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viktig information

Viktig information
Detta prospekt (”Prospektet”) har upprättats av Prime Living AB (”Prime Living” eller ”Bolaget”) med 
anledning av Bolagets erbjudande till allmänheten att teckna obligationer (”Obligationerna”) emitte-
rade under Bolagets obligationslån (”Erbjudandet”). Med Referenser till ”Prime Living” eller ”Bolaget” 
avses i Prospektet, beroende på sammanhang, Prime Living AB eller den koncern där Prime Living AB 
är moderbolag eller ett eller flera dotterbolag i koncernen. Med ”Koncernen” avses den koncern vari 
Prime Living AB är moderbolag. Med ”Euroclear” avses Euroclear Sweden AB, org.nr 556585-8074. 
Mangold Fondkommission AB och Baker & McKenzie Advokatbyrå KB har i samband med utgivningen 
av Obligationerna agerat rådgivare till Bolaget. Med ”Handelsplats” avses NASDAQ OMX First North 
Bond Market, Stockholm, annan MTF eller organiserad marknadsplats.

Prospektet har upprättats i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument och 
Kommissionens förordning (EG) nr 809/2004 av den 29 april 2004 om genomförande av Europaparla-
mentets och rådets direktiv 2003/71/EG (”Prospektförordningen”) samt Kommissionens delegerande 
förordning (EU) nr 406/2012 av den 30 mars 2012 om ändring av förordning (EG) nr 809/2004. Pro-
spektet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna i 2 kap 25 
och 26§§ lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Godkännandet och registreringen 
innebär inte att Finansinspektionen garanterar att sakuppgifter i Prospektet är riktiga eller fullständiga. 

Utöver vad som framgår på sidan 22 avseende finansiell information i Prospektet har ingen information 
i Prospektet granskats eller reviderats av Bolagets revisor. Viss finansiell information har avrundats i 
Prospektet, varför vissa tabeller eventuellt inte summerar korrekt. Erbjudande att förvärva Obligatio-
nerna i enlighet med villkoren i Prospektet riktar sig inte till personer vars deltagande i Erbjudandet 
kräver ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. 
Prospektet och andra till Erbjudandet hänförliga handlingar får inte offentliggöras, publiceras eller 
distribueras i USA, Kanada, Australien, Hongkong, Sydafrika, Nya Zeeland, Japan eller annat land 
där sådan åtgärd förutsätter registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. 
Obligationerna har inte registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act 
från 1933 i gällande lydelse, eller enligt tillämplig lag i Kanada, Australien, Hongkong, Sydafrika, Nya 
Zeeland eller Japan och får därmed inte erbjudas eller överlåtas, direkt eller indirekt, till person med 
hemvist i något av dessa länder. Anmälan om förvärv av Obligationerna i strid med ovanstående kan 
komma att anses vara ogiltig och lämnas utan avseende. Tvist i anledning av förestående Erbjudande, 
innehållet i Prospektet och därmed sammanhängande rättsförhållanden skall avgöras av svensk 
domstol, varvid Stockholms tingsrätt skall utgöra första instans. Svensk rätt är exklusivt tillämplig på 
Prospektet.

Prospektet innehåller framtidsinriktade uttalanden och antaganden om framtida marknadsförhållan-
den, verksamhet och resultat. Dessa uttalanden finns i flera avsnitt och inkluderar uttalanden rörande 
Bolagets nuvarande avsikter, bedömningar och förväntningar. Orden ”anser”, ”avser”, ”bedömer”, 
”förväntar sig”, ”förutser”, ”planerar” eller liknande uttryck indikerar vissa av dessa framtidsinriktade ut-
talanden. Andra sådana uttalanden identifieras utifrån det aktuella sammanhanget. Faktiska händelser 
och resultatutfall kan komma att skilja sig avsevärt från vad som framgår av sådana uttalanden till följd 
av risker och andra faktorer som Bolagets verksamhet påverkas av.

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

Styrelsen i Prime Living är ansvarig för innehållet i detta prospekt.

Mangold Fondkommission är finansiell rådgivare till Bolaget och emissionsinstitut i samband med 
förestående Erbjudande och har biträtt Bolaget i upprättandet av Prospektet. Då samtliga uppgifter i 
Prospektet härrör från Bolaget, friskriver sig Mangold Fondkommission från allt ansvar i förhållande till 
obligationsägare i Bolaget och avseende andra direkta eller indirekta konsekvenser till följd av beslut 
om investering eller andra beslut som investerare helt eller delvis grundats på uppgifterna i detta 
Prospekt.
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Mangold Fondkommission AB
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Sammanfattning av Prospektet

Sammanfattningar består av informationskrav uppställda i så kallade ”Punkter”. 
Dessa Punkter är numrerade i avsnitten A – E (A.1 – E .7). Denna sammanfattning 
innehåller alla de Punkter som krävs i en sammanfattning för aktuell typ av vär
depapper och emittent. Eftersom vissa Punkter inte är tillämpliga för alla typer av 
prospekt, kan det finnas luckor i numreringen av Punkterna. Även om det krävs att 
en viss Punkt inkluderas i sammanfattningen för aktuella värdepapper och aktuell 
emittent, är det möjligt att ingen relevant information kan ges rörande Punkten. 
Informationen har då ersatts av en kort beskrivning av Punkten 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 värdepapperen ska baseras på en bedömning av prospektet i dess 
helhet från investerarens 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 endast kan 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 Samtycke till 
användning av 
Prospektet

•  Prime Living samtycker till att finansiella mellanhänder nyttjar Prospektet för återförsäljning samt 
placering av värdepapper under teckningsperioden, det vill säga mellan den 20 augusti och 30 de-
cember 2013. Samtycket gäller för återförsäljning samt placering i Sverige och Norge. 

•  När en finansiell mellanhand lämnar anbud till investerare ska den finansiella mellanhanden 
underrätta investerare om anbudsvillkoren, i samband med att anbudet lämnas. Finansiella 
mellanhänder som nyttjar detta Prospekt på sin webbplats skall uppge att nyttjandet står i 
överensstämmelse med Bolagets samtycket och dess angivna villkor.

AVSNITT B – EMITTENT OCH EVENTUELL GARANTIGIVARE

B.1 Firma och handels
beteckning

Bolagets registrerade firma och handelsbeteckning är Prime Living AB (publ) med organisationsnum-
mer 556715-7929.

B.2 Säte, bolagsform 
etcetera

Prime Living är ett publikt aktiebolag som har sitt säte i Stockholm. Bolaget bildades i Sverige och 
bedriver sin verksamhet under svensk lagstiftning.

B.4b Trender Inom branschen för studentbostäder kan det urskiljas en tydlig trend att behovet och efterfrågan är 
stor för nybyggnation. Dock påverkar de höga byggnadspriserna nybyggnationerna.
• I dag saknas cirka 20 000 studentbostäder i Sverige. Ändå ligger nybyggnadstakten på en rekordlåg 
nivå. Även den nordiska marknaden råder en akut brist på studentbostäder.

•  Som exempel kan anges att det i Stockholms län finns 80 000 studenter men bara 12 500 student-
bostäder.

B.5 Koncernstruktur Prime Living är moderbolag i koncernen. Prime Living äger till hundra procent dotterbolagen Prime 
Living Lund AB med org. nr 556833-0046, Prime Living Oxie AB med org. nr. 556920-0933, Prime 
Living Karlstad AB med org. nr. 556869-5950, Comodo Real Estate AB med org. nr. 556119-7095 
samt Studentbostäder Nedra Runby AB med org. nr. 556913-4371.
I övrigt har Prime Living inga andelar i något externt företag utanför koncernen.

B.9 Resultat prognos Ej tillämplig, Prospektet innehåller ingen resultatprognos eller beräkning av förväntat resultat.

B.10 Revisions
anmärkning

Ej tillämplig. Prime Living har ej fått någon anmärkning i revisionsberättelsen gällande den historiska 
finansiella informationen.
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B.12 Finansiell
information i
sammandrag med 
kommentarer om 
väsentliga föränd
ringar

Resultaträkning
(Belopp i SEK) 2012 2011 2010

Nettoomsättning - - -
Övriga rörelseintäkter 300 000 200 000 200 000

300 000 200 000 200 000
Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader -3 227 266 -4 285 442 -3 312 821
Personalkostnader -1 770 948 - -
Rörelseresultat -4 698 214 -4 085 442 -3 112 821
Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter och liknander resultatposter - - 9 046
Räntekostnader och liknande resultatposter -2 335 047 -252 666 -455 783
Resultat efter finansiella poster 7 033 261 4 338 108 3 559 558
Resultat före skatt 7 033 261 4 338 108 3 559 558
Skatt på årets resultat 113 616 -685 115 -317 888
Årets resultat 6 919 645 5 023 223 3 877 446

Balansräkning
(Belopp i SEK) 2012 2011 2010

TILLGåNGAR
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 30 650 000 30 650 000 30 600 000
Andra långfristiga fordringar 10 755 178 9 600 000 6 000 000
Summa anläggningstillgångar 41 405 178 40 250 000 36 600 000
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar - 100 000
Fordringar hos koncernföretag 11 372 828 5 575 759 4 313 000
Fordringar hos intresseföretag 1 978 324 955 355 395 944
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 564 033 589 033 705 045

13 915 185 7 120 147 5 513 989
Kassa och bank - 1 914 512 55 201
Summa omsättningstillgångar 13 915 185 18 634 659 11 569 190
Summa tillgångar 55 320 363 49 284 659 42 169 190
EGEt KAPItAL OCh SKULDER
Bundet eget kapital
Aktiekapital (1000 aktier) 111 901 100 000 100 000
Nyemission under registrering - 8 701 -

111 901 108 701 100 000
Fritt eget kapital
Överkursfond -
Balanserat resultat 6 997 517 8 705 555 3 889 386
årets resultat -6 919 645 -5 023 223 -3 877 446

77 872 3 682 332 11 940
Summa eget kapital 189 773 3 791 033 111 940
Långfristiga skulder
Övriga långfristiga skulder 39 500 000 35 500 000 30 500 000

39 500 000 35 500 000 30 500 000
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 2 266 395 1 537 961 956 736
Skulder till koncernföretag 1 175 472 710 631 807 731
Skulder till intresseföretag 4 433 375 25 000 -
Övriga kortfristiga skulder 6 660 021 7 600 034 9 672 783
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 095 327 120 000 120 000

15 630 590 9 993 626 11 557 250
Summa eget kapital och skulder 55 320 363 49 284 659 42 169 190

Nyckeltal
2012 2011 2010

Soliditet, % 0,30 7,70 0,30
Eget kapital, MSEK 0,2 0,4 0,1
Antal helårsanställda vid årets utgång: 1,5 0 0
Summa räntebärande skulder 18 772 12 200 9 673
Räntetäckningsgrad, % -469 800 -408 500 -311 300

• Inga väsentliga negativa förändringar har ägt rum i Prime Livings framtidsutsikter sedan den senast 
offentliggjorda reviderade redovisningen.

• Inga väsentliga förändringar i den finansiella situationen eller ställningen på marknaden efter den 
period som omfattas av den historiska finansiella informationen har skett.
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B.13 Händelser med 
påverkan av emit
tentens solvens

Ej tillämplig. Inga händelser har nyligen inträffat och som skulle kunna ha en väsentlig inverkan på 
bedömningen av Prime Livings solvens.

B.14 Beroende av  
andra företag  
inom koncernen 

Prime Living är beroende av koncernens dotterbolag (enl. B.5) för sin rörelsedrivande verksamhet.

B.15 Emittentens huvud
sakliga verksamhet

Prime Living är ett bolag verksamt inom produktion och förvaltning av bostäder. Bolaget tillverkar och 
uppför modulbostäder och är med sin banbrytande affärsidé en pionjär på den svenska bostadsmark-
naden. 

B.16 Ägande och  
kontroll av Bolaget Aktieägare per dagen för detta prospekt Andel i %

Skandinavisk Fastighetsfond Holding AB 44,7%
Comodo Finans AB 45,7%
SIG Utveckling AB 8,7%

B.17 Kreditvärdighets
betyg

Ej tillämplig. Prime Living har ej begärt något kreditvärdighetsbetyg.

AVSNITT C – VÄRDEPAPPER

C.1 Värdepapper  
som erbjuds

Obligationer i Prime Living (ISIN-kod: Erhålls i ett senare skede av Euroclear). 

C.2 Denominering Obligationerna är denominerade i svenska kronor.

C.5 Inskränkningar i 
den fria överlåtbar
heten

Ej tillämplig; Obligationerna är inte föremål för några begränsningar i rätten att överlåta dem.

C.9 Rättigheter
relaterade till
värdepappren

Ränta: 9 - 11,5 procent. 
Räntan för Obligationerna kommer att fastställas genom ett anbudsförfarande och kommer följaktligen 

att baseras på efterfrågan och de allmänna marknadsförhållandena. 
Räntan kommer att fastställas av styrelsen. Den slutliga räntan förväntas offentliggöras omkring den 

30 september 2013. 
Ränteförfallodag: 30 mars, 30 juni, 30 september och 30 december varje år. Räntan ackumuleras till 

och med den första ränteutbetalningen, som infaller den 30 juni 2014. 
återbetalningsdag för Obligationerna är den 30 september 2016 och ingen amortering kommer att 

ske. Förtida inlösen kan göras på emittentens begäran
Rättigheterna som följer av värdepappren i Erbjudandet innehåller inga rangordningar eller begräns-

ningar. Företrädare för skuldebrevsinnehavarna är CorpNordic Sverige AB, org. nr. 556625-5476

C.10 Om värdepapperet 
har en derivatkom
ponent i räntebetal
ningen

Ej tillämplig då räntan ej baseras på derivatinslag . 

C.11 Ansökan om 
upptagande till 
handel

Prime Living kommer att ansöka om upptagande till handel av obligationerna på en lämplig han-
delsplats såsom NASDAQ OMX First North Bond Market, Stockholm, annan MTF eller organiserad 
marknadsplats.

AVSNITT D – RISKER

D.2 Nyckelinformation 
om väsentliga risker 
som är specifika 
för Emittenten eller 
dess bransch 

Investeringar i obligationer är förenat med risktagande. Ett antal faktorer utanför Prime Livings kon-
troll, liksom ett flertal faktorer vars effekter Prime Living kan påverka genom sitt agerande, kan komma 
att få en negativ påverkan på Bolagets verksamhet, rörelseresultat och finansiella ställning eller med-
föra att värdet på Bolagets obligationer minskar. Nedan redogörs för ett antal riskfaktorer som bedöms 
kunna påverka Prime Livings framtidsutsikter. Riskerna är inte rangordnade och gör inte anspråk på 
att vara heltäckande. Ytterligare risker och osäkerheter som Prime Living för närvarande inte känner 
till kan också komma att utvecklas till viktiga faktorer som påverkar Bolaget. Utöver information som 
framkommer i Prospektet bör därför varje investerare göra en allmän omvärldsbedömning och sin 
egen bedömning av varje riskfaktor och dess betydelse för Bolagets framtida utveckling. Prospektet 
innehåller också framåtriktade uttalanden som är beroende av framtida risker och osäkerheter. Risker 
som Prime Living kan utsättas för är hänförliga, men inte begränsade till bland annat: 
•  Makroekonomiska faktorer vilka reglerar utbud och efterfrågan på hyresmarknaden och därmed 
påverkar vakansgrader och hyresnivåer. Utöver detta påverkar förändringar i ränta och inflation även 
avkastningskraven och därmed fastigheternas marknadsvärde.

• Geografiska risker relaterade till skillnader i utbud och efterfrågan avseende fastigheter och därmed 
avkastningen på fastighetsinvesteringar mellan olika geografiska marknader. Vilket skulle kunna ha 
en negativ effekt på Bolagets resultat och finansiella ställning.

• hyresintäkter och hyresutveckling relaterade till ifall uthyrningsgrad eller hyresnivåer sjunker, oavsett 
skäl, påverkas Bolagets resultat negativt.

• Drifts- och underhållskostnader relaterade till kostnader för el, renhållning, vatten, värme och utgifter 
av underhållskaraktär. Där förändringar i priset kan påverka Bolagets resultat negativt.

• Kreditrisk relaterat till att Bolagets motparter inte kan uppfylla sina finansiella åtaganden mot Bolaget 
vilket kan påverka Bolagets förmåga att fullgöra sina förpliktelser enligt Villkoren för Erbjudandet.

• Ränterisk där förändringar i ränteläget samt marginal mellan statobligationer och banker/finansinstitut 
påverkar Prime Livings räntekostnad vilket i slutändan kan påverka Bolagets resultat negativt.

• Refinansieringsrisk vilket avser risken att finansiering inte alls kan erhållas, eller endast till kraftigt 
ökade kostnader. Vilket skulle kunna ha en väsentlig negativ effekt på Bolagets verksamhet, finan-
siella ställning och resultat.
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D.2 Fortsättning •	Värdeförändringar	fastigheter	relaterat	till	fastighetsspecifika	försämringar	såsom	lägre	hyresnivåer	
och	ökad	vakansgrad	samt	marknadsspecifika	försämringar	såsom	högre	direktavkastningskrav	
kan	föranleda	att	Bolaget	skriver	ned	det	verkliga	värdet	på	sina	förvaltningsfastigheter,	vilket	skulle	
påverka	Bolagets	resultat	och	finansiella	ställning	negativt.
•	Transaktioner	avseende	att	det	inte	finns	några	garantier	för	att	framtida	verksamheter	eller	fastighe-
ter	som	tillkommer	genom	förvärv	kommer	att	påverka	Prime	Livings	resultat	och	ställning	positivt.	
•	Ledande	befattningshavare,	övrig	personal	och	operationell	risk.	Vilket	avser	risken	att	Bolaget	
åsamkas	förluster	på	grund	av	bristfälliga	rutiner	och/eller	oegentligheter.	Bolaget	skulle	påverkas	
negativt	om	ett	flertal	av	de	anställda	samtidigt	skulle	lämna	Bolaget	eller	om	Bolagets	administrativa	
säkerhet	och	kontroll	skulle	brista.
•	Konkurrens	avseende	att	Bolaget	kan	tvingas	att	göra	kostnadskrävande	investeringar,	omstrukture-
ringar	eller	prissänkningar	för	att	anpassa	sig	till	en	ny	konkurrenssituation.
•	Tekniska	risker	avseende	risken	för	konstruktionsfel,	andra	dolda	fel,	brister	eller	skador	relaterat	till	
fastighetsinvesteringar.	Således	kan	oförutsedda	kostnader	uppstå	vilket	skulle	kunna	medföra	be-
tydligt	ökade	kostnader	för	fastigheterna	och	därmed	även	komma	att	påverka	Prime	Livings	resultat	
och	finansiella	ställning	negativt.
•	Legala	risker	avseende	ifall	lagar	och	regler	eller	förändringar	avseende	tillämpningen	av	befintliga	
lagar	eller	regler	som	är	tillämpliga	på	Prime	Livings	verksamhet	eller	kundernas	verksamhet	kan	
påverka	Bolagets	verksamhet	negativt.
•	Miljörisker	vilket	innebär	att	krav	kan	riktas	mot	Bolaget	för	marksanering	eller	efterbehandling	
avseende	förekomst	eller	misstanke	om	förorening	i	mark,	vattenområden	eller	grundvatten	för	att	
ställa	fastigheten	i	sådant	skick	som	följer	av	miljöbalken.	Sådana	krav	kan	påverka	Bolagets	resultat	
negativt.

D.3 Nyckelinformation 
om väsentliga risker 
som är specifika 
för Obligationerna

Nedan	redogörs	för	ett	antal	riskfaktorer	som	bedöms	kunna	påverka	värdepappren	i	Erbjudandet.	
Riskerna	är	hänförliga,	men	inte	begränsade	till	bland	annat:
•	Likviditetsrisk	relaterat	till	att	Bolaget	inte	kan	garantera	att	en	likvid	handel	i	Obligationerna	uppstår	
och	upprätthålls	vilket	kan	ha	en	negativ	inverkan	på	marknadsvärdet	av	Obligationerna.
•	Kreditrisk	vilket	avser	investerarens	möjlighet	att	erhålla	betalning	under	Erbjudandets	villkor	är	bero-
ende	av	Bolagets	möjlighet	att	infria	sina	betalningsåtaganden.
•	Förmånsrätt	vilket	innebär	att	Obligationslånet	utgör	en	oprioriterad	förpliktelse	för	Bolaget.	Detta	
innebär	att	innehavare	av	Obligationer	i	händelse	av	Prime	Livings	likvidation,	företagsrekonstruktion	
eller	konkurs,	normalt	erhåller	betalning	efter	det	att	eventuella	prioriterade	fordringshavare,	normalt	
sett	med	förmånsrätt	till	vissa	tillgångar,	har	fått	fullt	betalt.
•	Euroclear	relaterat	till	att	Obligationerna	är	anslutna	till	Euroclears		kontobaserade	system.	Investe-
rarna	är	därför	beroende	av	funktionaliteten	i	Euroclears	kontobaserade	system.
•	Fordringshavarmöte	relaterat	till	att	Villkoren	för	Erbjudandet	innehåller	vissa	bestämmelser	avse-
ende	Fordringshavarmöte	eller	skriftliga	beslutförfarande	som	kan	hållas	i	syfte	att	avgöra	frågor	
som	rör	Fordringshavares	intressen.	Dessa	bestämmelser	tillåter	angivna	majoriteter	att	binda	alla	
innehavare	av	Obligationer,	inklusive	innehavare	av	Obligationer	som	inte	har	deltagit	och	röstat	vid	
det	aktuella	mötet	eller	som	har	röstat	på	annat	vis	än	krävd	majoritet,	till	beslut	som	är	fattade	vid	ett	
i	behörig	ordning	sammankallat	och	genomfört	Fordringshavarmöte.	
•	Säkerhet	för	Erbjudandet	avseende	Bolagets	ställda	säkerheter	för	Erbjudandet	i	form	av	lånerever-
ser	som	kommer	att	ingås	med	dotterbolaget	Comodo	Real	Estate	AB	och	det	blivande	dotterbolaget	
Gelba	Spånga	AB	(där	förvärvsavtal	ingåtts	men	där	förvärvet	ännu	ej	fullbordats).	Lånereverserna	
kommer	att	säkerställas	genom	pantbrev	i	Comodo	Real	Estate	AB:s	och	Gelba	Spånga	AB:s	ägda	
fastigheter.	Värdet	på	säkerheterna	kan	dock	aldrig	garanteras	och	det	finns	en	risk	att	investerare	
bara	får	tillbaka	en	del	av,	eller	inget	alls	av	sitt	investerade	kapital	i	händelse	av	att	säkerheten	måste	
avyttras	till	förmån	för	investerarna.
Riskerna	är	inte	rangordnade	och	gör	inte	anspråk	på	att	vara	heltäckande.	Ytterligare	risker	och	
osäkerheter	som	Prime	Living	för	närvarande	inte	känner	till	kan	också	komma	att	utvecklas	till	viktiga	
faktorer	som	påverkar	Obligationerna.

