Inbjudan
till teckning av obligationer i
Aspect Properties AB (publ)
Viktig information om Nasdaq First North
First North Bond Market är en alternativ marknadsplats som drivs av en börs inom Nasdaq OMX-gruppen. Emittenter på First North Bond Market berörs
inte av samma regler som emittenter på en reglerad marknad. Däremot skall dessa följa regler och förordningar som är mindre omfattande. En placering
i en emittent på First North Bond Market kan därmed vara mer riskfylld än en placering i en emittent som handlas på en reglerad marknad. Åtminstone
under ansökningsprocessen skall emittenter – förutom emittenter vars värdepapper redan upptagits till handel på en reglerad marknad eller en First
North marknad – som ansöker om upptagning till handel av räntebärande värdepapper på First North Bond Market ha en Certified Adviser som övervakar
att reglerna efterlevs. Börsen godkänner ansökan om upptagande till handel.

Viktig information
Detta prospekt (”Prospektet”) har upprättats av Aspect
Properties AB (publ), org.nr 556978-4258, (”Emittenten”
eller ”Bolaget”) med anledning av Emittentens erbjudande
till allmänheten och institutionella investerare att teckna
obligationer (”Obligationerna”) emitterade under Emittentens obligationslån (”Obligationslånet”). Med referenser till
”Emittenten” eller ”Bolaget” avses i Prospektet, beroende på
sammanhang, Aspect Properties AB (publ) eller den koncern
där Aspect Holding AB är moderbolag eller ett eller flera dotterbolag i koncernen. Med ”Koncernen” avses den koncern var
i Aspect Holding AB, org.nr 559074-0329, är moderbolag. Med
”Euroclear” avses Euroclear Sweden AB, org.nr 556112-8074.
Hänvisning till ”SEK” avser svenska kronor. Med ”TSEK” avses
tusen SEK och med ”MSEK” avses miljoner SEK. Tvist i anledning av förestående erbjudande, innehållet i Prospektet och
därmed sammanhängande rättsförhållanden skall avgöras av
svensk domstol, varvid Stockholms tingsrätt skall utgöra första
instans. Svensk rätt är exklusivt tillämplig på Prospektet.
Prospektet har upprättats i enlighet med lagen (1991:980)
om handel med finansiella instrument och Kommissionens
förordning (EG) nr 809/2004 av den 29 april 2004 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/71/ EG
(”Prospektförordningen”) samt Kommissionens delegerande
förordning (EU) nr 486/2012 av den 30 mars 2012 om ändring
av förordning (EG) nr 809/2004. Prospektet har godkänts och
registrerats av Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna i 2 kap 25 och 26§§ lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Godkännandet och registreringen innebär inte
att Finansinspektionen garanterar att sakuppgifter i Prospektet
är riktiga eller fullständiga. Prospektet finns tillgängligt på Nord
Fondkommission AB:s hemsida (www.nordfk.se), på Emittentens
hemsida (www.aspectproperties.se) samt på Finansinspektionens hemsida (www.fi.se). Utöver vad som framgår avseende
finansiell information i Prospektet gällande Emittenten har
ingen information i Prospektet granskats eller reviderats av
Emittentens revisor. Viss finansiell information har avrundats i
Prospektet, varför vissa tabeller inte summerar korrekt.
Prospektet och andra till Prospektet hänförliga handlingar får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras i
USA, Kanada, Australien, Hongkong, Singapore, Sydafrika, Nya
Zeeland, Japan, Schweiz eller annat land där sådan åtgärd
förutsätter registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de
som följer av svensk rätt. Prospektet har inte registrerats och
kommer inte att registreras enligt United States Securities Act
från 1933 i gällande lydelse, eller enligt tillämplig lag i Kanada,
Australien, Hongkong, Singapore, Sydafrika, Nya Zeeland eller
Japan och får därmed inte erbjudas eller överlåtas, direkt eller
indirekt, till person med hemvist i något av dessa länder. Anmälan om teckning av Obligationerna i strid med ovanstående kan
komma att anses ogiltig och lämnas utan avseende. Personer
som mottar detta Prospekt måste informera sig om och följa
sådana restriktioner. Åtgärder i strid med restriktionerna kan
utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.
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Inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”)
lämnas inget erbjudande till allmänheten av Obligationer i
andra länder än Sverige. I andra medlemsländer i EES som
har implementerat Prospektdirektivet kan ett erbjudande
av Obligationer endast lämnas i enlighet med undantag i
Prospektdirektivet samt varje relevant implementeringsåtgärd i medlemslandet. Erbjudandet av Obligationer riktar
sig följaktligen inte till personer vars deltagande förutsätter
ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än de
som Emittenten vidtagit under svensk rätt. Prospektet får inte
distribueras i något land där distributionen eller erbjudandet
kräver åtgärd enligt ovan eller strider mot regler i sådant land.
Teckning eller förvärv av Obligationer i strid med ovanstående
kan komma att anses ogiltiga. För detta Prospekt gäller definitionerna som framgår av avsnittet ”Villkor för Obligationslånet” om inte annat framgår av sammanhanget.
Prospektet innehåller framtidsinriktade uttalanden och
antaganden om framtida marknadsförhållanden, verksamhet och resultat. Dessa uttalanden finns i flera avsnitt och
inkluderar uttalanden rörande Emittentens nuvarande avsikter,
bedömningar och förväntningar. Orden ”anser”, ”avser”,
”bedömer”, ”förväntar sig”, ”förutser”, ”planerar” eller liknande
uttryck indikerar vissa av dessa framtidsinriktade uttalanden.
Andra sådana uttalanden identifieras utifrån det aktuella
sammanhanget. Faktiska händelser och resultatutfall kan
komma att skilja sig avsevärt från vad som framgår av sådana
uttalanden till följd av risker och andra faktorer som Emittentens verksamhet påverkas av.
Prospektet innehåller historisk och framtidsinriktad
marknadsinformation. I det fall informationen har hämtats
från tredje part ansvarar Emittenten för att informationen har
återgivits korrekt. Såvitt Emittenten vet har inga uppgifter
utelämnats på ett sätt som skulle kunna göra informationen
felaktig eller missvisande i förhållande till de ursprungliga
källorna. Emittenten har dock inte kontrollerat siffror, marknadsdata eller annan information som lämnats av tredje part.
Ingen tredje part enligt ovan har, såvitt styrelsen känner till,
väsentliga intressen i Emittenten.
Nord Fondkommission AB har varit behjälplig i framtagande av detta Prospekt. Samtliga uppgifter i Prospektet härrör från Bolaget, varmed Nord Fondkommission AB friskriver sig
från allt ansvar i förhållande till obligationsägare i Bolaget och
avseende andra direkta eller indirekta konsekvenser till följd
av beslut om investering eller andra beslut som helt eller delvis
grundas på uppgifterna i detta Prospekt.
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Definitioner
”Dotterbolagen”: Emittentens tillträdda dotterbolag: Aspect Vasaåsen 2016:2 Projekt AB (publ) med org.nr
559065-2375, Aspect Huddinge 2016:9 Projekt AB med org.nr 559074-0337, Aspect Åkersberga 2016:12 Projekt
AB med org.nr 559086-0184 och Aspect Hospitality 2016:1 AB (publ) med org.nr 559067-2621.
”Emittenten” eller ”Bolaget”: Aspect Properties AB (publ) med org.nr 556978-4258, inklusive nuvarande
Dotterbolag beroende på sammanhanget.
”Garantigivaren” eller ”Moderbolaget”: Aspect Holding AB med org.nr 559074-0329.
”Aspect” eller ”Koncernen”: Den koncern vari Aspect Holding AB är moderbolag.
”Nord Fondkommission” eller ”Nord”: Nord Fondkommission AB med org.nr 556832-1342.
”Prospektet”: Detta prospekt som närmare beskriver den förestående emissionen av obligationer utgivna av
Emittenten.
”Erbjudandet”, ”Obligationen”, ”Obligationsemissionen” eller ”Obligationslånet”: Den förestående
emissionen av obligationer denominerade i SEK om högst 250 MSEK, som närmare beskrivs i detta Prospekt.
”Fordringshavare”: Avser den som är registrerad på VP-konto (i Euroclear) som borgenär eller som är berättigad att i annat fall ta emot betalning i fråga om en Obligation enligt avsnittet Villkor för Obligationslånet.

Kalendarium
Bokslutskommuniké
Årsredovisning
Årsstämma 2017
Halvårsrapport juli-december 2017

30 september 2017
senast 31 oktober 2017
senast 30 november 2017
28 februari 2018
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Sammanfattning
Sammanfattningar består av informationskrav uppställda i så kallade ”Punkter”. Dessa Punkter är numrerade i
avsnitten A– E (A.1 – E.4). Denna sammanfattning innehåller alla de Punkter som krävs i en sammanfattning för
aktuell typ av värdepapper och emittent. Eftersom vissa Punkter inte är tillämpliga för alla typer av prospekt,
kan det finnas luckor i numreringen av Punkterna. Även om det krävs att en viss Punkt inkluderas i sammanfattningen för aktuella värdepapper och aktuell emittent, är det möjligt att ingen relevant information kan ges
rörande Punkten. Informationen har då ersatts av en kort beskrivning av Punkten tillsammans med angivelsen
”ej tillämplig”.

AVSNITT A • INTRODUKTION OCH VARNINGAR
A.1

Introduktion och
varningar

Denna sammanfattning bör betraktas som en introduktion till Prospektet. Varje beslut om att investera
i värdepappren skall baseras på en bedömning av Prospektet i dess helhet från investerarens sida.
Om yrkande avseende uppgifterna i Prospektet anförs vid domstol, kan den investerare som
är kärande i enlighet med medlemsstaternas nationella lagstiftning bli tvungen att svara för
kostnaderna för översättning av Prospektet innan de rättsliga förfarandena inleds.
Civilrättsligt ansvar kan endast åläggas de personer som lagt fram sammanfattningen, inklusive
översättningar därav, men endast om sammanfattningen är vilseledande, felaktig eller oförenligt
med de andra delarna av Prospektet eller om den inte, tillsammans med andra delar av Prospektet,
ger nyckelinformation för att hjälpa investerare när de överväger att investera i sådana värdepapper.

A.2

Samtycke till användning
av Prospektet

Bolaget samtycker till att finansiella mellanhänder nyttjar Prospektet för placering av värdepapper
under teckningsperioden, det vill säga fram till den 13 oktober 2017. Dock skall en finansiell
mellanhands anbudsvillkor lämnas när denne lämnar anbudet. Samtycket gäller för återförsäljning
samt placering i Sverige.
När en finansiell mellanhand lämnar anbud till investerare skall den finansiella
mellanhanden underrätta investerare om anbudsvillkoren, i samband med att anbudet
lämnas. Finansiella mellanhänder som nyttjar detta Prospekt på sin webbplats skall uppge
att nyttjandet står i överensstämmelse med Bolagets samtycke och dess angivna villkor.

AVSNITT B • EMITTENT OCH GARANTIGIVARE
B.1

Firma och
handelsbeteckning

Bolagets registrerade firma och handelsbeteckning är Aspect Properties AB (publ) med org.nr
556978–4258.

B.2

Säte, bolagsform
et cetera

Aspect Properties AB (publ) är ett publikt aktiebolag som har sitt säte i Stockholm. Bolaget
bildades den 31 juli 2014 och regleras av aktiebolagslagen (2005:551).

B.4b Tendenser

Fastighetsmarknaden fortsätter att vara en populär bransch för investerare när den svenska
ekonomin alltjämt befinner sig i en stark tillväxtfas. Enligt Boverket råder det en stor bostadsbrist
i majoriteten av Sveriges kommuner. Vidare bedömer Boverket att det fram till 2025 behövs cirka
700 000 nya bostäder i riket för att kunna möta befolkningstillväxten. Efterfrågan överstiger
utbudet på många ställen runt om i landet och därför är det en attraktiv marknad att bygga nytt
på. Dessutom ökar efterfrågan på moderna lokaler, med mer kvadratmetersnåla och miljösmarta
lösningar vilket ytterligare förstärker efterfrågan på nybyggnadsprojekt.
En annan trend är att allt fler fastighetsbolag tar upp värdepapper till handel för att ta in nytt
kapital. Rådande ekonomiska förutsättningar och en stark tilltro till fastighetsmarknaden har gjort
sådana bolag populära på olika marknadsplatser.
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forts. AVSNITT B • EMITTENT OCH GARANTIGIVARE
B.5

Koncernstruktur

Aspect Holding AB
559074-0329

Aspect Fastighets
utveckling AB
556560-4294

Aspect Properties
AB (publ)
556978-4258

Aspect Vasaåsen
2016:2 Projekt AB
(publ) 559065-2375
Aspect Vasaåsen
2016:2.1 AB
559053-2122

Aspect Huddinge
2016:9 Projekt AB
559074-0337

Aspect Vasaåsen
2016:2.2 AB
559053-2130

Aspect Huddinge
2016:9 AB
559044-4948

Aspect Hospitality
2016:1 AB (publ)
559067-2621

Aspect Åkersberga
2016:12 Projekt AB
559086-0184
Aspect Åkersberga
2016:12 AB
556806-8760

B.9

Resultatprognos

Ej tillämplig.

B.10

Revisionsanmärkning

I Emittentens års- och koncernredovisning avseende räkenskapsåret 2016 lämnade revisorn följande
anmärkning:
”Årsredovisningen har inte upprättats i sådan tid att det varit möjligt att, enligt 7 kap. 10 §
aktiebolagslagen, hålla årsstämma inom sex månader från räkenskapsårets utgång”.
I övrigt lämnades årsredovisningen utan anmärkningar.

B.12

Utvald historisk
finansiell information

Nedan presenterad finansiell information har inhämtats från Emittentens koncernredovisning
avseende räkenskapsåret 2016, som har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen (1995:1554)
och bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 (K3), samt reviderats av Emittentens revisor.

Koncernens resultaträkning
SEK

2016-01-01
– 2016-12-31

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning

400 500

Övriga intäkter

899 800
1 300 300

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter

-1 272 015

Övriga externa kostnader

-15 635 593

Personalkostnader

-1 458 694

Av- och nedskrivningar

-1 137 636
-19 503 938

Rörelseresultat

-18 203 638

Resultat från finansiella investeringar
Ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Resultat från andelar i koncernföretag

2 576 595
-6 869 640
162 145 344
157 852 299

Resultat efter finansiella poster

139 648 661

Skatt på årets resultat

0

Minoritetens andel av årets resultat

0

Bokslutsdispositioner
ÅRETS RESULTAT

139 648 661

Resultat hänförligt till koncernens ägarandel

139 648 661

Resultat hänförligt till minoritetsintresse
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B.12

Utvald historisk
finansiell information
(forts)

Koncernens balansräkning
SEK

2016-12-31

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Övriga materiella anläggningstillgångar

215 000

Övriga långfristiga fordringar

47 700 000

Summa anläggningstillgångar

47 915 000

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar

131 250

Fordringar koncernföretag

10 754 030

Övriga fordringar

250 083 462

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

970 895
261 939 637

Kassa och bank

848 913

Summa omsättningstillgångar

262 788 550

SUMMA TILLGÅNGAR

310 703 550

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Aktiekapital (5 000 aktier)

50 000

Bundet eget kapital

0

Övrigt eget kapital

1 344 959

Årets resultat

139 648 661

Eget kapital hänförligt till moderbolaget

141 043 620

Eget kapital hänförligt till minoritetsaktieägare
Summa eget kapital

0
141 043 620

Obeskattade reserver
Periodiseringsfonder

0
0

Kortfristiga skulder
Obligationslån

160 050 000

Leverantörsskulder

760 735

Aktuella skatteskulder

12 155

Skulder till koncernbolag

1 068 850

Övriga skulder

863 815

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

6 904 375

Summa kortfristiga skulder

169 659 930

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

310 703 550
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B.12

Utvald historisk
finansiell information
(forts)

Koncernens kassaflödesanalys i sammandrag
SEK

2016-01-01
– 2016-12-31

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansnetto

139 648 661

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet
Nedskrivningar och övriga poster

1 387 636
141 036 297

Betald inkomstskatt

-297 644

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar
av rörelsekapital

140 738 653

Förändringar i rörelsekapital
Förändring av fordringar

-261 207 988

Förändring av kortfristiga skulder

168 767 275

Kassaflöde från den löpande verksamheten

48 297 940

Investeringsverksamheten
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar

-47 700 000

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-47 700 000

Finansieringsverksamheten
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

0

ÅRETS KASSAFLÖDE

597 940

Likvid medel vid årets början

250 973

Likvida medel vid årets slut

848 913

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång
Inga väsentliga negativa förändringar har ägt rum i Emittentens eller Koncernens framtidsutsikter
sedan den senaste reviderade finansiella rapporten offentliggjordes. Inte heller har några väsentliga
negativa förändringar ägt rum i Emittentens eller Koncernens långsiktiga framtidsutsikter.
B.13

Händelser med påverkan
på Emittentens solvens

Den 16 september 2017 förföll två obligationslån till betalning, vilka Emittenten per dagen för
Prospektet inte har tillräckliga likvida medel för att återbetala. Till säkerhet för lånen är aktier
och pantbrev pantsatta, och risk finns att dessa säkerheter tas i anspråk. Detta kan ha väsentlig
inverkan på bedömningen av Emittentens solvens.

B.14

Beroende av andra
företag inom koncernen

Emittenten är beroende av sina Dotterbolag för sin rörelsedrivande verksamhet.

B.15

Emittentens huvud
sakliga verksamhet

Emittentens verksamhet består av att bedriva fastighetsutveckling och byggnation samt äga,
förvalta och sälja fastigheter i Stockholmsområdet jämte andra orter där hög efterfrågan finns.

B.16

Ägande och kontroll av
Bolaget

Emittenten har per datum för Prospektets avgivande en aktieägare. Emittentens enda aktieägare är
Moderbolaget med totalt 100 % av kapitalet och rösterna, som i sin tur via bolag ägs till 70 % av Octego
Group AB och 30 % Longevity Asset Holding Ltd. Octego Group AB ägs av Joakim Blomqvist och Lukas
Cedergren genom bolag. Longevity Asset Holding Ltd. ägs av Jonas Fischerström och Marcus Lilliehöök.

B.17

Kreditvärdighetsbetyg

Ej tillämplig, varken Emittenten eller Obligationerna har något kreditvärdighetsbetyg.

B.18

Garantins art och
tillämpningsområde

Med anledning av Obligationsemissionen kommer Garantigivaren att utfärda ett borgensåtagande
såsom för egen skuld (proprieborgen) till förmån för Fordringshavarna i Obligationsemissionen.
Garantigivarens borgensåtagande kommer att omfatta Emittentens samtliga förpliktelser under
Villkor för Obligationslånet. Anspråk mot Garantigivaren på grund av borgensåtagandet kommer
i förmånsrättsligt hänseende att vara jämställda (pari passu) med Garantigivarens övriga
förpliktelser, vilka inte uttryckligen är efterställda.
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forts. AVSNITT B • EMITTENT OCH GARANTIGIVARE
B.19

Upplysningar om
Garantigivaren

Garantigivaren är moderbolag till Emittenten. Garantigivaren är ett svenskt aktiebolag som
registrerades hos Bolagsverket den 26 augusti 2016 under org.nr 559074-0329. Garantigivaren har
sitt säte i Stockholms kommun. Garantigivarens adress är Liljeholmsvägen 8D, 117 62 Stockholm.
Garantigivaren är Emittentens enda aktieägare. Styrelsen i Garantigivaren utgörs av samma personer
som i Emittenten. Garantigivaren har samma revisor som Emittenten.
Garantigivaren ägs per datum för Prospektets upprättade till 70 % av Octego Group AB och 30 %
Longevity Asset Holding Ltd. Octego Group AB ägs av Joakim Blomqvist och Lukas Cedergren
genom bolag. Longevity Asset Holding Ltd. ägs av Jonas Fischerström och Marcus Lilliehöök.
Garantigivaren har inte något kreditvärdighetsbetyg.
Garantigivaren är beroende av Emittenten och Emittentens dotterbolag för sin rörelsedrivande
verksamhet.
Garantigivarens huvudsakliga verksamhet består av att bedriva fastighetsutveckling och
byggnation samt äga, förvalta och sälja fastigheter.
Fastighetsmarknaden fortsätter att vara en populär bransch för investerare när den svenska
ekonomin alltjämt befinner sig i en stark tillväxtfas. Enligt Boverket råder det en storbostadsbrist
i majoriteten av Sveriges kommuner. Vidare bedömer Boverket att det fram till 2025 behövs cirka
700 000 nya bostäder i riket för att kunna möta befolkningstillväxten. Efterfrågan överstiger
utbudet på många ställen runt om i landet och därför är det en attraktiv marknad att bygga nytt
på. Dessutom ökar efterfrågan på moderna lokaler, med mer kvadratmetersnåla och miljösmarta
lösningar vilket ytterligare förstärker efterfrågan på nybyggnadsprojekt.
En annan trend är att allt fler fastighetsbolag tar upp värdepapper till handel för att ta in nytt
kapital. Rådande ekonomiska förutsättningar och en stark tilltro till fastighetsmarknaden har gjort
sådana bolag populära på olika marknadsplatser.
Nedan presenterad finansiell information avser perioden från dess att Garantigivaren bildades
till och med den 22 september 2017. Den finansiella informationen har reviderats i enlighet med
FARs rekommendation RevR 5 - Granskning av finansiell information i prospekt, daterad den 26
september 2017, och har upprättats i enlighet med upprättats i enlighet med årsredovisningslagen
(1995:1554) och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 (K3).
Garantigivarens resultaträkning
SEK

2016-08-26
– 2017-09-22

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning

0

Övriga intäkter

0
0

Rörelsens kostnader
Övriga förvaltningskostnader

–7 063

Bankkostnader

292

Summa rörelsens kostnader

–6 771

Rörelseresultat

–6 771

Resultat från finansiella investeringar
Ränteintäkter och liknande resultatposter

0

Räntekostnader och liknande resultatposter

0

Resultat från andelar i koncernföretag

0

Resultat efter finansiella poster

–6 771

Skatt på årets resultat

0

Minoritetens andel av årets resultat

0

ÅRETS RESULTAT
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forts. AVSNITT B • EMITTENT OCH GARANTIGIVARE
B.19
forts

Garantigivarens balansräkning
SEK

2017-09-22

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Aktier i onoterade svenska koncernföretag
Maskiner och inventarier

5 000 000
0

Övriga långfristiga fordringar

0

Summa anläggningstillgångar

5 000 000

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar

0

Fordringar koncernföretag

0

Övriga fordringar

0

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

0

Kassa och bank

42 729

Summa omsättningstillgångar

42 729

SUMMA TILLGÅNGAR

5 042 729

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Aktiekapital

50 000

Bundet eget kapital

0

Övrigt eget kapital

500

Årets resultat, beräknat

–6 771

Summa eget kapital

42 729

Långfristiga skulder
Långfristiga skulder till koncernföretag

5 000 000

Summa långfristiga skulder

5 000 000

Kortfristiga skulder
Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

0

Summa kortfristiga skulder

0

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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5 042 729

forts. AVSNITT B • EMITTENT OCH GARANTIGIVARE
B.19
forts

Garantigivarens kassaflödesanalys
SEK

2016-08-26
– 2017-09-22

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansnetto

–6 771

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet

0

Nedskrivningar och övriga poster

0
0

Betald inkomstskatt
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar
av rörelsekapital

0

Förändringar i rörelsekapital
Förändring av fordringar

0

Förändring av kortfristiga skulder

500

Kassaflöde från den löpande verksamheten

–7 271

Investeringsverksamheten
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar

0

Kassaflöde från investeringsverksamheten

0

Finansieringsverksamheten
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
ÅRETS KASSAFLÖDE

0
–7 271

Likvid medel vid årets början

50 000

Likvida medel vid årets slut

42 729

Väsentliga händelser
Inga väsentliga förändringar avseende Garantigivarens finansiella ställning eller ställning på
marknaden har inträffat efter att revisorns rapport RevR 5 - Granskning av finansiell information
i prospekt, upprättades. Inga väsentliga negativa förändringar har ägt rum i Garantigivarens
långsiktiga framtidsutsikter sedan revisorns rapport lades fram.
Inga händelser har nyligen inträffat som skulle kunna ha en väsentlig negativ inverkan på
bedömningen av Garantigivarens solvens.
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AVSNITT C • VÄRDEPAPPER
C.1

Värdepapper som
erbjuds

Obligationer i Emittenten:
ISIN för Obligationer denominerade i SEK: SE0009995236.

C.2

Denominering

Obligationerna är denominerade i svenska kronor SEK.

C.5

Inskränkningar i den fria
överlåtbarheten

Det finns inga inskränkningar i rätten att fritt överlåta värdepapperen. Försäljning av
Obligationerna kan dock i vissa länder vara begränsad av lag varför innehavarna av Prospektet eller
Obligationer måste informera sig om och iaktta sådana restriktioner.

C.8

Rättigheter relaterade
till värdepappren
inbegripet rangordning
och begränsningar av
rättigheter

Obligationerna kommer, när de är utgivna, att vara skuldförbindelser enligt lagen (1998:1479) om
kontoföring av finansiella instrument.

Rättigheter relaterade
till värdepappren

Ränta: 10 % per år.

