilda villkor i köpekontraktet. Ränteintäkter periodiseras över löptiden.
Utdelning på aktier redovisas när aktieägarens rätt att erhålla betalning bedöms som säker.

2.5 Leasing
2.5.1 Prime Living är leasetagare
Leasing där en väsentlig del av riskerna och fördelarna med ägande behålls av leasegivaren klassificeras som operationell
leasing. Betalningar som görs under leasingperioden kostnadsförs i resultaträkningen linjärt över leasingperioden. I
koncernen finns endast leasingavtal som klassificeras som operationell leasing. Koncernens leasing består av
kontorsinventarier och lokalhyra.

2.5.2 Prime Living är leasegivare
Leasingavtal där i allt väsentligt alla risker och förmåner är förknippade med ägandet faller på uthyraren, klassificeras
som operationella leasingavtal. Koncernens samtliga hyresavtal klassificeras utifrån detta som operationella
som leasingavtal. Fastigheter som hyrs ut under operationella leasingavtal inkluderas i posten förvaltningsfastigheter.
Principen för redovisning av hyresintäkter framgår av avsnitt 2.4.
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2.6 Segmentrapportering
Enligt IFRS 8 Rörelsesegment skall rörelsesegment rapporteras på ett sätt som överensstämmer med den interna
rapporteringen som lämnas till den högste verkställande direktören.
Prime Livings verksamhet omfattar förvaltning av ett homogent fastighetsbestånd. Några väsentliga skillnader ifråga om
risker och möjligheter bedöms ej föreligga. Prime Livings interna rapporteringssystem är uppbyggt för uppföljning av
geografiska områden. Segmentsredovisningen enligt not 5 utgår från den interna rapporteringen till företagsledningen.
Segmentsredovisningen konsolideras enligt samma principer som koncernredovisningen.

2.7 Finansiella intäkter och kostnader
Finansiella intäkter består av ränteintäkter på i förekommande fall finansiella placeringar, utdelningsintäkter och
vinst vid avyttring av finansiella tillgångar som kan säljas. Utdelningsintäkter redovisas när rätten till att erhålla
utdelning fastställts. Resultatet från i förekommande fall avyttring av ett finansiellt instrument redovisas då de risker
och fördelar som är förknippade med ägandet av instrumentet överförts till köparen och koncernen inte längre har
kontroll över instrumentet. Koncernen har för året endast haft mindre ränteintäkter från bankmedel.

Finansiella kostnader består av räntekostnader på låneskulder och leverantörsskulder. I övriga finansiella kostnader
ingår bankavgifter.
Lånekostnader belastar resultatet för det år till vilket värde de hänför sig, utom till den del de inräknas i ett
byggnadsprojekts anskaffningskostnad. Koncernen aktiverar lånekostnader som är hänförbara till inköp, konstruktion
eller produktion av en tillgång som tar en betydande tid i anspråk att färdigställa för avsedd användning eller försäljning i
enlighet med IAS 23 Låneutgifter. Upplåning klassificeras som kortfristiga skulder om inte koncernen har en ovillkorlig rätt
att skjuta upp betalning av skulden i åtminstone 12 månader efter balansdagen.

2.8 Förvaltningsfastigheter
Koncernens fastigheter innehas i syfte att generera hyresintäkter och värdestegring. Samtliga fastigheter klassificeras som
förvaltningsfastigheter. Förvaltningsfastigheter och byggrätter redovisas initialt till anskaffningsvärde inklusive direkt
hänförliga transaktionskostnader och redovisas till verkligt värde per balansdagen. Verkligt värde fastställs genom
bedömning av marknadsvärdet för varje enskilt värderingsobjekt. Som huvudmetod har en metod som bygger på nuvärdet
av framtida betalningsströmmar använts där ett kalkylmässigt framtida driftsnetto beräknats under en femårig
kalkylperiod med hänsyn tagen till nuvärdet av bedömt marknadsvärde vid kalkylperiodens slut. Avkastningskraven är
individuella per fastighet beroende på analys av genomförda transaktioner och fastighetens marknadsposition. Även
byggrätter inom detaljplanelagt område men som i dagsläget saknar fastställd detaljplan har tagits upp till bedömt
verkligt värde. Vid bedömningen av verkligt värde har hänsyn tagits till var respektive projekt befinner sig i avseende
planläggningsprocessen enligt de interna riktlinjer som bolaget har fastställt. Samtliga fastigheter och byggrätter värderas
årligen till verkligt värde av externa värderingsmän. Som externa värderingsmän har Newsec Advice AB och Nordier
Property Advisors AB, vilka är oberoende konsultföretag med auktoriserade fastighetsvärderare, anlitats. Internt i
koncernen och av värderingsmännen sker löpande revidering av gjorda värderingar. Utgifter som är värdehöjande
aktiveras. Löpande underhåll, reparationer och byte av mindre delar kostnadsförs i den period de uppkommer. Vid större
ny-, till-, eller ombyggnader aktiveras räntekostnader under produktionstiden. Resultatet av fastighetsförsäljning utgörs av
skillnaden mellan försäljningspriset och redovisat värde baserat på senast upprättade värdering till verkligt värde, med
avdrag för genomförda investeringar under året och direkta transaktionskostnader.

2.9 Materiella anläggningstillgångar
Maskiner och inventarier är redovisade till anskaffningskostnad med avdrag för planmässiga avskrivningar baserade på
en bedömning av tillgångarnas nyttjandeperiod. I anskaffningsvärdet ingår utgifter som direkt kan hänföras till förvärvet.

Avskrivningar enligt plan är gjorda enligt följande: Antal år
•  Inventarier, verktyg och installationer 5

Tillgångarnas restvärden och nyttjandeperiod prövas vid varje rapportperiods slut och justeras vid behov. En tillgångs
redovisade värde skrivs genast ner till dess återvinningsvärde om tillgångens redovisade värde överstiger dess
bedömda återvinningsvärde. Vinster och förluster vid avyttring fastställs genom en jämförelse mellan försäljningsintäkt
och redovisat värde och redovisas i resultaträkningen. 



86 INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV STAMAKTIER I PRIME LIVING AB (PUBL)

Reviderad koncernredovisning för perioden 2013–2014

Sid: 21 (57)

Prime Living AB (publ)
556715-7929

2.10 Finansiella instrument
Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar på tillgångssidan räntebärande fordringar, övriga
fordringar, Hyresfordringar samt likvida medel. På skuldsidan återfinns leverantörsskulder, övriga skulder och låneskulder. 

En finansiell tillgång eller skuld tas upp i balansräkningen när koncernen blir part i instrumentets avtalsmässiga villkor.
Hyresfordringar tas upp i balansräkningen när fakturan skickats. Skuld tas upp när motparten har presterat och
avtalsenlig skyldighet föreligger att betala, även om faktura ännu inte mottagits. Leverantörsskulder tas upp när fakturan
mottagits. En finansiell tillgång tas bort från balansräkningen när rättigheterna i avtalet realiseras, förfaller eller
koncernen förlorar kontrollen över dem. Detsamma gäller för del av finansiell tillgång. En finansiell skuld tas bort från
balansräkningen när förpliktelsen i avtalet fullgörs eller på annat sätt upphör. Detsamma gäller för del av en finansiell
skuld. 
Finansiella instrument redovisas till upplupet anskaffningsvärde eller verkligt värde beroende på den initiala
kategoriseringen enligt IAS 39. Samtliga poster värderas till upplupet anskaffningsvärde. Upplupet anskaffningsvärde
beräknas med hjälp av effektivräntemetoden, där eventuella över- eller underkurser samt direkt hänförliga kostnader och
intäkter periodiseras över kontraktets löptid med hjälp av effektivräntan, för vidare information se not 2.16. Effektivränta
är den ränta som ger instrumentets anskaffningsvärde som resultat vid nuvärdeberäkning av framtida kassaflöden.

2.11 Kvittning av finansiella instrument 
Finansiella tillgångar och skulder kvittas och redovisas med ett nettobelopp i balansräkningen, endast när det finns
en legal rätt att kvitta de redovisade beloppen och en avsikt att reglera dem med ett nettobelopp eller att samtidigt
realisera tillgången och reglera skulden. 

2.12 Nedskrivning av finansiella tillgångar 
(a) Tillgångar som redovisas till upplupet anskaffningsvärde  
Koncernen bedömer vid varje rapportperiods slut om det finns objektiva bevis för att nedskrivningsbehov föreligger för
en finansiell tillgång eller en grupp av finansiella tillgångar. En finansiell tillgång eller grupp av finansiella tillgångar
har ett nedskrivningsbehov och skrivs ned endast om det finns objektiva bevis för ett nedskrivningsbehov till följd av
att en eller flera händelser inträffat efter det att tillgången redovisats första gången (en "förlusthändelse") och att
denna händelse (eller händelser) har en inverkan på de uppskattade framtida kassaflödena för den finansiella
tillgången eller grupp av finansiella tillgångar som kan uppskattas på ett tillförlitligt sätt.

Nedskrivningen beräknas som skillnaden mellan tillgångens redovisade värde och nuvärdet av uppskattade framtida
kassaflöden (exklusive framtida kreditförluster som inte har inträffat), diskonterade till den finansiella tillgångens
ursprungliga effektiva ränta. Tillgångens redovisade värde skrivs ned och nedskrivningsbeloppet redovisas i
koncernens resultaträkning. Om ett lån eller en investering som innehas till förfall har rörlig ränta, används den
aktuella effektiva ränta som fastställts enligt avtalet som diskonteringsränta när nedskrivningsbehov fastställs. Som
en praktisk utväg kan koncernen fastställa nedskrivningsbehovet på basis av instrumentets verkliga värde med hjälp
av ett observerbart marknadspris. 

Om nedskrivningsbehovet minskar i en efterföljande period och minskningen objektivt kan hänföras till en händelse
som inträffade efter att nedskrivningen redovisades (som exempelvis en förbättring av gäldenärens kreditvärdighet),
redovisas återföringen av den tidigare redovisade nedskrivningen i koncernens resultaträkning. 
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2.13 Hyresfordringar 
Hyresfordringar är belopp som ska betalas av kunder för sålda varor eller utförda tjänster i den löpande verksamheten.
Om betalning förväntas inom ett år eller tidigare (eller under normal verksamhetscykel om denna är längre),
klassificeras de som omsättningstillgångar. Om inte, tas de upp som anläggningstillgångar.  

Hyresfordringar redovisas inledningsvis till verkligt värde och därefter till upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av
effektivräntemetoden, minskat med eventuell reservering för värdeminskning. En reservering för värdeminskning av
hyresfordringar görs när det finns objektiva bevis för att koncernen inte kommer att kunna erhålla alla belopp som är
förfallna enligt fordringarnas ursprungliga villkor. Reservering för sannolika osäkra fordringar görs utifrån en individuell
bedömning av varje kund baserat på kundens betalningsförmåga, förväntad framtida risk samt värdet på erhållen
säkerhet. Hyresfordringars förväntade löptid är kort, varför värdet redovisas till nominellt belopp utan diskontering. När en
kundfordran inte kan drivas in, skrivs den bort mot värdeminskningskontot för hyresfordran. Nedskrivning av
Hyresfordringar redovisas som övriga externa kostnader. Återvinning av belopp som tidigare har skrivits bort redovisas
som övriga rörelseintäkter.