AVSNITT E – 

E.2b Motiv till erbjudan-
det och användan-
det av behållningen

Erbjudandet	kommer	att	tillföra	cirka	140	MSEK	före	avdrag	för	kostnader	i	samband	med	Erbjudan-
det.	Erbjudandet	kommer	att	investeras	i	fastigheterna	Stockholm	Ferdinand	8,	10	och	14.	Rivning	och	
saneringslov	finns	för	befintlig	byggnad	och	emissionslikviden	kommer	också	användas	till	att	genom-
föra	rivning,	sanering	och	iordningställande	av	markförhållanden	för	den	planerade	byggnationen	av	
ca	40	000	m²	bruttoarea	studentlägenheter.	Del	av	inkommen	emissionslikvid	i	Erbjudandet	skall	även	
komma	att	användas	för	att	lösa	den	tidigare	upptagna	brygglånefinansieringen	om	17	MSEK	samt	
avsätta	medel	för	att	täcka	18	månaders	ränteutbetalningar	under	Obligationerna.

E.3 Erbjudandets
former och villkor

Vid	styrelsemötet	i	Prime	Living	den	16	augusti	2013	beslutades	det	att	utge	ett	obligationslån	denomi-
nerat	i	svenska	kronor	om	högst	140	MSEK.
Prime	Living	kommer	att	utge	upp	till	14	000	obligationer	med	ett	nominellt	belopp	om	10	000	SEK.	

Teckningsperioden	för	Obligationerna	löper	under	tiden	från	20	augusti	2013	till	och	med	30	december	
2013.	Obligationerna	är	fritt	överlåtningsbara	och	avsikten	är	att	ansöka	om	listning	av	obligationerna	
på	en	lämplig	Handelsplats.	Obligationerna	har	en	löptid	om	cirka	3	år	och	obligationslånet	kommer	att	
återbetalas	den	30	september	2016.	Erbjudandet	kommer	att	vid	full	teckning	tillföra	Prime	Living	cirka	
140	MSEK	före	avdrag	för	emissionskostnader	som	beräknas	uppgå	till	cirka	14,3	MSEK.	

E.4 Intressen som
har betydelse för 
Erbjudandet

Ej	tillämplig;	det	föreligger	inga	intressekonflikter	i	Erbjudandet.	

E.7 Kostnader som
åläggs investerare

Ej	tillämplig;	Emittenten	ålägger	inte	investerare	några	kostnader	i	samband	med	Erbjudandet.
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Bolags och branschrelaterade risker
Makroekonomiska faktorer
Fastighetsbranschen påverkas i stor utsträckning 
av makroekonomiska faktorer såsom den allmänna 
konjunkturutvecklingen, tillväxten, sysselsättningen, 
produktionstakten för nya lokaler, förändringar i 
infrastruktur, befolkningstillväxt, inflationen och 
räntenivåerna. Tillväxten i ekonomin påverkar 
sysselsättningsgraden, som är en väsentlig grund för 
utbud och efterfrågan på hyresmarknaden och därmed 
påverkar vakansgrader och hyresnivåer.

Förväntningar om inflationen styr räntan och påverkar 
därmed finansnettot. Räntekostnaden för skulder hos 
kreditinstitut är en stor kostnad för Prime Living. På 
längre sikt får förändringar i räntan en väsentlig påver-
kan på Prime Livings resultat och kassaflöde. Inflationen 
påverkar också Prime Livings kostnader. Utöver detta 
påverkar förändringar i ränta och inflation även avkast-
ningskraven och därmed fastigheternas marknadsvärde. 

Prime Livings hyresgäster är i dag enbart bostadshy-
resgäster och de kommer alltid ha en helt dominerande 
andel av hyresintäkterna. Prime Living följer med i 

Riskfaktorer

hyresutvecklingen på den lokala bostadsmarknaden där 
Bolaget verkar.

Geografiska risker
Utbud och efterfrågan avseende fastigheter och därmed 
avkastningen på fastighetsinvesteringar skiljer sig mel-
lan olika geografiska marknader och kan komma att 
utvecklas på olika sätt inom olika geografiska markna-
der. Prime Living har en diversifierad fastighetsportfölj 
med fastigheter på olika geografiska marknader. Det kan 
dock inte garanteras att efterfrågan inte sjunker på de 
flesta eller samtliga geografiska marknader, vilket skulle 
kunna ha en negativ effekt på Prime Livings resultat och 
finansiella ställning.

Hyresintäkter och hyresutveckling
Om uthyrningsgrad eller hyresnivåer sjunker, oavsett 
skäl, påverkas Prime Livings resultat negativt. Risken för 
stora svängningar i vakanser och bortfall av hyresintäk-
ter ökar ju fler enskilt stora hyresgäster ett fastighets-
bolag har. Prime Living är beroende av att hyresgäster 
betalar avtalade hyror i tid och det föreligger således en 

Investeringar i företagsobligationer är alltid förenat med ett visst mått av risktagan
de. Ett antal faktorer påverkar och kan komma att påverka Prime Livings resultat 
och finansiella ställning samt Obligationerna. I detta avsnitt redovisas riskfaktorer. 
Både generella risker hänförliga till Prime Livings verksamhet samt huvudsakliga 
risker förenade med Erbjudandet i egenskap av finansiellt instrument berörs. Risk
beskrivningen syftar till att beskriva de risker som är förknippade med Prime Li
vings verksamhet och därmed även Prime Livings möjligheter att infria sina åtagan
den i enlighet med villkoren för Erbjudandet. Faktorerna nedan är inte framställda i 
prioritetsordning och gör inte anspråk på att vara uttömmande.

Potentiella investerare bör noggrant överväga nedanstående riskfaktorer liksom 
övrig information i Prospektet innan beslut fattas om förvärv av Obligationer. En in
vesterare måste härutöver, ensam eller tillsammans med sina finansiella eller andra 
rådgivare, beakta en allmän omvärldsanalys, övrig information i Prospektet samt 
generell information om fastighetsmarknaden utifrån sin personliga situation. En 
investerare bör ha tillräckliga kunskaper för att kunna bedöma riskfaktorerna samt 
tillräcklig finansiell styrka för att kunna bära dessa risker.

Ytterligare riskfaktorer som för närvarande inte är kända eller som för tillfället 
inte anses vara betydande skulle också kunna påverka Prime Livings framtida verk
samhet, resultat och finansiella ställning och därmed Bolagets möjligheter att infria 
sina åtaganden i enlighet med villkoren för Erbjudandet.

Samtliga nedan angivna riskfaktorer skulle kunna innebära en negativ effekt på 
Prime Livings verksamhet, ekonomiska ställning och resultat och därmed påverka 
möjligheterna att infria åtagandena i enlighet med villkoren för Erbjudandet.
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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.

Refinansieringsrisk
Med refinansieringsrisk avses risken att finansiering inte 
alls kan erhållas, eller endast till kraftigt ökade kostna-
der. Koncernens räntebärande skulder uppgick per 1 juli 
2013 till cirka 140 MSEK.

Under finanskrisen 2008-2009 var volatiliteten och 
störningarna på finans- och kreditmarknaderna extremt 
stora, med en minskad likviditet och höjda kreditrisk-
premier för många kreditinstitut. Trots att Prime Living 
idag bedömer att refinansieringsrisken är liten, finns 
det ingen garanti att framtida refinansiering kommer att 
kunna ske på skäliga villkor, vilket skulle kunna ha en 
väsentlig negativ effekt på Bolagets verksamhet, finan-
siella ställning och resultat.

Värdeförändringar fastigheter
Prime Livings förvaltningsfastigheter redovisas i balans-
räkningen till verkligt värde och värdeförändringarna 
redovisas i resultaträkningen. Värdet på fastigheterna 
påverkas av ett antal faktorer, dels fastighetsspecifika 
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 marknadsspecifi-
ka försämringar såsom högre direktavkastningskrav kan 
föranleda att Prime Living skriver ned det verkliga värdet 
på sina förvaltningsfastigheter, vilket skulle påverka 
Bolagets resultat och finansiella ställning negativt.

Transaktioner
Alla investeringar är förenade med osäkerhet, såsom 
risk för bortfall av hyresgäster, miljöförhållanden och 
tekniska problem. Inför en investering görs en utvärde-
ring som syftar till att identifiera och om möjligt reducera 
de risker som kan vara förknippade med investeringen, 
men det finns inga garantier för att framtida verksam-
heter eller fastigheter som tillkommer genom förvärv 
kommer att påverka Prime Livings resultat och ställning 
positivt.

Ledande befattningshavare, övrig personal och 
operationell risk
Operationell risk definieras som risken att åsamkas för-
luster på grund av bristfälliga rutiner och/eller oegentlig-
heter. God intern kontroll, ändamålsenliga administrativa 
system, kompetensutveckling och tillgång till pålitliga 
värderings- och riskmodeller är en god grund för att 
garantera operationell säkerhet.

Prime Living anlitade per den 1 juli 2013 tre personer, 
varav en är anställd på konsultbasis och de andra två är 
anställda, vilkas kunskap, erfarenhet och engagemang 
är viktiga för Prime Livings framtida utveckling. Prime 
Living skulle påverkas negativt om ett flertal av dessa 
personer samtidigt skulle lämna Prime Living eller om 

risk för att hyresgäster inställer sina betalningar eller i 
övrigt inte fullgör sina förpliktelser. Om så inträffar skulle 
Prime Livings resultat kunna påverkas negativt.

Drifts och underhållskostnader
Driftskostnader utgörs huvudsakligen av kostnader 
som är taxebundna 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 kostnadshöjningar inte kompen-
seras genom reglering i hyresavtal, eller hyresökning 
genom omförhandling av hyresavtal, kan Prime Livings 
resultat påverkas negativt.

Underhållsutgifter är hänförliga till åtgärder som syftar 
till att långsiktigt bibehålla fastighetens standard. Dessa 
utgifter kostnadsförs i den utsträckning de utgör repara-
tioner och utbyten av mindre delar. Andra tillkommande 
utgifter av underhållskaraktär aktiveras i samband med 
att utgiften uppkommer. Prime Living har en planering 
för genomförande av de underhållsåtgärder som be-
döms erforderliga. Oförutsedda och omfattande renove-
ringsbehov kan dock påverka Prime Living negativt.

Kreditrisk
Kreditrisk definieras som risken att Prime Livings mot-
parter 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 place-
ring av likviditetsöverskott samt vid erhållande av lång- 
och kortfristiga kreditavtal. Det finns inga garantier för 
att Prime Livings motparter kan uppfylla sina åtaganden.

Uteblivna hyresintäkter eller andra intäkter kan 
därmed påverka Bolagets förmåga att fullgöra sina 
förpliktelser enligt Villkoren för Erbjudandet.

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

Prime Livings genomsnittliga räntenivå per 1 juli 2013 
uppgick till 5,92 procent och genomsnittliga räntebind-
ningstid till 5,1 år (för de lån med räntebindningstid).

Marknadsräntor påverkas främst av den förväntade 
inflationstakten. De kortare räntorna påverkas främst av 
Riksbankens så kallade reporänta, vilken utgör ett pen-
ningpolitiskt styrinstrument. Penningpolitiken i Sverige 
syftar till att genom justering av reporäntan söka hålla 
inflationen på 2 procent. I tider med stigande inflations-
förväntningar kan räntenivån väntas stiga och i tider med 
sjunkande inflationsförväntningar kan räntenivån väntas 
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Risker relaterade till Obligationerna
Erbjudandet kan innehålla element som medför 
särskilda risker för investerare. Obligationerna löper 
med en, relativt sett, hög ränta, vilket är att se som en 
kompensation för den relativt sett högre risk som en 
investerare bär jämfört med en investering i exempelvis 
statsobligationer. En höjning av den allmänna räntenivån 
på marknaden kan medföra att värdet på Obligationerna 
minskar.

Likviditetsrisker
Prime Living kan inte garantera att en likvid handel 
i Obligationerna uppstår och upprätthålls. Bolaget 
kommer att ansöka om listning av Obligationerna 
på en lämplig Handelplats i samband med att 
Finansinspektionen godkänner detta Prospekt. Även om 
ett värdepapper är listat på en Handelsplats förekommer 
inte alltid efterfrågan och handel med Obligationerna. 
Detta kan medföra att innehavare inte kan sälja sina 
Obligationer vid önskad tidpunkt eller till kurser med en 
avkastning jämförbar med liknande placeringar som 
har en högre likviditet i den löpande handeln. Bristande 
likviditet i marknaden kan ha en negativ inverkan på 
marknadsvärdet av Obligationerna.

Kreditrisk
Investerare i Obligationerna har en kreditrisk på Prime 
Living. Investerarens möjlighet att erhålla betalning un-
der Erbjudandets villkor är därför beroende av Bolagets 
möjlighet att infria sina betalningsåtaganden, vilket i sin 
tur i stor utsträckning är beroende av utvecklingen av 
Prime Livings verksamhet och dess finansiella ställning. 
Prime Livings finansiella ställning påverkas av ett flertal 
riskfaktorer, av vilka ett antal har diskuterats ovan.

En ökad kreditrisk kan medföra att marknaden pris-
sätter Obligationerna med högre riskpremie, vilket skulle 
påverka Obligationernas värde negativt. En annan 
aspekt av kreditrisken är att en försämrad finansiell 
ställning kan medföra att Prime Livings kreditvärdighet 
minskar och att Prime Livings möjligheter till skuldfinan-
siering vid slutet av Obligationslånets löptid försämras.

Förmånsrätt
Prime Living har inom ramen för sin finansiering tagit 
upp lån från kreditinstitut och därvid pantsatt pantbrev i 
vissa fastigheter och vissa aktiebrev i Prime Livings fast-
ighetsägande dotterbolag. Sådana lån utgör normalt en 
prioriterad fordran på Bolaget. Prime Living avser även 
att fortsättningsvis söka en ändamålsenlig och förmånlig 
finansiering varför ytterligare pantsättning inom ramen 
för sådana, nya, lån kan komma att ske.

Obligationslånet utgör en oprioriterad förpliktelse för 
Prime Living. Detta innebär att innehavare av Obliga-
tioner i händelse av Prime Livings likvidation, företags-
rekonstruktion eller konkurs, normalt erhåller betalning 
efter det att eventuella prioriterade fordringshavare, 
normalt sett med förmånsrätt till vissa tillgångar, har fått 
fullt betalt.

Bolagets administrativa säkerhet och kontroll skulle 
brista.

Konkurrens
Prime Living verkar i en bransch som är utsatt för 
konkurrens. Prime Livings framtida konkurrensmöjlighe-
ter är bland annat beroende av Prime Livings förmåga 
att ligga i framkant och snabbt reagera på befintliga 
och framtida marknadsbehov. Prime Living kan därför 
tvingas göra kostnadskrävande investeringar, omstruk-
tureringar eller prissänkningar för att anpassa sig till 
en ny konkurrenssituation. En ökad konkurrens skulle 
kunna verka negativt på Prime Livings resultat och 
finansiella ställning.

Tekniska risker
Fastighetsinvesteringar är förknippade med en teknisk 
risk. Med teknisk risk menas de riskförhållanden som 
är förknippade med den tekniska driften av en fastighet, 
såsom risken för konstruktionsfel, andra dolda fel eller 
brister, skador (exempelvis genom brand eller annan 
naturkraft) samt föroreningar. Genom att investera i 
fastigheter med god teknisk standard, kan den tekniska 
risken minskas. Det kan dock inte uteslutas att bety-
dande oförutsedda kostnader kan uppstå. Om sådana 
tekniska problem skulle uppstå kan de komma att 
medföra betydligt ökade kostnader för fastigheterna och 
därmed även komma att påverka Prime Livings resultat 
och finansiella ställning negativt.

Legala risker
Nya lagar eller regler eller förändringar avseende 
tillämpningen av befintliga lagar eller regler som är til-
lämpliga på Prime Livings verksamhet eller kundernas 
verksamhet kan påverka Bolagets verksamhet negativt.

Miljörisker
Fastighetsförvaltning och fastighetsexploatering medför 
miljöpåverkan. 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 efterbe-
handling 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, vat-
tenområden eller grundvatten för att ställa fastigheten i 
sådant skick som följer av miljöbalken. Sådana krav kan 
påverka Prime Livings resultat negativt. 
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Varje investerare bör vara medveten om att det finns 
en risk att den som investerar i Obligationer kan förlora 
delar av eller hela placeringen i händelse av Prime 
Livings likvidation, konkurs eller en företagsrekonstruk-
tion.

Euroclear
Obligationerna är anslutna till Euroclears  kontobase-
rade system, varför inga fysiska värdepapper har givits 
ut eller kommer att ges ut. Clearing och avveckling vid 
handel med Obligationerna sker i Euroclears kontoba-
serade system liksom utbetalning av ränta och inlösen 
av kapitalbelopp. Investerarna är därför beroende av 
funktionaliteten i Euroclears kontobaserade system.

Fordringshavarmöte
Villkoren för Erbjudandet innehåller vissa bestämmelser 
avseende Fordringshavarmöte eller skriftliga beslut-
förfarande som kan hållas i syfte att avgöra frågor som 
rör Fordringshavares intressen. Dessa bestämmelser 
tillåter angivna majoriteter att binda alla innehavare av 
Obligationer, inklusive innehavare av Obligationer som 
inte har deltagit och röstat vid det aktuella mötet eller 
som har röstat på annat vis än krävd majoritet, till beslut 
som är fattade vid ett i behörig ordning sammankallat 
och genomfört Fordringshavarmöte.

Säkerhet för Erbjudandet
Bolaget ställer säkerhet för Erbjudandet i form av 
lånereverser som kommer att ingås med dotterbolaget 
Comodo Real Estate AB och det blivande dotterbolaget 
Gelba Spånga AB (där förvärvsavtal ingåtts men där 
förvärvet ännu ej fullbordats). Lånereverserna kommer 
att säkerställas genom pantbrev i Comodo Real Estate 
AB:s och Gelba Spånga AB:s ägda fastigheter. Värdet 
på säkerheterna kan dock aldrig garanteras och det 
finns en risk att investerare bara får tillbaka en del av, 
eller inget alls av sitt investerade kapital i händelse av att 
säkerheten måste avyttras till förmån för investerarna.
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Inbjudan tIll tecknIng av oblIgatIoner I PrIme lIvIng ab (Publ)

Vid styrelsemötet i Prime Living den 16 augusti 2013 beslutades det att utge ett obligationslån denominerat i svenska 
kronor om högst 140 MSEK.

Prime Living kommer att utge upp till 14 000 obligationer med ett nominellt belopp om 10 000 SEK. Teckningspe-
rioden för Obligationerna löper under tiden från 20 augusti 2013 till och med 30 december 2013. Obligationerna är 
fritt överlåtbara och avsikten är att ansöka om listning av obligationerna på en lämplig Handelsplats. Obligationerna 
har en löptid om cirka 3 år och obligationslånet kommer att återbetalas den 30 september 2016. Erbjudandet kommer 
att vid full teckning tillföra Prime Living cirka 140 MSEK före avdrag för emissionskostnader som beräknas uppgå till 
cirka 14,3 MSEK. 

Härmed inbjuds allmänheten att teckna Obligationer utgivna av Prime Living i enlighet med villkoren i Prospektet. 
Styrelsen i Prime Living är ansvarig för innehållet i detta prospekt. Styrelsen försäkrar härmed gemensamt som 
styrelse att de vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna i prospektet, såvitt de vet, 
överensstämmer med faktiska förhållanden och att ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka dess innebörd. 

Stockholm den 16 augusti 2013 

Styrelsen i Prime Living AB (publ) 

Inbjudan till teckning av obligationer 
i Prime Living AB (publ)
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VD har orDet

Prime Living har sedan grundandet 2008 fokuserat på att hitta mark för produktion av bostäder till studenter och ung-
domar. Vårt markområde i Spånga, 13 minuters resväg med tåg till Stockholm central, är ett utmärkt sådant exempel. 
Det kommer bli ett nytt centrum för studentboende i Stockholm och vi planerar att utveckla, uppföra och försälja 
cirka 1 100 lägenheter. Flera markförvärv och projekt har både påbörjats och avslutats de första åren och etablerat 
Bolaget som en av de största aktörerna på denna marknad. Investeringar i mark och produktion av studentbostäder 
har gjorts i Karlstad, Lund, Upplands Väsby samt Oxie/Malmö. Totalt har 314 lägenheter uppförts och det planeras nu 
för ytterligare 168 lägenheter under hösten. 

Marknaden för bostadsproduktion påverkas främst av efterfrågan på bostäder (vakansgrad), kostnaden för att produ-
cera bostäder, hyresnivån (oreglerad eller reglerad av staten), tillgänglighet till mark, kommunernas effektivitet att ta 
fram byggnadslov och detaljplan samt slutligen produkt och kvalité. Bolaget har också att hantera kapitalförsörjning 
genom olika typer av krediter från leverantörer, banker, finansinstitut och nu i detta fall en publik obligation. Efter-
frågan på studentbostäder och ungdomsbostäder är stor och byggnation av hyresrätter har under många år släpat 
efter. Prime Living har därför satsat på att bygga bostadsmoduler i stål som kortar produktionstiderna till veckor 
istället för år vilket medför lägre kostnader för produktion, kapital och overhead. Förutsättningarna för att bygga bil-
ligt och snabbt blir därför väldigt goda. Det är vår ambition att bygga minst 1 000 lägenheter per år på den svenska 
marknaden och därmed bli en av de ledande aktörerna inom student- och ungdomsbostäder. Bolaget är på god väg 
att skapa förutsättningar för detta och förbereder nu en kraftig expansion under 2014. Jag ser med spänning och 
tillförsikt fram emot bolagets utveckling och skall tillsammans med styrelse och medarbetare nu genomföra de planer 
som nu är fastlagda.

Välkomna att teckna obligationer i Prime Living
Jan Severa, VD

VD har ordet
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Bakgrund och motiv

Prime Living är ett modernt och kreativt bolag inom produktion och förvaltning av bostäder. Bolaget tillverkar och 
uppför modulbostäder och är med sin banbrytande affärsidé en pionjär på den svenska bostadsmarknaden. Sedan 
2008 har Bolaget forskat och utvecklat en produktionsmetod baserad på stålmoduler med standardiserade snabb-
länkande fästen för lyft och frakt. Bolaget är specialiserat på att utnyttja de fördelar 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 Livings byggledare brukar ofta hävda att de bytt jobb från byggsektorn till transportsektorn 
då en stor del att projekten består av att planera inköp, följa upp och ordna transportkedjan. Modulerna skeppas med 
båt från Kina och levereras till närmaste hamn där de skall uppföras. Skandinavien har små avstånd från hamn vilket 
innebär att man inom några timmar från det att båten har anlänt kan börja montera modulerna. En rationaliserad 
byggprocess med reducerade byggkostnader är bara en grundpelare i Prime Livings affärsmodell. Den andra grund-
pelaren är att man kan leverera en slutprodukt som håller samma mått som konkurrenterna och därför är Bolagets 
främsta ledord kvalitet. Systemet följer svenska byggregler, energikrav och tillgänglighetsregler. 
Man samarbetar med kinesiska statsägda aktörer i södra Kina. Prime Living bidrar med koncept, kompetens och 
volym medan deras kinesiska partner handhar den lokala produktionen med särskilt utformade kontrollfunktioner. 