C.9

Obligationerna kommer att vara säkerställda och kommer, i händelse av Emittentens konkurs,
att vara förenade med den särskilda förmånsrätt som följer av förmånsrättslagen (1970:979).
Obligationerna kommer att medföra rätt till återbetalning av nominellt belopp och betalning av
ränta på respektive förfallodag. Obligationerna lyder under svensk rätt.

Ränteförfallodag: Avser 31 maj och 30 november varje år och beräknas på 30/360-dagars basis.
Räntan ackumuleras till och med den första ränteutbetalningen, som infaller den 30 november 2017.
Återbetalningsdag: 30 november 2018 (+/- 6 månader).
Amortering: Under Obligationslånets löptid kommer ingen amortering att ske.
Initial företrädare för obligationsinnehavarna är Nord Fondkommission AB. Detta är företrädaren
som initialt kommer att företräda fordringshavarna. Detta kan komma att justeras över löptiden.

C.10

Om värdepappret har
en derivatkomponent i
räntebetalningen

Ej tillämplig, räntan baseras ej på derivatinslag.

C.11

Ansökan om upp
tagande till handel

Emittenten avser att ansöka om upptagande till handel av Obligationerna på Nasdaq First North
Bond Market eller annan motsvarande handelsplats snarast möjligt efter Emissionsdagen.

ASPECT PROPERTIES AB
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AVSNITT D • RISKER
D.1

Huvudsakliga risker som
är specifika för Emittenten och dess bransch

Investeringar i obligationer är förenat med risktagande. Ett antal faktorer utanför Emittentens
kontroll, liksom ett flertal faktorer vars effekter Emittenten kan påverka genom sitt agerande, kan
komma att få en negativ inverkan på Emittentens verksamhet, resultat och finansiella ställning eller
medföra att värdet på Emittentens obligationer minskar. Utöver information som framkommer i
Prospektet bör därför varje investerare göra en allmän omvärldsbedömning och sin egen bedömning
av varje riskfaktor och dess betydelse för Emittentens framtida utveckling. Prospektet innehåller också
framåtriktade uttalanden som är beroende av framtida risker och osäkerheter. De huvudsakliga risker
som kan komma att inverka negativt på Emittentens verksamhet, resultat och finansiella ställning
beskrivs nedan, utan inbördes rangordning eller anspråk på fullständighet.
Marknadsrisker innefattar bland annat risker relaterade till att försämrad betalningsvilja eller
betalningsförmåga hos kunder försämrar möjligheten för Emittenten att få avsättning för
fastighetsprojekt och bostäder, att makroekonomiska faktorer utvecklas negativt (framförallt i den
mån dessa påverkar Mälardalsregionen) samt risken att Emittentens rykte skadas av hur Emittenten,
någon av dess ledande befattningshavare eller någon annan agerar.
Operationella risker innefattar bland annat risken för att Aspects fastighetsutvecklingsprojekt inte
kan genomföras med lönsamhet (beroende på exempelvis bristande kompetens, tillförsel av projekt,
förseningar och kostnadsökningar), risker relaterade till att transaktioner åsamkar Emittenten
kostnader för miljösanering, ombyggnad eller hantering av tekniska problem, risken för att krav riktats
mot Emittenten i samband med försäljning av fastighetsprojekt och bostäder, risker relaterade till
att lagar utvecklas på ett för Emittenten ogynnsamt sätt eller att Emittenten inte kan erhålla de
tillstånd och beslut (inklusive detaljplaner och bygglov) som krävs för att bedriva verksamheten med
lönsamhet, risken att gott samarbete med externa samarbetspartner inte kan uppnås, risken att
nyckelpersoner som Emittenten är beroende av lämnar Emittenten samt miljörisker (inklusive risker för
tidigare hyresgästers miljöpåverkan).
Finansieringsrisker innefattar bland annat risken för att förändringar i räntor påverkar Emittenten
negativt, kredit- och motpartsrisker, risker att Emittenten inte kan efterleva åtaganden i låneavtal
(inklusive bestämmelser som rör ägandet av bolag i Koncernen) samt risker för att Emittentens
skattesituation försämras (inklusive att Emittentens skattemässiga bedömningar eller värderingar
varit felaktiga eller att skatteregler eller praxis ändras).

D.3

Nyckelinformation om
väsentliga risker som
är specifika för värdepappren

Nedan redogörs för ett antal riskfaktorer som bedöms kunna påverka värdepappren i Erbjudandet.
Riskerna är hänförliga, men inte begränsade till bland annat:
Obligationerna innebär en kreditrisk gentemot Emittenten. Det finns även en risk för bristande
likviditet i Obligationerna, vilket kan ha negativ effekt på Obligationernas pris.
Obligationslånet är säkerställt med säkerhet i Emittentens aktier. I den mån säkerheten vid
händelse av konkurs inte täcker hela fordran blir den återstående delen en oprioriterad fordran som
det kan vara svårt ett få ersättning för.
Moderbolaget har gått i borgen för Emittentens förpliktelser under Obligationslånet.
Om Moderbolaget inte kan fullgöra sina borgensåtaganden, skulle det kunna påverka
obligationsinnehavarnas möjlighet att bli återbetalda negativt.
Även ändrad lagstiftning är en risk förknippad med Obligationerna, då Obligationen styrs av svensk
rätt och risk finns att villkor för Obligationerna kan få en annan innebörd än vid utgivande av
Obligationslånet om svensk lag ändras.
Det kan finnas risker relaterade till värdepapperna som för närvarande inte är kända för Emittenten.
Villkoren för Obligationslånet innehåller vissa bestämmelser avseende fordringshavarmöte
som kan hållas i syfte att avgöra frågor som rör fordringshavares intressen, inklusive frågor om
återbetalning av kapitalbelopp och ränta. Dessa bestämmelser tillåter angivna majoriteter att
binda alla fordringshavare, inklusive sådana som inte har deltagit och röstat vid det aktuella mötet
eller som har röstat på annat vis än krävd majoritet, till beslut som är fattade vid ett i behörig
ordning sammankallat och genomfört fordringshavarmöte. Sådana beslut kan få mycket negativa
konsekvenser för fordringshavarna. ränteutbetalningar i så fall kan fördröjas.
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AVSNITT E • ERBJUDANDE
E.2b Motiv till erbjudandet
och användandet av
behållningen

Erbjudandet förväntas att tillföra Emittenten cirka 250 MSEK före avdrag för emissionskostnader
i samband med upprättandet av Erbjudandet. Emissionslikviden skall i första hand användas
för att återbetala två obligationslån som per dagen för Prospektet har förfallit till betalning.
Kapitalbeloppet jämte ränta under dessa obligationslån beräknas uppgå till cirka 130
MSEK. Därefter ska ett koncerninternt lån om cirka 20 MSEK återbetalas och återstoden av
emissionslikviden är avsedd att finansiera projektkostnader hänförliga till projektfastigheter.
Emissions- och transaktionskostnader väntas uppgå till cirka 20 MSEK. Nettobeloppet för
Emissionen beräknas därmed uppgå till cirka 230 MSEK.

E.3

Vid styrelsemöte i Emittenten den 30 maj 2017 beslutades att utge ett obligationslån denominerat
i SEK med ett totalt belopp om 250 MSEK. Emittenten kommer att erbjuda upp till 10 000
obligationer med ett nominellt belopp om 25 000 SEK.

Erbjudandets former
och villkor

Erbjudandet om teckning av Obligationer riktas till institutionella investerare och allmänheten i
Sverige. Teckningsperioden för Obligationerna löper under tiden från den 28 september 2017 till
och med den 13 oktober 2017. Obligationerna är fritt överlåtbara och avsikten är att ansöka om
listning av Obligationerna på Nasdaq First North Bond Market. Obligationerna har en löptid om
18 månader, löper med en årlig ränta om 10 % och obligationslånet kommer att återbetalas den
30 november 2018. Emissionen kommer att vid full teckning tillföra Emittenten cirka 250 MSEK
före avdrag för emissionskostnader som beräknas uppgå till cirka 20 MSEK. Nettobeloppet för
Obligationsemissionen blir därmed cirka 230 MSEK.
E.4

Intressen som har betydelse för Erbjudandet

Ej tillämplig; det föreligger inga intressekonflikter i Erbjudandet.

E.7

Kostnader som åläggs
investerare

Courtage kan utgå på tecknat belopp med högst 2 %.
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Riskfaktorer
En investering i Obligationen innefattar risker. Ett antal faktorer påverkar, eller kan
påverka, Emittentens och Garantigivarens verksamhet direkt eller indirekt. Nedan
beskrivs, utan särskild prioriteringsordning eller anspråk på att vara uttömmande, de
riskfaktorer och förhållanden som anses vara av väsentlig betydelse för Emittentens
och Garantigivarens verksamhet och framtida utveckling. Ytterligare riskfaktorer som
för närvarande inte är kända för Emittenten eller Garantigivaren, eller som Emittenten
och Garantigivaren för närvarande anser vara obetydliga, kan i framtiden ha en väsentlig
negativ inverkan på Emittentens och Garantigivarens verksamhet, resultat och finansiella
ställning. Samtliga nedanstående risker är även tillämpliga på Garantigivaren om inget
annat framgår av sammanhanget.

en väsentlig negativ inverkan på Emittentens verksamhet, resultat och finansiella ställning.

BEGRÄNSAD GENOMLYSNING AV GARANTIGIVAREN
Intervjuer med ledningen för Garantigivaren har
företagits i samband med arbetet med detta prospekt och endast genomgång av ett begränsat antal
dokument har genomförts. Ingen fullständig due
diligence har genomförts. Det kan därför finnas risker
i förhållande till Koncernen som inte är presenterade i
detta prospekt och vilka kan ha en väsentlig negativ
effekt på Koncernens finansiella ställning och resultat.

MÖJLIGHETEN FÖR EMITTENTEN ATT FÅ
AVSÄTTNING FÖR SINA PROJEKT
Emittenten genererar kassaflöden huvudsakligen
genom försäljning av bostadsprojekt i Stockholmsområdet samt attraktiva fritidsområden, vilket
innebar att såväl viljan som förmågan att betala för
bostäder har en avgörande betydelse för Emittentens verksamhet, resultat och finansiella ställning.

MAKROEKONOMISKA FAKTORER
Fastighetsbranschen påverkas i stor utsträckning av
makroekonomiska faktorer såsom allmän konjunkturutveckling, tillväxt, sysselsättning, produktionstakt
för nya bostäder och lokaler, förändringar i infrastruktur, befolkningstillväxt och -struktur, inflation och
räntenivåer. Tillväxten i ekonomin påverkar sysselsättningsgraden som är en väsentlig grund för utbud och
efterfrågan på fastighetsmarknaden och därmed
påverkar bostadspriser och hyresnivåer. Marknadsstörningar, särskilt på den nordiska fastighetsmarknaden, eller konjunkturnedgångar på den globala
marknaden, kan påverka Emittentens kunders
finansiella ställning och därmed påverka efterfrågan
av Koncernens produkter och kunders förmåga att
ingå avtal med Emittenten. Om en eller era av dessa
faktorer skulle utvecklas negativt, skulle det kunna ha

ASPECT PROPERTIES AB

Viljan att betala för bostäder beror bland annat på
hur väl ifrågavarande bostäder motsvarar efterfrågan på marknaden, aktiviteten på bostadsmarknaden, den allmänna prisutvecklingen på bostäder
samt demografiska faktorer, såsom inflyttning till
Mälardalsområdet. Vidare påverkas betalningsviljan av bland annat tillgången till och kostnaden för
alternativa boendeformer.
Förmågan att betala för bostäder påverkas bland
annat av löneutvecklingen, sysselsättningen, skatteoch avgiftsnivåer och andra faktorer som generellt
påverkar hushållens ekonomi. Vidare påverkas
betalningsförmågan av möjligheten för hushållen att göra ränteavdrag, erhålla lånefinansiering,
bolåneränteutvecklingen, samt av de lagstadgade,
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inverkan på Emittentens verksamhet, resultat och
finansiella ställning.

eller av bankerna tillämpade, reglerna för maximal
belåning och amorteringar. Regeländringar som
syftar till att minska hushållens totala belåning kan
komma att genomföras och såväl genomförda som
framtida regeländringar skulle kunna påverka betalningsförmågan negativt.

GEOGRAFISKA RISKER
Emittenten är särskilt exponerat mot förändringar
i ekonomiska och andra faktorer som påverkar
Mälardalsområdet då Emittenten primärt är verksamt där. Om en eller flera av dessa faktorer skulle
utvecklas negativt, skulle det kunna ha en väsentlig
negativ inverkan på Emittentens verksamhet, resultat och finansiella ställning.

Om kunders vilja eller förmåga att betala för de
av Emittenten byggda eller utvecklade bostäderna
minskar, skulle det kunna ha en väsentlig negativ
inverkan på Emittentens verksamhet, resultat och
finansiella ställning.

HYRESINTÄKTER OCH HYRESUTVECKLING
Om uthyrningsgrad eller hyresnivåer sjunker, oavsett skäl, påverkas Emittentens resultat negativt.
Risken för stora svängningar i vakanser och bortfall
av hyresintäkter ökar ju fler enskilt stora hyresgäster ett fastighetsbolag har. Det finns inga garantier för att hyresgäster förnyar eller förlänger sina
hyresavtal när de har löpt ut, vilket på sikt kan leda
till minskade hyresintäkter och ökade vakanser. Om
så inträffar skulle det kunna ha en negativ inverkan
på Emittentens verksamhet, resultat och finansiella
ställning.

PROJEKTRISKER
Emittentens verksamhet omfattar till stor del fastighetsutvecklingsprojekt, inklusive nybyggnation
och konvertering av befintliga byggnader. Det är
således en förutsättning för Emittentens fortsatta
utveckling att sådana projekt kan genomföras med
ekonomisk lönsamhet.
Vidare är det vanligt att Emittenten avtalar om fast
pris för byggnation och entreprenad med entreprenören. Emittenten garanterar ett tak på byggnationskostnaderna gentemot köparen vilket kan leda till att
tilläggsköpeskillingen för försäljningen av aktierna
kan komma att bli negativ om byggkostnaderna blir
högre än beräknat. Köparen finansierar sedan i regel
byggnationen. Emittenten bär därefter risken för en
eventuell diskrepans mellan det avtalade priset med
entreprenören och eventuella fördyrningar genom en
negativ tilläggsköpeskilling. Om byggprojekt fördyras
minskar Emittentens vinst. Vid såväl nyproduktion och
konvertering som vid fastighetsförvaltning förekommer tekniska risker. Dessa inkluderar risk för konstruktionsfel, risk att byggnaden inte på ett byggnads- eller
konstruktionstekniskt tillfredsställande sätt kan
konverteras till bostadsändamål, andra dolda fel eller
brister, skador samt föroreningar. Om sådana tekniska
problem skulle uppstå kan de leda till förseningar av
planerade nyproduktioner eller konverteringar, eller
ökade kostnader för nyproduktion, konvertering och
förvaltning av Emittentens fastigheter. För det fall
Emittentens projekt försenas kan detta även leda till
att köpare och andra med vilka Emittenten har ingått
avtal om exempelvis byggnation kan göra påföljder,
såsom skadestånd eller vite, gällande mot Emittenten.

DRIFTS- OCH UNDERHÅLLSKOSTNADER
Driftskostnader utgörs huvudsakligen av taxebundna kostnader så som kostnader för uppvärmning, el, vatten och renhållning men även kostnader
för fastighetsskötsel, fastighetsskatt, tomträttsavgäld, försäkringar, underhåll samt administration. I
den mån eventuella kostnadshöjningar inte kompenseras genom reglering i hyresavtal eller hyresökning
genom omförhandlingar av hyresavtal kan Emittentens resultat påverkas negativt.
RÄNTERISK
Ränterisken definieras som risken att förändringar
i ränteläget påverkar Emittentens räntekostnader.
Räntekostnaderna påverkas, förutom av omfattningen av räntebärande skulder, främst av nivån
på aktuella marknadsräntor och kreditinstitutens
marginaler samt av vilken strategi Emittentens
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
penningpolitiskt styrinstrument. Penningpolitiken i

Skulle någon av de ovan beskrivna riskerna realiseras skulle detta kunna ha en väsentlig negativ
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REFINANSIERINGSRISK
Med refinansieringsrisk avses risken att finansiering
inte alls kan erhållas, eller endast till kraftigt ökade
kostnader. Låg belåningsgrad och långa kreditlöften begränsar denna risk och innebär även mindre
räntekänslighet. Lånebehovet kan avse refinansiering
av befintliga lån eller nyupplåning. Det finns ingen
garanti att framtida refinansiering på skäliga villkor
helt eller delvis kommer att kunna ske, vilket skulle
kunna ha en väsentlig negativ effekt på Emittentens
verksamhet, resultat och finansiella ställning.

Sverige syftar till att genom justering av reporäntan
försöka hålla inflationen på 2 %. I tider av stigande
inflationsförväntningar kan räntenivån väntas stiga
och i tider med sjunkande inflationsförväntningar
kan räntenivån väntas sjunka. Det föreligger en risk
för väsentligt högre räntekostnader på nuvarande
obligationslån som följd av att Emittenten är i behov
av att förlänga dessa. Ju längre genomsnittlig räntebindningstid som Emittenten har på sina lån desto
längre tid tar det innan en förändring av marknadsräntan får genomslag i Emittentens räntekostnader.
En ändrad räntenivå och ökade räntekostnader kan få
en väsentlig negativ inverkan på Emittentens verksamhet, resultat och finansiella ställning.

LIKVIDITETSRISKER
Med likviditetsrisk avses risken att sakna tillräckligt
med likvida medel för att Emittenten skall kunna
fullfölja sina betalningsåtaganden, vilka huvudsakligen består av investeringar och ränta på skulder.
Även oförutsedda större betalningar kan uppkomma. Om Emittentens tillgång till likvida medel
försvåras skulle det kunna ha en väsentlig negativ
effekt på Emittentens verksamhet, resultat och
finansiella ställning.

KREDITRISK
Kreditrisk definieras som risken att Emittentens
motparter inte kan uppfylla sina finansiella åtaganden gentemot Emittenten. Kreditrisk inom
finansieringsverksamheten uppstår bland annat vid
placering av likviditetsöverskott, vid tecknande av
ränteswapavtal samt vid erhållande av lång- och
kortfristiga kreditavtal. Vidare är Emittenten exponerat mot risken att inte få betalt för de bostäder
eller fastigheter som Emittenten ingått avtal om
försäljning av. Skulle Emittentens motparter inte
kunna fullfölja sina betalningsåtaganden skulle det
kunna ha en väsentlig negativ effekt på Emittentens verksamhet, resultat och finansiella ställning.

Vid datumet för Prospektet är Emittenten i betalningsdröjsmål avseende två obligationslån, ”Obligationslån 3” och ”Obligationslån 4”. Obligationslån
3 och Obligationslån 4 förföll till betalning den 16
september 2017 och har sedan förfallodatumet löpt
med en dröjsmålsränta om två procent. Som säkerhet för Obligationslån 3 har Emittenten pantsatt
samtliga aktier i Aspect Åkersberga 2016:12 Projekt
AB, samt vidhängande säkerhet i enlighet med
koncerninternt låneavtal ingånget mellan Emittenten och Aspect Åkersberga 2016:12 Projekt AB.
Som säkerhet för Obligationslån 4 har Emittenten
pantsatt pantbrev motsvarande lånebeloppet under
Obligationslån 4 i fastigheterna Vasaåsen Norra
5:572 – 5:588. Emittenten har för avsikt att återbetala obligationslånen genom Obligationslånet.
Det föreligger risk att Erbjudandet inte inbringar
Emittenten tillräcklig likvid för återbetalning av
obligationslånen. För det fall Emittenten inte alls,
eller inom rimlig tid, kan återbetala obligationslånen
finns det risk att utställda säkerheter för respektive lån tas i anspråk, samt risk att Emittenten
blir insolvent. Om Emittenten inte kan återbetala
Obligationslån 3 och/eller Obligationslån 4 skulle det
kunna ha en väsentlig negativ effekt på Emittentens
verksamhet, resultat och finansiella ställning.

RISKER FÖRENADE MED BETALNING I EFTERSKOTT
Normalt ingår Emittenten försäljningsavtal avseende ett projekt med en köpare i ett tidigt skede i
projektutvecklingen. Köparen betalar i normala fall
köpeskillingen när den slutliga besiktningen av det
relevanta byggprojektet har blivit godkänd, långsiktig finansiering har upptagits och medlemmarna i
bostadsrättsföreningarna har betalat för bostadsrätterna. Med en affärsmodell där betalning erhålls
först när projekt är färdigställda och bostadsrätterna har sålts, exponeras Emittenten mot dels en
kreditrisk på köparen och dels en risk att projektet
av någon anledning inte färdigställs som planerat.
Vidare exponeras Emittenten mot risken bostadsrätter inte kan säljas till ett förväntat pris. Om någon
av de ovan beskrivna riskerna realiseras skulle detta
kunna ha en väsentlig negativ inverkan på Emittentens verksamhet, resultat och finansiella ställning.

ASPECT PROPERTIES AB
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VÄRDEFÖRÄNDRINGAR I FASTIGHETER
Emittentens möjligheter att generera positiva
värdeförändringar påverkas bland annat av hur väl
Emittenten lyckas förädla och utveckla fastigheterna samt av relationen med kunderna i form av
avtals- och kundstruktur. Därtill har det allmänna
ränteläget, den allmänna konjunkturutvecklingen,
den lokala utbuds- och efterfrågebalansen, den
förväntade hyrestillväxten, skattesituationen, möjligheten till lånefinansiering och avkastningskravet
betydelse för utvecklingen av fastighetspriserna.
Avkastningskravet påverkas även av tillgången till
och avkastningen på alternativa placeringar. Negativa värdeförändringar i Emittentens fastigheter
kan komma att påverka Emittentens verksamhet,
resultat och finansiella ställning negativt.

ett annat sätt än förväntat. Vidare är bestämmelser
om tilläggsköpeskilling inte alltid tydliga och parter
kan ha olika uppfattningar om tolkningen av dessa.
Detta kan innebära att Emittenten riskerar att erhålla
en lägre tilläggsköpeskilling än vad Emittenten kalkylerat och att tvist kan uppkomma avseende kalkylen,
vilket kan få en väsentlig negativ inverkan på Emittentens verksamhet, resultat och finansiella ställning.

FÖRVÄRVS-, FÖRSÄLJNINGS- OCH ANDRA
TRANSAKTIONSRELATERADE RISKER
Inom ramen för Emittentens verksamhet genomförs fastighetstransaktioner. Alla sådana transaktioner är förenade med osäkerheter och risker. Vid
förvärv av fastigheter föreligger exempelvis osäkerhet beträffande hantering av hyresgäster, oförutsedda kostnader för miljösanering, ombyggnad och
hantering av tekniska problem, myndighetsbeslut
samt uppkomsten av tvister relaterade till förvärvet eller fastighetens skick. Sådana osäkerheter
kan leda till fördröjningar av projekt och ökade
eller oförutsedda kostnader för fastigheterna eller
transaktionerna. Skulle någon av de ovan beskrivna
riskerna realiseras skulle detta kunna ha en väsentlig negativ inverkan på Emittentens verksamhet,
resultat och finansiella ställning.

ORGANISATORISKA RISKER
Emittenten har en relativt liten organisation vilket
medför ett beroende av enskilda medarbetare och
förmågan att i framtiden identifiera, anställa och
bibehålla kvalificerade och erfarna ledningspersoner. Emittentens förmåga att anställa och bibehålla
dessa personer är beroende av ett flertal faktorer,
varav några ligger bortom Emittentens kontroll, bland
annat konkurrensen på arbetsmarknaden. Förlusten
av en lednings- eller nyckelperson på grund av att den
anställde till exempel säger upp sig eller går i pension
kan innebära att viktiga kunskaper går förlorade, att
uppställda mål inte kan nås eller att genomförandet av Emittentens affärsidé påverkas negativt. Om
befintliga nyckelpersoner lämnar Emittenten eller om
Emittenten inte kan anställa eller bibehålla kvalificerade och erfarna ledningspersoner kan det ha en
väsentlig negativ inverkan på Emittentens verksamhet, resultat och finansiella ställning.

OPERATIONELL RISK
Operationell risk definieras som risken att åsamkas
förluster på grund av bristfälliga rutiner, oegentligheter eller händelser som förorsakar avbrott i verksamheten. Det finns en risk att brister i operationell
säkerhet skulle kunna ha negativ inverkan på Emittentens verksamhet, resultat och finansiella ställning.

