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Prime Living i korthet

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

Vision
Visionen är att bli en av de ledande aktörerna på 
bostadsmarknaden för den nordiska regionen med 
särskilt fokus på student-, ungdoms och temporära 
bostäder.

Affärsidé och strategi
Prime Livings affärsidé är att investera och utveckla 
permanenta eller temporära boenden i den nordiska 
marknaden med ett unikt koncept som ger kortare pro-
duktionstider och lägre kostnader.

Prime Livings huvudsakliga fokus är studentboenden 
i egen förvaltning. Tillväxt sker främst i universitets-
städer på den svenska 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 tillverkares lägre kostnader 
för prefabricerad legotillverkning i fabrik med färdigt 
koncept kan kostnadsbesparingar ske. Bolaget försöker 
alltid att minimera byggrisken genom en rigorös kontroll 
hos tillverkare och egen närvaro på plats under produk-
tionen. För att uppnå låga overheadkostnader 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.

Mål
Volymmålet är att utveckla och producera 1 000 bostä-
der per år i egen regi med start 2015. Detta skall ske 
med en långsiktig hög lönsamhet där varje investering 
skall möta uppsatta mål.

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.

Marknad
Prime Livings marknad skapas av det behov av boende 
och service som studenter och ungdomar har i den nord-
iska regionen. Prime Living har fokuserat på att möta 
behovet för den starkt växande skaran av studenter och 
det är också här som den synliga bristen är som störst. 
Varje år vid terminstart kan man i media läsa om studen-
tens utsatta position och de vedermödor och effekter 
detta renderar. Underskottet på mindre bostäder är bara 
i Sverige över 20 000 lägenheter. Studenter har i Sverige 
från staten fått vissa ekonomiska grundförutsättningar. 
Dessa ger studenter möjlighet att studera och leva men 
under väldigt knappa förhållanden. De har råd att betala 
en hyra upp till ca 5 000 SEK per lägenhet. Kravet från 
studenterna är då att få en lägenhet med bra standard 
och som innehåller kök, badrum, sovyta och förvaring.

Fastighetsportfölj
Prime Living har sedan grundandet 2009 fokuserat på 
att hitta mark för produktion av bostäder till studenter 
och ungdomar. Flera markförvärv och projekt har både 
påbörjats och avslutats de första åren och etablerat 
Prime Living som en av de största aktörerna på den 
svenska marknaden. Investeringar i mark och produk-
tion av studentbostäder har gjorts i Karlstad, Lund, 
Oxie/Malmö samt Göteborg. Totalt har Bolaget uppfört 
398 lägenheter sedan starten 2009 och planerar nu för 
produktion av den portfölj om ca 2 700 byggrätter som 
Bolaget innehar. Markområdet i Spånga kommer att 
bli ett nytt centrum för studentboende i Stockholm och 
Bolaget planerar att utveckla och uppföra cirka 1 100 av 
sina 2 700 planerade lägenheter där.

Pågående byggnadsprocess
Karlstad
I Karlstad påbörjades i november ytterligare 80 lägen-
heter på fastigheten Kornetten 2. Inflyttning beräknas till 
augusti 2015.
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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 utforma-
de kontrollfunktioner. Systemet följer svenska byggreg-
ler, energikrav samt tillgänglighetsregler. Modulerna 
tillverkas i en stomme av stål. Produktionen sker 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.

Montering på plats sker med ett specialiserat monta-
geteam för att minimera byggtid och därmed kostnader. 
Det färdiga konceptet innebär en standardiserad bygg-
process där montageteamet genomför samma bygg-
nation 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 kall-
lade containerfötter så kan man enkelt demontera och 
flytta modulerna vilket även gör det möjligt att återan-
vända dem.

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 har 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.
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Kommun Fastighet
Ägd/ 
Arrenderad

Färdigställt/
Planerat eller på-
gående arbete

Utvecklings-
värde 

(MSEK)1
Antal  

bostäder
Uthyrbar 
yta (kvm)

Karlstad Kornetten 2 Ägd Etapp 1: 2012 342 60 1 356

Etapp 2: 
2014-2015

463 80 1 808

Malmö Träpanelen 6 Ägd 2014 604 84 1 868

Malmö Träpanelen 1 Ägd Etapp 1: 2104-2015 1095 128 3 584

Resterande 2876 348 9 512

Lund Studentkåren 4 Ägda lgh. på  
ofri grund

2013 1157 200 4 400

Stockholm Ferdinand 8, 10 Ägd 2015-2017 1 2508 1 121 29 821

Stockholm Ferdinand 14 Ägd 2015-2017

Täby - Ägd 2018 2149 162 4 216

Göteborg Tynnered 761:733 Ägda lgh. på  
ofri grund

2015 17110 208 4 960

Göteborg Rambergsstaden 
68:1 & 733:401

Ägda lgh. på  
ofri grund

2015-2016 35011 376 9 040

Sjöberg Sollentuna  
Sjöstjärnan 2

Köpt med tillträde 
efter detaljplan

2015-2016 14412 146 3 245

1  Utvecklingsvärdet baseras på det värde som färdigställda och planerade byggnationer bedöms uppgå till.
2  Baserat på ett värderingsintyg som upprättats av Nordier Property Advisors AB i augusti 2014
3  Baserat på ett värderingsintyg som upprättats av Nordier Property Advisors AB i augusti 2014
4  Baserat på ett värderingsintyg som upprättats av Newsec Advice AB i augusti 2014
5  Baserat på ett värderingsintyg som upprättats av Newsec Advice AB i november 2014
6  Bolagets värdering baserat på Newsecs värdering av Etapp 1.
7  Baserat på ett värderingsintyg som upprättats av Nordier Property Advisors AB i mars 2014
8  Baserat på ett värderingsintyg som upprättats av Nordier Property Advisors AB i mars 2014
9  Baserat på Bolagets egna uppskattade värdering
10 Baserat på ett värderingsintyg som upprättats av Nordier Property Advisors AB i augusti 2014
11 Baserat på ett värderingsintyg som upprättats av Nordier Property Advisors AB i augusti 2014
12 Baserat på Bolagets egna uppskattade värdering

Fastighetsinnehav - översikt



5

Investerarmemorandum – Prime Living

Kortfattad information om units 
som erbjuds i Prime Living

Aktiekapitalet i Bolaget uppgår till 576 905 SEK fördelat på 10 238 000 stamaktier, 1 300 000 
preferensaktier av serie B och 100 preferensaktier av serie C. Varje stamaktie berättigar till 
en röst och varje preferensaktie av serie B respektive serie C berättigar till en tiondels röst 
på bolagsstämma. Vid bolagsstämma får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av ho-
nom eller henne ägda och/eller företrädda aktier utan begränsning i rösträtten. Av Bolagets 
bolagsordning framgår att preferensaktier av serie B berättigar till årlig utdelning medan 
preferensaktier av serie C berättigar till ett totalt ackumulerat utdelningsbelopp om 30,5 
MSEK varefter stamaktieägare ska äga rätt till eventuell därefter tillkommande utdelning. 
Utdelning avseende preferensaktier av serie C och stamaktier förutsätter att preferensak-
tier av serie B först erhållit den utdelning som dessa värdepapper berättigar till.

Vad en unit består av
Varje unit består av en (1) preferensaktie av serie B samt 
en (1) teckningsoption som berättigar till tecknande av 
en (1) stamaktie.  Bolaget har ansökt om att preferens-
aktierna ska upptas till handel på First North medan 
ansökan om upptagande till handel för teckningsop-
tionerna kommer att göras i anslutning till att Bolaget 
ansöker om att dess stamaktier ska upptas till handel 
vilket beräknas ske innan den 1 december 2015.

Preferensaktierna av serie B
Utdelning
Enligt Bolagets bolagsordnings skall utdelning per prefe-
rensaktie av serie B ske om totalt 8,50 SEK per år fram 
till och med 10 oktober 2019 uppdelat på kvartalsvisa 
utbetalningar om 2,125 SEK. Baserat på ett nominellt 
belopp för preferensaktierna av serie B om 100 SEK 
motsvarar det en årlig avkastning om 8,5 procent.

Avstämningsdagar för de kvartalsvisa utbetalningarna 
skall vara den 10 januari, 10 april, 10 juli och 10 oktober. 
Första utdelningsdag ska vara den avstämningsdag som 
inträffar efter den 30 juni 2015.

Från och med den 11 oktober 2019 kommer utdel-
ningen att öka med två procentenheter per år (d v s en 
engångsökning) och därmed kommer avkastningen att 
uppgå till 10,5 procent per år till dess preferensaktierna 
löses in.

Preferensaktierna av serie B medför i övrigt ingen rätt 
till utdelning.

Inlösen
Minskning av aktiekapitalet, dock inte under minimikapi-
talet, kan ske genom inlösen av ett visst antal eller samt-
liga preferensaktier av serie B efter beslut av bolags-
stämman. När beslut om inlösen fattas, skall ett belopp 
motsvarande minskningsbeloppet avsättas till reservfon-

den om härför erforderliga medel finns tillgängliga.
Fördelningen av vilka preferensaktier av serie B som 

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

Lösenbeloppet för preferensaktier av serie B skall 
fram till och med den sista avstämningsdagen för prefe-
rensutdelning som infaller före 31 december 2019 vara 
115 procent av teckningskursen vid den första emissio-
nen av preferensaktier av serie B. Inlösen som sker från 
den sista avstämningsdag för preferens-utdelning som 
infaller före den 31 december 2019 och för tiden därefter 
skall vara 125 procent av tecknings-kursen vid den 
första emissionen av preferensaktier av serie B. 

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

Teckningsoptioner
En unit består av en preferensaktie av serie B och en 
vederlagsfri teckningsoption. Varje teckningsoption 
medger en rätt att fram till och med den 31 oktober 
2016 teckna en stamaktie i Prime Living AB (publ) till en 
teckningskurs om 27 SEK. Med anledning av Erbjudan-
det kommer Bolaget endast ansöka om att preferens-
aktierna av serie B ska upptas till handel. Bolaget avser 
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ansöka om att uppta teckningsoptionerna till handel i 
anslutning till att Bolaget ansöker om att dess stamak-
tier, som är underliggande instrument till teckningsoptio-
nerna, upptas till handel. Detta beräknas ske innan den 
1 december 2015. 

För ytterligare information om villkoren för tecknings-
optionerna, se sid 34. 

Övrigt
För ytterligare information om villkor som gäller för 
preferensaktierna i Prime Living hänvisas till avsnittet 
”Bolagsordning” på sidan 30 nedan. För att ändra de 
villkor som avser preferensaktierna av serie B krävs:
1. bolagsstämmobeslut som biträds av aktieägare med 

minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som 
de aktier som är företrädda vid bolagsstämman samt;

Aktieägare
Antal  

stamaktier
Antal pref.  

aktier serie B
Antal pref.  

aktier serie C
Andel aktie- 

kapital (%)
Andel  

röster (%)

Comodo Finans AB 4 676 000 - - 40,53 45,10

Skandinavisk Fastighetsfond 
Holding AB

4 574 000 - 100 39,64 44,12

SIG Utveckling 2 AB 888 000 - - 7,70 8,56

Humle Kapitalförvaltning AB - 260 000 - 2,25 0,25

Advisor Fondförvaltning AB - 200 000 - 1,73 0,19

Övriga ägare 100 000 840 000 0 8,15 1,77

Totalt 10 238 000 1 300 000 100 100 100

Aktieägare
Antal  

stamaktier
Antal pref. 

aktier serie B
Antal pref. 

aktier serie C
Andel aktie-

kapital (%)
Andel  

röster (%)

Comodo Finans AB 4 676 000 - - 40,53 45,10

Skandinavisk Fastighetsfond 
Holding AB

4 574 000 - 100 39,64 44,12

SIG Utveckling 2 AB 888 000 - - 7,70 8,56

Amun Capital AB 100 000 - 0,87 0,96

Humle Kapitalförvaltning AB - 260 000 - 2,25 0,25

Övriga ägare 0 1 040 000 0 9,01 1,00

Totalt 10 238 000 1 300 000 100 100 100

Beräknat på andel röster

2. att ägare till hälften av alla preferensaktier av serie B 
och nio tiondelar av de vid bolagsstämman företrädda 
preferensaktierna av serie B samtycker till ändringen.

Preferensaktier av serie B
Kortnamn på First North:  PRIME PREF B  

    (reserverat av  
    Nasdaq)

ISIN-kod (preferensaktier av serie B): SE0006422317

Teckningsoptioner
ISIN-kod (teckningsoptioner):  SE0006422333

Aktieägare
Nedan visas Bolagets fem största aktieägare per den  
30 november 2014:

Beräknat på andel kapital
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Erbjudande att förvärva units 
i samband med spridning av 
preferensaktier av serie B
Inför den planerade noteringen av Bolagets preferensaktier av serie B på First North 
erbjuds till försäljning maximalt 100 000 befintliga units. Säljare av units är ABG Sundal 
Collier AB. 

Bakgrunden till försäljningen av units är att uppnå det 
spridningskrav som First North ställer på bolag inför 
upptagande av preferensaktierna av serie B till handel 
på First North. Försäljningen av befintliga units genom-
förs enligt följande villkor: 

Vad en unit består av
Varje unit består av en (1) preferensaktie av serie B samt 
en (1) teckningsoption som berättigar till tecknande av 
en (1) stamaktie.  Bolaget har ansökt om att preferens-
aktierna ska upptas till handel på First North medan 
ansökan om upptagande till handel för teckningsop-
tionerna kommer att göras i anslutning till att Bolaget 
ansöker om att dess stamaktier ska upptas till handel 
vilket beräknas ske innan den 1 december 2015.

Pris per unit
Priset uppgår till 100 SEK per unit. Inget courtage utgår. 
Lägsta anmälan uppgår till 50 units.

Rätt till utdelning
Enligt Bolagets bolagsordning skall utdelning per prefe-
rensaktie av serie B ske om totalt 8,50 SEK per år fram 
till och med 10 oktober 2019 uppdelat på kvartalsvisa 
utbetalningar om 2,125 SEK. Baserat på ett nominellt 
belopp för preferensaktierna av serie B om 100 SEK 
motsvarar det en årlig avkastning om 8,5 procent.

Avstämningsdagar för de kvartalsvisa utbetalningarna 
skall vara den 10 januari, 10 april, 10 juli och 10 oktober. 
Första utdelningsdag ska vara den avstämningsdag som 
inträffar efter den 30 juni 2015.

Från och med den 11 oktober 2019 kommer utdelning-
en att öka med två procentenheter per år och därmed 
kommer avkastningen att uppgå till 10,5 procent per år 
till dess preferensaktierna löses in.
Preferensaktierna av serie B medför i övrigt ingen rätt till 
utdelning.

Anmälningsperiod
Anmälan om förvärv av units skall ske under perioden 
från den 8 december 2014 till den 16 december 2014 kl 
15:00. 

Högsta antal units till försäljning
Högst 100 000 units kommer att säljas. Sammanlagt 
uppgår försäljningsvärdet av befintliga units till högst  
10 MSEK varför inget prospekt kommer upprättas i 
samband med försäljningen.

Förfarande vid överteckning
Om efterfrågan överstiger högsta antal units till försälj-
ning kommer tilldelning av units ske enligt Avanzas be-
slut i samråd med Bolagets styrelse. Kunder till Avanza 
kan komma att prioriteras. Styrelsens målsättning är 
att uppnå en så stor spridning i ägandet av de erbjudna 
instrumenten som möjligt. Observera att tilldelning kan 
komma att bli ett lägre antal units än vad anmälan avser.