På den nordiska marknaden råder det idag en akut brist på studentbostäder i många av de nordiska ländernas 
universitetsstäder vilket Prime Living ser som en god möjlighet för deras bostadsmoduler som är effektiva ur både 
byggnads- och boendeperspektiv. Redan idag har Prime Living egna projekt som innebär produktion av cirka 2 000 
bostäder där Stockholm och Lund står för majoriteten av bostäderna. Under september 2012 färdigställdes de 60 för-
sta lägenheterna i Karlstad och två månader senare var ytterligare 40 lägenheter inflyttningsbara i Lund. Nu, under 
2013 är Bolaget i full gång att utveckla bostäder i Spånga (1 100 bostäder) samt planerar ett byggnadsprojekt i Oxie 
utanför Malmö (644 bostäder). Detta är dock inte tillräckligt utan en lösning av bostadsbristen måste ske i snabbare 
takt runt om i landet. Prime Living bedömer att man kommer att utveckla och producera 1 000 bostäder per år senast 
2015. De delar i landet där behoven är som störst är idag Stockholm, Göteborg, Malmö, Lund och Uppsala där den 
största delen av resurserna kommer att läggas. Som det ser ut idag ligger fokus på den svenska marknaden, men 
planer finns att även börja projektering i delar av Norge och Finland.  

På grund av den standardiserade bygg- och transportprocessen och de väsentligt lägre kostnaderna som upp-
kommer då produktion i huvudsak sker i Kina samt den extremt låga vakansgrad som råder i universitetsstäder så 
bedöms lönsamheten för varje projekt som väldigt god. Bolagets primära fokus är dock i det korta loppet att prioritera 
tillväxt framför lönsamhet och att lägga alla resurser på att snabbt expandera och ta marknadsandelar. För att fullt 
ut kunna kapitalisera på den akuta bostadsbristen som råder i landet och uppnå sin ambition är ytterligare kapitaltill-
skott avgörande för fortsatt arbete. 

Styrelsen i Prime Living har gjort bedömningen att det befintliga rörelsekapitalet inte är tillräckligt för att säkerställa 
driften av de befintliga projekten samt finansiera köp av den fastighet i Malmö som krävs för att kunna påbörja de 
planerade byggnationer av studentbostäder. Styrelsen har därför beslutat att genomföra det förestående Erbjudan-
det av Obligationer för att tillföra Bolaget nödvändigt rörelsekapital och ekonomiska medel. Erbjudandet kommer 
att tillföra cirka 140 MSEK före avdrag för kostnader i samband upprättandet av Erbjudandet. Obligationsemission 
kommer att investeras i fastigheterna Stockholm Ferdinand 8, 10 och 14. Rivning och saneringslov finns för befintlig 
byggnad och emissionslikviden kommer också användas till att genomföra rivning, sanering och iordningställande av 
markförhållanden för den planerade byggnationen av ca 40 000 m² bruttoarea studentlägenheter. Del av inkommen 
emissionslikvid i Erbjudandet skall även komma att användas för att lösa den tidigare upptagna brygglånefinansie-
ringen om 17 MSEK samt avsätta medel för att täcka 18 månaders ränteutbetalningar under Obligationerna.

Styrelsen för Prime Living är ansvariga för innehållet i Prospektet. Styrelsen för Prime Living försäkrar härmed 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 16 augusti 2013 
Styrelsen i Prime Living AB (publ) 

Bakgrund och motiv
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ErbjudandEt i korthEt

Återbetalningsdag: 30 september 2016.

Förtida inlösen på Emittentens begäran: Kan göras. 
Se punkt 8.3 i avsnittet Villkor för Erbjudandet

Uppsägningsgrunder: De uppsägningsgrunder som 
finns tillgängliga under villkoren framgår av punkt 12 i 
Villkor för Erbjudandet.

Kreditvärderingsbetyg: Bolaget eller Obligationerna 
har inga kreditvärderingsbetyg.

Euroclear-registrering: Obligationerna är för Obliga-
tionsinnehavarnas räkning registrerade på VP-konto, 
varför inga fysiska värdepapper utfärdats. Begäran om 
viss registreringsåtgärd avseende Obligationerna skall 
riktas till kontoförande institut. Euroclear eller förvaltare 
(vid förvaltarregistrerade värdepapper) verkställer av-
drag för skatt på utbetald ränta för fysiskt person bosatt 
i Sverige och för svenskt dödsbo. Svensk källskatt 
(kupongskatt) utgår inte på räntebetalningar och något 
avdrag för detta kommer således ej att ske.

Emissionsinstitut: Mangold Fondkommission AB, org. 
nr 556585-1267, är finansiell rådgivare till Bolaget och 
emissionsinstitut i samband med förestående Erbjudan-
de samt har biträtt Bolaget i upprättandet av Prospektet.

Företrädare för fodringshavare (Agent): CorpNordic 
Sverige AB, org. nr. 556625-5476.

Fodringshavarmöte/Skriftligt beslutsfarande: Be-
stämmelserna för sammankallande och genomförande 
av ett Fordringshavarmöte eller ett skriftligt beslutsförfa-
rande framgår av punkt 13 i Villkor för Obligationer

Preskription: Rätten att motta återbetalning av Obli-
gationernas lånebelopp ska preskriberas tio (10) år från 
Inlösendagen. Rätten att erhålla räntebetalning ska 
preskriberas tre (3) år från relevant förfallodagen för 
betalning under förutsättning att något preskriptionsav-
brott inte gjorts.

Tillämplig lag: Svensk lag är tillämplig på Emissionen 
inklusive villkor för Obligationer. 

Sammanfattande beskrivning av 
Erbjudandet 

Emittent: Prime Living AB (publ)

Verksamhet: Produktion och förvaltning av bostäder.

Obligationerna: Obligationslånet utgör en efterställd, 
direkt, ovillkorad och säkerställd förpliktelse för Bolaget.

Överlåtbarhet: Obligationerna är fritt överlåtbara.

ISIN-kod och kortkod: Erhålls av Euroclear i ett senare 
skede.

Lånebelopp: Lånebeloppet uppgår till högst 140 MSEK.

Utgivningsdag: 30 september 2013.

Upptagande till handel: Bolaget ska verka för att 
Obligationerna ska listas på lämplig Handelplats.

Valör, nominellt belopp och handelspost: Vardera 
Obligation har ett nominellt belopp om 10 000 SEK som 
även är minsta handelspost. Obligationslånet är denomi-
nerat i svenska kronor.
 
Ränta: 9 - 11,5 procent. Räntan för Obligationerna 
kommer att fastställas genom ett anbudsförfarande och 
kommer följaktligen att baseras på efterfrågan och de 
allmänna marknadsförhållandena. Räntan kommer att 
fastställas av styrelsen. Den slutliga räntan förväntas 
offentliggöras omkring den 30 september 2013.

Ränteförfallodag: 30 mars, 30 juni, 30 september och 
30 december varje år. Den första ränteutbetalningen 
kommer att ske den 30 juni 2014 och den sista den 30 
september 2016 (förbehållen eventuell justering i enlig-
het med punkt 8 i avsnittet Villkor för Erbjudandet).

Totalt antal värdepapper: Maximalt 14 000 stycken.

Amortering: Under Obligationslånets löptid kommer 
ingen amortering att ske.

Erbjudandet i korthet

Detta avsnitt innehåller en allmän och översiktlig beskrivning av Erbjudandet och 
utgör inte en fullständig beskrivning av Erbjudandet. Ett beslut att investera i Obli-
gationerna ska därför baseras på en bedömning från investerarnas sida av Pro-
spektet i dess helhet, inklusive de handlingar som införlivas genom hänvisning. 
Fullständiga villkor för Erbjudandet framgår av avsnittet ”Villkor för Erbjudandet” 
längst bak i Prospektet.
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ErbjudandEt i korthEt

Säkerhet för Erbjudandet
Emissionslikviden kommer bl.a. att användas för vidare-
lån till dotterbolaget Comodo Real Estate AB, som äger 
fastigheterna Stockholm Ferdinand 8 och Stockholm 
Ferdinand 10. Bolaget kommer totalt att ha lån i förhål-
lande till Comodo Real Estate AB om 53 MSEK. I sam-
band med att Obligationslånet tas kommer Bolaget även 
att slutföra förvärvet av Gelba Spånga AB, som äger 
fastigheten Stockholm Ferdinand 14. Bolaget kommer 
att ha fodringar på Gelba Spånga AB (Gelba Spånga AB 
och Comodo Real Estate AB benämns nedan gemen-
samt ”Låntagarna”) om totalt 87 MSEK. Låntagarnas lån 
kommer att dokumenteras i form av reverser ställda till 
Bolaget. Vidare kommer befintliga och nya pantbrev i de 
fastigheter som Låntagarna äger att ställas till Bolaget 
som säkerheter för Bolagets fordringar på Låntagarna. 

Såväl reverserna som pantbreven kommer att utgöra 
säkerhet för de investerare som tecknar Obligationerna. 
Säkerheterna kommer att ställas genom att Bolaget 
pantsätter (i reversernas fall) och återpantsätter (i pant-
brevens fall) reverserna och pantbreven till Agenten i 
dennes egenskap av företrädare för fordringshavarna.

Samtyckte till användande av Prospektet 
för finanseialla mellanhänder
Prime Living samtycker till att finansiella mellanhänder 
nyttjar Prospektet för återförsäljning samt placering av 
värdepapper under teckningsperioden, det vill säga mel-
lan den 20 augusti och 30 december 2013. Samtycket 
gäller för återförsäljning samt placering i Sverige och 
Norge. 

När en finansiell mellanhand lämnar anbud till 
investerare ska den finansiella mellanhanden un-
derrätta investerare om anbudsvillkoren, i samband 
med att anbudet lämnas. Finansiella mellanhänder 
som nyttjar detta Prospekt på sin webbplats skall 
uppge att nyttjandet står i överensstämmelse med 
Bolagets samtycket och dess angivna villkor.

Information från tredje man
Prime Living har inte kontrollerat siffror, marknadsdata 
eller annan information som lämnats av tredje part, 
varför styrelsen för Prime Living inte påtar sig
något ansvar för fullständigheten eller riktigheten för 
sådan information som presenteras i Prospektet.



15

Villkor och anVisningar

Courtage
Courtage kan utgå på tecknat belopp.

Tilldelning
Beslut om tilldelning fattas av Bolagets styrelse under 
teckningsperioden. Vid överteckning kan tilldelning 
komma att utebli eller ske med ett lägre antal poster än 
vad anmälningssedeln avsåg, varvid tilldelning helt eller 
delvis kan komma att ske genom slumpmässigt urval. I 
samband med tilldelning skickas avräkningsnota ut till 
de som erhållit tilldelning. Utfallet av Erbjudandet kom-
mer att offentliggöras på Bolagets hemsida omkring en 
vecka efter teckningsperiodens utgång.

Betalning
Betalning skall ske enligt instruktion på avräkningsnotan 
som sänds ut till de som erhållit tilldelning Betalning skall 
erläggas senast tre (3) bankdagar efter utfärdandet av 
avräkningsnotan. 

Leverans av värdepapper
Leverans av obligationer sker i samband med att Mang-
old erhållit anmälningssedel samt betalning för respek-
tive tecknare.

ISIN-koder
Erhålls av Euroclear i ett senare skede.

Placeringshorisont och 
andrahandsmarknad
Deltagande i Erbjudandet skall i första hand ses som 
en investering på 3 års sikt. Obligationerna är dock fritt 
överlåtbara och avses listas på lämplig Handelplats. 
Innehavare skall vända sig direkt till sin bank eller annan 
förvaltare med erforderliga tillstånd för att genomföra 
köp och försäljning. Courtage utgår i enlighet med res-
pektive förvaltares courtagemodell.

Allmänt
Prime Livings styrelse beslutade den 16 augusti 2013 
om utgivande av ett obligationslån demoninerat i SEK 
om maximalt nominellt 140 MSEK och att erbjuda 
allmänheten att teckna Obligationerna som ges ut under 
Erbjudandet. Den planerade dagen för utgivning av 
obligationer är den 30 september 2013.

Emissionskurs
Obligationerna emitterade under Erbjudandet ges ut till 
en kurs om nominellt 10 000 SEK per Obligation. Minsta 
teckningspost under Erbjudandet är en (1) Obligation. 
Obligationernas nominella belopp, teckningskurs samt 
teckningsposterna i Erbjudandet har fastställts av Bola-
gets styrelse.

Teckningsperiod
Teckningsperioden infaller mellan den 20 augusti 2013 
till och med den 30 december 2013. Bolagets styrelse 
äger rätt att förlänga teckningsperioden. Styrelsen äger 
dock rätt att stänga emissionen i förtid, även om emis-
sionen inte är fulltecknad.

Anmälan om teckning
Anmälan om teckning av Obligationer skall ske genom 
korrekt ifylld anmälningssedel skickas eller lämnas till 
Mangold Fondkommission på adress nedan:

Mangold Fondkommission AB
Ärende: Prime Living
Box 55 691
102 15 Stockholm
Besöksadress: Engelbrektsplan 2
Telefon: +46 8 503 01 580
Telefax: +46 8 503 01 551

Endast en anmälningssedel per person kommer att 
beaktas. Om flera anmälningssedlar skickas in kommer 
endast den senast inkomna anmälningssedeln beaktas. 
Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan 
komma att lämnas utan avseende. Inga tillägg eller änd-
ringar får göras i den på anmälan förtrycka texten.

Observera att anmälan är bindande

Anmälningssedeln finns att tillgå på Bolagets hemsida 
www.primeliving.se och på Mangold Fondkommissions 
hemsida www.mangold.se. Anmälningssedeln kan även 
beställas från Mangold Fondkommission på telefon 
enligt ovan.

Villkor och anvisningar
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VerksamhetsbeskriVning

Montering på plats sker med ett specialiserat 
montageteam för att minimera byggtid och därmed 
kostnader. Det färdiga konceptet innebär en 
standardiserad byggprocess där montageteamet 
genomför samma byggnation om och om igen vilket 
gör dem specialiserade på den byggnationstypen vilket 
resulterar i besparingar av både tid och kostnader. På 
grund av modulernas så kallade containerfötter så kan 
man enkelt demontera och flytta modulerna. Detta gör 
att modulerna är möjliga att återanvända. 

Vision
Visionen är i första hand att vara en av de ledande ak-
törerna på studentbostadsmarknaden men även annat 
kategoriboende såsom ungdoms- seniorbostäder och 
hotell.

Mål
Målet är att utveckla och producera 1 000 bostäder per 
år senast 2015.

Strategi
Prime Livings huvudsakliga fokus är studentboenden i 
egen förvaltning. Tillväxt sker främst i universitetsstä-
der på den nordiska marknaden. Bolaget har en riktad 
kommunikation till kommuner i syfte att erhålla lämpliga 
markanvisningar. 

Genom samarbete med andra strategiska aktörer och 
nyttan som uppnås genom användandet av asiatiska 

Bolagets firma är Prime Living AB (publ) med organi-
sationsnummer 556715-7929 och är ett svenskt bolag 
verksamt inom produktion och förvaltning av bostäder. 
Bolaget bildades i februari 2009 av Skandinavisk Fast-
ighetsfond och Comodo Finans. Prime Living är publikt 
och avser att bedriva verksamhet under denna associa-
tionsform, vilken regleras av den svenska aktiebolags-
lagen (2005:551). Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholm 
och Bolagets registrerade adress är Box 5317, 102 47 
Stockholm.

Bolagets verksamhetsföremål återfinns i paragraf tre i 
dess bolagsordning och lyder:
”Bolaget har till föremål att vara ett holdingbolag och 
förvalta värdehandlingar och lös egendom samt därmed 
förenlig verksamhet”.

Historia
Prime Living är ett modernt, kreativt och 
pionjärskapande svenskt bolag inom produktion 
och förvaltning av bostäder. Bolaget tillverkar och 
uppför bostäder i egen regi, och åt andra, med ett nytt 
banbrytande produktionssätt. Prime Living har sedan 
2009 forskat och utvecklat en produktionsmetod baserad 
på stålmoduler med standardiserade snabblänkande 
fästen för lyft och frakt. Prime Living är specialiserade på 
att utnyttja de fördelar 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 finns idag etablerade med kontor i Stock-
holm och Malmö.

Produktion
Prime Living samarbetar med kinesiska statsägda 
aktörer i södra Kina. Bolaget bidrar där med koncept, 
kompetens och volym medan de kinesiska partners tar 
hand om den lokala produktionen med särskilt utformade 
kontrollfunktioner. Systemet följer svenska byggregler, 
energikrav samt tillgänglighetsregler. Modulerna 
tillverkas i stomme av stål. Produktion sker i huvudsak 
i Kina med väsentligt lägre kostnader än i Sverige. 
Representanter från Prime Living finns på plats under 
produktion för säkerställande av kvalité enligt svensk 
standard.

Modulerna skeppas med båt från hamn i Kina och 
levereras till närmaste hamn där de skall uppföras. 
Skandinavien har korta avstånd från hamn vilket innebär 
att Prime Living inom några timmar från att båten har 
anlänt kan påbörja montering av modulerna. Modulerna 
är försedda med så kallade containerfötter vilket innebär 
standardiserad frakt, lyft och montage.

Verksamhetsbeskrivning

tillverkares lägre kostnader för prefabricerad legotillverk-
ning i fabrik med färdigt koncept kan kostnadsbespa-
ringar ske. 

Bolaget försöker alltid att minimera byggrisken genom 
en rigorös kontroll hos tillverkare och egen närvaro på 
plats under produktionen. För att uppnå låga overhead-
kostnader agerar bolaget alltid som enbart beställare. 
Genom att nyttja standardfrakt och montering i form av 
containermått/infästningar uppnår Prime Living en väl 
genomtänkt logistik med korta led- och etableringstider.
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VerksamhetsbeskriVning

Modulbyggnation
Lägenheterna byggs med modulbyggande vilket ger ett 
antal fördelar:
• SNABBT - Kort projekttid då de färdiga modulerna 

transporteras isolerade och inredda.
• KAN FLYTTAS - Systemet fullt modulärt vilket innebär 

att mark med kortare tillfällig upplåtelsetid kan utnytt-
jas.

• KVALITET - Prefabriceringen innebär att kvaliteten 
säkerställs på fabriken.

• STÅLSTOMME - Modulerna byggs med särskilda 
modulmått med en stålstomme för att klara frakt och 
hållfasthetskrav, tillverkning sker i fabrik.

• EFFEKTIVT - Modulerna kan idag byggas upp till 6 
våningar med uppfyllande av samtliga krav.

• DESIGN - Möjlighet till olika uttryck, t.ex. industrika-
raktär i miljöer där det passar.

• MILJÖVÄNLIGT - Miljövänlig produktion då materialet 
kan återvinnas efter sin livslängd.

• ENERGILÖSNING - Fjärrvärme.
• UPPFYLLER KRAV - Modulerna byggs efter svenska 

BBR-krav (Boverkets Byggregler) 
• EKONOMI - Det finns stora ekonomiska fördelar med 

utvecklingen likväl som att produktionstiden kan mins-
kas till två-tre månader från byggstart till färdigt hus.

Projektportfölj
Karlstad
60 studentlägenheter färdigställda, 1 356 m² boarea 
som idagsläget är fullt uthyrd. Totalt kommer 140 
studentlägenheter byggas vilket ger 3 164 m² boarea på 
området som ligger i anslutning till Campus.

Lund
200 - 336 lägenheter uppförs på universitetsområdet 
med ett temporärt bygglov i 2 x 5 år. Lunds Universitet 
blockhyr samtliga lägenheter och hyr i sin tur ut dem till 
studenter. Byggnationen påbörjades under Q2 2012 och 
inflyttning sker Q1-Q2 2013. Fem huskroppar med 200 
lägenheter har uppförts med en lägenhetsstorlek på 22 
m2 boarea, totalt 4 400 m² BOA

Upplands Väsby
Byggnation påbörjades 2013-05-20. Det byggs 2 
huskroppar med 54 studentlägenheter vilka har en 
lägenhetsstorlek på 23 m² boarea, totalt 1242 m² 
boarea.

Spånga
Fastigheterna Ferdinand 8, 10, 14 med totalt cirka 
37 600 m² byggrätt avseende bostäder, innebär cirka 
29 800 m² boarea studentbostäder, vilket ger cirka 1 121 
lägenheter. Projektet i Spånga kommer att utvecklas 
under en fyraårsperiod.

Oxie
Byggplats utanför Malmö med 26 huskroppar med totalt 
1 4812 m² boarea. Vilket ger 644 studentlägenheter med 
en lägenhetsstorlek på 23 m² boarea.

Affärsidé
Prime Living investerar, direkt eller indirekt, i bostads-
projekt i den nordiska marknaden. Bolaget utvecklar 
kategoriboenden, i huvudsak studentbostäder, men 
även ungdomsbostäder och seniorboende. I samarbete 
med internationella aktörer har ett koncept utarbetats 
där hög kvalitet och skandinavisk komfort kombinerats 
med en låg total byggkostnad.

Affärsmodell
Prime Livings produktionsmetod ger en mycket låg 
byggkostnad vilket gör att marginalen mellan byggkost-
nad och slutligt värde blir hög. Fastigheterna förvaltas i 
egen regi eller säljs.
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VerksamhetsbeskriVning

Så här arbetar Prime Living

1. Bostadsmodulerna byggs i Kina.

3. Modulerna lastas av och fraktas till byggnadsplatsen

5. Bostadsmodulerna kopplas in till EL och VVS

3 4

21

5 6

2. Bostadsmodulerna lastas på containerbåt och fraktas 
till Skandinavien.

4. Modulerna sätts samman till ett bostadshus

6. Bostäderna är nu klara för inflyttning
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Fastighetsvärdering

I följande avsnitt redovisas uppgifter om Prime Livings 
fastighetsportfölj per datumet för Prospektets avgivande.
I förteckningen nedan redovisas fastighetsbeståndet 
med uppgift om beteckning, tomtyta samt bostadsarea.