2.14 Likvida medel
I likvida medel ingår kassa i såväl balansräkning som i rapporten över kassaflöden, banktillgodohavanden och i
förekommande fall övriga kortfristiga placeringar med förfallodag inom tre månader. 

2.15 Aktiekapital 
Stam- och preferensaktier klassificeras som eget kapital. Transaktionskostnader som direkt kan hänföras till emission av
nya aktier eller optioner redovisas, i eget kapital som ett avdrag från emissionslikviden netto efter skatt. 

2.16 Upplåning
Upplåning redovisas inledningsvis till verkligt värde, netto efter transaktionskostnader. Upplåning redovisas därefter till
upplupet anskaffningsvärde och eventuell skillnad mellan erhållet belopp (netto efter transaktionskostnader) och
återbetalningsbeloppet redovisas i resultaträkningen fördelat över låneperioden, med tillämpning av
effektivräntemetoden. Upplåning klassificeras som kortfristiga skulder om de förfaller inom 12 månader efter
balansdagen.

2.17 Leverantörsskulder
Leverantörsskulder är förpliktelser att betala för varor eller tjänster som har förvärvats i den löpande verksamheten
från leverantörer. Leverantörsskulder klassificeras som kortfristiga skulder om de förfaller inom ett år eller tidigare
(eller under normal verksamhetscykel om denna är längre). Om inte, tas de upp som långfristiga skulder. 

Leverantörsskulder redovisas inledningsvis till verkligt värde och därefter till upplupet anskaffningsvärde med
tillämpning av effektivräntemetoden. 

2.18 Aktuell och uppskjuten skatt
Periodens skattekostnad omfattar aktuell och uppskjuten skatt. Skatt redovisas i resultaträkningen utom när
skatten avser poster som redovisas i övrigt totalresultat eller direkt i eget kapital. I sådana fall redovisas även
skatten i övrigt totalresultat respektive eget kapital.

Uppskjuten skatt redovisas, enligt balansräkningsmetoden, på alla temporära skillnader som uppkommer mellan
det skattemässiga värdet på tillgångar och skulder och dessas redovisade värden i koncernredovisningen. Den
uppskjutna skatten redovisas emellertid inte om den uppstår till följd av en transaktion som utgör den första
redovisningen av en tillgång eller skuld som inte är ett rörelseförvärv och som, vid tidpunkten för transaktionen,
varken påverkar redovisat eller skattemässigt resultat. Uppskjuten inkomstskatt beräknas med tillämpning av
skattesatser (och lagar) som har beslutats eller aviserats per balansdagen och som förväntas gälla när den
berörda uppskjutna skattefordran realiseras eller den uppskjutna skatteskulden regleras.

Uppskjutna skattefordringar redovisas i den omfattning det är troligt att framtida skattemässiga överskott kommer
att finnas tillgängliga, mot vilka de temporära skillnaderna kan utnyttjas.
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Uppskjuten skatt beräknas på temporära skillnader som uppkommer på andelar i dotterföretag och i förekommande
fall intresseföretag, förutom där tidpunkten för återföring av den temporära skillnaden kan styras av koncernen och det
är sannolikt att den temporära skillnaden inte kommer att återföras inom överskådlig framtid.

Uppskjutna skattefordringar och -skulder kvittas när det finns en legal kvittningsrätt för aktuella skattefordringar och
skatteskulder, när de uppskjutna skattefordringarna och skatteskulderna hänför sig till skatter debiterade av en
och samma skattemyndighet och avser antingen samma skattesubjekt eller olika skattesubjekt, där det finns en
avsikt att reglera saldona genom nettobetalningar.  

2.19 Ersättningar till anställda 
Ersättningar till anställda avser alla former av ersättningar som företaget lämnar till de anställda. kortfristiga 
ersättningar utgörs av bland annat löner, betald semester, betald frånvaro, bonus och ersättning efter avslutad 
anställning (pension). Kortfristiga ersättningar redovisas som kostnad och en skuld då det finns en legal eller informell
förpliktelse att betala ut en ersättning till följd av en tidigare händelse och en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan
göras.

Pensioner
Koncernens pensionsåtaganden består av såväl avgiftsbestämda som förmånsbaserade pensionsplaner. De
förmånsbaserade åtagandena avseende ålderspension och familjepension för tjänstemän i Sverige tryggas genom en
försäkring i Alecta och skall enligt ett uttalande från Rådet för finansiell rapportering, UFR 3, behandlas som en
förmånsbestämd plan som omfattar flera arbetsgivare. För räkenskapsåren 2013 och 2014 har koncernen inte
haft tillgång till sådan information som gör det möjligt att redovisa denna plan som en förmånsbestämd plan.
Pensionsplanen enligt ITP som tryggas genom en försäkring i Alecta och andra företrädare på marknaden redovisas därför
som en avgiftsbestämd plan. 

Ersättningar vid uppsägning 
Ersättningar vid uppsägning utgår vid uppsägning före normal pensionstidpunkt eller då en anställd
accepterar frivillig avgång i utbyte mot sådana ersättningar. Koncernen redovisar avgångsvederlag när den bevisligen är
förpliktad endera att säga upp anställda enligt en detaljerad formell plan utan möjlighet till återkallande; eller att lämna
ersättningar vid uppsägning som resultat av ett erbjudande som gjorts för att uppmuntra till frivillig avgång. Förmåner
som förfaller mer än 12 månader efter rapportperiodens slut diskonteras till nuvärde.

2.20 Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som
medför in- eller utbetalningar.

Not 3 Riskexponering och finansiell riskhantering 
Koncernen är genom sin verksamhet exponerad för olika slag av risker; strategiska risker, affärsmässiga risker,
operationella risker, finansiella risker och risker i den finansiella rapporteringen. Vissa risker tas medvetet som en del i 
affärsverksamheten. Andra risker är utanför företagets kontroll, men de negativa konsekvenserna av dessa kan begränsas
genom eget agerande. Koncernledningen ansvarar för att beakta risker vid styrningen av Prime Livings verksamhet.
Riskfrågor och riskhantering rapporteras till styrelsen. 
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3.1 Strategiska risker
Strategisk risk är risken för att koncernens affärsstrategi, affärsmodell, konkurrensfördelar, organisation och ledning inte
är optimal för att upprätthålla koncernens position på marknaden. Koncernledningen ansvarar för att beakta strategiska
risker i den operativa styrningen och vid affärsplaneringen.

3.2 Affärsmässiga risker
Affärsmässiga risker är förknippade med koncernens kärnverksamhet, och kan avse risker i förvaltningsverksamheten,
projektutvecklingen och vid transaktioner med fastigheter och bolag. Den affärsmässiga risken har analyserats i samband
med framtagande av Prime Livings affärsplan. Befattningshavare med ett operativt ansvar är ansvariga för att säkerställa
att de risker som är förknippade med verksamheten identifieras, värderas och hanteras på ett kontrollerat sätt.
Riskexponeringen i verksamheten begränsas dels genom att koncentrera fastighetsinnehavet till geografiska marknader i
Sverige med förväntad framtida tillväxt och dels genom projektutveckling för att förädla det egna fastighetsbeståndet.
Affärsmässiga risker kan bland annat avse marknadsrisk, legala risker, miljörisker och energirisker.

Resultat och kassaflöde i en fastighetsverksamhet påverkas dels av förändringar i hyresnivå, hyresvakanser,
fastighetskostnader och räntekostnader och dels av förändrade direktavkastningskrav i värderingen av fastigheterna.
Direktavkastningskraven bedöms utifrån genomförda försäljningar på den aktuella delmarknaden och dess förändring har
stor inverkan på koncernens resultat. Såväl hyresnivåer som den ekonomiska uthyrningsgraden för lokalhyresavtal beror
fastighetsskatt. Framtida omläggningar av regler för inkomstbeskattningen kan medföra att Prime Livings skatteposition
förändras i både positiv och negativ riktning.

3.3 Finansiella risker
Finansiella risker är förknippade med att de finansiella marknaderna är oförutsägbara, d.v.s. förändringar i räntenivåer,
finansieringsmöjligheter, aktiekurser och valutakurser ger fluktuationer i koncernens resultat och kassaflöde. Genom att
Prime Living har en nettoupplåning finns exponering mot finansiella risker. Prime Living är framför allt utsatt för ränterisk
och kommersiell motpartsrisk. Finansiella tillgångar utgör koncernens maximala exponering avseende kreditrisk.

3.3.1 Ränterisk
Ränterisk definieras som risken för att förändringar i ränteläget påverkar koncernens upplåningskostnad. Räntekostnader
utgör koncernens enskilt största finansiella kostnadspost. Upplåningen är fördelad på lånetrancher, med olika förfallotid,
som löper med fast ränta. Därmed begränsas ränteriskens omfattning.
Hur snabbt en varaktig förändring i räntenivåerna får genomslag på koncernens finansnetto beror på upplåningens
räntebindningstid. Den genomsnittliga räntan för totala lånestocken uppgick vid årsskiftet till 4,0 (6,7)%. 
Av räntebärande skulder på 303 417 (288 621) TSEK löper 71 176 (41 372) TSEK med rörlig ränta.
Prime Living har inga ränteswapar eller liknade derivatintstrument.

3.3.2 Motpartsrisk
Motpartsrisk är att motparten inte fullföljer leverans eller betalning. För att begränsa motpartsrisken accepteras endast
motparter med hög kreditvärdighet samt att engagemanget per motpart är begränsat. Den kommersiella kreditrisken inom
koncernen är begränsad då det inte föreligger någon betydande kreditkoncentration i förhållande till någon kund eller
annan motpart.
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3.3.3 Finansierings- och likviditetsrisk
Med finansierings- och likviditetsrisk avses risken att Prime Living inte kan möta betalningsförpliktelser till följd av
otillräcklig likviditet eller soliditet. Lånen upptas endast från kreditgivare med hög rating. Koncernens
projektverksamhethet är kapitalkrävande och koncernens förmåga att tillgodose framtid kapitalbehov är beroende av att
aktuella tidplaner för projekten kan hållas. Prime Living för kontinuerligt en dialog med befintliga och tänkta finansiärer
för att säkerställa att erforderlig finansiering kan uppnås i alla lägen.

Kapitalbindningsstruktur 2014-12-31

Förfallotidpunkt Lånebelopp TSEK Andel av total lån, %
2015 403 0,13%
2016 189 113 58,67%
2017 och senare 132 805 41,20%

322 320 100%

Belåningsgrad fastigheterna Lägenheter Yta, kvm Värde TSEK Lån TSEK Belåningsgrad
Karlstad 60 1 356 36 000 22 100 61%
Lund 200 4 400 110 000 59 411 54%
Malmö Etapp 1 84 1 868 61 000 44 813 73%
Stockholm 0 0 325 000 173 635 53%
Totalt 344 7 624 532 000 299 958 56%

3.3.4 Valutarisk
Med valutarisk avses risken för negativ påverkan på resultat- och balansräkning till följd av förändrade valutakurser.
Prime Living har genom sina inköp av moduler en valutarisk mot framförallt den kinesiska valutan (CNY) men även en liten
del mot den amerikanska dollarn avseende frakter. Ca 45% av den totala produktionskostnaden upphandlas i CNY.
En förstärkning av CNY med 1% innebär att den totala kostnaden för en byggnation ökar med 0,4-0,6%. En försvagning av
den svenska kronan skulle medföra att koncernens resultat och finansiella ställning påverkas negativt.