BEROENDE AV KUNDERS AGERANDE OCH OKLARHETER VAD GÄLLER TILLÄGGSKÖPESKILLINGEN
Emittenten har i många av sina köpeavtal en separat
tilläggsköpeskilling som kompletterar grundköpeskillingen vid ett senare datum. Tilläggsköpeskillingen
varierar eftersom den är beroende av utfallet av olika
faktorer såsom kostnad för uppförande av entreprenad och totalsumma som erhålls vid försäljning av
olika projekt. De nybildade bostadsrättsföreningarna
som Emittenten säljer fastigheterna till är oberoende
av Emittenten. Bostadsrättsföreningar är självständiga juridiska personer och om en ny styrelse utses är
det möjligt att bostadsrättsföreningarna agerar på

ASPECT PROPERTIES AB

BEROENDE AV LAGAR, TILLSTÅND OCH BESLUT
Emittentens verksamhet regleras och påverkas av
ett stort antal olika lagar och regelverk såväl som
olika processer och beslut relaterade till dessa regelverk, både på politisk och tjänstemannanivå. Bland
annat plan- och bygglagen, byggnormer, säkerhetsföreskrifter och regler kring tillåtna byggmaterial
kan ha stor inverkan på Emittentens verksamhet
samt kostnader för och möjligheter att utveckla
fastigheterna på önskvärt sätt. Även om Emittentens verksamhet bedrivs i enlighet med Emittentens
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mellan bolag inom Emittenten samt eventuella
transaktioner mellan Emittenten och bostadsrättsföreningar i samband med projekt anses vara
marknadsmässigt prissatta. Även om Emittentens
verksamhet bedrivs i enlighet med Emittentens
tolkning av tillämpliga lagar och regler på skatteområdet, och i enlighet med råd från skatterådgivare,
finns det en risk att Emittentens tolkning är felaktig
eller att sådana regler ändras med eventuell retroaktiv verkan. Därtill finns det betydande skillnader
i de politiska partiernas syn på skatter och bidrags
storlek och förekomst. Skattesatser kan förändras i
framtiden och andra regelförändringar som påverkar fastighetsägandet eller fastighetstransaktioner,
exempelvis ändrade regler för möjligheter till skattemässiga avskrivningar eller underskottsavdrag kan
inträda. Skulle någon av de ovan beskrivna riskerna
realiseras skulle det kunna ha en väsentlig negativ
inverkan på Emittentens verksamhet, resultat och
finansiella ställning.

tolkning av nu gällande lagar och regler, och utför
sin fastighetsutveckling i enlighet därmed, kan Emittentens tolkning av lagar och regler vara felaktig
eller sådana lagar och regler i framtiden förändras.
Lagar och regler kan vidare göra att Emittenten inte
kan använda eller konvertera Emittentens fastigheter på avsett sätt, eller att detta endast kan göras
med förhöjda kostnader eller förseningar.
För att Emittentens fastigheter skall kunna användas
och utvecklas som avsett krävs vidare olika tillstånd
och beslut, innefattande bland annat detaljplaner
och olika former av fastighetsbildningar, vilka beviljas
och ges av bland annat kommuner och myndigheter,
och som beslutas både på politisk och tjänstemannanivå. För en stor del av Emittentens projektfastigheter
finns ännu inte antagna detaljplaner. Det finns en risk
att Emittenten i framtiden inte beviljas de tillstånd
eller erhåller de beslut som krävs för att bedriva och
utveckla verksamheten på ett önskvärt sätt. Vidare
kan beslut överklagas, och därav väsentligen fördröjas, och beslutspraxis eller den politiska viljan eller
inriktningen kan i framtiden förändras på ett för
Emittenten negativt sätt. Skulle någon av de ovan
beskrivna riskerna realiseras skulle det kunna ha en
väsentlig negativ inverkan på Emittentens verksamhet, resultat och finansiella ställning.

MILJÖRISK
Enligt miljöbalken (1998:808) har den som bedriver
verksamhet som har bidragit till miljöförorening
även ett ansvar för efterbehandling. Om inte verksamhetsutövaren kan utföra eller bekosta erforderlig
efterbehandling av en förorenad fastighet är den
som förvärvat fastigheten, och som vid förvärvet
känt till eller då borde ha upptäckt föroreningarna,
ansvariga. Det innebar således en risk att krav under
vissa förutsättningar kan komma att riktas mot
Emittenten för utredningsåtgärder vid misstanke om
förorening i mark, vattenområden eller grundvatten
för att ställa fastigheten i sådant skick som följer av
miljöbalken. Även krav på sanering av äldre byggnader på en fastighet kan komma att ställas mot
Emittenten, exempelvis till följd av att olämpliga
byggnadsmaterial använts vid tidigare konstruktioner eller ombyggnadsåtgärder. Skulle sådana krav
riktas mot Emittenten skulle de kunna få en negativ
effekt på Emittentens verksamhet, resultat och
finansiella ställning.

TVISTER
Emittenten är inte inblandat i några legala tvister.
Det kan dock inte uteslutas att Emittenten kan
komma att bli inblandat i någon rättslig tvist eller
något skiljeförfarande som har eller haft betydande
effekter på Emittentens resultat eller finansiella
ställning. Resultatet av en sådan tvist skulle kunna
inverka negativt på Emittentens verksamhet, resultat
och finansiella ställning.
SKATTER OCH BIDRAG KAN ÄNDRAS
Emittentens verksamhet påverkas av de vid var tid
gällande skattereglerna i de jurisdiktioner Emittenten
bedriver verksamhet i, vilket per datum för Prospekts
avgivande endast omfattar verksamhet i Sverige.
Dessa inkluderar bolagsskatt, fastighetsskatt, mervärdesskatt, regler rörande skattefri avyttring av
aktier, övriga statliga och kommunala pålagor samt
ränteavdrag och bidrag varvid fastighetsskatten
utgör den största kostnadsposten. Emittentens skattesituation påverkas också av huruvida transaktioner
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KONKURRENS
Emittenten verkar i en bransch som är utsatt för
konkurrens. Emittentens framtida konkurrensmöjligheter är bland annat beroende av Emittentens
förmåga att förutse framtida marknadsförändringar
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skulle det kunna ha en väsentlig negativ inverkan
på Emittentens verksamhet, resultat och finansiella
ställning, vilket kan påverka Emittentens möjlighet
att betala tillbaka Obligationslånet.

och trender, samt att snabbt reagera på befintliga
och framtida marknadsbehov, vilket kan leda till
kostnadsökningar eller kräva prissänkningar eller
förändringar i Emittentens affärsmodell. Vidare är
Emittenten verksam inom en bransch där många
av Emittentens konkurrenter har större finansiella
resurser än Emittenten. Såväl ökad konkurrens från
befintliga och nya aktörer som försämrade konkurrensmöjligheter skulle kunna ha en väsentlig negativ
inverkan på Emittentens verksamhet, resultat och
finansiella ställning.

RISKER RELATERADE TILL FASTIGHETSVÄRDERINGAR
Mark- och byggrätter är i praktiken fastighetsmarknadens optioner. Under tider när marknadshyran
inte förräntar bygginvesteringen, saknar byggrätten
i princip värde men när marknadshyran är hög får
byggrätten ett högt värde. Effekten uppstår genom
att markvärdet i princip utgörs av ett restvärde mellan den färdigställda byggnadens värde och produktionskostnaden för byggnaden. Med små variationer
i marknadshyra kan således markvärdet förändras
markant, ofta 100 % eller mer. Under perioder med
högkonjunktur ökar markvärdet för lokaler extremt
för att utraderas under perioder med lågkonjunktur.
Ju bättre läge desto större blir skillnaden mellan
topp och botten. Principen är även densamma för
bostäder men bostäder brukar inte drabbas av riktigt lika stora dramatiska svängningar.

FÖRSÄKRINGAR
Emittenten och Koncernens försäkringsskydd kan
visa sig vara otillräckligt för kompensation av
skador relaterade till Koncernens fastigheter. Om
en oförsäkrad skada skulle uppstå, eller om en
skada överstiger försäkringsskyddet, kan Emittenten förlora kapital som investerats i den drabbade
fastigheten samt framtida intäkter från fastigheten.
Oförsäkrade förluster, eller förluster som överstiger
försäkringsskyddet, kan därmed få en väsentlig
negativ inverkan på Bolagets verksamhet, resultat
och finansiella ställning.

Under planprocessen utvecklas markvärdet stegvis
när projektet konkretiseras och osäkerhetsfaktorer
elimineras. Det fulla markvärdet har uppnåtts när
detaljplan antagits och bygglov erhållits. Marknadsvärdet är således kopplat till möjligheten att avsätta
och/eller färdigutveckla projektet. Skulle Emittenten misslyckas med detta skulle det kunna ha en
väsentlig negativ inverkan på Emittentens verksamhet, resultat och finansiella ställning, vilket kan
påverka Emittentens möjlighet att betala tillbaka
Obligationslånet. Detta skulle även kunna negativt
påverka värdet av säkerheten som ställts för Obligationerna.

RISKER RELATERADE TILL KRAV FRÅN HYRESGÄSTER
VID AVFLYTTNING
Emittentens verksamhet kan medföra att byggnader på förvärvade fastigheter i vissa fall kommer
att rivas för att möjliggöra byggnation enligt den
nya detaljplanen för respektive fastighet. När dessa
byggnader rivs måste hyresavtalen med de befintliga hyresgästerna sägas upp. Det kan ibland då
finnas hyresgäster i fastigheterna för vilka hyresavtalen saknar giltigt avstående från besittningsskydd.
Lokalhyresgästerna kan därför ha rätt till kompensation på minst en årshyra och ersättningslokal om
de tvingas att flytta från sina lokaler och bostadshyresgästen kan ha rätt till förlängning av hyresavtalet
vilket skulle kunna innebära att det inte går att göra
sig av med bostadshyresgästen eller att Emittenten
får köpa ut bostadshyresgästen, vilket kan utgöra
ett hinder mot att genomföra projektet enligt
detaljplanen eller orsaka förseningar i projektet. Om
Emittenten krävs på kompensation från lokalhyresgäster, tvingas köpa ut bostadshyresgästen, hindras
i genomförandet av projektet enligt detaljplanen
eller om förseningar uppstår i utförande av projektet

ASPECT PROPERTIES AB
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Verksamhetsbeskrivning
Aspect köper, utvecklar och säljer fastigheter, framförallt för bostadsändamål i
attraktiva lägen i Stockholmsområdet med en långsiktig strategi att vara aktivt såväl
inom konvertering som nybyggnation. Aspect bedriver projekten i första hand genom
totalentreprenad med respekterade och professionella externa partners på fastighetsmarknaden. Aspect bedriver för närvarande ett antal utvecklingsprojekt i olika
skeden. Aspect genererar kassaflöden främst genom försäljning av dessa utvecklingsprojekt till externa parter.

Därutöver, genom konvertering av byggnader i vilka
verksamheter som exempelvis industri-, kontorseller boendeverksamhet tidigare bedrivits, avser
Aspect skapa moderna och kvalitativa bostäder.

AFFÄRSIDÉ
Aspects affärsidé är nyproduktion samt förädling av
befintliga fastigheter till bostäder genom fastighets
projekt som företrädesvis omfattar cirka 20–200
enheter.

Nyproduktion och fastighetsutveckling sker huvudsakligen genom totalentreprenad där respekterade
och professionella externa kvalitetsleverantörer på
fastighetsmarknaden anlitas, vilket möjliggör ett
effektivt kapitalutnyttjande, begränsar risk och ger
skalfördelar.

MÅL
Aspects målsättning är att uppnå en kraftig tillväxt
under de fem kommande åren genom förvärv av
ytterligare fastighetsprojekt samt genom att bredda
nuvarande organisation.

EMITTENTENS PROJEKTPROCESS
Projektprocessen har sin startpunkt i en bebyggd
eller obebyggd fastighet, med möjlighet att uppföra
en ny eller alternativt förädla en befintlig byggnad
som kan erbjuda ett högklassigt boende eller högklassiga lokaler. Emittenten söker aktivt efter nya
projekt och när rätt möjlighet påträffas upprättas
noggranna investeringskalkyler och projektplaner. En
granskning genomförs av såväl fastighet som bolag
och finansiering säkerställs. Samtidigt påbörjas
utvecklingen av ett specifikt projekt för den aktuella fastigheten. Emittenten genererar kassaflöden
i huvudsak genom försäljning av fastighetsprojekt
med tillämpning av följande två metoder.

FINANSIELLA MÅL
Aspect skall hela tiden söka optimal finansiering, för
att i så hög utsträckning som möjligt skapa tillväxt
genom nya förvärv. För att inte äventyra likviditeten
i Aspect skall styrelsen verka för att förvärvade fastigheter bidrar positivt till kassaflödet, även finansieringskostnaden medräknad.
Den främsta intäktskällan för Aspect består av
försäljning av fastighetsprojekt och för respektive
fastighetsprojekt eftersträvas en projektmarginal
om lägst 25 %. För Aspect eftersträvas en soliditet
om lägst 30 %.
STRATEGI
Aspect köper, utvecklar, bygger och säljer fastigheter för primärt bostadsändamål och sekundärt kontorsändamål i Stockholmsområdet. Aspect skapar
framförallt bostäder genom nybyggnation.

ASPECT PROPERTIES AB

Försäljning av projektfastighet mot revers
Vid försäljning av projektfastighet mot revers säljer
Emittenten vanligen ett befintligt fastighetsägande
bolag till en nybildad bostadsrättsförening mot
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Stockholm. Emittenten har förvärvat ett antal fastighetsutvecklingsprojekt genom Dotterbolagen.
• Den 31 augusti 2016 förvärvade dotterbolaget
Aspect Vasaåsen Projekt 2016:2 AB aktierna i
Aspect Vasaåsen 2016:2.1 AB och Aspect Vasaåsen
2016:2.2 AB (med fastigheterna Vasaåsen Norra
5:572-5:588).
• Den 15 augusti 2016 förvärvade dotterbolaget
Aspect Huddinge Projekt 2016:9 AB aktierna i
Aspect Huddinge 2016:9 AB (med fastigheterna
Fågelsnaran 8 och Fågelsnaran 9).
• Den 23 december 2016 förvärvade dotterbolaget
Aspect Åkersberga Projekt 2016:12 AB aktierna i
Aspect Åkersberga 2016:12 AB (med fastigheten
Österåker Tuna 11:27.

revers, som i sin tur säljer planerade bostadsrätter
till slutkunder. När en viss andel av projektfastighetens bostadsrätter har sålts påbörjas byggnationen. Bostadsrättsföreningen betalar i normala fall
köpeskillingen till Emittenten när byggprojektet har
färdigställts, den slutliga besiktningen av byggprojektet har blivit godkänd, långsiktig finansiering har
upptagits och medlemmarna i bostadsrättsföreningarna har betalat för bostadsrätterna.
Forward funding
Vid försäljning av projektfastigheten enligt en
forward funding-modell ingås försäljningsavtal
avseende ett specifikt fastighetsprojekt med en
institutionell köpare i ett tidigt skede av utvecklingsfasen. Med forward funding avses i detta fall att
köpeskillingen betalas vid vissa fastslagna framtida
tidpunkter, som exempelvis då en detaljplan vinner
laga kraft och då byggnationen färdigställs.

ORGANISATION
Emittenten har sitt säte och huvudkontor i Stockholm. Organisationen består av medarbetare med
en bred bakgrund och erfarenhet inom projektutveckling, byggledning, byggnation och konstruktion,
bostadsförsäljning, ekonomi och juridik. Emittenten
sysselsätter per datum för Prospektets avgivande sju
medarbetare.

HISTORIK
Aspect Properties AB (publ), org.nr. 556978–4258,
bildades den 31 juli 2014 och regleras av aktiebolagslagen (2005:551). Emittenten har sitt säte i
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EMITTENTENS KONCERNSTRUKTUR

Aspect Holding AB
559074-0329

Aspect Fastighetsutveckling AB
556560-4294

Aspect Properties
AB (publ)
556978-4258

Aspect Vasaåsen
2016:2 Projekt AB
(publ) 559065-2375
Aspect Vasaåsen
2016:2.1 AB
559053-2122

Aspect Huddinge
2016:9 Projekt AB
559074-0337

Aspect Vasaåsen
2016:2.2 AB
559053-2130

Aspect Hospitality
2016:1 AB (publ)
559067-2621

Aspect Huddinge
2016:9 AB
559044-4948

EMITTENTENS KONCERNSTRUKTUR
Aspect Properties AB (publ) är ett helägt dotterbolag till Aspect Holding AB och bedriver fastighetsutveckling. Samtliga av Emittentens Dotterbolag
är bildade och registrerade i Sverige. Emittenten är
beroende av sina Dotterbolag för sin verksamhet
då de intäktsdrivande fastighetsprojekten ligger i
Dotterbolagen. Ovan avser en koncernöversikt för
Emittentgruppen och för tillträdda Dotterbolag per
datum för Prospektets avgivande.
BEROENDE AV PERSONER, KUNDER OCH
KONKURRENTER
Emittenten har flertalet kompetenta nyckelpersoner
i både styrelse och ledning men är inte beroende av
specifika individer för att Emittentens verksamhet
skall fortgå. Emittenten är inte heller beroende av
konkurrenter på marknaden. Däremot är Emittenten
beroende av att Emittenten erhåller betalning för
sålda projektfastigheter.

ASPECT PROPERTIES AB

Aspect Åkersberga
2016:12 Projekt AB
559086-0184
Aspect Åkersberga
2016:12 AB
556806-8760

MILJÖ OCH ANSVAR
Emittentens verksamhet skall bedrivas så resurssnålt
som möjligt och med minsta möjliga påverkan på
omgivningen. Det leder inte bara till minsta möjliga
miljöpåverkan, utan också till ett förbättrat resultat. Miljöhänsyn skall också vara en naturlig del i
Emittentens dialog med sina samarbetspartners och
kunder. Emittentens målsättning är att åtminstone
uppfylla samtliga krav som rådande miljölagstiftning ställer. Emittenten skall också sträva efter
ständiga förbättringar, genom att kontinuerligt
utvärdera och förbättra miljöarbetet.
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Fastighets- och
projektportfölj
I detta avsnitt redogörs för Emittentgruppens fastigheter och projekt per datum för
Prospektets avgivande. Informationen om Emittentens projekt i detta avsnitt är, i all
väsentlighet, Emittentens aktuella bedömning av respektive projekt i sin helhet. Dessa
bedömningar och det slutgiltiga utfallet av respektive projekt, kan komma att förändras
på grund av faktorer såväl inom som utom Emittentens kontroll på grund av till exempel
utformning av detaljplaner, myndighetsbeslut och marknadsutveckling samt att era av
projekten är i planeringsfas där planen för respektive projekt kan komma att förändras.

ÖVERSIKT
Emittentens fastigheter och projekt är per datum för
Prospektets avgivande belägna i Stockholmsområdet
jämte Lindvallen i Sälen. Emittenten kan komma att
utöka sitt fastighetsbestånd till nya orter där det
bedöms att avkastningen är god, vilket kan utöka
den geografiska spridningen mer än vad den är per
datum för Prospektets avgivande.

W51
(Aspect Vasaåsen Projekt
2016:2 AB (publ))

I detta avsnitt presenteras Emittentens fastigheter
och projekt. Pågående projekt definieras som ett
fastighetsprojekt där detaljplan vunnit laga kraft
samt mark- och bygglov beviljats. Planerade projekt
definieras som ett fastighetsprojekt, där markanvisning har erhållits eller avtal om förvärv har tecknats.
Per datum för Prospektets avgivande är samtliga
fastigheter klassificerade som planerade projekt.

Projektet ligger mitt i hjärtat av familjevänliga Lindvallen som är Sälens populäraste
resmål.
Projektet omfattar 51 bostadsrättslägenheter med boyta från 34 kvadratmeter till
129 kvadratmeter. Total boyta uppgår till 4 484 kvadratmeter.
Projektet ligger i anslutning till Experium med äventyrsbad, bowling, bio och
restauranger öppet året runt.

Solstigen
(Aspect Huddinge 2016:9
Projekt AB)

Projektet är beläget i Glömsta som ligger i Huddinge kommun.

Magasinet
(Aspect Åkersberga
2016:12 Projekt AB)

Projektet som omfattar 19 bostadsrättslägenheter med en boyta om totalt 2 006
kvadratmeter ligger i populära Österskär i Österåker med ett mycket gott läge
precis intill vattnet.

Projektet omfattar 18 bostadsrättslägenheter med en uppskattad totalyta om
1 650 kvadratmeter.

Österskär är ett villaområde i tätorten Åkersberga 30 minuters bilväg från Roslagstull.

ASPECT PROPERTIES AB
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Fastighets- och
projektförteckning
Projekt

Fastighet

Bolag

W51

Vasaåsen
Norra
5:572-5:588

Sälen
Aspect
Vasaåsen
2016:2.1 AB
och Aspect
Vasaåsen
2016:2.2 AB

Solstigen

Fågelsnaran
8&9

Aspect
Huddinge
2016:9 AB

Magasinet Tuna 11:27

Ort

Typ av
boende

Uppskattad
yta (kvm)

Uppskattat
antal
bostäder Status

Bostadsrätt

4 484

51 Avyttrad till
bostadsrättsföreningarna
W51 Vasaåsen 1
769632-5641,
W51 Vasaåsen 2
769632-5682.

Glömsta Bostadsrätt

1 650

18 Avyttrad till
bostadsrättsföreningen
Solstigen i
Glömsta,
769632-5674

Aspect
Österskär Bostadsrätt
Åkersberga
2016:12 AB

2 006

19 Avyttrad till
bostadsrättsföreningen
Magasinet i
Österskär,
769632-5625

Nacka
Aspect
Nacka
Aspect
Hospitality Sicklaön 37:2 Hospitality
2016:1 AB
(publ)

INVESTERINGAR
Pågående och beslutade investeringar avses
finansieras delvis genom Obligationsemissionen,
bankfinansiering samt genom fritt eget kapital.

ASPECT PROPERTIES AB

Kommersiell
fastighet

2 000

- Köpeavtal
ingånget men
fastigheten
inte tillträdd vid
tidpunkten för
erbjudandet

Aspect Hospitality 2016:1 AB (publ)
Emittentens dotterbolag Aspect Hospitality 2016:1
AB (publ) har ingått köpeavtal med bostadsrättsföreningen Sickla Strand No. 1719, org.nr 769621, i
konkurs, avseende förvärv av fastigheten Nacka
Sickla Strand 37:2. Aspect Hospitality 2016:1 AB
(publ) avser utveckla fastigheten för att därefter
avyttra densamma. Förvärvet kommer finansieras
genom fritt eget kapital och bankfinansiering.
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Marknadsöversikt
De uppgifter avseende marknadsförhållanden och Aspects marknadsposition i
förhållande till konkurrenter som anges i detta Presentationsmaterial är Aspects
samlade bedömning baserade på såväl interna som externa källor. Aspect har i
Presentationsmaterialet eftersträvat att korrekt återge informationen från dessa
källor men har emellertid inte själv verifierat informationen. Såvitt Aspect känner till
och kan bedöma har inga signifikanta fakta som skulle göra informationen felaktig
eller vilseledande utelämnats.
Avsnittet är tillämpligt på både Emittenten och Garantigivaren om inte annat
uttryckligen anges.

redovisa en arbetslöshet som understeg prognosen
med 0,4 procentenheter. Den redovisade sysselsättningsgraden i riket uppgick till 81 % under 2016.4)

Fastighetsmarknaden och förutsättningarna för
fastighetsutveckling och nybyggnation påverkas
i stor utsträckning av makroekonomiska faktorer
såsom exempelvis allmän konjunkturutveckling, tillväxt, sysselsättning, lönenivåer samt räntenivåer.

Räntorna är fortsättningsvis låga och det är lätt att
få kredit, både för företag och för hushåll. Dock har
bankerna blivit restriktivare under 2016 och fortsatt
under 2017. Vidare befinner sig inflationen fortfarande på en historiskt sett låg nivå och uppgick till
0,8 % i januari 2016. För att ge stöd åt inflationen så
att den stiger och stabiliseras runt det långsiktiga
målet om 2 % 2017, beslöt Riksbanken i februari 2016
att sänka reporäntan till -0,50 % och att fortsätta
beredskapen för fortsatta stödköp av statsobligationer som planerat. Riksbanken fortsätter därmed att
bedriva en expansiv penningpolitik.

Trots fortsatt trög återhämtning och osäkerhet i
världsekonomin befinner sig den svenska ekonomin
alltjämt i en stark tillväxtfas efter den lågkonjunktur
som inleddes efter finanskrisen 2008. BNP-utvecklingen har varit positiv i Sverige under de senaste
åren. Sveriges BNP steg med 1,3 % under 2013 och
med 2,3 % under 2014. BNP för helåret 2015 var
4,1 % högre än för 2014.1) En positiv utveckling förväntas även under de närmsta åren och exempelvis
EU-kommissionen bedömer att Sveriges BNP kommer att växa med 3,2 % 2016 och 2,9 % 2017.2) Tillväxten i svensk ekonomi drivs till stor del av export
och inhemsk efterfrågan, med stark offentlig och
privat konsumtion och starka bostadsinvesteringar.
Arbetslösheten har sjunkit stabilt under de senaste
åren och var 7,5 % i januari 2016, vilket är 0,9 procentenheter lägre jämfört med motsvarande tidpunkt
2015. Enligt arbetsförmedlingens rapport förväntades
arbetslösheten minska till 6,6 % under 2016.3) Efter
utgången av 2016 kunde dock arbetsförmedlingen
Statistiska Centralbyrån
Europeiska Kommissionen, Institutional papers 20/2016
3)
Arbetsförmedlingens, Prognos för åren 2016/2017.

Stockholm har historiskt sett haft en starkare
ekonomisk tillväxt än Sverige som helhet. I relation
till övriga delar av Sverige har Stockholm uppvisat högre befolkningstillväxt, högre sysselsättning
samt fler invånare med eftergymnasial utbildning.
2016 bodde cirka 24,4 % av samtliga sysselsatta i
Stockholmsområdet vilket kan jämföras med drygt
22,5 % 2005.5) Enligt EU:s statistikenhet Eurostat
som sammanställer statistik för BNP på regional
nivå är Stockholm Europas nionde rikaste region.