Kommun Beteckning Tomtyta Bostadsarea

Stockholm Ferdinand 8 2 668
Ferdinand 10 13 062
Ferdinand 14 14 387

Karlstad Kornetten 2 10 367 1 356

Värdeintyg
Värdeintyget på sidan 20 avseende fastigheterna 
Stockholm Ferdinand 8, 10 och 14. som utgör säkerhet 
för Obligationen har upprättats av Nordier Property 
Advisors AB.

Nordier Property Advisors AB har inget väsentligt 
intresse i Prime Living och har samtyckt till att värde-
ringsintyget har infogats i Prospektet. Inga materiella för-
ändringar har ägt rum efter utfärdandet av värdeintyget.

Fastighetsvärdering
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Fastighetsvärdering

 

 

 NORDIER PROPERTY ADVISORS  
 

Värdeintyg 
På uppdrag av Prime Living AB, genom Joakim Schöldström, har Nordier Property Advisors AB (Nordier) 
utfört marknadsvärdering av fastigheterna Stockholm Ferdinand 8, 10 och 14. Inspektion av fastigheterna 
utfördes 2013-08-16 av Tomas Nyström (Nordier).   

Värderingsobjektet utgörs idag av industrifastigheter bebyggda med en större och en mindre 
industribyggnad. För värderingsobjektet pågår planarbete med ändring av detaljplan med ändamål 
studentbostäder i hyresrättsform. Den nya detaljplanen beräknas vinna laga kraft under höst/vinter 2013. 
Denna värdering är dock utförd efter förutsättning att denna detaljplan redan har vunnit laga kraft. Se 
förutsättningar nedan. 

Värdebedömningen är utförd utifrån framtagna situationsplaner, uppgifter om projektets utformning och 
framtida totala BOA/BTA erhållet från uppdragsgivaren. Dessa uppgifter bedöms rimliga efter avstämning 
med Stockholms kommuns framtagna planförslag. Det åsatta värdet förutsätter att de erhållna uppgifterna 
är korrekta annars är denna värdering inaktuell. 

Med fastighetens marknadsvärde avses det mest sannolika priset vid en tänkt försäljning på en fri och 
öppen fastighetsmarknad. Värdebedömningen har utförts genom en enkel exploateringskalkyl samt 
ortsprismetod. Antaganden för exploateringskalkylen har gjorts baserat på följande: 

 Bedömt framtida marknadsvärde av värderingsobjektet efter färdigställande av byggnader 
inrymmande studentlägenheter. 

 Bedömda totala bygg- och exploateringskostnader 

 Bedömt avkastningskrav 

 

Värderingsförutsättningar: 

Byggrätt [m² BTA]:    38 013  

Exploateringsgrad:   1,26 

Bedömt framtida marknadsvärde [kr/m² BOA]:   32 863  

BOA/BTA:    0,78 

Total bygg- och exploateringskostnad [kr/m² BTA]:  16 500  

Avkastningskrav [%]:    15 

Värdebedömningen har utförts i enlighet med värderingshandledning för Svenskt fastighetsindex (IPD) och i 
övrigt med de regler om god värderingsed som omfattar av Samhällsbyggarna auktoriserade 
fastighetsvärderare.   

Nordier bedömer att marknadsvärdet för värderingsobjektet (förutsatt att ny detaljplan med ändamål 
bostäder (studentlägenheter) har vunnit laga kraft) baserat på erhållen information och förutsättningarna 
ovan, vid värdetidpunkten 2013-08-16 uppgår till: 

225 000 000 (TVÅHUNDRATJUGOFEM MILJONER) KRONOR 
5 918 kr/m² BTA 

 

Stockholm, 2013-08-16 

Nordier Property Advisors AB 

 

Markus Backlund 
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Marknadsöversikt

som har tillgång till en studentbostad. Behovet av att 
bygga fler studentbostäder är alltså stort även i Norge. I 
Danmark indikerar statistiken att 28 procent har tillgång 
till en studentbostad, men i praktiken är siffran något 
lägre eftersom begreppet studentbostad inte används 
på samma sätt i Danmark som i övriga Norden. I Finland 
är det enligt statistik bara 11 procent av studenterna 
som har tillgång till en studentbostad men den siffran 
stämmer inte helt. Detta beror på att studentbostaden 
i Finland vanligtvis är en större bostad som delas av 
2–3 studerande där varje studerande har ett eget rum, 
men kök och hygienrum delas av alla i bostaden. Så i 
praktiken finns det studentbostad till ungefär 21 procent 
av studenterna i Finland. 

Marknadsutveckling
I dag saknas cirka 20 000 studentbostäder i Sverige. 
Ändå ligger nybyggnadstakten på en rekordlåg nivå.  
Särskilt allvarlig är situationen i de stora universitetsstä-
derna, exempelvis har Stockholm, Uppsala, Göteborg 
och Lund väntetider på mer än ett år. Internationella 
studenter, som inte tidigare stått i bostadskö, har mycket 
små möjligheter till boende. Det som efterfrågas är fram-
för allt enrumslägenheter med kök och badrum, ej korri-
dorboende. En undersökning bland branschorganisatio-
nen Studentbostadsföretagens medlemmar visar att det 
största hindret för nyproduktion är höga byggkostnader 
i kombination med studenternas ekonomiska begräns-
ningar. Byggandet av studentlägenheter avstannade helt 
under 2010. Endast 125 lägenheter byggdes i hela lan-
det, 118 i Karlskrona och resterande sju i Malmö. SCB:s 
bygglovsstatistik tyder på att byggandet av studentbos-
täder i stort sett har upphört. Enligt årets bedömningar 
kommer det att påbörjas omkring 2 200 studentbostäder 
under 2011 och 2012 i både nyproduktion och ombygg-
nad. Enbart i Lund bedömer Lunds Universitetet att det 
behövs ca 5 000 nya lägenheter.

På den nordiska marknaden råder en akut brist på 
studentbostäder. Enligt Boverkets rapport ”Förslag på 
regeländringar för fler bostäder åt unga och studen-
ter” från 2013 är det endast 14 procent av studenterna 

Marknadsöversikt

Källa: SFS Bostadsrapport

SVERIGE HT 2012

GRÖNT: Bostadsgaranti, boende 
inom 30 dagar
ORANGE:  Erbjuder boende någon 
gång under höstterminen
RÖTT: Kan ej erbjuda boende under 
höstterminen

Uppdatering: I maj 2013 meddelar 
Gävle Kommun att man har brist på 
studentbostäder.  
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Marknadsöversikt

Konkurrenter
I dagsläget är det ett stort intresse men låg produktion 
av studentbostäder. Prime Living är främst utsatt för kon-
kurrens från kommunala fastighetsbolag, enskilda aktö-
rer utan koncept som köper färdiga hus samt byggbolag. 
De idag relativt höga hyreskostnaderna för studenter gör 
det svårt att höja hyrorna från befintlig nivå. Bostadsbris-
ten gör dock samtidigt att hyresgästerna hr låg föränd-
ringskraft. Sammantaget ger de låga vakansnivåerna 
upphov till stabila kassaflöden. De höga kraven som de 
svenska byggreglerna ställer på produktion från utlandet 
gör att det generellt är svårt för nya aktörer att etablera 
sig med en affärsmodell liknande Prime Livings.

Trender
Enligt Länsstyrelsens nya målsättning skall Stockholm 
om fyra år ha 6 000 nya studentbostäder och minskad 
kötid från två år till mindre än en termin. Målsättningen 
från Länsstyrelsen är att bristen på studentbostäder 
skall vara bortbyggd 2017.

Idag finns det ca 80 000 studenter bara i Stockholms 
län men bara 12 500 studentbostäder. Bostadsbristen 
bland studenter i Stockholmsregionen idag är ett reellt 
problem som börjar urholka Sveriges position som en 
kunskapsnation. Detta har politiker i Stockholms län 

uppmärksammat och därför lanserat projektet Stock-
holmsinitiativet Studentmässan 2017 för att främja bygg-
nationen av studentbostäder i Stockholm. Ett stort antal 
av de planerade bostäderna kommer att byggas inom 
de befintliga universitets- och högskoleområdena. En av 
projektets målsättningar är att visa att det är möjligt att 
bygga funktionella och attraktiva studentbostäder till en 
rimlig kostnad.

För att exemplifiera bostadsbristen i Sverige 2012 re-
dogörs nedan för hur utbud och efterfrågan ser ut enligt 
SFS bostadsrapport 2012 samt en illustration över det 
nationella läget från Studentbostadsföretagens kö- och 
byggrapport 2012.

Stockholm: 
65 studentlägenheter byggdes 2011, 2012 har inga 
nyproducerade studentbostäder färdigställts. 80 000 
studenter och 12 500 studentlägenheter.

Göteborg: 
60 000 studenter, 9 500 studentbostäder. Göteborgs 
universitet bedömer att det behövs 2 000 nya bostäder 
till 2015 och ytterligare 2 000 bostäder till 2021.



23

Finansiell inFormation i sammandrag

Nedanstående finansiella information i sammandrag 
avseende verksamhetsåren 2010, 2011 samt 2012 är 
hämtade ur Bolagets årsredovisningar. 

Avsnittet bör läsas tillsammans med avsnittet ”Kom-
mentarer till den finansiella utvecklingen”, Prime Livings 
reviderade räkenskaper med tillhörande noter och revi-
sionsberättelser, vilka är införlivade genom hänvisning. 

Finansiell information  
i sammandrag

De av Bolagets revisor granskade årsredovisningarna 
för 2010, 2011 och 2012 (upprättade enligt BFNAR 
2008:1) ligger till grund för den historiskt finansiella 
informationen som presenteras nedan.

Den finansiella informationen som sammanfattats i 
detta avsnitt har dock ej granskats av revisor och utöver 
vad som framgår i detta avsnitt avseende finansiell infor-
mation i Prospektet har ingen information i Prospektet 
granskats eller reviderats av Bolagets revisor.

Resultaträkning

(Belopp i SEK) 2012 2011 2010

Nettoomsättning - - -
Övriga rörelseintäkter 300 000 200 000 200 000

300 000 200 000 200 000

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader -3 227 266 -4 285 442 -3 312 821
Personalkostnader -1 770 948 - -
Rörelseresultat -4 698 214 -4 085 442 -3 112 821

Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter och liknander resultatposter - - 9 046
Räntekostnader och liknande resultatposter -2 335 047 -252 666 -455 783
Resultat efter finansiella poster -7 033 261 -4 338 108 -3 559 558

Resultat före skatt -7 033 261 -4 338 108 -3 559 558

Skatt på årets resultat 113 616 -685 115 -317 888

Årets resultat -6 919 645 -5 023 223 -3 877 446
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Finansiell inFormation i sammandrag

Balansräkning

(Belopp i SEK) 2012 2011 2010

TiLLgåNgAR
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 30 650 000 30 650 000 30 600 000
Andra långfristiga fordringar 10 755 178 9 600 000 6 000 000
Summa anläggningstillgångar 41 405 178 40 250 000 36 600 000

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar - 100 000
Fordringar hos koncernföretag 11 372 828 5 575 759 4 313 000
Fordringar hos intresseföretag 1 978 324 955 355 395 944
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 564 033 589 033 705 045

13 915 185 7 120 147 5 513 989

Kassa och bank - 1 914 512 55 201
Summa omsättningstillgångar 13 915 185 18 634 659 11 569 190

Summa tillgångar 55 320 363 49 284 659 42 169 190

EgET KAPiTAL och SKuLDER
Bundet eget kapital
Aktiekapital (1000 aktier) 111 901 100 000 100 000
Nyemission under registrering - 8 701 -

111 901 108 701 100 000

Fritt eget kapital
Överkursfond -
Balanserat resultat 6 997 517 8 705 555 3 889 386
årets resultat -6 919 645 -5 023 223 -3 877 446

77 872 3 682 332 11 940

Summa eget kapital 189 773 3 791 033 111 940

Långfristiga skulder
Övriga långfristiga skulder 39 500 000 35 500 000 30 500 000

39 500 000 35 500 000 30 500 000

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 2 266 395 1 537 961 956 736
Skulder till koncernföretag 1 175 472 710 631 807 731
Skulder till intresseföretag 4 433 375 25 000 -
Övriga kortfristiga skulder 6 660 021 7 600 034 9 672 783
upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 095 327 120 000 120 000

15 630 590 9 993 626 11 557 250

Summa eget kapital och skulder 55 320 363 49 284 659 42 169 190
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Finansiell inFormation i sammandrag

Nyckeltal

2012 2011 2010

Soliditet, % 0,30 7,70 0,30
Eget kapital, MSEK 0,2 0,4 0,1
Antal helårsanställda vid årets utgång: 1,5 0 0
Summa räntebärande skulder 18 772 12 200 9 673
Räntetäckningsgrad, % -469 800 -408 500 -311 300
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Definitioner av nyckeltal

Medarbetare
Antal helårsanställda vid årets utgång
Antalet anställda beräknad utifrån arbetad heltid under 
perioden.

Kapitalstruktur
Eget kapital, MSEK
Eget kapital vid periodens slut.

Räntebärande skuld, MSEK
Räntebärande skulder periodens slut.

Räntetäckningsgrad, ggr
Resultat efter finansiella poster plus finansiella kostna-
der dividerat med finansiella kostnader.

Soliditet, %
Eget kapital inklusive minoritet i procent av balansom-
slutningen.

Definitioner av nyckeltal
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ningar som beskrivs mer utförligt ovan. Prime Livings 
rörelseresultat minskade till -4 085 KSEK (-3 113) för 
2011 (2010) genom bland annat ökade kostnader för 
utveckling av bostadsmoduler. under 2012 försämrades 
Bolagets rörelseresultat gentemot förgående år och 
uppgick till -4 698 KSEK. Den största anledningen till 
minskat rörelseresultat är att Bolaget ännu befinner sig 
i en stark utvecklingsfas med ökade kostnader för ut-
veckling av bostadsmoduler och där nettoomsättningen i 
form av hyresintäkter ännu startat.

Finansiellt netto
Prime Livings finansiella netto består i huvudsak av rän-
teintäkter med avdrag för räntekostnader. Det finansiella 
nettot uppgick för 2011 (2010) till -253 KSEK (-447) och 
för 2012 till -2 335 KSEK. De ökade räntekostnaderna 
för 2012 beror främst på ökad inlåning från aktieägare 
under året.

Resultat efter skatt
Prime Livings förlust efter skatt ökade till -5 023 KSEK 
(-3 877) för 2011 (2010) vilket innebar att förlustmar-
ginalen förändrades från -1 939,0 procent till -2 512,0 
procent. Bolagets förlust efter skatt ökade för 2012 och 
uppgick till -6 920 KSEK, motsvarande en förlustmargi-
nal om -2 307,0 procent. Bolaget har belastats med skatt 
under 2011 (2010) motsvarande 685 KSEK (318). Skat-
tekostnaden avser i sin helhet, skatteeffekt avseende 
lämnade koncernbidrag. under 2012 belastades Bolaget 
inte med någon skatt utan istället en skatteintäkt mot-
svarande 114 KSEK.  Skatteintäkten avser i sin helhet, 
skatteeffekt avseende erhållna koncernbidrag.

Balansräkning
Immateriella anläggningstillgångar
Bolaget har inga immateriella anläggningstillgångar.

Materiella anläggningstillgångar
De materiella anläggningstillgångarna finns i respektive 
koncernbolag och består av Byggnader och mark samt 
pågående nyanläggning avseende materiella anlägg-
ningstillgångar. Bolaget har inga övriga inventarier. 
Avskrivningar på materiella anläggningstillgångar sker 
när respektive projekt är färdigställt. Detta beräknas ske 
för första gången år 2013.

Finansiella anläggningstillgångar
Bolagets anläggningstillgångar består av finansiella 
anläggningstillgångar i form av andelar i koncernbo-
lag. Den 31 december 2011 (2010) uppgick Bolagets 

Översikt väsentliga 
redovisningsprinciper
Prime Livings årsredovisningar har upprättats i enlighet 
med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens 
allmänna råd förutom BFNAR 2008:1 årsredovisning i 
mindre aktiebolag (K2-reglerna). Där inte specifik an-
passningsrådgivning finns har Bolaget sökt vägledning i 
Redovisningsrådets rekommendationer. 

Värderingsprinciper
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till 
anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

Resultaträkning
Rörelseintäker
Prime Livings rörelseintäkter består idag av övriga 
rörelseintäkter. För 2011 (2010) uppgick Bolagets totala 
rörelseintäkter till 200 KSEK (200) KSEK. Rörelseintäk-
terna för 2012 uppgick till 300 KSEK, motsvarande en 
ökning från föregående år om 50,0 procent. 

Rörelsekostnader
Prime Livings rörelsekostnader avser kostnader för 
utveckling av moduler, administration, personal, drifts- 
och underhållskostnader samt övriga rörelsekostnader. 
under 2011 (2010) uppgick rörelsekostnaderna till
4 285 KSEK (3 312) vilket motsvarar en ökning om 
29,0 procent. Kostnadsökningen är främst ett resultat 
av ökade kostnader för utveckling av bostadsmoduler. 
under 2012  uppgick Bolagets kostnader till 4 997 KSEK 
motsvarande en ökning om 16,0 procent från föregåen-
de år. Förändringen från föregående år förklaras främst 
av ökade personalkostnader då organisationen vuxit och 
kräver mer resurser. 

Av- och nedskrivningar
Bolaget har idag inga materiella anläggningstillgångar 
där avskrivning sker. Avskrivningar sker i koncernbolag 
och avser avskrivningar på materiella anläggningstill-
gångar, såsom byggnader och mark. Avskrivningar i 
koncernbolagen sker när respektive projekt är färdig-
ställt. Nedskrivning av materiella anläggningstillgångar 
har ej varit aktuellt.

Bolaget med koncernbolag saknar immateriella an-
läggningstillgångar varför avskrivning ej är tillämpligt.

Rörelseresultat
Rörelseresultatet är direkt beroende av Bolagets 
rörelseintäkter, rörelsekostnader samt av- och nedskriv-

Kommentarer till den finansiella 
utvecklingen
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ökade skulder till intresseföretag samt ökade upplupna 
kostnader.

Kassaflöde
Kassaflödesanalys upprättas ej.

Investeringar
under 2012 färdigställde Bolaget med dotterbolag 
60 studentbostäder. under 2012 och första halvåret 
2013, har ytterligare 200 studentbostäder färdigställts. 
hösten 2013 kommer ytterligare 54 studentbostäder att 
uppföras.

Planerade investeringar
Prime Living avser att uppföra ytterligare 168 student-
bostäder hösten 2013.

Ställda säkerheter
Prime Living med dotterbolag har idag följande fastig-
hetsinteckningar:
• Kornetten 2 (Prime Living Karlstad AB),
17 100 000 SEK i ålandsbanken.
• Ferdinand 8 och 10 (comodo Real Estate AB),
34 500 000 SEK i Roslagens Sparbank.
• Ferdinand 8 och 10 (comodo Real Estate AB),
17 000 000 SEK i upptagen brygglånefinansiering.

Tendenser
i dagsläget finns inga kända tendenser, osäkerhetsfak-
torer, potentiella fordringar eller andra krav, åtaganden 
eller händelser som kan förväntas ha en väsentlig 
inverkan på Prime Livings affärsutsikter under det 
innevarande räkenskapsåret. inga väsentliga negativa 
förändringar har ägt rum i emittentens framtidsutsikter 
sedan de senaste reviderade finansiella rapporterna 
offentliggjordes.

Finansiella resurser och rörelsekapital
Bolaget har för att finansiera verksamheten, lånat kapital 
från ägarna. Kapitalet från förutvarande aktieägare  som 
införskaffades har dels använts för att utveckla kon-
ceptet för bostadsmoduler och dels för att färdigställa 
bostadsprojekt under 2012 och första halvåret 2013.

Styrelsen genomför Erbjudandet för att tillföra Bolaget 
nödvändigt rörelsekapital och ekonomiska medel. 
Styrelsen bedömer att befintligt kapital inte är tillräckligt 
för att täcka det behov som Bolaget har fram till dess att 
rörelsen kan finansiera sig självt. 

obligationen kommer att vid full teckning tillföra Bola-
get cirka 140 MSEK före avdrag för kostnader. Likviden 
kommer huvudsakligen att användas till att finansiera 
den löpande verksamheten, samt utöka produktionska-
paciteten.

under förutsättning att Bolaget når det förväntade 
kassaflödet är det styrelsens uppfattning att rörelsekapi-
talet, givet att Erbjudandet fulltecknas och med undan-
tag för byggkostnader, är tillräckligt för det behov Prime 

finansiella anläggningstillgångar till 40 250 KSEK (30 
600), motsvarande en ökning om 31,5 procent. Den 31 
december 2012 uppgick de finansiella anläggningstill-
gångarna till 41 405 KSEK motsvarande en ökning om 
2,9 procent.

Omsättningstillgångar
Bolagets omsättningstillgångar innefattar fordringar hos 
koncernbolag, fordringar hos intresseföretag, förutbetal-
da kostnader och upplupna intäkter, samt likvida medel.
omsättningstillgångarna per den 31 december 2011 
(2010) uppgick till 9 034 KSEK (11 569), motsvarande 
en minskning om 22,0 procent. Per den 31 december 
2012 uppgick omsättningstillgångarna till 13 915 KSEK, 
motsvarande en ökning om 54,0 procent jämfört med 
samma period föregående år. Ökningen av omsätt-
ningstillgångar har främst skett i form av fordringar hos 
koncern- och intresseföretag.

Eget kapital
Per 31 december 2011 (2010) uppgick det egna kapitalet 
till 3 791 KSEK (112), motsvarande en soliditet om 7,7 
procent (0,3). Förändringen beror främst på att Bolaget 
under 2012 genomfört en nyemission till förutvarande 
aktieägare som tillförde Bolaget 6 000 KSEK. Den 31 
december 2012 uppgick det egna kapitalet till 190 KSEK 
vilket motsvarade en soliditet om 0,3 procent. under 
2012 genomförde Bolaget ytterligare riktad nyemission 
som tillförde det egna kapitalet 3 000 KSEK. Minskning-
en av det egna kapitalet kan i allt väsentligt förklaras av 
de ökade kostnader som belastat året för utveckling av 
konceptet bostadsmoduler.

Skulder
Prime Livings långfristiga skulder består av ett lån om 
totalt 30 500 KSEK från comodo Finans AB samt två lån 
från Sig utveckling 2 AB om totalt 9 000 KSEK, totalt 39 
500 KSEK.

Prime Livings långfristiga skulder uppgick den 31 
december 2011 (2010) till 35 500 KSEK (30 500), mot-
svarande en ökning om 16 procent, som kan härledas 
till inlånat kapital från Sig utveckling 2 AB.  Den 31 
december 2012 uppgick Bolagets långfristiga skulder 
till 39 500 KSEK, motsvarande en ökning om 11 procent 
som kan förklaras genom ytterligare inlånat kapital från 
Sig utveckling 2 AB. 

