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INBJUDAN TILL TECKNING AV STAMAKTIER MED 
FÖRETRÄDESRÄTT I TOBIN PROPERTIES AB (PUBL)

Som aktieägare i Tobin Properties AB (publ) kommer du att erhålla teckningsrätter. Observera att teckningsrätterna förväntas ha ett ekonomiskt värde.

För att inte teckningsrätterna ska gå förlorat måste innehavaren antingen:

• sälja de teckningsrätter som inte avses utnyttjas senast den 29 januari 2018 eller
• utnyttja teckningsrätterna för att teckna Nya Aktier senast den 31 januari 2018.

Notera att (i) aktieägare endast kan utnyttja teckningsrätter och teckna för Nya Aktier i enlighet med tillämpliga värdepapperslagstiftningar och (ii) aktieägare 
med förvaltaregistrerade innehav (d.v.s. i depå, i bank eller värdepappersinstitut) måste teckna Nya Aktier genom respektive förvaltare.

Global Coordinator & Sole Bookrunner
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VIKTIG INFORMATION

Detta prospekt (”Prospektet”) har upprättats med anledning av Tobin Pro-
perties AB:s (publ) inbjudan till teckning av stamaktier med företrädesrätt för 
befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”). Med ”Tobin Properties” eller 
”Bolaget” avses, beroende på sammanhanget, Tobin Properties AB (publ) (ett 
svenskt publikt aktiebolag) eller den koncern i vilken Tobin Properties är mo-
derbolag (”Koncernen”). ABG Sundal Collier ASA ”ABG” är Global Coordinator 
och Sole Bookrunner i Företrädesemissionen. Se avsnittet ”Definitioner” för 
definitionerna av dessa och andra termer i Prospektet.

Extra bolagsstämman i Bolaget beslutade den 8 januari 2018 att emittera högst 
2 592 383 stamaktier i Bolaget. De nya stamaktierna som erbjuds i Företräde-
semissionen benämns härefter ”Nya Aktier” och betalda tecknade aktier be-
nämns ”BTA”. Med ”SEK” avses svenska kronor. Vid hänvisningar till ”Nasdaq 
First North Premier” avses den multilaterala handelsplattformen som bedrivs 
av Nasdaq Stockholm AB och vid hänvisning till ”Euroclear Sweden” åsyftas 
Euroclear Sweden AB. Prospektet har godkänts och registrerats av Finan-
sinspektionen i enlighet med bestämmelserna i 2 kap. 25 och 26 §§ lagen 
(1991:980) om handel med finansiella instrument. För Prospektet gäller svensk 
rätt. Tvist med anledning av Prospektet och därmed sammanhängande rättsför-
hållanden ska avgöras av svensk domstol exklusivt, varvid Stockholms tingsrätt 
ska utgöra första instans.

Tobin Properties har inte vidtagit och kommer inte att vidta några åtgärder för 
att tillåta ett erbjudande till allmänheten i någon annan jurisdiktion än Sveri-
ge. Inga Teckningsrätter, BTA eller Nya Aktier får erbjudas, tecknas, säljas eller 
överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Japan, Australien eller 
någon annan jurisdiktion där/om sådan distribution kräver ytterligare prospekt, 
registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt eller annars 
strider mot reglerna i sådan jurisdiktion eller inte kan ske utan tillämpning av 
undantag från sådan åtgärd. Teckning och förvärv av värdepapper i strid med 
ovanstående begränsningar kan vara ogiltig. Personer som mottar exemplar av 
Prospektet, eller önskar investera i Tobin Properties, måste informera sig om 
och följa nämnda begränsningar. Åtgärder i strid med begränsningarna kan ut-
göra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Tobin Properties förbehåller 
sig rätten att efter eget bestämmande ogiltigförklara aktieteckning/anmälan om 
aktieteckning som  Tobin Properties eller dess rådgivare anser kan inbegripa 
en överträdelse eller ett åsidosättande av lagar, regler eller föreskrifter i någon 
jurisdiktion. Inga aktier eller andra värdepapper utgivna av  Tobin Properties 
har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act 
från 1933, enligt dess senaste lydelse, eller värdepapperslagstiftningen i någon 
delstat eller annan jurisdiktion i USA. 

Framåtriktade uttalanden och resultatprognos
Prospektet innehåller vissa framåtriktade uttalanden och åsikter. Framåtriktade 
uttalanden är uttalanden som inte relaterar till historiska fakta och händelser 
och sådana uttalanden och åsikter som rör framtiden och som, till exempel, 
innehåller formuleringar som ”antar”, ”anser”, ”avser”, ”bedömer”, ”beräknar”, 
”borde”, ”bör”, ”enligt uppskattningar”, ”förutser”, ”förutsäger”, ”förväntar”, ”har 
åsikten”, ”kan”, ”kommer att”, ”planerar”, ”planlägger”, ”potentiell”, ”prognosti-
serar”, ”skulle kunna”, ”såvitt känt”, ”tror” eller liknande uttryck, där avsikten är 
att identifiera ett uttalande som framåtriktat. Detta gäller, framförallt, uttalanden 
och åsikter i Prospektet som behandlar kommande ekonomisk avkastning, pla-
ner och förväntningar för Bolagets verksamhet och styrning, framtida tillväxt 
och lönsamhet samt den generella ekonomiska och juridiska miljön och andra 
frågeställningar som rör Bolaget. 

Framåtriktade uttalanden baseras på nuvarande beräkningar och antaganden 
som görs på grundval av vad Bolaget känner till. Sådana framåtriktade utta-
landen påverkas av risker, osäkerheter och andra faktorer som kan leda till 
att de faktiska resultaten, inklusive Bolagets kassaflöde, finansiella ställning 
och rörelseresultat, kommer att skilja sig från resultaten, eller inte uppfylla de 
förväntningar som uttryckligen eller underförstått har antagits eller beskrivits 
i dessa uttalanden eller visar sig vara mindre gynnsamma än resultaten som 
uttryckligen eller underförstått har antagits eller beskrivits i dessa uttalanden. 
På motsvarande sätt bör potentiella investerare inte sätta orimligt hög tilltro 
till dessa framåtriktade uttalanden och de rekommenderas starkt att läsa Pro-
spektet, inklusive följande avsnitt: ”Sammanfattning”, ”Riskfaktorer”, ”Verksam-
hetsbeskrivning” och ”Utvald historisk finansiell information”, ”Eget kapital, 
skuldsättning och annan finansiell information”, som innehåller mer detaljerade 
beskrivningar av faktorer som kan påverka Bolagets verksamhet och markna-
den där det är verksamt. Varken Bolaget eller ABG kan lämna garantier för den 
framtida riktigheten hos de presenterade åsikterna eller huruvida de förutspåd-
da utvecklingarna faktiskt kommer att inträffa. 

Därtill presenterar Bolaget prognos avseende rörelsesultat och soliditet för 
räkenskapsåren 2017 och 2018 under avsnittet ”Förväntat resultat 2017 och 
prognos över rörelseresultat 2018”. Prognoserna ska läsas tillsammans med 
antaganden som gjorts vid avlämnandet av prognoserna. Prognoserna utgör 
ingen garanti för att utfallet kommer att inträffa. 

Med anledning av de risker, osäkerheter och antaganden som sammanhänger 
med framåtriktade uttalanden, är det möjligt att de i Prospektet nämnda fram-
tida händelserna inte kommer att inträffa. De framåtriktade uppskattningar och 
förhandsberäkningar som härstammar från tredjepartsstudier och hänvisas till 
i Prospektet kan visa sig vara inkorrekta. Faktiska resultat, genomförande eller 
händelser kan skilja sig i betydande grad från vad som angetts i sådana utta-
landen till följd av, utan begränsning: ändringar av allmänna ekonomiska förhål-
landen, framför allt ekonomiska förhållanden på marknader där Bolaget verkar, 
ändrade räntenivåer, ändrade valutakurser, ändrade konkurrensnivåer, änd-
ringar i lagar och förordningar samt förekomsten av olyckor eller miljöskador. 

Efter Prospektets offentliggörande åtar sig varken Bolaget eller ABG om det 
inte föreskrivs enligt lag eller i Nasdaq First North Premiers regelverk för emit-
tenter, att uppdatera framåtriktade uttalanden eller anpassa dessa framåtrikta-
de uttalanden efter faktiska händelser eller utvecklingar. 

Bransch- och marknadsinformation 
Prospektet innehåller bransch- och marknadsinformation hänförlig till Tobin 
Properties verksamhet och den marknad som Tobin Properties är verksamt på. 
Om inte annat  anges är sådan information baserad på Bolagets analys av flera 
olika källor. 

I branschpublikationer eller rapporter anges vanligen att information som åter-
ges däri har erhållits från källor som bedöms vara tillförlitliga, men riktigheten 
och fullständigheten i sådan information kan inte garanteras. Varken Tobin Pro-
perties eller ABG har verifierat informationen, och kan därför inte garantera 
korrektheten, i den bransch- och marknadsinformation som finns i Prospektet 
och som har hämtats från eller härrör från branschpublikationer eller rapporter. 
Sådan information är baserad på marknadsundersökningar, vilka till sin natur 
är baserade på urval och subjektiva bedömningar, däribland bedömningar om 
vilken typ av produkter och transaktioner som borde inkluderas i den relevan-
ta marknaden, både av de som utför undersökningar och de som tillfrågats. 
Såvitt Bolaget känner till och enligt de slutsatser Bolaget kan dra från annan 
information som publicerats av dessa tredje parter har inga omständigheter 
utelämnats som skulle leda till att den återgivna informationen är oriktig eller 
missvisande. 

Prospektet innehåller också uppskattningar av marknadsdata och information 
härledd därifrån och som inte kan inhämtas från publikationer av marknads-
under-sökningsinstitutioner eller några andra oberoende källor. Sådan infor-
mation har tagits fram av Tobin Properties baserat på tredjepartskällor och 
Bolagets egna interna uppskattningar. I många fall finns det inte någon publik 
tillgänglig information och sådana marknadsdata från exempelvis branschor-
ganisationer, myndigheter eller andra organisationer och institutioner. Tobin 
Properties anser att dess uppskattningar av marknadsdata och information 
härledd därifrån är användbara för att ge investerare en bättre förståelse av 
såväl branschen i vilken Bolaget verkar som Tobin Properties ställning inom 
branschen. Även om Tobin Properties anser att dess interna marknadsobser-
vationer är tillförlitliga, har uppskattningarna inte granskats eller verifierats av 
några externa parter. Även om Tobin Properties inte är medveten om några 
felaktigheter beträffande branschen eller liknande data presenterad häri, inne-
fattar uttalanden om branschen eller liknande datarisker och osäkerheter och 
kan komma att ändras beroende på olika faktorer, inklusive de som diskuteras 
i avsnittet ”Riskfaktorer” i Prospektet.

Presentation av finansiell information
Tobin Properties reviderade årsredovisningar för räkenskapsåren 2016 och 
2015 samt den oreviderade delårsrapporten för perioden 1 januari - 30 sep-
tember 2017, vilka upprättats i enlighet med International Financial Reporting 
Standards såsom de antagits av EU, införlivas genom hänvisning och utgör 
en del av Prospektet. Utöver Bolagets prognos avseende rörelseresultat och 
soliditet för räkenskapsåren 2017 och 2018, under avsnittet ”Förväntat resultat 
2017 och prognos över rörelseresultat 2018”, har, om inget annat uttryckligen 
anges, ingen finansiell information i Prospektet reviderats eller granskats av 
Bolagets revisor. Finansiell information i Prospektet som rör Bolaget och som 
inte ingår i den reviderade informationen eller har granskats av Bolagets revi-
sor, härstammar från Bolagets internredovisning och rapporteringssystem. Viss 
finansiell och annan information som presenteras i Prospektet har avrundats för 
att göra informationen mer lättillgänglig för läsaren. Följaktligen överensstäm-
mer inte siffrorna i vissa kolumner exakt med angiven totalsumma. Alla finan-
siella belopp anges i SEK, om inte annat anges. ”MSEK” står för miljoner kronor.
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4. Sammanfattning

18. Riskfaktorer

26. Inbjudan till teckning av stamaktier i Tobin Properties

27. Bakgrund och motiv

28. Villkor och anvisningar

32. Marknadsöversikt

40. Verksamhetsbeskrivning

48. Utvald historisk finansiell information

53. Förväntat resultat 2017 och prognos över rörelseresultat 2018

54. Revisors rapport avseende förväntat resultat och resultatprognos

55. Eget kapital, skuldsättning och annan finansiell information

59. Aktiekapital och ägarförhållanden

62. Styrelse, ledande befattningshavare och revisor

70. Bolagsstyrning 

73. Bolagsordning

75. Legala frågor och kompletterande information

78. Vissa skattefrågor i Sverige

80. Handlingar införlivade genom hänvisning

81. Definitioner

82. Adresser

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

FINANSIELL INFORMATION

Bokslutskommuniké 2017   28 februari 2018

Delårsrapport för perioden 1 januari - 31 mars 2017              21 maj 2018

Årsstämma 2018  29 maj 2018

FÖRETRÄDESRÄTT

För varje befintlig stamaktie som innehas på avstämningsdagen den  

15 januari 2018 erhålls en (1) teckningsrätt. Fyra (4) teckningsrätter be-

rättigar innehavaren till teckning av en (1) Ny Aktie. I den utsträckning 

Nya Aktier inte tecknas med företrädesrätt ska dessa erbjudas samt-

liga aktieägare och andra investerare till teckning.

TECKNINGSKURS

Teckningskursen är 20 SEK per aktie. Courtage utgår ej.

VIKTIGA DATUM

Sista dag för handel med stamaktier 11 januari 2018

inkl. teckningsrätter

Första dag för handel med stamaktier  12 januari 2018

exkl. teckningsrätter

Avstämningsdag för rätt till deltagande   15 januari 2018

i Företrädesemissionen

Teckningsperiod 17 januari - 31 januari 2018

Handel med teckningsrätter 17 januari - 29 januari 2018

Handel med BTA 17 januari - 12 februari 2018

Offentliggörande av preliminärt utfall Omkring 5 februari 2018

ÖVRIG INFORMATION

Kortnamn (ticker)

Aktie TOBIN

Teckningsrätter TOBIN TR

BTA TOBIN BTA

ISIN

Aktie SE0006026985

Teckningsrätter SE0010740068

BTA SE0010740076
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A.1

A.2

B.1

B.2

B.3

B.4a

Introduktion och 
varningar

Vidareförsäljning 
av stamaktier eller 
slutlig placering av 
stamaktier genom 
finansiella mellan-
händer

Firma och handels- 
beteckning

Säte/Bolagsform/
Jurisdiktion/Land där 
Bolaget bildades

Huvudsaklig 
verksamhet

Betydande trender

Prospektsammanfattningar består av informationskrav uppställda i ”Punkter”. Punkterna är numrerade i avsnitten A – E (A.1 – E.7). Samman-
fattningen i Prospektet 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 dock finnas luckor i punkternas numrering. Även om det krävs att en punkt inklu-
deras i sammanfattningen för aktuell typ av värdepapper och emittent, är det möjligt att ingen relevant information kan ges rörande punkten. 
Informationen har då ersatts med en kort beskrivning av punkten tillsammans med angivelsen ”Ej tillämplig”.

Denna sammanfattning bör läsas som en introduktion till Prospektet. Varje beslut om att investera i värde-
papperen ska baseras på en bedömning av Prospektet i sin helhet från investerarens sida. Om yrkande 
avseende information i ett prospekt 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, fel-
aktig eller oförenlig med de andra delarna av Prospektet, eller om den inte, tillsammans med andra delar av 
Prospektet, ger nyckelinformation för att hjälpa investerare när de överväger att investera i sådana värde-
papper.

Ej tillämplig; Bolaget använder inga finansiella mellanhänder för återförsäljning eller slutlig placering av sta-
maktier efter offentliggörandet av Prospektet.

Bolagets registrerade firma (tillika handelsbeteckning) är Tobin Properties AB (publ).

Tobin Properties är ett svenskt publikt aktiebolag som bildades i Sverige den 4 april 2007 och registrerades 
vid Bolagsverket den 3 juli 2007. Bolagets organisationsnummer är 556733-4379. Tobin Properties har sitt 
säte i Stockholm och dess verksamhet bedrivs i enlighet med aktiebolagslagen (2005:551).

Tobin Properties förvärvar, utvecklar och säljer fastigheter för bostadsändamål. Bolaget utvecklar bostads-
fastigheter, antingen genom förvärv av byggrätter eller genom förvärv av befintliga fastigheter i syfte att riva 
och producera nya bostäder alternativt konvertera kommersiella lokaler till bostäder. Bolaget inriktar sig på 
attraktiva bostadslägen, främst i Stockholm med närförorter. Tobin Properties samarbetar med arkitekter och 
konsulter för utformningen och med utvalda mäklare för försäljningen av bostäderna. För uppförandet av 
bostäderna upphandlar Tobin Properties entreprenadtjänster från byggföretag.

Tobin Properties affärsidé utgår från två perspektiv, bostadsköparens och stadens. För bostadsköparna, Bo-
lagets kunder, är ambitionen att utveckla bostäder med ett funktionellt och designmässigt djup, som möter 
samtida människors behov. Men det är även viktigt för Bolaget att se till kvarteret där bostaden ligger och 
utveckla hela stadsbilden, vilket syftar till att ge högre livskvalitet till området som helhet, såväl för nyinflyttade 
som befintliga invånare.

Tobin Properties har, per dagen för Prospektet, 20 bostadsprojekt i sin projektportfölj. Dessa omfattar totalt 
cirka 2 400 lägenheter till ett bedömt totalt utvecklat värde om cirka 12 800 MSEK. Det bedömda totala ut-
vecklade värdet baseras på Bolagets uppskattning av försäljningsvärde per kvadratmeter för varje bostads-
projekt. Denna uppskattning ligger också till grund för den Bolagets användning av successiv vinstavräkning.

Nedan följer en beskrivning av de senaste och mest betydande trenderna som påverkar Bolaget och dess 
bransch.

Bostadsmarknaden och de förutsättningar som ligger till grund för bostadsutveckling påverkas av en rad fak-
torer, däribland ett antal makrofaktorer såsom befolkningstillväxt, ökad disponibel inkomst och det rådande 
ränteläget. Bostadsmarknaden i Stockholmsregionen påverkas i sin tur i hög utsträckning av den rådande 
urbaniseringstrenden där en stor del av befolkningstillväxten förväntas ske i storstadsregionerna, och fram-
förallt Stockholmsregionen. 

AVSNITT A – INTRODUKTION OCH VARNINGAR

AVSNITT B – EMITTENT OCH EVENTUELL GARANTIGIVARE

SAMMANFATTNING

Sammanfattning
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B.5

B.6

Koncernbeskrivning

Större aktieägare

Prisutvecklingen på bostadsrätter och villor i Sverige har varit väldigt stark under en längre period, med un-
dantag av den finanskris som pågick under åren 2008 och 2009. I Stockholm har priserna för bostadsrätter 
ökat med totalt knappt 170 procent och cirka åtta procent per år sedan 2005.1

I oktober 2017 rapporterade dock Valuegard om en prisnedgång om 2,2 procent under september månad 
för bostadsrätter i Stockholm. Sedan dess har priserna på Stockholms bostadsrättsmarknad fortsatt ned med 
ytterligare 3,4 procent i oktober och 4,2 procent i november. Totalt har alltså priserna sjunkit med 9,5 pro-
cent under tremånadersperioden september till och med november 2017. En liknande prisnedgång har inte 
rapporterats sedan motsvarande period 2008 sett över en period som sträcker sig tillbaka till januari 2005, 
vilket är så långt som Valuegards index sträcker sig.2

 
Bolagets uppfattning är att vändningen i prisutvecklingen på bostadsrätter i Stockholm och i Sverige bland 
annat skulle kunna förklaras av i) ökade reformer från regeringen i syfte att begränsa de svenska hushålls-
skulderna, senast genom det skärpta amorteringskravet kopplat till bolånekvoten, ii) att byggregler och stan-
dard gör att de bostäder som byggs är för dyra och inte anpassade till de mindre köpstarka grupper som 
utgör en stor del av efterfrågan, iii) en hög nyproduktionstakt tillsammans med en ökad andel spekulations-
köpare av bostadsrätter skapat ett temporärt överutbud på marknaden.

1) Nasdaq OMX Valueguard-KTH Housing Index (HOX). 
2) Nasdaq OMX Valueguard-KTH Housing Index (HOX).

Tobin Properties AB (publ) är per dagen för Prospektet moderbolag till sju direkt helägda dotterbolag samt 
sex direkt delägda dotterbolag. Samtliga bolag är bildade och verksamma i Sverige.

Nedan följer Bolagets tio (10) största aktieägare per den 31 december 2017 och därefter kända förändringar. 
Bolaget har två aktieslag, stamaktier och preferensaktier av serie A.

Ägare/förvaltare/depåbank Antal stamaktier Antal pref. aktier Andel aktier (%) Andel röster (%)

Erik Karlin3 2 847 460 0 25,0 27,2

Johan Varland4 1 237 500 0 10,9 11,8

Avanza Pension 1 014 666 167 433 10,4 9,9

JRS Asset Management AB 794 611 84 679 7,7 7,7

Sara Karlin 500 000 0 4,4 4,8

Satrap Kapitalförvaltning AB 454 091 0 4,0 4,3

Nordnet Pensionsförsäkring AB 165 137 74 581 2,1 1,6

Nordea Livförsäkring Sverige AB 171 092 75 1,5 1,6

Gitlis AB 125 000 0 1,1 1,2

Membrain Network Capital AB 125 000 0 1,1 1,2

Totalt tio största aktieägare 7 434 557  326 768    68,3 71,3

Övriga ägare 2 934 975  673 474    31,7 28,7

Totalt 10 369 532 1 000 242 100,0 100,0

3) Privat och genom bolaget Karlin & Co Stockholm AB.   
4) Genom bolaget Egobox AB.

Den 5 december 2017 ingick Tobin Properties styrelse ett avtal med Klövern AB (publ) (”Klövern”) där Klö-
vern åtog sig att teckna aktier i Tobin Properties motsvarande cirka 150 MSEK genom en riktad nyemission. 
I samma avtal åtog sig även Klövern att garantera Företrädesemissionen (gemensamt ”Transaktionerna”). 
Styrelsen beslutade i samband därmed att föreslå att aktieägarna beslutar om Transaktionerna vid extra 
bolagsstämma den 8 januari 2018. Extra bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag. Den 
riktade emissionen till Klövern registrerades hos Bolagsverket den 15 januari 2017 och innebär att Klövern, 
genom sitt helägda dotterbolag Dagon Sverige AB, äger 7 500 000 stamaktier i Bolaget, vilket per dagen 
för Prospektet motsvarar ca 39,8 procent av antalet aktier i Bolaget och ca 41,7 procent av rösterna i Bolaget.  

Såvitt Bolagets styrelse känner till finns inte några aktieägaravtal eller andra avtal mellan Bolagets aktieägare 
som syftar till att gemensamt påverka Bolaget. Bolagets styrelse känner inte heller till några avtal eller mot-
svarande som kan leda till att kontrollen över Bolaget förändras.

Sammanfattning
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RAPPORT ÖVER RESULTAT FÖR KONCERNEN I SAMMANDRAG

Ej reviderad Ej reviderad Reviderad Reviderad

Belopp i TSEK 1 jan - 30 sep 2017 1 jan - 30 sep 2016 2016 2015

Nettoomsättning 49 977 45 701 86 259 10 986

Övriga rörelseintäkter 436 2 443 91 -

Totala intäkter 50 413 48 143 86 351 10 986

Rörelsens kostnader  

Fastighetskostnader -4 221 -628 -1 047 -533

Övriga externa kostnader -16 256 -10 192 -18 918 -9 320

Personalkostnader -25 957 -11 687 -19 370 -9 543

Av- och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar -153 -64 -90 -75

Resultat från andelar i intresseföretag 49 877 12 910 1 235 -1 728

Rörelseresultat 53 703 38 482 48 160 -10 213

Finansiella intäkter 29 554 9 902 12 064 673

Finansiella kostnader -40 701 -8 451 -16 664 -407

Finansnetto -11 147 1 451 -4 600 266

Resultat före skatt 42 556 39 933 43 560 -9 947

Skatt -152 -449 -276 -3 347

Periodens resultat 42 404 39 485 43 284 -13 293

Hänförligt till:  

- Moderbolagets aktieägare 41 336 39 171 42 914 -13 436

- Innehav utan bestämmande inflytande 1 068 314 370 143

42 404 39 485 43 284 -13 293

B.7 Utvald historisk 
finansiell information

Den utvalda historiska finansiella informationen som presenteras nedan, avseende räkenskapsåret 1 janu-
ari - 31 december 2016 och perioden 1 januari 2015 - 31 december 2015, har hämtats från Tobin Properties 
årsredovisningar för räkenskapsåren 2016 och 2015 Den finansiella informationen avseende räkenskapsåret 
2016 och 2015 har reviderats av Bolagets revisor. Den utvalda historiska finansiella informationen innehåller 
därutöver Tobin Properties finansiella information för delårsperioden 1 januari - 30 september 2017 tillsam-
mans med jämförande finansiell information för motsvarande period föregående räkenskapsår. Den finan-
siella informationen för delårsperioderna 1 januari - 30 september 2017 och 1 januari - 30 september 2016 
är hämtade från Bolagets offentliggjorda delårsrapport. Delårsrapporten har inte varit föremål för översiktlig 
granskning av Bolagets revisor. 

Bolagets finansiella information avseende räkenskapsåren 1 januari - 31 december 2016 samt 1 januari - 31 
december 2015 som presenteras nedan är upprättade i enlighet med International Financial Reporting Stan-
dards (”IFRS”). Bolagets finansiella information avseende delårsperioderna 1 januari - 30 september 2017 och 
1 januari - 30 september 2016 är upprättade enligt IFRS och IAS 34. 

Sammanfattning
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B.7 Utvald historisk 
finansiell information 
(forts.)