3.4 Kapitalförvaltning
Prime Living förvaltar sitt kapital i syfte att ge en optimal totalavkastning till ägarna. Optimering av eget kapital/skulder
ska göras så att kapitalet är tillräckligt stort i relation till verksamhetens art, omfattning och risker.
Förvaltning av koncernens skulder innebär att vid varje tillfälle tillse att koncernen har en stabil, välavvägd och
kostnadseffektiv finansiering. Prime Living placerar vid behov överskottslikviditet i värdepapper.
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3.5 Känslighetsanalys
Den löpande intjäningen från en fastighetsverksamhet påverkas av förändringar för ett antal faktorer. Fastigheternas
värdeförändring, där förändrade avkastningskrav är den mest väsentliga parametern, har den enskilt största effekten på 
resultatet. Även förändringar i hyresnivå, hyresvakanser, fastighetskostnader och räntekostnader har stor påverkan på
både resultat och kassaflöde. Känslighetsanalysen är beräknad på koncernens resultat för 2014 och balansräkningen per
31 december 2014 och det har antagits att händelserna sker enskilt. Räntebärande skulder och lokalhyresavtal löper över
flera år vilket innebär att nivåförändringar inte får fullt genomslag direkt utan först i ett längre perspektiv. Effekt på eget
kapital beaktar skatt.

Känslighetsanalys 2014 Årlig Effekt på
Händelser Förändring, +/- % effekt +/- i TSEK eget kapital +/- 
Värdeförändring
förvaltningsfastigheter 1% 6 196 4 833
Hyresintäkter 1% 155 121
Rörelsekostnader 1% 87 68
Genomsnittlig låneränta 1% -enhet 3 034 2 367

Känslighetsanalys 2013 Årlig Effekt på
Händelser Förändring, +/- % effekt +/- i SEK eget kapital +/- 
Värdeförändring
förvaltningsfastigheter 1% 3 453 2 693
Hyresintäkter 1% 155 121
Rörelsekostnader 1% 87 68
Genomsnittlig låneränta 1% -enhet 2 796 2 181

Not 4 Uppskattningar och bedömningar
Företagsledningen och styrelsen gör bedömningar och antaganden som påverkar redovisade värden samt lämnad
information. Dessa bedömningar baseras på erfarenheter och antaganden som ledningen och styrelsen anser vara rimliga 
under rådande omständigheter. Faktiskt utfall kan sedan skilja sig från dessa bedömningar om andra förutsättningar
uppkommer. Vissa viktiga redovisningsmässiga uppskattningar som gjorts vid tillämpningen av koncernens
redovisningsprinciper beskrivs nedan. För bedömning av uppskjuten skatt hänvisas till not 12 Skatter.

4.1 Avgränsning mellan rörelsefastighet och förvaltningsfastighet
För varje enskild fastighet gör företagsledningen en bedömning av avgränsningen mellan rörelsefastighet och
förvaltningsfastighet. De fastigheter som innehas i syfte att generera hyresinkomster eller värdestegring eller en
kombination av båda klassificeras som förvaltningsfastigheter. Förvaltningsfastigheterna ger upphov till kassaflöden
och/eller värdestegring i stort sett oberoende av övriga anläggningstillgångar. Prime Living bedriver ingen egen verksamhet
i någon av de fastigheter som ägs av koncernens bolag, varför bedömningen gjorts att de endast är innehavare av
förvaltingsfastigheter som värderas till verkligt värde i balansräkningen. 

4.2 Avgränsning mellan rörelseförvärv och tillgångsförvärv
När förvärv av ett bolag sker utgör förvärvet antingen ett förvärv av rörelse eller ett förvärv av tillgångar. Ett förvärv av
tillgångar föreligger om förvärvet avser fastigheter utan betydande förvaltningsorganisation. Övriga förvärv är 
rörelseförvärv. Företagsledningen bedömer vid varje enskilt förvärv om kriterierna för tillgångsförvärv är uppfyllda.

4.3 Verkligt värde på förvaltningsfastigheter
Prime Living redovisar förvaltningsfastigheter till verkligt värde, d.v.s. till det marknadsvärde som vid en extern värdering
har åsatts fastigheterna. Samtliga fastigheter marknadsvärderas individuellt vid räkenskapsårsskiftet med samma
värderingsprinciper sedan 2013-01-01 och följer riktlinjerna för IPD Svenskt Fastighetsindex.
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4.4 Värderingsprinciper
Värderingen baseras på kassaflödesmetoden som analysmetod. Det bästa beviset för verkligt värde är aktuella
priser på en aktiv marknad med jämförbara objekt. Verkligt värde utgår ifrån den nytta en förvärvare kan ha av en
fastighet. Avgörande för detta är främst vad fastigheten får användas till samt i vilken utsträckning och på vilket sätt en
förvärvare kan disponera fastigheten. I Prime Livings fall har verkligt värde bedömts via en kassaflödesanalys för flertalet
fastigheter. En kassaflödesanalys baseras på uppskattningar av en fastighets avkastningsförmåga. Metoden innebär att
förväntade framtida betalningsströmmar och restvärden nuvärdesberäknas.
På de fastigheter där det finns outnyttjade byggrätter och tomtmark värderas dessa utifrån ortsprismetoden alternativt ett
nuvärde från det uppskattade marknadsvärdet vid exploateringen av byggrätterna och tomtmarken. Samtliga värden av
byggrätter och tomtmark har bedömts av de externa värderarna.

4.5 Kalkylförutsättningar
Vid värderingen används gällande och kommande kontraktsuppgifter, löpande drift- och underhållskostnader och
investeringar genom statistik för innevarande år. Kostnaderna bedöms öka i takt med antagen inflation. Tomträttsavgäld
har beräknats enligt avtal och om avgäldstiden löper ut under kalkylperioden har en marknadsmässig avgäld bedömts.
Fastighetsskatt för det kommersiella beståndet utgår från bedömt nytt taxeringsvärde enligt AFT 2013.
Kalkylräntan utgör ett nominellt räntekrav på totalt kapital före skatt. Kalkylräntan består av realränta, kompensation för
inflation samt fastighetsanknutet risktillägg. I normalfallet är kalkylräntan lika med direktavkastningen plus inflationen.
Direktavkastningskraven bedöms utifrån avkastningskrav som härletts ur genomförda försäljningar på den aktuella
delmarknaden. för vidare information kring förvaltningsfastigheter se not 13.
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Not 5 Rapportering per segment

Hyresintäkter består endast av externa intäkter.

Segmentsinformation avseende de segment för vilka information ska lämnas för år 2014 är följande:

Segment 2
Stockholm Öresund Göteborg Övriga Koncernen

Hyresintäkter 500 12 542 0 2 443 15 485
Fastighetskostnader -212 -2 900 0 -660 -3 772
Driftsresultat 288 9 642 0 1 783 11 713

0 0
Förvaltningsfastigheter 325 000 217 942 18 643 57 980 619 565

Segmentsinformation avseende de segment för vilka information ska lämnas för år 2013 är följande:

Stockholm Öresund Göteborg Övriga Koncernen
Hyresintäkter 0 9 032 0 2 398 11 430
Fastighetskostnader -7 -2 073 0 -792 -2 872
Driftsresultat -7 6 959 0 1 606 8 558

0
Förvaltningsfastigheter 165 224 143 700 0 36 350 345 274

Skillnaden mellan driftsresultat 11 713 (8 558) TSEK och resultat före skatt 193 896 (33 500) TSEK består av övriga externa
kostnader och personalkostnader -8 710 (-4 646) TSEK, avskrivning -3 (0) TSEK, finansnetto -5 988 (-3 051) TSEK och
värdeförändring 196 883 (32 205) TSEK.

Prime Livings verksamhet omfattar etablering och drift av studentbostäder. Några väsentliga skillnader i fråga om risker
och möjligheter bedöms ej föreligga. Koncernens interna rapporteringssystem är uppbyggt för uppföljning av geografiska
områden. Segmentsredovisningen ovan utgår från den interna rapporteringen till styrelsen. Fördelningen av
koncernens tillgångar har inte förändrats väsentligt jämfört med föregående år, under året har tre nya projekt i segment
Göteborg startats. Prime Living har tecknat ett hyresavtal med Lunds Universitet som i sin tur tecknar avtal med
studenterna, vilket gör att Lunds Universitet som enskild kund i dag står för mer än 10% av hyresintäkterna.
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Not 6 Effekter vid övergång till International Financial Reporting Standards (IFRS)
Det här är den första finansiella rapport som koncernen upprättat enligt IFRS.
De redovisningsprinciper som återfinns i not 2 har tillämpats när koncernredovisningen upprättats per den 31 december
2014 och för den jämförande information som presenteras per 31 december 2013 samt vid upprättandet av rapporten
över periodens ingående finansiella ställning, ingångsbalansräkningen, per den 1 januari 2013, som är koncernens
tidpunkt för övergång till IFRS.

När rapporten över periodens ingående finansiella ställning, ingångsbalansräkningen, enligt IFRS upprättades justerades
belopp som i tidigare årsredovisningar rapporterats i enlighet med Bokföringsnämndens allmänna råd (GAAP). De
uppskattningar som gjorts enligt IFRS per den 1 januari 2013 överensstämmer med de uppskattningar som gjordes enligt
tidigare redovisningsprinciper vid denna tidpunkt, med undantag av värdering av finansiella anläggningstillgångar.

Avstämning mellan tidigare tillämpade redovisningsprinciper och IFRS
Enligt IFRS 1 ska koncernen visa en avstämning av eget kapital och summa totalresultat som redovisats enligt tidigare
redovisningsprinciper för tidigare perioder mot motsvarande poster enligt IFRS. Koncernens övergång hade ingen inverkan
på totala kassaflödena från den löpande verksamheten, investeringsverksamheten eller finansieringsverksamheten.
Nedanstående tabeller visar avstämningen mellan tidigare redovisningsprinciper och IFRS för 2013 för koncernens
rapport över totalresultat och finansiell ställning. För en motsvarande avstämning för koncernens egna kapital hänvisas
till koncernens rapport över förändring i eget kapital.