Tillvägagångssätt vid anmälan
För kunder till Avanza görs anmälan genom Avanza 
hemsida. För övriga sker anmälan om köp av units 
genom att fylla i, underteckna och skicka eller lämna an-
mälningssedeln ”Anmälan om köp av units i Prime Living 
AB (publ)” till Avanza på följande adress:

Avanza Bank AB
Att: Emissioner/Prime Living
Box 1399
111 93 Stockholm

Besöksadress: Regeringsgatan 103
Telefon: 08-562 25 122
Fax: 08-562 25 041

Anmälningssedeln ska vara Avanza tillhanda senast kl. 
15.00 den 16 december 2014. Endast en anmälnings-
sedel per person eller firma kommer att beaktas. För det 
fall fler än en anmälningssedel insändes kommer enbart 
den sist inkomna att beaktas. Ofullständig eller felaktigt 
ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avse-
ende. Anmälan är bindande.

Anmälningssedeln kan beställas kostnadsfritt från Av-
anza på telefon enligt ovan, samt återfinns på Bolagets 
hemsida: www.primeliving.se.

Om anmälan avser ett belopp som överstiger 15 000 
EUR och tecknaren inte är bosatt på sin folkbok-förings-
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adress, ska en vidimerad kopia på giltig legitimations-
handling medfölja för att anmälningssedeln ska vara 
giltig. Juridisk person som ansöker om ett belopp som 
överstiger 15 000 EUR ska alltid bifoga en vidi-merad 
kopia på giltig legitimationshandling för behörig firma-
tecknare samt ett aktuellt registreringsbevis som styrker 
firmateckning för att anmälan ska vara giltig.

Betalning och leverans av units
För kunder till Avanza kommer betalning för tilldelade 
units att dras från depån omkring den 17 december 2014 
och omkring den 18 december 2014 kommer preferens-
aktierna av serie B samt teckningsoptionerna att vara 
registrerade på respektive depå. Genom att delta i Er-
bjudandet om att förvärva units i Prime Living förbinder 
sig kunder till Avanza att hålla erforderlig likvid tillgänglig 
på depån från den 16-19 december 2014. För övriga 
sker betalning för tilldelade units i enlighet med instruk-
tion på utsänd avräkningsnota vilken beräknas sändas 
ut den 19 december 2014. Likviddag för avräkningsnotor 
beräknas vara den 17 december 2014. Tilldelade och 
betalade units beräknas levereras till vp-konton och 
depåer (undantaget Avanzas depåer) från och med den 
19 december 2014. De som inte tilldelas några units 
erhåller inget meddelande. Om inte full betalning erläggs 
i tid kan tilldelade units komma att överlåtas till annan. 
Skulle försäljningen vid sådan överlåtelse komma att 
understiga priset vid föreliggande Erbjudande, kan den 
som erhöll tilldelningen först komma att få svara för mel-
lanskillnaden.

Begränsningar av försäljningen av units
Observera att till följd av restriktioner i värdepappers-
lagstiftningen i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, 
Nya Zeeland, Sydafrika och USA eller andra länder med 
denna typ av legala restriktioner, riktas inget erbjudande 
att köpa units till personer eller företag med registrerad 
adress i något av dessa länder. Anmälan om köp av 
units i strid med ovanstående kan komma att anses vara 
ogiltig.

Beräknad första handelsdag avseende 
preferensaktier av serie B på First North
Förutsatt att spridningskravet som Nasdaq Stockholm 
ställer uppfylls och att Nasdaq Stockholm godkänner 
Bolagets ansökan är beräknad första handelsdag på 
First North för preferensaktierna av serie B satt till den 
18 december 2014.
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Bakgrund och motiv

Prime Living är ett publikt svenskt aktiebolag verksamt 
inom produktion och förvaltning av bostäder. Prime 
Living bildades i februari 2009 av Skandinavisk Fastig-
hetsfond och Comodo Finans i samband med att man 
förvärvade fastigheterna Ferdinand 8 och Ferdinand 
10 i Spånga, Stockholm. Ägarna identifierade goda 
förut-sättningar för att utveckla studentlägenheter på 
fastigheterna. Ledning och styrelse har lång erfarenhet 
av att finansiera och exploatera fastighetsprojekt och 
det föll sig därför naturligt att ge i uppdrag till Bolagets 
led-ning att ta fram ett hållbart koncept som sedan skulle 
kunna återanvändas och upprepas på fler marknader. 
Utvecklingen kring detta har lett till Bolagets koncept 
av mindre lägenheter som produceras i fabrik i Kina 
med handledning och kontroll från svenska aktörer. Den 
fastighetsportfölj om ytterligare ca 2 700 lägenheter som 
för närvarande byggs upp, i Spånga och på andra orter i 
Sverige, skall långsiktigt förvaltas av Prime Living. 

Prime Living har ansökt om att notera preferensak-
tierna av serie B på First North i syfte att stärka det egna 
kapitalet och få tillgång till det expansionskapital som 
krävs för att klara ytterligare markinköp. En större kapi-
talbas krävs också för att genomföra befintliga projekt. 
Obligationen Prime Living 01 är sedan september 2013 
noterad på First North Bond Market och Prime Living ser 
noteringen av preferensaktier av serie B som ett natur-
ligt steg i Bolagets utveckling och expansion i en publik 
miljö. Bolagets avsikt är att Bolagets stamaktie ska upp-
tas till handel på First North innan den 1 december 2015 
och i anslutning till detta avser Bolaget även ansöka om 
att de teckningsoptioner som omfattas av Investerarme-
morandumet ska upptas till handel.

Prime Living har som mål att fortsätta att växa och 
expandera verksamheten genom att förvärva ny mark 
i och i anslutning till Sveriges universitetsstäder och 
där behov av studentlägenheter finns på den nordiska 
marknaden. Prime Living bedömer möjligheterna till att 
nå en nyproduktionstakt om 1 000 lägenheter per år som 
mycket goda. 

En marknadsnotering bedöms vidare stärka Bolagets 
möjligheter att framöver erhålla finansiering till bättre 
villkor än vad som annars hade varit möjligt som onote-
rat bolag. Därutöver innebär en marknadsnotering en 
bättre likviditet i handeln med preferensaktierna av serie 
B, vilket är till fördel för befintliga aktieägare. Marknads-
noteringen förväntas även bidra till ett ökat intresse för 
Bolaget bland nya grupper av investerare, liksom bland 
kunder, media, analytiker och andra intressenter.

Sammantaget bedömer styrelsen för Prime Living 
att en marknadsnotering av Bolagets preferensaktier 
av serie B är till fördel för Bolagets framtida utveckling. 
Bolagets styrelse har med anledning av detta ansökt om 
en notering av Bolagets preferensaktier av serie B på 
First North.

Inför den planerade marknadsnoteringen av pre-
ferensaktier av serie B på First North kommer en 
försäljning av befintliga preferensaktier av serie B samt 
teckningsoptioner att genomföras genom units där en (1) 
unit omfattar en (1) preferensaktie av serie B samt en (1) 
vederlagsfri teckningsoption som medför rätt att teckna 
en (1) stamaktie i Prime Living i enlighet med tecknings-
optionsvillkoren. Syftet är att uppnå det spridningskrav 
som Nasdaq ställer på bolag inför preferensaktierna av 
serie B:s upptagande till handel på First North. 

Styrelsen för Prime Living är ansvarig för innehål-
let i Investerarmemorandumet, vilket har upprättats 
med anledning av spridningen av Bolagets units inför 
ansökan om upptagande till handel av preferensaktierna 
av serie B på First North. Styrelsen för Prime Living 
försäkrar härmed att styrelsen har vidtagit alla rimliga 
försiktighetsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna i 
Investerarmemorandumet, såvitt styrelsen vet, överens-
stämmer med faktiska förhållanden och att ingenting är 
utlämnat som skulle kunna påverka Investerarmemoran-
dumets innebörd.

Stockholm den 8 december 2014
Prime Living AB (publ)

Styrelsen
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Finansiell översikt

Bolaget upprättar för närvarande ej koncernredovisning med hänvisning till Årsredovis-
ningslagen 7 kap 3§ men avser att för 2014 upprätta sådan och konvertera denna enligt 
IFRS för att vid nästa rapporttillfälle, det vill säga bokslutskommuniké för 2014, redovisa 
enligt IFRS. I detta avsnitt presenteras därför historisk finansiell information för moderbo-
laget Prime Living AB (publ) för räkenskapsåren 2012, 2013 samt för perioden 1 januari - 30 
juni 2014 och motsvarande period för 2013. Den finansiella informationen för räkenskapsår-
en 2012, 2013 har hämtats från reviderade årsredovisningar. Uppgifterna avseende perio-
den 1 januari-30 juni 2014 har hämtats från Bolagets delårsrapport, som inte har granskats 
av Bolagets revisorer.

Den finansiella informationen bör läsas tillsammans med 
övrig information, inklusive förvaltningsberättelser, bok-
slutskommentarer och noter i respektive årsredovisning 
och delårsrapporten, vilka har införlivats i Investerarme-
morandumet genom hänvisning.

Moderbolagets resultaträkning

(Belopp i KSEK)
14-01-01
14-06-30

13-01-01
13-06-30

13-01-01
13-12-31

12-01-01
12-01-31

Rörelsens intäkter

Övriga rörelseintäkter 5 400 200 433 300 

5 400 200 433 300 

Rörelsens kostnader

Övriga externa kostnader -2 500 -892 -2 792 -3 227 

Personalkostnader -1 552 -779 -1 522 -1 771 

Av-/nedskrivningar av anläggningstillgångar

Rörelsens kostnader -4 052 -1 671 -4 314 -4 998 

Rörelseresultat 1 348 -1 471 -3 881 -4 698 

Resultat från finansiella poster

Resultat från avyttring andelar -29 3 000 2 497 

Ränteintäkter och liknande resultatposter 7 321 3 064 

Räntekostnader och liknande resultatposter -8 496 -1 092 -6 179 -2 335 

Finansnetto -1 204 1 908 -619 -2 335 

Resultat efter finansiella poster 143 436 -4 500 -7 033 

Resultat före skatt 143 436 -4 500 -7 033 

Skatt på årets resultat 469 434 1 045 114 

Årets resultat (RR) 613 870 -3 455 -6 920 
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Moderbolagets balansräkning

(Belopp i KSEK) 14-06-30 13-06-30 13-12-31 12-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag 63 983 30 750 62 513 30 650 

Långfristiga fordringar hos koncernföretag 150 296 143 026 10 755 

Summa finansiella  anläggningstillgångar 214 279 30 750 205 539 41 405 

Summa  anläggningstillgångar 214 279 30 750 205 539 41 405 

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar

Fordringar hos koncernföretag 34 754 23 109 33 118 11 373 

Fordringar hos intresseföretag 3 020 4 286 3 106 1 978 

Övriga fordringar 1 861 11 737 516 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 233 564 65 564 

39 867 39 696 36 805 13 915 

Kassa och bank 2 716 451 14 002 

Summa omsättningstillgångar 42 583 40 147 50 807 13 915 

SUMMA TILLGÅNGAR 256 863 70 897 256 346 55 320 

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital 512 112 512 112 

Bundna reserver 400 

Summa Bundet eget kapital 512 512 512 112 

Fritt eget kapital/Ansamlad förlust

Fria reserver

Balanserat resultat 1 992 1 294 3 782 6 998 

Årets resultat (BR) 613 870 -3 455 -6 920 

Summa Fritt eget kapital 2 605 2 164 327 78 

Summa eget kapital 3 117 2 676 839 190 

Långfristiga skulder

Övriga långfristiga skulder 179 500 39 500 179 500 39 500 

Summa Långfristiga skulder 179 500 39 500 179 500 39 500 

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 1 455 1 145 339 2 266 

Skulder till koncernföretag 59 409 1 711 68 529 1 175 

Skulder till intresseföretag 1 814 7 086 608 4 433 

Övriga kortfristiga skulder 8 871 17 095 1 011 6 660 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2 698 1 683 5 520 1 095 

Summa kortfristiga skulder 74 246 28 721 76 007 15 631 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 256 863 70 897 256 346 55 320 
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Moderbolagets kassaflödesanalys

Moderbolaget - Förändring eget kapital

Moderbolagets nyckeltal

(Belopp i KSEK) Aktiekapital Fritt eget kapital Årets resultat

Ingående balans 2014-01-01 512 3 782 -3 455

Disposition enligt årsstämmobeslut -3 455 3 455

Erhållna/Lämnade koncernbidrag 2 134

Skatteeffekt på koncernbidrag -469

Årets resultat 613

Utgående balans 2014-06-30 512 1 992 613

(Belopp i KSEK) 2014-06 2013-06 2013-12 2012-12

Soliditet, % 1,2 3,8 0,3 0,3

Eget kapital, MSEK 3,1 2,7 0,8 0,2

Antal heårsanställda vid årets utgång 2 2

Summa räntebärande skulder, MSEK 158,5 33,1 150,6 18,8

Räntetäckningsgrad, ggr 1,0 1,4 0,3 -2,0

(Belopp i KSEK)
14-01-01
14-06-30

13-01-01
13-06-30

13-01-01
13-12-31

12-01-01
12-01-31

Resultat efter finansiella poster 143 436 -4 500 -7 033

Ej kassapåverkande poster 1 965 1 092 623 431

2 108 1 528 -3 877 -6 602

Förändring rörelsekapital

Minskning(+)/ökning(-) kortfristiga fordringar -3 062 -25 781 -22 890 2 805

Minskning(-)/ökning(+) kortfristiga skulder -1 761 22 200 60 376 5 637

Kassaflöde från löpande verksamhet -2 715 -2 053 33 609 1 840

Investeringsverksamhet

Avyttring andelar 4 980 3 000 2 497

Förvärv dotterföretag -100 -19 078

Investeringar i finansiella anl.tillgångar -143 026 -10 755

Kassaflöde från investeringsverksamhet 4 980 2 900 -159 607 -10 755

Finanseringsverksamhet

Upptagna lån 140 000 4 000

Nyemission -400 3 000

Kassaflöde från finansieringsverksamhet -400 140 000 7 000

Periodens kassaflöde 2 265 447 14 002 -1 915

Likvida medel vid periodens början 451 4 1 915

Likvida medel vid periodens slut 2 716 451 14 002
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Soliditet
Eget kapital i relation till balansomslutningen vid perio-
dens utgång.

Rörelsemarginal
Rörelseresultat i relation till rörelseintäkter.

Vinstmarginal
Resultat efter finansiella poster i relation till rörelsein-
täkter.

Vinst per aktie
Resultat efter skatt i relation till det totala antalet aktier 
vid periodens slut.

Eget kapital per aktie
Eget kapital vid periodens slut i relation till antal aktier 
vid periodens slut.

Räntabilitet på eget kapital
Resultat efter skatt i relation till genomsnittligt eget kapi-
tal under rullande tolv månader

Räntabilitet på totalt kapital
Rörelseresultat plus finansiella intäkter i relation till 
genomsnittlig balansomslutning under rullande tolv 
månader.

Självfinansieringsgrad
Kassaflöde före förändring i rörelsekapital i relation till 
periodens investeringar.
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Kommentarer till den finansiella 
utvecklingen

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
Rörelseintäkter
Prime Livings rörelseintäkter består idag av övriga rörel-
seintäkter. För 2013 (2012) uppgick Bolagets totala rörel-
seintäkter till 433 KSEK (300 KSEK), vilket motsvarar en 
ökning med 44 procent.  För perioden januari – juni 2014 
(januari – juni 2013) uppgick rörelseintäkterna till  
5 400 KSEK (200 KSEK), vilket motsvarar en ökning 
med 2 600 procent. Ökningen förklaras av att Bolaget 
fått ersättning för tidigare nedlagda projektkostnader 
genom debitering av projekten i koncernbolagen.