RAPPORT ÖVER FINANSIELL STÄLLNING FÖR KONCERNEN I SAMMANDRAG

Ej reviderad Reviderad Reviderad

Belopp i TSEK 30 sep 2017 31 dec 2016 31 dec 2015

TILLGÅNGAR  

Anläggningstillgångar  

Övriga immateriella anläggningstillgångar 2 574 - -

Övriga materiella anläggningstillgångar 652 199 233

Andelar i intresseföretag 200 036  117 999 69 977

Fordringar hos intresseföretag - 64 039 6 000

Övriga långfristiga fordringar 542 102  366 221 1 290

Summa anläggningstillgångar 745 364  548 458 77 500

Omsättningstillgångar  

Projektfastigheter 356 763 66 000 232 979

Exploateringsfastigheter 353 057 78 087 53 294

Andelar i bostadsrättsföreningar 25 600 - -

Kundfordringar 25 058 1 342 591

Fordringar hos intresseföretag 400 1 241 1 000

Övriga fordringar 44 747 6 784 4 420

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 160 248 61 646 939

Likvida medel 202 860 61 141 151 740

Summa omsättningstillgångar 1 168 733 276 240 444 964

SUMMA TILLGÅNGAR 1 914 097 824 698 522 465

Sammanfattning
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Ej reviderad Reviderad Reviderad

Belopp i TSEK 30 sep 2017 31 dec 2016 31 dec 2015

EGET KAPITAL OCH SKULDER  

Eget kapital  

Aktiekapital 1 137 1 137 1 012

Övrigt tillskjutet kapital 409 814 409 814 358 143

Balanserade vinstmedel inklusive periodens resultat 6 106 -23 756 -47 490

Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 417 057 387 195 311 665

 

Innehav utan bestämmande inflytande 278 380 557 150

Summa eget kapital 695 437 387 751 311 815

 

Skulder  

Långfristiga räntebärande skulder 930 848 343 562 76 000

Övriga långfristiga skulder 106 421 27 582 19 884

Uppskjutna skatteskulder 1 239 861 850

Summa långfristiga skulder 1 038 508 372 005 96 734

Kortfristiga räntebärande skulder 71 655 38 773 94 319

Förskott från kunder 566 576 100

Leverantörsskulder 7 760 6 701 10 886

Aktuella skatteskulder - 3 393 3 011

Skulder till intresseföretag - 3 018 -

Övriga skulder 35 692 539 4 613

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 64 479 11 942 988

Summa kortfristiga skulder 180 152 64 942 113 915

Summa skulder 1 218 660 436 947 210 649

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 1 914 097 824 698 522 465

B.7 Utvald historisk 
finansiell information 
(forts.)

RAPPORT ÖVER FINANSIELL STÄLLNING FÖR KONCERNEN I SAMMANDRAG (forts.)

Sammanfattning
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B.7 Utvald historisk 
finansiell information 
(forts.)

RAPPORT ÖVER KASSAFLÖDEN FÖR KONCERNEN I SAMMANDRAG

Ej reviderad Ej reviderad Reviderad Reviderad

Belopp i TSEK 1 jan-30 sep 2017 1 jan-30 sep 2016 2016 2015

Den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster 42 556 39 933 43 560 -9 947

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet -65 113 -39 406 -50 960 1 871

Betald skatt -4 997 -546 -295 440

Kassaflöde från den löpande verksamheten före

förändringar av rörelsekapital -27 554 -18 -7 696 -7 636

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital  

Förändring exploateringsfastigheter -278 703 -23 654 -24 792 -53 294

Förändring projektfastigheter 64 523 2 805 -63 195 -147 274

Förändring kortfristiga fordringar -77 667 -27 458 -36 439 -423

Förändring kortfristiga skulder 53 188 2 039 -2 607 4 602

Kassaflöde från den löpande verksamheten -266 213 -46 286 -134 729 -204 026

Investeringsverksamheten  

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -2 574 - - -

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -185 -56 -56 -235

Förvärv av dotterföretag, netto likviditetspåverkan -128 552 - 455 -9 188

Avyttring av dotterföretag, netto likviditetspåverkan 22 455 - -

Förvärv av finansiella tillgångar -320 998 -206 831 -337 370 -13 865

Avyttring av finansiella tillgångar 214 567 4 897 13 887 10 389

Kassaflöde från investeringsverksamheten -237 720 -201 534 -323 083 -12 899

Finansieringsverksamheten  

Nyemission - - 180 163 150 188

Emissionskostnader - -5 313 -18 293 -3 672

Tillskott från minoritetsägare 2 500 - - -

Erhållna/återbetalade aktieägartillskott - - - -

Emission av preferensaktier - - - 91 800

Återköp av egna aktier - -109 973 -109 973 -

Upptagna lån 696 715 321 957 336 144 155 243

Amortering av lån -47 811 -8 319 -1 546 -1 340

Utbetald utdelning till moderbolagets aktieägare -5 751 -13 529 -19 281 -24 998

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 645 653 184 822 367 213 367 221

Periodens kassaflöde 141 719 -62 998 -90 599 150 296

Likvida medel vid periodens början 61 141 151 740 151 740 1 444

Likvida medel vid periodens slut 202 860 88 742 61 141 151 740

Sammanfattning
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B.7 Utvald historisk 
finansiell information 
(forts.)

KONCERNENS NYCKELTAL

Nedan följer Koncernens nyckeltal som omfattas av den historiska finansiella informationen.

Belopp i TSEK  1 jan-30 sep 2017  1 jan-30 sep 2016  2016  2015

Nyckeltal definierade enligt IFRS

Totala intäkter, MSEK1 50,4 48,1 86,4 11,0

Periodens resultat, MSEK1 42,4 39,5 43,3 -13,3

Genomsnittligt antal utestående stamaktier, st1 10 369 532 8 117 500 8 680 508 6 299 007

Antal utestående stamaktier vid periodens slut, st1 10 369 532 8 117 500  10 369 532 8 117 500

Genomsnittligt antal utestående preferensaktier, st1 1 000 242 1 750 061 1 600 097 1 855 972

Antal utestående preferensaktier vid periodens slut, st1 1 000 242 1 000 242 1 000 242 2 000 000

Nyckeltal som inte definierats enligt IFRS

Rörelsemarginal, %2 106,5 79,9 55,8 -93,0

Soliditet, %2 36,3 35,1 47,0 59,7

Omsättningstillväxt, %2 4,8 582,1 686,0 177,4

Rörelseresultat, MSEK1 53,7 38,5 48,2 -10,2

Eget kapital, MSEK1 695,4 222,5 387,8 311,8

Likvida medel, MSEK1 202,9 88,7 61,1 151,7

Nettolåneskuld, MSEK2 632,5 300,4 141,5 22,3

Operationella nyckeltal

Bindande avtal om försäljning av lägenheter

tecknades till ett värde av, MSEK2 1 154 784 892 210

Antal sålda bostäder, st2 249 88 102 182

Antal produktionsstartade bostäder, st2 268 0 76 227

Antal bostäder i pågående produktion, st2 417 330 406 421

Andel sålda lägenheter i pågående produktion, %2 74 98 94 90

Antal osålda bostäder i avslutad produktion, st2 3 0 0 0

Genomsnittligt antal anställda, st1 29 16 17 10

Antal anställda vid periodens slut, st1 37 18 21 13

DEFINITIONER AV ALTERNATIVA NYCKELTAL SOM INTE BERÄKNATS ENLIGT IFRS

Nyckeltal Definition Syfte

Rörelsemarginal, % Rörelseresultat i förhållande 
till totala intäkter.

Finansiellt nyckeltal som Bolaget anser är relevant för att bedöma 
Bolagets lönsamhet.

Soliditet, % Eget kapital i förhållande till  
balansomslutning

Finansiellt nyckeltal som Bolaget betraktar som relevant för investerare 
som vill bedöma Bolagets möjligheter att uppnå en branschmässig 
lönsamhetsnivå och Bolagets förmåga att nå upp till sitt finansiella mål 
om en soliditet över 30 procent.

Omsättningstillväxt, % Skillnad i nettoomsättning jämfört med 
motsvarande period föregående år.

Finansiellt nyckeltal som Bolaget anser är relevant för att bedöma Bola-
gets tillväxt. Vidare är nyckeltalet ett av Bolagets finansiella mål.

Nettolåneskuld Räntebärande skulder och upplupna 
räntor med avdrag för likvida medel, 
räntebärande kort- och långfristiga 
fordringar.

Finansiellt nyckeltal som Bolaget anser är relevant för att bedöma Bola-
gets finansiella ställning och möjligheter att leva upp till sina finansiella 
åtaganden.

Sammanfattning

1) Nyckeltalet är reviderat avseende räkenskapsåret 2016 samt räkenskapsåret 2015 och ej reviderat för delårsperioderna 1 januari - 30 september 2017 samt 1 januari - 30 september 2016.
2) Ej Reviderat.
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B.7

B.8

B.9

B.10

B.11

Utvald historisk 
finansiell information 
(forts.)

Utvald pro forma-
redovisning

Resultatprognos

Revisionsanmärkning

Otillräckligt 
rörelsekapital

Väsentliga förändringar i Tobin Properties finansiella situation och rörelseresultat under perioden 1 januari 
2016 - 30 september 2017
Under perioden 1 januari – 30 september 2017 ökade rörelseresultatet till 53,7 MSEK (38,5). Detta resultat 
innehöll projektintäkter från successiv vinstavräkning (”SVA”) från helägda såväl som delägda projekt, om 
60,0 MSEK (32,7). Antalet bostäder sålda på bindande avtal uppgick till 249 (88). Antalet produktionsstar-
tade bostäder uppgick till 268 (0). Antalet bostäder i pågående produktion uppgick till 417 (330). I januari 
2017 förvärvade Tobin Properties samtliga utestående aktier i intressebolaget SBG Gravensteiner och blev 
därmed ensam ägare till projekten Arkaden och Rio i Sundbyberg som tillsammans omfattar cirka 250 bo-
städer. Köpeskillingen uppgick till cirka 130 MSEK. I januari 2017 tecknade Tobin Properties avtal om förvärv 
av fastigheter i centrala Uppsala för 225 MSEK. Bolaget emitterade under första kvartalet 2017 obligationer 
i två trancher för totalt 200 MSEK inom ramen för Bolagets utestående obligationslån. Emissionerna innebar 
att obligationslånet om 500 MSEK utnyttjades till fullo. Mariefjärd AB (publ), som är ett dotterbolag till Tobin 
Properties, emitterade den 30 mars 2017 ett fyraårigt säkerställt obligationslån om 300 MSEK på den svenska 
obligationsmarknaden. Likviden från obligationsemissionen var tänkt att bland annat användas för att delvis 
finansiera förvärvet av fastigheterna i centrala Uppsala.  

Under perioden 1 januari – 31 december 2016 ökade Bolagets rörelseresultat till 48 160 TSEK (–10 213) och 
resultatet efter skatt ökade till 43 284 TSEK (–13 293). Huvuddelen av ökningen berodde på projektvin-
ster från SVA. Antalet bostäder sålda på bindande avtal uppgick till 102 (182). Antalet produktionsstartade 
bostäder uppgick till 76 (227). Antalet bostäder i pågående produktion uppgick till 406 (421). Under tredje 
kvartalet emitterades ett treårigt säkerställt obligationslån i två trancher med ett rambelopp om 500 MSEK. 
Emissionerna tillförde Bolaget 300 MSEK före emissionskostnader. Under juli 2016 löstes cirka hälften av 
Bolagets preferensaktier (999 758) in för en sammanlagd lösenlikvid om 110 MSEK. Den 28 oktober 2016 
noterades Tobin Properties stamaktie på Nasdaq First North Premier. En nyemission genomfördes i samband 
med noteringen och tillförde Bolaget 180 MSEK, före avdrag för emissionskostnader, varav 31 MSEK kom från 
att övertilldelningsoptionen utnyttjades till fullo. 

Väsentliga förändringar i Tobin Properties finansiella situation och rörelseresultat efter 30 september 2017

Den 31 oktober 2017 beslutade Tobin Properties indirekta dotterbolag Mariefjärd AB (publ) att skjuta upp tillträ-
det av Fjärdingenfastighe terna i Uppsala. Som en konsekvens därav kommer det belopp av obligationsemissio-
nen som avsatts för förvärvet istället att stå kvar på ett pantsatt bankkonto till förmån för obligationsinnehavarna 
och får endast användas för återbetalning av obligationen i enlighet med vad som fastställts i obligationsvillko-
ren. Den 16 november 2017 meddelade Region Uppsala att man häver avtalet avseende Fjärdingenfastigheter-
na. Region Uppsala meddelar även att man ej avser att återbetala handpenningen för projektet om 22 MSEK. 
Bedömningen är att Tobin Properties resultat för det fjärde kvartalet 2017 påverkas med maximalt motsvaran de 
summa. Bolaget meddelade vidare att arbetet med en lösning för att minimera resultatpåverkan pågick.

Bolaget ingick den 5 december avtal med Klövern AB (publ) om att föreslå att extra bolagsstämma beslutar 
om att emittera stamaktier motsvarande ett värde om cirka 202 miljoner kronor, genom (i) en riktad kontant-
emission om cirka 150 miljoner kronor till Klövern samt (ii) Företrädesemissionen om cirka 52 miljoner kronor 
som till fullo är garanterad av Klövern. Extra bolagsstämma beslutade den 8 januari 2018 om att godkänna 
styrelsens förslag och att genomföra emissionerna. 

Den 21 december 2017 avyttrade Bolaget Gladan 5, 6 och 7 till Kungsleden för en köpeskilling om 485 MSEK 
efter avdrag för latent skatt. Avyttringen innebär en positiv resultateffekt om cirka 8 MSEK för fjärde kvartalet 
2017. Tillträde beräknas ske 1 februari 2018.

Ej tillämplig; ingen proformaredovisning lämnas i Prospektet.

Bolaget har offentliggjort förväntat rörelseresultat för räkenskapsåret 2017 som bedöms uppgå till cirka 50 
MSEK och vidare lämnat prognos över rörelseresultatet avseende räkenskapsåret 2018 som bedöms uppgå 
till cirka 250 MSEK. 

Ej tillämplig; inga anmärkningar finns i revisionsberättelserna för den period som omfattas av den historiska 
finansiella informationen i Prospektet.

Det är Tobin Properties bedömning att det befintliga rörelsekapitalet är otillräckligt för att täcka Bolagets 
behov under de kommande tolv månaderna. Tobin Properties behov av rörelsekapital sammanhänger hu-
vudsakligen med åtaganden kopplade till projekt som ännu ej tillträtts, primärt projekten i Nacka Strand, 
samt produktionskostnader för tillträdda projekt i pågående produktion. Bolaget beräknar att underskottet på 

Sammanfattning
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C.1

C.2

C.3

C.4

Värdepapper 
som erbjuds

Denominering

Antal aktier i Bolaget

Rättigheter i samband 
med värdepapperna

Företrädesemissionen utgörs av stamaktier i Tobin Properties (ISIN-kod SE0006026985).

Aktierna är denominerade i svenska kronor, SEK.

Per dagen för Prospektet finns 18 869 774 aktier utestående i Bolaget varav 17 869 532 är stamaktier och  
1 000 242 är preferensaktier av serie A. Aktierna i Bolaget har emitterats i enlighet med svensk rätt. Samtliga 
emitterade aktier är fullt betalda. Varje aktie har ett kvotvärde om 0,10 SEK.

De Nya Aktierna i Företrädesemissionen är av samma slag. Rättigheterna förenade med stamaktier emitte-
rade av Bolaget, inklusive de som följer av bolagsordningen, kan endast ändras enligt de förfaranden som 
anges i aktiebolagslagen (2005:551).

Rösträtt
Varje stamaktie berättigar innehavaren till en (1) röst på bolagsstämma. Varje aktieägare är berättigad till det 
antal röster som motsvarar aktieägarens totala innehav av stamaktier i Bolaget.

Företrädesrätt till nya stamaktier m.m.
Om Bolaget emitterar nya aktier av olika slag vid en kontantemission eller en kvittningsemission har aktieä-
garna som huvudregel (primär) företrädesrätt att teckna sådana aktier i förhållande till antalet aktier av samma 
slag som innehades före emissionen. Aktier som inte tecknats med primär företrädesrätt ska erbjudas samt-
liga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt).

Om Bolaget endast emitterar aktier av ett slag, dvs. enbart stamaktier eller preferensaktier av serie A vid en 
kontantemission eller en kvittningsemission ska som huvudregel innehavare av aktier av det slag som ges 
ut ha (primär) företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier av samma slag innehavaren 
förut äger. Aktier som inte tecknats med primär företrädesrätt ska erbjudas samtliga aktieägare till teckning 
(subsidiär företrädesrätt).

Rätt till utdelning och behållning vid likvidation
Samtliga stamaktier i Bolaget ger lika rätt till vinstutdelning samt till Bolagets tillgångar och eventuella över-
skott i händelse av likvidation. Preferensaktier av serie A medför företrädesrätt framför stamaktier till vinstut-
delning och behållning vid likvidation, se vidare avsnittet ”Bolagsordning” nedan.

Beslut om vinstutdelning i aktiebolag fattas av bolagsstämman. Rätt till vinstutdelning tillkommer den som 

Sammanfattning

AVSNITT C – VÄRDEPAPPER

rörelsekapital under de kommande tolv månaderna uppgår till cirka 600 MSEK, varav cirka 320 MSEK är hän-
förliga till framtida projekttillträden och cirka 280 MSEK till produktionskostnader för projekt i pågående pro-
duktion, och att det befintliga rörelsekapitalet räcker för att finansiera Bolagets verksamhet fram till maj 2018. 

Bolaget avser att finansiera det prognostiserade rörelsekapitalunder skottet med emissionslikviden från Trans-
aktionerna, genomförda och framtida försäljningar av hela eller delar av vissa befintliga projekt, befintliga likvida 
medel samt ytterligare bankfinansiering. Bolaget för, per dagen för Prospektet, kommersiella förhandlingar med 
olika kreditgivare avseende byggkreditiv gällande projekt i pågående produktion och i det fall Bolaget når en 
överens kommelse med någon av dessa kreditgivare sjunker således Bola gets bedömda rörelsekapitalbehov 
till 320 MSEK. Det befintliga rörel sekapitalet räcker i sådant fall för att finansiera Bolagets verksamhet fram till 
september 2018. Emissionslikviden från Transaktionerna beräknas uppgå till cirka 190 MSEK, efter avdrag för 
transaktionskostnader om cirka 12 MSEK, förutsatt att Företrädesemissionen full tecknas. Bolaget bedömer vi-
dare att dessa initiativ är tillräckliga för att tillsammans med Transaktionerna säker ställa tillräckligt rörelsekapital 
för de kommande tolv månaderna. Bo laget bedömer dess möjligheter att lyckas med dessa försäljningar och 
finansieringsdiskussioner som goda. Skulle Bolaget inte lyckas avyttra dessa projekt till ett tillräckligt högt pris 
eller nå framgång i dess finansieringsdiskussioner kommer Bolaget att behöva söka alterna tiv finansiering. 
Exempel på alternativ finansiering kan vara ytterligare kapitalanskaffningar i form av aktiekapital eller medinves-
teringar i be fintliga projekt.

Transaktionerna, i kombination med en starkare industriell koppling till den nya huvudägaren Klövern, ger 
samtidigt goda möjligheter att snabbare exekvera på Bolagets strategi och vara en aktiv aktör avseende 
fastighets- och byggrättstransaktioner samt vid en framtida tänkbar konsolidering bland bostadsaktörer på 
den svenska fastighetsmarknaden.

B.11 Otillräckligt 
rörelsekapital 
(forts.)
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D.1 Huvudsakliga 
risker relaterade 
till emittenten 
och branschen

Tobin Properties verksamhet och marknad är föremål för ett antal risker som helt eller delvis är utanför Bola-
gets kontroll och som påverkar eller kan komma att påverka Bolagets verksamhet, finansiella ställning och 
resultat. Nedanstående riskfaktorer, som beskrivs utan inbördes rangordning och utan anspråk på att vara 
heltäckande, bedöms vara av betydelse för Tobin Properties framtida utveckling. 

Huvudsakliga risker relaterade till Bolaget och dess bransch innefattar:

Makroekonomiska faktorer
Fastighetsbranschen påverkas i stor utsträckning av makroekonomiska faktorer såsom exempelvis allmän 
konjunkturutveckling, tillväxt, sysselsättningsutveckling, produktionstakt för nya bostäder och lokaler, föränd-
ringar i infrastruktur, regionalekonomisk utveckling, befolkningstillväxt, inflation och räntenivåer. Om en eller 
flera av dessa faktorer skulle utvecklas negativt kan detta få en väsentligt negativt inverkan på Koncernens 
verksamhet, resultat och finansiella ställning.

Geografisk risk
Koncernen bedriver i huvudsak sin verksamhet i Storstockholmsområdet och Uppsala och är därav främst ex-
ponerad mot makroekonomiska faktorer som påverkar dessa områden. Koncernen är beroende av utveck-
lingen, och skulle i stor utsträckning påverkas av ändringar, i bostadsmarknaden i storstockholmsområdet 
och Uppsala. En negativ utveckling på bostadsmarknaden inom dessa områden kan få en väsentligt negativ 
inverkan på Koncernens verksamhet, resultat och finansiella ställning.

Hushållens förmåga att betala för bostäder
Tobin Properties verksamhet består huvudsakligen av att driva och delta i fastighetsutvecklingsprojekt, pri-
märt i syfte att skapa bostäder i storstockholmsområdet och Uppsala. Viljan att betala för bostäder beror 
bland annat på hur väl vissa bostäder motsvarar efterfrågan på marknaden, aktiviteten på bostadsmarkna-
den, den allmänna prisutvecklingen på bostäder samt demografiska faktorer, såsom inflyttning till och från 
storstockholmsområdet och Uppsala. Vidare påverkas betalningsviljan av bland annat tillgången till och kost-
naden för alternativa boendeformer. Om kunders vilja eller förmåga att betala för bostäder minskar skulle det 
kunna ha en väsentlig negativ inverkan på Koncernens verksamhet, resultat och finansiella ställning.

Skärpta amorteringskrav
I slutet av november 2017 beslutade regeringen att anta det av Finan sinspektionen framlagda förslaget om 

AVSNITT D – RISKER

Sammanfattning

på av bolagsstämman beslutad avstämningsdag är registrerad som ägare av stamaktier i den av Euroclear 
Sweden förda aktieboken. Vinstutdelningen utbetalas normalt till aktieägarna som ett kontant belopp per 
aktie genom Euroclear Sweden, men betalning kan även ske i annat än kontanter (sakutdelning). Om aktieä-
gare inte kan nås genom Euroclear Sweden, kvarstår aktieägarens fordran på Bolaget avseende vinstutdel-
ningsbeloppet under en period som begränsas i tiden genom regler om tioårig preskription. Vid preskription 
tillfaller vinstutdelningsbeloppet Bolaget. Det finns inga restriktioner avseende rätten till vinstutdelning för 
aktieägare bosatta utanför Sverige, utöver eventuella begränsningar som följer av bank- eller clearingsystem 
i berörda jurisdiktioner, varvid utbetalning till sådana aktieägare sker på samma sätt som till aktieägare med 
hemvist i Sverige.

Aktieägare som inte har skattemässig hemvist i Sverige är normalt föremål för svensk kupongskatt.

Ej tillämplig; samtliga emitterade stamaktier är fritt överlåtbara.

Ej tillämplig; Tobin Properties stamaktier handlas på Nasdaq First North Premier som är en oreglerad mark-
nadsplats, en s.k. Multilateral Trading Facility (”MTF”). Efter att Bolagsverket har registrerat de Nya Aktierna 
som ges ut i Företrädesemissionen dessa att handlas på Nasdaq First North Premier.

Bolagets utdelningspolicy är att årligen dela ut maximalt 25 procent av Bolagets resultat efter skatt samt efter 
fastställd utdelning på preferensaktier. Innehavare av Bolagets preferensaktier har företräde till utdelning 
framför stamaktieägare och belopp som delas ut avseende preferensaktier kommer att beaktas vid faststäl-
lande av eventuell utdelning till stamaktieägare. Beslut om utdelningar och storleken därav kommer vidare 
att fastställas utifrån Bolagets långsiktiga tillväxt, resultatutveckling och kapitalbehov med hänsyn tagen till 
vid var tid gällande mål och strategier. Utdelningen ska, i den mån utdelning föreslås, vara väl avvägd med 
hänsyn till verksamhetens mål, omfattning och risk.

C.4

C.5

C.6

C.7

Rättigheter i samband 
med värdepapperna
(forts.)

Inskränkningar i den 
fria överlåtbarheten

Upptagande till 
handel på reglerad 
marknad

Utdelningspolicy
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D.1

D.3

Huvudsakliga 
risker relaterade 
till emittenten 
och branschen
(forts.)

Huvudsakliga 
risker relaterade 
till värdepappren

skärpta amorteringskrav. Förslaget innebär bland annat att alla nya bolånetagare som lånar mer än 4,5 gång-
er av sin bruttoinkomst ska amortera en pro centenhet mer av bolånet per år. De nya reglerna innebär såle-
des att hushåll med höga belåningsgrader i förhållande till inkomster kan få betala tre procent av bolånet i 
amorteringar. Det finns en risk att de skärpta amorteringskraven medför att Bolaget inte får avsättning för sina 
bostadsprojekt eller att bostadsrättsprojekt måste omvandlas till hyresrätter. I förlängningen skulle en sådan 
utveckling riskera att medföra ökade kostnader och/ eller minskade intäkter för Bolaget. Om kunders vilja 
eller förmåga att betala för bostäder minskar skulle det kunna ha en väsentlig negativ inverkan på Bolagets 
verksamhet, resultat och finansiella ställning.

Risker relaterade till Bolagets affärsmodell och fastighetsprojekt
Den verksamhet som Tobin Properties bedriver och de olika typer av projekt som utförs av Bolaget är till sin 
natur utsatt för ett stort antal risker som exempelvis risk för felkonstruktioner, risk för förseningar i slutföran-
det, operationella risker, risker relaterade till tillstånd och myndighetsbeslut, miljörisker, politiska risker och 
geografiska risker med mera. I det fall att Bolagets projekt blir försenade, kan det leda till att samarbetspart-
ner och andra aktörer som Bolaget har ingått avtal med gällande, bland annat, fastighetsutveckling eller mar-
kanvisningar, kan utkräva skadestånd eller påföra vite av Bolaget, vilket skulle kunna ha en väsentlig negativ 
inverkan på Koncernens verksamhet, resultat och finansiella ställning.

Fastigheters värdeförändring
Värdet på fastigheterna påverkas av ett antal faktorer, dels fastighetsspecifika, såsom driftskostnader och 
tillåten användning av fastigheten, dels marknadsspecifika såsom avkastningskrav och kapitalkostnader, ut-
ifrån jämförbara transaktioner på fastighetsmarknaden. Avkastning från fastigheterna beror till stor del på 
bland annat Bolagets förmåga att fullborda de avsedda avyttringarna av fastigheterna och de kostnader 
och utgifter i utvecklingen och ombyggnaden av fastigheterna samt på förändringar i marknadsvärdet. Om 
en eller flera av ovanstående faktorer skulle utvecklas negativt, kan det ha en väsentlig negativ inverkan på 
Koncernens verksamhet, resultat och finansiella ställning.

Framtida kapital- och finansieringsbehov
Bolaget avser att finansiera det prognostiserade rörelsekapitalunder skottet med emissionslikviden från Trans-
aktionerna, genomförda och framtida försäljningar av hela eller delar av vissa befintliga projekt, befintliga likvi-
da medel samt ytterligare bankfinansiering. Emissionslikviden från Transaktionerna beräknas uppgå till cirka 190 
MSEK, efter avdrag för transaktionskostnader, förutsatt att Företrädesemissionen full tecknas. Skulle Bolaget inte 
lyckas sälja dessa projekt till ett tillräckligt högt pris eller nå framgång i dess finansieringsdiskussioner kommer Bo-
laget att behöva söka alterna tiv finansiering. Exempel på alternativ finansiering kan vara ytterligare kapitalanskaff-
ningar i form av aktiekapital eller medinvesteringar i be fintliga projekt. Det finns risk att Tobin Properties misslyckas 
med att säkra tillräcklig finansiering till gynnsamma villkor eller med att skaffa någon finansiering överhuvudtaget 
vilket skulle kunna få en väsentlig negativ inverkan på Koncernen verksamhet, resultat och finansiella ställning.