Prime Livings kortfristiga skulder avser leverantörs-
skulder, skulder till koncernföretag, skulder till intres-
seföretag, upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 
samt övriga kortfristiga skulder. Prime Livings kortfris-
tiga skulder uppgick den 31 december 2011 (2010) till 9 
994 KSEK (11 557), motsvarande en minskning om 16 
procent. Per den 31 december 2012 uppgick de kortfris-
tiga skulderna till 15 631 KSEK, motsvarande en ökning 
om 56 procent. Den främsta anledningen till ökningen av 
kortfristiga skulder är ökade skulder till koncernföretag, 
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Kommentarer till den finansiella utvecKlingen

Living har de närmaste tolv månaderna från Prospektets 
avgivande. 

Underskottsavdrag
Bolaget hade vid utgången av 2012 outnyttjade under-
skottsavdrag uppgående till 20 623 KSEK.

Förvärv
Prime Living har förvärvat dotterbolag med 30 000 m² 
mark avseende fastigheterna Ferdinand 8, 10 och 14 
i Bromsten i Spånga kommun, vilka lämpar sig väl för 
utveckling av studentbostäder. Avseende aktierna i bo-
laget som äger Ferdinand 14 har avtal om förvärv ingåtts 
men förvärvet har ännu inte fullbordats. Bolaget har 
också under 2013 förvärvat och sålt dotterbolaget Nedra 
Runby Studentlägenheter AB. Nedra Runby Student-
lägenheter AB har tecknat ett arrendeavtal avseende 
mark vid Väsby Station med upplands Väsby kommun 
där det skall uppföras 54 studentlägenheter.  Vidare har 
bolaget under 2013 förvärvat fastigheten Träpanelen 6 i 
Malmö.

Affärsområdesfördelning av Bolagets 
intäkter och resultat
Bolagets samtliga intäkter och resultat redovisas i ett 
och samma affärsområde.
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Aktien och ägArförhållAnden

Ägarförhållanden
Prime Living hade per datumet för detta prospekt totalt 
4 aktieägare. Bolagets två största ägare är comodo Fi-
nans AB (556225-3236) med 45,7 procent av kapital och 
röster samt Skandinavisk Fastighetsfond holding AB 
(556724-5609 ) med 44,7 procent av kapital och röster. 
Tabellen nedan visar de största ägarnas andelar samt 
de övriga ägarnas sammanlagda andel:

Aktieägare per 2013-06-11 S.a andel Andel i %

Skandinavisk Fastighetsfond 
holding AB 2287 44,7%
Amun capital AB 50 1,0%
comodo Finans AB 2338 45,7%
Sig utveckling AB 444 8,7%

5119 100,0%

Aktiebaserade incitamentsprogram
Det finns inga aktiebaserade incitamentsprogram i 
Prime Living.

Personaloptioner och teckningsoptioner
Det finns inga personaloptioner och teckningsoptioner i 
Prime Living.

Konvertibla skuldebrev
Det finns inga konvertibla skuldebrev i Prime Living.

Aktien och ägarförhållanden
Aktiekapitalet
Enligt Prime Livings bolagsordning ska det emitterade 
aktiekapitalet vara lägst 128 000 SEK och högst 512 000 
SEK. Antalet aktier ska vara lägst 1 280 och högst 5 
120. Bolaget har givit ut två aktieslag, stamaktier och 
preferensaktier. Aktieslagen har samma röstvärde. 
Varje röstberättigad aktieägare får vid bolagsstämma 
rösta för fulla antalet av honom eller henne ägda och 
företrädda aktier utan begränsning i rösträtten. Endast 
preferensaktier skall, upp till ett ackumulerat belopp om 
30,5 MSEK äga rätt att erhålla utdelning av Bolagets 
behållna tillgångar. När nämnda belopp utdelats skall 
preferens- och stamaktieägare äga lika rätt att erhålla 
utdelning av Bolagets behållna tillgångar.

Samtliga aktier omfattas av förköp och hembudsför-
behåll

Aktierna i Prime Living är denominerade i svenska 
kronor och har emitterats i enlighet med svensk rätt 
och ägarnas rättigheter förknippade med aktierna kan 
endast ändras i enlighet med de förfaranden som anges 
i aktiebolagslagen (2005:551).

Prime Livings aktiekapital uppgår till 511 900 SEK 
fördelat på totalt 5 119 fullt inbetalda aktier, varav 2 832 
är stamaktier och 2 287 är preferensaktier. Kvotvärdet 
per aktie är 100 SEK. i tabellen nedan redovisas föränd-
ringar i aktiekapitalet från Bolagets registrering fram till 
och med datumet för Prospektets avgivande. 

Aktiekapital Kommentar

Per 2009-12-22 100 000 Vid bolagets bildande
Per 2011-11-14 108 700 Nyemission 87 aktier
Per 2012-04-02 111 900 Nyemission 32 aktier
Per 2013-06-11 511 900 Nyemission 4000 aktier

Aktien och ägarförhållanden
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StyrelSe, ledande befattningShavare och reviSor

Jan Severa (född 1962)
Styrelseledamot och VD sedan 2009
Jan har varit engagerad i Prime Living sedan 2009 och 
är Byggnadsingenjör samt Civilekonom utbildad vid 
Karlstad Universitet. Jan har tidigare varit styrelsemed-
lem samt VD för Fredell & Co Structured Finance AB 
och Europeloan Bank S.A.
Utöver sitt uppdrag i Prime Living har Jan Severa även 
följande uppdrag och är delägare (äger mer än 5% av 
bolaget ) eller ägare (äger 100% av bolaget) i följande 
bolag:

Uppdrag Befattning

Amun Capital AB
Styrelseledamot/

Ordförande

Amun Capital Sweden AB
Styrelseledamot/

Ordförande

Ardenne Invest AB
Styrelseledamot/

Ordförande

Ardenne Properties AB
Styrelseledamot/VD/

Ordförande
Bäckebrolax Innehavare
Comodo Real Estate AB Styrelseledamot/VD
Gudrun Development AB Styrelseledamot/VD
HBG Fastighetsutveckling 1 ek. förening Styrelseledamot
HBG Fastighetsutveckling 4 ek. förening Styrelseledamot
Helsingborg Ödåkra Studentbostäder AB Styrelsesuppleant

Kristineberg Bostäder AB
Styrelseledamot/VD/

Ordförande
Kristineberg Park Ekonomisk förening Styrelseledamot

Kryddfabriken Bostadrätt AB
Styrelseledamot/VD/

Ordförande

Nuarp Bygg & Handel AB
Styrelseledamot/VD/

Ordförande
PL Comercial AB Styrelseledamot/ VD

Skandinavisk Fastighetsfond AB
Styrelseledamot/VD/

Ordförande

Skandinavisk Fastighetsfond Bostad AB
Styrelseledamot/VD/

Ordförande
Skandinavisk Fastighetsfond  
Entrepenad AB

Styrelseledamot/VD/
Ordförande

Skandinavisk Fastighetsfond Holding AB
Styrelseledamot/VD/

Ordförande
Skandinavisk Fastighetsfond 
Kryddfabriken AB

Styrelseledamot/
Ordförande

Skandinaviska Fastigheter Sverige AB Styrelseledamot

Prime Living styrelse består av fyra personer, inklusive ordföranden, och har sitt 
säte i Stockholm. Styrelseledamöterna väljs årligen vid årsstämma för tiden intill 
slutet av nästa årsstämma. De styrelseledamöter som valdes av årsstämman i 
Bolaget den 28 juni 2013 redovisas nedan. Samtliga styrelseledamöter kan nås på 
Bolagets adress som återfinns i slutet av Prospektet.

Styrelse, ledande  
befattningshavare och revisor

Styrelse
Jan-Erik Karström (född 1945)
Styrelseordförande sedan 2009
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 utlandserfaren-
het ifrån uppdrag som Administration Manager för NCC 
i Jeddah, Saudi Arabien och Administration Manager 
Öresund Tunnel Contractors i Köpenhamn.

Utöver sitt uppdrag i Prime Living har Jan-Erik Karström 
även följande uppdrag och är delägare (äger mer än 5% 
av bolaget ) eller ägare (äger 100% av bolaget) i följande 
bolag:

Uppdrag Befattning

Comodo Finans AB
Styrelseledamot/

Ordförande

Comodo Real Estate AB
Styrelseledamot/

Ordförande

Gudrun Development AB
Styrelseledamot/

Ordförande

JPK Grovare AB
Styrelseledamot/

Ordförande/Delägare

LiViKa AB
Styrelseledamot/

Delägare
Meraxil Bygg och Fastighets Aktiebolag Styrelseledamot

PL Comercial AB
Styrelseledamot/

Ordförande

Rederi Aktiebolaget Atala
Styrelseledamot/

Ordförande

Scan Scaff AB
Styrelseledamot/

Ordförande

Super 9 AB
Styrelseledamot/

Ordförande

Sedan den 1 juni 2008 har Jan-Erik Karström varit verk-
sam i och avslutat uppdrag inom följande bolag:

Uppdrag Befattning

Hotel Vanilla AB Styrelselesuppleant
Kafé Domain Aktiebolag Styrelselesuppleant
LOHEN AB Styrelseledamot

Safecon Byggnadsställningar AB
Styrelseledamot/

Ordförande
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StyrelSe, ledande befattningShavare och reviSor

Ola Wengberg (född 1968)
Styrelseledamot sedan 2009
Ola har varit engagerad i Prime Living sedan 2009 
och är Civilekonom utbildad vid Handelshögskolan 
Göteborg. Tidigare har Ola varit controler vid Trygg 
Hansa Foreign Operations & Industrial Division samt 
styrelsemedlem och Managing Director på Fredell & Co 
Structured Finance. Ola har även tidigare erfarenhet 
från lånfinansiering genom sitt arbete som styrelse-
medlem och Senior Executive Director för Europeloan 
Finance N.V. 

Utöver sitt uppdrag i Prime Living har Ola Wengberg 
även följande uppdrag och är delägare (äger mer än 5% 
av bolaget ) eller ägare (äger 100% av bolaget) i följande 
bolag:

Uppdrag Befattning

Amun Capital AB Styrelseledamot
Amun Capital Sweden AB Styrelseledamot
Ardenne Invest AB Styrelselesuppleant
Ardenne Properties AB Styrelselesuppleant
Bostadsrättföreningen Körsbäret 12 Styrelseledamot
Gudrun Development AB Styrelseledamot
HBG Fastighetsutveckling 1 ek. förening Styrelseledamot
HBG Fastighetsutveckling 4 ek. förening Styrelseledamot
Kristineberg Bostäder AB Styrelseledamot
Kristineberg Park Ekonomisk förening Styrelseledamot
Kryddfabriken Bostadrätt AB Styrelselesuppleant

Minim Finance AB

Styrelselesuppleant/
Särskild delgivnings-

mottagare
Nuarp Bygg & Handel AB Styrelselesuppleant
PL Comercial AB Styrelseledamot
Skandinavisk Fastighetsfond AB Styrelselesuppleant
Skandinavisk Fastighetsfond Bostad AB Styrelselesuppleant
Skandinavisk Fastighetsfond  
Entrepenad AB Styrelselesuppleant
Skandinavisk Fastighetsfond Holding AB Styrelselesuppleant
Skandinavisk Fastighetsfond 
Kryddfabriken AB Styrelselesuppleant
Skandinaviska Fastigheter Sverige AB Styrelselesuppleant
Skandinaviska Fastigheter Vellinge AB Styrelselesuppleant
Skånelängan Borätt AB Styrelseledamot
Skånelängan Fastighets AB Styrelselesuppleant
Storlien Capital AB Styrelselesuppleant
Sågenhus 3 AB Styrelseledamot
Thomsons väg Ekonomisk förening Styrelseledamot
Vita Stränder Ekonomisk förening Styrelseledamot

Wengco Capital & Care AB
Styrelseledamot/

Ägare

Åtto Capital AB

Styrelselesuppleant/
Särskild delgivnings-

mottagare
Uppdrag i utländska bolag
Owal Capital OÜ (Estland) Ägare
Clube International Housing LTD

Skandinaviska Fastigheter Syd AB
Styrelseledamot/

Ordförande

Uppdrag Befattning

Skandinaviska Fastigheter Vellinge AB Styrelseledamot

Skånelängan Borätt AB
Styrelseledamot/VD/

Ordförande

Skånelängan Fastighets AB
Styrelseledamot/

Ordförande

Storlien Capital AB
Styrelseledamot/

Ordförande

Studentbostäder Nedra Runby AB
Styrelseledamot/VD/

Ordförande

Sågenhus 3 AB
Styrelseledamot/

Ordförande
Thomsons väg Ekonomisk förening Styrelseledamot
Träpanelen Etapp 1 Ekonomisk förening Styrelseledamot
Vita Stränder Ekonomisk förening Styrelseledamot

Åtto Capital AB
Styrelseledamot/

Ägare
Uppdrag i utländska bolag
Due Secondi Capital OÜ (Estland)
Clube International Housing LTD

Sedan den 1 juni 2008 har Jan Severa varit verksam i 
och avslutat uppdrag inom följande bolag:

Uppdrag Befattning

Bra Boende i Falkenberg AB
Styrelseledamot/VD/

Ordförande
Fagerhyltan Fastigheter 7 AB Styrelseledamot/VD

Forskröken 1 AB
Styrelseledamot/

Ordförande

Forskröken II AB
Styrelseledamot/

Ordförande

Forskröken III AB
Styrelseledamot/

Ordförande

Forskröken IV AB
Styrelseledamot/

Ordförande

Kristineberg Park AB
Styrelseledamot/VD/

Ordförande

Kristineberg Park Invest AB
Styrelseledamot/VD/

Ordförande

Kungsholmen Fridhemsgatan AB
Styrelseledamot/VD/

Ordförande
Majblommans Nacka Ekonomisk förening Styrelseledamot/VD

Midgårdsbo Fastigheter AB
Styrelseledamot/

Ordförande

Sandy Bay Invest AB
Styrelseledamot/VD/

Ordförande
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StyrelSe, ledande befattningShavare och reviSor

Revisor
Ulf Hartell Borgstrand (född 1960)
Ordinarie revisor i Prime Living sedan 2009. Ulf är 
auktoriserad revisor och medlem i yrkessammanslut-
ningen FAR SRS. Adressen till revisorn återfinns i slutet 
av Prospektet.

Övrig information om 
styrelsemedlemmar och ledande 
befattningshavare
Styrelsemedlemmarna har varit delaktiga i ett antal 
bolag, varav vissa har gått i konkurs eller likviderats. 

Kenneth Liberg har tidigare varit styrelseledamot i 
Wine Relations in Sweden AB där en likvidation avsluta-
des i februari 2009. 

Ola Wengberg har tidigare varit styrelsesuppleant i 
Sandy Bay Invest Aktiebolag där en likvidation avsluta-
des i januari 2009, Midgårdsbo Fastigheter AB där en 
likvidation avslutades i oktober 2009, styrelseledamot i 
Midgårdsbo Djursholm Ekonomisk förening där en likvi-
dation avslutades i oktober 2009 samt Kristineberg Park 
Invest AB där likvidation avslutades i maj 2010. 

Jan Severa har också varit ledande befattningshavare 
i form av styrelseledamot, verkställande direktör och 
styrelseordförande i Sandy Bay Invest Aktiebolag där 
en likvidation avslutades i januari 2009, Kungsholmen 
Fridhemsgatan AB där likvidation inleddes i juni 2012, 
Kristineberg Park Invest AB där en likvidation avslutades 
i maj 2010 samt styrelseledamot och styrelseordförande 
i Midgårdsbo Fastigheter AB där en likvidation avsluta-
des i oktober 2009. 

Det har i ovan nämnda likvidationer och konkurser 
inte riktats någon form av skadeståndskrav, krav på åter-
betalning eller annat ekonomiskt anspråk mot Kenneth 
Liberg, Ola Wengberg, Jan Severa eller någon annan 
bolagsföreträdare. Inte heller har Kenneth Liberg, Ola 
Wengberg eller Jan Severa varit föremål för utred-
ning 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 Bolaget. Det förekommer inte några 
intressekonflikter mellan, å ena sidan, ovanstående 
styrelseledamöters eller ledande befattningshavares 
skyldigheter gentemot Bolaget och, å andra sidan, deras 
privata intressen och/eller andra förpliktelser. Vidare 
har, utöver vad som angivits ovan, ingen av styrelseleda-
möterna eller de ledande befattningshavarna (i) dömts i 
något bedrägerirelaterat mål (ii) varit inblandade i någon 
konkurs, konkursförvaltning eller likvidation i egenskap 
av styrelseledamot eller ledande befattningshavare (iii) 
varit utsatt för officiella anklagelser eller sanktioner av 
övervakande eller lagstiftande myndigheter och ingen av 
dessa har av domstol förbjudits att agera som ledamot i 
styrelse eller ledande befattningshavare eller att på an-
nat sätt idka näringsverksamhet sedan den 1 juni 2008.

Sedan den 1 juni 2008 har Ola Wengberg varit verksam i 
och avslutat uppdrag inom följande bolag:

Uppdrag Befattning

Bra Boende i Falkenberg AB Styrelselesuppleant
Fagerhyltan Fastigheter 7 AB Styrelselesuppleant
Forskröken 1 AB Styrelselesuppleant
Forskröken II AB Styrelselesuppleant
Forskröken III AB Styrelselesuppleant
Forskröken IV AB Styrelselesuppleant
Kristineberg Park AB Styrelseledamot
Kristineberg Park Invest AB Styrelseledamot
Kryddfabriken Malmö Ekonomisk förening Styrelseledamot
Majblommans Nacka Ekonomisk förening Styrelseledamot
Midgårdsbo Djursholm Ekonomisk 
förening Styrelseledamot
Sandy Bay Invest AB Styrelseledamot
Skånelängan Ekonomisk förening Styrelseledamot

Kenneth Liberg (född 1958)
Styrelseledamot sedan 2009
Kenneth har varit engagerad i Prime Living sedan 2009 
och är utbildad vid Tekniskt Gymnasium i Borlänge.
Kenneth är grundare och VD för Comodo Finans AB 
samt Libergs Byggnadsställningar. Kenneth har tidigare 
varit VD för Thyssen Krupp Xervon. 

Utöver sitt uppdrag i Prime Living har Kenneth Liberg 
även följande uppdrag och är delägare (äger mer än 5% 
av bolaget ) eller ägare (äger 100% av bolaget) i följande 
bolag:

Uppdrag Befattning

Comodo Finans AB Styrelseledamot/ VD

Comodo Real Estate AB
Styrelseledamot/

Ägare
Ebbenjarka AB Styrelselesuppleant
Gudrun Development AB Styrelseledamot
Ideella föreningen Byggföretagar-
förbundet i Sverige med firma 
Byggföretagarförbundet i Sverige Styrelseledamot

Meraxil Bygg och Fastighets Aktiebolag
Styrelseledamot/

Ordförande
PL Comercial AB Styrelseledamot
Rederi Aktiebolaget Atala Styrelseledamot/ VD

Safecon Byggnadsställningar AB
Styrelseledamot/

Ordförande
Scan Scaff AB Styrelseledamot

Sedan den 1 juni 2008 har Kenneth Liberg varit verksam 
i och avslutat uppdrag inom följande bolag:

Uppdrag Befattning
Stockholms Byggmästareförenings 
Serviceaktiebolag Styrelselesuppleant
Wine Relation in Sweden AB Styrelseledamot
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Ägar- och bolagsstyrning

Svensk kod för bolagsstyrning
Svensk kod för bolagsstyrning behöver i dagsläget inte 
tillämpas för bolag vars aktier inte är föremål för handel. 
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.

Lagstiftning och bolagsordning
Prime Living tillämpar i första hand svensk aktiebolags-
lag samt de regler och rekommendationer som kommer 
att följa av Bolagets listning på en lämplig Handelsplats. 
Dessutom följer Prime Living de bestämmelser som 
föreskrivs i Bolagets bolagsordning. Se vidare i avsnitt 
”Bolagsordning”.

Bolagsstämma
Årsstämman i Prime Living hålls i Stockholm varje 
år och genomförs i enlighet med tillämplig lagstift-
ning. Kommunikéer och protokoll från stämmorna 
kommer att finnas tillgängliga på Bolagets hemsida, 
www.primeliving.se

Årsstämman 2013
Vid årsstämman som avhölls den 28 juni 2013 beviljade 
aktieägarna styrelse och VD ansvarsfrihet för räken-
skapsåret 2012. Vinsten om ca 80 KSEK balanserades i 
ny räkning.

Styrelsen
Styrelsen i Prime Living ska bestå av minst 3 och högst 
10 ledamöter med högst 10 suppleanter. Styrelsens 
ledamöter väljs av årsstämman för en period av ett år. 
Någon regel för hur länge en ledamot får sitta finns inte. 
Styrelsen har sitt säte i Stockholm.

Information om den nuvarande styrelsens medlemmar 
återfinns under avsnitt ”Styrelse, ledande befattningsha-
vare och revisor”.

Revisor
Vid extra bolagsstämma den 11 juni 2013 utsågs Ulf 
Hartell Borgstrand (född 1960) från revisionsbolaget 
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som huvudan-
svarig för revisionen intill tiden för nästa årsstämma. Ulf 
är auktoriserad revisor och medlem i yrkessammanslut-
ningen FAR SRS.

Ägar- och bolagsstyrning
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Tvister och rättsliga processer
Prime Living är inte, och har inte varit part i några 
rättsliga förfaranden eller skiljeförfaranden, inklusive 
ännu icke avgjorda ärenden eller sådana som Bolaget 
är medvetet om kan uppkomma, under de senaste tolv 
månaderna som nyligen har haft eller kunnat få bety-
dande effekter på Prime Livings finansiella ställning eller 
lönsamhet.

Allmänt
Prime Living är ett publikt aktiebolag med säte i Stock-
holm. Bolaget bedriver sin nuvarande verksamhet sedan 
den 9 februari 2009 och var innan dess ett lagerbolag. 
Bolaget regleras av aktiebolagslagen (2005:551) och 
dess organisationsnummer är 556715-7929. Bestäm-
melserna i bolagsordningen är ej mer långtgående än 
aktiebolagslagen vad gäller förändring av aktieägarnas 
rättigheter.