Rörelsekostnader
Prime Livings rörelsekostnader avser kostnader för 
utveckling av moduler, administration, personal,  drifts- 
och underhållskostnader samt övriga rörelsekostnader. 
Under 2013 (2012) uppgick rörelsekostnaderna till  
4 314 KSEK (4 998) vilket motsvarar en minskning om 
14 procent. Kostnadsminskningen är främst ett resultat 
av minskade konsultkostnader samt minskade personal-
kostnader i form av avslut projektanställning. Under pe-
rioden januari – juni 2014 (januari – juni 2013)  uppgick 
Bolagets rörelsekostnader till 4 052 KSEK  
(1 671 KSEK), vilket motsvarar en ökning med 242 pro-
cent. Ökningen förklaras främst av ökade personalkost-
nader då organisationen växer och kräver mer resurser 
samt ökade kostnader hänförliga till notering obligation. 

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.

Rörelseresultatet
Rörelseresultatet är direkt beroende av Bolagets, 
inkluderat koncernbolags. rörelseintäkter, rörelse-
kostnader samt av- och nedskrivningar som beskrivs 
utförligt ovan. Prime Livings rörelseresultat förbättrades 
till -3 881 KSEK (-4 698 KSEK) för 2013 (2012) genom 
bland annat minskade konsultkostnader samt minskade 
personalkostnader. Under perioden januari – juni 2014 
(januari – juni 2013), förbättrades Bolagets rörelseresul-
tat gentemot förgående år och uppgick till 1 348 KSEK  
(-1 471 KSEK) vilket motsvarar en rörelsemarginal om 
25 procent procent (f.å neg). Den största anledningen 
till det ökade rörelseresultat är att Bolaget i perioden 
fakturerat tidigare nedlagda projektkostnader och fått 
ersättning genom debitering till koncernbolag.

Finansiellt netto
Prime Livings finansiella netto består i huvudsak av rän-
teintäkter med avdrag för räntekostnader. Det finansiella 
nettot uppgick för 2013 (2012) till -618 KSEK  
(-2 335 KSEK).  Det förbättrade finansnettot mellan åren 
förklaras av försäljning av andelar hänförligt till projekt 
studentbostäder Upplands Väsby. Under perioden janu-
ari – juni 2014 (januari – juni 2013) uppgick finansnettot 
till -1 204 KSEK (1 908 KSEK).  Det minskade finansnet-
tot förklaras främst av försäljning andelar föregående 
år samt ökade räntekostnader genom inlåning från 
aktieägare under året.
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Riskfaktorer

Investeringar i aktier och andra värdepapper är alltid förenat med ett visst mått av riskta-
gande. Ett antal faktorer påverkar och kan komma att påverka Prime Livings resultat och 
finansiella ställning samt aktierna. I detta avsnitt redovisas riskfaktorer. Både generella 
risker hänförliga till Prime Livings verksamhet samt huvudsakliga risker förenade med 
Erbjudandet att teckna units berörs. Riskbeskrivningen syftar till att beskriva de risker som 
är förknippade med Prime Livings verksamhet och därmed även Prime Livings möjlig-heter 
att infria sina åtaganden i enlighet med villkoren för Erbjudandet. Faktorerna nedan är inte 
framställda i prioritetsordning och gör inte anspråk på att vara uttömmande. Ytterligare 
riskfaktorer som för närvarande inte är kända eller som för tillfället inte anses vara betydan-
de skulle också kunna påverka Prime Livings framtida verksamhet, resultat och finansiella 
ställning och därmed Bolagets möjligheter att infria sina åtaganden i enlighet med villkoren 
för Erbjudandet att teckna units.

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 vill-
koren för Erbjudandet att teckna units.

Bolags  och branschrelaterade risker
Makroekonomiska faktorer
Fastighetsbranschen och dess branschrelaterade 
risker påverkas i stor utsträckning av makroekonomiska 
faktorer såsom den allmänna konjunkturutvecklingen, 
tillväxten, sysselsättningen, produktionstakten för nya 
lokaler, förändringar i infrastruktur, befolkningstillväxt, 
inflationen och 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 
bl.a. 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 bostadshyres-
gäster och de kommer alltid utgöra en helt dominerande 
andel av hyresintäkterna.

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

Geografiska risker
Utbud och efterfrågan avseende fastigheter och därmed 
avkastningen på fastighetsinvesteringar skiljer sig mel-

lan olika geografiska marknader och kan komma att ut-
vecklas på olika sätt inom olika geografiska mark-nader. 
Prime Living har en diversifierad fastighetsportfölj med 
fastigheter på olika geografiska marknader. Det finns 
en risk att efterfrågan sjunker på de flesta eller samtliga 
geografiska marknader, vilket skulle kunna ha en negativ 
effekt på Prime Livings resultat eller finansiella ställning.

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 fastighetsbo-
lag har. Prime Living har idag enbart bostadshyresgäster 
(studenter) förutom i Lund där Lunds Universitet hyr 
samtliga lägenheter.

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

Transportrisker
Prime Living producerar sina bostadsmoduler vid en 
fabrik belägen i Kina. Modulernas storlek motsvarar den 
standard som gäller för transportcontainrar och de fär-
diga modulerna transporteras sedan med fartyg, normalt 
till den lossningshamn som ligger närmast den plats där 
bostäderna ska upprättas. Den sista transportsträckan 
fram till slutdestinationen sker normalt med lastbil. Det 
finns en risk att transportmedlen fördröjs eller på annat 
sätt utsätts för händelser, till exempel skeppsbrott, 
att last spolas över bord, kollisioner eller hårt väder, 
som kan fördröja transporten och/eller skada eller helt 
förstöra den last som transporteras. Om nämnda risk 
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skulle realiseras skulle Prime Livings rykte, resultat eller 
finansiella ställning kunna påverkas negativt.

Konstruktions- och kvalitétsrisker
Bolaget tillverkar sina bostadsbostäder med en stan-
dardiserad metod och utvalda material. Detta skapar 
kostnadsfördelar men medför en risk att eventuella kon-
struktionsfel och/eller kvalitétsbrister som kan komma 
att uppstå som drabbar ett fåtal till ett flertal bostadsmo-
duler. Vidare anlade Bolaget sitt första bostadskomplex 
baserat på moduler 2009 varför det finns en risk att 
det med anledning av en mer långsiktig användning 
av bostäderna uppdagas konstruktionsfel och/eller 
kvalitétsbrister som ännu är okända. Om konstruktions-
fel och/eller kvalitétsbrister skulle uppstå, kan det ha en 
väsentlig negativ effekt på Prime Livings rykte, resultat 
eller finansiella ställning

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 prishöjningar inte kompenseras 
genom reglering i hyresavtal, eller hyresökning genom 
omförhandling av hyresavtal, kan Prime Livings resultat 
eller finansiella ställning påverkas negativt.

Utgifter för underhåll är hänförliga till åtgärder som 
syftar till att långsiktigt bibehålla fastighetens stan-
dard. Dessa utgifter kostnadsförs i den utsträckning de 
utgör reparationer och utbyten av mindre delar. Andra 
till-kommande utgifter av underhållskaraktär aktiveras i 
samband med att utgiften uppkommer. Prime Living har 
en planering för genomförande av de underhållsåtgärder 
som bedöms erforderliga. Oförutsedda och omfat-tande 
renoveringsbehov kan dock påverka Prime Livings 
resultat eller finansiella ställning negativt.

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

Ränterisk
Utöver Bolagets obligationslån och eget kapital finan-
sieras Koncernens verksamhet till stor del av upplåning 
från kreditinstitut. Ränterisken definieras som risken att 
förändringar i ränteläget samt marginal mellan stats-
obligationer och banker/ finansinstitut påverkar Prime 

Livings räntekostnad. Räntekostnaderna påverkas, för-
utom av omfattningen av räntebärande skulder, främst 
av nivån på aktuella marknadsräntor och kreditinsti-
tutens marginaler samt av vilken strategi Prime Living 
väljer för bindningstiden på räntorna.

Marknadsräntor påverkas främst av den förväntade 
inflationstakten. De kortare räntorna påverkas främst av 
Riksbankens så kallade reporänta, vilken utgör ett pen-
ningpolitiskt styrinstrument. Penningpolitiken i Sverige 
syftar till att genom justering av reporäntan söka hålla 
inflationen på två procent. I tider med stigande infla-
tionsförväntningar kan räntenivån väntas stiga och i tider 
med sjunkande inflationsförväntningar kan ränte-nivån 
väntas sjunka. Ju längre genomsnittlig räntebindnings-
tid som Prime Living har på sina lån ju längre tid tar 
det innan en ränteförändring får genomslag i Bolagets 
räntekostnader. Om ett framtida eventuellt kapital-behov 
uppstår och detta löses genom upplåning kommer 
Bolaget att belastas av ytterligare räntekostnader, vilket 
också skulle innebära en ökad ränterisk som negativt 
kan påverka Bolagets resultat eller finansiella ställning.

Valutarisker
Med valutarisk avses risken för negativ påverkan på 
resultat- och balansräkning till följd av förändrade valuta-
kurser. Prime Living har genom sina inköp av moduler 
en valutarisk mot framför allt den kinesiska CNY men 
även en liten del mot den amerikanska USD för frakten. 
Ca 45 procent av den totala produktionskostnaden upp-
handlas i CNY. En förstärkning av CNY med 1 procent 
skulle därför innebära att den totala kostnaden för en 
byggnation med ca 0.45 procent. En försvagning av den 
svenska kronan skulle medföra att Bolagets resultat och 
finansiella ställning påverkas negativt.

Refinansieringsrisk
Med refinansieringsrisk avses risken att finansiering 
inte alls kan erhållas, eller endast till kraftigt ökade 
kostnader. Koncernens räntebärande skulder uppgick 
per 31 oktober 2014 till cirka 302 MSEK och utgjordes 
huvudsakligen av Bolagets obligationslån 10,25 procent 
2013/2016 om ett nominellt belopp om maximalt 140 
MSEK (Obligation Prime Living 01). Under finanskrisen 
2008-2009 var volatiliteten och störningarna på finans 
och kreditmarknaderna extremt stora, med en minskad 
likviditet och höjda kreditriskpremier för många kreditin-
stitut. Trots att Prime Living idag bedömer att refinansie-
ringsrisken 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, finansiella 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 
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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 eller finansiella ställning negativt.

Transaktioner
Inom ramen för Bolagets verksamhet genomförs 
fastighetstransaktioner. Alla sådana transaktioner är 
före-nade med osäkerhet och risker. Vid förvärv och be-
byggelse av fastigheter föreligger exempelvis osäkerhet 
beträffande hantering av hyresgäster, oförutsedda kost-
nader för miljösanering, ombyggnad och hantering av 
tekniska problem, myndighetsbeslut samt uppkomsten 
av tvister relaterade till förvärvet eller fastighetens skick. 
Sådana osäkerheter kan leda till fördröjningar av projekt 
eller ökade eller oförutsedda kostnader för fastigheterna 
eller transaktionerna.

Om Bolaget inte kan få avsättning för fastigheterna till 
ett fördelaktigt pris eller om krav riktas mot Bolaget kan 
det innebära fördröjningar av projekt eller ökade eller 
oförutsedda kostnader för fastigheterna eller transak-
tionerna. Skulle någon av de ovan beskrivna riskerna 
realiseras skulle det kunna ha en väsentlig negativ in-
verkan på Bolagets verksamhet, resultat eller finansiella 
ställning.

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 utgör en god grund för att 
garantera operationell säkerhet. Prime Living hade per 
den 31 oktober 2014 sex personer anlitade. Deras kun-
skap, 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 Bolagets administrativa 
säkerhet och kontroll skulle brista.

Konkurrens
Prime Living verkar inom en bransch som är utsatt för 
konkurrens. Prime Livings framtida konkurrens-möjlig-
heter 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 eller 
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 ute-slutas 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 
eller 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.

Tvister
Ett av Bolagets dotterbolag har bestritt en faktura från 
VASYD AB om ca 1,7 MSEK avseende anläggnings-
avgifter på fastigheten Studentkåren 4 i Lund. Orsaken 
till bestridandet är att beloppet anses vara orimligt högt. 
Skulle bestridandet leda till en tvist, kan det ha en nega-
tiv effekt på projektets resultat.

Vid sidan av ovan nämnda processer, kan Prime 
Living eller dess dotterföretag komma att bli inblandade i 
ytterligare tvister eller krav. En tvist som förloras eller av 
annan anledning drar ut på tiden och tar tid och resurser 
i anspråk skulle kunna ha en väsentlig negativ inverkan 
på Prime Livings verksamhet, resultat eller finansiella 
ställning.

Miljörisker
Fastighetsförvaltning och fastighetsexploatering medför 
miljöpåverkan. Prime Living har fastställt en miljö-policy 
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 förut-sättningar, kan riktas mot Prime 
Living för marksanering eller efterbehandling avseende 
förekomst eller miss-tanke 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 eller finansiella ställning 
negativt.
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Skatterisker
Bolagets verksamhet påverkas av de vid var tid gällande 
skattereglerna i de jurisdiktioner Bolaget bedriver verk-
samhet i vilket på dagen för Investerarmemorandumet 
endast omfattar verksamhet i Sverige och i Kina. Dessa 
inkluderar bolagsskatt, fastighetsskatt, mervärdesskatt, 
regler rörande skattefri avyttring av aktier, övriga statliga 
och kommunala pålagor samt ränteavdrag och bidrag. 
Bolagets skattesituation påverkas också av huruvida 
transaktioner mellan bolag inom Prime Living-koncer-
nen anses vara marknadsmässigt prissatta. Även om 
Bolagets verksamhet bedrivs i enlighet med Bolagets 
tolkning av tillämpliga lagar och regler på skatteområdet, 
och i enlighet med råd från skatterådgivare, kan det inte 
uteslutas att Bolagets tolkning är felaktig eller att sådana 
regler ändras med eventuell retroaktiv verkan. Vidare 
kan framtida förändringar i tillämpliga lagar och regler 
påverka förutsättningarna för Bolagets verksamhet. 
Härvid bör beaktas att det i Statens offentliga utred-
ningar (SOU 2014:40) som offentliggjordes den 12 juni 
2014 förslagits att nya regler ska antas avseende bland 
annat begränsningar i avdragsrätten för räntekostnader 
och andra finansierings-kostnader. Om sådana regler 
införs kan Bolagets möjligheter erhålla skattemässiga 
avdrag komma att för-sämras. Därtill finns det bety-
dande skillnader i de politiska partiernas syn på skatter 
och bidrags storlek och förekomst. Det kan inte uteslutas 
att skattesatser förändras i framtiden eller att andra 
regelförändringar sker som påverkar fastighetsägandet 
eller fastighetstransaktioner. Skulle någon av de ovan 
beskrivna riskerna realiseras skulle det kunna ha en 
väsentlig negativ inverkan på Bolagets verksamhet, 
resultat eller finansiella ställning.

Risker relaterade till värdepapper
En investering i Bolagets aktier och/eller 
teckningsoptioner kan utvecklas negativt
Ägande av aktier och teckningsoptioner är oundvik-
ligen förenat med risk och risktagande. Eftersom en 
inves-tering i aktier och teckningsoptioner både kan 
komma att öka och minska i värde finns en risk för att en 
investerare inte kommer få tillbaka vad denne investerat. 
Kurserna på Bolagets preferensaktier av serie B och/
eller teckningsoptioner kan komma att sjunka under er-
bjudandepriset varför den som väljer att förvärva dessa 
värdepapper i samband med Erbjudandet följaktligen 
kan komma att göra en förlust vid en senare försäljning 
av värdepapprena. Före Erbjudandet fanns det ingen of-
fentlig marknad för Bolagets preferensaktier av serie B. 
Det finns således en risk för att en aktiv handel med ak-
tierna eller sedermera teckningsoptionerna inte kommer 
att utvecklas samt att erbjudandepriset inte kommer att 
vara representativt för marknadskurserna för Prime Li-
vings aktier eller teckningsoptionerna efter noteringarna 
av preferensaktierna av serie B samt teckningsoptioner-
na på First North. Utvecklingen av preferensaktiekursen 
och teckningsoptionerna kommer att vara beroende av 
en rad faktorer, varav vissa är bolagsspecifika och andra 
är knutna till aktiemarknaden som helhet. 