Miljörisk
Koncernen bedriver ingen verksamhet som kräver tillstånd enligt miljöbalken. Det kan dock vara, eller ha varit, 
hyresgäster inom fastigheterna som Koncernen direkt eller indirekt äger som bedriver verksamhet med särskilt 
tillstånd enligt miljöbalken som är verksamhetsutövare enligt miljöbalken. Vidare kan tidigare verksamhetsut-
övare ha utfört efterbehandling av en fastighet på ett, för tidpunkten, godtagbart sätt. Som en följd av ändrad 
användning för bostadsändamål, kan kraven för Koncernen komma att bli högre, vilket resulterar i att Koncer-
nen kan stå för kostnader för efterbehandling och sanering för att kunna använda fastigheten så som önskas. 

Alla investeringar i värdepapper är förknippade med risker. Sådana risker kan leda till att priset på Bolagets 
stamaktier faller avsevärt och investerare riskerar att förlora hela eller delar av sin investering.

Huvudsakliga risker relaterade till Bolagets stamaktier innefattar:

Risk för volatil aktiekurs
Handel i värdepapper är alltid förknippad med risk och risktagande. Eftersom en aktieinvestering både kan 
stiga och sjunka i värde är det inte säkert att en investerare kan komma att få tillbaka investerat kapital.  
Investeringar i Bolaget bör därför föregås av en noggrann analys av Bolaget, dess konkurrenter och omvärld 
samt generell information om branschen. Aktiemarknaden i allmänhet och marknaden för mindre bolag i 
synnerhet, har upplevt betydande kurs- och volymsvängningar som många gånger har saknat samband med 
eller varit oproportionerliga i förhållande till Bolagets utveckling och faktiskt redovisade resultat.

Risk avseende Klöverns inflytande som största aktieägare
Efter att Transaktionerna genomförts kommer Klövern, genom sitt helägda dotterbolag Dagon Sverige AB, 
äga en betydande del av stamaktierna i Bolaget. Därför kommer Klövern efter Transaktionerna ha möjlighet 

Sammanfattning
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AVSNITT E – ERBJUDANDE

E.1

E.2a

E.3

Emissionsbelopp och 
emissionskostnader

Motiven och 
användning av 
emissionslikvid

Erbjudandets former 
och villkor

Nettolikviden från Transaktionerna kommer totalt uppgå till cirka 190 MSEK. De totala emissionskostnaderna 
för Transaktionerna uppgår till cirka 12 MSEK vilket innebär att Bolaget tillförs en total bruttolikvid om cirka 
202 MSEK. Transaktionskostnaderna avser primärt kostnader för finansiell rådgivning, legal rådgivning, revi-
sorer, emissionsinstitut, tryckning av Prospektet etc. 

Då Transaktionerna genomförs inom ramen för den totala kapitanskaffningen kan inte emissionskostnaderna 
redovisas separat avseende den Riktade Emissionen och Företrädesemissionen. 

Från om med hösten 2017 har Tobin förnyat sin strategi som syftar till att ha större kontroll av värde- och leve-
ranskedjan. Bolaget avser också att bredda produktutbudet, från att endast utvecklat bostäder för bostads-
rättsföreningar till att även utveckla bostäder för hyresrättsfastigheter samt andra kommersiella fastigheter 
som kompletterar ett bostadsområde.  
 
Den 5 december 2017 ingick Tobin Properties styrelse ett avtal med Klövern där Klövern åtog sig att teckna 
aktier i Tobin Properties motsvarande cirka 150 MSEK genom en riktad nyemission. I samma avtal åtog sig 
även Klövern att till fullo garantera Företrädesemissionen om cirka 52 MSEK. Styrelsens beslut godkändes 
den 8 januari 2018 vid extra bolagsstämma. Transaktionerna stärker Bolagets balansräkning och tillför Bola-
get cirka 190 MSEK efter avdrag för transaktionskostnader vilket stärker förutsättningarna för Tobin Properties 
att genomföra sin strategiska plan.

Att Bolagets balansräkning och likviditet stärks, samtidigt som Bolaget säkerställer en stark industriell aktör 
som ny huvudägare i form av Klövern, genom sitt helägda dotterbolag Dagon Sverige AB, förbättrar Tobin 
Properties förhandlingsposition gentemot banker och andra marknadsaktörer framöver. Transaktionerna ger 
även Bolaget en ökad flexibilitet vad gäller att möjligheterna att hantera det bedömda kapitalbehov som 
uppstår under 2018. 

Företrädesemissionen
De som på avstämningsdagen den 15 januari 2018 är registrerade som stamaktieägare i den av Euroclear för 
Tobin Properties räkning förda aktieboken äger företrädesrätt att teckna Nya Aktier i förhållande till det antal 
stamaktier som innehades på avstämningsdagen (primär företrädesrätt). Nya Akter som inte tecknas för med 
primär företrädesrätt ska erbjudas samtliga aktieägare (subsidiär företrädesrätt). 

Teckningsrätter
De som på avstämningsdagen var registrerade som stamaktieägare i Bolaget erhåller en (1) teckningsrätt för 
varje innehavd stamaktie. Fyra (4) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) Ny Aktie.

Teckningskurs
Teckningskursen har fastställts till 20 SEK per stamaktie. Courtage utgår ej.

Sammanfattning

att utöva betydande inflytande över utgången i de ärenden som hänskjuts till Tobin Properties aktieägare för 
godkännande, inklusive val av styrelseledamöter och eventuella ökningar av aktiekapitalet, samgåenden, 
konsolideringar eller försäljningar av samtliga, eller nästan samtliga, Tobin Properties tillgångar. Det finns en 
risk att Klöverns intressen kan avvika från andra aktieägares intressen och kan komma att utöva sitt inflytande 
över Tobin Properties på ett sätt som inte ligger i övriga aktieägares intresse.

Handel i teckningsrätter och BTA
Teckningsrätter och BTA kommer att handlas på Nasdaq First North Premier under perioden från och med 
den 17 januari 2017 till och med den 29 januari respektive 12 februari 2018. Det finns en risk att en aktiv handel 
i teckningsrätter eller BTA inte kommer att utvecklas på Nasdaq First North Premier, eller att tillfredställande 
likviditet inte kommer att finnas tillgänglig under teckningsperioden vid den tidpunkt som sådana värdepap-
per handlas. Priset på Tobin Properties aktier, teckningsrätter och BTA kan fluktuera under Företrädesemis-
sionen (och vad avser de Nya Aktierna, även efter Företrädesemissionen har genomförts). 

Ej säkerställda garantiåtaganden
Klövern har åtagit sig att garantera Företrädesemissionen i sin helhet för det fall Företrädesemissionen inte 
blir fulltecknad. Garantiåtagandet gentemot Tobin Properties är dock inte säkerställt genom pantsättning, 
spärrmedel eller andra liknande arrangemang för att säkerställa att emissionslikviden från Företrädesemis-
sionen kommer att tillföras Bolaget. Det finns en risk att de lämnade garantiåtaganden i Företrädesemissio-
nen inte uppfylls vilket skulle kunna få en väsentligt negativ effekt på Företrädesemissionens genomförande.
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E.3 Erbjudandets former 
och villkor
(forts.)

Teckningsperiod
Teckning av Nya Aktier med stöd av teckningsrätter (primär företrädesrätt) ska ske genom betalning under 
perioden från den 17 januari 2018 till och med den 31 januari 2017. Teckning ska även kunna ske utan stöd 
av teckningsrätter. Under denna period kan också anmälan om teckning av Nya Aktier göras utan stöd av 
teckningsrätter av dem som har tecknat Nya Aktier med stöd av teckningsrätter (subsidiär företrädesrätt). 
Styrelsen för Tobin Properties förbehåller sig rätten att förlänga teckningstiden vilket, om det blir aktuellt, 
kommer att offentliggöras av Tobin Properties via pressmeddelande senast den 31 januari 2018.

Teckning av Nya Aktier med stöd av teckningsrätter (primär företrädesrätt)
Teckning av Nya Aktier med stöd av teckningsrätter (primär företrädesrätt) ska ske genom betalning under 
teckningsperioden. Efter teckningstidens utgång blir outnyttjade teckningsrätter ogiltiga och saknar därmed 
värde. Efter den 31 januari 2018 kommer outnyttjade teckningsrätter, utan avisering från Euroclear, att bokas 
bort från innehavarens VP-konto. 

För att inte värdet av teckningsrätterna ska gå förlorat måste innehavaren antingen:
• sälja de teckningsrätter som inte ska utnyttjas att teckna Nya Aktier, senast den 29 januari 2018; eller
• utnyttja teckningsrätterna för att teckna Nya Aktier senast den 31 januari 2018, eller enligt instruktion från 
tecknarens förvaltare.

Emissionsredovisning
Med förbehåll för vissa undantag kommer aktieägare vars befintliga aktier är direktregistrerade på värdepap-
persdepåer med registrerade adresser i exempelvis Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, 
Singapore, Schweiz, Sydafrika, Sydkorea eller USA inte att erhålla Prospektet och heller inte kunna ta del av 
Prospektet på Bolagets hemsida. Dessa aktieägare kommer heller inte mottaga några teckningsrätter eller få 
möjlighet att teckna Nya Aktier. De teckningsrätter som annars skulle ha levererats till dessa aktieägare kom-
mer att säljas och försäljningslikviden, med avdrag för kostnader, kommer att utbetalas till sådana aktieägare. 
Belopp understigande 100 SEK kommer inte att utbetalas.

Tilldelning
Om inte samtliga Nya Aktier teckning med stöd av teckningsrätter (primär företrädesrätt), ska styrelsen be-
sluta om tilldelning av Nya Aktier tecknande utan stöd av teckningsrätter. Tilldelning ska därvid ske enligt 
följande: 

I första hand ska Nya Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt erbjudas samtliga aktieägare till teck-
ning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna Nya Aktier räcker för den teckning som sker med 
subsidiär företrädesrätt, ska de Nya Aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det sammanlagda 
antal aktier de äger i Bolaget per avstämningsdagen, oavsett om aktierna är stamaktier eller preferensaktier 
av serie A, och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

I andra hand ska, om samtliga Nya Aktier inte tilldelas enligt ovan, tilldelning ske till personer som anmält in-
tresse av att teckna Nya Aktier utan företrädesrätt och, vid överteckning, i förhållande till det antal Nya Aktier 
som anges i respektive teckningsanmälan, och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. 

Efter tilldelning av Nya Aktier som tecknats utan företrädesrätt kommer eventuella återstående Nya Aktier 
tilldelas Klövern som garanterar Företrädesemissionen.

Om teckningsrätter säljs, överförs såväl den primära som den subsidiära företrädesrätten till köparen.

Betalning
Betalning för tecknade och tilldelade Nya Aktier ska ske kontant i enlighet med instruktionen i avräknings-
notan som skickas till tecknaren. Erläggs inte betalning i rätt tid kan de Nya Aktierna komma att överlåtas till 
annan.

Efter erlagd betalning kommer Euroclear att sända ut en avi som bekräftelse på att BTA som tecknas utan 
stöd av teckningsrätter har bokats in på direktregistrerad aktieägares eller förvaltares VP-konto. De tecknade 
och betalda Nya Aktierna kommer att eventuellt bokföras som BTA 2 på VP-konto till dess att registrering av 
dessa Nya Aktier skett hos Bolagsverket.

Registrering av Företrädesemissionen hos Bolagsverket
Nya Aktier förväntas bli registrerade hos Bolagsverket omkring den 12 februari 2018.

Sammanfattning
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E.4

E.5

E.6

E.7

Intressen som 
har betydelse för 
Företrädesemissionen

Lock-up arrangemang

Utspädningseffekt

Kostnader som åläggs 
investeraren

Tobin Properties finansiella rådgivare i samband med Företrädesemissionen och upprättandet av Prospektet 
är ABG. ABG (samt till ABG närstående företag) har tillhandahållit, och kan i framtiden komma att tillhandahål-
la, olika finansiella, investerings-, kommersiella och andra tjänster åt Tobin Properties för vilka ABG erhållit, 
respektive kan komma att erhålla, ersättning.

Baker & McKenzie Advokatbyrå KB är legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen och upprättan-
det av Prospektet.

Vissa styrelseledamöter och ledande befattningshavare har ekonomiska intressen i form av innehav av aktier 
i Bolaget. 

Klövern har åtagit sig att till fullo garantera hela Företrädesemissionen och teckna Nya Aktier i Företrädese-
missionen för det fall att den inte blir fulltecknad.

Bolaget bedömer att det inte föreligger några intressekonflikter.

Ej tillämplig; inga lock-up avtal har ingåtts med anledning av Företrädesemissionen.

Företrädesemissionen kommer, vid fullteckning, medföra att antalet stamaktier i Bolaget ökar från 17 869 532 
till 20 461 915 stamaktier, vilket motsvarar en ökning om 15 procent. För de aktieägare som avstår att teckna 
stamaktier i Företrädesemissionen uppkommer en utspädningseffekt om totalt motsvarande 12,7 procent av 
det totala antalet stamaktier i Bolaget efter Företrädesemissionen.

Ej tillämplig; Bolaget ålägger inte investerare några avgifter eller skatter.

Sammanfattning
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RISKER RELATERADE TILL BOLAGET OCH DESS 
BRANSCH

MAKROEKONOMISKA FAKTORER

Fastighetsbranschen påverkas i stor utsträckning av makroekonomis-
ka faktorer såsom exempelvis allmän global eller lokal konjunktur- 
utveckling, tillväxt, sysselsättningsutveckling, produktionstakt för 
nya bostäder och lokaler, förändringar i infrastruktur, regionalekono-
misk utveckling, befolkningstillväxt, inflation och räntenivåer. Om en  
eller flera av dessa faktorer skulle utvecklas negativt kan det påverka  
efterfrågan på Bolagets bostäder och i förlängningen få en väsentlig  
negativ inverkan på Tobin Properties verksamhet, resultat och finan-
siella ställning. Marknadsstörningar inom fastighetsmarknaden, och 
särskilt stockholmsområdet där Bolaget i huvudsak bedriver sin verk-
samhet, kan påverka köpförmågan hos Bolagets kunder vilket i sin 
tur skulle minska efterfrågan på Bolagets erbjudande vilket kan få en 
väsentlig negativ inverkan på Koncernens verksamhet, resultat och 
finansiella ställning. 

GEOGRAFISK RISK

Koncernen bedriver i huvudsak sin verksamhet i storstockholmsom-
rådet och Uppsala och är därav främst exponerad mot makroekono-
miska faktorer som påverkar dessa områden. Koncernen är beroende 
av utvecklingen, och skulle i stor utsträckning påverkas av ändringar, 
i bostadsmarknaden i storstockholmsområdet och Uppsala. Svensk 
Mäklarstatistik rapporterade en bred nedgång på bostadsmarknaden 
där priserna på bostadsrätter i storstockholmsområdet under novem-
ber månad 2017 minskade med i genomsnitt 3 procent.1 Enligt Svensk 
Mäklarstatistik minskade kvadratmeterpriset i Uppsala Län under peri-
oden december 2016 - november 2017 med cirka 4 procent.2 En fort-
satt negativ utveckling på bostadsmarknaden inom dessa områden 
kan medföra att Bolaget inte får avsättning för hela eller delar av sina 
projekt inom dessa områden eller att Bolaget tvingas sänka utgångs-
priserna för bostadsrätterna. En fortsatt och/eller ihållande nedgång 
på bostadsmarknaden kan även innebära att Bolaget blir tvunget att 
omvandla bostadsrättsprojekt för att istället upplåta dessa med hy-
resrätt. Realisering av ovanstående risker kan få en väsentlig negativ 
inverkan på Koncernens verksamhet, resultat och finansiella ställning.

HUSHÅLLENS FÖRMÅGA ATT BETALA FÖR BOSTÄDER

Tobin Properties verksamhet består huvudsakligen av att driva och 
delta i fastighetsutvecklingsprojekt, primärt i syfte att skapa bostäder 
i storstockholmsområdet och Uppsala. Detta innebär att såväl viljan 
som förmågan att betala för bostäder har en avgörande betydelse för
Koncernens verksamhet, resultat och finansiella ställning. Viljan att 

betala för bostäder beror bland annat på hur väl vissa bostäder mot-
svarar efterfrågan på marknaden, aktiviteten på bostadsmarknaden, 
den allmänna prisutvecklingen på bostäder samt demografiska fakto-
rer, såsom in- och utflyttning till och från storstockholmsområdet och 
Uppsala. Vidare påverkas betalningsviljan av bland annat tillgången 
till och kostnaden för finansiering och alternativa boendeformer. För-
mågan att betala för bostäder påverkas bland annat av löneutveck-
lingen, sysselsättningen, skatte- och avgiftsnivåer, förändringar i lagar 
och förordningar och andra faktorer som generellt påverkar hushål-
lens ekonomi. Vidare påverkas betalningsförmågan av möjligheten 
för hushållen att göra ränteavdrag, erhålla lånefinansiering, bolåne-
ränteutvecklingen, samt av de lagstadgade, eller av bankerna tilläm-
pade, reglerna för maximal belåning och amorteringar. Om någon av 
ovanstående faktorer väsentligen skulle förändras negatigt skulle det 
kuna få en väsentlig negativ inverkan på Koncernens verksamhet, re-
sultat och finansiella ställning.

SKÄRPA AMORTERINGSKRAV

I slutet av november 2017 beslutade regeringen att anta det av Finan-
sinspektionen framlagda förslaget om skärpta amorteringskrav. För-
slaget innebär bland annat att alla nya bolånetagare som lånar mer än 
4,5 gånger av sin bruttoinkomst ska amortera en procentenhet mer 
av bolånet per år. Det antagna förslaget gäller utöver redan befintliga 
amorteringsregler som innebär att bolånetagare med en belånings-
grad på mellan 70-85 procent av bostadens värde ska amortera två 
procent av lånet till dess att belåningsgraden uppgår till 70 procent. 
Därefter ska amorteringar göras motsvarande en procent av bolånet 
ned till 50 procents belåningsgrad. De nya reglerna innebär således 
att hushåll med höga belåningsgrader i förhållande till inkomster kan 
få betala tre procent av bolånet i amorteringar. Effekterna av det nya 
amorteringskravet och vilken påverkan det får på Bolagets verksam-
het är alltjämt osäkra och kommer löpande utvärderas av Bolaget. 
Det finns en risk att de skärpta amorteringskraven medför att Bolaget 
inte får avsättning för sina bostadsprojekt eller att bostadsrättsprojekt 
måste omvandlas till hyresrätter. I förlängningen skulle en sådan ut-
veckling riskera att medföra ökade kostnader och/eller minskade in-
täkter för Bolaget. Om kunders vilja eller förmåga att betala för bostä-
der minskar kan det få en väsentlig negativ inverkan på Koncernens 
verksamhet, resultat och finansiella ställning.

RISKER RELATERADE TILL BOLAGETS AFFÄRSMODELL OCH 
FASTIGHETSPROJEKT

Den verksamhet som Tobin Properties bedriver och de olika typer av 
projekt som utförs av Bolaget är till sin natur utsatt för ett stort antal 
risker som exempelvis risk för felkonstruktioner, risk för förseningar i 

En investering i Tobin Properties aktier innefattar olika risker. Ett antal faktorer påverkar, eller kan påverka, Tobin Properties verksamhet både 
direkt och indirekt. Nedan beskrivs, utan någon viss ordning och utan anspråk på att vara uttömmande, några av riskfaktorerna och bety-
dande omständigheter som anses vara väsentliga för Tobin Properties verksamhet och framtida utveckling. De risker som beskrivs nedan 
är inte de enda risker som Bolaget och dess aktieägare kan exponeras för. Det finns andra risker som per dagen för Prospektet är okända 
för Bolaget eller som Bolaget per dagen för Prospektet inte anser är väsentliga men som också kan påverka Tobin Properties verksamhet, 
finansiella ställning eller rörelseresultat negativt. Om någon av nedan beskrivna risker, eller annan risk som Bolaget inte har kännedom om, 
faktiskt inträffar kan Bolagets affärsverksamhet, finansiella ställning och resultat påverkas på ett väsentligt negativt sätt. Detta kan också leda 
till att aktiekursen på Bolagets stamaktie faller avsevärt och en investerare riskerar att förlora en del av eller hela sin investering. Utöver detta 
avsnitt bör en investerare även i sin helhet beakta övrig information i Prospektet.

Prospektet innehåller framtidsinriktade uttalanden som kan påverkas av framtida händelser, risker och osäkerheter. Bolagets faktiska resultat 
kan skilja sig väsentlig från de resultat som förväntades i de framtidsinriktade uttalandena på grund av många faktorer, däribland men inte 
begränsat till de risker som beskrivs nedan.

RISKFAKTORER

1) maklarstatistik.se/pressmeddelanden/bred-nedgang-pa-bostadsmarknaden/  
2) maklarstatistik.se/omrade/riket/uppsala-lan/#/bostadsratter/12m
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slutförandet, operationella risker, risker relaterade till tillstånd och be-
slut från myndigheter och kommunala organ, miljörisker, politiska ris-
ker samt geografiska risker med mera. I det fall att Bolagets projekt 
blir försenade, kan det leda till att samarbetspartner och andra aktörer 
som Bolaget har ingått avtal med gällande, bland annat, fastighetsut-
veckling eller markanvisningar, kan påföra vite eller utkräva skadestånd 
av Bolaget. Fastighetsutvecklingsprojekt innefattar nykonstruktioner 
och ombildningar av befintliga byggnader. Det är en förutsättning för 
Bolagets fortsatta utveckling att sådana projekt blir genomförda fram-
gångsrikt. Koncernen är således beroende av att genomföra fastighets-
utvecklingsprojekt som är ekonomiskt lönsamma. Koncernen är också 
beroende av dess förmåga att bibehålla och rekrytera nödvändigt kom-
petens inom områden såsom bygg, projektering, design, arkitektur och 
marknadsföring samt förmågan att erhålla entreprenadavtal på godtag-
bara villkor för genomförande av ett projekt. 

Vidare är fastighetsutveckling beroende av, vid var tid, utbud och fi-
nansiering av nya projekt på för Bolaget godtagbara villkor inkluderat 
bland annat, tillgången till nya fastigheter för ombildning och nykon-
struktioner som utvecklingen av befintliga och nya projekt tillsam-
mans med utomstående investerare. Genomförandet av ekonomiskt 
lönsamma fastighetsutvecklingsprojekt kan dessutom bland annat på-
verkas av om projekten i tillräcklig grad svarar mot marknadens efter-
frågan, om efterfrågan eller pris på bostäder förändras, bristande pla-
nering, analys och kostnadskontroll, förändringar i skatter, samt andra 
faktorer som kan leda till fördröjningar eller ökade eller oförutsedda 
kostnader i projekten. Dessutom kan byggnadskostnaderna eskale-
ra under projektiden med anledning av exempelvis felkalkyleringar 
i förhållande till budgeten, oförutsedda förseningar i leverans av ma-
terial, problem med byggnationen eller andra faktorer utom Bolagets 
kontroll.

Koncernen är skyldig att slutföra projekten på ett, för potentiella kun-
der, konkurrenskraftigt och attraktivt sätt. Det är vanligt att Bolaget säl-
jer 60-70 procent av kontrakten i ett projekt innan byggstart. Bolaget 
är följaktligen beroende av dess förmåga att sälja relevanta bostads-
objekt till köpare utan att köparna har en möjlighet att se bostads-
objektet innan köpet och Bolaget måste därför vara framgångsrik i 
att övertyga köparna om att det de köper är också vad de söker. Ett 
viktigt led i detta arbete är att anlita välrenommerade och kvalificera-
de mäklarbyråer och Bolaget är i hög grad beroende av mäklarnas 
kunnande och förmåga att förmedla bostadsrätterna till minst de mini-
mipriser som Bolaget budgeterat för i sin affärsplan.

Om en eller flera av ovanstående faktorer skulle utvecklas negativt el-
ler om någon av de ovan beskrivna riskerna skulle realiseras, kan det 
få en väsentlig negativ inverkan på Koncernens verksamhet, resultat 
och finansiella ställning. 

TEKNISKA RISKER

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 dol-
da fel eller brister, skador samt föroreningar. Sådana tekniska problem 
kan komma att medföra förseningar av planerade nyproduktioner eller 
konverteringar, eller ökade kostnader för nyproduktion, konvertering 
och förvaltning av fastigheterna. Vidare finns risk för att Bolaget inte 
erhåller nödvändiga myndighetsbeslut eller tillstånd för nyproduktion, 
konvertering eller ändrad användning av förvärvade fastigheter, eller 

att förändringar i myndighetstillstånd, -planer, -föreskrifter eller lagstift-
ning leder till att fastighetsutvecklingsprojekt försenas, fördyras eller 
inte alls kan genomföras vilket kan få en väsentlig negativ inverkan på 
Koncernens verksamhet, resultat och finansiella ställning.

RISKER RELATERADE TILL TRANSAKTIONER OCH FÖRVÄRV

Tobin Properties affärsidé är att skapa värden genom att förvärva, ut-
veckla och sälja fastigheter. Fastighetstransaktioner är förenade med 
osäkerhet, såsom miljöfaktorer och tekniska problem, samt tvister rö-
rande transaktionen eller fastighetens skick. Förvärv av fastigheteter 
involverar exempelvis osäkerheter kring hanteringen av eventuella 
befintliga eller tillträdande hyresgäster, oförutsedda kostnader gäl-
lande miljösanering, ombyggnationer, hantering av tekniska problem, 
myndighetsbeslut och uppkomst av tvister relaterade till förvärvet el-
ler fastighetens skick. Sådana osäkerheter kan leda till förseningar i 
projekt eller ökade oförutsedda kostnader som kan få en väsentlig 
negativ påverkan på Koncernens verksamhet, resultat och finansiella 
ställning. 

Vid avyttring av bostäder föreligger osäkerhet kring exempelvis pris 
och möjligheten att få avsättning för samtliga bostäder i ett projekt. 
Bolaget har från tid till annan gjort åtaganden att köpa tillbaka osålda 
lägenheter. Sådana åtaganden utgör garantier som täcker osålda lä-
genheter inom sex månader efter inflyttning. Om flertalet lägenheter i 
ett eller flera projekt inte säljs kan det resultera i att Koncernen tvingas 
infria sina garantiåtaganden vilket följaktligen kan leda till ytterligare 
kostnader för Koncernen. Det standardiserade köpeavtalet för försälj-
ning av bostadslägenheter innehåller flertalet garantier utställda av 
Bolaget såsom garantier gällande giltigheten av kontrakt, miljörisker 
med mera. Vid försäljning av fastighetsbolag är det marknadspraxis 
att lämna garanti om att inga skattetvister eller andra legala tvister 
finns som i framtiden kan påverka ett bolag negativt. Sådana garan-
tier har normalt en begränsning i tid. I den mån Bolagets motparter 
med framgång gör anspråk på en eller flera utställda eller uppfattade 
garantier i köpeavtalen kan Bolaget komma att tvingas kompensera 
motparten ekonomiskt, till exempel genom att erlägga skadestånd 
eller justera köpeskillingen, vilket kan väsentlig negativ inverkan på 
Koncernens verksamhet, resultat och finansiella ställning.