Koncernstruktur
Per dagen för detta Prospekt ser Prime Living koncer-
nen, där Prime Living AB är koncernens moderbolag, ut 
som följer, (inklusive moderbolagets ägarbolag):

Legala frågor och kompletterande 
information

Skandinavisk Fastighets-
fond Holding AB

(556724-5609)

Amun Capital AB
(556713-4258)

Prime Living AB
(556715-7929)

Prime Living 
Karlstad AB

(556869-5950)

Comodo Real
Estate  AB

(556119-7095)

Prime Living 
Oxie AB

(556920-0933)

Prime Living 
Lund AB

(556833-0046)

Studentbostäder
Nedra Runby AB
(556913-4371)

Gelba Spånga AB
(556411-2695)

Karlstad
Kornetten 2

Stockholm
Ferdinand 14

TP6 Oxie AB
(556921-5196)

TP1 Oxie AB
(556921-5204)

Stockholm
Ferdinand 10

Stockholm
Ferdinand 8

Malmö
Träpanelen 6

SIG Utveckling 2 AB
(556869-5950)

Comodo Finans AB
(556225-3236)

= fastighet ägd av Bolaget

Samtliga dotterbolag ägs till 100%

44,7% 1,0% 45,7% 8,7%

= Bolag/fastighet där avtal om förvärv har ingåtts men tillträde ej har skett
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Avtal och transaktioner med närstående
•  Comodo Finans AB, som äger 45, 7 procent av 

aktierna i Bolaget, har den 8 december 2008 lånat ut 
30,5 MSEK till Bolaget. Lånet löper räntefritt och ska 
återbetalas senast den 8 december 2018.

•  Comodo Finans AB har den sista december 2012 
lämnat ytterligare ett lån om 4 433 375 SEK till Bolaget. 
Lånet löper med 15 procents ränta och förfaller till 
betalning den 31 december 2015.

•  SIG Utveckling 2 AB, som äger 8,7 procent av Bolaget, 
har lämnat två separata lån till Bolaget, ett om 6 MSEK 
(i februari 2012) och ett om 3 MSEK (i juni 2012). Båda 
lånen löper med 15 procents ränta. Lånet om 6 MSEK 
förfaller till betalning den 15 april 2017 och lånet om 3 
MSEK förfaller till betalning den 15 juli 2017.

Väsentliga avtal
Förvärvsavtal avseende fastigheten Malmö 
Träpanelen 6
Genom ett köp av ett lagerbolag bildade Prime Living 
under 2013 bolaget Prime Living Oxie AB. Prime Living 
Oxie AB förvärvade genom ett dotterbolag fastigheten 
Malmö Träpanelen 6 i juni 2013. 

Låneavtal mellan Comodo Finans AB och Prime 
Living
Comodo Finans AB, som äger 45, 7 procent av aktierna 
i Bolaget, har den 8 december 2008 lånat ut 30,5 MSEK 
till Bolaget. Lånet löper räntefritt och ska återbetalas 
senast den 8 december 2018.

Pantsättning av pantbrev i fastighet till Roslagens 
Sparbank
Som säkerhet för lån lämnat i mars 2009 av Roslagens 
Sparbank som ursprungligen uppgick till 34,5 MSEK har 
fastigheterna Stockholm Ferdinand 8 samt Stockholm 
Ferdinand 10, båda belägna i Spånga i Stockholm, 
pantförskrivits till banken genom gemensamma pant-
brev uppgående till ett belopp om 34,5 MSEK. I dessa 
fastigheter kommer nya gemensamma pantbrev att tas 
ut, vilka tillsammans med befintliga pantbrev (nya och 
befintliga pantbrev uppgår totalt till 53 MSEK), kommer 
att utgöra säkerhet för den fordran som Bolaget kommer 
att ha på dotterbolaget Comodo Real Estate AB om 
motsvarande belopp genom ett vidarelån av emissions-
likviden. I samband med emissionen av Obligationerna 
kommer pantbreven att överlämnas till Agenten i dennes 
egenskap av företrädare för fordringshavarna. För yt-
terligare information om säkerheter för emissionen, se 
”Villkor för Erbjudandet”.

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 lösör-

eköpavtal där Prime Living försäljer samtliga student-
bostäder till Deutsche Leasing Sverige AB. Parterna är 
överens om att tillgångarna ska kvarstanna i säljarens 
besittning och tillgångarna har lösöre-registrerats.

Hyresavtal mellan Prime Living och Lunds 
Universitet 
Avtalet ger hyresgästen Lunds Universitet rätt att fritt i 
andra hand hyra ut lägenheter som uppförs på fastighe-
ten Studentkåren 4. Avtalet löper i tio år med startdatum 
den 15 oktober 2012. Lunds Universitet har att erlägga 
en indexreglerad månadshyra som för närvarande upp-
går till 4 350 SEK per lägenhet och parterna har slutit en 
särskild överenskommelse som begränsar möjligheter-
na att omförhandla hyresnivån. Prime Living ska enligt 
avtalet ställa en säkerhet för sina förpliktelser under 
avtalet i form av en bankgaranti om högst 3 MSEK. Vi-
dare har Prime Living gått i borgen för sitt avtalsslutande 
dotterbolags rätta fullgörande av avtalet.

Pantsättning av pantbrev i fastighet mellan Ålands-
banken Sverige AB och Prime Living
Till säkerhet för de lån om 5,7 MSEK, lämnat i oktober 
2011, respektive 11,4 MSEK, lämnat i juni 2012, som 
Prime Living har erhållit från Ålandsbanken har fastighe-
ten Karlstad Kornetten 2 genom två separata pantaavtal 
pantsatts upp till ett värde av 17,1 MSEK. I anslutning 
till pantsättningen har även Prime Living tecknat en 
ansvarsförbindelse-försäkring hos IF skadeförsäkringar 
AB.

Avtalspaket avseende Nedra Runby 1:58
Den 14 mars 2013 ingick Prime Living och Bo i Väsby 
AB ett villkorat aktieöverlåtelseavtal avseende samtliga 
aktier i bolaget Studentbostäder Nedra Runby AB (”SNR 
AB”) varvid Prime Living överlät aktierna till Bo i Väsby 
AB. SNR AB har genom ett nyttjanderättsavtal med 
ägaren till fastigheten Upplands Väsby Nedra Runby 
1:58, Upplands Väsby kommun, erhållit ett samtycke till 
att upprätta 54 studentbostäder. SNR AB har i sin tur 
ingått ett avtal med Prime Living som innebär att 54 stu-
dentbostäder får upprättas på fastigheten på ofri grund. 
SNR AB erhöll bygglov för 54 studentbostäder den 16 
april 2013. Modular Living AB är totalentreprenör för 
bebyggelsen av studentbostäderna. När bebyggelsen är 
färdigställd kommer samtliga tillgångar på fastigheten att 
säljas till Bo i Väsby AB. Detta beräknas ske under tredje 
kvartalet 2013.

Förvärvsavtal avseende Gelba Spånga AB
Prime Living ingick 2009 avtal avseende förvärv av 
Gelba Spånga AB från Gelba Fastigheter AB, men tillträ-
de har ännu inte skett. Prime Living bedömer att tillträde 
ska kunna sker under den andra halvan av 2013. Fast-
igheten Stockholm Ferdinand 14 ägs av Gelba Spånga 
AB och nya pantbrev kommer att tas ut i fastigheten.  
Tillsammans med befintliga pantbrev kommer inteck-
ningarna att uppgå till totalt 87 MSEK. Samtliga pantbrev 
kommer att ställas som säkerhet för den fordran om som 
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Bolaget kommer att ha på Gelba Spånga AB efter det 
att 87 MSEK av emissionslikviden har lånats ut till Gelba 
Spånga AB. I samband med pantsättningen av dessa 
säkerheter kommer säkerheterna avseende fordran att 
återpantsättas till Agenten i dennes egenskap av företrä-
dare för fordringshavarna. För ytterligare information om 
säkerheter för emissionen, se ”Villkor för Erbjudandet”.

Tillstånd och licenser
Bolaget har inga och behöver inga särskilda tillstånd 
eller licenser för sin verksamhet.

Aktieägareavtal
Såvitt styrelsen känner till existerar inga aktieägaravtal 
eller motsvarande avtal mellan aktieägare i Prime Living 
i syfte att skapa ett gemensamt inflytande över Bolaget.

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

Anställda
Prime Living anlitar i dagsläget 3 personer, varav två, 
Jan Severa (VD) och David Färm (projektledare på halv-
tid) är anställda och Christina Aspefalk (CFO) är anlitade 
på konsultbasis.

Fast egendom och hyresavtal
Prime Living äger fastigheterna; i) Karlstad Kornetten 
2; ii) Stockholm Ferdinand 8; iii) Stockholm Ferdinand 
10; och iv) Malmö Träpanelen 6. Pantbrev har eller ska i 
olika utsträckning tas ut i vissa av fastigheterna och flera 
av pantbreven i vissa av fastigheterna är pantsatta som 
säkerhet för finansieringen av Prime Livings verksamhet 
(se ovan under ”Väsentliga avtal”). Bolaget har vidare 
ingått ett avtal om att förvärva samtliga aktier i Gelba 
Spånga AB som i sin tur äger fastigheten Stockholm 
Ferdinand 14. Bolaget avser fullborda det förvärvet så 
snart Erbjudandet är genomförd. 

Immateriella rättigheter
Prime Living är innehavare till domännamnet 
www.primeliving.se men äger därutöver inga immate-
riella rättigheter.

Miljöfrågor
All entreprenadrelaterad verksamhet innebär miljörisker 
och regleras genom lagstiftning och bestämmelser i 
respektive land. Såvitt styrelsen 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 Prospektet.

Informationspolicy
Inför upptagandet till handel av Obligationerna kommer 
Prime Living att anta 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 informa-
tionsgivning ska vara korrekt, snabb och tydlig. Det ska 
vara lätt att hitta och erhålla information för såväl med-
arbetare internt som för externa intressenter. Kvalitativ 
information, som aldrig får vara tvetydig eller missvis-
ande, är en viktig ledstjärna. Oriktiga uppgifter får aldrig 
lämnas ut. Svårigheter och problem ska belysas korrekt, 
samtidigt 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 infor-
mationsansvaret. Verkställande direktör delegerar 
uppgiften att sprida informationen vidare till respektive 
funktionschef. Verkställande direktören är ytterst ansva-
rig för information som berör handeln med av Bolaget 
utgivna finansiella instrument. Endast verkställande 
direktören och styrelsen uttalar sig om koncernfrågor 
och ekonomiskt relaterade frågor. Pressmeddelanden 
och liknande ska godkännas av verkställande direktö-
ren. Investerarrelationer (information till marknaden, 
finansanalytiker med flera) handläggs alltid av verkstäl-
lande direktören.

Finansiell och strategisk information
Finansiell och strategisk information är ofta kurs-
påverkande och måste alltid spridas av vissa källor 
samtidigt till visst antal mottagare. Med anledning av 
att Obligationerna noteras kommer delårsrapporter, 
bokslutskommuniké och årsredovisning tas fram och 
publiceras i enlighet med gällande regelverk. Övergri-
pande ansvar för den finansiella informationen innehas 
av verkställande direktören. Analytikerrapporter kom-
menteras enbart genom att verkställande direktör rättar 
rena sakfel. Den finansiella rapporteringen ska finnas 
tillgänglig såväl i tryckt form som på Bolagets hemsida, 
www.primeliving.se. 

Informationsläckor och rykten
Informationsläckor förebyggs genom att informations-
mottagaren medvetandegörs om att den lämnade 
informationen är konfidentiell. Bolaget strävar efter att 
loggbok ska föras över de personer som tar del av kon-
fidentiell information i samband med viktiga affärshän-
delser. Verkställande direktör ansvarar för loggboken. 
Bolaget har som policy att inte kommentera rykten.

Handlingar som hålls tillgängliga för 
inspektion
Årsredovisningar och annan information för vissa inhem-
ska juridiska personer lämnas till Bolagsverket i enlighet 
med svenska regler och förordningar. Prime Livings 
tillhandahåller även årsredovisningar, bokslutskommu-
nikéer, pressmeddelanden och annan information på sin 
hemsida, www.primeliving.se. Adress återfinns i slutet 
av Prospektet.
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Säkerhet för Erbjudandet
Emissionslikviden kommer bl.a. att användas för vidare-
lån till dotterbolaget Comodo Real Estate AB, som äger 
fastigheterna Stockholm Ferdinand 8 och Stockholm 
Ferdinand 10. Bolaget kommer totalt att ha lån i förhål-
lande till Comodo Real Estate AB om 53 MSEK. I sam-
band med att Obligationslånet tas kommer Bolaget även 
att slutföra förvärvet av Gelba Spånga AB, som äger 
fastigheten Stockholm Ferdinand 14. Bolaget kommer 
att ha fodringar på Gelba Spånga AB (Gelba Spånga AB 
och Comodo Real Estate AB benämns nedan gemen-
samt ”Låntagarna”) om totalt 87 MSEK. Låntagarnas lån 
kommer att dokumenteras i form av reverser ställda till 
Bolaget. Vidare kommer befintliga och nya pantbrev i de 
fastigheter som Låntagarna äger att ställas till Bolaget 
som säkerheter för Bolagets fordringar på Låntagarna. 

Såväl reverserna som pantbreven kommer att utgöra 
säkerhet för de investerare som tecknar Obligationerna. 
Säkerheterna kommer att ställas genom att Bolaget 
pantsätter (i reversernas fall) och återpantsätter (i pant-
brevens fall) reverserna och pantbreven till Agenten i 
dennes egenskap av företrädare för fordringshavarna.

För ytterligare information om säkerheten för Erbjudan-
det, se ”Villkor för Erbjudandet”.
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Handlingar införlivade genom Hänvisning 

De delar i nedan angivna dokument som införlivas i 
Prospektet genom hänvisning är delar av detta Pro-
spekt. Nedan angiven information som del av följande 
dokument skall anses införlivade i Prospektet genom 
hänvisning: Prime Livings årsredovisningar för år 2010, 
2011 samt 2012.

Informationen, till vilken hänvisning sker, skall läsas som 
en del av detta Prospekt. Informationen finns tillgänglig 
på Prime Livings hemsida, www.primeliving.se eller kan 
erhållas av Bolaget i pappersformat under Prospektets 
giltighetstid vid Bolagets huvudkontor.

Adressen till Bolagets huvudkontor återfinns i slutet av 
Prospektet.

Information Källa
Reviderade resultat- och balansräkningar, noter och information om 
redovisningsprinciper för räkenskapsåren 2010, 2011 och 2012. Årsredovisning 2012, sid 3-8

Årsredovisning 2011, sid 3-7
Årsredovisning 2010, sid 3-7

Revisionsberättelser för räkenskapsåren 2010, 2011, 2012 Årsredovisning 2012, sid 10
Årsredovisning 2011, sid 11
Årsredovisning 2010, sid 10

Handlingar införlivade  
genom hänvisning
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 1 

 
Prime Living AB (publ) 
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1 Definitioner 

I dessa Villkor har definierade termer följande betydelse: 

”Agent” avser CorpNordic Sverige AB, org. nr. 556625-5476, Box 16285, 103 25 Stockholm, 
eller annan agent som från tid till annan representerar Fordringshavarna enligt dessa Villkor; 

”Avstämningsdagen” har den innebörd som beskrivs i punkt 9.1; 

”Bankdag” avser dag (som inte är lördag eller söndag) då banker normalt är öppna i Sverige; 

”Bolaget” avser Prime Living AB (publ), org. nr. 556715-7929; 

”Comodo-fordringen” avser Bolagets fordran på dotterbolaget Comodo Real Estate AB om 
53 000 000 kronor; 

”Dotterbolag” avser en svensk eller utländsk juridisk person (oavsett registrering) som vid 
var tidpunkt, direkt eller indirekt, är ett dotterbolag till Bolaget enligt aktiebolagslagen 
(2005:511); 

”Efterträdande Agent” har den innebörd som anges i punkt 15.1; 

”Emissionsdag” avser den 30 september 2013; 

”Emissionsinstitut” avser emissionsinstitutet för Obligationerna, från tid till annan, f.n. 
Mangold Fondkommission AB, org. nr 556585-1267, Box 55691, 102 15 Stockholm; 

”Euroclear” avser Bolagets centrala värdepappersförvarare avseende Obligationerna från tid 
till annan, f.n. Euroclear Sweden AB, org. nr 556112-8074, Box 191, SE-101 23 Stockholm; 

”Extraordinärt Beslut” har den innebörd som anges i punkt 13.5; 

”Fordringshavare” avser den som är registrerad på VP-konto som borgenär eller som är 
berättigad att i annat fall ta emot betalning i fråga om en Obligation enligt dessa Villkor; 

”Fordringshavarmöte” har den innebörd som anges i punkt 13.1; 

”Förtida inlösen” har den innebörd som anges i punkt 8.2.1; 

”Gelba-fordringen” avser Bolagets fordran på Gelba Spånga AB (som Bolaget har ingått 
avtal om att förvärva men vilket ännu ej fullbordats) om 87 000 000 kronor; 

”Handelsplatsen” avser NASDAQ OMX First North Bond Market, Stockholm, annan MTF 
eller organiserad marknadsplats; 

”Inlösendagen” avser Återbetalningsdag eller sådan tidigare dag som följer av punkt 8.2, 8.3, 
8.4 eller punkt 12; 

”Justerat Nominellt Belopp” avser det sammanlagda utestående Nominella Beloppet av 
Obligationer som inte innehas av Bolaget eller något annat Koncernbolag; 

”Koncern” avser Bolaget och dess Dotterbolag, och ett ”Koncernbolag” betyder Bolaget 
eller något av Dotterbolagen; 
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”Kontoförande Institut” avser bank eller annan som innehar vederbörligt tillstånd att vara 
kontoförande institut enligt lag (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument och 
hos vilken Fordringshavare öppnat VP-konto avseende Obligationerna; 

”MTF” avser sådan handelsplattform (Multilateral Trading Facility) vartill hänvisas i lag 
(2007:528) om värdepappersmarknaden; 

”Nominellt Belopp” har den innebord som anges i punkt 2.1; 

”Obligation” avser skuldförbindelse enligt 1 kap. 3 § lagen (1998:1479) om kontoföring av 
finansiella instrument utgiven av Bolaget i enlighet med dessa Villkor; 

“Pantavtal I” avser pantavtalet rörande pantsättningen av Säkerhet I och utgör en integrerad 
del av Villkoren; 

“Pantavtal II” avser pantavtalet rörande pantsättningen av Säkerhet II och utgör en integrerad 
del av Villkoren; 

“Pantavtalen” avser Pantavtal I och Pantavtal II;  

”Relevant Part” har den innebörd som anges i punkt 20.1; 

”Ränteförfallodag” avser 30 mars, 30 juni, 30 september och 30 december varje år eller om 
sådan dag inte är en Bankdag, den närmast efterföljande Bankdagen, samt 
Återbetalningsdagen. Den första Ränteförfallodagen ska vara den 30 juni 2014; 

”Ränteperiod” avser den period som börjar från (men exkluderar) Emissionsdagen eller varje 
Ränteförfallodag, och som löper till och med (och inkluderar) nästa Ränteförfallodag; 

”Räntesats” avser en årlig ränta om 9-11,5 procent per år, beräknat utifrån ett år om 360 
dagar fördelat på 12 månader, vardera månad bestående av 30 dagar; 

”Räntetäckningsgrad” avser resultat, exklusive värdeförändringar, efter finansnetto plus 
finansiella kostnader dividerat med finansiella kostnader; 

”Säkerhet I” avser Bolagets pantsättning av Comodo-fordringen, jämte återpantsättningen av 
pantbrev i fastigheterna Stockholm Ferdinand 8/10 till Agenten (i egenskap av företrädare 
för Fordringshavarna) i enlighet med Pantavtal I, till säkerhet för Bolagets rätta fullgörande 
under dessa Villkor; 

”Säkerhet II” avser Bolagets pantsättning av Gelba-fordringen, jämte återpantsättningen av 
pantbrev i fastigheten Stockholm Ferdinand 14 till Agenten (i egenskap av företrädare för 
Fordringshavarna), i enlighet med Pantavtal II, till säkerhet för Bolagets rätta fullgörande 
under dessa Villkor; 

”Säkerheterna” avser Säkerhet I och Säkerhet II; 

”Uppsägningsgrund” avser sådan händelse eller omständighet som är angiven i punkt 12.1; 

”Villkor” avser dessa villkor (inklusive Pantavtalen) och, i tillämpliga avseenden, 
Obligationerna; 
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”VP-konto” avser värdepapperskonto, d.v.s. ett avstämningskonto (konto för aktier och andra 
värdepapper) enligt 4 kap. 16 § lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument; 
och 

”Återbetalningsdag” avser 30 september 2016. 

2 Obligationerna  

2.1 Det sammanlagda beloppet av obligationslånet uppgår till högst hundrafyrtio miljoner 
(140 000 000) kronor och representeras av Obligationer, vardera med ett nominellt belopp om 
tio tusen (10 000) kronor, (”Nominellt Belopp”). 

2.2 Varje Obligation kommer att emitteras till ett pris motsvarande 100 procent av det Nominella 
Beloppet. 

2.3 Bolaget förbinder sig att återbetala Obligationerna, att betala ränta och att i övrigt agera i 
enlighet med och uppfylla dessa Villkor.  

3 Obligationernas förhållande till annan skuld 

Obligationerna utgör ej efterställda, direkta, ovillkorade och säkerställda förpliktelser för 
Bolaget. Obligationerna är fritt överlåtbara.  

4 Registrering av Obligationerna etc.  

4.1 Obligationerna ska för Fordringshavarnas räkning registreras på VP-konto hos Euroclear. Inga 
fysiska värdepapper kommer att utfärdas. Den som på grund av uppdrag, pantsättning, 
bestämmelser i föräldrabalken (1949:381), villkor i testamente eller gåvobrev eller annars 
förvärvat rätt att ta emot betalning under Obligationerna ska låta registrera sin rätt till 
betalning. Begäran om viss registreringsåtgärd avseende Obligationerna ska riktas till 
Kontoförande Institut. 

4.2 Bolaget ska äga rätt att erhålla information avseende Obligationerna ur den av Euroclear förda 
skuldboken.  

4.3 Bolaget får och ska, på Agentens begäran, inhämta och tillhandahålla Agenten information ur 
den av Euroclear förda skuldboken, eller, på Agentens begäran, förse Agenten med fullmakt 
för att kunna erhålla relevant information. Agenten ska också (i den mån regelverket för 
Bolagets centrala värdepappersförvarare så tillåter) vara behörig att erhålla information från 
den aktuella skuldboken.  

5 Listning 

Bolaget ska verka för att Obligationerna senast sextio (60) kalenderdagar efter 
Emissionsdagen noteras och upptas till handel på Handelsplatsen. 

6 Säkerhet 

6.1 På Emissionsdagen ska Bolaget genom pantsättning till Agenten (i dennes egenskap av 
företrädare för Fordringshavarna) och i enlighet med Pantavtalen pantsätta Säkerheterna, 
såsom säkerhet för Bolagets förpliktelser och skyldigheter enligt Villkoren. 

6.2 Vid överlåtelse av Obligationer av en Fordringshavare till en annan Fordringshavare eller 
någon som vid överlåtelsen blir Fordringshavare, så ska den överlåtande Fordringshavarens 
rättigheter och Bolagets skyldigheter enligt Villkoren och Pantavtalen omfattas av 
överlåtelsen och därigenom överlåtas till den övertagande Fordringshavaren. 