Dessa faktorer kan öka handelskursernas volatilitet 
vilket skulle kunna ha en negativ inverkan på Bolagets 
finan-siella ställning, resultat eller på de erbjudna värde-
papprenas marknadsvärde.

Bristande likviditet i aktien och aktierelaterade 
värdepapper
Det kan finnas risk att likviditeten i preferensaktierna 
av serie B eller teckningsoptionerna kommer att vara 
otillfredsställande, vilket innebär att det finns en risk 
att dessa värdepapper inte omsätts dagligen och att 
avståndet mellan köp- och säljkurs kan vara stort. Om 
likviditeten är begränsad finns det en risk att det kan 
medföra svårigheter för innehavare av dessa värdepap-
per att förändra sitt innehav.

Stora ägare i Prime Living kan utöva ett betydande 
inflytande över Bolaget
Bolaget har per dagen för Investerarmemorandumet 
två aktieägare som kontrollerar mer än tio procent av 
rösterna i Bolaget. Dessa aktieägare har därmed möjlig-
het att utöva ett väsentligt inflytande i ärenden som 
kräver godkännande av aktieägarna på bolagsstämma 
och kan också komma att ha möjlighet att förhindra ett 
kontrollägarskifte i Bolaget. Denna ägarkoncentration 
kan vara till nackdel för aktieägare som har andra intres-
sen än majoritetsaktieägarnas. Även andra ägare kan 
komma att inneha eller senare skaffa sig aktie-innehav 
av sådan storlek att det kan ha betydelse för inflytandet 
över Prime Living.

Nyemission av ytterligare värdepapper
Bolaget kan i framtiden komma att nyemittera ytterligare 
stamaktier, preferensaktier av serie B eller värde-papper 
som kan omvandlas till aktier. Sådana emissioner 
kan påverka priset på Bolagets aktier på ett väsentligt 
negativt sätt och kan medföra att vinsten per aktie och 
substansvärdet per aktie minskar. Enligt aktiebolagsla-
gen har aktieägare som huvudregel företrädesrätt att 
teckna nya aktier pro rata i förhållande till sitt nuvarande 
aktieinnehav (med undantag för aktier som ska betalas 
med apportegendom) såvida inte bolagsstämman beslu-
tar annat. Enligt aktiebolagslagen måste ett beslut om 
att frångå befintliga aktieägares företrädesrätt biträdas 
av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de 
avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid 
bolagsstämman. Nyemissioner kan komma att ske med 
avvikelse från befintliga aktie-ägares företrädesrätt till 
de nya aktierna, såsom till exempel vid framtida förvärv 
eller aktierelaterade inci-tamentsprogram. Det finns 
en risk att denna typ av emissioner kan leda till att de 
nuvarande aktieägarnas innehav späds ut.
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Framtida utdelning
Förvärvare av aktier i Erbjudandet är berättigade till 
utdelning (i den mån sådan beslutas) från och med 
dagen förvärvaren tagits upp som aktieägare i den av 
Euroclear förda aktieboken. De preferensaktier av serie 
B som innehas på den av bolagsstämman eller styrelsen 
beslutade avstämningsdagen berättigar till utdelning. 

Innehavare av preferensaktier av serie B är berät-
tigade till en årlig utdelning om ett belopp om 8,50 SEK 
per år fram till och med 10 oktober 2019 uppdelat på 
kvartalsvisa utbetalningar om 2,125 SEK per preferens-
aktie av serie B. Baserat på ett nominellt belopp för 
preferensaktierna av serie B om 100 SEK motsvarar det 
en årlig avkastning om 8,5 procent. Från och med den 
11 oktober 2019 kommer utdelningen att öka med två 

procentenheter per år och därmed kommer avkastning-
en att uppgå till 10,5 procent per år till dess preferens-
aktierna löses in. Framtida utdelningar och storleken 
på sådana eventuella utdelningar, är dock beroende av 
Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, kassaflö-
den, rörelsekapitalbehov och andra faktorer. Vidare har 
Bolaget emitterat preferensaktier av serie C som medför 
en rätt till utdelning om totalt 30,5 MSEK efter det att pre-
ferensaktieägare av serie B har erhållit utdelning. Prefe-
rensaktier av serie C har företrädesrätt till utdelning om 
hela beloppet om totalt 30,5 MSEK framför innehavare 
av stamaktier. Det finns vidare många risker som kan 
komma att påverka Bolagets verksamhet negativt vilka 
kan innebära att Bolagets framtida resultat inte möjliggör 
utdelning eller utbetalning av förfallen utdelning.
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Styrelse och ledande 
befattningshavare

Prime Living styrelse består av tre personer, inklusive ordföranden, och har sitt säte i 
Stockholm. Styrelseledamöterna väljs årligen vid årsstämma för tiden intill slutet av nästa 
årsstämma. De 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 Investerarmemorandumet.

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

Aktieinnehav i Prime Living:  
187 040 stamaktier genom bolag
 
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 Kar-
ström sedan den 1 oktober 2009 även följande pågå-
ende eller avslutade uppdrag:

Bolag Befattning

Comodo Finans AB Styrelseordförande

Gudrun Development AB Styrelseordförande

JPK Grovare AB Styrelseordförande

LiViKa AB Styrelseledamot

PL Comercial AB Styrelseordförande

Super 9 AB Styrelseordförande

Jan Severa (född 1962)
Styrelseledamot sedan 2009

Aktieinnehav i Prime Living:  
1 666 917 stamaktier och 35 preferensaktier av serie C 
genom bolag. 

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

Utöver sitt uppdrag i Prime Living har Jan Severa sedan 
den 1 oktober 2009 även följande pågående eller avslu-
tade uppdrag:

Bolag Befattning

Amun Capital AB Styrelseordförande

Amun Capital Sweden AB Styrelseordförande

Amun Investments AB Styrelseordförande

Ardenne Invest AB Styrelseordförande

Ardenne Properties AB Styrelseordförande 
och VD

Bäckebrolax IN

Gudrun Development AB Styrelseledamot 
och VD

HBG Fastighetsutveckling 4 ek. för. Styrelseledamot

Kristineberg Bostäder AB Styrelseordförande 
och VD

Kristineberg Park Ekonomisk förening Styrelseledamot

Kryddfabriken Bostad AB Styrelseordförande 
och VD

Kryddfabriken Bostadsrätt AB Styrelseordförande 
och VD

Kryddfabriken Entreprenad AB Styrelseordförande 
och VD

Miland Brokvarn AB Styrelseordförande

Miland Holding AB Styrelseordförande

Nuarp Bygg & Handel AB Styrelseordförande 
och VD

Skandinavisk Fastighetsfond AB Styrelseordförande 
och VD

Skandinavisk Fastighetsfond Holding 
AB

Styrelseordförande 
och VD

Skandinaviska Fastigheter Sverige AB Styrelseledamot

Skandinaviska Fastigheter Vellinge AB Styrelseordförande

Skånelängan Borätt AB Styrelseordförande 
och VD

Storlien Capital AB Styrelseordförande

Sågenhus 3 AB Styrelseordförande
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Thomsons väg Ekonomisk förening Styrelseledamot

Träpanelen Etapp 1 Ekonomisk 
förening

Styrelseledamot

Vita Stränder Ekonomisk förening Styrelseledamot

Vita Stränder Höllviken AB Styrelseordförande

Ola Wengberg (född 1968)
Styrelseledamot sedan 2009

Aktieinnehav i Prime Living:  
1 304 29 stamaktier och 28 preferensaktier av serie C 
genom bolag.

Ola har varit engagerad i Prime Living sedan 2009 
och är Civilekonom utbildad vid Handelshögskolan 
Göteborg. Tidigare har Ola varit controller vid Trygg-
Hansa Foreign Operations & Industrial Division samt 
styrelsemedlem och Managing Director på Fredell & Co 
Structured Finance. Ola har även tidigare erfarenhet 
från 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 
sedan den 1 oktober 2009 även följande pågående eller 
avslutade uppdrag:

Bolag Befattning

Amun Capital AB Styrelseledamot

Amun Capital Sweden AB Styrelseledamot

Amun Investments AB Styrelseledamot

Ardenne Invest AB Suppleant

Ardenne Properties AB Styrelseledamot

Gudrun Development AB Styrelseledamot

HBG Fastighetsutveckling 1 ek. för. Styrelseledamot

HBG Fastighetsutveckling 4 ek. för. Styrelseledamot

Kristineberg Bostäder AB Styrelseledamot

Kristineberg Park Ekonomisk förening Styrelseledamot

Kryddfabriken Bostad AB Suppleant

Kryddfabriken Bostadsrätt AB Suppleant

Kryddfabriken Entreprenad AB Suppleant

Kryddfabriken Projektutveckling AB Suppleant

Miland Brokvarn AB Styrelseledamot

Miland Holding AB Styrelseledamot

Minim Finance AB SU DELG

Nuarp Bygg & Handel AB Suppleant

Skandinavisk Fastighetsfond AB Suppleant

Skandinavisk Fastighetsfond Holding 
AB

Suppleant

Skandinaviska Fastigheter Sverige AB Suppleant

Skandinaviska Fastigheter Vellinge AB Suppleant

Skånelängan Borätt AB Styrelseledamot

Skånelängan Ekonomisk förening Styrelseledamot

Skånelängan Fastighets AB Suppleant

Storlien Capital AB Suppleant

Sågenhus 3 AB Styrelseledamot

Thomsons väg Ekonomisk förening Styrelseledamot

Träpanelen Etapp 1 Ekonomisk 
förening

Styrelseledamot

Wengco Capital & Care AB Styrelseledamot

Vita Stränder Ekonomisk förening Styrelseledamot

Vita Stränder Höllviken AB Styrelseledamot

Åtto Capital AB SU DELG

Vita Stränder Höllviken AB Styrelseledamot

Åtto Capital AB SU DELG

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

Ola Wengberg (född 1968)
Vice verkställande direktör sedan 2014
Se information ovan under ”Styrelse”. 
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Ersättning till styrelseledamöter, 
verkställande direktör och ledande 
befattningshavare
Arvode och annan ersättning till styrelseledamöterna, 
inklusive ordföranden, fastställs av årsstämman. På 
årsstämman den 15 maj 2014 beslutades ett totalt 
styrelsearvode om 1 MSEK ska fördelas till styrelsens 
ledamöter. Styrelsens ledamöter har inte rätt till några 
förmåner efter att deras uppdrag som styrelseledamöter 

Ingen rörlig ersättning har utbetalats till någon styrel-
seledamot eller ledande befattningshavare under 2013 
eller under 2014 fram till dagen för Investerarmemoran-
dumet.

Prime Living har inga aktierelaterade incitamentspro-
gram för styrelseledamöter, ledande befattningshavare 
eller andra anställda.

För ytterligare information om ersättning till styrelsen 
och de ledande befattningshavarna, privat eller genom 
bolag, se avsnittet ”Avtal och transaktioner med närstå-
ende” på sidan 27.

Anställningsavtal för verkställande 
direktör och ledande befattningshavare
Bolagets verkställande direktör, Jan Severa, är anställd 
på en motsvarande halvtidstjänst. Bolaget har att iaktta 
en uppsägningstid om 12 månader och Jan har att iaktta 
en uppsägningstid om sex månader.

Ola Wengberg är sedan den 1 januari 2014 anställd 
på deltid i Bolaget. Bolaget har att iaktta en uppsäg-
ningstid om 12 månader och Ola har att iaktta en upp-
sägningstid om sex månader.

Övriga upplysningar avseende styrelsen 
och ledande befattningshavare.
Ingen av Bolagets styrelseledamöter eller ledande 
befattningshavare, med undantag för nedanstående har 
under de senaste fem åren (i) dömts i bedrägerirelate-
rade mål, (ii) varit ställföreträdande i bolag som försatts 
i konkurs eller likvidation (avser ej frivillig likvidation) 
eller varit inblandat i konkursförvaltning, (iii) varit föremål 
för anklagelser eller sanktioner av myndigheter eller 

Namn
Lön/konsultarvode

(exkl. soc. avg/moms)
Pension  

(exkl. soc. avg)

Fakturerade konsult-
tjänster utförda av 
styrelseledamöter 

(exkl. moms) Styrelsearvode
Total 

summa

Period
1/1-31/10 

2014
1/1-31/12 

2013
1/1-31/10 

2014
1/1-31/12 

2013
1/1-31/10 

2014
1/1-31/12 

2013
1/1-31/10 

2014
1/1-31/12  

013

Jan-Erik Karström,  
styrelseordf. 0 0 0 0 80 000 0 0 0 80 000

Jan Severa,  
styrelseledamot och VD 600 000 720 000 0 0 150 000 0 0 0 1 470 000

Ola Wengberg,  
styrelseledamot 550 000 0 0 0 170 000 0 0 0

Summa 1 100 000 720 000 0 0 625 000 0 0 0 2 445 000

godkända yrkessammanslutningar eller (iv) förbjudits av 
domstol att ingå som medlem av ett bolags lednings- el-
ler kontrollorgan.
Ola Wengberg har tidigare varit styrelseledamot Kristi-
neberg Park Invest AB där likvidation avslutades i maj 
2010. 

Jan Severa har också varit ledande befattningshavare 
i form av verkställande direktör och styrelseordförande 
i Kungsholmen Fridhemsgatan AB där likvidation inled-
des i december 2012, Kristineberg Park Invest AB där 
en likvidation avslutades i maj 2010 samt styrelseord-
förande i Midgårdsbo Fastigheter AB där en likvidation 
avslutades i juni 2010.

Det har i ovan nämnda likvidationer och konkurser 
inte riktats någon form av skadeståndskrav, krav på 
återbetalning eller annat ekonomiskt anspråk mot Ola 
Wengberg, Jan Severa eller någon annan bolagsföreträ-
dare. Inte heller har Ola Wengberg eller Jan Severa varit 
föremål för utredning eller misstanke om brott av något 
slag i samband med detta. Ingen av styrelseledamö-
terna 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, ovan-
stående styrelseledamöters eller ledande befattningsha-
vares skyldigheter gentemot Bolaget och, å andra sidan, 
deras privata intressen och/eller andra förpliktelser.

har upphört. I tabellen nedan framgår de ersättningar 
(inklusive konsultuppdrag) som styrelseledamöter och 
ledande befattningshavare har erhållit för räkenskaps-
året 2013 samt under perioden från den 1 januari 2014 
fram till och med den 31 oktober 2014 (SEK):
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Övrig information

Certified Adviser
Bolaget har Mangold Fondkommission som Certified 
Adviser som även agerar likviditetsgarant för Obligation 
Prime Living 01. Certified Adviser-avtalet med 
Mangold är löpande med sex månaders ömsesidig 
uppsägningstid. Mangold äger inga aktier i Bolaget.

Revisor
Öhrlings Pricewaterhouse Coopers AB är revisor i 
Bolaget och den auktoriserade revisorn Ulf Hartell 
Borgstrand, född 1960 och medlem av yrkessamman-
slutningen FAR, är huvudansvarig revisor.

Utdelningspolicy
Till dags dato har Prime Living inte beslutat om eller ut-
betalat någon utdelning. För närvarande återinves-teras 
eventuella vinster för att kunna expandera verksamhe-
ten. Tidpunkten för och storleken på eventuella framtida 
utdelningar föreslås av Styrelsen. I överväganden om 
framtida utdelning kommer Styrelsen att väga in faktorer 
såsom de krav som verksamhetens art, omfattning samt 
risker ställer på storleken av det egna kapitalet samt 
Bolagets konsolideringsbehov, likviditet och ställning i 
övrigt. Preferensaktier av serie C har företräde till utdel-
ning framför stamaktieägare upp till ett ackumulerat 
belopp om 30, 5 MSEK. Fastställd årlig utdelning för 
preferensaktier av serie B har dock företräde framför 
utdelning till preferensaktier om serie C.