Problem att hitta en marknad för bostäder till fördelaktiga priser eller 
krav som kan komma att riktas mot Tobin Properties eller dess intres-
seföretag kan leda till försening av projekt eller oförutsedda kostna-
der. Om någon av de ovan beskrivna riskerna skulle realiseras, kan 
det få en väsentlig negativ inverkan på Koncernens verksamhet, re-
sultat och finansiella ställning.

RISKER RELATERADE TILL TILLGÅNGEN OCH KONKURRENSEN 
OM ATTRAKTIVA BYGGRÄTTER 

Inom storstockholmsområdet och Uppsala konkurrerar Bolaget med 
ett antal andra aktörer inriktade på nybyggnation och konvertering av 
bostadsrätter. Bolaget, liksom dess konkurrenter, utvärderar löpande 
tillgången till byggrätter att exploatera i ovan nämnda syften. För att 
en byggrätt ska vara intressant för Bolaget måste Bolaget identifiera 
byggrätter där den potentiella värdetillväxten möter Bolagets affärs-
plan vilket inkluderar en analys och bedömning av byggrättens pris 
i förhållande till projektets förväntade kostnader och uppsatta lön-
samhetskrav samt byggrättens geografiska läge i förhållande till den 
förväntade målgruppen av bostadsköpare. Eftersom det finns flera 
bostadsutvecklare inom samma eller liknande fokusområde som Bo-
laget samt att tillgången till byggrätter som möter Bolagets krav är be-
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gränsad, finns en risk att Bolaget inte kan förvärva önskade byggrätter 
överhuvudtaget eller endast kan förvärva dessa till priser som inte lig-
ger inom ramen för vad som är kommersiellt acceptabelt för Bolaget. 

I de fall där Bolaget inte köper en fastighet av privata aktörer deltar 
Bolaget i olika förfaranden med kommuner och kommunala nämnder, 
till exempel markanvisningsförfaranden. Genom markanvisningsförfa-
randen fördelar kommunen eller staden mark till en eller flera intres-
senter inför en planering av nybebyggelse. Normalt har den byggher-
re som vinner en markanvisning ensamrätt att under viss tid och under 
vissa förutsättningar ensam förhandla med kommunen eller staden 
om exploatering av den aktuella marken som blivit anvisad. Markan-
visningsbeslut kan normalt fattas såväl före som efter detaljplanens 
fastställande. I markanvisningstävlingar och andra kommunala eller 
privata anbudstävlingar som utlyses konkurrerar Bolaget normalt med 
flera andra aktörer. Det finns risk att Bolaget inte vinner de markan-
visnings- eller anbudstävlingar som önskas, vilket kan medföra att 
Bolaget tvingas rikta in sig på annan mark som inte möter Bolagets 
krav och önskemål till lika hög grad. I den mån Bolaget inte erhåller 
byggrätter eller markanvisningar som möter Bolagets krav kan det få 
en väsentlig negativ inverkan på Koncernens verksamhet, finansiella 
ställning och resultat.

FASTIGHETERS VÄRDEFÖRÄNDRING

Värdet på fastigheterna påverkas av ett antal faktorer, dels fastig-
hetsspecifika, såsom driftskostnader och tillåten användning av fast-
igheten, dels marknadsspecifika såsom avkastningskrav och kapital-
kostnader, utifrån jämförbara transaktioner på fastighetsmarknaden. 
Avkastning från fastigheterna beror till stor del på bland annat Bola-
gets förmåga att fullborda de avsedda avyttringarna av fastigheterna 
och de kostnader och utgifter i utvecklingen och ombyggnaden av 
fastigheterna samt på förändringar i marknadsvärdet, vilket kan för-
ändras olika i olika delar av landet. Hyresintäkter och marknadsvärdet 
för fastigheter i allmänhet påverkas av de allmänna förutsättningarna i 
ekonomin såsom tillväxt i bruttonationalprodukten, sysselsättningsut-
vecklingen, inflation och förändringar i räntesatser och amorterings-
krav. Både fastighetsvärdet och hyresintäkter kan också påverkas 
av konkurrens från andra fastighetsägare, eller uppfattningar om po-
tentiella köpare eller hyresgäster i attraktionskraft, bekvämlighet och 
säkerhet av fastigheterna. Om en eller flera av ovanstående faktorer 
skulle utvecklas negativt, kan det få en väsentlig negativ inverkan på 
Koncernens verksamhet, resultat och finansiella ställning.

FRAMTIDA KAPITAL- OCH FINANSIERINGSBEHOV

Det är Tobin Properties bedömning att det befintliga rörelsekapitalet 
är otillräckligt för att täcka Bolagets behov under de kommande tolv 
månaderna. Tobin Properties behov av rörelsekapital sammanhänger 
huvudsakligen med åtaganden kopplade till projekt som ännu ej till-
trätts, primärt projekten i Nacka Strand, samt produktionskostnader för 
tillträdda projekt i pågående produktion. Bolaget beräknar att under-
skottet på rörelsekapital under de kommande tolv månaderna uppgår 
till cirka 600 MSEK, varav cirka 320 MSEK är hänförliga till framtida 
projekttillträden och cirka 280 MSEK till produktionskostnader för 
projekt i pågående produktion, och att det befintliga rörelsekapitalet 
räcker för att finansiera Bolagets verksamhet fram till maj 2018. 

Bolaget avser att finansiera det prognostiserade rörelsekapitalunder-
skottet med emissionslikviden från Transaktionerna, genomförda och 
framtida försäljningar av hela eller delar av vissa befintliga projekt, 
befintliga likvida medel samt ytterligare bankfinansiering. Emissions-
likviden från Transaktionerna beräknas uppgå till cirka 190 MSEK, efter 

avdrag för transaktionskostnader,  förutsatt att Företrädesemissionen 
full tecknas. Skulle Bolaget inte lyckas avyttra dessa projekt till ett till-
räckligt högt pris eller nå framgång i dess finansieringsdiskussioner 
kommer Bolaget att behöva söka alternativ finansiering. Exempel på 
alternativ finansiering kan vara ytterligare kapitalanskaffningar i form 
av aktiekapital eller medinvesteringar i befintliga projekt.

Den bransch inom vilken Tobin Properties är verksam är kapitalinten-
siv och genomförandet av enskilda projekt kräver att Bolaget under 
en relativt kort tidsperiod har tillgång till kapital för diverse betalningar 
för att fullfölja sina åtaganden. För att finansiera investeringar i bland 
annat nya fastighetsinvesteringar kan Tobin Properties behöva använ-
da tillgängliga finansiella tillgångar och/eller skaffa ytterligare finan-
siering genom att till exempel ta upp lån eller emittera nya stamaktier. 
Eventuella framtida emissioner kan komma att ske till såväl befintliga 
aktieägare och enskilda befintliga aktieägare som utestående inves-
terare, vilket kan komma att späda ut befintliga aktieägares innehav. 
Eventuella finansieringsbehov som i framtiden avses tillgodoses ge-
nom emission av finansiella instrument i Tobin Properties är vidare 
föremål för aktieägarnas godkännande därtill samt befintliga ägares 
eller andra investerares intresse för Bolagets aktier och affärsmodell. 
Tidigare beslutade och pågående investeringar kan även kräva ytterli-
gare finansiering jämfört med vad som ursprungligen bedömdes nöd-
vändigt. Tillgång till ytterligare finansiering är beroende av olika fakto-
rer såsom marknadsförhållanden, allmän kredittillgång, övergripande 
tillgång till kredit på finansmarknaderna samt Tobin Properties kredit-
värdighet. Det finns risk att Tobin Properties misslyckas med att säkra 
tillräcklig finansiering till gynnsamma villkor eller med att skaffa någon 
finansiering överhuvudtaget. En negativ utveckling i försäljningen el-
ler marginalerna alternativt oförutsedda förpliktelser, ändringar av tid-
punkten för skatteinbetalningar, reglering av leverantörsskulder eller 
inbetalda kundfordringar kan leda till brist på likviditet och rörelseka-
pital och därmed framtvinga behov av ytterligare finansiering med till 
exempel eget kapital eller lån. Det finns risk att detta inte kan ske till 
acceptabla villkor, och om Bolaget inte erhåller erforderlig finansie-
ring kan det misslyckas med att genomföra sin verksamhetsplan med 
minskad lönsamhet och finansiell flexibilitet som följd. Om någon av 
riskerna som beskrivs ovan skulle inträffa, kan det få väsentlig negativ 
effekt på Koncernens verksamhet, finansiella ställning eller resultat.

RISKER RELATERADE TILL LAGAR, TILLSTÅND OCH MYNDIGHETS-
BESLUT

Nya lagar och regler samt förändringar av gällande lagar och regler, 
som är tillämpliga på Tobin Properties verksamhet, såsom miljöbal-
ken (1998:808) och jordabalken (1979:994), kan ha negativ inverkan 
på Bolaget. 

För att fastigheterna ska kunna användas och utvecklas som avsett 
krävs dessutom olika myndighetstillstånd och -beslut. Det finns en 
risk att exempelvis nödvändiga detaljplaner (eller andra beslut och 
tillstånd) för projekt inom Koncernen inte kommer att antas av den be-
höriga kommunen eller att Koncernen eller dess intresseföretag inte 
kommer att få ett slutligt beslut om detaljplan inom den föreskrivna 
tidsperioden. För att kunna genomföra byggnation av bostäder på en 
fastighet krävs vidare en detaljplan och ett beviljat bygglov. Proces-
sen för att anta en detaljplan och bevilja ett bygglov genomförs i en-
lighet med plan- och bygglagen i kommunal regi. Processen medger 
sakägare att yttra sig över den föreslagna bostadsexploateringen och 
sakägare har även rätt att överklaga kommunala beslut. Överklagan-
den från sakägare kan medföra förseningar i planprocessen och att 
Bolagets planerade byggstarter skjuts på framtiden.  Skulle någon av 
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de ovan beskrivna riskerna realiseras kan det få en väsentlig negativ 
inverkan på Koncernens verksamhet, resultat och finansiella ställning. 

MILJÖRISKER

Fastighetsförvaltning och fastighetsutveckling medför miljöpåverkan. 
Enligt miljöbalken är utgångspunkten att den som bedrivit, och bedri-
ver, en affärsverksamhet som har bidragit till föroreningen eller andra 
miljöskador är ansvarig för skadorna. Om inte verksamhetsutövaren 
kan utföra eller bekosta efterbehandlingen av en förorenad fastighet 
är den som förvärvat fastigheten och som vid tidpunkten för förvärvet 
känt till, eller borde ha upptäckt föroreningen, ansvarig. Det innebär 
att krav under vissa förutsättningar kan riktas mot Tobin Properties 
eller dess intresseföretag för marksanering eller efterbehandling på 
grund av förekomst av eller misstanke om förorening i mark, vatten-
områden eller grundvatten för att säkerställa att fastigheten är i sådant 
skick som krävs enligt miljöbalken. Sådana krav kan få en väsentlig 
negativ inverkan på Koncernens verksamhet, resultat och finansiella 
ställning.

Koncernen bedriver ingen verksamhet som kräver tillstånd enligt miljö-
balken. Det kan dock vara, eller ha varit, hyresgäster inom fastigheter-
na som Koncernen direkt eller indirekt äger som bedriver verksamhet 
med särskilt tillstånd enligt miljöbalken som är verksamhetsutövare 
enligt miljöbalken. Vidare kan tidigare verksamhetsutövare ha utfört 
efterbehandling av en fastighet på ett, för tidpunkten, godtagbart sätt. 
Som en följd av ändrad användning för bostadsändamål, kan kraven 
för Koncernen komma att bli högre, vilket resulterar i att Koncernen 
kan stå för kostnader för efterbehandling och sanering för att kunna 
använda fastigheten så som önskas. Utöver detta kan ändrade lagar, 
förordningar och krav från myndigheter inom miljöområdet leda till 
ökade kostnader för Koncernen avseende sanering och efterbehand-
ling befintliga fastigheter eller i framtiden förvärvade fastigheter. Såda-
na förändringar kan också leda till ökade kostnader eller förseningar 
för Koncernen för att kunna genomföra fastighetsutveckling som Kon-
cernen önskar. Alla sådana krav kan få en väsentlig negativ inverkan 
på Koncernens verksamhet, resultat och finansiella ställning.

EXPLOATERINGSRISK

Då Tobin Properties huvudsakliga verksamhet är utveckling och  
ombyggnad av fastigheter är Bolaget till stor del beroende av dess 
möjligheter att exploatera mark som är relevant för fastighetsutveck-
ling. Om Bolaget inte skulle kunna exploatera så mycket markyta som 
är nödvändigt för att fullfölja Bolagets strategi och vid var tid gällande 
affärsplan, till exempel genom att inte erhålla markanvisningar från 
kommuner eller inte lyckas genomföra fastighetsöverlåtelser, skulle 
det kunna få en väsentlig negativ inverkan på Koncernens verksam-
het, resultat och finansiella ställning. 

BOLAGETS VERKSAMHET ÄR KONKURRENSUTSATT

Tobin Properties verkar i en konkurrensutsatt bransch. Bolagets fram-
tida konkurrensmöjligheter är bland annat beroende av Bolagets för-
måga att förutse framtida marknadsförändringar och trender, samt att 
snabbt reagera på befintliga och framtida marknadsbehov vilket kan 
resultera i ökade kostnader och kräva prissänkningar eller ändringar i 
Koncernens affärsmodell. Tobin Properties verkar på en marknad där 
ett flertal av Bolagets konkurrenter har större finansiella resurser än 
Bolaget. Bolagets konkurrenter kan i framtiden komma att förvärva, 
investera i eller etablera joint ventures med andra företag eller kon-
kurrenter som liksom Tobin vill adressera den av Bolaget identifierade 
målgruppen av bostadsköpare. En sådan utveckling skulle kunna leda 

till att Bolagets konkurrenter för en aggressiv prisstrategi eller har möj-
lighet att betala mer än Bolaget för attraktiva byggrätter. Ökad konkur-
rens från befintliga och nya marknadsaktörer såväl som försämrade 
konkurrensmöjligheter kan få en väsentlig negativ inverkan på Kon-
cernens verksamhet, resultat och finansiella ställning.

NYCKELPERSONER

Koncernen har en förhållandevis liten organisation vilket gör Bolaget 
beroende av individuella nyckelpersoner. Koncernens framtida ut-
veckling är starkt beroende av bolagsledningens och andra nyckel-
personers kompetens, erfarenhet och engagemang. Dessa anställda 
har också en omfattande kunskap om Koncernen och branschen i 
allmänhet. Därför är det viktigt för Koncernens framtida verksamhet 
och utveckling att behålla, och vid behov även rekrytera, kompetenta 
medarbetare. Om Koncernen skulle bli oförmögen att behålla eller re-
krytera sådana anställda, kan det få en väsentlig negativ inverkan på 
koncernens verksamhet, resultat och finansiella ställning.

Tobin Properties är beroende av ett antal nyckelpersoner, däribland 
Bolagets grundare Erik Karlin och Johan Varland som tillika är styrel-
seledamöter och indirekta huvudägare i Bolaget. Dessa nyckelper-
soner är viktiga för en framgångsrik utveckling av Tobin Properties. 
Om nyckelpersoner lämnar Bolaget kan det få en väsentlig negativ 
inverkan på Koncernens verksamhet, resultat och finansiella ställning.

NEGATIV PUBLICITET

Tobin Properties renommé är viktig för verksamheten. Bolaget inriktar 
sig mot en tydligt identifierad krets av bostadsköpare och det är av 
vikt att Bolagets projekt och profil överensstämmer med denna måls-
grupps preferenser och förväntningar. Om Bolaget bostadsprojekt 
inte lever upp till målgruppens förväntningar eller om Bolagets varu-
märke figurerar i sammanhang som inte överensstämmer med Tobins 
profil finns en risk att Bolagets kunder och andra intressenter tappar 
förtroendet för Bolaget vilket i förlängningen kan skada dess renom-
mé. Om Bolaget eller ledande befattningshavare skulle agera i strid 
med Bolagets värderingar eller om Bolagets projekt inte skulle uppnå 
marknadens förväntningar skulle Bolagets renommé kunna skadas. 
Även omotiverad negativ publicitet kan skada Bolagets renommé. Re-
nomméskador kan få en väsentlig negativ inverkan på Koncernens 
verksamhet, resultat och finansiella ställning.

KONCERNENS UPPLÅNING OCH RÄNTERISK

Koncernen finansierar sin verksamhet i huvudsak genom lån. Koncer-
nens räntebärande och icke-räntebärande skulder innehas i huvud-
sak direkt av Koncernens fastigheter som ägs genom dotterbolag och 
intresseföretag. Långivarna är svenska banker, kunder och privata och 
institutionella investerare. I vissa fall innehåller låneavtalen koventan-
ter som föreskriver särskilda åtaganden så som Loan-To-Value, vilket 
innebär att långivaren har rätt till omedelbar återbetalning av krediter 
som beviljats eller kräva ändring av lånevillkoren om låntagaren inte 
uppfyller sina skyldigheter. 

Bolaget har även ett utestående treårigt säkerställt obligationslån 
med en ram om maximalt 500 MSEK med förfall den 1 juli 2019 som 
per dagen för Prospektet är utnyttjat till fullo. Bolaget har utnyttjat obli-
gationslånet i fyra trancher. Den första tranchen emitterades den 22 
juni 2016 om 225 MSEK och löper med en rörlig ränta om STIBOR 
3M + 9.00 procent med kvartalsvis utbetalning. Den andra tranchen 
emitterades den 14 september 2016 och utgjorde en emission om 75 
MSEK till 101,25 procent av det nominella värdet med en ränta om STI-
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BOR 3M + 8.5 procent. Den tredje tranchen emittera des den 15 januari 
2017 och utgjorde en emission om 170 MSEK till 102,25 procent av det 
nominella värdet med en ränta om STIBOR 3M + 9,0 procent. Den fjär-
de tranchen emitterades den 14 mars 2017 och utgjorde en emission 
om 30 MSEK till 102,25 procent av det nominella värdet med en ränta 
om STIBOR 3M + 9,0 procent.

Långivarna har vid all projektfinansiering rätt att erhålla återbetalning 
före Koncernen genom ett så kallat underordnat avtal. Räntebäran-
de skulder kan generera räntekostnader som kan vara högre än de 
vinster som skapas av de investeringar som gjorts av Koncernen. Lå-
nefinansiering för att göra investeringar ökar Koncernens exponering 
mot förlust av kapital och högre räntekostnader. Ränta på Koncernens 
upplåning är från tid till annan föremål för fluktuationer i gällande rän-
tor. Ränteförändringar kan leda till förändringar i verkligt värde, för-
ändringar i kassaflöde och fluktuationer i Koncernens resultat och om 
dessa ränterisker realiseras kan det få en väsentligt negativ inverkan 
på Koncernens verksamhet, resultat och finansiella ställning. 

Om Koncernen skulle bryta mot några av sina finansiella åtaganden i 
låneavtalen eller obligationslånet skulle det kunna leda till att dessa 
sägs upp till omedelbar betalning eller att säkerheter tas i anspråk av 
borgenärerna, vilket kan få en väsentligt negativ inverkan på Koncer-
nens verksamhet, resultat och finansiella ställning.

RISK FÖR OTILLRÄCKLIGT FÖRSÄKRINGSSKYDD

Om Koncernen inte kan bibehålla sitt försäkringsskydd på accepta-
bla villkor eller om framtida affärskrav överstiger eller faller utanför 
Koncernens försäkringsskydd eller om Koncernens avsättningar för 
oförsäkrade kostnader inte är tillräckliga för att täcka de slutliga kost-
naderna kan det få en väsentlig negativ inverkan på Koncernens verk-
samhet, resultat och finansiella ställning.

Tobin Properties har tecknat försäkringar som täcker kärnverksam-
heten mot förluster och/eller potentiellt ansvar i förhållande till krav 
från tredje man. Bolagets försäkringar omfattar exempelvis områden 
såsom egendoms-, avbrotts-, ansvars- och rättsskyddsförsäkring.  
Vissa typer av förluster täcks generellt sett inte av försäkringar efter-
som sådana förluster inte anses vara möjliga att försäkra. Detta kan 
till exempel omfatta skada som orsakats med anledning av krig eller 
terrorism samt tjänsteansvar eller personligt ansvar där det har fö-
rekommit oaktsamhet, uppsåt eller kriminella handlingar. Vidare kan 
det finnas förluster som uttryckligen undantagits eller av annan an-
ledning inte omfattas av Bolagets befintliga försäkringar. De flesta av 
Tobin Properties försäkringar är begränsade (försäkrade belopp) till 
vissa högsta belopp per skada eller serie av skador eller såvitt avser 
totalbelopp under en viss försäkringsperiod. Ersättning är dessutom 
generellt beroende av att den försäkrade har betalat överskott eller 
självrisk och att det maximala beloppet under försäkringen inte redan 
har utbetalats. Om en förlust inte täcks av försäkring, överstiger be-
loppsbegränsning eller föranleder följdförluster kan det få en väsent-
lig negativ inverkan på Koncernens verksamhet, finansiella ställning 
och resultat.

POLITISK RISK

Koncernen är föremål för politiska risker då kommunerna har plan-
monopol vilket innebär att kommunerna enbart kan besluta vilken 
part som ska kunna utnyttja det aktuella markområdet. Förskjutning-
ar av makt och/eller lokala opinionen kan därmed påverka Koncer-
nens förmåga att utnyttja mark. Bolaget upplever till exempel att det 
i kommuner, i vilka den politiska majoriteten är mer välvilligt inställda 
till nybyggnation och allmän utveckling av stadsbilden genom privata 

initiativ, är lättare att erhålla byggrätter eller markanvisningar som är 
förenliga med Bolagets affärsmodell. En annan faktor som påverkar 
Bolagets framgång är politiska beslut relaterade till befolkningstillväxt, 
exempelvis avseende invandring och rörlighet på bostadsmarknaden. 
Urbaniseringen drivs av flera faktorer, bland annat koncentreras in-
vandringen till storstäderna där jobben är fler och till viss del sker om-
flyttningar inom landet från landsbygd till storstad. I den mån politiska 
beslut tas som påverkar en jämn invandring eller i övrigt rörligheten 
på bostadsmarknaden samt om förändringar i den politiska miljön 
skulle ske, såväl som på nationell eller kommunal nivå, kan det få en 
väsentlig negativ inverkan på Koncernens verksamhet, resultat och 
finansiella ställning.

SKATTE-, LAG- OCH KOSTNADSRISKER 

Koncernen och intresseföretagens verksamhet påverkas, från tid till 
annan, av gällande svenska skatteregler. Förändringar i bolagskatten 
och fastighetsskatten, såväl som andra skattebelastningar och bidrag 
kan komma att påverka förutsättningarna för Koncernens verksamhet. 
Dessa skattebelastningar och bidrag kan komma att ändras i fram-
tiden. Bolagsskatten är ofta föremål för förändring varför det finns 
en risk att skattesatserna kan komma att förändras i framtiden. Det 
finns också en risk att andra regelförändringar kan ske vilket påverkar  
fastighetsägande. Förändringar i bolagskatt och andra skattebelast-
ningar skulle kunna ha en negativ inverkan på Koncernens verksam-
het och resultat. En förändring av skattereglerna, sedvänja eller praxis, 
vilket till exempel kan innebära en justering av bolagsskattessatsen 
eller förändrade möjligheter för skattemässiga avskrivningar, kan 
leda till en framtida förändring av Koncernens skattesituation. Ny eller 
ändrad lagstiftning och föreskrifter kan innebära oväntade kostnader 
eller pålägga restriktioner på utvecklingen av verksamheten eller på 
annat sätt påverka nettointäkterna. Regeländringar, beslut ifrån skat-
teverket eller en ökad skatteskyldighet för Koncernen, kan försvaga 
Koncernens nuvarande eller tidigare skattesituation. Det finns en risk 
att Koncernens rättstillämpning kan vara felaktig eller inte överens-
stämmande, eller att lagar och föreskrifter ändras, även med möjlig 
retroaktiv verkan. 

Koncernens skattesituation påverkas också om transaktioner mellan 
bolag inom Koncernen eller med intresseföretag och mellan Kon-
cernen, intresseföretagen och bostadsrättsföreningar, i anslutning till 
projekt, betraktas som marknadsmässigt prissatta. Det finns en risk 
att Koncernens tolkning av tillämplig skattelagstiftning och föreskrifter, 
eller att råd från skatterådgivare, är felaktig, eller att sådan lag och fö-
reskrift ändras med möjlig retroaktiv verkan. Vidare kan framtida änd-
ringar i tillämpliga lagar och föreskrifter påverka villkoren för Koncer-
nens och dess intresseföretags verksamhet. I detta hänseende bör 
uppmärksammas att Finansdepartementet i juni 2017 avlämnade en 
promemoria avseende nya skatteregler för företagssektorn. Förslaget 
bygger bland annat på EU-direktiv om fastställande av regler mot skat-
teflyktsmetoder och innebär en generell begränsning av ränteavdrag 
inom bolagssektorn. Avdragsutrymmet föreslås uppgå till antingen 30 
procent av EBIT och i andra hand 25 procent av EBITDA. Förslaget 
innehåller vidare bland annat vissa begränsningar av ränteavdrag för 
vissa interna lån. Reglerna föreslås träda i kraft 1 juli 2018. Om regler 
om begränsning av skatteregler inom företagssektorn införs i enlighet 
med förslaget, finns en risk att Bolagets skattekostnader ökar samt 
påverkar Bolagets möjlighet att attrahera externt kapital, i synnerhet 
från utlandet, negativt, vilket kan få en väsentlig negativ inverkan på 
Koncernens verksamhet, finansiella ställning och resultat. 

I slutet av mars 2017 presenterades den så kallade paketeringsut-
redningen3 sitt förslag till ändrade skatteregler för fastighetsbolag. 

3) SOU 2017:27, Vissa frågor inom fastighets- och stämpelskatteområdet.
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Bland annat innebär förslaget att skattebelastningen vid en pakete-
rad transaktion, när en fastighet säljs som en tillgång i ett bolag, ska 
överensstämma med skattebelastningen om fastigheten istället hade 
sålts direkt, det vill säga inte som en tillgång i ett bolag, både vad 
gäller vinstbeskattning och stämpelskatt. Totalt sett medför detta en 
ökad skattebelastning för företag som omfattas av reglerna. Även om 
regeringen har uttalat att förslaget inte kommer att ingå budgetpro-
positionen för hösten 2017 finns en risk att regeringen i ett senare 
skede antar förslaget. Om Bolagets totala skattemässiga belastning 
ökar, antingen till följd av implementering av förevarande eller andra 
förslag, kan det få en väsentlig negativ inverkan på Bolagets verksam-
het, finansiella ställning och resultat.