6.3 Agenten ska inneha Säkerheterna för Fordringshavarnas räkning i enlighet med Pantavtalen 
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och Villkoren. 

6.4 Tillgångar återvunna genom verkställighet av Pantavtalen ska distribueras proportionerligt 
mellan Fordringshavarna i relation till varje Fordringshavares fordran i enlighet med 
Villkoren. 

6.5 Om Agenten har rätt att säga upp Obligationerna till betalning i enlighet med punkt 12, ska 
Agenten, utan Fordringshavarnas uttryckliga medgivande, ha rätt att verkställa Säkerheterna i 
enlighet med Pantavtalen. 

6.6 Agenten ansvarar inte för vidtagen eller underlåten handling med anledning av verkställighet 
av Säkerheterna i enlighet med Pantavtalen, såvida inte sådant ansvar direkt är orsakat av 
Agentens grova vårdslöshet eller avsiktliga försummelse. 

7 Ränta 

7.1 Obligationerna löper med ränta från (men exklusive) Emissionsdagen till och med (och 
inklusive) Inlösendagen enligt Räntesatsen på utestående Nominellt Belopp. Räntan ska 
erläggas kvartalsvis, vid varje Räntebetalningsdatum, eller (i förekommande fall) för aktuell 
Ränteperiod i efterskott. Ränta ska för varje Ränteperiod beräknas på grundval av ett år om 
360 dagar bestående av 12 månader med 30 dagar i respektive månad, eller, vid händelse av 
icke fullbordad månad, det faktiska antalet dagar i månaden, och annars i enlighet med punkt 
7.2.  

7.2 Om Räntesatsen för en Ränteperiod inte kan beräknas på grund av sådant hinder som framgår 
av punkt 20.1, ska Räntesatsen för den föregående Ränteperioden tillämpas. Så snart hindret 
har upphört ska Räntesatsen fastställas för innevarande Ränteperiod, vilken ska gälla från den 
andra Bankdagen efter dagen för fastställandet till och med utgången av (inklusive) den då 
löpande Ränteperioden. 

8 Återbetalning, inlösen och förvärv 

8.1 Återbetalning 

Bolaget ska återbetala alla utestående Obligationer på Återbetalningsdagen, eller den tidigare 
dag som följer av dessa Villkor. 

8.2 Förtida Inlösen  

8.2.1 Vid händelse att Obligationerna avnoteras från Handelsplatsen utan att senast trettio (30) 
Bankdagar därefter fortsätta att handlas på annan MTF eller organiserad marknadsplats ska 
varje Fordringshavare ha rätt att begära förtida inlösen (”Förtida Inlösen”) av 
Fordringshavarens Obligationer i dess helhet till Nominellt Belopp jämte upplupen ränta till 
och med (och inklusive) dagen för Förtida Inlösen. 

8.2.2 Begäran om Förtida Inlösen ska framställas inom trettio (30) dagar efter det att Bolaget 
meddelat Fordringshavarna om en avnotering från Handelsplatsen. Meddelande om 
avnotering från Handelsplatsen ska lämnas så snart som möjligt efter det att avnoteringen har 
skett.   

8.2.3 Begäran om Förtida Inlösen ska göras skriftligen i enlighet med punkt 17. 

8.2.4 Bolaget ska senast femton (15) Bankdagar efter dagen då Bolaget mottog begäran om Förtida 
Inlösen återbetala samtliga Obligationer som är föremål för Förtida Inlösen, jämte upplupen 
ränta till och med (och inklusive) dagen för Förtida Inlösen. 
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8.3 Frivillig inlösen av Bolaget 

Bolaget har rätt att inlösa alla (men inte endast vissa) Obligationer på varje Bankdag som 
infaller senare än ett (1) år efter Emissionsdagen. Bolaget kan utnyttja rätten genom att, i 
enlighet med punkt 17, meddela Fordringahavarna samt Agenten minst trettio (30) dagar och 
högst sextio (60) dagar i förväg. Sådant meddelande ska vara oåterkalleligt och ange datum 
för inlösen och relevant Avstämningsdag. Obligationerna ska inlösas till ett belopp som 
motsvarar: 

(a) 104,0 procent av det Nominella beloppet, om inlösen sker under perioden från den dag 
som infaller ett (1) år efter Emissionsdagen till och med den dag som infaller två (2) år 
efter Emissionsdagen; 

(b) 102,5 procent av det Nominella beloppet, om inlösen sker under perioden från den dag 
som infaller två (2) år efter Emissionsdagen till och med den dag som infaller tre (3) år 
efter Emissionsdagen; 

Dessutom ska Bolaget betala upplupen ränta enligt punkt 7 från (men exklusive) den senaste 
Ränteförfallodagen till och med (och inklusive) dagen för frivillig inlösen. 

8.4 Tvingande inlösen 

Bolaget ska lösa in alla Obligationer till 100 procent av det Nominella Beloppet om det är 
eller blir olagligt för Bolaget att uppfylla sina åtaganden i enlighet med dessa Villkor.  

8.5 Egna förvärv 

Med förbehåll för tillämplig lag kan Bolaget när som helst förvärva Obligationer på 
marknaden eller på annat sätt. Bolaget har rätt att behålla, sälja eller annullera Obligationer 
som innehas av Bolaget.  

 

9 Betalning av lånebelopp och ränta 

9.1 Betalning av lånebelopp och ränta ska ske till den som är Fordringshavare på femte 
Bankdagen före respektive förfallodag eller på sådan annan Bankdag som är närmare 
respektive förfallodag och som generellt tillämpas på den svenska obligationsmarknaden 
(”Avstämningsdagen”). 

9.2 Har en Fordringshavare genom Kontoförande Institut låtit registrera att lånebelopp och 
räntebelopp ska sättas in på visst anvisat bankkonto, sker insättningen genom Euroclears 
försorg på vederbörlig förfallodag. I annat fall översänder Euroclear belopp till 
Fordringshavaren under den adress som på Avstämningsdagen finns registrerad för denne hos 
Euroclear. 

9.3 Skulle Euroclear, på grund av dröjsmål från Bolagets sida eller på grund av annat hinder, inte 
ha möjlighet att erlägga betalning enligt punkt 9.2, ska Bolaget tillse att sådana belopp betalas 
till de som är Fordringshavare på den aktuella Avstämningsdagen så snart hindret har upphört. 

9.4 Skulle Bolaget, på grund av hinder för Euroclear enligt punkt 20.1, inte kunna erlägga 
betalning på en Förfallodag, får Bolaget skjuta upp betalningen tills dess att hindret har 
upphört. Så länge betalningen är uppskjuten skall ränta enligt punkt 10 utgå.  

9.5 Visar det sig att den som tillställts belopp enligt denna punkt 9 saknade rätt att motta 
betalning, ska Bolaget och Euroclear likväl anses ha fullgjort sina skyldigheter, förutsatt att 
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Bolaget och/eller Euroclear inte hade kännedom om att beloppet erlades till fel mottagare och 
förutsatt att Bolaget och/eller Euroclear har iakttagit normal aktsamhet. 

9.6 Har såväl lånebelopp som ränta förfallit till betalning och saknas tillgängliga medel för full 
betalning, ska tillgängliga medel i första hand användas till betalning av ränta och i andra 
hand till betalning av lånebeloppet. 

10 Dröjsmålsränta 

10.1 Vid dröjsmål med betalning av förfallet belopp ska Bolaget erlägga dröjsmålsränta på det 
förfallna beloppet. Sådan dröjsmålsränta löper med en årlig räntesats om tre (3) procent från 
förfallodagen till och med den dag då betalning erläggs, beräknat i enlighet med punkt 7.1.  
Upplupen dröjsmålsränta ska inte kapitaliseras.   

10.2 Beror dröjsmålet av sådant hinder på Agenten, Emissionsinstitutet eller Euroclear som avses i 
punkt 20.1, ska dröjsmålsränta inte erläggas av Bolaget. 

11 Bolagets åtaganden 

11.1 Informationsåtaganden 

11.1.1 Bolaget åtar sig, så länge någon Obligation är utestående, att: 

(a) omedelbart meddela Agenten om det föreligger en Uppsägningsgrund (enligt punkt 12.1) 
eller om en händelse inträffat som sannolikt skapar en Uppsägningsgrund; 

(b) så länge Obligationerna är upptagna till handel vid Handelsplatsen, offentliggöra 
information i enlighet med Handelsplatsens regelverk, inkluderande men inte begränsat 
till finansiella rapporter; och 

(c) tillställa Agenten sådan information om Bolagets finansiella ställning som Agenten 
skäligen kan begära, samt (i) senast samma dag som Bolaget publicerar/skickar ut 
kallelse till årsstämma och (ii) senast tjugo (20) dagar efter Agentens skäliga begäran, 
skriftligen bekräfta i ett särskilt intyg, vilket ska följa den struktur som bilagts som 
bilaga 1 (Struktur för efterlevnadsintyg), som undertecknats av två behöriga 
firmatecknare för Bolagets räkning, att, såvitt Bolaget känner till, inget förhållande 
föreligger som skulle berättiga Agenten att säga upp de utestående Obligationerna till 
omedelbar betalning eller, om Bolaget känner till att ett sådant förhållande föreligger, 
beskriva detta samt de eventuella åtgärder som vidtas för att åstadkomma rättelse.  

11.1.2 Bolaget ska på Agentens eller Emissionsinstitutets begäran tillhandahålla sådana dokument 
och sådan information som är nödvändig för att Agenten eller Emissionsinstitutet ska kunna 
utöva sina rättigheter och skyldigheter i enlighet med dessa Villkor samt följa för uppdraget 
tillämpliga lagar och bestämmelser. 

11.1.3 Bolagets skyldigheter att tillhandahålla information i enlighet med dessa Villkor ska gälla 
såvida det inte strider mot gällande lagstiftning eller Handelsplatsens regelverk. 

11.2 Allmänna åtaganden 

Så länge någon Obligation är utestående åtar sig Bolaget: 

(a) Efterlevnad av lagar etc.: att tillse att Bolaget i alla väsentliga avseenden följer de lagar 
och regler som, från tid till annan, är tillämpliga. Bolaget ska också tillse att Bolaget 
vidmakthåller och i alla väsentliga avseenden följer tillstånd, godkännanden, licenser etc. 
som krävs för att bedriva verksamheten. 
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(b) Förmånsrättsligt läge: att betalningsförpliktelserna enligt dessa Villkor, med undantag 
för sådana betalningsförpliktelser som har lagstadgad förmånsrätt, alltid ska ha samma 
förmånsrättsliga läge utan inbördes ordning och åtminstone ha samma förmånsrättsliga 
läge som Bolagets övriga icke-efterställda betalningsförpliktelser utan allmän eller 
särskild förmånsrätt. 

(c) Begränsad utdelning: att inte besluta om någon utdelning på Bolagets aktier, annat än 
om Bolagets Räntetäckningsgrad under en period om fyra sammanhängande kvartal före 
kvartalet då utdelningen föreslås har en Räntetäckningsgrad som inte understiger 1,5. Så 
snart utdelning på Bolagets aktier föreslås bolagsstämma ska Bolaget tillställa Agenten 
ett efterlevnadsintyg i enlighet med bilaga 1 om att inget förhållande föreligger, såvitt 
Bolaget känner till, som skulle berättiga Agenten att säga upp de utestående 
Obligationerna till omedelbar betalning, inklusive men inte begränsat till efterlevnad av 
denna punkt. Bolaget skall även till bilaga 1 bilägga beräkningsunderlag som styrker att 
kravet på Räntetäckningsgraden är uppfyllt samt underlag som klargör vad beloppet på 
den utdelning som Bolaget önskar besluta om uppgår till. 

11.3 Undantag 

Agenten får, för Fordringshavarnas räkning, medge undantag från vissa eller samtliga de 
åtaganden som framgår av denna punkt 11 under förutsättning att det enligt Agentens egen 
bedömning ställts fullgod säkerhet för Bolagets rätta fullgörande av sina förpliktelser enligt 
Obligationerna. 

12 Uppsägning av Obligationerna 

12.1 Agenten är, för Fordringshavarnas räkning, berättigad att förklara att alla, men inte endast 
vissa, Obligationer vid den tidpunkt som Agenten genom meddelande till Bolaget bestämmer 
förfaller till omedelbar betalning, om (var och en utgör en ”Uppsägningsgrund”): 

(a) Bolaget inte i rätt tid betalar för Bolaget förfallet belopp enligt Obligationerna, såvida 
inte betalningsdröjsmålet beror på ett administrativt eller tekniskt fel och betalning sker 
inom tio (10) Bankdagar efter ursprunglig förfallodag; 

(b) Bolaget inte fullgör sina förpliktelser enligt dessa Villkor, eller på annat satt handlar i 
strid mot dem, såvida inte överträdelsen kan läkas genom rättelse och rättelse sker inom 
trettio (30) Bankdagar beroende av vad som inträffar först, att Agenten uppmanar 
Bolaget att vidta rättelse eller om Bolaget blir varse överträdelsen; 

(c) Bolaget: 

i. är, eller kan antas bli, insolvent enligt svensk rätt; 
ii. medger sin oförmåga att betala sina skulder allteftersom de förfaller jämlikt 2 kap. 

7-9 §§ Konkurslagen (1987:672);  
iii. ställer in sina betalningar; 
iv. inleder ackordsförhandlingar i syfte att upprätta en avbetalningsplan over sina 

skulder (inkluderat företagsrekonstruktion enligt lag (1996:764) om 
företagsrekonstruktion); eller 

v. blir föremål för likvidation; eller 
 

(d) Bolaget upphör med sin verksamhet eller Bolaget och/eller Koncernen väsentligen 
förändrar sin verksamhet, 
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12.2 Agenten får dock inte förklara Obligationerna förfallna till betalning om Uppsägningsgrunden 
ej längre är pågående eller om Uppsägningsgrunden har eftergetts (i) av Agenten, eller (ii) av 
Fordringshavarmöte eller (iii) genom skriftligt beslutsförfarande. Vid (ii) eller (iii) skall ett 
majoritetskrav om femtio (50) procent baserat på det Justerade Nominella Beloppet gälla. 

12.3 Generella regler för förtida återbetalning 

12.3.1 Vid händelse som innebär Uppsägningsgrund ska Agenten informera Fordringshavarna om 
detta och överväga om Obligationerna, genom underrättelse till Bolaget, ska återbetalas i 
förtid. Agenten ska inom tio (10) Bankdagar från dagen då Agenten fick kännedom om att 
händelse som medför Uppsägningsgrund har inträffat, bestämma om Obligationerna ska 
återbetalas i förtid.  

12.3.2 Om Agenten beslutar att förtida återbetalning av Obligationerna inte ska ske, ska Agenten 
omedelbart inhämta instruktioner från Fordringshavarna enligt punkt 13. Om 
Fordringshavarna instruerar Agenten om återbetalning av Obligationerna i förtid ska Agenten 
omedelbart fastställa Obligationerna som förfallna och återbetalningsbara. Om de kostnader, 
förluster eller skyldigheter som Agenten kan komma att lida vid fullföljande av sådana 
instruktioner enligt Agentens rimliga uppfattning inte täcks genom en förväntad utdelning av 
intäkterna, får Agenten avstå från att agera i enlighet med Fordringshavarnas instruktioner 
tills dess att Agenten har mottagit sådan ersättning (eller säkerhet därför) som Agenten 
rimligen kan kräva. 

12.3.3 Om rätten till förtida återbetalning av Obligationerna baseras på ett beslut från domstol eller 
statlig myndighet är det inte nödvändigt att beslutet har vunnit laga kraft eller att tiden för 
överklagande har löpt ut för att grund för förtida återbetalning ska anses föreligga. 

12.3.4 Vid förtida återbetalning av Obligationerna enligt denna punkt 12 ska Bolaget lösa in varje 
Obligation med ett belopp motsvarande det Nominella Beloppet jämte vid 
utbetalningstillfället upplupen och obetald ränta. 

13 Fordringshavarmöte etc. 

13.1 Bolaget eller Agenten kan, var för sig, när som helst kalla till fordringshavarmöte 
(”Fordringshavarmöte”) eller påkalla ett skriftligt beslutsförfarande bland Fordringshavarna. 
Fordringshavare som representerar minst tio (10) procent av då sammanlagt utestående 
Justerat Nominellt Belopp får begära att sådan kallelse sker. Sådan begäran ska framställas 
skriftligen till Agenten med (i) uppgift om de frågor som ska behandlas och (ii) underlag som 
utvisar de aktuella Fordringshavarnas innehav. Om Agenten konstaterar att begäran inkommit 
i vederbörlig ordning ska Agenten senast inom fem (5) Bankdagar (eller sådant senare datum 
kan krävas av tekniska eller administrativa skäl) från mottagandet av sådan begäran kalla till 
Fordringshavarmöte eller inleda ett skriftligt beslutsförfarande. Sådan skyldighet föreligger 
dock inte om, enligt Agentens mening, (A) förslaget inte är förenligt med tillämplig lag, (B) 
förslaget kräver godkännande av Bolaget och Bolaget informerar Agenten att det inte avser att 
lämna sådant godkännande, eller (C) det framstår som uppenbart osannolikt att förslaget 
kommer vinna bifall mot bakgrund av redan genomförda Fordringsägarmöten. 

13.2 Kallelse ska ske till Fordringshavarna och Agenten, och i förekommande fall till Bolaget, 
enligt punkt 17 och ska ske senast tio (10) Bankdagar och tidigast trettio (30) Bankdagar före 
mötet eller den sista svarsdagen. Kallelsen ska ange (i) tid för mötet eller (vad gäller skriftligt 
beslutsförfarande) sista svarsdag, (ii) plats eller (vad gäller skriftligt beslutsförfarande) 
svarsadress, (iii) dagordning för mötet, (iv) uppgift om den dag då Fordringshavare ska vara 
införd som ägare till en Obligation för att ha rösträtt enligt sitt innehav på Fordringsägarmötet, 
inklusive instruktioner avseende rösträtt som framgår av 13.10, samt (v) vad som i övrigt 
krävs för att en Fordringshavare ska ha rätt att delta vid mötet. Bolaget, eller om det är 
Agenten som kallar till mötet, Agenten ska fastställa innehållet i kallelsen samt tillhandahålla 
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ett fullmaktsformulär eller, vid skriftligt beslutsförfarande, beslutsformulär med aktuella 
beslutsalternativ i pappersform eller i lättillgänglig elektronisk form. 

13.3 Beslut fattas genom omröstning vid möte (eller vid skriftligt beslutsförfarande genom 
sammanräkning), varvid varje röstberättigad Fordringshavare ska ha en röst per innehavd 
Obligation om vardera Nominellt Belopp som sådan Fordringshavare innehar. En 
Fordringshavare som innehar mer än en Obligation måste rösta likadant för varje sådan 
Obligation. Ombud som företräder olika Fordringshavare får dock avge röster på olika sätt för 
skilda Fordringsinnehavare. Obligationer som innehas av Bolaget eller något annat 
Koncernbolag, medför inte någon rösträtt. 

13.4 Med undantag för punkt 13.5 (och sådana ändringar som anges i punkt 13.6) och för sådana 
ändringar eller åsidosättande av Villkoren som är av teknisk art, som utgör en ändring av en 
uppenbar felskrivning eller som inte i materiellt hänseende påverkar Fordringshavarnas 
intressen, kräver varje ändring eller åsidosättande av Villkoren för Obligationerna samtycke 
från Fordringshavare representerande åtminstone femtio (50) procent av rösterna, baserat på 
det totala Justerade Nominella beloppet.  

13.5 Följande frågor kräver samtycke av åtminstone sextiosju (67) procent av det totala Justerade 
Nominella Beloppet (”Extraordinärt Beslut”): 

(a) godkännande av överenskommelse med Bolaget eller annan om ändring av 
Återbetalningsdagen, nedsättning av Nominellt Belopp samt ändring av Ränteförfallodag 
eller annat räntevillkor; 

(b) godkännande av gäldenärsbyte;  

(c) ändringar avseende Säkerheterna; eller 

(d) godkännande av ändring av denna punkt 13.5. 

13.6 Oaktat andra punkter i dessa Villkor kan Agenten och Bolaget, utan att inhämta 
Fordringshavarnas samtycke, avtala om sådana tekniska förändringar, korrigeringar av fel 
samt tillägg i Villkoren för Obligationerna, som inte väsentligt påverkar Fordringshavarnas 
intressen. 

13.7 Ändringar av Villkoren ska utan dröjsmål meddelas av Bolaget i enlighet med punkt 17 varvid 
sådant meddelande ska innehålla uppgift om från vilket datum ändringen träder i kraft. 
Ändringar av Villkoren ska utan dröjsmål även meddelas av Bolaget till Euroclear. 

13.8 Beslutsförhet föreligger endast om Fordringshavare representerande minst en femtedel av 
Justerat Nominellt Belopp, eller för det fall det rör sig om ett Extraordinärt Beslut, hälften av 
det Justerade Nominella Beloppet, i vederbörlig ordning närvarar vid mötet (eller, vid 
skriftligt beslutsförfarande, avger svar). Om beslutsförhet inte uppnåtts genom närvaro inom 
femton (15) minuter från utsatt mötestid (eller, vid skriftligt beslutsförfarande, genom erhållna 
svar vid utgången av svarstiden), ska mötet ajourneras (eller, vid skriftlig beslutsförfarande, 
svarstiden förlängas) till den dag som infaller på den femte Bankdagen därefter. Meddelande 
om tid och plats för fortsatt möte (eller, vid skriftligt beslutsförfarande, information om 
förlängd svarstid) ska ofördröjligen tillställas Fordringshavare enligt punkt 17. Vid fortsatt 
möte (eller, vid skriftligt beslutsförfarande, genom ny sammanräkning) kan beslut fattas 
genom ordinärt beslut (eller, om så kravs enligt punkt 13.5, genom ett Extraordinärt Beslut) 
av Fordringshavare som har rätt att rösta oavsett andelen Obligationer som representeras. 

13.9 Vid mötet får Bolaget, Fordringshavare och Agenten närvara tillsammans med sina 
representanter, ombud och biträden. Mötet får besluta att ytterligare personer ska få närvara.  

13.10 Förvaltare av förvaltarregistrerade Obligationer ska vid Fordringshavarmöte eller skriftligt 
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beslutsförfarande bedömas vara Fordringshavare av sådan Obligation om inte den faktiska 
ägaren av Obligationerna är närvarande (personligen eller genom en vederbörligen 
bemyndigad representant med fullmakt). För att få rösta för förvaltarregistrerade Obligationer 
ska innehavaren uppvisa ett intyg från förvaltare som är registrerad i den av Euroclear förda 
skuldboken, eller en sammanhängande kedja av intyg som börjar med den förvaltare som är 
registrerad i den av Euroclear förda skuldboken och slutar på den faktiska innehavaren, i 
vilket förvaltaren bekräftar att innehavaren var ägare av Obligationerna fem (5) Bankdagar 
före Fordringshavarmötet eller det skriftliga beslutsförfarandets inledande. 