Rörelsekapitalbehov
Prime Livings kapitalbehov är främst kopplat till koncer-
nens tillväxt, kassaflöden från rörelsen och kapitalbind-
ning i investeringar. Rörelsekapitalbehovet säkerställs 
genom den nyligen genomförda nyemissionen om 130 
MSEK och den planerade nyemissionen av stamaktier 
som ska ske i samband med stamaktiens upptagande till 
handel som planeras ske innan den 1 december 2015. 
Bolagets befintliga rörelsekapital kommer därmed vara 
tillräckligt för att finansiera den planerade löpande verk-
samheten under den kommande 12-månadsperioden 
efter första handelsdagen på First North.
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Legala frågor och kompletterande 
information

Koncernstruktur
Per den 30 november 2014 ser Prime Living-koncernen, 
där Prime Living AB (publ) är koncernens moder-bolag, 
ut som följer:

Väsentliga avtal
Obligationen Prime Living 01
Under hösten 2013 genomförde Prime Living en obli-
gationsemission om högst 140 MSEK med återbetal-
ningsdag senast den 30 september 2016 (”Obligation 
Prime Living 01”). Räntan löper med 10,25 procent per 
år. Bolaget har lånat vidare emissionslikviden till dotter-
bolagen Comodo Real Estate AB (53 MSEK) och Gelba 
Spånga AB (87 MSEK) i utbyte mot två fordringar som 
Bolaget i sin tur ställt som säkerhet för obligationslånet. 
De två fordringarna är säkerställda av de två dotterbola-
gen genom pantbrev i fastigheterna Ferdinand 8/10 samt 
Ferdinand 14 i Spånga om totalt 140 MSEK. Obligations-
lånet utgör en efterställd direkt, ovillkorad och säker-
ställd förpliktelse för Bolaget. 

Per dagen för Investerarmemorandumet hade totalt 
140 MSEK av obligationen tecknats och den 28 novem-
ber 2013 noterades obligationerna på First North Bond 
Market. 

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 Stu-
dentkåren 4 i Lund. Som säkerhet för lånet har Prime Li-
ving och Deutsche Leasing Sverige AB ingått lösöreköp-
avtal där Prime Living försäljer samtliga studentbostäder 
till Deutsche Leasing Sverige AB. Parterna är överens 

om att tillgångarna ska kvar-stanna i säljarens besittning 
och tillgångarna har lösöreregistrerats. Prime Living har 
vidare lämnat en moderbolagsgaranti. Därutöver har 
aktierna i dotterbolaget Prime Living Lund AB pantsatts 
till långivaren.

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

Fastighetslåneavtal mellan Ålandsbanken Abp 
(Finland), svensk filial och Prime Living Oxie AB
Den 10 september 2014 ingick TP6 Oxie AB ett tidsbe-
stämt fastighetslåneavtal om 45 MSEK med rörlig ränta 
avseende fastigheten Malmö Träpanelen 6. Lånet ska 
amorteras med 187 500 SEK per kalenderkvartal och 
förfaller till slutbetalning den 30 september 2016. Ränta 
löper med STIBOR 3 månader med en marginal på 2,35 
procent. Lånet omfattas även av ett krav på att ett antal 

Prime Living 
Oxie AB

TPL1 Oxie AB Prime Living
Beryllgatan AB

Prime Living  
Karlstad AB

TP6 Oxie AB Prime Living
Ramberget AB

Prime Living 
Lund AB

Prime Living 
Spånga AB

Prime Living AB
(publ)

Comodo 
Real Estate AB

Prime Living  
Göteborg AB

91%
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finansiella nyckeltal ska vara uppfyllda. Prime Living 
Oxie har pantsatt aktierna i TP 6 Oxie AB till långivaren 
samt gått i borgen, såsom för egen skuld, gentemot 
långivaren som säkerhet för TP 6 Oxie AB:s lån. Bolaget 
har också pantsatt fastigheten Malmö Träpanelen 6 till 
säkerhet för bolagets åtaganden. Vidare har Boverket 
ställt en garanti om 6 MSEK. Lånet kan lösas i förtid mot 
en avgift.

Arrendeavtal med Göteborgs stad
Prime Living kommer att ingå långsiktiga arrendeavtal 
med Göteborgs Stad som är markägare. Arrendepe-
rioden är på 20 år där kommunen garanterar att anvisa 
Prime Living en ny tomt om modulerna måste flyttas 
efter utgången av det temporära bygglovet då de att åtar 
sig att anvisa annan mark för flytt och återuppförande av 
de tillfälliga studentbostäderna i det fall att permanent 
bygglov inte beviljas på befintliga tomter. Den anvisade 
marken skall kvalificera för permanent bygglov för 
studentbostäder.

Avtal med HLF Fastighets AB avseende köp av 
fastigheten Sollentuna Sjöstjärnan 2
Den 21 november 2014 ingick Prime Living ett förvärvs-
avtal avseende samtliga aktier i HLF Förvaltnings AB 
som i sin tur äger fastigheten Sollentuna Sjöstjärnan 2. 
HLF Förvaltnings AB har förhandlat ett exploaterings-
avtal med Sollentuna kommun som tillsammans med 

ett antagande av en ny detaljplan kommer att ge HLF 
Förvaltnings AB byggrätt till att riva befintliga byggnader 
och att upprätta nya bostäder och garage. Tillträde till 
aktierna i bolaget som Prime Living har förvaltat är vill-
korat av att den nya detaljplanen vinner laga kraft samt 
att exploateringsavtal träffas med Sollentuna kommun. 
Prime Living har under vissa förutsättningar rätt att från-
träda avtalet under tre veckor från avtalets underteck-
nande. Köpeskillingen för aktierna uppgår preliminärt till 
cirka 27 MSEK och Prime Living har lämnat en handpen-
ning på 3 MSEK.

Avtal och transaktioner med närstående
Aktieägare
Comodo Finans AB, som äger 40,53 procent av aktierna 
i Prime Living, har den 8 december 2008 lånat ut 30,5 
MSEK till Prime Living. Lånet löper räntefritt och ska 
återbetalas senast den 8 december 2018.

Styrelseledamöter och ledande befattningshavare
Från den 1 januari 2014 fram till den 31 oktober 2014 har 
följande ersättningar utbetalats till bolag kontrollerade 
av styrelseledamöter för konsulttjänster som utförts av 
ledamöterna:
• Cube International Housing Ltd har fakturerat Bolaget 

260 KSEK avseende arvode för tjänster utförda av 
styrelseledamöterna Ola Wengberg och Jan Severa 
som även är anställda i Bolaget.
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• Wengco Capital & Care AB har fakturerat Bolaget  
60 KSEK för konsulttjänster avseende bolagsstyr-
ning, rapportering och analys i projekt och bolag samt 
strukturering och analys i projekt och bolag samt 
strukturering och förhandling av nya projekt som 
utförts av Ola Wengberg.

• LiViKa AB har fakturerat Bolaget 80 KSEK för konsult-
tjänster utförda av den tidigare styrelseledamoten 
Jan-Erik Karström avseende ekonomistyrning, rap-
portering och bokföring i projekt.

Ingen fakturering skedde under 2013 av ovanstående 
fyra bolag.

Tillstånd och licenser
Prime Living har inga och behöver inga särskilda till-
stånd eller licenser för sin verksamhet.

Tvister och rättsliga processer
Prime Living Lund AB har bestritt en faktura från VASYD 
om ca 1 700 000 SEK avseende anläggningsavgifter på 
fastigheten Studentkåren 4 i Lund. Prime Living är av 
uppfattningen att det fakturerade beloppet är orim-ligt 
högt i förhållande till den tjänst som har utförts. Prime 
Living har den 26 maj 2014 meddelat VASYD att man 
avser driva ärendet vidare till Statens VA-nämnd för 
avgörande. Per dagen för Investerarmemorandumet har 
Statens VA-nämnd inte inlett någon process. Om Prime 
Living inte framgångsrikt lyckas bestrida fakturan kan 
Bolaget komma att bli skyldigt att erlägga beloppet om 
ca 1 700 000 SEK i sin helhet. 

Aktieägaravtal
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 i Prime Living bedömer att kon-
cernens nuvarande försäkringsskydd är tillfredställande 
med avseende på verksamhetens art och omfattning.

Anställda och ingångna konsultavtal
Prime Living anlitar i dagsläget sju personer, varav fyra 
är anställda och tre är anlitade på konsultbasis. Två av 
de fyra anställda har även konsultuppdrag på deltid i 
Prime Living.

Bolagets VD, Jan Severa är anställd på halvtid och är 
undantagen från Lagen om anställningsskydd. Lönen 
uppgår till 60 000 SEK per månad och i händelse av 
uppsägning från Prime Living är uppsägningstiden 12 
månader. I händelse av att Jan säger upp sig själv så är 
uppsägningstiden 6 månader.

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

så är uppsägningstiden 6 månader. Det är sannolikt att 
Ola Wengberg omfattas av lagen om anställningsskydd 
oavsett vad som framgår av avtalet då det av praxis 
framgår att endast en person normalt kan vara undan-
tagen från nämnda lag i organisationer som är av Prime 
Livings storlek.

David Färm (heltid), projektledare, och Joakim 
Schöldström (halvtid), analys, förvaltning och projekt-
uppföljning är anställda på marknadsmässiga villkor.

Utöver de fyra anställda personerna ovan anlitar 
Prime Living Christina Aspefalk, Jan Severa och Ola 
Wengberg samt styrelseledamoten Jan-Erik Karström 
på konsultbasis. Christina är Bolagets CFO och är 
anlitad motsvarande 75 procent av en heltidstjänst. Er-
sättningen för Christinas tjänster uppgår till 48 750 SEK 
per månad. För information om vilka ersättningar som 
utgör närståendetransaktioner, se ovan under ”Avtal och 
transaktioner med närstående”.

Fast egendom och hyresavtal
Prime Living äger fastigheterna; 

i)  Karlstad Kornetten 2; 
ii)  Stockholm Ferdinand 8; 
iii)  Stockholm Ferdinand 10; 
iv)  Stockholm Ferdinand 14;
v)  Malmö Träpanelen 6;
vi)  Malmö Träpanelen 1; och
vii)  Sollentuna Sjöstjärnan 1  

(tillträde sker efter lagakraftvunnen detaljplan)

Vidare har Bolaget uppfört 200 studentbostäder på 
fastigheten Lund Studentkåren 4. Fastigheten ägs inte 
av Prime Living varför byggnaderna anses uppförda på 
ofri grund.

Immateriella rättigheter
Prime Living är innehavare till domännamnet www.
primeliving.se. Utöver domännamnet äger Prime Living 
inga immateriella 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 Investerarmemorandumet.

Informationsgivning
Informationspolicy
Prime Living har under 2013 antagit en policy för kom-
munikation och information som syftar till att säkerställa 
att Bolaget håller en god kvalitet i dessa avseenden. 
Policyn berör samtliga medarbetare hos Prime Living 
för att informationsgivning ska vara korrekt, snabb och 
tydlig och leva upp till de informationskrav som First 
North ställer på bolag som är noterade hos dem. Det ska 
vara lätt att hitta och erhålla information för såväl med-
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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 an-
svarig för information som berör handeln med av Prime 
Living utgivna finansiella instrument. Endast verkställan-
de 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 kurspåver-
kande och måste alltid spridas av vissa källor samtidigt till 
visst antal mottagare. Delårsrapporter, bokslutskommu-
niké och årsredovisning tas fram och publiceras i enlighet 
med gällande regelverk. Övergripande ansvar för den 
finansiella informationen innehas av verkställande direk-
tören. Analytikerrapporter kommenteras 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 konfi-
dentiell information i samband med viktiga affärshändel-
ser. Vice verkställande direktör ansvarar för loggboken. 
Bolaget har som policy att inte kommentera rykten.
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Handlingar införlivade genom 
hänvisning

Investerarmemorandumet består av, utöver föreliggande dokument, följande dokument som härmed införli-
vas genom hänvisning:

• Delårsrapport för Prime Living AB (publ) avseende perioden 1 januari - 30 juni 2014
• Årsredovisning för Prime Living AB (publ) avseende räkenskapsåret 2013
• Årsredovisning för Prime Living AB (publ) avseende räkenskapsåret 2012

Dokumenten kan erhållas från Prime Living samt återfinns på www.primeliving.se. 
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Bolagsordning

Bolagsordning i Prime Living AB (publ)
org nr 556715-7929

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

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

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

4. Aktiekapital 
Aktiekapitalet utgör lägst 500 000 kronor och högst 
2 000 000 kronor.

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

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

Vinstutdelning
Preferensaktierna har företräde till vinstutdelning
Beslutar bolagsstämman om vinstutdelning skall 
preferensaktier av serie B och serie C medföra före-
trädesrätt framför stamaktier till årlig vinstutdelning. 
Preferensaktier av serie B medför även företrädes-
rätt till årlig vinstutdelning framför preferensaktier 
av serie C enligt nedan.

Beräkning och fördelning av vinstutdelningen
Företräde till vinstutdelning per aktie skall beräknas 
och fördelas i enlighet med följande:
• från och med den första avstämningsdag som 

infaller närmast efter det att preferensaktierna 
av serie B registrerades hos Bolagsverket till och 
med den sista avstämningsdag för Preferensut-
delning som infaller före den 31 december 2019, 
skall varje preferensaktie av serie B medföra rätt 
till en årlig utdelning om ett belopp motsvarande 

8,5 procent av teckningskursen vid den första 
emissionen av preferensaktier av serie B (”Initial 
Preferensutdelning”).

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

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

Vinstutdelning till preferensaktier av serie C  
och stamaktier
Efter det att full tillämplig Preferensutdelning 
lämnats till preferensaktier av serie B och från och 
med den första avstämningsdag som infaller efter 
det senare av (i) 30 juni 2015 och (ii) då preferens-
aktier av serie C har registrerats hos Bolagsverket 
skall preferensaktierna av serie C medföra rätt till 
utdelning med ett ackumulerat belopp om upp till 30 
500 000 (trettiomiljonerfemhundratusen) kronor att 
fördelas lika mellan innehavare av preferensaktier 
av serie C. När utdelning lämnats med ett totalt 
ackumulerat belopp om 30 500 000 kronor skall 
preferensaktier av serie C ej längre medföra någon 
rätt till utdelning.

När ovanstående tillämpliga belopp utdelats till 
innehavare av preferensaktier av serie B och serie 
C skall stamaktier äga lika rätt att erhålla utdelning 
av Bolagets behållna tillgångar.
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Beräkning av Innestående Belopp
Om ingen tillämplig Preferensutdelning lämnats, 
eller om endast utdelning understigande den 
tillämpliga Preferensutdelning lämnats, skall 
preferensaktierna av serie B, förutsatt att bolags-
stämman beslutar om vinstutdelning, medföra rätt 
att av följande års utdelningsbara medel i tillägg 
till framtida Preferensutdelning erhålla ett belopp, 
jämnt fördelat på varje preferensaktie av serie B, 
motsvarande skillnaden mellan vad som skulle 
ha betalats ut och utbetalat belopp (”Innestå-
ende Belopp”) innan utdelning på stamaktie eller 
preferensaktie av serie C lämnas. Innestående 
Belopp skall räknas upp kumulativt från dag till dag 
med en faktor motsvarande en årlig räntesats om 
kvartalsvis kupong plus fem (5) procent (”Uppräk-
ningsbeloppet”), varvid uppräkningen skall ske från 
den kvartalsvisa tidpunkt då utbetalning av del av 
utdelningen skett (eller borde ha skett, i det fall det 
ej skett någon utdelning alls). Om ingen utdelning 
lämnas eller om årlig utdelning understigande till-
lämplig Preferensutdelning lämnats under ett eller 
flera år ankommer det på följande års-stämma att 
fatta beslut om fördelningen av den kvartalsvisa 
utbetalningen av Innestående Belopp.