FINANSIERING

De fastighetsutvecklingsprojekt som Tobin Properties driver och är 
delägare i är separat finansierade med eget kapital och lånefinansie-
ring från bank. Projekten är också finansierade av utställda preferens-
aktier. Fastighetsutvecklingsprojekten kan komma att fördröjas eller 
drabbas av oförutsedda, eller ökade kostnader på grund av faktorer 
utanför Tobin Properties kontroll. Om sådana omständigheter inträffar 
kan det innebära att projekten inte kan slutföras innan lånen förfaller, 
eller att sådana ökade kostnader inte ryms inom beviljade kreditfaci-
liteter. Om Tobin Properties inte skulle kunna erhålla finansiering för 
förvärv eller utveckling, förlängning eller utökning av befintlig finan-
siering eller refinansiering av tidigare erhållen finansiering, eller bara 
kan erhålla sådan finansiering på oförmånliga villkor kan det få en 
väsentlig negativ inverkan på Koncernens verksamhet, resultat och 
finansiella ställning.

KREDITRISK

Koncernen och dess intresseföretag är exponerade mot risken att 
inte få betalt för de bostäder eller fastigheter som avyttrats. Förutom 
kreditrisker i förhållande till kunder är Koncernen exponerad mot kre-
ditrisker i förhållande till andra parter så som intresseföretag till vilka 
ett koncernbolag har lämnat lån. Även Koncernens intresseföretag 
har lämnat lån i fastighetsutvecklingsprojekt. Det kan finnas en risk 
att motparter inte kan uppfylla sina åtaganden gentemot Koncernen 
eller dess intresseföretag. De nuvarande och potentiella kunderna 
och andra motparter kan hamna i en ekonomisk situation där de inte 
kan betala de avtalade avgifterna eller andra skulderna till Koncernen 
eller intressebolagen när de förfaller eller på annat sätt avstå från att 
fullgöra sina förpliktelser. Detta kan leda till förseningar och ökade 
kostnader för Koncernen. Om Koncernens motparter inte kan fullgöra 
sina åtaganden gentemot Koncernen, kan det få en väsentlig negativ 
inverkan på Koncernens verksamhet, resultat och finansiella ställning.

RISK RELATERAT TILL MEDINVESTERARE I INTRESSEFÖRETAG

Koncernens fastighetsutvecklingsprojekt sker i Koncernens intresse-
företag, varför Koncernen är beroende av samarbete och goda re-
lationer med medinvesterarna. Om något eller flera samarbeten inte 
längre utvecklas i en positiv riktning skulle det kunna leda till tvister 
och att intresseföretagen kan komma att upplösas och dess tillgångar 
realiseras på ofördelaktiga villkor, vilket skulle kunna ha en väsentlig 
negativ inverkan på Koncernens verksamhet, resultat och finansiella 
ställning. Koncernens förmåga att påbörja nya, eller utveckla existe-
rande, samarbeten i intresseföretagen kan påverka möjligheten att 
framgångsrikt slutföra påbörjade, planerade eller nya projekt. Om ett 
sådant samarbete inte kan påbörjas eller utvecklas på villkor som är 
ofördelaktiga för Koncernen, kan det resultera i att Koncernens pro-
jekt blir försenade, att projekten inte kan finansieras eller färdigställas 
som planerat, eller endast kan färdigställas med minskad lönsamhet 
eller förlust.

Vidare är Koncernen beroende av utförandet hos nuvarande och 
framtida delägare i intresseföretagen, vilket kan resultera i minskad 
driftsflexibilitet av verksamheten, till exempel gällande investeringar i, 
eller förfogande över, fastigheter i intresseföretagen. Därtill finns det 
en risk om intresseföretagen utvecklas på ett sätt som är negativt för 
Koncernen, att Koncernen inte kan vidta de åtgärder som de anser 
vara mest fördelaktiga. Om någon av de ovannämnda riskerna ma-
terialiseras, kan det få en väsentlig negativ inverkan på Koncernens 
verksamhet, resultat och finansiella ställning.

TVISTER

Bostadsrättsföreningen Solterrassen på Solsidan hävde med omedel-
bar verkan ett entreprenadkontrakt på grund av försening. Entrepre-
nören genomgick rekonstruktion och gick senare i konkurs. Koncer-
nen fick ut högsta beloppet i enlighet med en garanti, cirka 4 MSEK; 
dock översteg Bolagets kostnader det utbetalda beloppet. Koncer-
nen (bostadsrättsföreningen) har stämt entreprenörens styrelse, då 
styrelsen skulle ha varit medveten om byggentreprenörens finansiella 
ställning. Tvisten är pågående och dom från tingsrätt förväntas under 
2019. Därutöver diskuteras några ytterligare frågor rörande garantier 
och byggnaden. Koncernens direkta åtaganden är begränsat till 30 
procent av holdingbolaget Solterrassen i Solsidan AB, som har sålt 
ett aktiebolag till bostadsrättsföreningen. Koncernen anser att tvisten 
inte kommer att ha en negativ effekt på Koncernen, men en tvist kan 
bli tidskrävande och resultera i kostnader, vars storlek inte alltid är 
förutsebara och kan påverka varumärket och kan få väsentlig negativ 
inverkan på Koncernens verksamhet, resultat och finansiella ställning. 
Därutöver har en entreprenör i ett avslutat projekt framställt krav till 
Bolaget om ytterligare ersättning för utförda arbeten. Kravet uppgår 
till 35,5 MSEK och Bolaget har motsatt sig kravet i sin helhet. Bolaget 
för, per dagen för Prospektet, diskussioner med entreprenören och 
inga rättsliga förfaranden har inletts. Det finns en risk att rättsliga förfa-
randen med anledning av diskussionerna inleds, antingen av Bolaget 
eller av entreprenören, vilket kan, vid negativt utfall för Bolaget, på-
verka Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat väsentligt 
negativt.

Tobin Properties kan även i framtiden komma att bli inblandad i tvister. 
Bolagets verksamhet kräver bland annat myndighetsbeslut, att avtal 
träffas och efterlevs i förhållande till tredje parter samt i övrigt följer 
varje nationellt, regionalt eller kommunalt beslut och eller procedur 
för genomförande av byggnationsprojekten. Det finns en risk att Bo-
laget misstolkar sådana beslut, villkor eller procedurer och således 
agerar i strid mot avtal eller beslut, vilket i förlängningen kan komma 
att medföra tvister. Tvister är generellt sett krävande ur såväl tids- som 
kostnadsaspekt och det är svårt att förutse utgången på dessa. Vida-
re kräver tvister bolagsledningens och/eller styrelsen uppmärksamhet 
och det finns en risk att Tobin Properties behöver avsätta avsevärda 
resurser för att försvara sig i tvister. Bolaget kan vidare komma att bli 
föremål för andra anspråk, utredningar eller administrativa förfaran-
den. Dylika förfaranden kan, om de med framgång drivs mot Bolaget, 
kan medföra att Bolaget blir tvunget att betala skadestånd, att läm-
nade beslut dras tillbaka, att avtal upphävs och/eller att styrelse eller 
ledande befattningshavare i Bolaget riskerar straff- eller civilrättsliga 
sanktioner. Enskilda eller flera tvister kan få en väsentlig negativ in-
verkan på Koncernens verksamhet, finansiella ställning och resultat. 

Riskfaktorer
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RISKER RELATERADE TILL FÖRETRÄDES- 
EMISSIONEN OCH BOLAGETS STAMAKTIER 

RISK FÖR VOLATIL AKTIEKURS

Handel i värdepapper är alltid förknippad med risk och risktagande. 
Eftersom en aktieinvestering både kan stiga och sjunka i värde är det 
inte säkert att en investerare kan komma att få tillbaka investerat ka-
pital. Investeringar i Bolaget bör därför föregås av en noggrann analys 
av Bolaget, dess konkurrenter och omvärld samt generell informa-
tion om branschen. Aktiemarknaden i allmänhet och marknaden för 
mindre bolag i synnerhet, har upplevt betydande kurs- och volyms-
vängningar som många gånger har saknat samband med eller varit 
oproportionerliga i förhållande till Bolagets utveckling och faktiskt 
redovisade resultat. 

RISK FÖR ILLIKVID HANDEL I BOLAGET STAMAKTIER

Omsättningen i Tobin Properties aktier kan variera under perioder och 
avståndet mellan köp- och säljkurser kan från tid till annan vara stort. 
Likviditeten i Bolagets aktie kan påverkas av ett antal olika interna 
och externa faktorer. Till de interna faktorerna hör bland annat förvärv 
av nya bolag och kvartalsvariationer. Till de externa faktorerna hör 
allmänna ekonomiska förhållanden, branschfaktorer, konjunktur samt 
ytterligare faktorer som inte är relaterade till Bolagets verksamhets-
utveckling.

RISK AVSEENDE KLÖVERNS INFLYTANDE SOM STÖRSTA AKTIE-
ÄGARE

Efter att Transaktionerna genomförts kommer Klövern AB (publ) (”Klö-
vern”), genom sitt helägda dotterbolag Dagon Sverige AB, äga en 
betydande del av stamaktierna i Bolaget. Därför kommer Klövern ef-
ter Transaktionerna ha möjlighet att utöva betydande inflytande över 
utgången i de ärenden som hänskjuts till Tobin Properties aktieägare 
för godkännande, inklusive val av styrelseledamöter och eventuella 
ökningar av aktiekapitalet, samgåenden, konsolideringar eller försälj-
ningar av samtliga, eller nästan samtliga, Tobin Properties tillgångar. 
Det finns en risk att Klöverns intressen kan avvika från andra aktie-
ägares intressen och kan komma att utöva sitt inflytande över Tobin 
Properties på ett sätt som inte ligger i övriga aktieägares intresse.

HANDEL I TECKNINGSRÄTTER OCH BTA

Teckningsrätter och BTA kommer att handlas på Nasdaq First North 
Premier under perioden från och med den 17 januari 2018 till och med 
den 29 januari respektive 12 februari 2018. Det finns en risk att en aktiv 
handel i teckningsrätter eller BTA inte kommer att utvecklas på Nas-
daq First North Premier, eller att tillfredställande likviditet inte kommer 
att finnas tillgänglig under teckningsperioden vid den tidpunkt som 
sådana värdepapper handlas. Priset på Tobin Properties aktier, teck-
ningsrätter och BTA kan fluktuera under Företrädesemissionen (och 
vad avser de Nya Aktierna, även efter Företrädesemissionen har ge-
nomförts). Priset på Tobin Properties aktier kan falla under tecknings-
kursen som satts för teckning av Nya Aktier. En allmän nedgång på 
aktiemarknaden eller en snabb avmattning i konjunkturen skulle även 
kunna sätta Bolagets aktiekurs under press utan att detta har orsakats 
av Bolagets verksamhet.

FÖRSÄLJNING AV AKTIEINNEHAV FRÅN STÖRRE AKTIEÄGARE

Kursen för stamaktierna i Tobin Properties kan sjunka om det sker om-
fattade försäljning av stamaktier i Bolaget, särskilt försäljningar från 
Tobin Properties styrelseledamöter, ledande befattningshavare och 
större aktieägare, eller när ett större antal stamaktier säljs. Försäljning-
ar av stora mängder stamaktier från de större aktieägarna, eller upp-
fattningen om att sådan försäljning kommer att ske, kan ha en negativ 
inverkan på Bolagets aktiekurs.

RISK FÖR UTSPÄDNING VID FRAMTIDA EMISSIONER

Tobin Properties kan komma att behöva ytterligare kapital för att finan-
siera sin verksamhet. Vidare kan Tobin Properties behöva göra inves-
teringar i ny teknologi och anskaffa ytterligare medel genom emission 
av stamaktier, aktierelaterade eller konvertibla skuldebrev. Det finns 
en risk för att ytterligare finansiering till acceptabla villkor inte kom-
mer att vara tillgänglig för Bolaget när det krävs, eller inte kommer att 
vara tillgänglig överhuvudtaget. Om Bolaget väljer att ta in ytterligare 
kapital, till exempel genom nyemission av stamaktier, finns det en risk 
för att Bolagets aktieägares ägarandelar kan komma att spädas ut vil-
ket även kan påverka priset på stamaktierna. Om dessa risker skulle 
realiseras kan det få väsentlig negativ effekt på investeras placerade 
kapital och/eller priset på stamaktierna. 

RISK RELATERAT TILL BOLAGETS MÖJLIGHET ATT LÄMNA UT-
DELNING

Bolagets utdelningspolicy är att årligen dela ut maximalt 25 procent 
av Bolagets resultat efter skatt samt efter fastställd utdelning på pre-
ferensaktier. Med undantag för halvårsvisa, fastställda utdelningar 
som sker till innehavare av preferensaktier av serie A återinvesteras 
per dagen för Prospektet eventuella vinster för att kunna expandera 
verksamheten. Vidare beror alla eventuella framtida utdelningar som 
Tobin Properties kan komma att betala på ett antal faktorer, såsom 
framtida intäkter, finansiella ställning, kassaflöden, behov av rörelse-
kapital, kostnader för investeringar och andra faktorer. Tobin Proper-
ties kan även komma att sakna tillräckligt med utdelningsbara medel 
och Tobin Properties aktieägare kanske inte kommer att besluta om 
att betala utdelningar. Det finns vidare många risker som kan komma 
att påverka Bolagets verksamhet negativt vilka kan innebära att Bola-
gets framtida resultat inte möjliggör utdelning.

EJ SÄKERSTÄLLDA GARANTIÅTAGANDEN

Klövern har åtagit sig att garantera Företrädesemissionen i sin hel-
het för det fall Företrädesemissionen inte blir fulltecknad. Garantiå-
tagandet gentemot Tobin Properties är dock inte säkerställt genom 
pantsättning, spärrmedel eller andra liknande arrangemang för att sä-
kerställa att emissionslikviden från Företrädesemissionen kommer att 
tillföras Bolaget. Det finns en risk att de lämnade garantiåtaganden i 
Företrädesemissionen inte uppfylls vilket skulle kunna få en väsentligt 
negativ effekt på Företrädesemissionens genomförande.

Riskfaktorer
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Extra bolagsstämman i Tobin Properties beslutade den 8 januari 2018 
att öka Bolagets aktiekapital genom en nyemission av stamaktier 
med företrädesrätt för Tobin Properties stamaktieägare (”Företrädes- 
emissionen”). Företrädesemissionen genomförs bland annat för att 
finansiera det prognostiserade rörelsekapitalunderskottet om cirka 
600 MSEK, varav cirka 320 MSEK är hänförliga till framtida projekt-
tillträden och cirka 280 MSEK till produktionskostnader för projekt i 
pågående produktion. Tobin Properties behov av rörelsekapital sam-
manhänger huvudsakligen med åtaganden kopplade till projekt som 
ännu ej tillträtts, primärt projekten i Nacka Strand, samt produktions-
kostnader för tillträdda projekt i pågående produktion. För mer infor-
mation, se avsnittet ”Bakgrund och motiv”.

Emissionsbeslutet innebär att Tobin Properties aktiekapital ökas med 
högst 259 238,30 SEK genom utgivandet av högst 2 592 383 Nya 
Aktier. Teckningskursen i Företrädesemissionen har fastställts av 
Bolagets styrelse i samråd med ABG och baseras i huvudsak på en 
sedvanlig marknadsmässig rabatt i förhållande till Bolagets aktiekurs 
och motsvarar även teckningskursen i den riktade nyemissionen som 
beslutades av extra bolagsstämman den 8 januari 2018 (den ”Riktade 
Emissionen” och gemensamt ”Transaktionerna”). 

Aktieägare erhåller en (1) teckningsrätt för varje stamaktie som aktie-
ägaren var registrerad för i Bolagets aktiebok på avstämningsdagen 
den 15 januari 2018. Fyra (4) teckningsrätter berättigar till teckning av 
en (1) Ny Aktie. Teckning ska ske under perioden från den 17 januari 
2018 till och med den 31 januari 2018, eller den senare dag som be-
stäms av styrelsen samt i övrigt i enlighet med vad som framgår av 
avsnittet ”Villkor och anvisningar”. I den utsträckning Nya Aktier inte 
tecknas med företrädesrätt ska dessa tilldelas aktieägare och andra 
investerare som tecknat Nya Aktier utan företrädesrätt i enlighet med 
avsnittet ”Villkor och anvisningar”. Med förbehåll för vissa undantag 
kommer aktieägare vars befintliga stamaktier är direktregistrerade på 
värdepappersdepåer med registrerade adresser i exempelvis Austra-
lien, Hong Kong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Schweiz, 
Sydafrika, Sydkorea eller USA inte att erhålla Prospektet och heller 
inte kunna ta del av Prospektet på Bolagets hemsida. Dessa aktieäga-
re kommer heller inte mottaga några teckningsrätter eller få möjlighet 
att teckna Nya Aktier. 

Under förutsättning att Företrädesemissionen fulltecknas kommer  
Tobin Properties tillföras totalt cirka 51,8 MSEK före transaktionskost-
nader.1 Vid full teckning i Företrädesemissionen kommer Bolagets 
aktiekapital härigenom att öka med cirka 259 238 SEK genom ny-
emission av 2 592 383 Nya Aktier. Antalet aktier i Bolaget kommer 
vid fullteckning att öka från 18 869 774 aktier till 21 462 157 aktier 
varav 20 461 915 utgör stamaktier och 1 000 242 utgör preferens-
aktier av serie A och antalet röster kommer öka från 17 969 556 till 

20 561 939. Befintliga aktieägare som väljer att inte delta i Före-
trädesemissionen kommer att få sin ägarandel utspädd med upp 
till 12,7 procent av antalet aktier och 12,6 procent av antalet röster  
efter genomförandet av Företrädesemissionen, men har möjlighet att 
ekonomiskt kompensera sig för utspädningseffekten genom att sälja 
tilldelade teckningsrätter i enlighet med vad som beskrivs i avsnittet 
”Villkor och anvisningar”.

Styrelsen förbehåller sig rätten att återkalla Företrädesemissionen för 
det fall händelser inträffar (före teckningsperiodens utgång) som med-
för avsevärda risker för det finansiella systemets stabilitet, betydande 
nedgång av den allmänna ekonomiska utvecklingen eller väsentliga 
politiska förändringar med påverkan på Bolagets verksamhet, där 
dessa händelser leder till att teckningsrätterna inte längre har något 
värde på grund av en ofördelaktig börsutveckling, eller att de som 
garanterat Företrädesemissionen och/eller de aktieägare som lämnat 
teckningsåtaganden drar tillbaka sina åtaganden. Nämnda händelser 
kan avse såväl omständigheter i Sverige som utomlands. Ett eventu-
ellt avbrytande av Företrädesemissionen kommer att meddelas ge-
nom pressmeddelande utan dröjsmål senast den 31 januari 2018.

AVSIKTSFÖRKLARINGAR OCH GARANTIÅTAGANDEN

Erik Karlin, VD och medgrundare i Tobin Properties, har meddelat sin 
avsikt att teckna sin andel i Företrädesemissionen. Erik Karlin äger per 
dagen för Prospektet 2 847 460 stamaktier motsvarande 25,0 procent 
av de totala aktierna och 27,2 procent av rösterna i Bolaget.

Klövern AB (publ) (”Klövern”) har åtagit sig att garantera Företrädese-
missionen i sin helhet för det fall Företrädesemissionen inte blir fullteck-
nad. Klövern kommer inte att tilldelas teckningsrätter för att delta i Fö-
reträdesemissionen, varför befintliga aktieägare kommer ges möjlighet 
att skydda sin ägarandel genom att delta i Företrädesemissionen. 

Efter den Riktade Emissionen kommer Klövern, genom sitt helägda 
dotterbolag Dagon Sverige AB, äga 7 500 000 stamaktier i Tobin Pro-
perties, motsvarande cirka 40 procent av antalet aktier och cirka 42 
procent av antalet röster i Bolaget. Efter Transaktionernas fullbordan-
de (under antagande att Företrädesemissionen blir fulltecknad) kom-
mer Klövern att äga stamaktier i Tobin Properties, motsvarande cirka 
35 procent av antalet aktier och cirka 36 procent av antalet röster. För 
det fall att Klövern fullgör sitt garantiåtagande för hela Företrädese-
missionen kommer Klövern att äga 10 092 383 stamaktier i Bolaget, 
motsvarande cirka 47 procent av antalet aktier och cirka 49 procent 
av antalet röster. Oavsett utfall i Företrädesemissionen kommer däri-
genom Klövern, enligt Takeover-reglerna för vissa handelsplattformar, 
vara skyldigt att offentliggöra ett budpliktsbud på Bolaget inom fyra 
veckor därefter.

Härmed inbjuds befintliga aktieägare i Tobin Properties att med företrädesrätt teckna Nya Aktier i Tobin Properties i enlighet med villkoren i 
Prospektet.

Stockholm den 16 januari 2018

Tobin Properties AB (publ)
Styrelsen

INBJUDAN TILL TECKNING AV 
STAMAKTIER I TOBIN PROPERTIES 

1) Emissionlikviden från Transaktionerna kommer totalt att uppgå till cirka 202 MSEK. De totala kostnaderna för Transaktionerna uppgår till cirka 12 MSEK. Då Transaktionerna genomförs 
inom ramen för den totala kapitanskaffningen kan inte transaktionskostnaderna redovisas separat avseende den Riktade Emissionen och Företrädesemissionen. Bolaget beräknas 
tillföras en nettolikvid från Transaktionerna om cirka 190 MSEK.
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Tobin Properties utvecklar bostäder och tillhörande fastigheter. Det 
sker antingen genom förvärv av byggrätter, förvärv av befintliga fast-
igheter i syfte att riva och producera nya bostäder och tillhörande 
fastigheter eller konvertering av kommersiella lokaler till bostäder och 
tillhörande fastigheter. Bolaget inriktar sig på attraktiva bostadslägen, 
främst i Storstockholmsområdet och i Uppsala.

Från om med hösten 2017 har Tobin förnyat sin strategi som syftar 
till att ha större kontroll av värde- och leveranskedjan. Bolaget avser 
också att bredda produktutbudet, från att endast utvecklat bostäder 
för bostadsrättsföreningar till att även utveckla bostäder för hyresrätts-
fastigheter samt andra kommersiella fastigheter som kompletterar ett 
kvarter eller bostadsområde.

Den 5 december 2017 ingick Tobin Properties styrelse ett avtal med 
Klövern AB (publ) (”Klövern”) där Klövern åtog sig att teckna aktier 
i Tobin Properties motsvarande cirka 150 MSEK genom den Riktade 
Emissionen. Styrelsens förslag till beslut om den Riktade Emissionen 
godkändes den 8 januari 2018 vid extra bolagsstämma. Transaktioner-
na stärker Bolagets balansräkning och tillför Bolaget cirka 190 MSEK 
efter avdrag för transaktionskostnader vilket stärker förutsättningarna 
för Tobin Properties att genomföra sin strategiska plan. Transaktions-
kostnaderna förväntas uppgå till 12 MSEK.

Att Bolagets balansräkning och likviditet stärks, samtidigt som Bolaget 
i Klövern får en etablerad och finansiellt stabil industriell huvudägare, 
förbättrar Tobin Properties förhandlingsposition gentemot banker och 
andra marknadsaktörer framöver. Bolaget har därutöver planer på att 
ytterligare stärka sin finansiella position genom avyttringar av projekt 
i sin projektportfölj under 2018. Bolaget bedömer dess möjligheter att 
lyckas med dessa försäljningar som goda.

Det är således Tobin Properties bedömning att det befintliga rörelse-
kapitalet är otillräckligt för att täcka Bolagets behov under de kom-
mande tolv månaderna. Tobin Properties behov av rörelsekapital 
sammanhänger huvudsakligen med åtaganden kopplade till projekt 
som ännu ej tillträtts, primärt projekten i Nacka Strand, samt produk-

tionskostnader för tillträdda projekt i pågående produktion. Bolaget 
beräknar att underskottet på rörelsekapital under de kommande 
tolv månaderna uppgår till cirka 600 MSEK, varav cirka 320 MSEK 
är hänförliga till framtida projekttillträden och cirka 280 MSEK till pro-
duktionskostnader för projekt i pågående produktion, och att det be-
fintliga rörelsekapitalet räcker för att finansiera Bolagets verksamhet 
fram till maj 2018. 

Bolaget avser att finansiera det prognostiserade rörelsekapitalunder-
skottet med emissionslikviden från Transaktionerna, genomförda och 
framtida försäljningar av hela eller delar av vissa befintliga projekt, be-
fintliga likvida medel samt ytterligare bankfinansiering. Bolaget för, per 
dagen för Prospektet, kommersiella förhandlingar med olika kreditgiva-
re avseende byggkreditiv gällande projekt i pågående produktion och 
i det fall Bolaget når en överens kommelse med någon av dessa kredit-
givare sjunker således Bola gets bedömda rörelsekapitalbehov till 320 
MSEK. Det befintliga rörel sekapitalet räcker i sådant fall för att finansiera 
Bolagets verksamhet fram till september 2018. Emissionslikviden från 
Transaktionerna beräknas uppgå till cirka 190 MSEK, efter avdrag för 
transaktionskostnader om cirka 12 MSEK, förutsatt att Företrädesemis-
sionen full tecknas. Bolaget bedömer vidare att dessa initiativ är tillräck-
liga för att tillsammans med Transaktionerna säkerställa tillräckligt rö-
relsekapital för de kommande tolv månaderna. Bolaget bedömer dess 
möjligheter att lyckas med dessa försäljningar och finansieringsdiskus-
sioner som goda. Skulle Bolaget inte lyckas avyttra dessa projekt till ett 
tillräckligt högt pris eller nå framgång i dess finansieringsdiskussioner 
kommer Bolaget att behöva söka alternativ finansiering. Exempel på 
alternativ finansiering kan vara ytterligare kapitalanskaffningar i form av 
aktiekapital eller medinvesteringar i befintliga projekt.

Transaktionerna, i kombination med en starkare industriell koppling 
till den nya huvudägaren Klövern, ger samtidigt goda möjligheter att 
snabbare exekvera på Bolagets strategi och vara en aktiv aktör av-
seende fastighets- och byggrättstransaktioner samt vid en framtida 
tänkbar konsolidering bland bostadsaktörer på den svenska fastig-
hetsmarknaden.

I övrigt hänvisar styrelsen till Prospektet i dess helhet som upprättats av styrelsen med anledning av Företrädesemissionen. Styrelsen för 
Tobin Properties är ansvarig för innehållet i Prospektet. Härmed försäkras att styrelsen för Tobin Properties har vidtagit alla rimliga försiktig-
hetsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna i Prospektet, såvitt styrelsen känner till, överensstämmer med faktiska förhållanden och att 

ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka dess innebörd. 