1)

4)

2)

5)

ASPECT PROPERTIES AB
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är den högsta tillväxttakt sedan 1980-talet enligt
Sveriges byggindustrier. För 2017 bedöms tillväxt
takten fortsätta med 23 % jämfört med 2016 års
investeringsvolym om 136,3 miljarder SEK. Enligt
Boverkets prognos kommer nybyggnationer fortsätta öka även under 2018.12)

Sysselsättningsgraden i Stockholms stad har historiskt varit mindre konjunkturkänslig än i övriga
Sverige.6) Under 2016 uppgick sysselsättningsgraden i Stockholms kommun till cirka 84,1 %, jämfört
med 81,2 % i riket.7) Lönenivån har under perioden
från 2005 till tredje kvartalet 2014 ökat med 58 %
i Stockholms stad jämfört med 54 % i riket.8) Den
starka utvecklingen av såväl sysselsättning som
lönenivå bedöms påverka fastighets- och bostadsmarknaden positivt.

Förutom en för låg nivå på byggandet begränsas
också bostadsutbudet av ett dåligt utnyttjande
av hyresbeståndet. Då hyresrätterna inte räcker till
skapar det en högre efterfrågan på bostäder. Skattesystem och reglering skapar också en så kallad
”lock in”-effekt hos bostadsägare vilket leder till att
bostadsmarknaden inte fungerar effektivt.

FASTIGHETSMARKNADEN I SVERIGE
Transaktionsåret 2016 var ett rekordår på den
svenska fastighetsmarknaden med en transaktionsvolym om 210 miljarder SEK.9) Aktiviteten spås vara
fortsatt hög under 2017 med förutsättningar som
fortsatt låga räntor och problem i omvärlden vilket
kan stärka den svenska marknaden i form av att
Sverige ses som en säker investering.10) Under första
halvåret för 2017 stod bostadsfastigheter för närmare en tredjedel av transaktionsvolymen i Sverige.
Detta är en högre andel jämfört med genomsnittet de senaste tio åren, som ligger på cirka 20 %.
Investerarnas stora intresse för bostadsfastigheter
förklaras för närvarande främst av befolkningsökning, bostadsbrist, låga räntor samt avsaknad av
alternativa placeringar och kommer sannolikt att
kvarstå under de närmaste åren.11)

FASTIGHETSMARKNADEN I STOCKHOLM
Stockholm är Sveriges största stad och har cirka 1,4
miljoner invånare. Bostadsbyggandet i Stockholm
har ökat kraftigt de senaste åren och det finns fortsättningsvis ett krav på ökad produktionstakt.13)
Preliminärt påbörjades nybyggnation av totalt cirka
8 531 nya bostäder under första kvartalet 2017. Det
är en ökning med drygt 1 000 bostäder jämfört med
samma period föregående år.14) Den starka prisutvecklingen på bostadsmarknaden i Stockholmsområdet stabiliserades på en hög nivå under det sista
kvartalet 2016.

Samma faktorer har lett till en stor efterfrågan på
bostäder på marknaden. Då de diverse aktörerna
på utbudssidan av bostadsmarknaden inte kunnat
svara på denna efterfrågan har detta lett till en stor
brist på bostäder och en obalans på bostadsmarknaden. Produktionen på marknaden hämmas också
av en brist på konkurrens på utbudssidan. Trots att
byggnadssektorn vuxit i storlek under de senaste
tjugo åren, kan bostadsmarknaden fortfarande inte
tillfredsställa den ökade efterfrågan.
Enligt Boverket har byggandet av bostäder ökat
snabbt efter 2012. 2016 ökade nybyggnads-investeringar med 35 % jämfört med föregående år vilket

	Länsstyrelsen Stockholm, Läget i länet, Arbetsmarknad och
ekonomi, 2016.
7)
	 Akademikernas a-kassa, Arbetslöshetsrapporten, 2017.
8)
Statistiska Centralbyrån
9)
	Vivere Fastigheter AB, Rekordhög transaktionsvolym inom
fastighetsmarknaden, 23 december 2016.
10)
	Fastighetstidningen, 2016 - all time high för transaktioner,
22 december 2016.
6)
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TRENDER
Fastighetsmarknaden fortsätter att vara en populär
bransch för investerare när den svenska ekonomin
alltjämt befinner sig i en stark tillväxtfas. Enligt
Boverket råder det en stor bostadsbrist i majoriteten
av Sveriges kommuner. Vidare bedömer Boverket att
det fram till 2025 behövs cirka 700 000 nya bostäder i riket för att kunna möta befolkningstillväxten.
Efterfrågan överstiger utbudet på många ställen
runt om i landet och är därför en attraktiv marknad
att bygga nytt på.15)
Regeringen har vid flera tillfällen aviserat att den
avser att prioritera ytterligare investeringar och

 avills Sweden AB, Stark transaktionsmarknad under första
S
halvåret, 06 Juli 2017.
12)
Sveriges byggindustrier, Konjunkturrapport, 29 Mars 2017.
13)
Statistiska Centralbyrån.
14)
	Statistiska Centralbyrån, Statistiknyhet från Statistiska
Centralbyrån, 18 Maj 2017.
15)
	Boverket, Rapport 2016:18 - Reviderad prognos över behovet av
nya bostäder till 2025, Juni 2016.
11)
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reformer för ett ökat bostadsbyggande och pekar ut
tre insatsområden. Planprocessen och regelverken
måste förenklas, byggkapaciteten bör ökas samt
nya finansieringslösningar och reformer framtas som
ökar rörligheten på bostadsmarknaden. Eventuella
reformer som detta resulterar i har som syfte att
uppmuntra ett ökat bostadsbyggande och torde
således gynna fastighetsutvecklare som Aspect.
Dessutom ökar efterfrågan på moderna kontor, med
mer kvadratmetersnåla och miljösmarta lösningar vilket ger stark efterfrågan på nybyggnadsprojekt i era
av Sveriges städer. En annan trend är att allt fler fastighetsbolag tar upp värdepapper till handel för att ta
in nytt kapital. Rådande ekonomiska förutsättningar
och en stark tilltro till fastighetsmarknaden har gjort
sådana bolag populära på olika marknadsplatser.

ASPECT PROPERTIES AB

KONKURRENSSITUATION
För mindre fastigheter är konkurrensen relativt stor
med många aktörer. För fastigheter över 100 MSEK
är konkurrensen mer begränsad. Exempel på konkurrenter inom konverteringsmarknaden till bostäder är
Alm Equity och Aros Bostad. Stora byggbolag som
tex NCC Fastigheter och PEAB är för närvarande
inte aktiva på konverteringsmarknaden då denna
form av projektutveckling inte utgör en del av deras
kärnverksamhet.
På marknaden för nybyggnation av bostäder är
konkurrensen mer utbredd då ett flertal fastighetsutvecklare aktivt söker byggbar mark i Stockholm.
Exempel på konkurrenter inom nybyggnation av
bostäder är bland annat de stora byggbolagen med
god förvärvskapacitet som exempelvis JM, Peab,
Skanska, NCC, Veidekke och Besqab. De flesta
konkurrenterna bygger även hyresrätter, medan
framförallt JM, Veidekke och Besqab är mer renodlat
inriktade mot bostadsrätter.
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Styrelse, ledande
befattningshavare
och revisor
STYRELSE
Emittentens styrelse består av tre personer, inklusive ordförande, och har sitt säte i Stockholm.
Styrelseledamöterna väljs årligen vid ordinarie bolagsstämma för tiden intill slutet av nästkommande
ordinarie bolagsstämma.

Jonas Fischerström (f. 1971) - ordförande
En entreprenör inom finans och teknologi. Efter
examen från Kungliga Tekniska Högskolan och
Handelshögskolan i Stockholm har han jobbat över
20 år inom finansindustrin i Sverige, Storbritannien
och Schweiz. Han har bland annat varit vice vd och

styrelseledamot för EFG Bank i Sverige samt varit
medlem i styrelsen och risk- och revisionskommitten
för Leontec Securities i Zurich. Jonas är nu engagerad
på Styrelsenivå i en mängd bolag inom finans, försäkring och ny teknologi. Han är även styrelseordförande
i stiftelsen British International School of Stockholm.

Övriga uppdrag
Evalve AB
Paydrive AB
Aspect Holding AB
Octavum Investment AB
Aspect Fastighetsutveckling AB
Aspect Åkersberga 2016:12 AB
Aspect Åkersberga 2016:12
Projekt AB
Aspect Vasaåsen 2016:2 Projekt
AB (publ)
Aspect Vasaåsen 2016:2.1 AB
Aspect Vasaåsen 2016:2.2 AB
Aspect Huddinge 2016:9 AB
Aspect Huddinge 2016:9
Projekt AB
LFS Invest I AB
LFS Invest II AB
LFS Invest III AB
LFS Invest IV AB
LFS Invest V AB
LFS Invest VI AB
LFS Invest VII AB
LFS Asset Holding AB
LFS Portfolio AB (publ)

ASPECT PROPERTIES AB
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Befattning
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamot, ordförande
Styrelseledamot, ordförande
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamot, ordförande
Styrelseledamot, ordförande
Styrelseledamot, ordförande
Styrelseledamot, ordförande
Styrelseledamot, ordförande
Styrelseledamot, ordförande
Styrelseledamot, ordförande
Styrelseledamot, ordförande
Styrelseledamot, ordförande

Joakim Blomqvist (f. 1981) - vd
Efter Högskolan 2007 inom Ekonomi har Joakim
varit delaktig i uppbyggnaden av den interna
strukturen i ett flertal entreprenadbolag både
finansiellt och organisatoriskt. Joakim har erfarenhet vad gäller fastighetsprojektering samt

Övriga uppdrag

Befattning

Octego Group AB
Threestar Marina AB
Aspect Holding AB
Aspect Fastighetsutveckling AB

Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamot, VD
Styrelseledamot,
ordförande
Styrelseledamot,
ordförande
Styrelseledamot, VD
Styrelseledamot,
ordförande
Styrelseledamot,
ordförande
Styrelseledamot, VD

Aspect Åkersberga 2016:12 AB
Aspect Hospitality AB (publ)
Aspect Vasaåsen 2016:2.1 AB
Aspect Vasaåsen 2016:2.2 AB
Aspect Vasaåsen 2016:2
Projekt AB (publ)
Aspect Huddinge 2016:9
Projekt AB
Aspect Huddinge 2016:9 AB
Rindö Fastighetsförvaltning AB
Cecilia Moström Consulting AB

fastighetsförvaltning, Han driver idag fastighetsutvecklingsbenet inom en koncern som dels verkar
inom fastighetsutveckling med flertalet egna
fastighetsprojekt över landet, dels inom byggsektorn där man har bolag som är lokaliserade både i
Stockholm och Göteborg.

Styrelseledamot,
ordförande
Styrelseledamot,
ordförande
Styrelseledamot
Styrelsesuppleant

Marcus Lilliehöök (f. 1976) - Ledamot
Civilekonom utbildad på Handelshögskolan i
Stockholm. Med närmare 20 års erfarenhet inom
finansbranschen har Marcus hållit ett antal olika
positioner på SEB och schweiziska EFG Bank primärt

inom kapitalförvaltning. Idag är Marcus delaktig i
att driva ett tjugotal bolag från Styrelsenivå som är
verksamma inom kapitalförvaltning, Fastighetsutveckling, elektroniska betalningar och diverse andra
verksamheter.
Övriga uppdrag
Liliumaccipiter Invest AB
Steel Hawk AB
Aspect Holding AB
Aspect Fastighetsutveckling AB
Aspect Åkersberga 2016:12 AB
Aspect Åkersberga 2016:12 Projekt AB
Aspect Vasaåsen 2016:2 Projekt AB (publ)
Aspect Vasaåsen 2016:2.1 AB
Aspect Vasaåsen 2016:2.2 AB
Aspect Huddinge 2016:9 AB
Aspect Huddinge 2016:9 Projekt AB
LFS Invest I AB
LFS Invest II AB
LFS Invest III AB
LFS Invest IV AB
LFS Invest V AB
LFS Invest VI AB
LFS Invest VII AB
LFS Asset Holding AB
LFS Portfolio AB (publ)
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Befattning
Styrelseledamot
Styrelsesuppleant
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamot, VD

LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE
Nedan presenteras Emittentens ledande befattningshavare
Joakim Blomqvist (vd och ledamot)
Se ovan under Styrelse
Henrik Johnsson CFO
Henrik är civilekonom och har en bakgrund som
auktoriserad revisor och konsult. Henrik har bred
erfarenhet som CFO från flera olika tjänster och
uppdrag såväl som erfarenhet från specialistroller
inom redovisning, bolagsrätt och controlling. Vidare
har Henrik i olika sammanhang arbetat med kvalitetssäkring och utveckling av ekonomifunktioner.
REVISOR
Vald revisor för Emittenten sedan 2016 är Karl-Henrik
Westlund från R3 Revisionsbyrå R3 KB. Karl-Henrik
Westlund är auktoriserad revisor sedan 2013 och
medlem av FAR. Adressen till revisorn är Riddargatan 30, 114 57 Stockholm.
Vald revisor för Emittenten 2014 och 2015 var Dan
Häggqvist från bland annat Häggqvist Redovisning
och Revision AB i Eskilstuna, sedermera förvärvade
av BDO Sverige AB. Dan Häggqvist är och var
auktoriserad revisor och medlem av FAR. Byte av
revisor föranledes av att R3 Revisionsbyrå KB åtog
sig att revidera hela Koncernen.

ASPECT PROPERTIES AB

ÖVRIG INFORMATION
Ingen av styrelseledamöterna eller de ledande
befattningshavarna i Emittenten har något familjeband med annan styrelseledamot eller ledande
befattningshavare i Emittenten. Det förekommer
inte några intressekonflikter mellan, å ena sidan,
ovanstående styrelseledamöters eller ledande
befattningshavares skyldigheter gentemot Emittenten och, å andra sidan, deras privata intressen
och/eller andra förpliktelser. Det har inte förekommit särskilda överenskommelser med större aktieägare, kunder, leverantörer eller andra parter där
styrelseledamöterna eller de ledande befattningshavarna valts in i förvaltnings-, lednings- och kontrollorgan eller tillsatts i annan ledande befattning.
Vidare har, utöver vad som angivits ovan, ingen av
styrelseledamöterna eller de ledande befattningshavarna (i) dömts i något bedrägerirelaterat mål
(ii) varit inblandade i någon konkurs, konkursförvaltning eller likvidation i egenskap av styrelseledamot eller ledande befattningshavare (iii) varit
utsatta för officiella anklagelser eller sanktioner av
övervakande eller lagstiftande myndigheter och
ingen av dessa har av domstol förbjudits att agera
som ledamot i styrelse eller ledande befattningshavare eller att på annat sätt idka näringsverksamhet. Det skall därtill noteras att CFO Henrik
Johnsson tidigare inom sin profession har anlitats
som revisor i bolag där konkurs och likvidation
inletts, beslutats och avslutats.
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Aktien och
ägarförhållanden
AKTIEKAPITALET
Enligt Emittentens bolagsordning skall det emitterade aktiekapitalet vara lägst 500 000 SEK och
högst 2 000 000 SEK. Antalet utestående aktier skall
vara lägst 500 000 och högst 2 000 000. Per datum
för Prospektets avgivande uppgår antalet aktier till
totalt 500 000. Emittentens aktiekapital uppgår per
datum för Prospektets avgivande till 500 000 SEK.

Aktierna har emitterats enligt svensk lag och är
denominerade i svenska kronor. Samtliga uppemitterade aktier är fullt betalda. Emittenten är och har
inte varit föremål för ett offentligt uppköpserbjudande eller dylikt. Aktierna är inte föremål för erbjudande som lämnats till följd av budplikt, inlösenrätt
eller lösningsskyldighet.

AKTIEKAPITALETS UTVECKLING
Förändring
Nybildning
Ökning av aktiekapitalet

Förändrat belopp

Antal aktier

Summa efter ändring

Registrerat

50 000,00 SEK

500

50 000,00 SEK

2014-08-26

450 000,00 SEK

4 500

500 000,00 SEK

2016-10-19

BEMYNDIGANDEN
Det förekommer inte några bemyndiganden avseende Emittenten.
ÄGARSTRUKTUR
Emittenten har per datum för Prospektets avgivande
en aktieägare. Emittentens enda aktieägare är
Moderbolaget med totalt 100 % av kapitalet och rösterna, som i sin tur via bolag ägs till 70 % av Octego
Group AB och 30 % Longevity Asset Holding Ltd.
Octego Group AB ägs av Joakim Blomqvist och Lukas
Cedergren genom bolag. Longevity Asset Holding
Ltd. ägs av Jonas Fischerström och Marcus Lilliehöök.

CERTIFIED ADVISER
Emittenten har anlitat Wildeco Ekonomisk Information AB, telefon 08-545 71 00, som Emittentens
Certified Adviser för det fall Obligationerna noteras
på Nasdaq First North Bond Market. Avtalet med
Wildeco löper tillsvidare med tre månaders ömsesidig uppsägningstid.
LIKVIDITETSGARANTI
För det fall det befinns erforderligt avser Emittenten
anlita Mangold Fondkommission AB, org.nr 5565851267, som Emittentens likviditetsgarant för det fall
Obligationerna noteras.

HANDELSPLATS
Emittenten avser att notera Obligationerna på
Nasdaq First North Bond Market eller annan
motsvarande handelsplats snarast möjligt.

ASPECT PROPERTIES AB

R19

PROSPEKT 2017

ANSLUTNING TILL EUROCLEAR SWEDEN
Obligationerna kommer att anslutas till Euroclears
kontobaserade system varför inga fysiska värdepapper kommer att ges ut. Clearing och avveckling
vid handel med Obligationerna kommer att ske i
Euroclears kontobaserade system liksom utbetalning
av ränta och inlösen av kapitalbelopp.

TECKNINGSOPTIONER
Det finns vid avgivandet av detta Prospekt inga
utfärdade personaloptioner eller teckningsoptioner i
Emittenten.
KONVERTIBLA SKULDEBREV
Det finns för närvarande inga konvertibla skuldebrev
i Emittenten.

UTDELNING OCH UTDELNINGSPOLICY
Utdelning kan endast ske i enlighet med Villkor för
Obligationslånet och givet att Emittentens finansiella ställning är god.
AKTIEBASERADE INCITAMENTSPROGRAM
Det finns vid avgivande av detta Prospekt inga
aktiebaserade incitamentsprogram i Emittenten.

ASPECT PROPERTIES AB
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Legala frågor och
kompletterande
information
ALLMÄNT
Aspect Properties AB (publ) är ett svenskt aktie
bolag med org.nr 556978-4258 och säte i Stockholm.
Emittenten bildades den 26 augusti 2014.

Emittenten regleras av aktiebolagslagen och
bestämmelserna i bolagsordningen är ej mer långtgående än aktiebolagslagen vad gäller förändring av
aktieägarnas rättigheter.

LEGAL STRUKTUR
Aspect Holding AB
559074-0329

Aspect Fastighetsutveckling AB
556560-4294

Aspect Properties
AB (publ)
556978-4258

Aspect Vasaåsen
2016:2 Projekt AB
(publ) 559065-2375
Aspect Vasaåsen
2016:2.1 AB
559053-2122

Aspect Huddinge
2016:9 Projekt AB
559074-0337

Aspect Vasaåsen
2016:2.2 AB
559053-2130

Aspect Hospitality
2016:1 AB (publ)
559067-2621

Aspect Huddinge
2016:9 AB
559044-4948

TVISTER OCH RÄTTSLIGA PROCESSER
Emittenten är inte, och har inte varit part i några
rättsliga förfaranden eller skiljeförfaranden, inklusive ännu icke avgjorda ärenden eller sådana som
Emittenten är medvetet om kan uppkomma, sedan
Emittentens bildande som nyligen har haft eller kunnat få betydande effekter på Emittentens finansiella
ställning eller lönsamhet.

ASPECT PROPERTIES AB

Aspect Åkersberga
2016:12 Projekt AB
559086-0184
Aspect Åkersberga
2016:12 AB
556806-8760

VÄSENTLIGA AVTAL
Utöver de avtal som beskrivs nedan, finns inga avtal
som är av väsentlig betydelse för Emittentens verksamhet som helhet.
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Bryggfinansiering obligationslån 1
Emittenten upptog under augusti 2016 ett kortsiktigt obligationslån om 43,35 MSEK. i syfte att
förvärva och genomföra den initiala projektutvecklingen avseende projektet W51 (såsom det beskrivs
punkten Fastighets- och Projektförteckning ovan).
Detta obligationslån löper med en årlig ränta om
18 %. Obligationslånet skall lösas per den 201702-28. Såsom säkerhet för detta obligationslån
har pantsatts samtliga aktier i Aspect Vasaåsen
2016:2 Projekt AB (publ) jämte det koncerninterna
låneavtalet mellan Emittenten och Aspect Vasaåsen 2016:2 Projekt AB (publ) med vidhängande
säkerheter.
Detta obligationslån löstes jämte upplupen ränta
den 20 juni 2017.
Bryggfinansiering obligationslån 2
Emittenten upptog under oktober 2016 ett kortsiktigt obligationslån om 30,10 MSEK i syfte att
förvärva och genomföra den initiala projektutvecklingen avseende projektet Solstigen (såsom
det beskrivs punkten Fastighets- och Projektförteckning ovan). Detta obligationslån löper med en
årlig ränta om 18 %. Obligationslånet skall lösas per
den 2017-04-15. Såsom säkerhet för detta obligationslån har pantsatts samtliga aktier i Aspect
Huddinge 2016:9 Projekt AB jämte det koncerninterna låneavtalet mellan Emittenten och Aspect
Huddinge 2016:9 Projekt AB med vidhängande
säkerheter.
Detta obligationslån löstes jämte upplupen ränta
den 21 juli 2017.
Bryggfinansiering obligationslån 3
Under december 2016 tog Emittenten upp ett
kortsiktigt obligationslån om 36,6 MSEK i syfte att
förvärva och genomföra den initiala projektutvecklingen avseende projektet Magasinet (såsom det
beskrivs i punkten Fastighets- och Projektförteckning ovan). Obligationslånet löper med en årlig

ASPECT PROPERTIES AB

ränta om 18 %. Obligationslånet förföll till betalning
den 16 september 2017 och löper sedan dess med en
fast dröjsmålsränta om 2 %. Som säkerhet för obligationslånet har samtliga aktier i Aspect Åkersberga
2016:12 Projekt AB pantsatts, samt vidhängande
säkerhet i enlighet med ett koncerninternt låneavtal
ingånget mellan Emittenten och Aspect Åkersberga
2016:12 Projekt AB. Emittenten avser återbetala
detta obligationslån genom Obligationslånet (se
avsnittet ”Bakgrund och motiv”).
Bryggfinansiering obligationslån 4
Under juni 2017 tog Emittenten upp ett kortsiktigt
obligationslån om 40 MSEK i syfte att refinansiera
Bryggfinansiering obligationslån 1 ovan. Obligationslånet löper med en fast ränta om 10 %. Obligationslånet förföll till betalning den 16 september 2017 och
löper sedan dess med en fast dröjsmålsränta om
2 %. Som säkerhet för obligationslånet har pantbrev med bästa rätt i fastigheterna Vasaåsen Norra
5:572 – 5:588 pantsatts till ett belopp motsvarande
obligationslånet. Emittenten avser återbetala detta
obligationslån genom Obligationslånet (se avsnittet
”Bakgrund och motiv”).
Överlåtelseavtal avseende Aspect Vasaåsen 2016:2.1
AB och Aspect Vasaåsen 2016:2.2 AB
Emittenten ingick i december 2016 avtal med
Bostadsrättsföreningen W51 Vasaåsen 1, 769632-5641
om överlåtelse av samtliga aktier i Aspect Vasaåsen
2016:2.1 AB jämte avtal med Bostadsrättsföreningen W51 Vasaåsen 2, 769632-5682 om överlåtelse
av samtliga aktier i Aspect Vasaåsen 2016:2.2 AB.
Överlåtelsen sker mot en sk säljarrevers som är
säkerställd med panträtt i de underliggande fastigheterna. Säljarreversen löses i sin helhet i samband med att de slutliga bostadsrättsinnehavarna
tillträder de färdigställda lägenheterna i respektive
bostadsrättsförening.
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Överlåtelseavtal avseende Aspect Huddinge
2016:9 AB
Emittenten ingick i december 2016 avtal med
Bostadsrättsföreningen Solstigen i Glömsta, 7696325674 om överlåtelse av samtliga aktier i Aspect
Huddinge 2016:9 AB. Överlåtelsen sker mot en sk
säljarrevers som är säkerställd med panträtt i de
underliggande fastigheterna. Säljarreversen löses i
sin helhet i samband med att de slutliga bostadsrättsinnehavarna tillträder de färdigställda lägenheterna i respektive bostadsrättsförening.
Överlåtelseavtal avseende Aspect Åkersberga
2016:12 AB
Emittenten ingick i december 2016 avtal med
Bostadsrättsföreningen Magasinet i Österskär,
769632-5625 om överlåtelse av samtliga aktier i
Aspect Åkersberga 2016:12 AB. Överlåtelsen sker mot
en sk säljarrevers som är säkerställd med panträtt i
de underliggande fastigheterna. Säljarreversen löses
i sin helhet i samband med att de slutliga bostadsrättsinnehavarna tillträder de färdigställda lägenheterna i respektive bostadsrättsförening.
Köpeavtal avseende fastigheten Nacka
Sicklaön 37:2
Emittenten ingick i juni 2017 avtal med Bostadsrättsföreningen Sickla Strand no. 1719, 769621-7962 i
konkurs avseende förvärv av fastigheten Nacka Sicklaön 37:2. Fastigheten har vid dagen för Erbjudandet
inte ännu tillträtts.
Private Placement av denna obligation,
ISIN SE0009995236
Emittenten har erbjudit befintlig obligation för teckning med ett teckningsbelopp om TSEK 500 till en
mindre grupp investerare under EU reglerna.
Totalt emitterat är TSEK 36 950, vilka ägs av 68
kunder.