Omräkning vid vissa bolagshändelser
För det fall antalet preferensaktier av serie B ändras 
genom sammanläggning, uppdelning eller annan 
liknande bolagshändelse skall de belopp som pre-
ferensaktien av serie B berättigar till enligt punkt 6 
i denna bolagsordning omräknas för att återspegla 
denna förändring.

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

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

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

Lösenbeloppet för preferensaktier av serie B 
skall fram till och med den sista avstämningsdagen 

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

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

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

Bolagets upplösning
Om Bolaget likvideras skall preferensaktierna av 
serie B medföra företrädesrätt framför stamaktier 
och preferensaktier av serie C att ur Bolagets 
tillgångar erhålla ett belopp per preferensaktie, 
motsvarande tillämpligt B-Lösenbelopp plus 
Innestående Belopp (innefattande på Innestående 
Belopp belöpande Uppräkningsbelopp till och 
med den dag tillämpligt B-Lösenbelopp förfaller till 
betalning) beräknat enligt ovan per tidpunkten för 
likvidationen, jämnt fördelat på varje preferensaktie, 
innan utskiftning sker till stamaktier eller preferens-
aktier av serie C. Preferensaktierna av serie B skall 
i övrigt inte medföra någon rätt till skiftesandel. 
Därefter skall en likvidation av Bolaget medföra 
lika rätt för innehavare av preferensakter av serie 
C samt stamaktier att ur Bolaget erhålla eventuella 
återstående tillgångar.
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Företrädesrätt
Beslutar Bolaget att genom en kontantemission 
eller kvittningsemission ge ut nya stamaktier och 
preferensaktier, skall ägare av stamaktier respek-
tive preferensaktier ha företrädesrätt att teckna nya 
aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal 
stam- respektive preferensaktier aktieägaren inne-
har sedan tidigare (primär företrädesrätt). Aktier 
som inte tecknats med primär företrädesrätt skall 
erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär 
företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier 
räcker för den teckning som sker med subsidiär 
företrädesrätt, skall aktierna fördelas mellan teck-
narna i förhållande till det antal aktier de innehar 
sedan tidigare (oavsett aktieslag) och, i den mån 
detta inte kan ske, genom lottning. 

Beslutar Bolaget att genom kontantemission eller 
kvittningsemission ge ut antingen stamaktier eller 
preferensaktier, skall samtliga aktieägare, oavsett 
om deras aktier är stamaktier eller preferensaktier, 
ha företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande 
till det antal aktier de förut äger. 

Om Bolaget beslutar att genom kontantemission 
eller kvittningsemission ge ut teckningsoptioner 
eller konvertibler, har aktieägarna företrädesrätt 
att teckna teckningsoptioner, som om emissionen 
gällde de aktier som kan komma att nytecknas på 
grund av optionsrätten respektive företrädesrätt att 
teckna konvertibler som om emissionen gällde de 
aktier som konvertiblerna kan komma att bytas ut 
mot.

Vad som ovan sagts skall inte innebära någon 
inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kon-
tantemission eller kvittningsemission med avvikelse 
från aktieägarnas företrädesrätt. 

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

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

8. Revisorer 
Bolaget skall välja 1-2 revisorer med eller utan 
revisorssuppleanter.

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

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

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

På årsstämman skall följande ärenden 
förekomma till behandling:
1. Val av ordförande vid stämman,
2. Upprättande och godkännande av röstlängd,
3. Godkännande av dagordning,
4. Val av en eller två protokolljusterare,
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sam-

mankallad,
6. Föredragning av framlagd årsredovisning och 

revisionsberättelse samt i förekommande fall 
koncernredovisning och koncernrevisionsberät-
telse,

7. Beslut om fastställelse av resultaträkning och 
balansräkning samt, i förekommande fall, kon-
cernresultaträkning och koncernbalansräkning,

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

9. Beslut om ansvarsfrihet gentemot Bolaget för 
styrelseledamöterna och den verkställande 
direktören,

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

samt, val av revisorer och eventuell/a revisors-
suppleant/er,

12. Beslut i annat ärende som stämman skall be-
handla enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller 
bolagsordningen. 
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12. Räkenskapsår  
Räkenskapsår är 0101-1231.

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

Denna bolagsordning antogs på extra bolagsstämma 
den 30 september 2014.
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Villkor för teckningsoptioner

Villkor för teckningsoptioner i Prime Living AB (publ)

1. Definitioner 
I dessa villkor skall följande benämningar ha den 
innebörd som anges nedan.

“Aktiebolagslagen” avser aktiebolagslagen (2005:551), i vid var tid gällande lydelse;

“Bankdag” avser dag som inte är söndag eller annan allmän helgdag och på vilken svenska 
banker är öppna för allmänheten;

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

“Beräkningsansvarig” avser den bank eller kontoförande institut som Bolaget använder för åtgärder relate-
rade till Teckningsoptionerna;

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

“Notering” avser en notering av Bolagets stamaktier på en reglerad marknad, en motsvarande 
marknad utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller en MTF;

“Optionshavare” avser den som är innehavare av Teckningsoption;

“Teckning” avser teckning av stamaktier i Bolaget med utnyttjande av Teckningsoption enligt 14 
kap aktiebolagslagen; 

“Teckningskurs” avser den kurs till vilken Teckning av nya stamaktier med utnyttjande av Teckningsop-
tion kan ske; 

“Teckningsoption” avser rätt att teckna en stamaktie i bolaget mot betalning i pengar enligt dessa villkor;

“Euroclear” avser Euroclear Sweden AB eller annan central värdepappersförvaltare enligt lagen 
(1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

2. Teckningsoptioner och registrering
2.1 Antalet Teckningsoptioner uppgår till samman-

lagt högst 1 300 000.
2.2 Teckningsoptionerna skall vara registrerade 

av Euroclear i ett avstämningsregister enligt 
lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella 
instrument, till följd varav inga fysiska options-
bevis kommer att utges. 

2.3 Teckningsoptionerna registreras för Op-
tionshavarens räkning på konto i Bolagets 
avstämningsregister. Registreringar avseende 
Teckningsoptionerna skall ombesörjas av 
Beräkningsansvarig.

3. Rätt att teckna nya stamaktier och 
Teckningskurs
3.1 Optionshavarna skall äga rätt att under pe-

rioden från registrering av emissionen till och 
med den 31 oktober 2016 eller (ii) vid sådan 
tidpunkt som följer av punkt 8 nedan, för varje 
Teckningsoption teckna en ny stamaktie i 
Bolaget. Teckningskursen uppgår till 27 kronor 
per stamaktie.

3.2 Teckningskursen, liksom antalet stamaktier 
som varje Teckningsoption ger rätt att teckna, 
kan bli föremål för justering i de fall som anges 
i punkt 8 nedan. Teckningskursen får dock 
aldrig understiga aktiens kvotvärde.
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3.3 Teckning kan endast ske av det hela antal 
stamaktier till vilka de Teckningsoptioner som 
Optionshavaren önskar utnyttja berättigar. Vid 
Teckning skall bortses från eventuell överskju-
tande del av Teckningsoption, som inte kan 
utnyttjas. 

4. Teckning
4.1 Teckning sker genom att Optionshavare enligt 

fastställt formulär skriftligen tecknar, varvid 
skall anges det antal stamaktier som tecknas. 
Teckning är bindande och kan inte återkallas. 

4.2 Genomförs inte Teckning inom i punkt 3.1 
angiven tid, upphör all rätt enligt Teckningsop-
tionerna att gälla. 

5. Betalning för ny stamaktie 
Vid Teckning skall betalning erläggas på en gång 
för det antal stamaktier som Teckning avser. 
Betalning skall ske kontant till ett av Bolaget anvisat 
bankkonto.

6. Införing i aktieboken 
Efter Teckning verkställs tilldelning genom att de 
nya stamaktierna upptas i Bolagets aktiebok såsom 
interimsaktier. Sedan registrering hos Bolagsverket 
och Euroclear ägt rum blir registreringen på 
avstämningskonto slutgiltig. Som framgår av 
punkterna 7 och 8 nedan senareläggs i vissa fall 
tidpunkten för sådan slutlig registrering.

7. Utdelning på ny stamaktie, m.m. 
Teckning som görs på sådan tid att den inte kan 
verkställas senast på tionde kalenderdagen före 
avstämningsdag för utdelning som beslutats av 
eller föreslagits bolagets bolagsstämma samma 
år, verkställs först efter avstämningsdagen för 
utdelning. Stamaktier, som tillkommit på grund av 
teckning som verkställs efter avstämningsdagen 
för utdelning, upptas interimistiskt på 
avstämningskonto, vilket innebär att de inte har rätt 
att erhålla utdelning.

8. Omräkning av Teckningskursen m.m. 
Beträffande den rätt som skall tillkomma 
Optionshavare i de situationer som anges nedan 
skall följande gälla:

A Genomför Bolaget en fondemission skall Teck-
ning – där Teckning görs på sådan tid att den 
inte kan verkställas senast på tionde kalender-
dagen före bolagsstämma som beslutar om 
emissionen – verkställas först sedan stämman 
beslutat om denna. Stamaktier, som tillkommit 
på grund av Teckning verkställd efter emis-
sionsbeslutet, registreras interimistiskt på 
avstämningskonto, vilket innebär att de inte har 
rätt att deltaga i emissionen. Slutlig registrering 
på avstämningskonto sker först efter avstäm-
ningsdagen för emissionen.

Vid Teckning som verkställs efter beslutet 
om fondemission tillämpas en omräknad Teck-
ningskurs liksom en omräkning av det antal 
stamaktier som varje Teckningsoption berätti-
gar till Teckning av. Omräkningarna utföres av 
Bolaget enligt följande formler:

Omräknad  
Teckningskurs=

Föregående Teckningskurs  
x antalet aktier före
fondemissionen

Antalet aktier efter fonde-
missionen

Omräknat antal 
stamaktier som varje 
Teckningsoption 
berättigar till Teckning 
av =

Föregående antal stamaktier 
som varje Teckningsoption 
berättigar till Teckning av x 
antalet aktier efter fond-
emissionen

Antalet aktier före fond-
emissionen

Vid omräkning enligt ovanstående formel skall 
bortses från aktier som innehas av Bolaget. 
Enligt ovan omräknad Teckningskurs och 
omräknat antal stamaktier fastställs snarast 
möjligt efter bolagsstämmans beslut om fond-
emission men tillämpas i förekommande fall 
först efter avstämningsdagen för emissionen.

B.  Genomför Bolaget en sammanläggning eller 
uppdelning av aktier skall moment A ovan äga 
motsvarande tillämpning, varvid i förekomman-
de fall som avstämningsdag skall anses den 
dag då sammanläggning respektive uppdel-
ning, på Bolagets begäran, sker hos Euroclear.

C.  Genomför Bolaget en nyemission – med före-
trädesrätt för aktieägarna att teckna nya aktier 
mot kontant betalning eller kvittning – skall 
följande gälla beträffande rätten till deltagande 
i emissionen för stamaktie som tillkommit på 
grund av Teckning med utnyttjande av Teck-
ningsoption:

(i)  Beslutas emissionen av styrelsen under 
förutsättning av bolagsstämmans godkän-
nande eller med stöd av bolagsstämmans 
bemyndigande, skall i beslutet anges 
den senaste dag då Teckning skall vara 
verkställd för att stamaktie, som tillkommit 
genom Teckning, skall medföra rätt att 
deltaga i emissionen. Sådan dag får inte 
infalla tidigare än tionde kalenderdagen 
efter emissionsbeslutet.
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(ii)  Beslutas emissionen av bolagsstämman, 
skall Teckning – där Teckning görs på så-
dan tid att Teckningen inte kan verkställas 
senast på tionde kalenderdagen före den 
bolagsstämma som beslutar om emis-
sionen – verkställas först sedan Bolaget 
verkställt omräkning enligt detta moment 
C, näst sista stycket. Stamaktie, som 
tillkommit på grund av sådan Teckning, 
registreras interimistiskt på avstämnings-
konto, vilket innebär att de inte har rätt att 
deltaga i emissionen. 

Vid Teckning som verkställts på sådan tid att 
rätt till deltagande i nyemissionen inte uppkom-
mer tillämpas en omräknad Teckningskurs 
liksom en omräkning av det antal stamaktier 
som varje Teckningsoption berättigar till Teck-
ning av. Omräkningarna utföres av Bolaget 
enligt nedan.

(i) Om en Notering genomförts vid 
tidpunkten för omräkning skall 
omräkningarna utföras enligt följande 
formler:

Omräknad  
Teckningskurs=

Föregående Teckningskurs 
x stamaktiens genomsnitt-
liga aktiekurs under den i 
emissionsbeslutet fastställda 
teckningstiden (Stamaktiens 
genomsnittskurs)

Stamaktiens genomsnitts-
kurs ökad med det på 
grundval därav framräknade 
teoretiska värdet på teck-
ningsrätten

Omräknat antal 
stamaktier som varje 
Teckningsoption 
berättigar till Teckning  
av =

Föregående antal stamaktier 
som varje Teckningsoption 
berättigar till Teckning av 
x (stamaktiens genom-
snittskurs ökad med det på 
grundval därav framräknade 
teoretiska värdet på teck-
ningsrätten)

Stamaktiens genomsnitts-
kurs

Stamaktiens genomsnittskurs skall 
anses motsvara genomsnittet av det 
för varje handelsdag under tecknings-
tiden framräknade medeltalet av den 
under dagen noterade högsta och 
lägsta betalkursen enligt handelsplat-

sens officiella kurslista eller annan 
aktuell marknadsnotering. I avsaknad 
av notering av betalkurs skall i stället 
den som slutkurs noterade köpkursen 
ingå i beräkningen. Dag utan notering 
av vare sig betalkurs eller köpkurs 
skall inte ingå i beräkningen. 

Det teoretiska värdet på tecknings-
rätten framräknas enligt följande 
formel:

Teckningsrättens värde =

Det antal nya stamaktier som 
högst kan komma att utges 
enligt emissionsbeslutet x 
(stamaktiens genomsnitts-
kurs minus Teckningskursen 
för den nya stamaktien)

Antalet stamaktier före emis-
sionsbeslutet

Vid omräkning enligt ovanstående 
formel skall bortses från stamaktier 
som innehas av Bolaget. Uppstår ett 
negativt värde, skall det teoretiska 
värdet på teckningsrätten bestäm-
mas till noll.

(ii) Om en Notering inte har genomförts 
vid tidpunkten för omräkning skall 
omräkningarna ha som utgångspunkt 
att värdet av Teckningsoptionerna 
lämnas oförändrat.

Enligt ovan omräknad Teckningskurs och 
omräknat antal stamaktier skall fastställas två 
Bankdagar efter teckningstidens utgång och 
skall tillämpas vid Teckning, som verkställs 
därefter. 

Under tiden till dess att omräknad Teck-
ningskurs och omräknat antal stamaktier som 
varje Teckningsoption berättigar till Teckning 
av fastställts, verkställs Teckning endast preli-
minärt, varvid det antal stamaktier, som varje 
Teckningsoption före omräkning berättigar till 
Teckning av, upptas interimistiskt på avstäm-
ningskonto. Dessutom noteras särskilt att 
varje Teckningsoption efter omräkningar kan 
berättiga till ytterligare. Slutlig registrering på 
avstämningskontot sker sedan omräkningarna 
fastställts.

C.  Genomför Bolaget en emission enligt 14 eller 
15 kap aktiebolagslagen – med företrädesrätt 
för aktieägarna – skall beträffande rätten till 
deltagande i emissionen för stamaktie, som 
tillkommit på grund av Teckning med utnytt-
jande av Teckningsoption bestämmelserna i 
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moment C, första stycket (i) och (ii) ovan äga 
motsvarande tillämpning.