Stockholm den 16 januari 2018

Tobin Properties AB (publ)
Styrelsen

BAKGRUND OCH MOTIV 
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FÖRETRÄDESRÄTT OCH TECKNINGSRÄTTER

Den som på avstämningsdagen den 15 januari 2018 är registrerad 
som stamaktieägare i den av Euroclear för Tobin Properties räkning 
förda aktieboken äger företrädesrätt att teckna Nya Aktier i förhållan-
de till det antal stamaktier som innehades på avstämningsdagen (pri-
mär företrädesrätt). Nya Aktier som inte tecknas för med primär före-
trädesrätt ska erbjudas samtliga aktieägare (subsidiär företrädesrätt).
Den som på avstämningsdagen var registrerad som stamaktieägare i 
Tobin Properties erhåller en (1) teckningsrätt för varje på avstämnings-
dagen innehavd stamaktie. Fyra (4) teckningsrätter berättigar till teck-
ning av en (1) Ny Aktie. Endast ett helt antal aktier kan tecknas (det vill 
säga inga fraktioner). 

Aktieägare som väljer att inte delta i nyemissionen kan komma att få 
sin ägarandel utspädd med upp till motsvarande cirka 12,7 procent av 
det totala antalet aktier, men har möjlighet att kompensera sig för den 
ekonomiska utspädningseffekten genom att sälja sina teckningsrätter. 
Anmälan kan även göras för att teckna Nya Aktier som inte tecknats 
med stöd av teckningsrätter, se vidare ”Teckning av nya stamaktier 
utan stöd av teckningsrätter” nedan.

TECKNINGSKURS

De Nya Aktierna emitteras till en teckningskurs om 20 SEK per ny 
aktie. Courtage utgår ej. 

AVSTÄMNINGSDAG

Avstämningsdag vid Euroclear Sweden för fastställande av vilka som 
har rätt att erhålla teckningsrätter i nyemissionen är den 15 januari 
2018. Sista dag för handel med stamaktier i Tobin Properties inklusi-
ve rätt till deltagande i Företrädesemissionen är den 11 januari 2018. 
Stamaktierna i Tobin Properties handlas exklusive rätt till deltagande i 
Företrädesemissionen från och med den 12 januari 2018.

TECKNINGSPERIOD

Teckning av Nya Aktier med stöd av teckningsrätter (primär företrä-
desrätt) ska ske genom betalning under tiden från och med den 17 
januari 2018 till och med den 31 januari 2018. Teckning ska även kunna 
ske utan stöd av teckningsrätter. Under denna period kan också an-
mälan om teckning av Nya Aktier göras utan stöd av teckningsrätter 
av dem som har tecknat Nya Aktier med stöd av teckningsrätter (sub-
sidiär företrädesrätt). Styrelsen för Tobin Properties har rätt att förlänga 
teckningsperioden, vilket, i förekommande fall, kommer att meddelas 
genom pressmeddelande av Tobin Properties senast den 31 januari 
2018.

EMISSIONSREDOVISNING

DIREKTREGISTRERADE AKTIEÄGARE

Förtryckt emissionsredovisning med vidhängande inbetalningsavi 
skickas till direktregistrerade aktieägare och företrädare för aktieäga-
re som på avstämningsdagen är registrerade i den av Euroclear för 
Tobin Properties räkning förda aktieboken. Av emissionsredovisning-
en framgår bland annat antal erhållna teckningsrätter och det hela 
antal Nya Aktier som kan tecknas. VP-avi avseende registrering av 
teckningsrätter på VP-/servicekonto kommer inte att skickas ut. Aktie-
ägare som är upptagna i den i anslutning till aktieboken förda särskil-
da förteckning över panthavare och förmyndare erhåller inte någon 
emissionsredovisning utan meddelas separat.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIEÄGARE

Aktieägare vars innehav är förvaltarregistrerat vid bank eller annan 
förvaltare erhåller ingen emissionsredovisning. Teckning av och be-
talning för Nya Aktier ska istället ske till respektive förvaltare och i 
enlighet med instruktioner från respektive förvaltare.

AKTIEÄGARE I VISSA OBEHÖRIGA JURISDIKTIO-
NER

Tilldelning av teckningsrätter och utgivande av Nya Aktier till personer 
som är bosatta utanför Sverige kan påverkas av värdepapperslagstift-
ningen i sådana länder, se det i prospektet inledande avsnittet ”Viktig 
information”. Med anledning härav kommer, med vissa eventuella un-
dantag, aktieägare som har sina befintliga aktier direktregistrerade på 
VP-/servicekonton med registrerade adresser i Australien, Hongkong, 
Japan, Kanada, Singapore, Sydafrika eller USA eller någon annan ju-
risdiktion, i vilken det inte vore tillåtet att deltaga i Företrädesemis-
sionen, inte att erhålla några teckningsrätter eller tillåtas teckna Nya 
Aktier. De teckningsrätter som annars skulle ha levererats till dessa 
aktieägare kommer att säljas och försäljningslikviden, med avdrag för 
kostnader, kommer att utbetalas till sådana aktieägare. Belopp un-
derstigande 100 SEK kommer inte att utbetalas.

HANDEL MED TECKNINGSRÄTTER

Handel med teckningsrätter äger rum på Nasdaq First North Premier 
under perioden från och med den 17 januari 2018 till och med den 29 
januari 2018 under beteckningen ”TOBIN TR”. SEB och andra värde-
pappersinstitut med erforderliga tillstånd står till tjänst med förmedling 
av köp och försäljning av teckningsrätter. Vid försäljning av tecknings-
rätt övergår såväl den primära som den subsidiära företrädesrätten till 
den nya innehavaren av teckningsrätten. ISIN-koden för teckningsrät-
terna är SE0010740068.

TECKNING AV NYA AKTIER MED STÖD AV TECK-
NINGSRÄTTER

Teckning av Nya Aktier med stöd av teckningsrätter ska ske under 
teckningsperioden, senast den 31 januari 2018. Efter teckningsperi-
odens utgång blir outnyttjade teckningsrätter ogiltiga och saknar 
därmed värde. Efter den 31 januari 2018 kommer, utan avisering från 
Euroclear Sweden, outnyttjade teckningsrätter att bokas bort från 
innehavarens konto.

För att inte värdet av teckningsrätterna ska gå förlorat måste inneha-
varen antingen:

• utnyttja teckningsrätterna för att teckna Nya Aktier senast den 31 ja-
nuari 2018, eller enligt instruktioner från innehavarens förvaltare, eller

• sälja de teckningsrätter som inte ska utnyttjas senast den 29 januari 
2018.

DIREKTREGISTRERADE AKTIEÄGARES TECKNING

Direktregistrerade aktieägares teckning av Nya Aktier med stöd av 
teckningsrätter sker genom samtidig kontant betalning och anmälan 
antingen genom användande av den förtryckta inbetalningsavin eller 
en särskild anmälningssedel enligt något av följande alternativ:

• Om samtliga teckningsrätter enligt emissionsredovisningen från Euro- 
clear Sweden avses utnyttjas ska den förtryckta vidhängande inbe-

VILLKOR OCH ANVISNINGAR 

Villkor och anvisningar
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talningsavin användas. Inga tillägg eller ändringar får göras på avin. 

• Om teckningsrätter har köpts, sålts eller överförts från annat konto, 
eller av annan anledning ett annat antal teckningsrätter än det som 
framgår av den förtryckta emissionsredovisningen avses utnyttjas för 
teckning av nya stamaktier ska anmälningssedeln märkt ”Anmälnings-
sedel för teckning av aktier med stöd av teckningsrätter” användas. 
Samtidigt som den ifyllda anmälningssedeln skickas in till SEB på 
adressen nedan, ska betalning ske för de tecknade Nya Aktierna i 
enlighet med instruktion angiven på anmälningssedeln. Anmälnings-
sedel kan beställas från SEB under kontorstid på telefon 08-639 27 
50. Anmälningssedeln ska skickas till SEB, Emissioner R B6, 106 40 
Stockholm eller lämnas till något av SEB:s kontor i Sverige. Anmäl-
ningssedeln ska vara SEB tillhanda senast den 31 januari 2018.

DIREKTREGISTRERADE AKTIEÄGARE SOM INTE ÄR BOSATTA I 
SVERIGE OCH SOM ÄR BERÄTTIGADE ATT TECKNA NYA AKTIER 
MED STÖD AV TECKNINGSRÄTTER

Direktregistrerade aktieägare som inte är bosatta i Sverige och som är 
berättigade att teckna Nya Aktier med stöd av teckningsrätter (det vill 
säga inte är föremål för de restriktioner som beskrivs under ”Aktieä-
gare i vissa obehöriga jurisdiktioner” ovan) och som inte kan använda 
den förtryckta inbetalningsavin, kan betala i SEK genom bank i utlan-
det i enlighet med instruktionerna nedan:

SEB
Emissioner R B6
106 40 Stockholm
IBAN-nummer: SE59 5000 0000 0586 5100 5555
Bankkontonummer: 5865-10 055 55
SWIFT/BIC: ESSESESS

Vid betalning måste tecknarens namn, adress, VP-/servicekontonum-
mer och referensen från emissionsredovisningen anges. Sista betal-
ningsdag är den 31 januari 2018. Om betalning avser ett annat antal 
Nya Aktier än vad som framgår av emissionsredovisningen ska istället 
”Anmälningssedel för teckning av aktier med stöd av teckningsrätter” 
användas, vilken kan beställas från SEB under kontorstid på telefon 
08-639 27 50. Betalning ska ske enligt ovan angiven betalningsin-
struktion. Observera att referens från anmälningssedeln måste anges. 
Anmälningssedel ska vara SEB tillhanda på adressen ovan senast den 
31 januari 2018.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIEÄGARES TECKNING

Innehavare av depå hos förvaltare som önskar teckna Nya Aktier med 
stöd av teckningsrätter måste anmäla sig för teckning i enlighet med 
instruktion från sin eller sina förvaltare.

BETALDA TECKNADE AKTIER (BTA)

Efter erlagd betalning och teckning kommer Euroclear Sweden att 
sända ut en avi som bekräftelse på att BTA bokats in på tecknarens 
VP-/servicekonto. De nytecknade stamaktierna kommer att bokföras 
som BTA på VP-/servicekontot till dess att de Nya Aktierna har regist-
rerats vid Bolagsverket och BTA har bokats om till aktier. Leverans av 
de Nya Aktierna väntas ske omkring den 12 februari 2018. Någon VP-
avi utsänds inte i samband med denna ombokning.

Handel med BTA beräknas ske på Nasdaq First North Premier un-
der perioden från och med den 17 januari 2018 till och med den 12 
februari 2018. SEB och övriga värdepappersinstitut med erforderliga 
tillstånd står till tjänst med förmedling av köp och försäljning av BTA. 
ISIN-koden för BTA är SE0010740076. BTA kommer att handlas under 
kortnamnet ”TOBIN BTA”.

TECKNING AV AKTIER UTAN STÖD AV  
TECKNINGSRÄTTER

DIREKTREGISTRERADE AKTIEÄGARE OCH ÖVRIGA

Ansökan om teckning av Nya Aktier utan stöd av teckningsrätter ska 
göras på därför avsedd anmälningssedel, benämnd ”Teckning utan 
stöd av teckningsrätter”. Det är tillåtet att ge in fler än en anmälnings-
sedel, varvid dock endast den senast daterade anmälningssedeln 
kommer att beaktas. Anmälningssedlar kan erhållas från något av 
SEB:s kontor i Sverige samt från Tobin Properties webbplats www.to-
binproperties.se. Anmälningssedeln ska skickas till SEB, Emissioner R 
B6, 106 40 Stockholm eller lämnas till något av SEB:s kontor i Sverige. 
Anmälningssedeln ska vara SEB tillhanda senast den 31 januari 2018.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIEÄGARE OCH ÖVRIGA

Anmälan om teckning av Nya Aktier utan stöd av teckningsrätter ska 
ske till respektive förvaltare och i enlighet med instruktioner från den-
ne, eller om innehavet är/avses vara registrerat hos flera förvaltare, 
från envar av dessa.

TILLDELNING AV NYA AKTIER TECKNADE UTAN STÖD AV TECK-
NINGSRÄTTER

Om inte samtliga Nya Aktier tecknas med stöd av teckningsrätter (pri-
mär företrädesrätt) kommer tilldelning av Nya Aktier tecknade utan 
stöd av teckningsrätter att ske inom ramen för Företrädesemissionens 
högsta belopp enligt följande:

1. I första hand ska Nya Aktier som inte tecknas med primär företrädes-
rätt erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädes-
rätt). Om inte sålunda erbjudna Nya Aktier räcker för den teckning 
som sker med subsidiär företrädesrätt, ska de Nya Aktierna förde-
las mellan tecknarna i förhållande till det sammanlagda antal aktier 
de äger i Bolaget per avstämningsdagen, oavsett om aktierna är 
stamaktier eller preferensaktier av serie A, och i den mån detta inte 
kan ske, genom lottning.

2. I andra hand ska, om samtliga Nya Aktier inte tilldelas enligt ovan, 
tilldelning ske till personer som anmält intresse av att teckna Nya 
Aktier utan företrädesrätt och, vid överteckning, i förhållande till det 
antal Nya Aktier som anges i respektive teckningsanmälan, och, i 
den mån detta inte kan ske, genom lottning.

3. Efter tilldelning av Nya Aktier som tecknats utan företrädesrätt kom-
mer eventuella återstående Nya Aktier tilldelas Klövern som garan-
terar Företrädesemissionen.

Om teckningsrätter säljs, överförs såväl den primära som den subsidi-
ära företrädesrätten till köparen.

Som bekräftelse på tilldelning av Nya Aktier tecknade utan stöd av 
teckningsrätter översänds avräkningsnota till direktregistrerade aktie-
ägare och övriga med VP-/servicekonto. Tecknade och tilldelade Nya 
Aktier ska betalas kontant i enlighet med instruktion på avräknings-
notan, dock senast tre bankdagar från utskick av avräkningsnotan. 
Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i en-
lighet med respektive förvaltares rutiner. Inget meddelande kommer 
att skickas till de som ej tilldelats Nya Aktier. Ansökan om teckning 
av Nya Aktier är bindande. Om betalning ej görs i tid, kommer de 
Nya Aktierna överföras till annan. För det fall försäljningspriset är lägre 
än emissionskursen är den som först tilldelats de Nya Aktierna betal-
ningsskyldig för hela eller delar av mellanskillnaden.

Villkor och anvisningar
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De Nya Aktierna kommer att levereras efter att erforderlig registrering 
skett vid Bolagsverket. Sådan leverans beräknas ske omkring den 
12 februari 2018. Som bekräftelse på att Nya Aktier bokförts på VP-/
servicekontot kommer en VP-avi att översändas till direktregistrerade 
aktieägare och förvaltare.

REGISTRERING AV FÖRETRÄDESEMISSIONEN 
HOS BOLAGSVERKET

Nya Aktier förväntas bli registrerade hos Bolagsverket omkring den 
12 februari 2018.

RÄTT TILL UTDELNING

De Nya Aktierna berättigar till vinstutdelning första gången på den 
avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de Nya 
Aktierna införts den av Euroclear Sweden förda aktieboken. 

OFFENTLIGGÖRANDE AV UTFALLET I FÖRE-
TRÄDESEMISSIONEN

Preliminärt teckningsresultat i nyemissionen förväntas offentliggöras 
omkring den 5 februari 2018 genom ett pressmeddelande från Tobin 
Properties. Slutligt teckningsresultat förväntas offentliggöras omkring 
den 12 februari 2018.

HANDEL MED NYA STAMAKTIER

Tobin Properties stamaktier är upptagna till handel på Nasdaq First 
North Premier. Efter att Bolagsverket har registrerat de Nya Aktierna 
kommer även de stamaktier som ges ut i nyemissionen att handlas på 
Nasdaq First North Premier. Sådan handel beräknas inledas omkring 
den 14 februari 2018.

OÅTERKALLELIG TECKNING

Styrelsen förbehåller sig rätten att återkalla Företrädesemissionen för 
det fall händelser inträffar (före teckningsperiodens utgång) som med-
för avsevärda risker för det finansiella systemets stabilitet, betydande 
nedgång av den allmänna ekonomiska utvecklingen eller väsentliga 
politiska förändringar med påverkan på Bolagets verksamhet, där 
dessa händelser leder till att teckningsrätterna inte längre har något 
värde på grund av en ofördelaktig börsutveckling, eller att de som 
garanterat Företrädesemissionen och/eller de aktieägare som lämnat 
teckningsåtaganden drar tillbaka sina åtaganden. Nämnda händelser 
kan avse såväl omständigheter i Sverige som utomlands. Ett eventu-
ellt avbrytande av Företrädesemissionen kommer att meddelas ge-
nom pressmeddelande utan dröjsmål senast den 31 januari 2018.

Teckning av nya stamaktier, vare sig om detta sker genom utnyttjande 
av teckningsrätter eller ej, är oåterkallelig och tecknaren får inte åter-
kalla eller förändra teckningen av de nya stamaktierna, såtillvida inte 
annat följer av detta prospekt eller av tillämplig lag.

ÖVRIG INFORMATION

För det fall ett för stort belopp betalats in av en tecknare av Nya Akti-
er kommer Tobin Properties att ombesörja att överskjutande belopp 
återbetalas. Ingen ränta kommer att utbetalas för överskjutande be-
lopp.

Ofullständiga eller felaktigt ifyllda anmälningssedlar kan komma att 
lämnas utan beaktande. Om teckningslikviden inbetalas för sent, är 
otillräcklig eller betalas på felaktigt sätt kan ansökan om teckning 
komma att lämnas utan beaktande eller teckning komma att bedö-
mas ha skett för ett lägre belopp. Betald likvid som ej tagits i anspråk 
kommer i sådana fall att återbetalas. Ingen ränta kommer att utbetalas 
för sådan likvid.

BESKATTNING

För information rörande beskattning, se avsnittet ”Vissa skattefrågor 
i Sverige”.

TIDPLAN

Nedanstående tidplan anger och sammanfattar vissa viktiga datum avseende nyemissionen.

Sista dag för handel med stamaktier inklusive rätt att erhålla teckningsrätter 11 januari 2018

Första dag för handel med stamaktier exklusive rätt att erhålla teckningsrätter 12 januari 2018

Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen 15 januari 2018

Teckningsperioden inleds 17 januari 2018

Handel med teckningsrätter inleds 17 januari 2018

Handel med BTA inleds 17 januari 2018

Handel med teckningsrätter avslutas 29 januari 2018

Teckningsperioden löper ut 31 januari 2018

Preliminärt teckningsresultat i nyemissionen offentliggörs Omkring 5 februari 2018

Slutligt teckningsresultat i nyemissionen offentliggörs Omkring 12 februari 2018

Handel med BTA avslutas 12 februari 2018

Leverans av nya stamaktier Omkring 14 februari 2018

Handel med nya stamaktier inleds Omkring 14 februari 2018

Villkor och anvisningar
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INLEDNING

Tobin Properties ägnar sig åt utveckling av bostäder och tillhörande 
fastigheter, antingen genom förvärv av byggrätter, förvärv av befintliga 
fastigheter i syfte att riva och producera nya bostäder och tillhörande 
fastigheter eller konvertering av kommersiella lokaler till bostäder och 
tillhörande fastigheter. Bolaget inriktar sig på attraktiva bostadslägen, 
främst i Storstockholmsområdet och i Uppsala.

Det finns flertalet faktorer som påverkar marknadsförutsättningarna 
för bostadsutveckling i Sverige och framförallt Stockholmsregionen. 
Nedan listas de huvudsakliga av dessa faktorer, vilka också redogörs 
för i detalj i detta avsnitt.

• Växande svensk ekonomi
• Positiva makroförhållanden för svenska hushåll
• Underliggande latent behov av bostäder i Sverige
• Stadsutveckling och bostadspolitik som premierar design och stöd-

jer nybyggnation och utbyggnad av infrastruktur, såväl nationellt som 
lokalt i Stockholm

MARKNADSFÖRUTSÄTTNINGAR

VÄXANDE SVENSK EKONOMI

Sveriges BNP har utvecklats väl under de senaste åren. Mellan åren 
2000 och 2016 har Sveriges ekonomi, mätt som BNP i fasta priser, 
vuxit med 41 procent.1

Den regionala tillväxten i Stockholms län har historiskt varit speciellt 
stark jämfört med Sverige som helhet, särskilt under den tid av sva-
gare konjunktur som följde finanskrisen 2008. Under 2009 föll BNP i 
Sverige med 2,9 procent medan BNP i Stockholms län växte med 2,9 
procent. Även arbetslösheten i Stockholms län har varit mindre kon-
junkturkänslig historiskt och var med en arbetslöshet om 6,1 procent 
per utgången av tredje kvartalet 2016, vilket kan jämföras med Sveri-
ge som helhet med en arbetslöshet om 7,4 procent.2

De uppgifter avseende marknadstillväxt och marknadsstorlek samt Tobin Properties marknadsposition i förhållande till konkurrenterna som 
anges i Prospektet är Tobin Properties samlande bedömning, baserad på såväl interna som externa källor. De källor som Tobin Properties ba-
serat sin bedömning på är i huvudsak Statistiska Centralbyrån (”SCB”), Organisation for Economic Co-operation and Development (”OECD”), 
Eurostat, Tillväxt- och regionalplaneförvaltningen (”RUFS”) och Arbetsförmedlingen.

Därutöver har Tobin Properties gjort ett flertal uttalanden i Prospektet avseende sin bransch och sin konkurrensposition inom branschen. 
Dessa uttalanden är baserade på Bolagets erfarenhet och egen undersökning avseende marknadsförhållandena. Tobin Properties kan inte 
garantera att något av dessa antaganden är riktiga eller att de på ett korrekt sätt reflekterar dess marknadsposition inom branschen och 
ingen av Bolagets interna undersökningar eller information har blivit verifierade av oberoende källor, som kan ha uppskattningar eller åsikter 
avseende branschrelaterad information som skiljer sig från Tobin Properties. Marknads- och verksamhetsinformation kan innehålla uppskatt-
ningar vad avser framtida marknadsutveckling och annan framåtriktad information. Framåtriktad information innebär ingen garanti avseende 
framtida resultat eller utveckling, och verkligt utfall kan avvika väsentligt från de uttalanden som görs i den framåtriktade informationen. Infor-
mation som kommer från tredje man har återgivits korrekt och såvitt Bolaget kan känna till och förvissa sig om, genom jämförelse med annan 
information som offentliggjorts av berörd tredje man, har inga uppgifter utelämnats på ett sätt som skulle göra den återgivna informationen 
felaktig eller missvisande. 

MARKNADSÖVERSIKT

BNP utveckling, löpande priser, Stockholms län och Sverige (Riket) som helhet (index, 2005 = 100) Källa: SCB

POSITIVA MAKROFÖRHÅLLANDEN FÖR SVENSKA HUSHÅLL

Stimulerande penningpolitik och finanspolitik 
För många hushåll står räntekostnaden för merparten av den totala 
boendekostnaden, därmed har ränteläget i Sverige en påtaglig inver-
kan på betalningsviljan när det gäller köp av bostad. För att mildra  

effekterna av finanskrisen 2008/2009 har det under en längre tid 
förts en expansiv penningpolitik för att stimulera ekonomin. Riksban-
ken har sänkt sin styrränta, reporäntan, till historiskt låga nivåer och 

1) SCB 
2) Länsstyrelsen Stockholm, ”Läget i länet – Arbetsmarknad och ekonomi december 2017”
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uppgår per dagen för Prospektet till -0,50 procent. Men de låga ränte-
nivåerna gäller inte enbart för de rörliga räntorna, även bundna räntor 
har sjunkit rejält. De bundna räntorna ligger även de på historiskt låga 
nivåer, vilket tyder på att marknaden förväntar sig låga räntor under 
en längre tid framöver. Riksbanken räknar exempelvis med att höja 

reporäntan först i mitten av 20183. Den svenska bolånemarknaden har 
närmare sex år av fallande räntor vilket i stor utsträckning varit den 
pådrivande faktorn vad gäller bostadspriser i Sverige. Per 31 oktober 
2017 uppgick genomsnittsräntan för nya bolån till 1,54 procent, för fem 
år sedan uppgick den till 3,22 procent.

Även vissa finanspolitiska ingrepp i marknadsekonomin som ränteav-
drag samt ROT- och RUT-avdrag har bidragit till att sänka hushållens 
boendekostnader historiskt och därmed haft en positiv inverkan på 
bostadspriserna. På senare tid har dock finanspolitiken vänt och åt-
stramande åtgärder istället genomförts i ett försök att stävja den ök-
ande skuldsättningsnivån bland svenska hushåll. Exempel på sådana 
åtgärder är det amorteringskrav som infördes från och med den 1 juni 
2016. Amorteringskravet innebär att alla bolån med en belåningsgrad 
över 50 procent ska amorteras, där bolån med en belåningsgrad om 
50-70 procent ska amortera minst 1 procent årligen på lånat belopp 
och bolån med en belåningsgrad om över 70 procent ska amortera 
minst 2 procent årligen på lånat belopp. Den 30 november 2017 god-
kände regeringen finansinspektionens förslag om ytterligare skärpta 
amorteringskrav vilket börjar gälla från och med den 1 mars 2018 på 

alla nya bolån. De nya kraven innebär att nya bolån som överstiger 
mer än 4,5 gånger hushållets bruttoinkomst måste amorteras med en 
procentenhet extra av bolånet per år.4

Positiv utveckling av hushållens inkomst
Hushållens inkomster har ökat stadigt under de senaste åren. Under 
perioden 2005 till 2015 ökade den sammanräknade förvärvsinkom-
sten i Sverige och Stockholms län med 2,7 procent respektive 2,8 
procent. Stockholms län har den högsta medelinkomsten bland alla 
län i Sverige med ett medelvärde om 340 000 kronor för 2015, att 
jämföra med medelvärdet för hela Sverige om 290 000 kronor. En 
hög medelinkomst med positiv utveckling påverkar köpkraften och 
därmed prisbilden på bostadsmarknaden i samma riktning.

Historisk utveckling av bolåneräntor till hushåll i Sverige, nya avtal (upp till 3-månaders löptid)

Sammanräknad förvärvsinkomst, medelinkomst för boende i Sverige och Stockholms län hela året, tusentals kronor

Källa: SCB

Källa: SCB

3) Pressmeddelande från Riksbanken 26 oktober 2017 
4) Regeringen, ” Regeringen godkänner Finansinspektionens förslag om förstärkt amorteringskrav” 30 november 2017
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UNDERLIGGANDE LATENT BEHOV AV BOSTÄDER I SVERIGE

Eftersatt bostadsbyggande
Bostadsbyggandet i Sverige har varit lågt under en lång tid, sett ur 
ett historiskt perspektiv. I samband med finanskrisen under början av 
1990-talet sjönk bostadsbyggandet drastiskt och har sedan dess inte 
återhämtat sig till tidigare nivåer.

Sedan 2010 har nybyggnationen på den svenska marknaden emeller-
tid uppvisat en ökande trend, men fortsatt byggs alldeles för få lägen-
heter för att kompensera för den höga befolkningstillväxten i Sverige 
och framförallt i storstadsregionerna. 