Resultaträkning 2013 GAAP
Fastigheter 

avskrivningar
Fastigheter 

omvärdering
IFRS

Hyresintäkter 11 430 11 430
Övriga rörelseintäkter 433 433
Fastighetskostnader -2 872 -2 872
Övriga externa kostnader -3 122 -3 122
Personalkostnader -1 522 -1 522
Avskrivningar -1 066 1 066 0
Rörelseresultat 3 281 1 066 0 4 347
Värdeförändring förvaltningsfastigheter 32 205 32 205
Resultat efter värdeförändring 3 281 1 066 32 205 36 552

2 497 2 497
85 85

Räntekostnader och liknande resultatposter -5 634 -5 634
Resultat efter finansiella poster 230 1 066 32 205 33 501
Skatt på årets resultat 0 -234 -7 085 -7 319
Årets resultat 230 831 25 120 26 181
Hänförligt till moderbolagets aktieägare 26 181

Resultat från finansiella tillgångar
Övriga ränteintäkter och liknande 
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Balansräkning 2013-01-01 GAAP Fastigheter
Omklassi- 

ficering
IFRS

Förvaltningsfastigheter 138 132 138 132
Byggnader och mark 68 996 2 606 -71 601 0
Pågående nyanläggningar 66 531 -66 531 0
Andra långfristiga fordringar 10 755 10 755
Anläggningstillgångar 146 282 2 606 0 148 887
Fordringar hos intresseföretag 2 280 2 280
Hyresfordringar 138 138
Övriga fordringar 2 698 2 698
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 740 740
Omsättningstillgångar 5 857 0 0 5 857
Kassa bank 1 518 1 518
Summa tillgångar 153 657 2 606 0 156 263
Aktiekapital 112 112
Balanserade vinstmedel 138 2 032 0 2 170

250 2 032 0 2 282
S:a eget kapital 250 2 032 0 2 282
Uppskjuten skatt 0 573 573
Skulder till kreditinstitut 63 823 63 823
Övriga långfristiga skulder 39 500 39 500
Skulder till kreditinstitut 230 230
Förskott från kunder 3 188 3 188
Skulder till intresseföretag 4 477 4 477
Leverantörsskulder 23 647 23 647
Övriga skulder 15 424 15 424
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 3 119 3 119
Summa skulder och eget kapital 153 657 2 606 0 156 263

S:a eget kapital hänförligt till moderbolagets 
aktieägare
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Balansräkning 2013-12-31 GAAP Fastigheter
Omklassi- 

ficering
IFRS

Förvaltningsfastigheter 345 274 345 274
Byggnader och mark 178 802 35 877 -214 679 0
Pågående nyanläggningar 130 595 -130 595 0
Anläggningstillgångar 309 397 35 877 0 345 274
Fordringar hos intresseföretag 3 106 3 106
Hyresfordringar 2 864 2 864
Övriga fordringar 1 400 1 400
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 834 834
Omsättningstillgångar 8 204 0 0 8 204
Kassa bank 21 110 21 110
Summa tillgångar 338 711 35 877 0 374 588
Aktiekapital 512 512
Balanserade vinstmedel 368 27 984 0 28 352

880 27 984 0 28 864
S:a eget kapital 880 27 984 0 28 864
Uppskjuten skatt 0 7 893 7 893
Obligationslån 140 000 140 000
Skulder till kreditinstitut 139 621 139 621
Övriga långfristiga skulder 39 500 39 500
Skulder till kreditinstitut 460 460
Förskott från kunder 119 119
Skulder till intresseföretag 608 608
Leverantörsskulder 7 787 7 787
Aktuella skatteskulder 9 9
Övriga skulder 1 172 1 172
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 8 554 8 554
Summa skulder och eget kapital 338 711 35 877 0 374 588

Faktorer som påverkat balansräkningen vid omvärdering från svensk GAAP till IFRS
Samtliga fastigheter redovisas enligt GAAP till anskaffningsvärde reducerat med planenliga avskrivningar samt ökat med
uppskrivningar och minskat med nedskrivningar. Vid tillämpning av IFRS har samtliga fastigheter marknadsvärderats enligt
de principer som beskrivs i förvaltningsberättelsen och i redovisningsprinciperna. Full uppskjuten skatt (22%) har beräknats
på den temporära skillnaden mellan aktuellt verkligt värde och aktuellt skattemässigt restvärde. 

Enligt IFRS beräknas uppskjuten skatt på alla temporära skillnader mellan verkligt och skattemässigt värde, som uppkommer
efter förvärvet.

S:a eget kapital hänförligt till moderbolagets 
aktieägare
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Not 7 Hyresintäkter

2014 2013 2012
Bostadsintäkter 15 485 11 430
Summa 15 485 11 430 0

Kontraktsförfallostruktur 2014-12-31 2013-12-31

Bostäder Antal kontrakt Årshyra tkr Andel av hyra Antal kontrakt Årshyra tkr Andel av hyra
Prime Living Karlstad AB 60 2 597 15% 60 2 443 16%
Prime Living Lund AB 1 10 975 62% 1 10 975 71%
TP6 Oxie AB 84 4 165 23% 84 2 067 13%

Summa  145 17 737 100% 145 15 485 100%

Hyreskontrakten avser bostäder och löper i sin helhet i tillsvidareform, hyresgästen har möjlighet att säga upp avtalet med
tre månaders uppsägningstid. Hyreskontrakten redovisas som operationella leasingavtal. Per 2014-12-31 uppgick
kontrakten till 145 (145) st. Med Prime Living Lund AB har 1 hyreskontrakt tecknats med Lunds Universitet avseende 200
lägenheter.

Not 8 Fastighetskostnader

2014 2013 2012
El- och värmekostnader 2 064 1 649
Övriga driftskostnader 629 404
Reparation och underhåll 24 52
Fastighetsskatt 8 0
Övriga fastighetskostnader 1 046 767
Summa 3 772 2 872 0

Not 9 Övriga externa kostnader

Upplysning om revisorns arvode och kostnadsersättning 2014 2013 2012
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
Revisionsuppdrag 473 274 490
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdrag 0 0
Skattekonsultationer 0 0
Övriga uppdrag 28 72 28
Summa 501 346 533

Med revisionsuppdrag avses granskningen av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande
direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisorer att utföra samt rådgivning
eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförande av sådana övriga
arbetsuppgifter. Allt annat är övriga uppdrag.
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Not 10 Personalkostnader 

Löner och andra ersättningar för styrelseledamöter, verkställande direktörer och andra anställda
framgår i nedanstående tabell:

2014 2013 2012
Medelantalet anställda med fördelning på kvinnor
och män uppgår till
Män 3 2 23
Totalt 3 2 170
 

2014 2013 2012
Löner och ersättningar uppgår till:
Styrelsen och verkställande direktören 1 380 720 4 084
(varav tantiem och därmed jämställd ersättning se nedan) (0) (0) (78)
Övriga anställda 1 199 441 71 903
Totala löner och ersättningar 2 579 1 161 75 987

Sociala kostnader enligt lag och avtal 810 361 26 891
Totala löner, ersättningar, sociala kostnader 
och pensionskostnader 3 390 1 522 113 657

Samtliga anställda finns i Sverige.

Koncernen har inga utestående pensionsförpliktelser, som inte är finansierade.

Ersättningar till ledande befattningshavare
Till styrelsens ordförande och ledamöter utgår arvode enligt årsstämmans beslut. Något särskilt arvode utgår ej för 
kommittéarbete.

Ersättningar och övriga förmåner:
Grundlön/ Rörlig Övrig

År 2014 styrelsearvode Pension ersättning ersättning Summa
Ola Wengberg Ledamot 660 0 0 0 660
Summa styrelse 660 0 0 0 660

Jan Severa VD 720 0 0 0 720
Summa VD & koncernledning 720 0 0 0 720

Koncernen totalt 1 380 0 0 0 1 380

Grundlön/ Rörlig Övrig
År 2013 styrelsearvode Pension ersättning ersättning Summa
Jan Severa VD 720 0 0 0 720
Summa VD & koncernledning 720 0 0 0 720

Koncernen totalt 720 0 0 0 720
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Könsfördelning i styrelse och företagsledning 2014 2013 2012
Antal styrelseledamöter 3 3 7
Varav kvinnor (0) (0) (2)
Antal övriga befattningshavare inkl. VD 1 1 5
Varav kvinnor (0) (0) (3)

Not 11 Finansiella intäkter och Finansiella kostnader

2014 2013 2012
Realisationsresultat, Studentbostäder Nedra Runby AB 0 2 497 0
Ränteintäkter 90 86
Delsumma 90 2 583 0

Räntekostnader -6 078 -5 634 0
Delsumma -6 078 -5 634 0

Summa -5 988 -3 051 0

Not 12 Skatter

2014 2013 2012

Följande komponenter ingår i skattekostnaden:
Uppskjuten skatt -43 744 -7 319 0
Uppskjuten skatt avseende:
Skatt enligt gällande skattesats för moderbolaget Prime Living 22,0% 22,0% 1 058
Förvaltningsfastigheter -43 744 -7 319 -179
Redovisad skatt -43 744 -7 319 867

2014 2013 2012
Redovisat resultat före skatt 193 895 33 500 0

Skatt enligt gällande skattesats för moderbolaget Prime Living -42 657 -7 370 0
Skatteeffekt av:
   Ej avdragsgilla kostnader -1 302 -11 -30
   Ej skattepliktiga intäkter 0 1 10
   Årets förändring av ej redovisat förlustavdrag per balansdagen 215 62
Redovisad skatt -43 744 -7 319 -269
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Not 13 Förvaltningsfastigheter

2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31
Förvaltningsfastigheter
Ingående balans förvaltningsfastigheter 345 274 138 133 0
Förvärv under året 20 261 82 416 0
Investering i befintliga fastigheter 57 148 92 520 0
Orealiserad värdeförändring 196 883 32 205
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 619 565 345 274 417 000 000

Utgående bokfört värde 
Förvaltningsfastigheter 619 565 345 274 417 000 000

Utgående bokfört värde totalt 619 565 345 274 417 000 000
416 861 867

Koncernens förvaltningsfastigheter innehas i syfte att generera hyresintäkter och värdestegring. 
Fastighetsbeståndet utgörs av bostäder och mark i och runt de större universitetsregionerna i Sverige. Samtliga fastigheter
och byggrätter värderas årligen till verkligt värde av externa värderingsmän. Som externa värderingsmäna har Newsec
Advice AB och Nordier Property Advisors AB, vilka är oberoende konsultföretag med auktoriserade fastighetsvärderare,
anlitats.
Syftet med värderingen är att bedöma de olika värderingsobjektens marknadsvärde. Med marknadsvärde avses det mest
sannolika priset vid en normal försäljning av värderingsobjektet på den öppna marknaden.

Värderingarna har utförts genom analys av varje fastighets status, hyres- och marknadssituation. Värderingen har som
huvudmetod utförts genom en nuvärdesberäkning av framtida betalningsströmmar från varje fastighet vilket innebär
nuvärdesberäkning av bedömda framtida driftnetton och investeringar. Till detta kommer nuvärdet av ett bedömt
marknadsvärde vid kalkylperiodens slut. För större delen av värderingarna har en femårig kalkylperiod använts.
På de fastigheter där det finns outnyttjade byggrätter och tomtmark värderas dessa utifrån ortsprismetoden alternativt ett
nuvärde från det uppskattade marknadsvärdet vid exploateringen av byggrätterna och tomtmarken. Samtliga värden av
byggrätter och tomtmark har bedömts av de externa värderarna. Jämförelse och analys har även gjorts av genomförda köp
av fastigheter inom respektive delmarknad, för antagande och bedömningar se not 4.5.