ASPECT PROPERTIES AB

AVTAL OCH TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE
Inga.
AKTIEÄGARAVTAL
Vid tidpunkten för fullföljandet av Erbjudandet,
kommer det inte att finnas något aktieägaravtal
vad avser Emittenten.
TENDENSER ELLER OSÄKERHETSFAKTORER UNDER
INNEVARANDE RÄKENSKAPSÅR
Emittenten känner inte till några tendenser, osäkerhetsfaktorer, potentiella fordringar eller andra krav,
åtaganden eller händelser som kan ha en väsentlig
inverkan på Emittentens affärsutsikter under innevarande räkenskapsår, utöver vad som redogörs för
i avsnittet ”Utvald historisk finansiell information
– Väsentliga händelser efter den 31 december 2016”.
Emittenten är dock medveten om att regeringen
avser att i framtiden reglera den nuvarande möjligheten att paketera fastigheter. Paketeringsförslaget har
skjutits fram i tiden och regeringen har meddelat att
de ej avser lägga fram förslag inför höstens budget.
GARANTIGIVAREN
Garantigivaren är Aspect Holding AB, org.nr 5590740329. Garantigivaren är moderbolag till Emittenten. Garantigivaren är ett svenskt aktiebolag som
registrerades hos Bolagsverket den 26 augusti 2016
och vars nuvarande firma registrerades den 16
augusti 2017. Garantigivaren har sitt säte i Stockholms kommun med adress Liljeholmsvägen 8D, 117
62 Stockholm och telefonnummer +46 10 516 39 30.
Garantigivarens verksamhet bedrivs i enlighet med
svensk lag och uppfyller reglerna för företagsstyrning på motsvarande sätt som Emittenten, se vidare
avsnittet ”Ägar- och bolagsstyrning”.
Garantigivarens aktiekapital uppgår till 50 000 kronor, fördelat på 500 aktier. Aktierna i Garantigivaren
ägs per dagen för Prospektet till 70 % av Octego
Group AB och 30 % av Longevity Asset Holding Ltd.
Octego Group AB ägs indirekt av Joakim Blomqvist
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och Lukas Cedergren. Longevity Asset Holding Ltd.
ägs av Jonas Fischerström och Marcus Lilliehöök.
Emittenten ägs till 100 % av Garantigivaren.
Styrelsen i Garantigivaren utgörs av samma personer som i Emittenten. Garantigivaren har även
samma revisor som Emittenten. Det förekommer
inte några intressekonflikter mellan, å ena sidan,
Garantigivarens styrelseledamöters eller ledande
befattningshavares skyldigheter gentemot Garantigivaren, å andra sidan, deras privata intressen och/
eller andra förpliktelser, se vidare avsnittet ”Styrelse,
ledande befattningshavare och revisor”.
Garantigivarens huvudsakliga verksamhet består
av att bedriva fastighetsutveckling och byggnation
samt äga, förvalta och sälja fastigheter. Garantigivaren är därför beroende av Emittenten och
Emittentens dotterbolag för sin rörelsedrivande verksamhet. För koncernstruktur, se avsnittet ”Legala
frågor och kompletterande information”.
Garantigivaren har inte varit part i några rättsliga
förfaranden av något slag sedan dess bildande.
Garantigivaren har heller inte ingått några väsentliga avtal utanför den löpande affärsverksamheten,
eller gjort några investeringar, eller åtaganden om
investeringar, sedan bildandet.
FÖRSÄKRAN BETRÄFFANDE PROSPEKTET
Emittenten ansvarar för innehållet i detta Prospekt
och har vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för
att säkerställa att uppgifterna i Prospektet, såvitt
Emittenten vet, överensstämmer med de faktiska
förhållandena och att ingenting är utelämnat som
skulle kunna påverka dess innebörd. I den omfattning som följer av lag ansvarar även styrelsen i
Emittenten för innehållet i detta Prospekt och har
vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för att
säkerställa att uppgifterna i Prospektet, såvitt
styrelsen vet, överensstämmer med de faktiska
förhållandena och att ingenting är utelämnat som
skulle kunna påverka dess innebörd.
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INFORMATION SOM INFÖRLIVATS GENOM
HÄNVISNING SAMT HANDLINGAR TILLGÄNGLIGA
FÖR INSPEKTION
I Prospektet förekommer hänvisningar till Emittentens årsredovisning avseende räkenskapsåret 2016
som införlivas genom hänvisning enligt följande:
Emittentens och Koncernens
resultaträkningar,

s. 6 och 10

Emittentens och Koncernens
balansräkningar,

s. 7-8 och 11-12

Noter,
Revisionsberättelse,

s. 13-17
s. 20-23

Kopior av följande dokument kan under hela Prospektets giltighetstid granskas hos Emittenten, på
adressen som anges under ”Adresser”, på ordinarie
kontorstid.
• Emittentens bolagsordning och stiftelseurkund,
• Emittentens årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2016,
• Offentliggjorda årsredovisningar för dotterbolag i
Koncernen (årsredovisning 2015 för Aspect Huddinge 2016:9 AB och Aspect Åkersberga 2016:12 AB),
• Revisorns rapport RevR 5 Granskning av finansiell
information i prospekt avseende Moderbolaget, samt
• Prospektet.
Bolagets bolagsordning och reviderade årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret
2016 finns även tillgängliga på Emittentens hemsida,
www.aspectproperties.se, och kan beställas i fysiskt
format av Emittenten.
Övrig information som hänvisas till i Prospektet
kan beställas från Emittenten på adress som anges
under ”Adresser”.
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Utvald historisk
finansiell information
Nedan presenterad finansiell information har
inhämtats från Emittentens koncernredovisning för
räkenskapsåret 2016. Års- och koncernredovisningen
för räkenskapsåret 2016 har upprättats i enlighet
med årsredovisningslagen (1995:1554) och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 (K3), och
har reviderats av Emittentens revisor. Med undantag
från följande anmärkning, ”Årsredovisningen har
inte upprättats i sådan tid att det varit möjligt att,
enligt 7 kap. 10 § aktiebolagslagen, hålla årsstämma
inom sex månader från räkenskapsårets utgång”,
lämnade revisorn årsredovisningen utan anmärkningar. Den finansiella informationen som presenteras nedan avser endast koncernräkenskaper. För
en redovisning av Emittentens räkenskaper enskilt
hänvisas till Emittentens års- och koncernredovisning
för räkenskapsåret 2016 vilket har införlivats genom
hänvisning i Prospektet.

FINANSIELL ÖVERSIKT MODERBOLAGET ASPECT
HOLDING AB
Garantigivaren har ännu inte upprättat sitt första
bokslut. Som ett led i framtagande av detta Pro
spekt har resultat- och balansräkningar upprättats
avseende Garantigivarens konsoliderade räkenskaper från dess att Garantigivaren bildades fram till
och med den 30 juni 2017, vilka framgår nedan. Den
finansiella informationen har reviderats av Garantigivarens revisor, i enlighet med FARs rekommendation RevR 5 – Granskning av finansiell information
i prospekt, och upprättats i enlighet med årsredovisningslagen (1995:1554) och Bokföringsnämndens
allmänna råd BFNAR 2012:1 (K3). Enligt Emittentens
och Garantigivarens bedömning ger framtagen
finansiell information en bättre förståelse och överblick för Garantigivarens finansiella situation och
trender.

Emittenten bedömer att nedan utvald finansiell
information ger en bättre förståelse för Emittentens
ekonomiska situation och trender. Informationen i
detta avsnitt bör läsas tillsammans med Emittentens års- och koncernredovisning för räkenskapsåret 2016 vilken har införlivats genom hänvisning i
Prospektet.

ASPECT PROPERTIES AB
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Koncernens resultaträkning
2016-01-01
– 2016-12-31

SEK
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning
Övriga intäkter

400 500
899 800
1 300 300

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Av- och nedskrivningar

-1 272 015
-15 635 593
-1 458 694
-1 137 636
-19 503 938

Rörelseresultat

-18 203 638

Resultat från finansiella investeringar
Ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Resultat från andelar i koncernföretag

2 576 595
-6 869 640
162 145 344
157 852 299

Resultat efter finansiella poster

139 648 661

Skatt på årets resultat
Minoritetens andel av årets resultat
Bokslutsdispositioner
ÅRETS RESULTAT

0
0
139 648 661

Resultat hänförligt till koncernens ägarandel
Resultat hänförligt till minoritetsintresse

ASPECT PROPERTIES AB

139 648 661
0
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Koncernens balansräkning
SEK

2016-12-31

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Övriga materiella anläggningstillgångar
Övriga långfristiga fordringar

215 000
47 700 000
47 915 000

Summa anläggningstillgångar

47 915 000

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Fordringar koncernföretag
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

131 250
10 754 030
250 083 462
970 895
261 939 637

Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

848 913
262 788 550

SUMMA TILLGÅNGAR

310 703 550

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Aktiekapital (5 000 aktier)
Bundet eget kapital
Övrigt eget kapital
Årets resultat
Eget kapital hänförligt till moderbolaget

50 000
0
1 344 959
139 648 661
141 043 620

Eget kapital hänförligt till minoritetsaktieägare
Summa eget kapital

0
141 043 620

Obeskattade reserver
Periodiseringsfonder

0
0

Kortfristiga skulder
Obligationslån
Leverantörsskulder
Aktuella skatteskulder
Skulder till koncernbolag
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

160 050 000
760 735
12 155
1 068 850
863 815
6 904 375
169 659 930

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

310 703 550

ASPECT PROPERTIES AB
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Koncernens kassaflödesanalys
2016-01-01
– 2016-12-31

SEK
Den löpande verksamheten
Resultat efter finansnetto
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet
Nedskrivningar och övriga poster

139 648 661
1 387 636
141 036 297

Betald inkomstskatt
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar
av rörelsekapital

140 738 653

Förändringar i rörelsekapital
Förändring av fordringar
Förändring av kortfristiga skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten

-261 207 988
168 767 275
48 297 940

Investeringsverksamheten
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

-47 700 000
-47 700 000

Finansieringsverksamheten
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

-297 644

0

ÅRETS KASSAFLÖDE

597 940

Likvid medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut

250 973
848 913

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER
DEN 31 DECEMBER 2016
Emittenten har efter räkenskapsårets utgång fortsatt
med projektutvecklingsarbetet i de förvärvade projekten W51, Magasinet och Solstigen. Försäljning av
andelar i W51 och Magasinet har påbörjats i slutet av
andra kvartalet 2017 och vad avser Solstigen under
tredje kvartalet 2017.
Emittenten har koncernjusterat räkenskapsåret.
Nytt räkenskapsår är 0701-0630. Innevarande räkenskapsår kommer således omfatta perioden 1 januari
2017 till 30 juni 2017.
Bolaget genomför för närvarande s.k. due diligence av
ytterligare fastighetsutvecklingsprojekt och eventuella
tillträden planeras att ske under tredje kvartalet 2017.
Sedan års- och koncernredovisningen för räkenskapsåret 2016 offentliggjordes har inga väsentliga förändringar inträffat vad gäller Emittentens framtidsutsikter.

ASPECT PROPERTIES AB

Den 16 september 2017 förföll två obligationslån
om 36,6 MSEK respektive 40 MSEK till betalning. De
respektive lånen är säkerställda med aktier respektive pantbrev i fastigheter enligt vad som framgår
av avsnittet ”Legala frågor och kompletterande
information – Bryggfinansiering obligationslån 3”
och ”Legala frågor och kompletterande information
– Bryggfinansiering obligationslån 4”. Emittenten har
per dagen för Prospektet inte tillräckliga medel för
att återbetala dessa lån och är därför i betalningsdröjsmål. Sedan obligationslånens förfallodatum,
den 16 september 2017, har fast dröjsmålsränta om
2 % löpt. Emittenten har för avsikt att återbetala
nämnda obligationslån genom Obligationsemissionen. Om inte Emittenten förmår återbetala obligationslånen, eller inte kan göra så inom rimlig tid, kan
det få betydande effekt på Emittentens solvens. Se
vidare under avsnittet ”Riskfaktorer – Likviditet”.
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Garantigivarens resultaträkning
2016-08-26
– 2017-09-22

SEK
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning
Övriga intäkter

0
0
0

Rörelsens kostnader
Övriga förvaltningskostnader
Bankkostnader
Summa rörelsens kostnader

–7 063
292
–6 771

Rörelseresultat

–6 771

Resultat från finansiella investeringar
Ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Resultat från andelar i koncernföretag

0
0
0

Resultat efter finansiella poster

–6 771

Skatt på årets resultat
Minoritetens andel av årets resultat
ÅRETS RESULTAT

0
0
–6 771

ASPECT PROPERTIES AB
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Garantigivarens balansräkning
SEK

2017-09-22

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Aktier i onoterade svenska koncernföretag
Maskiner och inventarier
Övriga långfristiga fordringar
Summa anläggningstillgångar

5 000 000
0
0
5 000 000

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Fordringar koncernföretag
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

0
0
0
0
42 729
42 729

SUMMA TILLGÅNGAR

5 042 729

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Aktiekapital
Bundet eget kapital
Övrigt eget kapital
Årets resultat, beräknat
Summa eget kapital

50 000
0
500
–6 771
42 729

Långfristiga skulder
Långfristiga skulder till koncernföretag
Summa långfristiga skulder

5 000 000
5 000 000

Kortfristiga skulder
Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

0
0

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

ASPECT PROPERTIES AB

5 042 729
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Garantigivarens kassaflödesanalys
2016-08-26
– 2017-09-22

SEK
Den löpande verksamheten
Resultat efter finansnetto
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet
Nedskrivningar och övriga poster

–6 771
0
0
0

Betald inkomstskatt
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar
av rörelsekapital
Förändringar i rörelsekapital
Förändring av fordringar
Förändring av kortfristiga skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten

0
0
500
–7 271

Investeringsverksamheten
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

0
0

Finansieringsverksamheten
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

0

ÅRETS KASSAFLÖDE

–7 271

Likvid medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut

50 000
42 729

VÄSENTLIGA HÄNDELSER
Inga väsentliga förändringar avseende Garanti
givarens finansiella ställning eller ställning på
marknaden har inträffat efter att revisorns rapport RevR 5 - Granskning av finansiell information
i prospekt, upprättades. Inga väsentliga negativa
förändringar har ägt rum i Garantigivarens framtidsutsikter sedan revisorns rapport lades fram
och det saknas uppgifter om händelser som kan
förväntas ha en väsentlig inverkan på Garanti
givarens affärsutsikter. Inga händelser har nyligen
inträffat som skulle kunna ha en väsentlig negativ inverkan på bedömningen av Garantigivarens
solvens.

ASPECT PROPERTIES AB
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Revisorns rapport RevR 5
Nedanstående rapport har upprättats enligt FARs rekommendation
RevR 5 – Granskning av finansiell information i prospekt. Rapporten
har upprättats av Garantigivarens revisor, Karl-Henrik Westlund, och
avser perioden 26 augusti 2016 till och med 22 september 2017. Rapporten har tagits fram på begäran av Emittenten och Karl-Henrik
Westlund har samtyckt till att rapporten till form och sammanhang
enligt nedan, utgör del av Prospektet.

Till styrelsen i Aspect Holding AB, org.nr 559074-0329
REVISORS RAPPORT AVSEENDE NYA FINANSIELLA RAPPORTER ÖVER HISTORISK
FINANSIELL INFORMATION
Jag har utfört en revision av de finansiella rapporterna för Aspect Holding AB på
s.R29-R31, som omfattar balansräkningen per den 22 september 2017 och resultaträkningen samt kassaflödesanalysen för perioden 26 augusti 2016 – 22 september 2017.
Styrelsens ansvar för de finansiella rapporterna
Det är styrelsen som har ansvaret för att de finansiella rapporterna tas fram och presenteras på ett sådant sätt att de ger en rättvisande bild av finansiell ställning, resultat och kassaflöde i enlighet med årsredovisningslagen och kompletterande tillämplig
normgivning. Denna skyldighet innefattar utformning, införande och upprätthållande
av intern kontroll som är relevant för att ta fram och på rättvisande sätt presentera de
finansiella rapporterna utan väsentliga felaktigheter, oavsett om de beror på oegentligheter eller fel. Styrelsen ansvarar även för att de finansiella rapporterna tas fram
och presenteras enligt kraven i prospektförordningen 809/2004/EG.
Revisorns ansvar
Mitt ansvar är att uttala mig om de finansiella rapporterna på grundval av min
revision. Jag har utfört min revision i enlighet med FARs rekommendation RevR
5 Granskning av finansiell information i prospekt. Det innebär att jag följer FARs
etiska regler och har planerat och genomfört revisionen för att med rimlig säkerhet försäkra mig om att de finansiella rapporterna inte innehåller några väsentliga
felaktigheter. Revisionsföretaget tillämpar ISQC 1 (International Standard on Quality
Control) och har därmed ett allsidigt system för kvalitetskontroll vilket innefattar
dokumenterade riktlinjer och rutiner avseende efterlevnad av yrkesetiska krav, standarder för yrkesutövningen och tillämpliga krav i lagar och andra författningar.

ASPECT PROPERTIES AB
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Jag är oberoende i förhållande till Aspect Holding AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
En revision i enlighet med FARs rekommendation RevR 5 Granskning av finansiell
information i prospekt innebär att utföra granskningsåtgärder för att få revisionsbevis som bestyrker belopp och upplysningar i de finansiella rapporterna. De valda
granskningsåtgärderna baseras på min bedömning av risk för väsentliga felaktigheter i de finansiella rapporterna oavsett om de beror på oegentligheter eller
fel. Vid riskbedömningen överväger jag den interna kontroll som är relevant för
bolagets framtagande och rättvisande presentation av de finansiella rapporterna
som en grund för att utforma de revisionsåtgärder som är tillämpliga under dessa
omständigheter men inte för att göra ett uttalande om effektiviteten i bolagets interna kontroll. En revision innebär också att utvärdera tillämpligheten av
använda redovisningsprinciper och rimligheten i de betydelsefulla uppskattningar
som styrelsen gjort samt att utvärdera den samlade presentationen i de finansiella
rapporterna.
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga
som underlag för mitt uttalande.
Uttalande
Enligt min uppfattning ger de finansiella rapporterna en rättvisande bild i enlighet
med årsredovisningslagen och kompletterande tillämplig normgivning av Aspect
Holding ABs ställning per den 22 september 2017 och resultat samt kassaflöde för
perioden 26 augusti 2016 – 22 september 2017.

Stockholm den 27 september 2017

Karl-Henrik Westlund
Auktoriserad revisor

ASPECT PROPERTIES AB
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Ägar- och bolagsstyrning
styrelsemötet ska bland annat styrelsens ordförande
utses, Emittentens firmatecknare fastställas samt
styrelsens arbetsordning, instruktionen för verkställande direktören och instruktionen för den ekonomiska rapporteringen gås igenom och fastställas. På
Emittentens styrelsemöten behandlas bland annat
Emittentens finansiella situation samt genomgång
av pågående och planerade projekt. Emittentens
revisor närvarar och rapporterar vid styrelsemöten
vid behov. Styrelsen är beslutför när mer än hälften
av ledamöterna är närvarande.

SVENSK KOD FÖR BOLAGSSTYRNING
Svensk kod för bolagsstyrning behöver i dagsläget
inte tillämpas för bolag vars aktier inte är föremål
för handel. Den är således inte obligatorisk för
Aspect, och Aspects styrelse har för närvarande
inga planer på att tillämpa den annat än i de delar
som styrelsen anser relevant för Aspect och dess
aktieägare.
LAGSTIFTNING OCH BOLAGSORDNING
Emittenten tillämpar i första hand svensk aktiebolagslag samt de regler och rekommendationer som
kommer att följa av avsedd listning av Emittentens
Obligationer på Nasdaq First North Bond Market.
Dessutom följer Emittenten de bestämmelser som
föreskrivs i Emittentens bolagsordning, se vidare i
avsnitt ”Bolagsordning”.

REVISORER
Vald revisor för Emittenten är Karl-Henrik Westlund
från Revisionsbyrå R3 KB. Karl-Henrik Westlund är
auktoriserad revisor sedan 2013 och medlem av
FAR. Adressen till revisorn är Riddargatan 30, 114 57
Stockholm.

BOLAGSSTÄMMA
Bolagsstämman är Emittentens högsta beslutande
organ och har behörighet att besluta i alla frågor
som inte uttryckligen reserverats ett annat organs
exklusiva kompetens.

BOLAGSORDNING
Bolagsordning för Aspect Properties AB (publ)
org.nr 556978-4258

STYRELSEN
Styrelsen i Emittenten skall bestå av lägst 3 och
högst 10 ledamöter med högst 5 suppleanter. Styrelsens ledamöter väljs av årsstämman för en period
om ett år. Styrelsen har sitt säte i Stockholm.
Mer information om den nuvarande styrelsen återfinns under avsnittet ”Styrelse, ledande befattningshavare och revisor”.
STYRELSENS ARBETSFORMER
Styrelsens övergripande uppgift är att för ägarnas
rakning förvalta Emittentens angelägenheter och
att ansvara för Emittentens organisation. Styrelsens
arbete leds av styrelseordföranden. Styrelsen ska
årligen hålla konstituerande sammanträde efter
årsstämman. Därutöver ska styrelsen sammanträda
minst fyra gånger årligen. Vid det konstituerande

ASPECT PROPERTIES AB

§1 Firma
Bolagets firma (namn) är Aspect Properties AB
(publ)
§2 Styrelsens säte
Styrelsen har sitt säte i Stockholm.
§3 Verksamhet
Bolaget ska i sin verksamhet äga och förvalta fast
och lös egendom, bedriva in- och utlåning från
och till närstående, svenska och utländska företag,
bolaget ska direkt eller indirekt bedriva konsulterande verksamhet inom områden fastighetsprojektering, fastighetsförsäljning, lokaluthyrning, äga
och förvalta fast och lös egendom samt därmed
förenlig verksamhet.
§4 Aktiekapital
Aktiekapitalet skall vara lägst 500 000 kronor och
högst 2 000 000 kronor.
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§5 Antal aktier
Antal aktier skall vara lägst 5 000 och högst 20 000.
§6 Styrelse
Styrelsen skall bestå av lägst 3 och högst 10 ledamöter med lägst 0 och högst 10 suppleanter.
§7 Revisorer
För granskning av aktiebolagets årsredovisning
jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses 1 revisorer och
0 revisorssuppleanter.
§8 Kallelse
Kallelse sker genom brev, annons i Post- och Inrikes
Tidningar samt i Dagens Industri.

§9 Ärenden på årsstämma
På årsstämma ska följande ärenden behandlas
1. Val av ordförande
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringsmän
4.	Prövning av om stämman blivit behörigen
sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6.	Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
7. Beslut om följande
		 a. Fastställande av resultaträkningen och
balansräkningen
		 b. D
 isposition av aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
		 c. A
 nsvarsfrihet åt styrelseledamöterna och
verkställande direktören när sådan förekommer
8.	Fastställande av arvoden till styrelsen och i
vissa fall revisorerna
9. Val till styrelsen och i vissa fall av revisorer
10.	Annat ärende, som ska tas upp på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551)
eller bolagsordningen.
§10 Räkenskapsår
Räkenskapsår är 1 juli – 30 juni.

ASPECT PROPERTIES AB
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Risker relaterade till
obligationslånet
Obligationslån kan innehålla element som medför särskilda risker för investerare.
Obligationerna löper med en, relativt sett, hög ränta, vilket är att se som en kompensation för den relativt sett högre risk som en investerare bär jämfört med en investering
i exempelvis statsobligationer. En höjning av den allmänna räntenivån kan medföra
att värdet på Obligationerna minskar.

kreditvärdighet minskar vilket skulle leda till att
Emittentens möjligheter till skuldfinansiering, och de
villkor som skuldfinansiering kan upptas till, vid slutet
av Obligationslånets löptid försämras.

LIKVIDITETSRISKER
Emittenten kan inte garantera att en likvid handel i
Obligationerna uppstår och upprätthålls. Emittenten
avser att ansöka om inregistrering av Obligationerna
på Nasdaq First North Bond Market snarast möjligt
efter första Första Emissionsdagen. Även om ett
värdepapper är upptaget till handel förekommer inte
alltid efterfrågan och handel med Obligationerna.
Detta kan medföra att innehavare inte kan sälja sina
Obligationer vid önskad tidpunkt eller till kurser med
en avkastning jämförbar med liknande placeringar
som har en existerande och likvid andrahandsmarknad. Bristande likviditet i marknaden kan ha en negativ inverkan på marknadsvärdet av Obligationerna.