Vid Teckning som verkställts på sådan tid att 
rätt till deltagande i emissionen inte uppkom-
mer tillämpas en omräknad Teckningskurs 
liksom en omräkning av det antal stamaktier 
som varje Teckningsoption berättigar till Teck-
ning av. 

(i) Om en Notering genomförts vid tidpunk-
ten för omräkning skall omräkningarna 
utföras av Bolaget och enligt följande 
formler:

Omräknad  
Teckningskurs =

Föregående Teckningskurs 
x stamaktiens genomsnitt-
liga aktiekurs under den i 
erbjudandet fastställda an-
mälningstiden (stamaktiens 
genomsnittskurs)

Stamaktiens genomsnitts-
kurs ökad med värdet av 
rätten till deltagande i erbju-
dandet (inköpsrättens värde)

Omräknat antal 
stamaktier som varje 
Teckningsoption 
berättigar till  
Teckning av =

Föregående antal stamaktier 
som varje Teckningsoption 
berättigar till Teckning av x 
(stamaktiens genomsnitts-
kurs ökad med inköpsrättens 
värde)

Stamaktiens genomsnitts-
kurs

Stamaktiens genomsnittskurs beräknas i 
enlighet med vad som angivits i moment 
C ovan.

För det fall att aktieägarna erhållit 
teckningsrätter och handel med dessa ägt 
rum, skall värdet av rätten till deltagande i 
erbjudandet anses motsvara teckningsrät-
tens värde. Teckningsrättens värde skall 
härvid anses motsvara genomsnittet av 
det för varje handelsdag under anmäl-
ningstiden framräknade medeltalet av 
den under dagen noterade högsta och 
lägsta betalkursen enligt handelsplatsens 
officiella kurslista eller annan aktuell 
marknadsnotering. I avsaknad av Notering 
av betalkurs skall i stället den som slutkurs 
noterade köpkursen ingå i beräkningen. 
Dag utan Notering av vare sig betalkurs 
eller köpkurs skall inte ingå i beräkningen.

För det fall aktieägarna ej erhållit teck-
ningsrätter eller eljest sådan handel med 

teckningsrätter som avses i föregående 
stycke ej ägt rum, skall omräkning av 
Teckningskursen och det antal stamaktier 
som varje Teckningsoption berättigar 
till Teckning av ske med tillämpning så 
långt möjligt av de principer som anges 
ovan i detta moment E, varvid följande 
skall gälla. Om en Notering sker av de 
värdepapper eller rättigheter som erbjuds 
aktieägarna, skall värdet av rätten till 
deltagande i erbjudandet anses motsvara 
genomsnittet av det för varje handelsdag 
under 25 handelsdagar från och med för-
sta dag för Notering framräknade medel-
talet av den under dagen noterade högsta 
och lägsta betalkursen vid affärer i dessa 
värdepapper eller rättigheter på First 
Norths kurslista eller annan aktuell mark-
nadsnotering, i förekommande fall minskat 
med det vederlag som betalats för dessa 
i samband med erbjudandet. I avsaknad 
av notering av betalkurs skall i stället den 
som slutkurs noterade köpkursen ingå i 
beräkningen. Noteras varken betalkurs 
eller köpkurs under viss eller vissa dagar, 
skall vid beräkningen av värdet av rätten 
till deltagande i erbjudandet bortses från 
sådan dag. Den i erbjudandet fastställda 
anmälningstiden skall vid omräkning av 
Teckningskurs och antal stamaktier enligt 
detta stycke anses motsvara den ovan 
i detta stycke nämnda perioden om 25 
handelsdagar. Om en Notering ej äger 
rum, skall värdet av rätten till deltagande 
i erbjudandet så långt möjligt fastställas 
med ledning av den marknadsvärdesför-
ändring avseende Bolagets stamaktier 
som kan bedömas ha uppkommit till följd 
av erbjudandet.

(ii) Om en Notering inte har genomförts vid 
tidpunkten för omräkning skall omräk-
ningarna utföras av Bolaget och ha som 
utgångspunkt att värdet av Teckningsop-
tionerna lämnas oförändrat.

Enligt ovan omräknad Teckningskurs 
och omräknat antal stamaktier skall 
fastställas snarast möjligt efter erbjudan-
detidens utgång och skall tillämpas vid 
Teckning, som verkställs efter ett sådant 
fastställande har skett.

Vid Teckning som verkställs under tiden 
till dess att omräknad Teckningskurs och 
omräknat antal stamaktier varje Teck-
ningsoption berättigar till Teckning av fast-
ställts, skall bestämmelserna i moment 
C, sista stycket ovan, äga motsvarande 
tillämpning.
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F Genomför Bolaget en nyemission eller emis-
sion enligt 14 eller 15 kap. aktiebolagslagen 
med företrädesrätt för aktieägarna, äger Bola-
get besluta att ge samtliga Optionshavare av 
Teckningsoptioner samma företrädesrätt som 
enligt beslutet tillkommer aktieägarna. Därvid 
skall varje Optionshavare, oaktat sålunda att 
Teckning ej verkställts, anses vara ägare till det 
antal stamaktier som Optionshavaren skulle ha 
erhållit, om Teckning på grund av Tecknings-
option verkställts av det antal stamaktier, som 
varje Teckningsoption berättigade till Teckning 
av vid tidpunkten för beslutet om emission.

Skulle Bolaget besluta att till aktieägarna rik-
ta ett sådant erbjudande som avses i moment 
D ovan, skall vad i föregående stycke sagts 
äga motsvarande tillämpning, dock att det 
antal stamaktier som Optionshavaren anses 
vara ägare till i sådant fall skall fastställas efter 
den Teckningskurs, som gällde vid tidpunkten 
för beslutet om erbjudandet. 

Om Bolaget skulle besluta att ge Optionsha-
varna företrädesrätt i enlighet med bestämmel-
serna i detta moment F, skall någon omräkning 
enligt momenten C, D eller E ovan inte äga 
rum.

G.  Har en Notering skett och beslutas om kontant 
utdelning till stamaktieägarna innebärande 
att dessa erhåller utdelning som, tillsam-
mans med andra under samma räkenskapsår 
utbetalda utdelningar, överskrider 15 procent 
av stamaktiens genomsnittskurs under en 
period om 25 handelsdagar närmast före den 
dag, då styrelsen för Bolaget offentliggör sin 
avsikt att till bolagsstämman lämna förslag om 
sådan utdelning, skall, där Teckning som görs 
på sådan tid, att därigenom erhållen stamaktie 
inte medför rätt till erhållande av sådan utdel-
ning, tillämpas en omräknad Teckningskurs 
och ett omräknat antal stamaktier som varje 
Teckningsoption berättigar till Teckning av. 
Omräkningen skall baseras på den del av den 
sammanlagda utdelningen som överstiger 15 
procent av stamaktiens genomsnittskurs under 
ovannämnd period (extraordinär utdelning). 
Omräkningarna utföres av Bolaget enligt 
följande formler:

Omräknad  
Teckningskurs =

Föregående Teckningskurs x 
stamaktiens genomsnittliga 
aktiekurs under en period 
om 25 handelsdagar räknat 
fr.o.m. den dag då stam-
aktien noteras utan rätt till 
extraordinär utdelning (stam-
aktiens genomsnittskurs)

Stamaktiens genomsnitts-
kurs ökad med den extra-
ordinära utdelning som 
utbetalas per stamaktie

Omräknat antal 
stamaktier som varje 
Teckningsoption 
berättigar till  
Teckning av =

Föregående antal stamaktier 
som varje Teckningsoption 
berättigar till Teckning av 
x (stamaktiens genom-
snittskurs ökad med den 
extraordinära utdelning som 
utbetalas per stamaktie)

Stamaktiens genomsnitts-
kurs

Stamaktiens genomsnittskurs skall anses mot-
svara genomsnittet av det för varje handelsdag 
under ovan angiven period om 25 handelsda-
gar framräknade medeltalet av den under 
dagen noterade högsta och lägsta betalkursen 
enligt handelsplatsens officiella kurslista eller 
annan aktuell marknadsnotering. I avsaknad 
av Notering av betalkurs skall i stället den som 
slutkurs noterade köpkursen ingå i beräkning-
en. Dag utan Notering av vare sig betalkurs 
eller köpkurs skall inte ingå i beräkningen.

Enligt ovan omräknad Teckningskurs och 
omräknat antal stamaktier skall fastställas två 
Bankdagar efter utgången av ovan angiven 
period om 25 handelsdagar och skall tillämpas 
vid Teckning som verkställs därefter.

Har Teckning ägt rum men, p.g.a. bestäm-
melserna i punkt 7 ovan, slutlig registrering på 
avstämningskonto ej skett, skall särskilt note-
ras att varje Teckningsoption efter omräkningar 
kan berättiga till ytterligare stamaktier. Slutlig 
registrering på avstämningskonto sker sedan 
omräkningarna fastställts, dock tidigast vid den 
tidpunkt som anges i punkt 7 ovan.

Om en Notering inte har genomförts och 
det beslutas om kontant utdelning till stam-
aktieägarna innebärande att dessa erhåller 
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utdelning som, tillsammans med andra under 
samma räkenskapsår utbetalda utdelningar, är 
att betrakta som extraordinär, med beaktande, 
i möjligast mån, av de principer som anges i 
första stycket i detta moment G ovan, skall en 
häremot svarande omräkning av tecknings-
kursen utföras av Bolaget, som därvid har 
att grunda omräkningen på de principer som 
anges i första stycket i detta moment G ovan.

G.  Om Bolagets aktiekapital eller reservfond 
skulle minskas med återbetalning till stamak-
tieägarna, vilken minskning är obligatorisk, till-
lämpas en omräknad Teckningskurs liksom en 
omräkning av det antal stamaktier som varje 
Teckningsoption berättigar till Teckning av.

(i) Om en Notering genomförts vid tidpunk-
ten för omräkning skall omräkningarna 
utföras av Bolaget och enligt följande 
formler:

Omräknad  
Teckningskurs =

Föregående Teckningskurs x 
stamaktiens genom-snittliga 
aktiekurs under en period 
om 25 handels-dagar räknat 
fr.o.m. den dag då stam-
aktien noteras utan rätt till 
återbetalning (stamaktiens 
genomsnitts-kurs)

Stamaktiens genomsnitts-
kurs ökad med det belopp 
som återbetalas per stam-
aktie

Omräknat antal 
stamaktier som varje 
Teckningsoption 
berättigar till  
Teckning av =

Föregående antal stamaktier 
som varje Teckningsoption 
berättigar till Teckning av 
x (stamaktiens genom-
snittskurs ökad med det 
belopp som återbetalas per 
stamaktie)

Stamaktiens genomsnitts-
kurs

Stamaktiens genomsnittskurs beräknas i 
enlighet med vad som angivits i moment 
C ovan.

Vid omräkning enligt ovan och där 
minskningen sker genom inlösen av aktier, 
skall istället för det faktiska belopp som 
återbetalas per stamaktie ett beräknat 
återbetalningsbelopp användas enligt 
följande:

Beräknat 
återbetalningsbelopp  
per stamaktie =

Det faktiska belopp som 
återbetalas på inlöst stamak-
tie minskat med stamaktiens 
genomsnittliga aktiekurs 
under en period om 25 han-
delsdagar närmast före den 
dag då stamaktien noteras 
utan rätt till deltagande 
minskningen (stamaktiens 
genomsnittskurs)

Det antal aktier i Bolaget 
som ligger till grund för inlö-
sen av en stamaktie minskat 
med talet 1

Stamaktiens genomsnittskurs beräknas i 
enlighet med vad som angivits i moment 
B (i) ovan.

Enligt ovan omräknad Teckningskurs 
och omräknat antal stamaktier skall fast-
ställas två Bankdagar efter utgången av 
den angivna perioden om 25 handelsda-
gar och skall tillämpas vid Teckning, som 
verkställs därefter.

(ii) Om en Notering inte har genomförts vid 
tidpunkten för omräkning skall Bolaget 
träffa överenskommelse med Optionsha-
vare beträffande vilken ändrad teck-
ningskurs som skall tillämpas efter sådan 
minskningsåtgärd eller skall vid Teckning 
som sker efter sådan minskningsåtgärd 
tillämpas en omräknad teckningskurs mot-
svarande enligt punkten 3.1 ovan gällande 
teckningskurs minskat med det belopp per 
stamaktie som återbetalats till aktieägar-
na. Omräkningarna utförs av Bolaget.

Teckning verkställs ej under tiden från minsk-
ningsbeslutet t.o.m. den dag då den omräk-
nade Teckningskursen och det omräknade 
antalet stamaktier fastställts enligt vad ovan 
sagts.

Om Bolagets aktiekapital skulle minskas ge-
nom inlösen av stamaktier med återbetalning 
till aktieägarna, vilken minskning inte är obliga-
torisk, eller om Bolaget – utan att fråga är om 
minskning av aktiekapital – skulle genomföra 
återköp av egna aktier men där, enligt Bolagets 
bedömning, åtgärden med hänsyn till dess 
tekniska utformning och ekonomiska effekter, 
är att jämställa med minskning som är obligato-
risk, skall omräkning av Teckningskursen och 
antal stamaktier som varje Teckningsoption 
berättigar till Teckning av ske med tillämpning 
av så långt möjligt av de principer som anges 
ovan i detta moment H.
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I.  Genomför Bolaget åtgärd som avses i mo-
menten A-H ovan eller annan liknande åtgärd 
med liknande effekt och skulle, enligt Bolagets 
bedömning, tillämpning av härför avsedd 
omräkningsformel, med hänsyn till åtgärdens 
tekniska utformning eller av annat skäl, ej 
kunna ske eller leda till att den ekonomiska 
kompensation som Optionshavarna erhåller i 
förhållande till aktieägarna inte är skälig, skall 
Bolaget genomföra omräkningarna av Teck-
ningskursen och av antalet stamaktier som 
varje Teckningsoption berättigar till Teckning 
av i syfte att omräkningarna leder till ett skäligt 
resultat.

J.  Vid omräkning enligt ovan skall Teckningskur-
sen avrundas till helt tiotal öre, varvid fem öre 
skall avrundas uppåt, och antalet stamaktier 
avrundas till två decimaler. Endast hela stam-
aktier får tecknas.

K.  Beslutas att Bolaget skall träda i likvidation 
enligt 25 kap aktiebolagslagen får, oavsett 
likvidationsgrunden, Teckning ej därefter ske. 
Rätten att göra Teckning upphör i och med 
bolagsstämmans likvidationsbeslut, oavsett 
sålunda att detta ej må ha vunnit laga kraft.

Senast två månader innan bolagsstämman 
tar ställning till fråga om Bolaget skall träda 
i frivillig likvidation enligt 25 kap 1 § aktie-
bolagslagen, skall Optionshavarna genom 
meddelande enligt punkt 10 nedan underrättas 
om den avsedda likvidationen. I meddelandet 
skall intagas en erinran om att Teckning ej får 
ske, sedan bolagsstämman fattat beslut om 
likvidation.

Skulle Bolaget lämna meddelande om 
avsedd likvidation enligt ovan, skall Options-
havare – oavsett vad som i punkt 4 ovan sägs 
om tidigaste tidpunkt för Teckning – äga rätt att 
Teckna från den dag då meddelandet lämnats, 
förutsatt att Teckning kan verkställas vid 
sådan tid att stamaktien kan företrädas vid den 
bolagsstämma vid vilken frågan om Bolagets 
likvidation skall behandlas.

L.  Skulle bolagsstämman, enligt 23 kap 15 § 
aktiebolagslagen, godkänna fusionsplan 
varigenom Bolaget skall uppgå i annat bolag, 
eller om bolagsstämman, enligt 24 kap 17 § 
aktiebolagslagen, skulle godkänna delnings-
plan varigenom Bolaget skall upplösas utan 
likvidation, får Teckning därefter ej ske.