Prime Livings verksamhet omfattar förvaltning av ett relativt homogent fastighetsbestånd. Några väsentliga skillnader
ifråga om risker och möjligheter bedöms ej föreligga. Samtliga fastigheter är klassificerade i nivå 3 enligt IFRS 13.

Alla fastighetsvärden är resultatet bedömningar vid en given tidpunkt, värdetidpunkten 31 december 2014, och inkluderar
en viss osäkerhet vilken uppskattningsvis rör sig om +/- 5-10% per fastighet.

Värdetidpunkt 2014-12-31 2013-12-31
Verkligt värde  619 565 345 274
Värdeantaganden:
Kalkylperiod i huvudsak 5 år 5 år
Årlig inflation 2% 2%
Kalkylränta, bostäder 6,3-7,6% 6,3-7,6%
Direktavkastningskrav, bostäder 5% 5%

Känslighetsanalys - effekter på verkligt värde (TSEK) 2014-12-31 2013-12-31
Direktavkastningskrav +/- 0,25% 4 500 0
Marknadshyra +/-1% 3 800 0
Drift - och underhållskostnad +/- 1% 800 0
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Not 14 Materiella anläggningstillgångar

2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31

Maskiner och andra tekniska anläggningar
Inköp  185 0 0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 185 0 889

Årets avskrivningar -3 0 -46
Utgående ackumulerade avskrivningar -3 0 -889

Utgående bokfört värde totalt 182 0 -9 093
0 -9 093

Not 15 Finansiella anläggningstillgångar

2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31
Förvärv av Intresseföretag 11 0 0
Utgående balans 11 0 0

-1
Organisations- Organisations- Ägar- Bokfört

Företags namn nummer nummer andel % värde
Kristineberg Park Ekonomisk Förening 769620-6361 0,00% 11

11
-1



102 INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV STAMAKTIER I PRIME LIVING AB (PUBL)

Reviderad koncernredovisning för perioden 2013–2014

Sid: 37 (57)

Prime Living AB (publ)
556715-7929

Not 16 Hyresfordringar och andra fordringar

2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31
Hyresfordringar brutto 2 942 2 864 26 554
Reservering för osäkra fordringar 0 0 -289
Hyresfordringar netto 2 942 2 864 26 265
Övriga fordringar 17 848 2 084 2 958
Fordringar på intresseföretag 2 349 2 348 0
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 12 345 * 907 5 682
Summa 35 484 8 203 34 905

* Enligt avtal med Trafikverket har Prime Living Spånga 15-02-23 och Comodo Real Estate erhållit ersättning om totalt 
12 mkr avseende av Trafikverket ianspråktagen mark tillhörande bolaget. Beloppet är omklassifcerat från
Förvaltningsfastighet till Upplupen intäkt 14-12-31.

29 049
Åldersanalys av Hyresfordringar 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31
Ej förfallna Hyresfordringar 2 942 2 864 18 193
Summa 2 942 2 864 26 265

Specifikation av övriga fordringar 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31
Förskott till leverantör 0 467
Handpenning fastighetsförvärv 3 000 0
Momsfordran 1 329 348
Övriga fordringar 13 465 1 269 526
Summa 17 793 2 084 2 958

-55 0
Specifikation av förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31
Förutbetalda lokalkostnader 0 19 1 691
Upplupna intäkter 12 000 0 449
Övriga förutbetalda kostnader 345 888 0
Summa 12 345 907 5 682

0
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Not 17 Eget kapital

Prime Living genomförde under 2014 en emission av preferensaktier, som övertecknades och tillförde bolaget 130 mkr,
före emissionskostnader. Noteringen av preferensaktien av serie B skedde den 18 december på Nasdaq First North, under
kortnamnet PRIME PREF B. Mangold Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser. Till varje preferensaktie hörde en
teckningsoption med rätten att teckna en stamaktie i Prime Living AB (publ) till en kurs på 27 kr, fram till och med den 31
oktober 2016. Det motsvarar ett bolagsvärde på 270 mkr. Noteringen av stamaktien planeras under 2015.

Under hösten 2014 emitterades även totalt 100 preferensaktier av serie C. Efter det att full tillämplig preferensutdelning
lämnats till preferensaktier av serie B skall preferensaktierna av serie C medföra rätt till utdelning med ett ackumulerat 
belopp om upp till 30 500 TSEK att fördelas lika mellan innehavare av preferensaktie av serie C.
När utdelning lämnats med ett totalt ackumulerat belopp om 30 500 TSEK skall preferensaktier av serie C ej längre medföra
någon rätt till utdelning.

Av bolagets bolagsordning framgår att preferensaktier av serie B berättigar till årlig utdelning medan preferensaktier av
serie C berättigar till ett totalt ackumulerat utdelningsbelopp om 30,5 MSEK varefter stamaktieägare ska äga rätt till
eventuell därefter tillkommande utdelning. Utdelning avseende preferensaktier av serie C och stamaktier förutsätter att
preferensaktier av serie B först den utdelning som dessa värdepapper berättigar till.

Summa antal 
Aktieslag Pref B Pref C Stamaktier aktier
Kvotvärde per aktie 0,05 0,05 0,05
2013-01-01 0 0 1 119 1 119
Nyemission Stamaktier 0 0 4 000 4 000
2013-12-31 0 0 5 119 5 119
Nyemission Pref B 1 300 000 0 0 1 300 000
Nyemission Pref C 0 100 0 100
Split Stamaktier 0 0 10 232 881 10 232 881
2014-12-31 1 300 000 100 10 238 000 11 538 100

Antal aktier Aktiekapital Övrigt tillskjutet- Summa
(tusental) (SEK) kapital (SEK)  (SEK)

2013-01-01 1 111 900 0 111 900
Nyemission Stamaktier 4 400 000 0 400 000
2013-12-31 5 511 900 0 511 900
Nyemission Pref B 1 300 65 000 119 152 037 119 217 037
Nyemission Pref C 0 5 3 795 3 800
2014-12-31 11 538 576 905 119 155 832 119 732 737

Utfärdade preferensaktier klassificeras som eget kapital, med anledning av att det inte föreligger någon skyldighet för
Prime Living att vare sig betala utdelningar eller att lösa in/köpa tillbaka preferensaktierna. Utdelningar redovisas som
ägartransaktion direkt i eget kapital när bolagsstämman beslutat om sådan utdelning.

I övrigt tillskjutet kapital ingår summan av de transaktioner som Prime Living AB har haft med aktieägarkretsen. De
transaktioner som har förekommit med aktieägarkretsen är emissioner till överkurs. Beloppet som presenteras i denna
delkomponent motsvarar erhållet kapital (reduceras med transaktionskostnader) utöver nominellt belopp av emissionen. 
Emissionskostnader uppgår till 10,8 mkr.

Beräkningen av resultat per aktie baseras på årets resultat i koncernen hänförligt till moderbolagets ägare, reducerat med
preferensaktiernas företrädesrätt till utdelning., i relation till det vägda genomsnittliga antalet aktier utestående under
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Not 18 Skulder till kreditinstitut

Långfristig 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31
Fastighetslån 163 417 139 621
Obligationslån 140 000 140 000 0
Övriga långfristiga skulder 18 500 39 500 0
Övriga långfristiga skulder, förfaller till betalning vid anmodan 41 0 0
Summa 321 958 319 121 1 400

Kortfristig
Fastighetslån 403 460 0
Summa 403 460 1 679

1 449
Summa total upplåning 322 361 319 581 3 079

Ställda panter och säkerheter för skulder till kreditinstitut utgörs av:

Företagsinteckningar 2 250 0 734
Fastighetsinteckning 288 625 236 600 0
Äganderättsförbehåll 80 592 81 829 945
Pantsättning fordran koncernföretag 140 000 140 000 0
Summa 511 467 458 429 1 679

Förfallotidpunkter 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31
2016 (2015) 189 113 460 200
2017 (2016) 22 063 169 032 600
2018 och senare (2017 och senare) 110 741 149 629 400
Summa 321 917 319 121 1 200
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Not 19 Uppskjutna skatteskulder

Uppskjutna skatteskulder 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31
Förvaltningsfastigheter 51 637 7 893
Summa 51 637 7 893 0

0 -573
Summa total uppskjuten skatt 51 637 7 893 2 845

Bruttoförändring av uppskjutna skatteskulder 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31
Ingående balans 7 893 573 -765
Redovisning i resultaträkning 43 744 7 319 657
Vid årets slut 51 637 7 893 -108

-108
Uppskjuten skatteskuld hänförs i sin helhet till skillnader i fastigheternas redovisade värde i rapport över finansiell ställning
och dess skattemässiga värde. Den uppskjutna skatteskulden motsvarar den skatt som skulle belasta resultatet om den
totala fastighetsportföljen skulle avyttras per balansdagen. motsvarande avskrivning baserad på byggnadernas
anskaffningsvärde. 
Uppskjutna skattefordringar redovisas för skattemässiga underskottsavdrag i den utsträckning som det är sannolikt att
de kan tillgodogöras genom framtida beskattningsbara vinster. Koncernen redovisade inte uppskjutna skattefordringar
2014-12-31 uppgående till  4 116 TSEK, avseende förluster uppgående till 18 710 TSEK, som kan utnyttjas mot framtida
beskattningsbar vinst. Underskottsavdrag förfaller inte vid någon given tidpunkt.