FÖRMÅNSRÄTT
Aspect har inom ramen för sin finansiering har tagit
eller ska ta upp lån från kreditinstitut och därvid
pantsatt pantbrev i vissa fastigheter. Sådana lån
utgör normalt en prioriterad fordran på fastighetsägande koncernbolag. Aspect avser även att fortsättningsvis söka en ändamålsenlig och förmånlig
finansiering varför ytterligare pantsättning inom
ramen för sådana, nya, lån kan komma att ske.
Obligationslånet är säkerställt med säkerhet i aktierna i Emittenten. Vidare ställer Moderbolaget en
moderbolagsgaranti avseende Emittentens samtliga
förpliktelser under Villkor för Obligationslånet. I den
mån säkerheten vid händelse av konkurs inte täcker
hela fordran blir den återstående delen en oprioriterad fordran. Sådana fordringar betalas normalt (om
medel kvarstår för betalning) efter det att eventuella prioriterade fordringshavare, normalt sett med
förmånsrätt till vissa tillgångar, har fått fullt betalt.

KREDITRISK
Investerare i Obligationerna har en kreditrisk i
förhållande till Aspect. Investerarens möjlighet att
erhålla betalning under Obligationslånets villkor är
beroende av Aspects möjlighet att infria sina betalningsåtaganden, vilket i sin tur i stor utsträckning är
beroende av utvecklingen av Aspects verksamhet
och dess finansiella ställning. Aspects finansiella
ställning påverkas av ett flertal riskfaktorer, av vilka
ett antal har diskuterats ovan.

Varje investerare bör vara medveten om att det
finns en risk att den som investerar i Obligationer
kan förlora hela eller delar av sin placering i händelse
av Emittentens likvidation, konkurs eller en företagsrekonstruktion.

En ökad kreditrisk kan medföra att marknaden
prissätter Obligationerna med högre riskpremie,
vilket skulle påverka Obligationernas värde negativt.
En annan aspekt av kreditrisken är att en försämrad finansiell ställning kan medföra att Emittentens

ASPECT PROPERTIES AB
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SÄKERHETER SOM STÄLLS FÖR OBLIGATIONERNA
Som säkerhet för Obligationen kommer bland
annat pant i aktier i Emittenten att ställas. Eftersom Aspect Holding AB endast är ett holdingbolag,
är värdet på dess aktier beroende av värdet på
Dotterbolagen. Värdet på Dotterbolagens aktier kan
i sin tur påverkas negativt om projektutvecklingen
inte är framgångsrik. Vidare har vissa av Dotterbolagens tillgångar ställts som säkerhet för krediter
till externa finansiärer. Skulle dessa säkerheter tas
i anspråk kommer Dotterbolagens tillgångsmassa
att minska vilket påverkat värdet av Obligationens
säkerheter negativt.

EUROCLEAR
Obligationerna är anslutna till Euroclears kontobaserade system, varför inga fysiska värdepapper
har givits ut eller kommer att ges ut. Clearing och
avveckling vid handel med Obligationerna sker i
Euroclears kontobaserade system liksom utbetalning
av ränta och inlösen av kapitalbelopp. Det finns en
risk att problem uppstår med Euroclears kontobaserade system vilket skulle innebära att avveckling
av ränteutbetalningar i så fall kan fördröjas. Investerarna är därför beroende av funktionaliteten i
Euroclears kontobaserade system.
FORDRINGSHAVARMÖTE
Villkoren för Obligationslånet innehåller vissa
bestämmelser avseende Fordringshavarmöte som
kan hållas i syfte att avgöra frågor som rör Fordringshavares intressen. Dessa bestämmelser tillåter
angivna majoriteter att binda alla innehavare av
Obligationer, inklusive innehavare av Obligationer
som inte har deltagit och röstat vid det aktuella
mötet eller som har röstat på annat vis än krävd
majoritet, till beslut som är fattade vid ett i behörig
ordning sammankallat och genomfört Fordringshavarmöte.

ASPECT PROPERTIES AB

MODERBOLAGSBORGEN
Moderbolaget har gått i borgen för Emittentens
förpliktelser under Villkor för Obligationslånet. Det är
möjligt att Moderbolaget har och i framtiden ställer
andra säkerheter och borgensåtaganden för andra
förpliktelser vilka kommer att konkurrera med obligationsinnehavarnas krav. Det finns därför en risk
att Moderbolagets borgensåtagande är av begränsat värde för obligationsinnehavarna och därmed
deras möjlighet att bli återbetalda.
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Inbjudan till teckning
av obligationer i Aspect
Properties AB (publ)
Vid styrelsemötet i Emittenten den 30 maj 2017 beslutades att utge ett obligationslån
denominerat i SEK med ett totalt belopp om 250 MSEK. Emittenten kommer att utge upp
till 10 000 obligationer med ett nominellt belopp om 25 000 SEK.
Prospektet har upprättas som tre separata dokument i enlighet med 2 kap. 13 § lagen
(1991:980) om handel med finansiella instrument.
Erbjudandet om teckning av Obligationer riktas till institutionella investerare och allmänheten i Sverige. Teckningsperioden för Obligationerna löper från och med 28 september
2017 till och med den 13 oktober 2017. Obligationerna är fritt överlåtbara och avsikten är
att ansöka om listning av Obligationerna på Nasdaq First North Bond Market. Obligationerna har en löptid om 18 månader, löper med en årlig ränta om 10 % och Obligationslånet kommer att återbetalas den 30 november 2018. Emissionen kommer att vid full
teckning tillföra Bolaget cirka 250 MSEK, före avdrag för emissionskostnader som beräknas
uppgå till cirka 20 MSEK.
Härmed inbjuds allmänheten och institutionella investerare att teckna Obligationer
utgivna av Bolaget i enlighet med villkoren i detta Prospekt.

Stockholm den 28 september 2017
Aspect Properties AB (publ)
Styrelsen
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Bakgrund och motiv
Emittenten bildades 31 juli 2014 och har sitt säte i Stockholm. Emittentens verksamhet
består av att bedriva fastighetsutveckling och byggnation samt äga, förvalta och sälja
fastigheter i Stockholmsområdet samt vissa andra attraktiva områden, såsom men
inte begränsat till större svenska skidorter. Emittenten ser ljust på framtiden och det
gynnsamma marknadsläget skapar goda förutsättningar för fortsatt expansion inom
fastighetsutveckling och nybyggnation. För att stärka Emittenten, utöka Emittentens
förvärvskassa samt möjliggöra förvärv av nya projektfastigheter som beskrivs under
avsnittet ”Fastighets- och projektportfölj” genomförde Emittenten tre stycken brygg
finansieringar om totalt cirka 110 MSEK under 2016.

Endast under de förutsättningar och i den omfattning som följer av svensk lag svarar även Emittentens styrelseledamöter för innehållet i Prospektet.
Härmed försäkras att Emittentens styrelse har
vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för att
säkerställa att uppgifterna i Prospektet, såvitt
styrelsen känner till, är riktiga och överensstämmer
med faktiska förhållanden och att ingenting är
utelämnat som skulle kunna påverka dess innebörd.
Informationen i Prospektet som anges komma från
tredje part har återgivits korrekt och, såvitt Emittenten vet och kan bedöma på grundval av annan
information som har offentliggjorts av aktuell tredje
part, har inte någon information utelämnats som
gör att den återgivna informationen är felaktig eller
missvisande.

Obligationen förväntas tillföra Emittenten cirka
250 MSEK före avdrag för emissionskostnader i
samband med Erbjudandet. Emissionslikviden
ska i första hand användas till betalning av emissionskostnader och återbetalning av utestående
obligationslån om cirka 120 MSEK. Därefter avses
ett koncerninternt lån om cirka 20 MSEK återbetalas. Resterande del av emissionslikviden är avsedd
att användas för att finansiera projektkostnader
hänförliga till projektfastigheter som beskrivs under
avsnittet ”Fastighets- och projektportfölj”. Emissionskostnaderna väntas uppgå till cirka 20 MSEK.
Emittenten ansvarar för innehållet i Prospektet.
Härmed försäkras att Emittenten har vidtagit alla
rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att
uppgifterna i Prospektet, såvitt Emittenten vet,
överensstämmer med de faktiska förhållandena
och att ingenting är utelämnat som skulle kunna
påverka dess innebörd.

Stockholm den 28 september 2017
Aspect Properties AB (publ)
Styrelsen

ASPECT PROPERTIES AB
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VD har ordet
SVERIGE VÄXER, ASPECT PROPERTIES VÄXER.
Fastighetsmarknaden utvecklades starkt även under 2016 i hela Sverige men framförallt i
Stockholm. Efterfrågan inom fastighetsmarknaden fortsätter att vara mycket stor, både
på marknaden för privata bostäder och inom den kommersiella sektorn.
Vårt primära fem-års mål fokuserar på fortsatta förvärv av färdiga byggrätter inom
Stockholmsområdet med omnejd samt att utöver vårt nuvarande fokus på bostadsrätter även bygga en långsiktigare fastighetsportfölj som innefattar både hyresrätter samt
lokaler.
Aspect Properties jobbar ständigt mot att skapa sig nöjda kunder och bevara relationer
för att hela tiden utvecklas.
Som en del av Aspect Properties befintliga portfölj har vi en del projekt där man jobbar
med kommuner, driver detaljplaner för att framgent kunna erbjuda både kommunen och
marknaden fler bostäder.
Vår utvecklingsgrupp arbetar intensivt med studier av branschen och utvecklingen i framtiden. Detta gäller både hur boendeformer kan tänkas förändras och de utmaningar och
möjligheter detta kan innebära.
Aspect Properties har en spännande filosofi om hur framtida boendeformer skulle kunna
se ut.
2016 var väldigt lyckat och det konsoliderade egna kapitalet uppgår till närmare 130 MSEK,
vilket lägger en bra grund för framtida projekt.

Joakim Blomqvist
VD, Aspect Properties AB (publ)
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Erbjudandet i korthet
Detta avsnitt innehåller en allmän och översiktlig beskrivning av Erbjudandet och utgör
inte en fullständig beskrivning av Erbjudandet. Ett beslut att investera i Obligationerna
skall därför baseras på en bedömning från investerarnas sida av Prospektet i dess helhet,
inklusive de handlingar som införlivas genom hänvisning. Fullständiga villkor för Obligationslånet framgår av avsnittet ”Villkor för Obligationslånet” längst bak i Prospektet.

Upptagande till handel: Emittenten ska vidta alla
skäliga åtgärder som krävs för att säkerställa att
Obligationerna listas, i första hand på Nasdaq First
North Bond Market och för det fall sådan listning
inte är möjlig, på annan motsvarande handelsplats,
snarast möjligt sker, samt att Obligationerna, när
dessa noterats, fortsatt är noterade (dock med
beaktande av Nasdaq First North Bond Markets eller
motsvarande handelsplats och Euroclears regler som
förhindrar handel med Obligationerna i nära anslutning till Obligationernas inlösen).

SAMMANFATTANDE BESKRIVNING AV ERBJUDANDET
Emittent: Aspect Properties AB (publ), org.nr.
556978-4258.
Verksamhet: Emittentens verksamhet består av att
bedriva fastighetsutveckling och byggnation samt
äga, förvalta och sälja fastigheter i Stockholms
området samt attraktiva fritidsområden.
Obligationerna: Obligationen avser en skuldförbindelse om det Nominella Beloppet som är denominerad i SEK och är av den typ som anges i 1 kap.
3 § lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella
instrument vilken regleras av och emitteras av Emittenten enligt Villkor för Obligationslånet. Obligationerna utgör ej efterställda, direkta, ovillkorade och
säkerställda förpliktelser för Emittenten.

Valör, nominellt belopp och handelspost
gällande Obligationerna: Varje Obligation har
ett nominellt belopp om 25 000 SEK vilket även är
minsta handelspost. Obligationslånet är denominerat i svenska kronor SEK.
Ränta: 10 % per annum och löper från Första Emissionsdagen till och med Återbetalningsdagen.

Överlåtbarhet: Obligationerna är fritt överlåtbara
men Innehavaren kan enligt lokala lagar som en
Innehavare kan lyda under vara föremål för förvärvseller överlåtelsebegränsningar avseende Obligationerna. Varje Innehavare måste på egen bekostnad
säkerställa att denne inte vidtar åtgärder som
strider mot sådana begränsningar.

Ränteförfallodag: Avser sista november och sista
maj varje år och beräknas på 30/360-dagars basis.
Den första ränteutbetalningen kommer att ske den
30 november 2017 och den sista på lösendagen
(förbehållen eventuell justering i enlighet med Villkor
för Obligationslånet). Räntan erläggs till den som är
antecknad på VP-konto som innehavare eller som i
annat fall är berättigad att ta emot betalning under
en Obligation på relevant avstämningsdag (enligt
Euroclears regler, som närmare beskrivs i Villkor för
Obligationslånet).

ISIN för Obligationer: SE0009995236
Lånebelopp: Lånebeloppet uppgår till högst 250
MSEK. Emittenten har rätt att emittera Obligationer
upp till ett belopp om 250 MSEK men äger rätt att
emittera lägre belopp.
Första Emissionsdag: 31 maj 2017.
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Totalt antal värdepapper: Maximalt 10 000 obligationer med ett nominellt belopp om 25 000 SEK.
Obligationernas maximala totala nominella belopp
är 250 MSEK.

motsvarande Obligationernas nominella belopp
jämte upplupen ränta.
Kreditvärderingsbetyg: Emittenten eller Obligationerna har inga kreditvärderingsbetyg.

Amortering: Under Obligationslånets löptid
kommer ingen amortering att ske. Ur säkerheterna
realiserade fordringar skall användas för amortering
av lånebeloppet. För det fall likvid för fordringar
inflyter innan sex månader före löptidens utgång
skall likviden avsättas på separat konto.

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

Återbetalningsdag: 30 November 2018. På återbetalningsdagen skall Emittenten lösa in då utestående Obligationer till dessas nominella belopp
jämte upplupen ränta. Betalning av nominellt
belopp och upplupen ränta skall ske till den som är
antecknad på VP-konto som innehavare eller som
i annat fall är berättigad att ta emot betalning
under en Obligation på relevant avstämningsdag
(enligt Euroclears regler, som närmare beskrivs i
Villkor för Obligationslånet).

Emissionsinstitut: Emissionsinstitut är Aktieinvest
FK AB, eller en annan part som ersätter detta som
Emissionsinstitut i enlighet med Villkor för Obligationslånet.
Initial företrädare för Fordringshavare: Nord
Fondkommission AB, org. nr 556832-1342 (”Nord”).
Genom att en Fordringshavare tecknar sig för
Obligationer utser även Fordringshavaren Nord att
agera som agent åt Fordringshavaren i vissa avseenden som är hänförliga till Obligationerna och Villkor
för Obligationslånet. Nord har rätten att representera Fordringshavarna i enlighet med villkoren
inklusive, men inte begränsat till, förvaring av säkerheterna för Fordringshavarnas räkning i enlighet
med pantavtalen och, om tillämpligt, verkställandet
av en realisation av säkerheterna. Nord är dock inte
ansvarig för fullgörandet eller verkställandet av
säkerheterna. Nord har ingen skyldighet att bevaka
Fordringshavarnas rättigheter, att företräda Fordringshavarna vid domstol, exekutiv myndighet eller
andra situationer, bevaka fullgörandet av Bolagets
åtaganden enligt villkoren eller undersöka eventuella uppsägningsgrunder. Nords rätt att företräda
Fordringshavarna framgår i sin helhet av ”Villkor för
Obligationerna”. Detta är företrädaren som initialt

Användandet av emissionslikvid: Erbjudandet
förväntas att tillföra Emittenten cirka 250 MSEK
före avdrag för emissions- och transaktionskostnader i samband med genomförandet av Emissionen.
Nettolikviden från Emissionen om 250 MSEK kommer
i första hand att användas, dels till att refinansiera
Emittentens utestående obligationslån, dels till att
finansiera projektkostnader hänförliga till Projekten i
enlighet med Villkor för Obligationslånet.
Förkortning av Obligationslånets löptid på
Emittentens begäran: Kan göras, se Villkor för
Obligationslånet.
Förlängning av Obligationslånets löptid på
Emittentens begäran: Kan göras, se Villkor för
Obligationslånet.
Uppsägningsgrunder: Under vissa förutsättningar
angivna i Villkor för Obligationslånet äger Agenten,
och i vissa fall innehavarna, rätt att begära förtida
återbetalning av Obligationerna till ett belopp
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Säkerhet för Obligationerna: Med anledning
av Obligationsemissionen ställer Emittenten och
Moderbolaget säkerheter till förmån för Fordringshavarna i Obligationsemissionen. Säkerheterna består,
dels av en aktiepant avseende samtliga aktier utfärdade i Emittenten, dels ett borgensåtagande från
Moderbolaget såsom för egen skuld (proprieborgen)
till förmån för Fordringshavarna i Obligationsemissionen, dels Säljarreverserna med vidhängande
säkerheter avseende överlåtna projektbolag till
Bostadsrättsföreningarna, dels pantsättning av
aktierna i Projektbolagen (”Säkerheterna”). Moderbolagets borgensåtagande kommer att omfatta
Emittentens samtliga förpliktelser under Villkor för
Obligationslånet. Anspråk mot Moderbolaget på
grund av borgensåtagandet kommer i förmånsrättsligt hänseende att vara jämställda (pari passu) med
Moderbolagets övriga förpliktelser, vilka inte uttryckligen är efterställda.

kommer att företräda fordringshavarna. Detta kan
komma att justeras över löptiden.
Fordringshavarmöte/Skriftligt beslutsfarande:
Bestämmelserna för sammankallande och genomförande av ett fordringshavarmöte (”Fordringshavarmötet”) eller ett skriftligt beslutsförfarande
framgår av Villkor för Obligationslånet.
Likviditetsgaranti: För det fall det befinns erforderligt avser Emittenten anlita Mangold Fondkommission AB, org.nr 556585-1267, som Emittentens
likviditetsgarant för det fall Obligationerna noteras.
Preskription: Rätten att motta återbetalning av
Obligationernas lånebelopp skall preskriberas tio (10)
år från inlösendagen. Rätten att erhålla räntebetalning skall preskriberas tre (3) år från relevant förfallodag för betalning under förutsättning att något
preskriptionsavbrott inte gjorts.
Tillämplig lag: Svensk lag är tillämplig på Obligationsemissionen inklusive Villkor för Obligationslånet.

Samtycke till användande av Prospektet för
finansiella mellanhänder: Bolaget samtycker till
att finansiella mellanhänder nyttjar Prospektet för
återförsäljning samt placering av värdepapper under
teckningsperioden, det vill säga från och med den
28 september 2017 till och med den 13 oktober 2017.
Samtycket gäller för återförsäljning samt placering
i Sverige.

Rangordning av Obligationerna: Obligationerna
kommer, när de är utgivna, att vara skuldförbindelser enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av
finansiella instrument. Obligationerna kommer att
vara säkerställda och utgör därmed ej efterställda,
direkta och ovillkorade förpliktelser för Emittenten
vilka skall ha samma förmånsrättsliga läge som
Emittentens övriga ej efterställda betalningsförpliktelser utan allmän eller särskild förmånsrätt.

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

Intressekonflikter: Det förekommer inte några
intressekonflikter mellan, å ena sidan, Emittentens
styrelseledamöters eller ledande befattningshavares skyldigheter gentemot Emittenten och, å
andra sidan, deras privata intressen och/eller andra
förpliktelser. Det förekommer inte heller några andra
intressen av betydelse i Erbjudandet.
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Villkor och anvisningar
ALLMÄNT
Vid styrelsemötet i Emittenten den 30 maj 2017
beslutades det att utge ett obligationslån denominerat i SEK med ett totalt belopp om 250 MSEK.
Emittenten kommer att utge upp till 10 000 obligationer med ett nominellt belopp om 25 000 SEK. I
emissionen erbjuds allmänheten och institutionella
investerare i Sverige att teckna Obligationerna som
ges ut under Obligationslånet. Villkoren är desamma
för både allmänheten och institutionella investerare.
Villkor inklusive bilagor kan erhållas från emittenten
eller dess distributör.
EMISSIONSKURS
Obligationerna emitterade under Obligationslånet
ges ut till en kurs om 100 % per Obligation om
nominellt 25 000 SEK. Minsta teckningspost under
Obligationslånet är 25 000 SEK. Obligationernas
nominella belopp, teckningskurs samt teckningsposterna i Erbjudandet har fastställts av Emittentens
styrelse.
TECKNINGSPERIOD
Teckningsperioden är från och med den 28 september 2017 till och med den 13 oktober 2017.
Emittentens styrelse äger rätt att förlänga teckningsperioden samt att stänga emissionen i förtid,
även om emissionen inte är fulltecknad.

Observera att anmälan är bindande.
Anmälningssedeln finns att tillgå på Emittentens
hemsida www.aspectproperties.se och på Nord
Fondkommissions hemsida www.nordfk.se. Anmälningssedeln kan även beställas från Nord Fondkommission genom att skicka email till info@nordfk.se
COURTAGE
Courtage kan utgå på tecknat belopp.
TILLDELNING
Beslut om tilldelning fattas löpande av Emittentens
styrelse under teckningsperioden. Vid överteckning
kan tilldelning komma att utebli eller ske med ett
lägre antal poster an vad anmälningssedeln avsåg,
varvid tilldelning helt eller delvis kan komma att ske
genom slumpmässigt urval.
Observera att det kan krävas att saldot på det
VP-konto/ service-konto, den värdepappersdepå
eller det ISK-konto som angivits på anmälningssedeln motsvarar lägst det belopp som anmälan avser
för att tilldelning ska erhållas.

ANMÄLAN OM TECKNING
Anmälan om teckning av Erbjudandet skall ske
genom att korrekt ifylld anmälningssedel skickas eller
lämnas till Nord Fondkommission på adress nedan:
NORD FONDKOMMISSION AB
Ärende: Aspect Properties 250 MSEK
Grevgatan 55, 114 59 Stockholm
Telefon: +46 8 684 305 00
Endast en anmälningssedel per person kommer att
beaktas. Om era anmälningssedlar skickas in kommer
endast den senast inkomna anmälningssedeln att
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beaktas. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Inga
tillägg eller ändringar får göras i den på anmälan
förtrycka texten.

OFFENTLIGGÖRANDE AV UTFALLET I ERBJUDANDET
Emittenten kommer att offentliggöra utfallet av
Erbjudandet på sin hemsida www.aspectproperties.se, omkring den 20 oktober 2017 förutsatt att
Emittenten inte förlänger eller förkortar teckningsperioden.
BETALNING
Betalning skall ske enligt instruktion på teckningsanmälan. Om betalning sker för sent eller är
otillräcklig kan anmälan om teckning lämnas utan
avseende och styrelsen får besluta att tilldelning
istället skall ske till någon annan. För det fall ett
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DISTRIBUTÖR
Nord Fondkommission AB.

för stort belopp betalas av en investerare kommer
Emittenten ombesörja att överskjutande belopp
återbetalas. Ingen ränta utgår för det överskjutande
beloppet. Nord Fondkommission kommer automatiskt att dra likvid från kontoinnehavare hos Nord
Fondkommission för tilldelade Obligationer. Likvida
medel för betalning av tilldelade Obligationer ska
därför finnas disponibelt på depån från den dag
anmälan sker.

INTRESSEKONFLIKT
Utöver Emissionsinstitut och Distributör har, såvitt
Emittenten känner till, ingen fysisk eller juridisk person som är inblandad i utgivandet av Erbjudandet
något intresse som är relevant för Erbjudandet eller
står i intressekonflikt av något slag.

LEVERANS AV VÄRDEPAPPER
Leverans av obligationer sker efter tilldelning och det
att Nord Fondkommission erhållit anmälningssedel
samt betalning för respektive tecknare.
ISIN FÖR OBLIGATIONER SE0009995236.
PLACERINGSHORISONT OCH
ANDRAHANDSMARKNAD
Deltagande i Erbjudandet skall i första hand ses som
en investering på 18 månaders sikt. Obligationerna
är dock fritt överlåtbara och avses att inregistreras för handel på Nasdaq First North Bond Market
snarast möjligt. Innehavare skall vända sig direkt
till sin bank eller annan förvaltare med erforderliga
tillstånd för att genomföra köp och försäljning.
Courtage utgår i enlighet med respektive förvaltares
courtagemodell.
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Skattekonsekvenser
i Sverige
Nedan följer en sammanfattning av de huvudsakliga skattekonsekvenser som, enligt nu
gällande svensk skattelagstiftning, kan uppkomma som en följd av ägande och avyttring
av Obligationerna.