Senast två månader innan Bolaget tar slutlig 
ställning till frågan om fusion eller delning 
enligt ovan, skall Optionshavarna genom med-
delande enligt punkt 10 nedan underrättas om 
fusions- eller delningsavsikten. I meddelandet 
skall en redogörelse lämnas för det huvudsakli-
ga innehållet i den avsedda fusionsplanen eller 
delningsplanen samt skall Optionshavarna er-
inras om att Teckning ej får ske, sedan slutligt 

beslut fattats om fusion eller delning.
Skulle Bolaget lämna meddelande om 

planerad fusion eller delning enligt ovan, skall 
Optionshavare – oavsett vad som i punkt 4 
sägs om tidigaste tidpunkt för Teckning – äga 
rätt att teckna från den dag då meddelandet 
lämnats om fusions- eller delningsavsikten, 
förutsatt att Teckning kan verkställas senast på 
tionde kalenderdagen före den bolagsstämma 
vid vilken fusionsplanen varigenom Bolaget 
skall uppgå i annat bolag eller delningsplanen 
varigenom Bolaget skall upplösas utan likvida-
tion skall godkännas.

M.  Upprättar Bolagets styrelse en fusionsplan 
enligt 23 kap 28 § aktiebolagslagen varigenom 
Bolaget skall uppgå i ett annat bolag eller blir 
Bolagets aktier föremål för tvångsinlösenför-
farande enligt 22 kap samma lag skall följande 
gälla. 

Äger ett svenskt aktiebolag samtliga aktier 
i Bolaget, och offentliggör Bolagets styrelse 
sin avsikt att upprätta en fusionsplan enligt i 
föregående stycke angivet lagrum, skall Bola-
get, för det fall att sista dag för Teckning enligt 
punkt 4 ovan infaller efter sådant offentliggö-
rande, fastställa en ny sista dag för Teckning 
(slutdagen). Slutdagen skall infalla inom 60 
dagar från offentliggörandet. 

Om offentliggörandet skett i enlighet med 
vad som anges ovan i detta moment M, skall 
– oavsett vad som i punkt 4 ovan sägs om 
tidigaste tidpunkt för Teckning – Optionsha-
vare äga rätt att göra sådan Teckning fram till 
slutdagen. Bolaget skall senast tre veckor före 
slutdagen genom meddelande enligt punkt 10 
nedan erinra Optionshavarna om denna rätt 
samt att Teckning ej får ske efter slutdagen.

N.  Oavsett vad under momenten K, L och M ovan 
sagts om att Teckning ej får ske efter beslut om 
likvidation, godkännande av fusionsplan/del-
ningsplan eller efter utgången av ny slutdag vid 
fusion skall rätten att teckna åter inträda för det 
fall att likvidationen upphör respektive fusionen 
ej genomförs.

O.  För den händelse Bolaget skulle försättas 
i konkurs, får Teckning ej därefter ske. Om 
emellertid konkursbeslutet häves av högre rätt 
får Teckning återigen ske.

P. Vad som ovan angivits rörande notering på 
handelsplats skall gälla för det fall Bolagets 
stamaktier är föremål för offentlig och organi-
serad handel på reglerad marknad eller annan 
organiserad multilateral handelsplattform. 
Hänvisning till handelsplats skall då avse så-
dan reglerad marknad eller annan multilateral 
handelsplattform.
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Q. Om angiven åtgärd och omräkning enligt något 
av momenten A-P ovan skulle medföra en 
omräkning av Teckningskursen till ett belopp 
understigande stamakties kvotvärde, skall 
ändå stamaktiens kvotvärde erläggas för stam-
aktie.

9. Förvaltare 
För Teckningsoption som är förvaltarregistrerad 
enligt lag on kontoföring av finansiella instrument 
skall vid tillämpningen av dessa villkor förvaltaren 
betraktas som Optionshavare.

10. Meddelanden 
Meddelanden rörande Teckningsoptionerna skall 
tillställas varje registrerad Optionshavare och 
annan rättighetshavare som är antecknad på konto i 
Bolagets avstämningsregister.

11. Ändring av villkoren för 
Teckningsoptionerna 
Bolaget äger rätt att besluta om ändring av dessa 
villkor i den mån lagstiftning, domstolsavgörande 
eller myndighetsbeslut så kräver eller om det i övrigt 
av praktiska skäl är ändamålsenligt eller nödvändigt 
och Optionshavarnas rättigheter inte i något 
avseende försämras. 

12. Sekretess 
Bolaget, Beräkningsansvarig eller Euroclear får 
ej obehörigen till tredje man lämna ut uppgift om 
innehavare. Bolaget äger rätt att få ut följande 
uppgifter från Euroclear om Optionshavares 
konto i Bolagets avstämningsregister: (i) 
Optionshavares namn, personnummer eller annat 
identifikationsnummer samt postadress, och (ii) 
antal Teckningsoptioner.

13. Begränsning av Bolagets, 
Beräkningsansvarigs och Euroclears 
ansvar 
I fråga om de på Bolaget, Beräkningsansvarig 
och Euroclear ankommande åtgärderna gäller 
– beträffande Euroclear med betraktande av 
bestämmelserna i lagen om kontoföring av 
finansiella instrument – att ansvarighet inte kan 
göras gällande för skada som beror på svenskt 
eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk 
myndighets åtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, 
bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. 

Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och 
lockout gäller även om Bolaget, Beräkningsansvarig 
eller Euroclear själv vidtar eller är föremål för sådan 
konfliktåtgärd.

Bolaget, Beräkningsansvarig eller Euroclear är 
inte heller skyldig att i andra fall ersätta skada som 
uppkommer om Bolaget, Beräkningsansvarig eller 
Euroclear varit normalt aktsam. Bolaget, Beräk-
ningsansvarig och Euroclear är i intet fall ansvarig 
för indirekt skada. Härvid uppmärksammas Op-
tionshavare på att denne ansvarar för att handlingar 
som Bolaget tillställts är riktiga och behörigen 
undertecknade samt att Bolaget underrättas om 
ändringar som sker beträffande lämnade uppgifter.

Föreligger hinder för Bolaget, Beräkningsansva-
rig eller Euroclear att verkställa betalning eller vidta 
annan åtgärd på grund av omständighet som anges 
i första stycket, får åtgärden uppskjutas till dess 
hindret har upphört. Om Bolaget till följd av en så-
dan omständighet är förhindrat att verkställa eller ta 
emot betalning skall Bolaget respektive Optionsha-
varen inte vara skyldig att erlägga dröjsmålsränta.

14. Tillämplig lag och forum
14.1 Dessa villkor och alla rättsliga frågor med 

anknytning till Teckningsoptionerna skall 
avgöras och tolkas enligt svensk rätt.

14.2 Tvist i anledning av dessa villkor skall slutligt 
avgöras genom skiljedom administrerad 
vid Stockholms Handelskammares 
Skiljedomsinstitut (”Institutet”). 

14.3 Skiljeförfarandet skall hållas i Stockholm. Det 
svenska språket skall användas i förfarandet.

Parterna till förfarandet åtar sig att iaktta sekretess 
beträffande förfarandet samt den information som 
utväxlas mellan parterna, skiljenämnden och Insti-
tutet, samt varje beslut eller dom från skiljenämn-
den eller Institutet. Om Teckningsoptioner överlåts 
till en tredje person skall sådan tredje person 
automatiskt vara bunden av denna skiljeklausul.
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Skattefrågor i Sverige

Nedan sammanfattas vissa svenska skatteregler som kan aktualiseras med anledning av 
förvärv av Bolagets preferensaktier av serie B på First North för aktieägare i Prime Living 
som är obegränsat skattskyldiga i Sverige, om inte annat anges. 

Sammanfattningen är baserad på nu gällande lagstift-
ning och är avsedd endast som generell information. 
Sammanfattningen behandlar inte:
• situationer då värdepapper innehas som lagertillgång 

i näringsverksamhet,
• situationer då värdepapper innehas av handelsbolag, 

utländska investerare som bedriver verksamhet från 
fast driftställe i Sverige, 

• utländska företag som har varit svenska företag, 
• investeringssparkonton, eller
• de särskilda reglerna om skattefri kapitalvinst (inklu-

sive avdragsförbud vid kapitalförlust) och utdelning i 
bolagssektorn som kan bli tillämpliga då investeraren 
innehar aktier Prime Living som anses vara närings-
betingade.

Särskilda skatteregler gäller vidare för vissa speciella 
företagskategorier. Den skattemässiga behandlingen 
av varje enskild innehavare av värdepapper beror delvis 
på dennes speciella situation. Varje aktieägare bör 
rådfråga skatterådgivare om de skattekonsekvenser 
som en notering på First North kan medföra för dennes 
del, inklusive tillämpligheten och effekten av utländska 
regler och dubbelbeskattningsavtal. Bolaget tar ej på sig 
ansvaret för att innehålla källskatt.

Fysiska personer
Aktier respektive teckningsoptioner beskattas var för 
sig. Detta gäller även om förvärv sker via en unit. För 
fysiska personer som är obegränsat skattskyldiga i 
Sverige beskattas kapitalinkomster såsom räntor, utdel-
ningar och kapitalvinster i inkomstslaget kapital. Skatte-
satsen i inkomstslaget kapital är 30 procent. Kapitalvinst 
respektive kapitalförlust beräknas som skillnaden mellan 
försäljnings-ersättningen, efter avdrag för försäljnings-
utgifter, och omkostnadsbeloppet. Omkostnadsbelop-
pet för samtliga aktier av samma slag och sort läggs 
samman och beräknas gemensamt med tillämpning av 
genomsnittsmetoden.

Vid försäljning av marknadsnoterade aktier, såsom 
preferensaktierna av serie B i Prime Living, får alterna-
tivt schablonregeln användas. Denna regel innebär att 
omkostnadsbeloppet får bestämmas till 20 procent av 
försäljningsersättningen efteravdrag för försäljningsut-
gifter. Kapitalförlust på marknadsnoterade aktier och 

andra marknadsnoterade värdepapper som beskattas 
som aktier får dras av fullt ut mot skattepliktiga kapital-
vinster som uppkommer samma år på aktier samt mot 
skattepliktiga kapitalvinster som uppkommer samma år 
på marknadsnoterade värdepapper som beskattas som 
aktier (dock inte andelar i investeringsfonder som inne-
håller endast svenska fordringsrätter, så kallade ränte-
fonder). Av kapitalförlust som inte dragits av genom nu 
nämnda kvittningsmöjlighet medges avdrag i inkomst-
slaget kapital med 70 procent av förlusten. Uppkommer 
underskott i inkomstslaget kapital medges reduktion 
av skatten på inkomst av tjänst och näringsverksam-
het samt fastighetsskatt och kommunal fastighetsav-
gift. Skattereduktion medges med 30 procent av den 
del av underskottet som inte överstiger 100 000 SEK 
och med 21 procent av det återstående underskottet. 
Underskott kan inte sparas till senare beskattningsår. 
För fysiska personer som är obegränsat skattskyldiga 
i Sverige innehålls preliminär skatt på utdelningar med 
30 procent. Den preliminära skatten innehålls normalt 
av Euroclear Sweden eller, beträffande förvaltarregistre-
rade aktier, av förvaltaren.

Utnyttjande och avyttring av 
teckningsoptioner
Efter att spridningsemissionen avslutats kommer varje 
unit separeras och utöver preferensaktierna av serie 
B avser Bolaget också att innan den 1 december 2015 
uppta teckningsoptionerna som ingår i varje unit till han-
del. För innehavare av teckningsoptioner som väljer att 
under teckningsoptionens löptid utnyttja dessa för teck-
ning av nya aktier i Bolaget utlöses ingen beskattning. 
Omkostnadsbeloppet, bestående av anskaffningsutgif-
ten för teckningsoptionerna jämte eventuellt courtage, 
skall läggas till anskaffningsavgiften för de nya aktierna 
som tecknats med stöda av teckningsoptionerna. I det 
fall teckningsoptionerna förvärvas på annat sätt än via 
Erbjudandet i Investerarmemorandumet , exempelvis via 
förvärv över marknaden, utgörs anskaffningsutgiften av 
vederlaget för teckningsoptionerna.

Vid avyttring av teckningsoptioner skall kapitalvinst 
respektive kapitalförlust beräknas som skillnaden mellan 
försäljningsintäkten efter avdrag för försäljningsutgif-
ter och omkostnadsbeloppet. Omkostnadsbeloppet 
består av anskaffningsutgiften med tillägg för eventuellt 
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courtage. Anskaffningsutgiften beräknas genom genom-
snittsmetoden, vilket innebär att anskaffningsutgiften 
för teckningsoptionen utgörs av den genom-snittliga 
anskaffningsutgiften för samtliga teckningsoptioner 
personen innehar beräknat på grundval av faktiska 
anskaffningsutgifter och med hänsyn tagen till inträffade 
förändringar avseende innehavet.

Aktiebolag
För aktiebolag beskattas all inkomst, inklusive kapital-
vinster och utdelning, i inkomstslaget näringsverksamhet 
med 22 procent. Beräkning av kapitalvinst respektive ka-
pitalförlust sker på samma sätt som för fysiska personer 
enligt vad som angivits ovan. Avdrag för kapitalförlust 
på aktier och andra värdepapper som beskattas som 
aktier medges endast mot kapitalvinster på aktier och 
andra värdepapper som beskattas som aktier. Om en 
kapitalförlust inte kan dras av hos det företag som gjort 
förlusten, kan den samma år dras av mot kapitalvinster 
på aktier och andra värdepapper som beskattas som 
aktier hos ett annat företag i samma koncern, om det 
föreligger koncernbidragsrätt mellan företagen och båda 
företagen begär det vid samma års taxering. Kapital-
förlust på aktier och andra värdepapper som beskattas 
som aktier som inte har kunnat utnyttjas ett visst år, 
får sparas och dras av mot kapitalvinster på aktier och 
andra värdepapper som beskattas som aktier under 
efterföljande beskattningsår utan begränsning i tiden. 
Särskilda skatteregler kan vara tillämpliga på vissa före-
tagskategorier eller vissa juridiska personer, exempelvis 
investeringsfonder och investmentföretag.

Utländska aktieägare
För aktieägare som är begränsat skattskyldiga i Sverige 
och som erhåller utdelning på aktier i ett svenskt aktie-
bolag uttas normalt svensk kupongskatt. Detsamma gäl-
ler vid utbetalning från ett svenskt aktiebolag i samband 
med bland annat inlösen av aktier och återköp av egna 
aktier genom ett förvärvserbjudande som har riktats till 
samtliga aktieägare eller samtliga ägare till aktier av ett 
visst slag. Skattesatsen är 30 procent. Kupongskatte-
satsen är dock i allmänhet reducerad genom dubbelbe-
skattningsavtal. I Sverige verkställer normalt Euroclear 
eller, beträffande förvaltarregistrerade aktier, förvaltaren 
avdrag för kupongskatt.

Aktieägare och innehavare av andra delägarrätter 
som är begränsat skattskyldiga i Sverige – och som 
inte bedriver verksamhet från fast driftställe i Sverige – 
kapitalvinstbeskattas normalt inte i Sverige vid avyttring 
av aktier eller andra delägarrätter. Aktieägare respektive 
innehavare av andra delägarrätter kan emellertid bli 
föremål för beskattning i sin hemviststat. 

Enligt en särskild regel blir dock fysiska personer som 
är begränsat skattskyldiga i Sverige föremål för kapi-
talvinstbeskattning i Sverige vid avyttring av aktier och 
andra delägarrätter i Bolaget, om de vid något tillfälle 
under det kalenderår då avyttringen sker eller under de 
föregående tio kalenderåren har varit bosatta i Sverige 
eller stadigvarande vistats i Sverige. Tillämpligheten av 
regeln är dock i flera fall begränsad genom dubbelbe-
skattningsavtal.



43

Investerarmemorandum – Prime Living

Prime Living AB (publ)
Sturegatan 32

Box 5317
102 47 Stockholm

+46 (0)8 410 491 30

www.primeliving.se