Not 20 Leverantörsskulder och andra skulder

2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31
Leverantörsskulder 3 624 7 787 7 713
Skatteskulder 0 9 0
Förskott från kunder 253 119
Övriga kortfristiga skulder 6 779 1 101 6 233
Skulder till intresseföretag 705 0
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 8 076 9 233 21 298
Summa 19 436 18 250 36 178

0 -10 487
Specifikation av upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31
Upplupna räntekostnader 3 588 8 412 1 720
Upplupna semesterskulder 263 0 6 240
Upplupna sociala avgifter 147 33 2 298
Förutbetalda intäkter 2 720 2 617 6 449
Övriga upplupna kostnader 1 358 -1 829 4 591
Summa 8 075 9 233 21 298

Not 21 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31
Ställda säkerheter: Företagsinteckningar för checkkredit 0 12 085

Fastighetsinteckningar för banklån 288 625 236 600
Företagsinteckningar 2 250 0 12 085
Äganderättsförbehåll fordon 80 592 81 829
Pantsättning fordran koncernföretag 140 000 140 000

Summa 511 467 458 429 0
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Not 22 Finansiella instrument
Verkligt värde på finansiella tillgångar och skulder framgår av nedanstående uppställning

Redovisat Verkligt
Koncernen 2014 värde värde
Kund- och lånefordringar
- Hyresfordringar 2 942 2 942
- Övriga kortfristiga fordringar 17 848 17 848
- Kassa och bank 36 427 36 427

57 217 57 217

Summa finansiella tillgångar 57 217 57 217

Övriga finansiella skulder
- Långfristiga räntebärande skulder 303 417 303 417
- Långfristiga skulder ej räntebärande 18 541 18 541
- Kortfristiga skulder till kreditinstitut 403 403
- Leverantörsskulder 3 624 3 624
- Övriga kortfristiga skulder 7 736 7 736

333 721 333 721

Summa finansiella skulder 333 721 333 721

Redovisat Verkligt
Koncernen 2013 värde värde
Kund- och lånefordringar
- Hyresfordringar 2 864 2 864
- Övriga kortfristiga fordringar 2 084 2 084
- Kassa och bank 21 110 21 110

26 058 26 058

Summa finansiella tillgångar 26 058 26 058

Övriga finansiella skulder
- Långfristiga räntebärande skulder 288 621 288 621
- Långfristiga skulder ej räntebärande 30 500 30 500
- Kortfristiga skulder till kreditinstitut 460 460
- Leverantörsskulder 7 787 7 787
- Övriga kortfristiga skulder 1 220 1 220

328 589 328 589

Summa finansiella skulder 328 589 328 589

Verkligt värde på finansiella instrument 
För finansiella instrument som Hyresfordringar, leverantörsskulder och andra ej räntebärande finansiella tillgångar och
skulder, vilka redovisas till upplupet anskaffningsvärde med avdrag för eventuell nedskrivning, bedöms det verkliga värdet
överensstämma med det redovisade värdet.
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Not 23 Transaktioner med närstående

Överenskommelse om tjänster med närstående sker på marknadsmässiga villkor. Följande närståenderelationer finns per
balansdagen:

Comodo Finans AB, äger 40,53% av kapitalet i Prime Living, varav  20 preferensaktier av serie C
Amun Holding AB, äger 40,51% av kapitalet i Prime Living, varav  80 preferensaktier av serie C

Per balansdagen uppgår inlåning från Amun Capital AB till 196 (977)  TSEK, räntekostnad uppgår till 0 (346) TSEK.
Per balansdagen uppgår inlåning från Comodo Finans till 19 205 (31 108) TSEK, räntekostnad uppgår till 96 (608) TSEK.

För ersättning till styrelse och ledning hänvisas till not 9.

Med övriga närstående bolag har inga väsentliga transaktioner ägt rum, det finns inte heller några
väsentliga fordringar eller skulder på dessa.

Not 24 Händelser efter balansdagen

I januari påbörjades 128 lägenheter i Malmö med planerad inflyttning till höstterminen 2015.
Byggnadsnämnden beviljade bygglov för 208 lägenheter på Beryllgatan i Göteborg, den 20 januari 2015.
Kommunfullmäktige biföll kommunstyrelsens förlag om att godkänna Spångaprojektet i mycket positiva ordalag, den 11
mars 2015. Utsatt lagakraftdatum är den 8 april.
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Moderbolagets Not 2014-01-01 2013-01-01 2012-01-01

resultaträkning (TSEK) 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31

Rörelsens intäkter mm 2  
Övriga rörelseintäkter 5 200 433 300

5 200 433 300

Rörelsens kostnader 2
Övriga externa kostnader -4 424 -2 793 -3 227
Personalkostnader 3 -3 416 -1 522 -1 771
Avskrivningar av materiella 
anläggningstillgångar -3 0 0
Rörelseresultat -2 643 -3 882 -4 699

Resultat från finansiella investeringar
Resultat från långfristiga värdepappersinnehav 4 25 969 2 497 0
Ränteintäkter och liknande resultatposter 5 15 219 3 064 0
Räntekostnader och liknande resultatposter 6 -16 768 -6 179 -2 335
Resultat efter finansiella poster 21 777 -4 500 -7 034

Bokslutsdispositioner 7 4 383 0 0
Skatt på årets resultat 8 0 1 045 114

ÅRETS RESULTAT 26 160 -3 455 -6 920
-6 920
-6 920
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Kommentarer till moderbolagets rapport över totalresultatet

Rörelseintäkter
Bolagets rörelseintäkter består idag av övriga rörelseintäkter. För 2014 (2013) uppgick Bolagets totala rörelseintäkter
till 5 200 TSEK (433 TSEK), vilket motsvarar en ökning med 4 767 TSEK. Ökningen hänförs till kostnader tagna av Bolaget
avseende projektet Spånga.

Rörelsekostnader
Bolagets rörelsekostnader avser kostnader för utveckling av moduler, administration, personal, drifts- och
underhållskostnader samt övriga rörelsekostnader. Under 2014 uppgick rörelsekostnaderna till 4 424 TSEK (2 793 TSEK),
vilket motsvarar en ökning med 1 631 TSEK. Personalkostnader har ökat med 1 894 TSEK vilket förklaras av att
nyanställningar skett under året om totalt 1,0 heltidstjänster.

Av- och nedskrivningar
Avskrivningar på materiella anläggningstillgångar sker med 20% per år. Övriga avskrivningar sker i koncernbolag och
avser avskrivningar på materiella anläggningstillgångar, såsom byggnader och mark. Avskrivningar i koncernbolagen
sker när respektive projekt är färdigställt.

Rörelseresultat
Bolagets rörelseresultat uppgick till –2 644 TSEK (- 3 881 TSEK), en negativ avvikelse med –1 237 TSEK.
Avvikelsen mot föregående år förklaras främst av ökade kostnader för ökad bemanning.

Finansiellt netto
Bolaget har under året förvärvat och sedan avyttrat samtliga andelar i bolaget Kristineberg Park Ekonomisk Förening
vilket genererat ett överskott om 25 969 TSEK. I förvärvet har fastigheten Träpanelen 1 förvärvats. Avyttringen har skett
till koncernbolag. Bolagets övriga finansiella netto består av ränteintäkter med avdrag för räntekostnader. Det
finansiella nettot uppgick för 2014 (2013) till 24 421 TSEK (-619 TSEK).

Bokslutsdispositioner
Bolagets bokslutsdispositioner uppgick till 4 382 TSEK (0 TSEK). Bokslutsdispositionerna avser i sin helhet erhållna
koncernbidrag. För år 2014 redovisas koncernbidrag via resultaträkningen. Tidigare år har koncernbidragen redovisats
över eget kapital med en justering för skatteeffekten.

Resultat efter skatt
Bolagets resultat efter skatt uppgick till 26 160 TSEK (-3 455 TSEK). För 2013 har Bolaget tillgodoräknats skatteintäkt med
1 045 TSEK. Skatteintäkten avser i sin helhet, skatteeffekt avseende erhållna koncernbidrag.
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Moderbolagets Not 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31

Balansräkning (TSEK)

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier 9 182 0 0

182 0 0

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 10 93 096 62 513 30 650
Fordringar hos koncernföretag 11 158 162 143 026 10 755
Andelar i intresseföretag 12 11 0 0

251 269 205 539 41 405

Summa anläggningstillgångar 251 451 205 539 41 405

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Fordringar hos koncernföretag 121 407 33 118 11 373
Övriga fordringar 4 957 1 269 0
Fordringar hos intresseföretag 2 349 2 349 1 978
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 13 112 270 564

128 825 37 006 13 915

Kassa och bank 7 787 14 002 0

Summa omsättningstillgångar 136 612 51 008 13 915

SUMMA TILLGÅNGAR 388 063 256 547 55 320
0
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Moderbolagets Not 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31

Balansräkning (TSEK)

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 14
Bundet eget kapital
Aktiekapital 577 512 112

577 512 112

Fritt eget kapital
Överkursfond 119 156 0 0
Balanserat resultat 327 3 782 6 998
Årets resultat 26 160 -3 455 -6 920

145 643 327 78

Summa eget kapital 146 220 839 190

Långfristiga skulder 15
Skulder till kreditinstitut 140 000 140 000 0
Övriga långfristiga skulder 18 500 39 500 39 500

158 500 179 500 39 500

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 1 613 465 2 266
Skulder till koncernföretag 76 624 68 604 1 175
Övriga kortfristiga skulder 253 1 011 6 660
Skulder till intresseföretag 705 608 4 433
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 16 4 148 5 520 1 095

83 343 76 208 15 630

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 388 063 256 547 55 320
0

POSTER INOM LINJEN Not 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31

Ställda säkerheter 17 140 000 140 000 Inga

Ansvarsförbindelser 17 130 400 130 400 Inga
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Kommentarer till moderbolagets rapport över finansiell ställning

Balansräkning per 31 december 2014
Balansomslutningen uppgick till 371 217 TSEK (256 946 TSEK), vilket är en ökning med 114 271 TSEK jämfört med
föregående år. Av tillgångarna vid perioden slut utgjordes den största posten av långfristiga fordringar hos
koncernföretag på 158 172 TSEK (143 026 TSEK) samt kortfristiga fordringar hos koncernföretag med 121 407 TSEK (33
118 TSEK). På eget kapital och skuldsidan uppgick summa eget kapital till 146 220 TSEK (839 TSEK) samt summa
långfristiga skulder till 158 500 TSEK (179 500 TSEK).

Finansiella anläggningstillgångar
Bolagets anläggningstillgångar består av finansiella anläggningstillgångar i form av andelar i koncernbolag samt
fordringar hos koncernföretag. Den 31 december 2014 uppgick de finansiella tillgångarna till 234 422 TSEK (205 539
TSEK), vilket motsvarar en ökning om 28 883 TSEK. Ökningen av finansiella anläggningstillgångar har skett i form av
förvärv dotterbolag, lämnade aktieägartillskott dotterbolag, omrubricering anskaffningsvärde koncernföretag samt ökade
långfristiga fordringar koncernföretag.

Omsättningstillgångar
Bolagets omsättningstillgångar innefattar fordringar hos koncernföretag, fordringar hos intresseföretag, övriga
fordringar, förutbetalda kostnader samt likvida medel. Omsättningstillgångarna per den 31 december 2014 uppgick till
128 826 TSEK (37 005 TSEK), motsvarande en ökning med 91 821 TSEK jämfört med motsvarande period föregående år.
Ökningen av omsättningstillgångar har främst skett i form av fordringar hos koncernföretag samt övriga fordringar

Eget kapital
Per 31 december 2014 uppgick det egna kapitalet till 146 220 TSEK (839 TSEK) vilket motsvarar en soliditet om 39 procent
(0 procent). Bolaget har under året genomfört en nyemission av 1 300 000 preferensaktier serie B samt 100
preferensaktier serie C. Nyemissionen har tillfört bolaget 130 004 TSEK i eget kapital före avdrag för emissionskostnader.

Preferensaktier
Units
Varje unit som emitterades och spreds under fjärde kvartalet 2014 bestod av en (1) preferensaktie av serie B samt en (1)
teckningsoption som berättigar till teckning av en (1) stamaktie.