Det faktum att bostadsbyggandet har eftersatts under en så pass 
lång tid har föranlett en stor bostadsbrist i Sverige och framförallt i 
storstadsområden som Stockholm, Göteborg och Malmö. Boverket 
uppskattar det totala behovet av bostäder i Sverige under perioden 
2017-2025 till 600 000, varav 322 000 under perioden 2017-2020 
och 278 000 under perioden 2021-2025.5 Tre fjärdedelar av dessa 
bostäder bör enligt Boverket byggas i områdena Stockholm, Göte-
borg och Malmö. Det totala behovet mellan 2017-2020, baserat på 
Boverkets uppskattningar, motsvarar ett årligt behov om drygt 80 000 
bostäder. Under 2016 färdigställdes nästan 46 000 nya lägenheter i 
Sverige, vilket motsvarar ett underskott på mer än 30 000 lägenheter.

Befolkningsökning och urbanisering
De senaste årens befolkningstillväxt har varit historiskt hög och upp-

gick exempelvis i genomsnitt till 1,1 procent under perioden 2011-2016, 
att jämföra med snittet under perioden 1970-1999 om 0,3 procent. 

Befolkningstillväxten i Sverige är i hög utsträckning beroende av in-
vandring då de årliga födelsetalen är väldigt låga. Fruktsamhetstalet, 
som mäter antalet födslar per kvinna uppgick 2016 till 1,85 och även 
om den naturliga folkökningen (födda minus döda) är positiv så un-
derstiger fruktsamhetstalet den nivå som krävs för att uppnå full re-
produktionsnivå om 2,1 födslar per kvinna.6 Migrationen har således 
en avgörande betydelse för befolkningstillväxten och av den totala 
befolkningstillväxten under 2016 om 144 136 personer utgjorde netto-
invandringen drygt 80 procent. Hög befolkningstillväxt främst genom 
invandring skapar i sin tur ett stort behov av bostäder.7

Antal färdigställda lägenheter jämfört med befolkningsförändringen i Sverige

Årlig befolkningstillväxt i Sverige i relation till genomsnittet under perioden 1970-1999

Källa: SCB

Källa: SCB

5) Boverket, Rapport 2017:17 ”Beräkning av behovet av nya bostäder till 2025” 
6) SCB 
7) SCB
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Befolkningstillväxten är särskilt hög i storstadsregioner som Stock-
holm på grund av den urbanisering som pågår i dessa områden. 
Urbaniseringen drivs av flera faktorer, bland annat koncentreras in-
vandringen till storstäderna där jobben är fler och till viss del sker 
omflyttningar inom landet från landsbygd till storstad. Dessutom föder 
urbaniseringen till viss del sig själv genom att antalet födda är många 
fler i absoluta tal i städerna jämfört med på landsbygden. Tillväxten är 
exempelvis nästan dubbelt så hög i Stockholms län som Sverige som 
helhet, under perioden 2011 till 2016 växte Stockholm i genomsnitt 
med 1,6 procent medan Sverige växte med 1,1 procent.

Inom Stockholms län finns ett antal kommuner som växer mer än an-
dra och där behovet av bostäder förväntas vara som störst. Närmare 
35 procent av befolkningsökningen de kommande 10 åren förväntas 
exempelvis komma från Stockholms stad med cirka 130 000 personer, 
därefter följer Nacka och Sundbyberg med cirka 25 000 respektive 
22 000 personer. 8

Befolkningstillväxten har en direkt inverkan på efterfrågan på bostä-
der i en region och mot bakgrund av att befolkningsmängden ökar 
snabbast i storstäder som Stockholm så bör även efterfrågan vara 
som störst just där. Som tidigare nämnts bedömer Boverket att Stock-
holm, Göteborg och Malmö kommer att stå för tre fjärdedelar av det 
framtida behovet av nya bostäder. Förutsatt att ett hushåll i genomsnitt 
består av två personer över 20 år krävs årligen 0,5 färdigställda lägen-
heter för varje person över 20 år som befolkningen ökar med för att 

undvika att bostadsbehovet ökar. Sedan 2007 har det fram till 2014 
har det årligen producerats färre än 0,5 lägenheter i Stockholms län 
för varje person över 20 år som befolkningen i länet ökat med. Under 
2015 och 2016 har bostadsproduktionen kommit ikapp och ligger i 
linje med befolkningsökningen. Det kvarstår dock ett stort ackumule-
rat underskott som under de senaste 10 åren uppgår till cirka 45 000 
lägenheter vilket grafen nedan visar.

Förväntad befolkningsökning 2015-2025 (Tobin Properties pågående projekt i brunt)

8) Tillväxt- och regionplaneförvaltningen (RUFS)

Källa: SCB
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Ackumulerat underskott av bostäder i Stockholms län under perioden 2006-2016 (antal) Källa: SCB

Bostadsbristen i Stockholm tydliggörs även genom utvecklingen av Bo-
stadsförmedlingens bostadskö under de senaste åren. Bostadsförmed-
lingen är en marknadsplats för lediga hyresrätter i Stockholmsregionen 
och ägs av Stockholms stad. Vid årsskiftet 2016 stod knappt 560 000 
personer i bostadskön, vilket är en ökning med 8 procent mot året inn-
an. Den genomsnittliga kötiden för Stockholm stad har även ökat från 10 
år vid årsskiftet 2015 till 11 år vid årsskiftet 2016. För lägenheter i Stock-
holms innerstad låg kötiden på 14 år respektive 12 år.9

Kostsam fastighetsutveckling av bostäder
Höga kostnader i samband med utveckling av bostadsfastigheter på-
verkar möjligheterna till att erbjuda bostäder inom vissa prissegment 
och kan leda till att projekt inte genomförs där ett tillräckligt högt pris 
inte kan säkerställas. Sverige har enligt Eurostat bland de högsta 
produktionskostnaderna i Europa och har de absolut högsta produk-
tionskostnaderna i EU. Enligt Eurostat är det ca 66 procent dyrare att 
producera nya bostäder i Sverige jämfört med genomsnittet i EU.10 De 
höga kostnaderna i Sverige kan delvis förklaras av skatt, Sverige har 
bland de högsta skattesatserna för byggande inom EU (25 procent 
jämfört med 20 procent för de flesta länderna inom EU)11, dels handlar 
det om lönebilden för byggnadsarbetare, Sverige har de högsta lö-
nerna för byggnadsarbetare i Europa12, men även faktorer som mark-
kostnad eller alltför krångliga tillgänglighetsnormer eller bullerkrav 
spelar in.

STADSUTVECKLING OCH BOSTADSPOLITIK SOM PREMIERAR DE-
SIGN OCH STÖDJER NYBYGGNATION OCH UTBYGGNAD AV IN-
FRASTRUKTUR, SÅVÄL NATIONELLT SOM LOKALT I STOCKHOLM

I januari 2016 lade regeringen fram sin syn på bostadsmarknaden och 
vilka reformer som bör prioriteras för att öka takten i bostadsbyggan-
det.

Grundtanken är att det behöver gå snabbare och bli enklare och billi-
gare att bygga bostäder. Regeringen har redan förkortat överklagan-
deprocessen, lagt fram en ny bullerförordning och satsat på energief-
fektiva och klimatsmarta byggnader, men mer kan och behöver göras. 
Regeringen vill framförallt se reformer och nytänkande inom följande 
tre områden:

• Förenkla regelverken (korta tiden från idé till färdigt hem)

• Öka byggkapaciteten (utbildning av byggarbetare, statliga byggbo-
lag, utbyggnad av infrastruktur)

• Finansiering och ökad rörlighet (se över skatter och kapitalförsörj-
ning till mindre aktörer)13

Utöver de reformförslag som regeringen lagt fram så görs även insat-
ser regionalt. I Stockholms län, som är Tobin Properties primärmark-
nad, arbetar kommunerna just nu aktivt för att åtgärda den bostads-
brist som råder och planerar sammantaget för närmare 110 000 nya 
bostäder fram till 2020, varav 30 000 i Stockholms stad.14

9) Bostadsförmedlingen 
10) Eurstat byggkostnadsindex, 2016 
11) Boverket, ”Svenska byggkostnader i en internationell jämförelse”, Rapport 2014:14 
12) Gardiner & Theobald, ”International Construction Cost Survey”, december 2012

13) Statsminister Stefan Löfven, finansminister Magdalena Andersson och bostads-, stads-
utvecklings- och IT-minister Mehmet Kaplan, ”Nya reformer för fler bostäder”, DN Debatt, 
den 13 januari 2016 
14) Stockholms län, ”Befolkningsprognos 2016-2025/50”, Demografisk rapport 2016:03
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Planerad produktion av nya bostäder i Stockholms län och Stockholms stad (antal)

Källa: Stockholms län, ”Befolkningsprognos 2016-2025/50”, Demografisk rapport 2016:03

Utbyggnad av infrastruktur och kommunikationsmöjligheter är avgö-
rande för ökat bostadsbyggande. I syfte att just förbättra förutsättning-
arna för bostadsbyggande träffades januari 2014 en överenskommel-
se mellan Stockholms stad, staten, Stockholms läns landsting, Nacka 
kommun, Solna stad och Järfälla kommun. Överenskommelsen inne-
bär att tunnelbanan byggs ut till Arenastaden, Barkarby och Nacka 
samt att blå linje byggs ut till Gullmarsplan och kopplas samman med 
grön linje för kraftigt ökad kapacitet genom centrala Stockholm. Samti-
digt har kommunerna åtagit sig att själva eller genom annan markäga-
re/entreprenör uppföra cirka 82 000 nya bostäder i tunnelbanans 
närområden. Byggstart för alla de nya sträckorna beräknas till 2018. 
Byggtiden för tunnelbanan till Arenastaden och till Barkarby beräknas 
vara cirka 6 år. För Nacka och söderort är byggtiden 7-8 år.15

I Stockholms stad är det främst stadsbyggnadskontoret och exploate-
ringskontoret som ansvarar för stadsplaneringen och den fysiska ut-
vecklingen av staden. För att möta den ökade efterfrågan på bostäder 
planerar Stockholms stad att växa dels genom förtätning, dels genom 
utbredning av staden. Detta innebär såklart ett behov av produktion 
av nya fastigheter men även konvertering av befintliga fastigheter 
för optimalt resursutnyttjande. Stockholms översiktsplan för stadens 
fysiska utveckling vann laga kraft 10 april 2012 och bygger på fyra 
fokusområden som handlar om i) utvidgning av centrala Stockholm 
genom att bygga samman åtskilda områden, ii) att fokusera på särskil-
da knutpunkter, iii) sammankoppling av stadens delar genom förbätt-
rade kommunikationer och iv) att främja en levande stadsmiljö i hela 
staden. Samma översiktsplan omfattar olika strategidokument så som 
Arkitektur Stockholm som förtydligar riktlinjerna för arkitektur inom 
ramen för översiktsplanen. Enligt Arkitektur Stockholm ska arkitektur, 
nytänkande och design premieras i framtida upphandlingar. Man fram-
häver även att kvalitets- och skönhetsaspekter inte bör underställas 
kortsiktiga ekonomiska överväganden.16

Samtliga reformer är positiva för bostadsmarknaden, men anses sam-
tidigt vara otillräckliga. Därmed förväntas ett fortsatt högt kostnadslä-
ge liksom ett bostadsunderskott framöver.

PRISUTVECKLING OCH TRENDER PÅ BOSTADS-
MARKNADEN I SVERIGE OCH STOCKHOLM

Bostadsmarknaden och de förutsättningar som ligger till grund för 
bostadsutveckling påverkas av en rad faktorer, däribland ett antal 
makrofaktorer såsom tillväxt i befolkning, sysselsättning och disponi-
bel inkomst samt det rådande ränteläget. Bostadsmarknaden i Stock-
holmsregionen påverkas i sin tur i hög utsträckning av den rådande 
urbaniseringstrenden där en stor del av befolkningstillväxten förvän-
tas ske i storstadsregionerna, och framförallt Stockholmsregionen.

Prisutvecklingen på bostadsrätter och villor i Sverige har varit väldigt 
stark under en längre period, med undantag av den finanskris som på-
gick under åren 2008 och 2009. Sedan 2005 har priserna ökat med 
nästan 130 procent, en genomsnittlig årlig prisutveckling om cirka sex 
procent. I Stockholm har prisutvecklingen varit än starkare, framförallt 
för bostadsrätter, där priserna ökat med knappt 170 procent sedan 
2005, motsvarande en genomsnittlig årlig prisutveckling om cirka åtta 
procent.17

Under senare år har marknadsförutsättningarna för bostadsrätter i 
Stockholm förbättrats ytterligare, genom bland annat sjunkande bolå-
neräntor, ökad urbanisering och invandring och förbättrad medel-
inkomst bland hushållen. Som ett resultat av detta har tillväxttakten 
ökat ytterligare och sedan januari 2012 har den årliga genomsnittliga 
prisutvecklingen uppgått till cirka åtta procent i Stockholm. Allra högst 
var prisökningen under 2015 med 17,9 procent. Genomsnittspriset för 
en bostadsrätt i centrala Stockholm, räknat som 3 månaders glidan-
de medelvärde för perioden september 2017 – november 2017, var 
89 218 kronor per kvadratmeter. Motsvarande genomsnittspris för 
Stor-Stockholm var 70 434 kronor per kvadratmeter.18

I oktober 2017 rapporterade dock Valuegard om en prisnedgång om 
2,2 procent under september månad för bostadsrätter i Stockholm. 
Sedan dess har priserna på Stockholms bostadsrättsmarknad fortsatt 
ned med ytterligare 3,4 procent i oktober och 4,2 procent i november. 
Totalt har alltså priserna sjunkit med 9,5 procent under tremånaders-

15) Stockholms Läns Landsting, “Entreprenadindelning nya tunnelbanan”. 
16) Stockholms stad, “Översiktsplan för Stockholm”. 

17) Nasdaq OMX Valueguard-KTH Housing Index (HOX). 
18) Svensk Mäklarstatistik.
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Prisindex för bostadsrätter i Stockholms stad

Källa: Nasdaq OMX Valueguard-KTH Housing Index (HOX)

Nasdaq OMX Valueguard-KTH Housing Index (HOX) är utvecklat av Valueguard i samarbete med KTH. HOX är en indexteknologi som tar hänsyn till 
vad för typ av bostäder som säljs och mäter den underliggande utvecklingen på bostadsmarknaden. Noteringarna avser utvecklingen för bostads-
rätter i Stockholms stad, baserad på försäljningsstatistik fram till 30 november 2017, där indexvärde 100 motsvarar marknadsläget i januari 2005.

perioden september till och med november 2017. En liknande prisned-
gång har inte rapporterats sedan motsvarande period 2008 sett över 
en period som sträcker sig tillbaka till januari 2005, vilket är så långt 
som Valuegards index sträcker sig.19

 
Bolagets uppfattning är att vändningen i prisutvecklingen på bostads-
rätter i Stockholm och i Sverige bland annat skulle kunna förklaras av 
i) ökade reformer från regeringen i syfte att begränsa de svenska hus-
hållsskulderna, senast genom det skärpta amorteringskravet kopplat 
till bolånekvoten, ii) att byggregler och -standard gör att de bostäder 
som byggs är för dyra och inte anpassade till de mindre köpstarka 
grupper som utgör en stor del av efterfrågan, iii) en hög nyproduk-
tionstakt tillsammans med en ökad andel spekulationsköpare av bo-
stadsrätter skapat ett temporärt överutbud på marknaden.

En stabil bostadsprisutveckling är en grundläggande faktor vid försälj-
ning av nyproducerade lägenheter. En spekulant av en nyproducerad 
lägenhet genomför sitt köp idag men flyttar ofta först in mer än ett år 
senare. Därmed tar köparen en prisrisk under tiden mellan köp och 
upplåtelse som inte kan hanteras innan datumet för upplåtelse, detta 
då en köpare enligt avtal ofta inte kan vidareförsälja sin lägenhet inn-
an upplåtelse har skett. En stabil och/eller positiv historisk prisutveck-
ling förenklar prissättning för bostadsutvecklaren och ger trygghet till 
köparen. En positiv prisutveckling förbättrar även förhållandet mellan 

ingångsvärdet och försäljningspriset för ett givet projekt för bostads-
utvecklaren, vilket har en positiv effekt på lönsamheten. Med det sagt 
är det inte en nödvändigtvis så att bostadsutvecklarens lönsamhet är 
bättre om priserna är högre, ofta följer kostnaderna med i samband 
med att bostadsrättspriserna ökar på grund av efterfrågedriven bygg-
inflation. Höga bostadsrättspriser gör det mer attraktivt att bygga bo-
städer vilket också ökar efterfrågan på byggbolagens tjänster vilket i 
det korta perspektivet driver upp kostnaderna för bostadsbyggande.

Styrelsen bedömer att det, utöver det som beskrivs ovan, per dagen 
för Prospektet inte finns några kända tendenser, osäkerhetsfaktorer, 
potentiella fordringar eller andra krav, åtaganden eller händelser som 
kan förväntas ha en väsentlig inverkan på Tobin Properties affärsutsik-
ter under det innevarande räkenskapsåret. Utöver vad som anges i 
avsnittet ”Riskfaktorer” känner Tobin Properties inte till några tenden-
ser, osäkerhetsfaktorer, potentiella fordringar eller andra krav, åtag-
anden eller händelser som kan förväntas ha en väsentlig inverkan på 
Koncernens affärsutsikter under innevarande räkenskapsår.

Utöver vad som anges i avsnittet ”Riskfaktorer” och ovan känner 
Bolaget inte heller till några offentliga, ekonomiska, skattepolitiska, 
penningpolitiska eller andra politiska åtgärder som, direkt eller indi-
rekt, väsentligt påverkat eller väsentligt skulle kunna påverka Tobin 
Properties verksamhet.
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19) Nasdaq OMX Valueguard-KTH Housing Index (HOX).
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KONKURRENS

Informationen i följande avsnitt är baserat på tillgänglig offentliggjord 
information från de i avsnittet nämnda konkurrenterna och Bolagets 
egna bedömningar.

En växande stad och människors förändrade livsstil gör att så gott 
som alla bedömare förväntar sig en fortsatt mycket stor efterfrågan på 
bostäder i Stockholmsområdet. Detta innebär också att konkurrensen 
inom fastighetsutvecklingsbranschen hårdnar. 

Marknaden för bostadsutveckling i Stockholm består av i) nischade, 
regionala bostadsutvecklingsföretag, så som ALM Equity, Aros Bo-
stad, Besqab, Järntorget, Magnolia Bostad, Oscar Properties och SSM 
Fastigheter, ii) rikstäckande bostadsutvecklingsföretag, så som Bona-
va, HSB, IKANO Bostad och Riksbyggen, samt iii) entreprenadföretag 
med bostadsutvecklingsverksamhet, så som Einar Mattson, JM, PEAB, 
Skanska och Veidekke.

Vissa av dessa aktörer ägnar sig åt såväl konvertering av befintliga 
fastigheter som nybyggnation, till exempel ALM Equity och Oscar Pro-
perties, medan andra fokuserar primärt på nybyggnation, till exempel 
de rikstäckande bostadsutvecklingsföretagen och entreprenadföre-
tagen. De flesta konkurrenter bygger även hyresrätter, medan fram-
förallt Besqab, JM, Oscar Properties och Veidekke är mer renodlat 
inriktade mot bostadsrätter. Samtliga aktörer konkurrerar dock om 
byggbar mark i Stockholmsområdet. 

Olika konkurrenter på marknaden utvecklar bostäder som riktar sig 
till olika kundsegment, men där de allra flesta konkurrenter utvecklar 

bostäder åt kunder i låg- och mellansegmenten i förorter och kom-
muner som angränsar till storstadsområden, medan någon enstaka 
inriktar sig på kunder i det översta segmentet med exklusiva bostäder 
i innerstaden.

TOBIN PROPERTIES MARKNADSPOSITION

Tobin Properties har ett arbetssätt som alltid utgår ifrån kunden. Inför 
varje nytt projekt görs ett grundligt analysarbete för att inhämta kun-
dinsikter som ligger till grund för projektets utformning. Därtill håller 
Bolaget en genomgående hög ambitionsnivå avseende kvalitet och 
materialval gällande både interiören och exteriören. Tobin Properties 
har en vision om att utveckla nya bostäder som engagerar och berör 
och som har en särskiljande arkitektur och design. Tobin Properties vill 
även bidra till att utveckla stadsbilden och skapa attraktiva bostads-
lägen genom att tillföra mervärden till platserna Bolaget bygger på. 

Tobin Properties har valt att rikta in sig mot ett specifikt köpstarkt seg-
ment. De återfinns primärt bland hushåll med goda inkomstflöden och 
en stabil ekonomi. Utifrån antalet köpare och total köpkraft, är det ett 
relativt stort segment. Bolagets uppfattning är att detta kundsegment 
uppskattar design, arkitektur och kvalitet och är således villiga att 
betala en premie för detta. Demografiskt är Tobin Properties speci-
fika kundsegment ofta människor som föredrar att bo i innerstaden 
eller i attraktiva närförorter med goda kommunikationer och framtids-
visioner. Det är dessa områden som Tobin Properties fokuserar på i 
nuvarande och kommande projekt. Nedan följer en figur över Tobin 
Properties bedömning av de olika prissegmenten inom Storstock-
holmsområdets bostadsmarknad. Bolaget arbetar med fastighetspro-
jekt inom segmentet SEK 50 000–100 000/m2. 

TOP
END

MID SEGMENT SEK 30 000-50 000/m2

HIGH END

SEK 50 000-100 000/m2

SEK 80 000-200 000/m2

LOW SEGMENT SEK <30 000/m2

Marknadsöversikt
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ÖVERSIKT

Tobin Properties bildades 2007 och har sedan 2010 drivits av Erik Karlin 
och Johan Varland, som arbetat med bostadsutveckling sedan 2006, 
med en vision om att utveckla bostäder med funktionella lösningar som 
engagerar och berör och som har en särskiljande arkitektur och design. 
Sedan 2010 har Tobin Properties uppvisat en stark tillväxt och är idag en 
etablerad aktör på marknaden för fastighetsutveckling.

Tobin Properties ägnar sig åt utveckling av bostäder och tillhörande 
fastigheter, antingen genom förvärv av byggrätter, förvärv av befintliga 
fastigheter i syfte att riva och producera nya bostäder och tillhörande 
fastigheter eller konvertering av kommersiella lokaler till bostäder och 
tillhörande fastigheter. Bolaget inriktar sig på attraktiva bostadslägen, 
främst i Storstockholmsområdet och i Uppsala. Tobin Properties samar-
betar med arkitekter och konsulter för utformningen och med utvalda 
mäklare för försäljningen av bostäderna. För uppförandet av bostäder-
na upphandlar Tobin Properties entreprenadtjänster från byggföretag.
 
Tobin Properties affärsidé utgår från två perspektiv, bostadsköparens 
och stadens. För bostadsköparna, Bolagets kunder, är ambitionen att 
utveckla bostäder med ett funktionellt och designmässigt djup, som 
möter samtida människors behov. Men det är även viktigt för Bolaget 
att se till kvarteret där bostaden ligger och utveckla hela stadsbilden, 
vilket syftar till att ge högre livskvalitet till området som helhet, såväl 
för nyinflyttade som befintliga invånare.

Tobin Properties har per dagen för Prospektet, 20 bostadsprojekt i 
sin projektportfölj. Dessa omfattar totalt cirka 2 400 bostäder till ett 
bedömt totalt utvecklat värde om cirka 12 800 MSEK. Det bedömda 
totala utvecklade värdet baseras på Bolagets uppskattning av försälj-
ningsvärde per kvadratmeter för varje bostadsprojekt. Denna upp-
skattning ligger också till grund för den Bolagets användning av suc-
cessiv vinstavräkning. För fullständig information avseende Bolagets 
projektportfölj och utvecklat värde hänvisas till avsnittet ”Verksam-
hetsbeskrivning - Projektportfölj per dagen för Prospektet, översikt”. 

HISTORIK

2010

Tobin Properties grundas av Erik Karlin och Johan Varland och ge-
nomförde sitt första förvärv i projekt Ösby Park.

2011

Bolaget förvärvar projekten Etaget och Solterrassen.

2012

Bolaget byggstartar projekten Ösby Park och Solterassen samt för-
värvar två markanvisningar från Stockholms stad i projekten Äril och 
Årstafältet.

2013

Förvärvar tre projekt i Sundbyberg (Vintergatan, Arkaden och Etapp C) 
samt färdigställer och överlämnar Ösby Park.

2014

Bolaget säljstartar projekten Vintergatan, Etaget och Arkaden samt 
färdigställer och överlämnar Solterrassen. Samma år byggstartar Bo-
laget Vintergatan och Etaget samt förvärvar projekten Torghusen, Sta-
tionshusen och 5 Hus, Tollare. Bolaget genomför en riktad nyemission 
av preferensaktier till ett belopp om cirka 115 MSEK före emissions-
kostnader.

2015

Bolaget genomför ytterligare en riktad nyemission av preferensaktier 
om cirka 92 MSEK före emissionskostnader och noterar preferens-
aktien på Nasdaq First North. Bolaget genomför ett antal förvärv un-
der året, däribland del i projekt Golfbäcken, Slaktaren 12, Gladan 5, 
Nacka Strand 1, 2 och 3 samt Vyn. Projekt 5 Hus säljstartas under 
våren. Vidare avyttrar Bolaget sin andel i projekt Årstafältet till Patriam 
AB och förvärvar samtidigt Patriam ABs andel i projekt Äril. Därefter 
tecknas istället avtal med Revcap som medinvesterare i projekt Äril. I 
december 2015 genomför Bolaget en riktad nyemission av onoterade 
stamaktier till ett belopp om cirka 150 MSEK före emissionskostnader.

2016

Bolaget förvärvar projekten Unum, Orminge, Gladan 6 och 7 tillsam-
mans med Fridhem Fastighetsutveckling Stockholm AB, Marievik samt 
Örtagården i Uppsala. Vidare färdigställer och överlämnar Bolaget 
projekt Vintergatan samt sälj- och byggstartar projekt Äril och VYN. 
Under våren 2016 genomför Bolaget en nyemission av säkerställt obli-
gationslån om 225 MSEK, inom en ram om 500 MSEK, där 110 MSEK 
används för inlösen av hälften av Bolagets utestående preferensakti-
er. I september 2016 emitterar Bolaget ytterligare ett obligationslån 
om 75 MSEK under samma ram. Sedan oktober 2016 är Bolagets sta-
maktie noterat på Nasdaq First North Premier.