13.11 Fordringshavarmötet öppnas av en av Bolaget utsedd och närvarande person (eller, i avsaknad 
av sådan person, en av Agenten utsedd och närvarande person) och leds av den personen tills 
dess närvarande och representerade Fordringshavare har utsett en ordförande för mötet. 
Genom ordförandens försorg ska protokoll föras vid mötet. I protokollet ska antecknas 
närvarande röstberättigade Fordringshavare, vilka ämnen som har avhandlats, hur 
omröstningar har utfallit samt vilka beslut som har fattats. Protokollet ska undertecknas av 
ordföranden och minst en av mötet utsedd justeringsman.  

13.12 Vid skriftligt beslutsförfarande ska Agenten ombesörja sammanräkningen och upprätta 
protokoll över sammanräkningen. Agenten får begära ytterligare information och 
förtydliganden men har inte någon skyldighet att göra det utan kan bortse från otydliga och 
oläsliga svar. Agenten ska bortse från svar som inte följer angivna svarsalternativ eller svar 
där Fordringshavarens rösträtt inte framgår av tillhandahållet material eller av material 
erhållet från Euroclear. Bolaget får närvara vid sammanräkningen.  

13.13 Protokollet ska färdigställas skyndsamt och hållas tillgängligt för Fordringshavare hos 
Bolaget och Agenten. 

13.14 Om Bolaget och Agenten bedömer det lämpligt får ett möte kombineras med en möjlighet för 
Fordringshavare att avge svar i enlighet med ett skriftligt beslutsformulär som ett alternativ 
till närvaro eller representation genom ombud vid ett möte. 

13.15 Beslut som har fattats vid ett i behörig ordning sammankallat och genomfört möte eller 
genom ett skriftligt beslutsförfarande är bindande för samtliga Fordringshavare, oavsett om 
dessa har varit närvarande eller representerade vid mötet eller deltagit i det skriftliga 
beslutsförfarandet samt oberoende av om och hur de har röstat. 

13.16 Bolaget ska svara för alla kostnader som Bolaget och Agenten har åsamkats med anledning av 
möte eller skriftligt beslutsförfarande, oavsett vem som har initierat mötet eller förfarandet. 

14 Agenten 

14.1 Utnämning av Agenten  

14.1.1 Genom att en Fordringshavare tecknar sig för Obligationer utser även Fordringshavaren 
Agenten att agera som agent åt Fordringshavaren i alla avseenden som är hänförliga till 
Obligationerna och Villkoren. Även utan särskilt uppdrag från Fordringshavarna är Agenten, 
eller någon person utsedd av Agenten, befullmäktigad att företräda Fordringshavarna 
gentemot Bolaget i enlighet med dessa Villkor i samtliga frågor som rör Obligationerna vare 
sig det sker vid domstolar eller verkställande myndigheter. Detta inkluderar även varje 
rättsligt förfarande som kan komma att uppstå rörande Säkerheterna. Även om Agenten äger 
rätt att företräda Fordringshavarna är Agenten inte skyldig att agera om det inte uttryckligen 
följer av dessa Villkor. Genom förvärv av minst en Obligation bekräftar varje efterkommande 
Fordringshavare utnämningen av Agenten och dennes rätt att företräda Fordringshavaren. 

14.1.2 Varje Fordringshavare ska på begäran omedelbart förse Agenten med sådana dokument, 
inkluderande en skriftlig fullmakt (som till sin form och innehåll är tillfredsställande för 



54

Villkor för erbjudandet

 12 

Agenten), som Agenten begär för dess fullgörande av sina skyldigheter enligt dessa Villkor. 
Agenten är inte skyldig att företräda Fordringshavare som inte följer en sådan begäran. 

14.1.3 Bolaget ska på begäran omedelbart förse Agenten med sådana dokument och bistående (som 
till sin form och innehåll är tillfredsställande för Agenten), som Agenten anser nödvändiga för 
dess fullgörande av sina rättigheter och/eller för att utföra sina skyldigheter enligt Villkoren. 

14.1.4 Ingen Fordringshavare får på egen hand vidta åtgärder av något slag mot Bolaget i frågor med 
anknytning till Obligationerna utan att Agenten först har blivit instruerad av Fordringshavarna 
att vidta åtgärder mot Bolaget, men avstått från att vidta sådana åtgärder inom skälig tid. 

14.1.5 Agenten har rätt att agera som agent vid flera emissioner av instrument som utfärdas av eller 
hänför sig till Koncernbolag med reservation för eventuella intressekonflikter. 

14.2 Agentens uppdrag m.m. 

14.2.1 Agenten ska representera Fordringshavarna i enlighet med Villkoren inklusive, men inte 
begränsat till, förvaring av Säkerheterna för Fordringshavarnas räkning i enlighet med 
Pantavtalet och, om tillämpligt, verkställandet av en realisation av Säkerheterna. Agenten är 
dock inte ansvarig för fullgörandet eller verkställandet av Säkerheterna.  

14.2.2 Agentens agerande i enlighet med Villkoren görs alltid med bindande verkan för 
Fordringshavarna. Agenten ska alltid utföra sina skyldigheter enligt dessa Villkor med rimlig 
aktsamhet och på ett sakligt, skickligt och professionellt sätt.  

14.2.3 Agenten har i utförandet av sina åtaganden enligt Villkoren rätt att agera genom sin personal 
och andra professionella uppdragstagare, men Agenten ska förbli ansvarig för de åtgärder som 
sådana parter vidtar enligt Villkoren. 

14.2.4 Agenten ska behandla Fordringshavare lika och ska, när åtgärder vidtas enligt Villkoren, 
enbart agera med hänsyn till i Fordringshavarnas intressen och ska inte behöva ta hänsyn till 
eller agera för någon annan persons intressen eller instruktioner. 

14.2.5 Agenten har rätt att anlita, betala för och förlita sig på råd eller tjänster från jurister, revisorer 
eller andra sakkunniga. Bolaget ska på begäran av Agenten betala alla kostnader för externa 
rådgivare som engageras efter att en Uppsägningsgrund inträffat, eller i syfte att undersöka 
eller överväga (i) en händelse som Agenten rimligen kan anta kan komma att leda till en 
Uppsägningsgrund eller (ii) en fråga som hänför sig till Bolaget eller Säkerheterna som 
Agenten rimligen anser kan vara avgörande eller av relevans för Fordringshavarnas intressen 
enligt Villkoren. Varje skadestånd eller annan ersättning som Agenten erhåller från anlitade 
externa rådgivare som Agenten anlitat för att utföra dennes uppdrag enligt Villkoren ska 
distribueras proportionerligt mellan Fordringshavarna i relation till varje Fordringshavares 
fordran i enlighet med Villkoren. 

14.2.6 Oavsett vad som i övrigt stadgas i dessa Villkor är Agenten inte skyldig att vidta eller 
underlåta att vidta åtgärd om sådan åtgärd/underlåtenhet enligt Agentens uppfattning, efter 
skäligt övervägande, kan antas utgöra ett brott mot tillämplig lag eller föreskrift eller ett brott 
mot förvaltaruppdraget eller Agentens sekretessåtagande. 

14.3 Agentens rätt att förlita sig på uppgifter 

14.3.1 Agenten äger förlita sig på utfästelser, meddelanden eller handlingar som Agenten har 
anledning att anta är äkta, korrekta och vederbörligen godkända. Agenten äger vidare förlita 
sig på uttalanden gjorda av en styrelseledamot, behörig firmatecknare eller anställd hos 
Bolaget avseende frågor som sådan styrelseledamot, behörig firmatecknare eller anställd 
skäligen kan antas ha kännedom om eller ha möjlighet att bekräfta. 
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14.3.2 Agenten har rätt att anta att en händelse som konstituerar en Uppsägningsgrund inte har 
inträffat, såvida inte Agenten har faktisk vetskap om detta eller i sin egenskap av Agent för 
Fordringshavarna har mottagit meddelande om motsatsen. 

14.3.3 Utan att påverka Bolagets ansvar avseende information som har lämnats av Bolaget eller å 
dess vägnar enligt dessa Villkor, bekräftar varje Fordringshavare till Agenten, genom sitt 
förvärv av en Obligation, att Fordringshavaren kommer fortsätta att vara ensamt ansvarig för 
att utföra sin egna självständiga bedömning och utredning beträffande alla risker som kan 
hänföras till eller anses uppkomna i samband med dessa Villkor. 

14.4 Agentens ersättning 

14.4.1 Agenten har rätt att, med undantag för de fall som uttryckligt nämns i dessa Villkor, erhålla 
arvode från Bolaget avseende sitt uppdrag som Agent samt att erhålla ersättning för 
eventuella kostnader, förluster eller ansvar i enlighet med dessa Villkor. De förpliktelser som 
Agenten förväntas utföra under dessa Villkor förutsätter att sådana arvoden och ersättningar 
vederbörligen betalas.  

14.4.2 Om det är Agentens rimliga bedömning att kostnaden, förlusten eller ansvaret som Agenten 
kan ådra sig (inklusive agentarvoden) för att följa instruktioner eller vidta åtgärder på 
Fordringshavarnas eller eget initiativ inte kommer kunna täckas av Bolaget, får agenten avstå 
från att följa sådana instruktioner eller att vidta sådan åtgärd, till dess att sådana medel, 
kompensation (eller tillfredställande säkerhet) har erhållits som Agenten rimligen kan begära.  

14.4.3 Agenten ska meddela Fordringshavarna (i) innan denne upphör med att utföra sina åtaganden 
enligt Villkoren beroende på uteblivet arvode eller ersättning från Bolaget som förfallit till 
betalning till Agenten eller (ii) om Agenten avstår från att vidta åtgärd som framgår av 
punkterna 12.3.2 och 14.4.2.  

14.4.4 Om Agenten meddelar Fordringshavarana att denne inte kommer att vidta ytterligare åtgärder 
får varje Fordringshavare självständigt företräda sitt innehav av Obligationer mot Bolaget 
utan hinder av punkterna 12, 13.1 och 14. 

14.5 Agentens ansvarsbegränsning 

14.5.1 Agenten är inte ansvarig för skada på grund av handling, eller underlåtenhet, vidtagen av 
Agenten i enlighet med eller hänförligt till Villkoren om inte handlingen, eller 
underlåtenheten, orsakats genom Agentens grova vårdslöshet eller uppsåt. Agenten ska inte i 
något fall hållas ansvarig för indirekta skador. 

14.5.2 Agenten ska inte anses ha agerat vårdslöst om denne har agerat i enlighet med rådgivning från 
erkända externa experter som Agenten har anlitat eller om Agenten har vidtagit rimlig 
försiktighet i en situation där Agenten anser att det är avgörande för Fordringshavarnas 
intresse att senarelägga en åtgärd i syfte att först inhämta Fordringshavarnas instruktioner. 

14.5.3 Agenten ska inte hållas ansvarig för någon försening (eller några följdkonsekvenser) avseende 
kreditering av ett belopp som Agenten enligt Villkoren ska utbetala till en Fordringshavare. 
Detta förutsätter att Agenten så snart det praktiskt är möjligt vidtagit alla nödvändig steg för 
att följa de bestämmelser och rutiner som satts upp av det erkända klarering- och 
avvecklingsinstitut som Agenten använder i det syftet. 

14.5.4 Ansvar som åsamkas Bolaget och som uppstår till följd av att Agenten agerar enligt, eller i 
anslutning till Villkoren ska inte bli föremål för kvittning gentemot Bolagets förpliktelser 
gentemot Fordringshavarna enligt Villkoren. 
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15 Agentutbyte 

15.1 I enlighet med punkterna 15.2 till 15.8 får Agenten frånträda sitt uppdrag genom meddelande 
till Bolaget och Fordringshavarna, varpå Fordringshavarna äger rätt att utse en efterträdande 
Agent på ett Fordringshavarmöte eller skriftligt beslutsförfarande som sammankallas av den 
avgående Agenten. Fordringshavarna äger rätt att genom ett Extraordinärt Beslut kräva att 
Agenten frånträder sitt uppdrag i enlighet med denna punkt 15.1. och besluta om en ny Agent 
(”Efterträdande Agent”). 

15.2 För det fall Fordringshavarna inte har utsett en Efterträdande Agent i enlighet med punkt 15.1 
inom nittio (90) dagar från det tidigast inträffade av antingen (i) att meddelandet om Agentens 
frånträde tillkännagavs eller (ii) ett Extraordinärt Beslut om att ersätta Agenten har antagits, ska 
Agenten, efter skäliga avväganden, utse en välrenommerad part som Efterträdande Agent. 

15.3 Med beaktande av Punkt 15.6, om Agenten blir insolvent ska Agenten anses ha avgått varvid 
Bolaget inom tio (10) Bankdagar ska, efter skäliga avväganden, utse en välrenommerad part 
som Efterträdande Agent. 

15.4 En eller flera gemensamma Fordringshavare som representerar minst tio (10) procent av det 
Justerade Nominella Beloppet får, genom meddelande till Bolaget kräva att ett 
Fordringshavarmöte hålls i syfte att entlediga Agenten och att utse en ny Agent. Meddelande 
får endast lämnas av sådan person som på den omedelbart följande Bankdagen från det att 
meddelande mottagits är en Fordringshavare och om den överlämnas av flera Fordringshavare 
ska det göras gemensamt. Bolaget får på ett Fordringshavarmöte som Bolaget initierat föreslå 
för Fordringshavarna att Agenten ska entledigas och att en ny Agent ska utses.  

15.5 Den avgående Agenten ska, på egen bekostnad, i sådant fall då Agenten själv har avgått från 
sitt uppdrag, tillse att sådana dokument och förteckningar tillgängliggörs den Efterträdande 
Agenten, och, på egen bekostnad, i sådant fall då Agenten själv har avgått från sitt uppdrag, 
tillhandahålla sådan assistans och hjälp som den Efterträdande Agenten skäligen kan begära i 
syfte att kunna utföra sina skyldigheter i enlighet med Villkoren. 

15.6 Agentens uppdrag och förpliktelser enligt dessa Villkor upphör inte förrän en Efterträdande 
Agent har utsetts och sådan Efterträdande Agent har accepterat sitt uppdrag och samtliga 
nödvändiga handlingar har undertecknats.  

15.7 Vid utnämningen av en Efterträdande Agent ska den avgående Agenten befrias från ytterligare 
skyldigheter enligt dessa Villkor. Den avgående Agenten ska emellertid vara fortsatt berättigad 
att åberopa sådana rättigheter under dessa Villkor som är hänförliga till varje åtgärd som 
Agenten vidtog eller underlät att vidta vid sitt uppdrag som Agent. Den Efterträdande Agenten, 
Bolaget och Fordringshavarna ska ha samma rättigheter och skyldigheter sinsemellan som de 
skulle haft om den Efterträdande Agenten hade varit den ursprungliga Agenten. 

15.8 För det fall Agenten har bytts ut i enlighet med denna punkt 15, ska Bolaget upprätta de 
dokument och vidta de åtgärder som den Efterträdande Agenten skäligen kan kräva i syfte att 
utöva sina rättigheter, befogenheter och skyldigheter som Agent samt att befria den avgående 
Agenten från dennes fortsatta skyldigheter enligt dessa Villkor. 

15.9 För det fall Agenten har bytts ut i enlighet med denna punkt 15, ska Agenten, senast på dagen 
då den Efterträdande Agenten tillträder uppdraget, överlåta Säkerheterna till den Efterträdande 
Agenten och den Efterträdande Agenten ska utan dröjsmål vederbörligen denuntiera Bolaget 
om att Säkerheterna har övertagits.  

16 Utbyte av Emissionsinstitutet 

Emissionsinstitutet får frånträda sitt uppdrag enligt dessa Villkor förutsatt att Bolaget har 
godkänt att en affärsbank eller ett värdepappersinstitut som godkänts av Euroclear tillträder 



57

Villkor för erbjudandet

 15 

som nytt Emissionsinstitut samtidigt med det avgående Emissionsinstitutets frånträde. Om 
Emissionsinstitutet har blivit föremål för konkurs eller rekonstruktion enligt lag eller 
föreskrifter från tillsynsmyndighet, ska Bolaget omgående utse ett nytt Emissionsinstitut som 
omgående ska ersätta det avgående Emissionsinstitutet som emissionsinstitut enligt dessa 
Villkor. 

 

17 Meddelanden 

17.1 Meddelanden från Bolaget eller Agenten till Fordringshavare ska tillställas Fordringshavare 
under dennes adress registrerad hos Euroclear. Meddelanden från Agenten till Bolaget får 
skickas per e-post till Bolaget. Därtill kan meddelande lämnas genom kungörelse i en 
rikstäckande svensk tidning (någon av Dagens Industri, Dagens Nyheter eller Svenska 
Dagbladet) med meddelandet i sin helhet eller med hänvisning till var meddelandet i sin helhet 
finns tillgängligt.  

17.2 Meddelanden (inklusive begäran om Fordringshavarmöte) ska tillställas Agenten och Bolaget 
på adress som anges i punkt 1 (eller till annan adress som meddelats till Fordringshavarna). 

17.3 All korrespondens och andra dokument upprättade eller levererade av en person till en annan 
under eller i samband med dessa Villkor ska anses ha kommit mottagande part tillhanda fem (5) 
Bankdagar efter dess avsändande/kungörelse.  

18 Preskription 

18.1 Rätten att motta återbetalning av Obligationernas lånebelopp ska preskriberas tio (10) år från 
Inlösendagen. Rätten att erhålla räntebetalning ska preskriberas tre (3) år från relevant 
förfallodagen för betalning. Bolaget är berättigat till de medel som avsatts för betalning till 
Fordringshavare men som har preskriberats. 

18.2 Om vederbörligt preskriptionsavbrott sker i enlighet med preskriptionslagen (1981:130) 
påbörjas en ny preskriptionstid; > beträffande rätten till mottagande av återbetalning av 
Obligationernas lånebelopp om tio (10) år; > beträffande erhållande av räntebelopp om tre (3) 
år.  

19 Förvaltarregistrering 

För Obligationer som är förvaltarregistrerade enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av 
finansiella instrument ska vid tillämpningen av dessa Villkor förvaltaren betraktas som 
Fordringshavare, med förbehåll för bestämmelserna om Fordringshavares rösträtt enligt punkt 
12.3.4. 

20 Force majeure och begränsning av ansvar 

20.1 Varken Agenten, Emissionsinstitutet eller Euroclear (var för sig en ”Relevant Part”) ska hållas 
ansvarig för skada som uppkommer med anledning av svensk eller utländsk lag, svensk eller 
utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande 
omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om någon 
av de Relevanta Parterna själva är föremål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd. 

20.2 Skada som uppkommer i andra fall ska inte ersättas av någon av de Relevanta Parterna om 
vederbörande iakttagit normal aktsamhet. Ingen av de Relevanta Parterna ska i något fall bli 
ersättningsskyldig för indirekt skada.  

20.3 Föreligger hinder på grund av sådan omständighet som anges i punkt 20.1 för någon av de 
Relevanta Parterna att vidta åtgärd i enlighet med dessa Villkor får sådan åtgärd skjutas upp 
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tills dess att hindret har upphört. 

20.4 Bestämmelserna i denna punkt 20 gäller i den utsträckning inte annat följer av lagen 
(1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument, vilkas bestämmelser ska äga företräde. 

21 Tillämplig lag och behörig domstol 

21.1 Svensk lag ska tillämpas på dessa Villkor. 

21.2 Tvist rörande dessa Villkor ska avgöras av svensk domstol. Stockholms tingsrätt ska vara första 
instans.  

******* 
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Bilaga 1 

Efterlevnadsintyg 

Till: [u ] som Agent 

Från: [Bolaget] 

Datum: [u ]  

Prime Living AB (publ) – Obligationslån om högst 140.000.000 kronor, [ränta], 
2013/2016, [lån ISIN nummer] "Villkoren") 

Vi hänvisar till Villkoren. Detta är ett Efterlevnadsintyg som vi förbundit oss att tillhandahålla 
i enlighet med punkt 11.1.1 c samt 11.2.c i Villkoren. Definitioner som anges i Villkoren skall 
ha samma betydelse i Efterlevnadsintyget om inget annat anges i detta Efterlevnadsintyg.  

Vi bekräftar att: 

1. Inget förhållande föreligger från inlämnandet av det senaste Efterlevnadsintyget som 
skulle berättiga Agenten att säga upp de utestående Obligationerna till omedelbar 
betalning, att inget sådant förhållande är nära till att uppstå och att såvitt vi känner 
till, inget sådant förhållande kommer att uppstå intill tiden för inlämnandet av nästa 
Efterlevandsintyg.  

2. [Alternativt: om Bolaget känner till att ett sådant förhållande föreligger, beskriv detta 
samt de eventuella åtgärderna som vidtagis för att åstadkomma rättelse] 

3. [Lämnas intyget i samband med föreslagen utdelning ska bolaget senast samma dag 
som Bolaget publicerar/skickar ut kallelse till årsstämma, tillsammans med detta intyg 
även bilägga beräkningsunderlag som styrker att kravet på Räntetäckningsgraden är 
uppfyllt samt underlag som klargör vad beloppet på den utdelning som Bolaget 
önskar besluta om uppgår till. Beräkningsunderlaget ska presenteras i den form som 
anges nedan.  

Datum för föreslagen utdelning:   

Belopp på föreslagen utdelning:   

För period om fyra sammanhängande 
kvartal före kvartalet då utdelning föreslås.  

Belopp eller nyckeltal 

Resultat efter finansiella poster   

Värdeförändringar:  -/+ 

Finansiella kostnader: -/+ 

Resultat:  

Räntetäckningsgrad (Resultat dividerat med 
finansiella kostnader): 

 

] 

För Bolaget:  

 

______________________                   ______________________   

[Namn och titel]                     [Namn och titel] 

* * * * * * 
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Adresser

Prime Living AB
Sturegatan 32
102 47 Stockholm
Telefon: 08-410 491 30

Finansiell Rådgivare
Mangold Fondkommission AB
Engelbrektsplan 2
114 34 Stockholm
Telefon: 08-503 015 50

Juridisk rådgivare
Baker & McKenzie Advokat AB
Vasagatan 7
101 23 Stockholm
Telefon: 08-5661 77 00

Revisor
Ulf Hartell Borgstrand
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
Adress: Torsgatan 21
Postnummer: 113 97 Stockholm
Telefon: 010-212 4000

Kontoförande institut
Euroclear Sweden AB
Klarabergsviadukten 63
111 64 Stockholm
Telefon: 08-402 90 00

Adresser