Utdelning
Enligt bolagets bolagsordnings skall utdelning per preferensaktie av serie B ske om totalt 8,50 SEK per år fram till och med
10 oktober 2019 uppdelat på kvartalsvisa utbetalningar om 2,125 SEK. Baserat på ett nominellt belopp för
preferensaktierna av serie B om 100 SEK motsvarar det en årlig avkastning om 8,5 procent. Avstämningsdagar för de
kvartalsvisa utbetalningarna skall vara den 10 januari, 10 april, 10 juli och 10 oktober. Första utdelningsdag ska vara
den avstämningsdag som inträffar efter den 30 juni 2015. Från och med den 11 oktober 2019 kommer utdelningen att öka
med två procentenheter per år (dvs. en engångsökning) och därmed kommer avkastningen att uppgå till 10,5 procent per
år till dess preferensaktierna löses in. Preferensaktierna av serie B medför i övrigt ingen rätt till utdelning.

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, skall ett belopp motsvarande
minskningsbeloppet avsättas till reservfonden om härför erforderliga medel finns tillgängliga. Fördelningen av vilka
preferensaktier av serie B som skall inlösas skall 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 skall styrelsen besluta om fördelningen av överskjutande preferensaktier av serie B som skall inlösas. Om
beslutet biträds av samtliga preferensaktieägare av serie B kan dock bolagsstämman besluta vilka preferensaktier av
serie B som skall inlösas. Lösenbeloppet för preferensaktier av serie B skall fram till och med den sista avstämningsdagen
för preferensutdelning som infaller före 31 december 2019 vara 115 procent av teckningskursen vid den första
emissionen av preferensaktier av serie B. Inlösen som sker från den sista avstämningsdag för preferens-utdelning som
infaller före den 31 december 2019 och för tiden därefter skall vara 125 procent av teckningskursen vid den första
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Kommentarer till moderbolagets rapport över finansiell ställning

emissionen av preferensaktier av serie B. Ägare av preferensaktie av serie B som skall inlösas skall vara skyldig att inom
tre månader från erhållande av skriftlig underrättelse 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.

Skulder
Bolagets långfristiga skulder består av ett obligationslån om totalt 140 000 TSEK, samt övriga långfristiga skulder om
totalt 18 500 TSEK. Bolagets långfristiga skulder uppgick den 31 december 2014 till 158 500 TSEK (179 500 TSEK), vilket
motsvarar en minskning med 21 000 TSEK. Minskningen kan i sin helhet härledas till lösen av tidigare lån om samt
amortering av övriga långfristiga skulder. Bolagets kortfristiga skulder avser leverantörsskulder, skulder till
koncernföretag, skulder till intresseföretag, upplupna kostnader och förutbetalda intäkter samt övriga skulder. Bolagets
kortfristiga skulder uppgick den 31 december 2014 till 66 497 TSEK (76 007 TSEK), vilket motsvarar en minskning med 9
510 TSEK. Den främsta anledningen till minskningen av kortfristiga skulder är minskade skulder till koncernföretag.
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Moderbolagets
förändring av eget kapital (TSEK)

Aktie-Ej reg. Överkurs-Reserv- Fritt eget Summa
kapitalkapital fondfond kapital Eget kapital

Ingående eget kapital per
1 januari 2013 112 0 0 78 190
Årets resultat -3 455 -3 455
S:a förmögenhetsförändringar
exklusive transaktioner
med ägare 0 0 0 -3 455 -3 455
Nyemission 400 0 400
Erhållna koncernbidrag 0 0 0 4 749 4 749
Skatteeffekt koncernbidrag -1 045 -1 045
Utgående eget kapital per
31 december 2013 512 0 0 327 839

0 0
Ingående eget kapital per
1 januari 2014 512 0 0 327 838
Årets resultat 26 160 26 160
S:a förmögenhetsförändringar
exklusive transaktioner
med ägare 0 0 0 26 160 26 160
Transaktioner med aktieägare
Nyemission 65 119 156 0 119 221
Utgående eget kapital per
31 december 2014 577 119 156 0 26 487 146 220

119 156

Antal
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Moderbolagets Not 2014-01-01 2013-01-01 2012-01-01

kassaflödesanalys (TSEK) 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster 21 777 -4 500 -7 033
- Avskrivningar och nedskrivningar 3 0 0
- Realisationsresultat från finansiella anläggningstillgångar -41 095 -5 523 0

-19 315 -10 023 -7 033
Kassaflöde från den löpande verksamheten 
före förändringar av rörelsekapital -19 315 -10 023 -7 033

Minskning(+)/ökning(-) av rörelsefordringar -49 966 -18 341 -6 363
Minskning(-)/ökning(+) av rörelseskulder -34 910 60 577 5 637
Summa förändring i rörelsekapitalet -84 876 42 236 -726
Kassaflöde från den löpande verksamheten -104 191 32 213 -7 759

Investeringsverksamheten
Förvärv av Finansiella anläggningstillgångar -61 -161 158 -1 155
Avyttring av Finansiella anläggningstillgångar 0 2 547 0
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -185 0 0
Kassaflöde från investeringsverksamheten -246 -158 611 -1 155

Finansieringsverksamheten
Obligationslån 0 140 000 0
Lån, nettoförändring -21 000 0 4 000
Emission 119 221 400 3 000
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 98 221 140 400 7 000

Årets kassaflöde -6 216 14 002 -1 914
Likvida medel vid årets början 14 002 0 1 914
Likvida medel vid årets slut 7 786 14 002 0

Erlagd ränta -18 567 -1 838 -1 290
Erhållen ränta 87 8 0
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MODERBOLAGETS
REDOVISNINGSPRINCIPER OCH NOTER

Not 1 Redovisningsprinciper
Moderbolaget följer årsredovisningslagen och Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 2.
Redovisning för juridiska personer. Tillämpningen av RFR 2 innebär att moderbolaget i årsredovisningen för den
juridiska personen tillämpar samtliga av EU godkända IFRS och uttalanden så långt detta är möjligt inom ramen för
årsredovisningslagen, tryggandelagen och med hänsyn till sambandet mellan redovisning och beskattning.
Rekommendationen anger vilka undantag från och tillägg till IFRS som ska göras. 

Moderföretaget tillämpar följaktligen de principer som presenteras i koncernredovisningens not 2, med de undantag
som anges nedan. Principerna har tillämpats konsekvent för alla presenterade år, om inte annat anges.  

Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

Not 1.1 Uppställningsformer 
Resultat- och balansräkning följer årsredovisningslagens uppställningsform. Det innebär viss skillnader jämfört med
koncernredovisningen, exempelvis specificeras balansräkningens poster mer och delposter benämns olika i eget
kapital.  

Not 1.2 Aktier och andelar i dotterföretag
Aktier och andelar i dotterföretag redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag för eventuella nedskrivningar. Erhållna
utdelningar redovisas som intäkter i den utsträckning de härrör från vinstmedel som intjänats efter förvärvet.
Utdelningar som överstiger dessa vinstmedel betraktas som en återbetalning av investeringen och reducerar
andelens redovisade värde. 

När det finns en  indikation på att aktier och andelar i dotterföretag minskat i värde görs en beräkning av
återvinningsvärdet. Är detta lägre än det redovisade värdet görs en nedskrivning. Nedskrivningar redovisas i posterna
Resultat från andelar i koncernföretag, se not 5.

Not 1.3 Koncernbidrag och aktieägartillskott
Företaget tillämpar RFR2, från Rådet för finansiell rapportering. Lämnade aktieägartillskott redovisas som en ökning av
värdet på aktier och andelar. En bedömning görs därefter av huruvida det föreligger ett behov av nedskrivning av värdet på
aktier och andelar ifråga. Koncernbidrag redovisas som bokslutsdisposition.

Not 1.4 Uppskjuten inkomstskatt 
Belopp som avsatts till obeskattade reserver utgör skattepliktiga temporära skillnader. På grund av sambandet
mellan redovisning och beskattning redovisas emellertid i en juridisk person den uppskjutna skatteskulden på
obeskattade reserver som en del av de obeskattade reserverna. Även bokslutsdispositionerna i resultaträkningen
redovisas inklusive uppskjuten skatt.  

Not 1.5 Leasing
Samtliga leasingavtal, oavsett om de är finansiella eller operationella, redovisas som operationella leasingavtal
(hyresavtal), vilket innebär att leasingavgiften fördelas linjärt över leasingperioden.
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Not 2 Uppgift om inköp och försäljning inom samma koncern, m.m.

2014 2013 2012
Inköp koncernföretag 0% 0% 13%
Försäljning koncernföretag 100% 100% 100%

Not 3 Medelantal anställda, löner, andra ersättningar och sociala kostnader

2014 2013 2012
Medelantalet anställda med fördelning på kvinnor
och män uppgår till
Kvinnor 1 0 6
Män 2 2 1
Totalt 3 2 7

2014 2013 2012
Löner och ersättningar uppgår till:
Styrelsen och verkställande direktören 1 380 720 1 886
(varav tantiem och därmed jämställd ersättning) (0) (0) (270)
Övriga anställda 1 199 441 2 934
Totala löner och ersättningar 2 579 1 161 4 820

Sociala kostnader enligt lag och avtal 810 361 1 739
Totala löner, ersättningar, sociala kostnader 
och pensionskostnader 3 390 1 522 7 575

För ersättning till och villkor för ledande befattningshavare hänvisas till motsvarande not 8 för koncernen.

Någon lön eller andra ersättningar har inte utbetalats. Bolaget har inga utestående pensionsförpliktelser. Det finns heller
inga avtal om avgångsvederlag eller liknande.
 
Könsfördelningen i företagsledningen 2014 2013 2012
Antal styrelseledamöter 3 3 5
varav kvinnor (0) (0) (1)
Antal övriga befattningshavare inkl. VD 1 1 5
varav kvinnor (0) (0) (3)

Not 4 Resultat från långfristiga värdepappersinnehav

2014 2013 2012
Realisationsresultat vid försäljning 25 969 2 497 0
Summa 25 969 2 497 0

Not 5 Ränteintäkter och liknande resultatposter

2014 2013 2012
Ränteintäkter, koncernföretag 15 136 3 026 0
Ränteintäkter, övriga 87 38 0
Summa 15 223 3 064 0

-10
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Not 6 Räntekostnader och liknande resultatposter

2014 2013 2012
Räntekostnader, närstående 1 834 2 303 0
Räntekostnader, övriga 14 937 3 876 0
Summa 16 772 6 179 0

Not 7 Bokslutsdispositioner

2014 2013 2012
Erhållna koncernbidrag 4 383 0 0
Summa 4 383 0 0

Not 8 Skatt på årets resultat

2014 2013 2012
Följande komponenter ingår i skattekostnaden:
Uppskjuten skatt 0 1 045 2 576
Redovisad skatt 0 1 045 2 576

0 2 462
Redovisat resultat före skatt 26 160 -4 500 -7 034

Skatt enligt gällande skattesats -5 755 990 1 547
Skatteeffekt av:
   Ej avdragsgilla kostnader -10 -11 0
   Ej skattepliktiga intäkter 5 713 0 0
   Utnyttjat skattemässigt underskott 51 66 0
Redovisad skatt 0 1 045 2 294

Not 9 Inventarier

2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31
Inköp 185 0 89
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 185 0 89

Årets avskrivningar enligt plan -3 0 0
Utgående ackumulerade avskrivningar -3 0 0

Utgående planenligt restvärde 182 0 89
89
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Not 10 Andelar i koncernföretag