Informationen är begränsad och av generell karaktär. Sammanfattningen avser endast obegränsat
skattskyldiga fysiska personer och aktiebolag, om
inget annat anges. Sammanfattningen är inte
avsedd att uttömmande behandla alla skattefrågor
som kan uppkomma i sammanhanget. Den behandlar exempelvis inte situationer där Obligationerna
innehas av handelsbolag eller som lagertillgång
i näringsverksamhet eller utgör tillgång på ett
investeringssparkonto eller kapitalförsäkring. Sammanfattningen behandlar inte heller de särskilda
reglerna för kapitalförluster på företag i intressegemenskap. Särskilda skattekonsekvenser som inte
är beskriva här kan uppkomma för vissa typer av
skattskyldiga, exempelvis värdepappersfonder och
specialfonder, investmentföretag, försäkringsbolag
och personer som inte är obegränsat skattskyldiga
i Sverige. Innehavare av Obligationer bör rådfråga
skatterådgivare om de skattekonsekvenser som kan
uppkomma i varje enskilt fall, för utländska innehavare till exempel tillämpligheten av utländsk skattelagstiftning och skatteavtal och eventuella andra
tillämpliga förordningar.
Skattereglerna är inte identiska för marknadsnoterade och onoterade obligationer. För att en obligation ska anses vara marknadsnoterad krävs att
obligationen är upptagen till handel på en reglerad marknad eller motsvarande marknad utanför
europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller är
föremål för kontinuerlig allmän tillgänglig notering
på grundval av marknadsmässig omsättning. Med
detta avses att obligationerna ska vara varaktigt
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noterade, att noteringarna normalt ska förekomma
minst en gång var tionde dag, att det ska finnas
en bank, fondkommissionär eller liknande som ska
hålla uppgifterna tillgängliga för allmänheten och
Skatteverket, samt att uppgifterna ska sparas till
utgången av sjätte året efter noteringsåret.
BESKATTNING AV FYSISKA PERSONER
Fysiska personer och dödsbon som är obegränsat
skattskyldiga i Sverige beskattas för all kapitalinkomst såsom ränta och kapitalvinst i inkomstslaget kapital. Skattesatsen är 30 %. Beskattning vid
avyttring av obligationer sker då bindande avtal
föreligger och ränta beskattas löpande när den kan
disponeras.
Obligationerna utgivna i SEK betraktas ur ett skatteperspektiv som svenska fordringsrätter.
Kapitalvinst eller kapitalförlust beräknas som
skillnaden mellan försäljningspriset, med avdrag
för försäljningskostnader, och det skattemässiga
omkostnadsbeloppet.
Omkostnadsbeloppet beräknas enligt den så kallade
genomsnittsmetoden. Enligt denna ska omkostnadsbeloppet för en obligation utgöras av det
genomsnittliga omkostnadsbeloppet för obligationer av samma slag och sort. Den för marknadsnoterade aktier och andra delägarrätter alternativa
schablonmetoden är inte tillämplig vid avyttring av
obligationer.
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Kapitalförluster på svenska och utländska fordringsrätter som inte är marknadsnoterade är avdragsgilla
till 70 % mot skattepliktiga inkomster av kapital.
Kapitalförluster på marknadsnoterade svenska fordringsrätter är fullt avdragsgilla (krona för krona) mot
skattepliktiga inkomster av kapital. Även kapitalförluster på marknadsnoterade utländska fordringsrätter är numera fullt avdragsgilla (krona för krona)
mot skattepliktiga inkomster av kapital.
Uppkommer underskott i inkomstslaget kapital medges reduktion mot kommunal och statlig
inkomstskatt samt mot statlig fastighetsskatt och
mot kommunal fastighetsavgift. Skattereduktion
medges med 30 % av underskott som inte överstiger
100 000 kronor och med 21 % på underskott som
överstiger 100 000 kronor. Underskott kan inte sparas till senare beskattningsår utan går förlorade om
de inte kan utnyttjas ett visst år.

SÄRSKILDA SKATTEREGLER FÖR ÄGARE SOM ÄR
BEGRÄNSAT SKATTSKYLDIGA I SVERIGE
Obligationsinnehavare som är begränsat skattskyldig i Sverige, och som inte bedriver verksamhet från
fast driftställe i Sverige, beskattas normalt inte i
Sverige för ränta eller kapitalvinster på obligationer.
Inte heller innehålls preliminärskatt eller kupongskatt för sådana ägare. Dessa obligationsinnehavare
kan dock bli föremål för inkomstbeskattning i sin
hemviststat.

Preliminärskatt om 30 % innehålls på räntor som
betalas till fysiska personer som är bosatta i Sverige och för vilka kontrolluppgift ska lämnas enligt
17 kapitlet skatteförfarandelagen (2011:1244). Den
preliminära skatten innehålls normalt av Euroclear,
eller beträffande förvaltarregistrerade obligationer,
av förvaltaren.
BESKATTNING AV AKTIEBOLAG
Svenska aktiebolag beskattas för all inkomst i
inkomstslaget näringsverksamhet med en skattesats om 22 %. För beräkning av kapitalvinst
respektive kapitalförlust, se ovan ”Beskattning av
fysiska personer”. Kapitalförluster på obligationer är
normalt fullt avdragsgilla i inkomstslaget näringsverksamhet. Underskott kan som huvudregel nyttjas
vid senare års beskattning utan begränsning i tiden.
Ränta beskattas i bolagssektorn enligt bokföringsmässiga grunder.
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Obligationsvillkor
OBLIGATIONSLÅN OM HÖGST 250 000 000 SEK
2017/2018
ISIN SE0009995236
1.

DEFINITIONER

”Avstämningsdagen”	
har den innebörd som anges i punkt 7.2;
”Bankdag”	
dag i Sverige som inte är lördag, söndag eller annan allmän helgdag eller
som beträffande betalning av skuldebrev är likställd med allmän helgdag;
”Beslutsförfarande”	
har den innebörd som anges i punkt 13.1;
”Borgensförbindelsen”	
har den innebörd som anges i punkt 8.3, Bilaga D;
”Bostadsrättsföreningarna”	
avser Brf Österåker tuna 11:27, org.nr. 769632-5625; Brf w51 Vasaåsen 1,
org.nr.769632-5641; Brf w51 Vasaåsen 2, org.nr. 769632-5682; Brf
Stenbumlingen 300, org.nr. 769632-5674;
”Borgensmannen”	
Aspect Holding AB, org.nr 559074-0329;
”Dotterbolagen”	
Aspect Vasaåsen 2016:2 Projekt AB, org.nr 559065-2375, Aspect Huddinge
2016:9 Projekt AB, org.nr 559074-0337 och Aspect Åkersberga 2016:12
Projekt AB, org.nr 559086-0184;
”Emissionsdagen”	
den 31 maj 2017;
”Emissionsinstitut”	
Aktieinvest FK AB, org.nr 556072-2596, eller sådant annat emissions
institut som från tid till annan utses enligt dessa Villkor;
”Emittenten”	
Aspect Properties AB (publ), org.nr 556978-4258;
”ES”	
Emittentens centrala värdepappersförvaltare från tid till annan, för
närvarande Euroclear Sweden AB, org.nr 556112-8074;
”Fastigheterna”	
de av Bostadsrättsföreningarna helägda fastigheterna Huddinge
Fågelsnaran 8-9, Vasaåsen Norra 5:572-5:580, Vasaåsen Norra
5:581-5:588, Österskär Tuna 11:27;
”Fastighetsägande Dotterbolag”	Aspect Vasaåsen 2016:2.1 AB, org.nr 559053-2122, Aspect Vasaåsen
2016:2.2 AB, org.nr 559053-2130, Aspect Huddinge 2016:9 AB, org.nr
559044-4948 och Aspect Åkersberga 2016:12 AB, org.nr 556806-8760;
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”Fordringshavare”	
den som är antecknad på VP-konto som borgenär eller som är
berättigad att i andra fall ta emot betalning med anledning av en
Obligation inklusive den som enligt bestämmelsen i punkt 5.5 om
förvaltarregistrering är att betrakta som Fordringshavare vid tillämpning
av punkt 13 (Fordringshavarmöte och skriftligt beslutsförfarande) och
tillsammans ”Fordringshavarna”;
”Fordringshavarmöte”	
har den innebörd som anges i 13.1;
”God Redovisningssed”	god redovisningssed i Sverige tillämplig på Emittenten från tid till annan;
”Huvudpantavtalet”	
Pantavtalet mellan Nord (för fordringshavarnas räkning) som
panthavare och Emittenten som pantsättare på de villkor som bifogas
som Bilaga A;
”Justerat Lånebelopp”	det sammanlagda Nominella Beloppet av Obligationerna med avdrag
för det nominella beloppet av samtliga Obligationer som innehas av
Emittenten, annat bolag inom Emittentens koncern eller av någon som
direkt eller indirekt har bestämmande inflytande över Emittenten;
”Kapitalbelopp”	
sådant belopp av Obligationslånet som vid var tid är utestående;
”Koncerninterna Låneavtalet”	avser låneavtalet mellan Emittenten som långivare och panthavare och
Dotterbolagen som låntagare och pantsättare av den 31 maj 2016 på de
villkor som bifogas som Bilaga B och har som syfte att finansiera Låneoch Pantsättningsavtalen.
”Kontoförande Institut”	bank eller annan som har medgivits rätt att vara kontoförande institut
enligt lag (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument och hos
vilken Fordringshavare öppnat VP-konto avseende Obligationerna;
”Låne- och Pantsättningsavtal”	Låne- och Pantsättningsavtal mellan Dotterbolagen som långivare
och panthavare och Bostadsrättsföreningarna som låntagare och
pantsättare på de villkor som bifogas som Bilaga C;
”Likvida Tillgångar”	kontanter, banktillgodohavande eller omsättningsbara certifikat med
ursprunglig löptid om maximalt ett år vilka är utgivna av svenska staten
eller svensk kommun eller landsting;
”Likviditet”	
Likvida Tillgångar i förhållande till Obligationslånets belopp;
”Lånedokument”	
dessa Villkor, Huvudpantavtalet, Koncerninterna Låneavtalen, Låne- och
Pantsättningsavtalen, Borgens-förbindelsen och varje annat avtal som
benämns som ett Lånedokument av Emittenten och Nord;
”Nord”	
Nord Fondkommission AB, org.nr 556832-1342;
”Obligation”	
skuldförbindelse av den typ som anges i 1 kap. 3 § lagen (1998:1479) om
kontoföring av finansiella instrument och som utgivits av Emittenten i
enlighet med dessa Villkor, gemensamt ”Obligationerna”;
”Obligationslånet”	
har den innebörd som anges i punkt 2.1;
”Pantavtalet”	
Pantavtalet mellan Nord (för fordringshavarnas räkning) och Emittenten
på de villkor som bifogas som Bilaga A;
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”Panten”	
Den egendom som pantsätts under Pantavtalet, d.v.s. de rättigheter
avseende samtliga aktier i Dotterbolagen respektive samtliga rättigheter
under Koncerninterna Låneavtalet med Vidhängande Säkerhet (såsom
begreppen definieras i Pantavtalet) som framgår av Pantavtalet.
”Ränteberäkningsmetoden”	
30/360;
”Ränteförfallodag”	
avser den sista november och sista maj under Obligationslånets löptid
jämte Återbetalningsdagen;
”SEK”	
svenska kronor;
”Skuldbok”	
den av ES förda förteckningen över Fordringshavare i förhållande till
Obligationslånet;
”Skuldsättning”	
skuldsättning hänförlig till:
	(i) lånade medel inklusive emitterade konvertibler, skuldebrev,
obligationer och liknande instrument,
	(ii) förpliktelser som i enlighet med God Redovisningssed ska behandlas
som finansiell leasing,
	(iii) förpliktelser under factoring (såvida inte förvärvaren av fordringarna
saknar regressrätt mot överlåtaren),
	(iv) derivattransaktioner (marknadsvärdet därav),
	(v) motförbindelser för garantier och andra åtaganden som utfärdats av
bank eller finansiellt institut, och
	(vi) förpliktelser enligt borgensåtaganden, garantier eller
skadelöshetsåtaganden som utgör säkerhet för åtagande enligt (i)-(v)
(utan dubbelräkning);
”Säljarreverserna”	
avser de skuldförbindelser som respektive Bostadsrättsförening iträtt sig
gentemot respektive Dotterbolag såsom finansiering för förvärven av
respektive Fastighetsägande Dotterbolag.
”Tillåten Finansiell Skuldsättning”	Skuldsättning hänförlig till
	(i) lån från svensk affärsbank eller kreditmarknadsbolag på sedvanliga
kommersiella villkor, eller
	(ii) lån som enligt sina villkor är efterställt Obligationslånet;
”Uppsägningsgrund”	
varje omständighet som anges i punkt 15.1 nedan;
”Verksamheten”	
Emittentens verksamhet, att direkt eller indirekt förvärva, äga, förvalta
och utveckla fastighetsprojekt genom Dotterbolaget;
”Villkor”	
dessa Villkor och, i tillämpliga avseenden, Obligationerna;
”VP-konto”	
värdepapperskonto (konto för aktier och andra värdepapper
(avstämningskonto)) där respektive Fordringshavares innehav av
Obligationer är registrerat enligt lag (1998:1479) om kontoföring av
finansiella instrument; och
”Återbetalningsdag”	
den 30 november 2018 eller den senare dag som följer av Emittentens
rätt till sex månaders förkortning alternativt förlängning av
återbetalningsdagen eller sådan annan dag då Obligationslånet förfaller
till betalning enligt nedan.

ASPECT PROPERTIES AB

VO4

PROSPEKT 2017

2.

LÅNEBELOPP OCH BETALNINGSUTFÄSTELSE M M

2.1	Det sammanlagda lånebeloppet kan uppgå till högst 250 000 000 SEK (tvåhundrafemtiomiljoner)
(”Obligationslånet”) och representeras av Obligationer, vardera utgivna till ett nominellt belopp om
25 000 SEK (tjugofemtusen) eller hela multiplar därav.
2.2	Emittenten förbinder sig härmed att i enlighet med dessa Villkor återbetala Obligationslånet, att erlägga
ränta samt att i övrigt iaktta dessa Villkor.
2.3	Emittenten har rätt att på Emissionsdagen emittera Obligationslånet till ett lägre belopp än det högsta
beloppet enligt ovan och får i sådant fall emittera återstående belopp vid ett eller flera senare datum.
Obligationer emitterade vid sådant senare datum får ges ut till högre eller lägre kurs än vid det initiala
emissionstillfället. Obligationer emitterade vid sådant senare datum ska ha samma rättigheter och
omfattas av samma villkor som övriga Obligationer.
2.4	Varje Obligation utgör icke efterställda, direkta, ovillkorliga och fritt överlåtbara förpliktelser för Emittenten.
2.5	Obligationerna är säkerställda på sätt som framgår i punkt 8 (Säkerhet). I den mån dessa säkerheter
inte förslår till återbetalning av Obligationslånet, rankar Obligationslånet jämsides (pari passu) med
Emittentens övriga icke säkerställda och icke efterställda betalningsförpliktelser i den mån inte annat är
föreskrivet i lag.
2.6	Samtliga de medel som Emittenten mottager med anledning av Obligationslånet ska användas av
Emittenten för att refinansiera av Emittenten tidigare utställda obligationslån om 110 050 000 SEK
(etthundratiomiljonerfemtiotusen), medge de Koncerninterna Låneavtalen, bära samtliga kostnader
hänförliga till emissionen av Obligationen, övriga kostnader hänförliga till färdigställandet av Fastigheterna
samt uppbära en likviditetsreserv för oförutsedda kostnader hänförliga till färdigställande av Fastigheterna.

3.	
OBLIGATIONSLÅNETS FÖRHÅLLANDE TILL ANNAN SKULD
3.1	Emittentens betalningsförpliktelser enligt dessa Villkor är säkerställda, ovillkorade, oprioriterade och icke
efterställda.

4.	
VILLKOR FÖR UTBETALNING AV OBLIGATIONSLÅNET
4.1	Utbetalning av Obligationslånet till Emittenten förutsätter att Nord (för Fordringshavarnas räkning) har
mottagit följande dokument, i form och med innehåll tillfredsställande för Nord:
	(a)	Kopia av Emittentens gällande bolagsordning och registreringsbevis;
	(b)	Vidimerad kopia av protokoll från styrelsemöte i Emittenten och motsvarande dokument i
Borgensmannen i vilket innehållet i varje Lånedokument i vilket Emittenten och Borgensmannen är
part och de transaktioner som avses däri godkänts och det beslutats att underteckna dem;
	(c)	Ett original av dessa Villkor, vederbörligen undertecknat av Emittenten;
	(d)	Ett original av Huvudpantavtalet, vederbörligen undertecknat av parterna därtill;
	(e)	Ett original av Låne- och Pantsättningsavtalen, vederbörligen undertecknat av parterna därtill;
	(f)	Ett original av Borgensförbindelsen, vederbörligen undertecknad av Borgensmannen;
	(g)	De andra bemyndiganden eller dokument, utlåtanden eller försäkran som enligt Nord är nödvändiga
eller önskvärda, i av Nord angiven form.
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4.2	För det fall något eller några av villkoren för utbetalning av Obligationslånet enligt punkt 4.1 ovan, enligt
Nords skäliga bedömning, inte är uppfyllda på Emissionsdagen, ska lånebeloppet istället utbetalas till
ett av Nord anvisat konto att hållas av Nord i deposition, i avvaktan på att dokumenten är till form och
innehåll tillfredsställande för Nord. Nord har rätt att förlita sig på fullmakter, meddelanden eller annan
dokumentation som Nord erhåller under punkt 4.1 och med fog kan anta är äkta och riktiga.

5. 	
REGISTRERING AV OBLIGATIONERNA
5.1	Obligationerna ska för Fordringshavares räkning registreras på VP-konton, varför inga fysiska
värdepapper kommer att utfärdas.
5.2	Begäran om viss registreringsåtgärd avseende Obligationerna ska riktas till Kontoförande Institut.
5.3	Den som på grund av uppdrag, pantsättning, bestämmelserna i föräldrabalken (1949:381), villkor i
testamente eller gåvobrev eller annars förvärvat rätt att ta emot betalning under Obligationerna ska låta
registrera sin rätt för att erhålla betalning i enlighet med lag (1998:1479) om kontoföring av finansiella
instrument.
5.4 	Emittenten har rätt att erhålla information från Skuldboken avseende Obligationerna. Emittenten ska,
på begäran av Nord, inhämta och delge Nord sådan information eller förse Nord (eller personer anställda
hos Nord) med en fullmakt att för Emittentens räkning erhålla information från Skuldboken direkt från
ES. Emittenten äger rätt att erhålla uppgifter från ES om Fordringshavares konto i avstämningsregister
avseende Fordringshavares namn, personnummer eller annat identifikationsnummer samt postadress
och antal Obligationer.
5.5 	För Obligationer som är förvaltarregistrerade enligt lag (1998:1479) om kontoföring av finansiella
instrument ska vid tillämpningen av dessa Villkor förvaltaren betraktas som Fordringshavare om inte
annat följer av punkt 13.13 nedan.

6. 	
R ÄNTA
6.1 	Obligationslånet löper med ränta från Emissionsdagen till och med Återbetalningsdagen, med en
räntesats om 10 procent per annum.
6.2 	Räntan erläggs i efterskott på Ränteförfallodagen och beräknas enligt Ränteberäkningsmetoden.

7. 	
ÅTERBETALNING AV OBLIGATIONERNA OCH UTBETALNING AV RÄNTA
7.1 	Obligationslånet förfaller till betalning med dess Kapitalbelopp på Återbetalningsdagen. Emittenten har
dock rätt att amortera Obligationslånet helt eller delvis före Återbetalningsdagen. Sådan amortering
kan endast ske med hela kronor av Obligationernas nominella belopp. Lägsta belopp som kan amorteras
av Obligationslånets Kapitalbelopp är således det belopp som innebär en minskning av samtliga
Obligationers nominella belopp med 1 SEK (en).
7.2 	Betalning av Kapitalbelopp och upplupen men ej erlagd ränta ska ske till den som anges i Skuldboken
som Fordringshavare på femte (5) Bankdagen före respektive förfallodag eller på den Bankdag närmare
respektive förfallodag som generellt kan komma att tillämpas på den svenska obligationsmarknaden
(”Avstämningsdagen”).
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7.3	Har Fordringshavare genom Kontoförande Institut låtit registrera att Kapitalbelopp respektive ränta ska
insättas på visst bankkonto, sker insättning genom ES:s försorg på respektive förfallodag. I annat fall
översänder ES beloppet sistnämnda dag till Fordringshavaren under dennes hos ES på Avstämningsdagen
registrerade adress. Infaller förfallodag för Kapitalbelopp på dag som inte är Bankdag ska som
förfallodag anses närmast påföljande Bankdag.
7.4	För det fall betalning av ränta skulle framstå som oförsvarlig med hänsyn till Emittentens likviditet och
ställning i övrigt får betalningen uppskjutas till dess sådan betalning inte längre framstår som oförsvarlig,
dock senast till Återbetalningsdagen.
7.5	Skulle ES på grund av dröjsmål från Emittentens sida eller på grund av annat hinder inte kunna
utbetala belopp enligt vad nyss sagts, utbetalas detta av ES så snart hindret upphört till den som på
Avstämningsdagen var Fordringshavare.
7.6 	Om Emittenten ej kan fullgöra betalningsförpliktelse genom ES enligt ovan på grund av hinder för ES som
avses i punkt 20.1 nedan ska Emittenten ha rätt att skjuta upp betalningsförpliktelsen tills dess hindret
upphört.
7.7 	Visar det sig att den som tillställts belopp enligt vad ovan sagts saknade rätt att mottaga detta, ska
Emittenten och ES likväl anses ha fullgjort sina ifrågavarande skyldigheter. Detta gäller dock ej om
Emittenten respektive ES hade kännedom om att beloppet kom i orätta händer eller inte varit normalt
aktsam.
7.8 	Emittentens styrelse äger rätt att besluta om senareläggande av Återbetalningsdagen, att infalla
tidigast den sista bankdagen i månaden efter det att Fordringshavarna mottagit meddelande om
senareläggandet, och senast den 31 maj 2019. Beslut om senareläggande av Återbetalningsdagen ska
meddelas Fordringshavarna enligt punkt 18. Senareläggande av Återbetalningsdagen ska omfatta hela
och inte delar av den utestående delen av Obligationslånet. Senareläggande av Återbetalningsdagen
medför rätt till bibehållen ränta i enlighet med punkt 6 (Ränta) ovan till och med den senarelagda
Återbetalningsdagen.
7.9 	Emittentens styrelse äger rätt att besluta om att tidigarelägga Återbetalningsdagen, att infalla
tidigast den sista bankdagen i månaden efter det att Fordringshavarna mottagit meddelande om
tidigareläggande, och tidigast den 31 maj 2018. Beslut om tidigareläggande av Återbetalningsdagen ska
meddelas Fordringshavarna enligt punkt 18. Tidigareläggande av Återbetalningsdagen ska omfatta hela
och inte delar av den utestående delen av Obligationslånet.
7.10	Emittenten har rätt att när som helst förvärva Obligationer på marknaden eller på annat sätt.
Emittenten har rätt att behålla, sälja eller annullera Obligationer som den förvärvat.

8. 	
SÄKERHET
8.1	Emittenten och Nord har i enlighet med Bilaga A ingått Huvudpantavtalet, varigenom Emittenten
pantsatt Panten till Fordringshavarna (representerade av Nord) till säkerställande av Emittentens
samtliga förpliktelser enligt dessa Villkor.
8.2	Ett exemplar av Huvudpantavtalet, Koncerninterna Låneavtalen och Låne- och Pantsättningsavtalen
förvaras i original hos Nord för Fordringshavarnas räkning.
8.3	Borgensmannen har i enlighet med Bilaga D tecknat borgen såsom för egen skuld för Emittentens
samtliga förpliktelser enligt Obligationslånet (”Borgensförbindelsen”).
8.4	Borgensförbindelsen i original förvaras hos Nord.
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9. 	DRÖJSMÅLSRÄNTA
9.1	Vid betalningsdröjsmål utgår dröjsmålsränta på det förfallna beloppet från förfallodagen till och med
den dag då betalning erläggs efter en räntesats som motsvarar räntesatsen för Obligationslånet med
tillägg av två (2) procentenheter. Dröjsmålsränta kapitaliseras ej.
9.2 	Beror dröjsmålet av sådant hinder för Emissionsinstitutet respektive ES som avses i punkt 20.1 nedan, ska
dröjsmålsränta dock ej utgå.

10. 	PRESKRIPTION
10.1 	Rätten till betalning av Kapitalbelopp preskriberas tio (10) år efter Återbetalningsdagen. Rätten till
räntebetalning preskriberas tre (3) år efter respektive Ränteförfallodag. De medel som avsatts för
betalning men preskriberats tillkommer Emittenten.
10.2 	Om preskriptionsavbrott sker löper ny preskriptionstid om tio (10) år i fråga om Kapitalbelopp och tre (3)
år beträffande räntebelopp, i båda fallen räknat från dag som framgår av preskriptionslagens (1981:130)
bestämmelser om verkan av preskriptionsavbrott.