2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31
Ingående anskaffningsvärden 62 513 30 650 54 782
Förvärv under året 36 900 16 678 0
Lämnade aktieägartillskott 30 533 4 430 0
Omklassificeringar -11 10 755
Sålt under året -36 840 0 0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 93 096 62 513 54 782

Utgående planenligt restvärde 93 096 62 513 42 686
12 036

Antal Kapital Bokfört
andelar andel % värde

Direkt ägda företag
Comodo Real Estate AB 1 250 100% 39 883
Prime Living Karlstad AB 10 000 100% 100
Prime Living Lund AB 50 000 100% 7 850
Prime Living Spånga AB 4 000 100% 45 163
Prime Living Oxie AB 50 000 100% 50
Prime Living Göteborg AB 50 000 100% 50

93 096

Organisations- Just. eget Varav
Företags namn Org. Nr Säte kapital årets resultat
Comodo Real Estate AB 556119-7095 Stockholm 151 -21
Prime Living Karlstad AB 556789-5585 Stockholm 142 30
Prime Living Lund AB 556833-0046 Stockholm 7 841 -11
Prime Living Spånga AB 556411-2695 Stockholm 439 4
Prime Living Oxie AB 556920-0933 Stockholm 51 10
Prime Living Göteborg AB 556981-8882 Stockholm 40 -10

Indirekt ägda företag
TP6 Oxie AB 556921-5196 100%
TPL 1 Oxie AB 556921-5204 100%
Prime Living Beryllgatan AB 556973-5672 100%
Prime Living Ramberget AB 556973-5664 100%
Kristineberg Park Ek. Förening 769620-6361 99,8%

Not 11 Fordringar hos koncernföretag

2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31
Utlåning inklusive kapitaliserad ränta 158 162 143 026 2 953
Vid årets slut 158 162 143 026 2 953

-7 802

Not 12 Andelar i intresseföretag

2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31
Omklassificering 11 0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 11 0 54 782

Ägar- Bokfört
Företags namn Org. Nr andel % värde
Kristineberg Park Ekonomisk Förening 769620-6361 1% 11
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Not 13 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31
Övriga förutbetalda kostnader 112 270 88
Summa 112 270 88

-476

Not 14 Eget kapital

Antal Aktie- Antal röster Summa antal
Aktieslag: aktier kapital TSEK per aktie röster
Pref B 1 300 000 65 1/10 130 000
Pref C 100 0 1/10 10
Stam 10 238 000 512 1 10 238 000
Summa 11 538 100 577 10 368 010

Prime Living genomförde under perioden en emission av preferensaktier, som övertecknades och tillförde bolaget 130 mkr,
före emissionskostnader. Noteringen av preferensaktien av serie B skedde den 18 december på Nasdaq First North, under
kortnamnet PRIME PREF B. Mangold Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser. Till varje preferensaktie hörde en
teckningsoption med rätten att teckna en stamaktie i Prime Living AB (publ) till en kurs på 27 kr, fram till och med den 31
oktober 2016. Det motsvarar ett bolagsvärde på 270 mkr. Noteringen av stamaktien planeras under 2015.

Not 15 Långfristiga skulder
2014-12-31 2013-12-31
2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31

Obligationslån 140 000 140 000 0
Övriga poster 18 500 39 500 0
Summa 158 500 179 500 0

Not 16 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31
Upplupna räntekostnader 3 588 5 387 431
Upplupna semesterlöner 263 33 368
Upplupna sociala avgifter 147 0
Övriga upplupna kostnader 150 100 1 024
Summa 4 148 5 520 1 823

728
Not 17 Ställda säkerheter
Pantsättning fordran koncernbolag 140 000 140 000
Summa 140 000 140 000 0

Not 17 Ansvarsförbindelser
2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31

Borgen för dotterföretag 130 400 130 400 5 350
Summa 130 400 130 400 5 500
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Not 18 Finansiella tillgångar och skulder

Moderbolaget utgången av år 2014 Redovisat värde Verkligt värde
Kund och lånefordringar
- Övriga kortfristiga fordringar 128 713 128 713
- Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 112 112
- Kassa och bank 7 787 7 787

136 612 136 612
Finansiella tillgångar som kan säljas

Summa finansiella tillgångar 136 612 136 612

Övriga finansiella skulder
- Långfristiga räntebärande skulder 158 500 158 500
- Leverantörsskulder 1 613 1 613
- Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 4 148 4 148
- Övriga kortfristiga skulder 77 582 77 582

241 843 241 843

Summa finansiella skulder 241 843 241 843

Moderbolaget utgången av år 2013 Redovisat värde Verkligt värde
Kund och lånefordringar
- Övriga kortfristiga fordringar 36 736 36 736
- Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 270 270
- Kassa och bank 14 002 14 002

51 008 51 008
Finansiella tillgångar som kan säljas

Summa finansiella tillgångar 51 008 51 008

Övriga finansiella skulder
- Långfristiga räntebärande skulder 179 500 179 500
- Leverantörsskulder 465 465
- Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 5 520 5 520
- Övriga kortfristiga skulder 70 223 70 223

255 708 255 708
Summa finansiella skulder 255 708 255 708

Verkligt värde på finansiella instrument 
För finansiella instrument som kundfordringar, leverantörsskulder och andra ej räntebärande finansiella tillgångar och
skulder, vilka redovisas till upplupet anskaffningsvärde med avdrag för eventuell nedskrivning, bedöms det verkliga
värdet överensstämma med det redovisade värdet. 
Långfristiga upplåning sker huvudsakligen under kreditramar med långa kreditlöften, men med kort
räntebindningstid. Det verkliga värdet bedöms därför överensstämma med det redovisade värdet.  
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Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att koncernredovisningen har upprättats i enlighet med
internationella redovisningsstandarder IFRS sådana de antagits av EU och ger en rättvisande bild av koncernens
ställning och resultat. Årsredovisningen har upprättats i enlighet med god redovisningssed och ger en rättvisande
bild av moderbolagets ställning och resultat. Förvaltningsberättelsen för koncernen och moderbolaget ger en
rättvisande översikt över utvecklingen av koncernens och moderbolagets verksamhet, ställning och resultat samt
beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står
inför.  

Stockholm den 20 april 2015

Jan Severa Jan-Erik Karström Ola Wengberg
Verkställande direktör Ordförande Styrelseledamot

Vår revisionsberättelse har lämnats den 
Vår revisionsberättelse har lämnats den 20 april 2015
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Ulf Hartell Borgstrand Magnus Thorling
Auktoriserad revisor Auktoriserad revisor
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Till styrelsen i Prime Living AB (publ), 556715-7929 

Revisors rapport avseende historisk finansiell 
information 
Vi har utfört en revision av de finansiella rapporterna för Prime Living AB (publ) på s. 43-46, som 
omfattar balansräkningen per den 31 december 2014 & 31 december 2013 och resultaträkningen, 
kassaflödesanalysen och redogörelsen för förändringar i eget kapital för dessa år samt ett sammandrag av 
väsentliga redovisningsprinciper och andra tilläggsupplysningar. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för de finansiella 
rapporterna 
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att de finansiella rapporterna tas fram 
och presenteras på ett sådant sätt att de ger en rättvisande bild av finansiell ställning, resultat, 
förändringar i eget kapital och kassaflöde i enlighet med International Financial Reporting Standards så 
som de antagits av EU, och årsredovisningslagen och kompletterande tillämplig normgivning. Denna 
skyldighet innefattar utformning, införande och upprätthållande av intern kontroll som är relevant för att 
ta fram och på rättvisande sätt presentera de finansiella rapporterna utan väsentliga felaktigheter, oavsett 
om de beror på oegentligheter eller fel. Styrelsen ansvarar även för att de finansiella rapporterna tas fram 
och presenteras enligt kraven i prospektförordningen 809/2004/EG. 
Revisorns ansvar 
Vårt ansvar är att uttala oss om de finansiella rapporterna på grundval av vår revision. Vi har utfört vår 
revision i enlighet med FARs rekommendation RevR 5 Granskning av finansiell information i prospekt. 
Det innebär att vi följer etiska regler och har planerat och genomfört revisionen för att med rimlig 
säkerhet försäkra oss om att de finansiella rapporterna inte innehåller några väsentliga felaktigheter. 
En revision i enlighet med FARs rekommendation RevR 5 Granskning av finansiell information i 
prospekt innebär att utföra granskningsåtgärder för att få revisionsbevis som bestyrker belopp och 
upplysningar i de finansiella rapporterna. De valda granskningsåtgärderna baseras på vår bedömning av 
risk för väsentliga felaktigheter i de finansiella rapporterna oavsett om de beror på oegentligheter eller fel. 
Vid riskbedömningen överväger vi den interna kontroll som är relevant för bolagets framtagande och 
rättvisande presentation av de finansiella rapporterna som en grund för att utforma de revisionsåtgärder 
som är tillämpliga under dessa omständigheter men inte för att göra ett uttalande om effektiviteten i 
bolagets interna kontroll. En revision innebär också att utvärdera tillämpligheten av använda 
redovisningsprinciper och rimligheten i de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen och verkställande 
direktören gjort samt att utvärdera den samlade presentationen i de finansiella rapporterna. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som underlag för vårt 
uttalande. 

Uttalande 
Enligt vår uppfattning ger de finansiella rapporterna en rättvisande bild i enlighet med International 
Financial Reporting Standards så som de antagits av EU, och årsredovisningslagen och kompletterande 
tillämplig normgivning av Prime Living AB (publ):s ställning per den 31 december 2014 & 31 december 
2013 och resultat, redogörelse för förändringar i eget kapital och kassaflöde för dessa år. 
”Utan att det påverkar våra uttalanden enligt ovan vill vi fästa uppmärksamhet på följande: 
 

Årsredovisningen för dotterbolaget Prime Living Spånga AB för år 2013-01-01 – 2013-12-31 
reviderades av en annan revisor som i sin revisionsberättelse daterad 13 maj 2014 uttalade sig enligt 

Revisorsrapport för reviderad koncern-
redovisning för perioden 2013–2014
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standardutformningen om denna årsredovisning. Övriga dotterbolag till Prime Living AB (publ) har 
för räkenskapsåret som slutade 2013-12-31 inte varit föremål för revision. 

 

Stockholm den 29 maj 2015 

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB 

 

 

 

Ulf Hartell Borgstrand 

Auktoriserad  revisor 
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Bolaget
Prime Living AB (publ)
Sturegatan 32
SE-102 47 Stockholm

Finansiell rådgivare
ABG Sundal Collier
Regeringsgatan 65
SE-103 89 Stockholm

Legal rådgivare
Baker & McKenzie Advokatbyrå
Vasagatan 7
SE-111 20 Stockholm

Revisionsbolag
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
Huvudansvarig auktoriserad revisor
Ulf Hartell Borgstrand
Torsgatan 21
SE-113 97 Stockholm

Emissionsinstitut
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
106 40
Stockholm

Distributör
Avanza Bank AB
Regeringsgatan 103
111 39 Stockholm

Central värdepappersförvarare
Euroclear Sweden AB
Klarabergsviadukten 63
Box 191
SE-10123
Stockholm
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