11. 	ÅTAGANDEN
11.1 	Emittenten åtar sig att, så länge någon Obligation är utestående:
	(a)	inte avyttra eller på annat sätt avhända sig någon av aktierna i Dotterbolagen;
	(b) 	inte upphöra med eller väsentligt förändra karaktären av Verksamheten;
	(c) 	inte avyttra eller på annat sätt avhända sig tillgång av väsentlig betydelse för Verksamheten om
sådan avhändelse, kan äventyra Emittentens förmåga att fullgöra sina betalningsförpliktelser
gentemot Fordringshavare;
	(d) 	inte ådra sig, förnya eller låta kvarstå annan Skuldsättning än Tillåten Finansiell Skuldsättning;
	(e) 	tillse att Tillåten Skuldsättning, inbegripet Obligationslånet, inte utgör mer än 85 procent av värdet
av Låne- och Pantsättningsavtalen jämte Säljarreverserna samt att, för det fall Tillåten Finansiell
Skuldsättning, inbegripet Obligationslånet, utgår mer än 80 procent av värdet av de Låne- och
Pantsättningsavtalen jämte Säljarreverserna omedelbart meddela Fordringshavarna detta enligt
punkt 18;
	(f) 	inte genomföra någon utdelning eller annan värdeöverföring enligt aktiebolagslagen, till aktieägare
eller annan;
	(g) 	inte ha några anställda; samt
	(h) 	erlägga avtalad ersättning till Nord.
11.2 	Emittenten åtar sig att tillse att Obligationen inom skälig tid från Emissionsdagen upptas till handel
på Nasdaq First North eller motsvarande reglerad marknadsplats. Emittenten förbinder sig vidare att
vidta de åtgärder som kan erfordras för att bibehålla sådan inregistrering så länge någon Obligation är
utestående, dock längst till och med den sista dag då handeln enligt handelsplatsens och ES då gällande
regler, skäligen kan bedrivas inför Återbetalningsdagen
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12. ÄNDRING AV LÅNEDOKUMENT
12.1 	Emittenten och Nord (för Fordringshavarnas räkning) äger, efter överenskommelse sinsemellan:
	(a) 	justera klara och uppenbara fel i Lånedokumenten; och
	(b) 	göra ändringar och tillägg i dem som inte påverkar Fordringshavarnas rättigheter under
Obligationerna negativt.
12.2 	Ändring av något Lånedokument kan i andra fall ske genom beslut vid Fordringshavarmöte eller genom
Beslutsförfarande enligt punkt 13 (Fordringshavarmöte och skriftligt beslutsförfarande).
12.3 	Ändring av Lånedokument enligt punkt 12.1 ska av Emittenten snarast meddelas till Fordringshavarna
i enlighet med punkt 18 (Meddelanden), vari datumet från vilket ändringarna ska gälla ska framgå.
Ändring beslutat vid Fordringshavarmöte eller genom Beslutsförfarande meddelas Fordringshavarna i
enlighet med punkt 13.6 nedan.

13. FORDRINGSHAVARMÖTE OCH SKRIFTLIGT BESLUTSFÖRFARANDE
13.1	Bolaget äger, och ska efter skriftlig begäran från Nord eller från Fordringshavare som på dagen för
begäran representerar minst en tiondel (10 %) av Justerat Lånebelopp, kalla till fordringshavarmöte
(”Fordringshavarmöte”) eller påkalla ett skriftligt beslutsförfarande (”Beslutsförfarande”). Kallelse
till Fordringshavarmöte eller Beslutsförfarande ska tidigast trettio (30) Bankdagar och senast tjugo (20)
Bankdagar i förväg tillställas Emittenten och Fordringshavarna i enlighet med punkt 18 (Meddelanden).
13.2	Kallelse till Fordringshavarmöte eller Beslutsförfarande ska ange tidpunkt och (om tillämpligt) plats
för Fordringshavarmötet respektive Beslutsförfarandet samt dagordning. För det fall att röstning vid
Fordringshavarmöte kan ske via ett elektroniskt röstningsförfarande ska de närmare detaljerna för detta
tydligt framgå av kallelsen. Vidare ska i kallelsen anges de ärenden som ska behandlas och beslutas.
Ärendena ska vara numrerade. Det huvudsakliga innehållet i varje framlagt förslag ska anges. Endast
ärenden som upptagits i kallelsen får beslutas vid Fordringshavarmötet respektive Beslutsförfarandet.
För det fall att förtida anmälan krävs för att Fordringshavare ska äga rätt att delta i Fordringshavarmöte
ska detta tydligt framgå av kallelsen. Till kallelsen ska bifogas ett fullmaktsformulär, eller vid
Beslutsförfarande, beslutsformulär med aktuella beslutsalternativ.
13.3 	Fordringshavarmöte ska öppnas av den som Emittenten utser, varefter mötet ska utse ordförande,
protokollförare och justeringsman.
13.4 	Vid Fordringshavarmöte äger, utöver Fordringshavare samt deras respektive ombud och biträden, även
styrelseledamöter, verkställande direktören och andra högre befattningshavare i Emittenten samt
Emittentens revisorer, finansiella och juridiska rådgivare och Nord rätt att delta. Ombud ska förete
behörigen utfärdad fullmakt som ska godkännas av ordföranden.
13.5 	Emittenten ska tillse att det vid Fordringshavarmöte finns en utskrift av Skuldboken från slutet av
femte (5) Bankdagen före dagen för Fordringshavarmötet. Ordföranden ska upprätta en förteckning
över närvarande röstberättigade Fordringshavare med uppgift om den andel av Justerat Lånebelopp
varje Fordringshavare företräder (”Röstlängd”). Fordringshavare som avgivit sin röst via elektroniskt
röstningsförfarande, röstsedel eller motsvarande, ska vid tillämpning av dessa bestämmelser anses såsom
närvarande vid Fordringshavarmötet. Endast de som är upptagna i utskriften av Skuldboken, respektive
ombud för sådan Fordringshavare och som omfattas av Justerat Lånebelopp, är röstberättigade och ska
tas upp i Röstlängden. Därefter ska Röstlängden godkännas av Fordringshavarmötet.
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13.6 	Vid Fordringshavarmöte ska föras protokoll, vari ska antecknas dag och ort för mötet, vilka som
närvarat, vad som avhandlats, hur omröstning har utfallit och vilka beslut som har fattats. Röstlängden
ska nedtecknas i eller biläggas protokollet. Protokollet ska undertecknas av protokollföraren. Det ska
justeras av ordföranden om denne inte fört protokollet samt av minst en på Fordringshavarmötet
utsedd justeringsman. Därefter ska protokollet överlämnas till Emittenten med kopia till Nord. Senast
tio (10) Bankdagar efter Fordringshavarmötet ska protokollet tillställas Fordringshavarna enligt punkt 18
(Meddelanden). Nya eller ändrade Villkor ska biläggas protokollet och tillställas ES genom Emittentens
försorg. Protokollet ska på ett betryggande sätt förvaras av Emittenten.
13.7 	Vid Beslutsförfarande ska Emittenten ombesörja sammanräkningen och upprätta protokoll över
sammanräkningen. Emittenten får begära kompletteringar och förtydliganden beträffande erhållna svar
men har inte någon skyldighet att göra detta utan kan bortse från otydliga eller oläsliga svar. Emittenten
ska bortse från svar som inte följer angivna svarsalternativ eller där rösträtt inte framgår av material
tillhandahållet av Fordringshavaren. Nord får närvara vid sammanräkningen. Protokoll ska skyndsamt
färdigställas och hållas tillgängligt för Fordringshavare vid förfrågan.
13.8 	Fordringshavarmötet, respektive Beslutsförfarandet, är (med förbehåll för vad som följer av nedan)
beslutsfört om Fordringshavare representerande minst hälften (50 %) av Justerat Lånebelopp är
närvarande vid Fordringshavarmötet (respektive, vid Beslutsförfarande, avger svar).
13.9 	I följande slag av ärenden erfordras dock att Fordringshavare representerande minst tre fjärdedelar
(75 %) av Justerat Lånebelopp är närvarande vid Fordringshavarmötet (respektive vid Beslutsförfarande
avger svar) (”Extraordinärt Beslut”):
	(a) 	ändring av föreskriven valuta för Obligationslånet (om ej detta följer av lag) samt ändring av
räntevillkor;
	(b) 	godkännande av gäldenärsbyte; samt
	(c) 	ändring av turordningen för fördelning av betalningar enligt punkt 16 (Fördelning av betalningar).
13.10 	Om Fordringshavarmöte sammankallats och den för beslutsförhet erforderliga andelen av Justerat
Lånebelopp som Fordringshavarna representerar inte har uppnåtts inom trettio (30) minuter från
utsatt tid för Fordringshavarmötet, eller, vid Beslutsförfarande, genom erhållna svar vid utgången
av svarstiden, ska mötet ajourneras (respektive vid Beslutsförfarande svarstiden förlängas) till
den dag som infaller en vecka senare (eller - om den dagen inte är en Bankdag - nästföljande
Bankdag). Om Fordringshavarmötet respektive Beslutsförfarandet nått beslutsförhet för vissa
men inte alla frågor som ska beslutas vid mötet ska mötet ajourneras efter det att beslut fattats
i frågor för vilka beslutsförhet föreligger, förutsatt att förslaget inte återkallats. Meddelande om
att Fordringshavarmöte ajournerats och uppgift om tid och plats för fortsatt möte (respektive vid
Beslutsförfarande förlängd svarstid) ska snarast tillställas Fordringshavarna genom ES:s försorg. När
ajournerat Fordringshavarmöte återupptas, respektive vid Beslutsförfarande vid ny sammanräkning,
får beslut fattas, inklusive Extraordinärt Beslut, om Fordringshavare som representerar minst en
tiondel (10 %) av Justerat Lånebelopp enligt den utskrift av Skuldboken som tillhandahölls enligt
punkt 13.5 (med beaktande av punkt 13.13) infinner sig till mötet (respektive vid Beslutsförfarande
svarar). Det återupptagna mötet ska inledas med att ordföranden upprättar en ny röstlängd (enligt
samma principer som anges i punkt 13.5 och på grundval av nämnda utskrift av Skuldboken).
Endast Fordringshavare som upptas i sådan ny röstlängd är röstberättigade. Ett Fordringshavarmöte
respektive Beslutsförfarande kan inte ajourneras respektive förlängas mer än en gång.
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13.11 	Beslut vid Fordringshavarmöte fattas genom omröstning om någon Fordringshavare begär det. Beslut
vid Beslutsförfarande fattas genom sammanräkning. Varje röstberättigad Fordringshavare ska vid
votering ha en röst per Obligation som innehas av denne. Vid lika röstetal gäller den mening som
enligt mötesordförandens bedömning (eller, vid skriftligt förfarande, Emittentens bedömning) är mest
fördelaktig för Fordringshavarna.
13.12 	Extraordinärt Beslut är giltigt endast om det har biträtts av minst sjuttiofem (75) procent av de avgivna
rösterna. För samtliga övriga beslut gäller den mening som fått mer än femtio (50) procent av de
avgivna rösterna.
13.13 	Vid tillämpningen av denna punkt 13 ska innehavare av förvaltarregistrerad Obligation betraktas som
Fordringshavare istället för förvaltaren om innehavaren uppvisar ett intyg från förvaltaren som utvisar
att vederbörande per den femte Bankdagen före Fordringshavarmöte var innehavare av Obligation och
storleken på dennes innehav.
	Förvaltare av förvaltarregistrerade Obligationer ska anses närvarande vid Fordringshavarmöte respektive
Beslutsförfarande med det antal Obligationer som förvaltaren fått i uppdrag att företräda.
13.14 	Beslut som har fattats vid ett i behörig ordning sammankallat och genomfört Fordringshavarmöte
eller Beslutsförfarande är bindande för samtliga Fordringshavare oavsett om de har varit närvarande
vid mötet eller deltagit i det skriftliga förfarandet, och oberoende av om och hur de har röstat.
Fordringshavare som biträtt på Fordringshavarmöte fattat beslut ska inte kunna hållas ansvarig för skada
som beslutet kan komma att åsamka annan Fordringshavare.
13.15 	Samtliga ES:s och Nords skäliga kostnader i samband med Fordringshavarmöte ska betalas av Emittenten
oavsett vem som initierat mötet eller Beslutsförfarandet.
13.16 	Ett beslut vid Fordringshavarmöte eller Beslutsförfarande som utsträcker förpliktelser eller begränsar
rättigheter som tillkommer Borgensmannen, Emittenten respektive Nord under Villkoren kräver respektive
parts skriftliga godkännande för att vara giltigt.

14. FÖRTIDA INLÖSEN
14.1

Förtida inlösen vid ägarförändring

	(a) 	Rätt till förtida inlösen av Obligation föreligger om (i) någon, ensam eller tillsammans med sådan
närstående som avses i lag (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden,
förvärvar eller slutit avtal om förvärv av aktier som representerar mer än femtio (50) procent av
röstetalet för samtliga aktier i Emittenten (”Ägarförändring”). Emittenten ska så snart Emittenten
erhållit kännedom om sådan förändring meddela Fordringshavarna i enlighet med punkt 18
(Meddelanden).
	(b) 	Begäran om inlösen till följd av ägarförändring ska för att kunna göras gällande framställas
skriftligen till Emittenten inom trettio (30) dagar efter det att Emittenten meddelat
Obligationsinnehavarna om Ägarförändringen.
	(c) 	Om rätt till förtida inlösen enligt (a) ovan föreligger ska Emittenten, för Fordringshavare som så
begär, erbjuda att köpa Fordringshavarens respektive totala innehav av Obligationer för ett pris
uppgående till 100 procent av Obligationernas Nominella Belopp jämte upplupen ränta till och med
Lösendagen (enligt definition nedan) att erläggas till sådan Fordringshavare på Lösendagen. Sådant
köperbjudande ska inkluderas i det meddelande som lämnas av Emittenten i enlighet med (a) ovan.
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14.2 Betalningar, Lösendag m m
	(a) 	Vid förtida inlösen enligt denna punkt 14.2 ska vad som stadgas om återbetalning av Obligationer
samt betalning av ränta i punkt 7 (Återbetalning av Obligationer och utbetalning av ränta) ovan äga
motsvarande tillämpning.
	(b) 	Med ”Lösendag” avses i denna punkt (Förtida inlösen) den dag som infaller den sista Bankdagen i
den kalendermånad som följer omedelbart efter den kalendermånad då den aktuella begäran om
förtida inlösen mottogs.

15. 	
UPPSÄGNING AV OBLIGATIONSLÅNET
15.1 	Var och en av de händelser och omständigheter som anges i denna punkt 15.1 utgör en
Uppsägningsgrund:
	(a) 	Emittenten, med förbehåll för vad som framgår av punkt 7.4 ovan, inte i rätt tid erlägger förfallet
Kapital- eller räntebelopp avseende Obligationerna, såvida inte dröjsmålet endast är en följd
av tekniskt eller administrativt fel och inte varar längre än tre (3) Bankdagar efter respektive
förfallodag; eller
	(b) 	Emittenten eller i något annat väsentligt avseende än som anges under punkt (a) ovan inte fullgör
sina förpliktelser enligt något Lånedokument, eller annars väsentligen handlar i strid mot dem
eller Borgensmannen inte väsentligen fullgör sina förpliktelser enligt Borgensförbindelsen, under
förutsättning att Emittenten eller Borgensmannen inte inom tio (10) Bankdagar från och med
det tidigare av att (i) Nord meddelat Emittenten eller Borgensmannen och (ii) Emittenten eller
Borgensmannen själv blivit medveten om åsidosättandet, vidtagit rättelse; eller
	(c)	Emittenten eller Borgensmannen inställer sina betalningar; eller
	(d)	Emittenten eller Borgensmannen förklarar sig vara på obestånd eller på annat sätt tillkännager att
Borgensmannen är oförmögen att betala dess skulder allt eftersom de förfaller och denna oförmåga
inte är endast tillfällig; eller
	(e) 	Emittenten eller Borgensmannen försätts i konkurs; eller
	(f) 	anläggningstillgång tillhörande Emittenten eller Borgensmannen blir föremål för utmätning, kvarstad
eller annan exekutiv åtgärd; eller
	(g) 	Emittenten Borgensmannen ansöker om eller medger ansökan om företagsrekonstruktion enligt lag
(1996:764) om företagsrekonstruktion, eller liknande förfarande; eller
	(h) 	Emittentens eller Borgensmannens styrelse upprättar fusionsplan eller delningsplan enligt
aktiebolagslagen omfattande Emittenten, förutsatt att inte medgivande inhämtats vid
Fordringshavarmöte; eller
	(i) 	beslut fattas om att Emittenten eller Borgensmannen ska träda i likvidation; eller
	(j) 	domstol förklarar något Lånedokument ogiltig genom dom eller beslut som inte kan överklagas.
15.2 	Så länge en Uppsägningsgrund föreligger äger (i) Fordringshavare som representerar minst tjugofem
(25) procent av Justerat Lånebelopp vid tidpunkten för sådan begäran, (ii) ett särskilt ombud som enligt
beslut på Fordringshavarmöte eller Beslutsförfarande utsetts att representera Fordringshavarna, eller (iii)
Fordringshavarmöte genom beslut, skriftligen förklara Obligationslånet jämte ränta omedelbart förfallna
till betalning.
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15.3 	Det åligger Emittenten att omedelbart meddela Fordringshavarna och Nord i fall en omständighet av det
slag som anges under punkt 15.1 ovan skulle inträffa. I brist på sådan underrättelse äger Nord utgå från
att någon sådan omständighet inte har inträffat, förutsatt att det inte är känt för Nord att motsatsen
är fallet. Emittenten ska vidare lämna Nord de närmare upplysningar som Nord kan komma att skäligen
begära rörande sådana omständigheter som behandlas i denna punkt samt på skälig begäran av Nord
tillhandahålla alla de handlingar som kan vara av betydelse härvidlag.
15.4 	Emittentens skyldigheter att lämna information enligt föregående punkt 15.3 gäller i den mån så kan ske
utan att Emittenten överträder regler utfärdade av eller intagna i kontrakt med börs eller annan reglerad
marknad eller annars strider mot tillämplig lag eller myndighetsföreskrift.

16. 	
FÖRDELNING AV BETALNINGAR
16.1 	Alla betalningar från Emittenten avseende Obligationslånet i enlighet med Lånedokumenten efter att
uppsägning skett enligt punkt 15 (Uppsägning av Obligationslånet) samt alla belopp som erhålls till följd
av realisation av Panten eller Borgensförbindelsen ska fördelas i följande ordning:
	(a) 	i första hand; för betalning av utestående avgifter, kostnader, utgifter och förluster (jämte ränta)
som Nord eller person å dess vägnar ådragit sig i enlighet med dessa Villkor eller Huvudpantavtalet,
till följd av en uppsägning enligt punkt 15 (Uppsägning av Obligationslånet), i anledning av ett
Fordringshavarmöte eller Beslutsförfarande eller annars med anledning av att Nord fullgjort sina
skyldigheter eller utövat sina rättigheter enligt Lånedokumenten;
	(b)	i andra hand; för betalning till Fordringshavarna pro rata av upplupen men obetald ränta avseende
Obligationslånet;
	(c)	i tredje hand; för återbetalning till Fordringshavarna pro rata av utestående Kapitalbelopp avseende
Obligationslånet;
	(d) 	i fjärde hand; för betalning pro rata av andra kostnader och belopp som är utestående under
Lånedokumenten; samt
	(e) 	i femte hand; betalning av eventuellt överskott till Emittenten eller annan berättigad person.

17. 	
NORDS RÄTT ATT FÖRETRÄDA FORDRINGSHAVARNA
17.1 	Genom att förvärva en Obligation befullmäktigar varje Fordringshavare Nord att förvara Panten
och Borgensförbindelsen samt företräda Fordringshavarna enligt vad som anges i dessa Villkor eller
Huvudpantavtalet, med anknytning till Panten, Borgensförbindelsen och Lånedokumenten. Nord är
således utan särskild fullmakt eller samtycke från Fordringshavarna och utan att i förväg underrätta
Fordringshavarna berättigad att förvara Panten och Borgensförbindelsen och vidta de begränsade
åtgärder som uttryckligen anges i Lånedokumenten.
17.2 	Till undvikande av otydlighet är Nord inte skyldig att bevaka Fordringshavarnas rättigheter eller
berättigad att företräda Fordringshavarna vid domstol eller exekutiv myndighet, eller i andra
situationer eller ärenden med anknytning till dessa Villkor, Borgensförbindelsen, Huvudpantavtalet med
underliggande dokument.

ASPECT PROPERTIES AB

VO13

PROSPEKT 2017

17.3 	Nord är inte skyldig att löpande övervaka Emittentens finansiella ställning eller fullgörande av dess
åtaganden enligt dessa villkor. Nord har rätt att förlita sig på uttalanden från Emittenten som bevis
på sakförhållanden rörande Emittenten, såvida inte Nord får kännedom om att sådant förhållande
är oriktigt. Nord är inte skyldigt att undersöka förekomsten av en eventuell Uppsägningsgrund och
får fram till kännedom därom förutsätta att någon Uppsägningsgrund inte föreligger. Nord har rätt
att förlita sig på fullmakter, meddelanden, intyg eller annan dokumentation som Nord erhåller under
Huvudpantavtalet eller Borgensförbindelsen och med fog kan anta är äkta, riktiga och beslutade i korrekt
ordning. Nord är inte ansvarig för lämpligheten, riktigheten och/eller fullständigheten av någon muntlig
eller skriftlig information som har lämnats till Nord av någon person under Huvudpantavtalet eller
Borgensförbindelsen.
17.4 	Nords ansvar gentemot Fordringshavarna är begränsat till det ansvar som uttryckligen följer av dessa
Villkor och Huvudpantavtalet med underliggande dokument och Nord friskrivs från allt ansvar gentemot
Fordringshavarna härutöver. För tydlighets skull antecknas att det särskilt är överenskommet att Nord
inte har skyldighet att agera som ”säkerhetsagent” åt Fordringshavarna och vara berättigad att
företräda Fordringshavarna utöver vad som uttryckligen anges i dessa Villkor. Skada som uppkommer
för Fordringshavarna ska inte ersättas av Nord om inte Nord orsakat skadan genom uppsåt eller grov
oaktsamhet. Inte i något fall ska Nord vara ersättningsskyldig gentemot Fordringshavarna för indirekt
skada.
17.5 	Nord är inte ansvarig för skada som beror av omständighet utanför Nords kontroll, eller som Nord annars
inte skäligen kunde förutse. Föreligger hinder för Nord att verkställa betalning eller att vidta annan
åtgärd på grund av omständighet som anges i denna punkt, får åtgärden skjutas upp till dess hindret har
upphört.
17.6 	På begäran av Nord eller Emissionsinstitutet ska Fordringshavare utfärda för ändamålet nödvändig
rättegångsfullmakt eller annan fullmakt för Nord eller den Nord sätter i sitt ställe. Nord är inte skyldig att
företräda Fordringshavare som inte efterkommer sådan begäran om att ställa ut en sådan fullmakt.
17.7 	För det fall en Uppsägningsgrund uppkommit, har Nord rätt att anlita extern rådgivare eller expertis, i
den utsträckning det skäligen behövs för utförandet av Nords uppdrag enligt dessa Villkor, och i skälig
utsträckning på Emittentens bekostnad.

18. MEDDELANDEN
18.1 	Meddelanden till Nord eller Emittenten ska skickas till Nords respektive Emittentens hos Bolagsverket
registrerade adress och till Fordringshavare på den adress som framgår av Skuldboken (inklusive i
förekommande fall förvaltares adress) samt till Borgensmannen på hos Bolagsverket registrerad adress. I
tillämpliga fall ska meddelanden från Emittenten offentliggöras genom pressmeddelande.
18.2 	För det fall Obligationerna är upptagna till handel på en reglerad marknad eller noterade på en
handelsplattform ska meddelanden även lämnas i enlighet med bestämmelserna om offentliggörande av
information som är tillämpliga på sådan reglerad marknad eller handelsplattform.
18.3 	Meddelande enligt denna punkt 18 ska alltid anses ha kommit mottagaren tillhanda om det avsänts
med postbefordran, när det ankommit till den relevanta adressen eller fem (5) Bankdagar efter att
meddelandet avsänts.
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19. 	
SEKRETESS
	Varken Emittenten eller ES får obehörigen till tredje man lämna uppgift om Fordringshavare,
varvid ska gälla att utlämnande av uppgifter upptagna i sådan utskrift av Skuldboken företes vid
Fordringshavarmöte alltid är att anse som behörigt.

20.	
BEGRÄNSNING AV ANSVAR M M
20.1 	I fråga om de på Nord, Emissionsinstitutet respektive ES ankommande åtgärderna gäller - beträffande
ES med beaktande av bestämmelserna i lag (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument
- att ansvar inte kan göras gällande för skada som beror av svenskt eller utländskt lagbud, svensk
eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande
omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om vederbörande
själv är föremål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd.
20.2 	Skada som uppkommer för Fordringshavarna i andra fall ska inte ersättas av Nord, Emissionsinstitutet
eller ES, om vederbörande varit normalt aktsam. Inte i något fall utgår ersättning för indirekt skada för
Fordringshavarna.
20.3 	Föreligger hinder för Nord, Emissionsinstitutet eller ES på grund av sådan omständighet som angivits i
punkt 20.1 ovan att vidta åtgärd enligt dessa Villkor, får åtgärden uppskjutas tills hindret har upphört.
20.4 	Nord är inte ansvarig gentemot Fordringshavarna för åtgärd vidtagen i enlighet med beslut fattat av
Fordringshavarna enligt punkt 13 (Fordringshavarmöte och skriftligt beslutsförfarande) eller i enlighet
med professionella råd och utlåtanden från extern expertis anlitad av Nord, såvida skadorna inte är en
direkt följd av Nords grova vårdslöshet eller uppsåtliga försummelse.
20.5 	Vad ovan sagts gäller i den mån inte annat följer av lag (1998:1479) om kontoföring av finansiella
instrument.

21. 	
TILLÄMPLIG LAG; JURISDIKTION
21.1 	Svensk lag ska tillämpas vid tolkning av dessa Villkor.
21.2 	Tvist rörande tolkning och tillämpning av dessa Villkor ska avgöras vid svensk domstol.
Första instans ska vara Stockholms tingsrätt.

underskrifter på nästföljande sida
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Härmed bekräftas att ovanstående Villkor är för oss bindande.
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