2017

I januari förvärvar Bolaget fastigheter i centrala Uppsala samt en 
fastighet på Lidingö. Vidare förvärvar Bolaget under januari samtli-
ga utestående aktier i intressebolaget SBG Gravensteiner och blev 
därmed ensam ägare till projekten Arkaden och Rio i Sundbyberg. 
Projekt Unum och Rio säljstartar under första kvartalet. Under janu-
ari och mars 2017 genomför Bolaget en nyemission i två transcher 
av säkerställt obligationslån om totalt 200 MSEK, varvid hela rambe-
loppet om 500 MSEK för obligationslånet utnyttjades. I oktober 2017 
presenterar Tobin Properties arbetet med en förnyad och breddad 
strategi där Bolaget framöver ska utveckla hela kvarter, det vill säga 
även hyresrättsbostäder samt kommersiella lokaler. I november 2017 
meddelar Region Uppsala att man häver avtalet avseende Fjärding-
enfastigheterna och att återbetalning av handpenningen för projektet 
om 22 MSEK ej avses återbetalas. Som följd av en mer avvaktande 
marknad samt beslutet att senarelägga starten av projektet Örtagår-
den i Uppsala kommer tillväxtmålen för 2017 inte att uppnås.  I början 
av december 2017 offentliggjorde Tobin Properties ett avtal som in-
gåtts med Klövern om en riktad kontantemission om cirka 150 MSEK 
som godkändes på extra bolagsstämma den 8 januari 2018. Under 
december 2017 avyttrade Bolaget Gladan 5, 6 och 7 till Kungsleden 
för en köpeskilling om 485 MSEK efter avdrag för latent skatt.

AFFÄRSIDÉ OCH VISION

AFFÄRSIDÉ

Tobin Properties affärsidé är att utifrån den moderna storstadsmän-
niskans behov utveckla funktionella och väldesignade bostäder och 
tillhörande fastigheter.

FÖRNYAD STRATEGI

Från om med hösten 2017 har Tobin förnyat sin strategi som syftar 
till att ha större kontroll av värde- och leveranskedjan. Bolaget avser 
också att bredda produktutbudet, från att endast utvecklat bostäder 
för bostadsrättsföreningar till att även utveckla bostäder för hyresrätts-
fastigheter samt andra kommersiella fastigheter som kompletterar ett 
bostadsområde. Bolaget har därmed följande strategi:

VERKSAMHETSBESKRIVNING

Verksamhetsbeskrivning
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• Bolaget utvecklar bostäder och tillhörande fastigheter, antingen  
genom förvärv av byggrätter eller förvärv av befintliga fastigheter i 
syfte att riva och producera nya bostäder och tillhörande fastigheter  
alternativt konvertera kommersiella lokaler till bostäder och tillhö-
rande fastigheter.

• Bolaget inriktar sig på attraktiva bostadslägen, främst i Storstock-
holmsområdet och i Uppsala.

• Tobin Properties samarbetar med utvalda arkitekter och konsulter för 
utformningen och med externa mäklare för försäljningen av bostä-
derna. För uppförandet av bostäderna upphandlar Tobin Properties 
entreprenadtjänster från byggföretag. Samtidigt tar Bolaget succes-
sivt ett allt större eget ansvar för byggprojektledning.

VISION

Utveckla bostäder och tillhörande fastigheter som berör och utvecklar 
staden.

MÅL

OPERATIONELLA MÅL

Projektmarginal
Projektmarginalen, uttryckt som projektvinst genom projektvolym, 
skall över tid i genomsnitt uppgå till 20 procent. Målet avseende pro-
jektmarginalen är framtaget utifrån Bolagets historiska genomsnittliga 
projektmarginal, som varit något lägre än nuvarande mål, samt dess 
uppfattning om potentialen i framtida projekt. Styrelsens uppfattning 
är således att det finansiella målet för projektmarginalen är realistiskt 
med hänsyn till projektportföljens sammansättning per dagen för Pro-
spektet. 

Tillväxtmål
Vid noteringen av Bolagets stamaktier på Nasdaq First North Premier 
i oktober 2016 sattes nedanstående tillväxtmål upp:

• Under 2017 skall Tobin Properties sälja bostäder till ett värde av 2 
000 MSEK (inklusive långfristiga lån i föreningar och medinvestera-
res andelar) samt byggstarta 500 bostäder.

• Under åren 2016-2020 skall försäljningstillväxten i genomsnitt upp-
gå till 25 procent.

Som följd av en mer avvaktande marknad samt beslutet att senareläg-
ga starten av projektet Örtagården i Uppsala kommer tillväxtmålen för 
2017 inte att uppnås.

FINANSIELLA MÅL

Soliditet
Tobin Properties soliditet skall överstiga 30 procent.

UTDELNINGSPOLICY

Bolagets utdelningspolicy är att årligen dela ut maximalt 25 procent 
av Bolagets resultat efter skatt, inklusive utdelning på preferensakti-
er. Innehavare av Bolagets preferensaktier har företräde till utdelning 
framför stamaktieägare och inom ramen för utdelningspolicyn kom-
mer belopp som delas ut avseende preferensaktier att beaktas innan 
eventuell utdelning till stamaktieägare fastställs. Beslut om utdelning-
ar och storleken därav kommer vidare att fastställas utifrån Bolagets 
långsiktiga tillväxt, resultatutveckling och kapitalbehov med hänsyn 
tagen till vid var tid gällande mål och strategier. Utdelningen ska, i den 

mån utdelning föreslås, vara väl avvägd med hänsyn till verksamhet-
ens mål, omfattning och risk. 

AFFÄRSMODELL

Tobin Properties förvärvar och utvecklar fastigheter i syfte att skapa 
moderna och attraktiva bostäder i utmärkta lägen. Affärsprocessen 
omfattar faserna identifiering och förvärvsanalys, förvärv och finan-
siering, konceptutveckling och projektering, marknadsföring och för-
säljning, genomförande och färdigställande samt eftermarknad och 
överlämning. Tobin Properties agerar byggherre/beställare genom 
nybildade bostadsrättsföreningar. Därigenom säkerställs att förening-
en har full förmån av garantier, försäkringar och rättigheter när bostä-
derna överlämnas till de nya medlemmarna.

Fastighetstillgångarna avyttras genom försäljning av dotterbolagsakti-
er till bostadsrättsföreningen. Därutöver tillkommer ersättning för de 
tjänster som Tobin Properties tillhandahåller bostadsrättsföreningen 
under tiden från bildandet av föreningen fram till projektavslut, så som 
projektledning, upphandling och finansiering.

MÅLGRUPP

Tobin Properties målgrupp återfinns huvudsakligen i det övre mel-
lansegmentet av marknaden. Hushållen innehåller i regel en eller två 
högutbildade individer som antingen är yrkesverksamma eller pen-
sionerade, vilket normalt borgar för en robust ekonomi för hushållet. 
Segmentet påverkas relativt lite av volatiliteten på finansmarknaderna 
jämfört med premiumsegmentet. Samtidigt är det mer motståndskraf-
tigt mot nedgångar på arbetsmarknaden än de lägre segmenten. Det 
övre mellansegmentet består av individer med en god köpkraft och 
som ofta är villiga att betala extra för sådant som de värdesätter, så 
som design, kvalitet och yteffektivitet. Kunderna i Bolagets segment 
är stort, både till antalet och tillgångar. 

INVESTERINGSTEMAN

Tobin Properties investeringsidé är att förvärva projekt på den kom-
mersiella fastighetsmarknaden och sälja bostäder på den privata bo-
stadsmarknaden. Tobin Properties selektiva förvärvsstrategi består av 
att investera i tre distinkta investeringsteman avsett att minska risker-
na och maximera utvecklingsvärdet.

Urbana områden utanför Stockholms innerstad med goda kommu-
nikationer
Tobin Properties utvecklar bostäder med modern design i attraktiva 
förorter med goda kommunikationer (inom 10 minuter från centrala 
Stockholm). Det finns en trend i Stockholmsområdet där denna typ av 
förorter utvecklas till tätare och mer stadslika stadsdelar, vilket gör att 
attraktiviteten ökar. 

Exempel: Vintergatan, Arkaden och Rio (Sundbyberg).

Nyproduktion/fill-in-projekt i nära anslutning till Stockholms innerstad
Nyproduktion av moderna bostäder i nära anslutning till Stockholms 
innerstad. När innerstaden växer har dessa områden potential att “an-
sluta” till centrum och sluta det rådande prisgapet mellan bostäder i 
dessa nya områden och bostäder i innerstaden. 

Exempel: Äril (Norra Djurgårdsstaden) och Etaget (Västra Kungshol-
men).

Verksamhetsbeskrivning
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Fill-in-projekt inom etablerade och attraktiva stadsdelar med äldre 
lägenheter/villor
Tobin Properties utvecklar bostäder med modern design i områden 
där de befintliga bostäderna har omoderna planlösningar (och ofta är i 
behov av renovering) eller där villabebyggelse dominerar och utbudet 
av bostäder understiger efterfrågan. Dessa områden har typiskt sett 

en tydlig livsstilskomponent som attraktionskraft, till exempel vattenlä-
ge eller närhet till golfbana. 

Exempel: Ösby Park (Djursholm), 5 hus och Vyn (Nacka) och Solterras-
sen (Saltsjöbaden).

STEG 1. IDENTIFIERING OCH FÖRVÄRVSANALYS 

Tobin Properties får möjlighet att utvärdera merparten av de projekt 
som kommer ut på marknaden. Det sker antingen genom strukturera-
de processer där Bolaget tillsammans med ett antal potentiella köpare 
bjuds in för att utvärdera och lägga bud på projektet eller ”off-market” 
då Tobin Properties får en exklusiv möjlighet att förvärva ett projekt. 

Tobin Properties har skapat goda relationer med kommuner där bola-
get redan är verksamt, vilket ökar möjligheten till markanvisningar. Bo-
laget förvärvar även nya projekt genom etablerade samarbeten med 
större fastighetsbolag och genom privata fastighetsägare. 

Tobin Properties analyserar ett stort antal potentiella projekt varje år, 
men det är många kriterier som ska vara uppfyllda och endast ett fåtal 
slutar i ett förvärv.

STEG 2. FÖRVÄRV OCH FINANSIERING

I de fall då Tobin Properties gör ett förvärv som är villkorat av att de-
taljplan vunnit laga kraft tar bolaget ingen risk i detaljplaneprocessen. 
Tobin Properties betalar och tillträder först när en byggrätt är etable-
rad och alla tillstånd klara. Under vissa förutsättningar gör Tobin Pro-
perties även förvärv som ej är villkorat av att detaljplan vunnit laga 
kraft. Till exempel om det finns hyresintäkter på fastigheten eller om 
befintlig markägare är beredd att dela risk. Huvudprincipen är att To-
bin Properties endast binder kapital i mycket eftertraktade och likvida 
lägen.

STEG 3. KONCEPTUTVECKLING OCH PROJEKTERING

Fasen inleds med en analys av det blivande bostadsområdet för att 
Tobin Properties ska bilda sig en egen uppfattning om vad ett de-
signkoncept bör omfatta. Marknads- och genomförandegruppen 
bistår med information utifrån sina perspektiv. Med analysen som 
grund bjuds ett par utvalda arkitektkontor in för att ge förslag på kon-
ceptuell utformning och planlösning av bostadsfastigheten. Tävling-
en blir ett sätt att få platsens förutsättningar testat ur flera synvinklar 

och fungerar också som en injektion till startprocessen. Ett signum 
för Tobin Properties är särskiljande design, detaljer och funktion, 
men inget projekt är det andra likt. Hållbara material är en självklar-
het. Bostadsköparen kan inte göra några tillval i ett Tobin Properties- 
projekt. Många material som är tillval hos andra bostadsutvecklare är 
grundstandard hos Tobin.
 
STEG 4. MARKNADSFÖRING OCH FÖRSÄLJNING

Marknadsföringen av projekten påbörjas redan under konceptutveck-
ling- och projekteringsfasen. Med goda insikter om efterfrågan och 
kundernas behov läggs en välplanerad varumärkesdriven marknads- 
och försäljningsstrategi. Försäljningsprocessen anpassas efter projek-
tets förutsättningar och karaktär och sker i olika steg. Vanligtvis inleds 
försäljningen med en VIP-säljstart med möjlighet att teckna bindande 
förhandsavtal för de personer som anmält sitt intresse för projektet i 
tidigt stadie. Försäljningen brukar starta cirka två år före inflyttning i 
samarbete med en utvald fastighetsmäklare. Byggstart sker normalt 
när cirka 60 procent av bostäderna sålts på bindande avtal.  

STEG 5. GENOMFÖRANDE OCH FÄRDIGSTÄLLANDE

Tobin Properties genomför produktion med en hög grad av flexibilitet, 
vilket innebär att entreprenader kan utformas beroende på projek-
tets förutsättningar. Den vanligaste entreprenadformen är totalentre-
prenad med en huvudentreprenör som svarar för både projektering 
och utförande till fast pris. I så kallat construction management anlitas 
ingen huvudentreprenör utan istället tillsätts en konsultorganisation, 
oftast från ett projektledningsföretag. Fördelen med construction ma-
nagement är att projektet får en högre grad av flexibilitet i genomför-
andet och att kostnaden bör bli lägre eftersom entreprenörens påslag 
för risk och vinst är reducerad. Nackdelen är att risken för fördyringar 
är högre eftersom oväntade hinder kan dyka upp under byggnatio-
nen. 

Tobin Properties projektchefer och projektledare följer upp entrepre-
naden mot avtalad kvalitet, tid och budget.  

PROJEKTUTVECKLING

Alla Tobin Properties projekt är unika men följer samma etablerade process från förvärv till färdigställande. Nedan följer en mer detaljerad be-
skrivning av Tobin Properties projektutvecklingsprocess som omfattar sex övergripande steg.

Tillträda Försäljningsstart Produktionsstart Överlämning

Eftermarknad och överlämnandeKonceptutveckling och projektering3 6

2 4 51
Genomförande
och färdigställande

Förvärv och
finansiering

Identifiering och
förvärvsanalys

Marknadsföring och försäljning

Verksamhetsbeskrivning

Tobin Properties projektutvecklingsprocess
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STEG 6. ÖVERLÄMNANDE OCH EFTERMARKNAD

Tobin Properties lägger stor vikt vid att sina bostadsköpare ska känna 
sig trygga och delaktiga genom hela processen. Varje köpare får en 
personlig kontaktperson som svarar på frågor och funderingar från 
start till mål. Samma person finns också på plats vid tillträdet för att 
överlämna nycklar och tiden därefter. Efter inflytt arrangeras aktiviteter 
för de nyinflyttande för att de ska kunna lära känna sina nya grannar. 

Tobin Properties sitter kvar i bostadsrättsföreningens styrelse i ett till 
två år efter inflyttning. I syfte att få reda på hur köparna har upplevt sin 
bostadsresa och för att kunna förbättra sig genomför Tobin Properties 
kontinuerliga NKI-undersökningar.1

När projektet är färdigtutvecklat är målsättningen att alla inblandade 
ska känna stor stolthet – från kommuntjänstemannen, till de medver-
kande konsulterna, entreprenadföretaget, medarbetarna på Tobin 
Properties, boende i grannskapet och inte minst bostadsköparna själ-
va. 

PROJEKTRISKHANTERING

I syfte att optimera den riskjusterade avkastningen följer Bolaget vissa 
principer vad gäller riskhantering. 

MINIMERING AV PROJEKTRISK VID FÖRVÄRV AV NYA PROJEKT

• Förvärv av mark villkorat av detaljplansgodkännande

Ofta förvärvas mark villkorat av att en detaljplan vinner laga kraft 
vilket innebär att Tobin Properties tillträde och betalning sker när 
så har skett. Omfattningen av exploateringen påverkar sedan det 
slutgiltiga pris som Bolaget behöver erlägga för förvärvet. I vissa fall 
driver Tobin Properties detaljplaneprocessen i samarbete med ak-
tuell kommun (som i fallet med markanvisningar) eller privat säljare, 
i andra fall är det säljaren av marken som driver igenom processen 
helt utan inblandning från Bolaget.

• Förvärv av fastigheter som genererar intäkter under detaljplane-
processen

Förvärv som Tobin Properties genomför redan innan detaljplan blivit 
godkänd består i regel av en fastighet med avsikten att konverte-
ras till bostadsrätter. Förvärv av kassaflödesgenererande fastigheter 
minskar risken under detaljplaneprocessen och möjliggör en bättre 
kapitalstruktur för projektet genom de belåningsmöjligheter som hy-
resintäkterna ger upphov till. 

• Förvärv av fastigheter tillsammans med medinvesterare

I de fall Tobin Properties inte genomför förvärv enligt ovanstående 
metoder så görs förvärv i regel tillsammans medinvesterare. Detta 
medför att dessa investeringar i regel är små i absoluta belopp mätt 
vilket gör risken liten i förhållande till den totala projektportföljen. 

Bolagets projektportfölj består per dagen för Prospektet av projekt 
motsvarande cirka 148 200 kvadratmeter. Bolaget tar detaljplanerisk 
i projekt som omfattar cirka 66 900 kvadratmeter, eller 45 procent 
av den totala projektportföljen, av dessa består 45 500 kvadratmeter 
av projekt med kassaflödesgenererande fastigheter. Således utgör 
projekt med detaljplanerisk utan kassaflödesgenererande fastigheter 
enbart 21 400 kvadratmeter, motsvarande 14 procent av den totala 
projektportföljen.

Andel projekt i projektportföljen med detaljplanerisk, kvadratmeter 
per dagen för Prospektet2

Andel projekt i projektportföljen med detaljplanerisk där ingen för-
valtningsfastighet finns, kvadratmeter per dagen för Prospektet3

FÖRSÄLJNING AV I GENOMSNITT MINST 60 PROCENT AV BO-
STÄDERNA INNAN NYTT PROJEKT BYGGSTARTAS

Tobin Properties har som mål att i genomsnitt alltid ha sålt minst 60 
procent av de byggstartade projekten. En relativt hög miniminivå vad 
gäller andel sålda bostäder innan byggstart säkrar upp en majoritet 
av intäkterna och minimerar riskerna. Dessutom ställer bankerna ofta 
minimikrav vad gäller andel sålda bostäder när beslut fattas kring 
byggnadskreditiv. 

Andel sålda bostäder per byggstartat projekt per dagen för Prospektet

1) NKI: Nöjd-kund-index, standardiserad undersökningsmetod. 
2) Detaljplansrisk definieras som förvärv som är tillträdda men där detaljplan ej finns 
3) Kassaflödesgenererande fastighet definieras som exploateringsfastighet med hyresintäkter. 

Detaljplanerisk
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ENTREPRENADKONTRAKT TILL FAST PRIS ELLER TAKPRIS 

Tobin Properties arbetar aktivt med att minimera risken för fördyringar 
i produktionen. Detta görs dels genom att entreprenader i huvudsak 
upphandlas med fast pris eller takpris samt att Bolaget har en noggrann 
projektuppföljningsprocess som drivs av projektchefen avseende en-
treprenadens kvalitet, tidplan och budget.

MARKNADSFÖRING OCH VARUMÄRKESSTRATEGI FÖR ATT TILL-
GODOSE KUNDERNAS BEHOV

Tobin Properties genomför alltid en marknadsanalys och identifiering 
av kundbehov i respektive målgrupp för varje projekt inför projektstart 
samt en strategisk marknadsföring mot målgruppen under försäljnings- 
och marknadsföringsfas. 

Genom att ha en god förståelse för både området och målgruppen sä-
kerställer Bolaget att man möter sina tänka kunders behov och önske-
mål. Beroende på marknadsläge kan en väl genomförd behovsanalys 
spela en avgörande roll för prissättning, säljtakt och projektets fram-
gång överlag.

HÅLLBARHET

Myndighetskraven för tekniska miljöprestanda är hårda, och skärps 
kontinuerligt. Till lagstiftning och nationella riktlinjer kommer kommu-
nala särkrav, som formuleras i markanvisningstävlingar och detaljpla-
neläggning. Tobin Properties svarar upp mot kraven genom att aktivt 
delta i områden med mycket hög ambitionsnivå. Projekt Äril i Norra 

Djurgårdsstaden projekteras tex enligt Miljöbyggnad Guld, med bland 
annat solceller, gröna tak och gott om plats för el- och lådcyklar. 

Bolagets kunder efterfrågar genomtänkta yteffektiva bostäder med 
högkvalitativa material, vilket ger god hållbarhet och längre livstid för 
fastigheten och bostäderna. Dessutom deltar Bolaget aktivt i att förtä-
ta Stockholms närområden, vilket har en väldigt positiv miljöpåverkan. 
Förtätning av dessa områden leder till ett minskat transportbehov, fram-
förallt bilburen sådan. 

MILJÖ

Bolaget bedriver inte någon tillståndspliktig verksamhet enligt miljöbal-
ken (1998:808). Emellertid kan det finnas, eller ha funnits, hyresgäster 
på de fastigheter som Bolaget direkt eller indirekt äger som bedriver 
eller har bedrivit verksamhet på ett sådant sätt att de anses vara verk-
samhetsutövare enligt miljöbalken. Se vidare avsnittet ”Riskfaktorer – 
Miljörisk och miljökrav”.

ORGANISATION OCH MEDARBETARE

Tobin Properties har per dagen för Prospektet totalt 36 anställda, varav 
20 är kvinnor. Organisationen är uppbyggd kring ett begränsat antal 
personer med lång erfarenhet och kunskap inom projektutveckling, 
bygg och marknadsföring. Genom att köpa in de tjänster som behövs 
för varje enskilt projekt kan organisationen hantera flera omfattande 
projekt samtidigt trots sin relativt begränsade storlek. 

PROJEKTUTVECKLING

Projektutveckling är kärnan i Tobin Properties verksamhet och utgörs av 
Bolagets projektutvecklingschef och projektutvecklare. Projektutveck-
lingsavdelningen ansvarar för projekten i dess tidigaste fas, det vill säga 
från en första idé, genom detaljplaneprocessen och vidare till en pro-
gramhandling. Området ansvarar för att transformera marknadsinsikter 
om de presumtiva kunderna till fysisk form och förbereda projektet för 
den kommande projekteringen. Ansvarig projektutvecklare sätter sam-
man den konsultgrupp av arkitekter, inredningsarkitekter, designers 
med flera som är tänkt att arbeta med projektutvecklingen av respek-
tive projekt. Projektutvecklingsavdelningen ansvarar också för att hålla 
Bolaget uppdaterat med strömningar inom stadsutveckling och insikter 
om framtida utvecklingsområden där Bolaget kan komma att verka. 

MARKNAD

Marknadsavdelningen leds av Bolagets marknadschef och ansvarar 
för kundens upplevelse av Tobin Properties och de enskilda projekten 
genom hela processen från marknadsanalys i förvärven till kundens in-
flyttning och därefter. Området ansvarar för kundanalyser, konceptuell 
utformning av projekten, marknadsföring, försäljning och kundhantering 
från kontraktsskrivning till och med inflyttning och genom garantitid. 

Marknadsavdelningen ansvarar därtill för Tobin Properties varumärke 
och framställande i media. 

PROJEKTERING

Projekteringsavdelningen leds av Bolagets projekteringschef och an-
svarar för Bolagets projekteringsledare som driver projektering i enlig-
het med vald entreprenadform. Projekteringschefen ansvarar också för 
rutiner och metodutveckling, samt strategiska konsultavtal. 

PRODUKTION

Produktionsavdelningen är en produktionsledningsorganisation som 
ansvarar för byggnationen av Tobin Properties projekt, det vill säga 
fasen från projektering fram till överlämning av projekt till kunden. 
Området ansvarar för upphandling av huvudentreprenör, eventuella 
sido- eller underentreprenörer samt kontroll och projektledning under 
byggnationen. I projekt som genomförs som delad entreprenad är an-
svaret mer omfattande, med ansvar för upphandling och uppföljning av 
samtliga entreprenörer i ett projekt men även inköp och platsledning. 

EKONOMI 

Ekonomiavdelningen leds av Bolagets CFO och hanterar all ekonomisk 

VD 
Erik Karlin

Projektutveckling
Adelina Mehra

Marknad
Louse Saxholm

Projektering/produktion
Anna Grinneby

Ekonomi/IR
Per Alnefelt

Transaktioner
Johan Varland

Verksamhetsbeskrivning
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administration och redovisning. Från driftsättning av nya bolag och för-
eningar med redovisning, bankkonton, reskontra etc. till aviseringar, be-
talningar, bokföring, uppföljning, redovisning, bokslut och rapportering 
internt och externt.  

CFO ansvarar även för likviditetsplanering, kapitalbildning, kapitalan-
skaffning och ansvarade tidigare för projektfinansiering. 

TRANSAKTIONER

Bolagets transaktionschef har ansvar för projektförvärv, affärsutveckling 
och finansiering. Transaktionschefen och övriga medlemmar i Bolagets 
ledning sammanträder regelbundet för att diskutera framtida strategi 
och verksamhetsinriktning.

INTRESSEFÖRETAG

Tobin Properties finansierar sina projekt dels självständigt, dels tillsam-
mans med delägare i intresseföretag. En struktur med delat ägande  
bidrar till ett effektiv kapitalutnyttjande och möjliggör för Bolaget att  
dra nytta av sin kompetens i ännu större skala. Innehav i intresseföre-
tag redovisas vid första redovisningstillfället till anskaffningsvärde och 
därefter enligt kapitalandelsmetoden, vilket innebär att ägarföretagets 
andel av intresseföretagets nettoresultat tas in i koncernredovisningen.
Andel i intresseföretagets resultat särredovisas i rörelseresultatet. 

• Fagerö Holding – Projekt Äril
Delägt (50 procent) med Revcap (KH III Fastigheter 2 AB), som är en 
fastighetsfond baserad i London.

• Portgås Fastighets AB – Projekt Unum
Delägt (30 procent) med EQT (EQT Real Estate I), som är en global 
private equity-fond.

• Solterrassen i Solsidan AB  - Projekt Solterrassen 
Delägt (30 procent) med en grupp av investerare bestående av Pe ter 
Eriksson, Charlotte Weideskog, Torsbyfjärden AB och Antemera AB. 

• Pardes Holding AB – Projekt Etaget

Delägt (50 procent) med Revcap (KH II Fastigheter AB), som är en 
fastighetsfond baserad i London. Inflyttning av projekt Etaget genom-
fördes tredje kvartalet 2017.

Pardes Holding AB äger Brf Etaget som i sin tur äger Paradisparkering 
AB (garage) i Projekt Etaget på Kungsholmen.

• Golfbäcken Holding AB – Projekt Golfbäcken 1 & 2
Delägt (46 procent per dagen för Prospektet och 55 procent vid pro-
jektstart) med en grupp av investerare bestående av Bertlin & Co 
Holding AB, Viva Active i Stockholm AB, Bredbacka Invest AB, Nima 
Mountaineer AB. Bertlin & Co Holding AB äger mark som skall styckas 
av och ingå i projektet.

• Gladan Holding AB och Gladan Holding 2 AB – Projekt Gladan 5, 
6 & 7
Delägt (25 procent av exploateringsfastigheterna och 55 procent vid 
projektstart) med en grupp av investerare bestående av Fridhem Fast-
ighetsutveckling AB, Axel F och Vilna Lindmarkers Stiftelse, Lednil AB 
och Froj AB. Fastigheterna är sålda och tillträde beräknas ske under 
februari 2018.

Fastigheterna är upplåtna med tomträtt och byggnaderna är fullt ut-
hyrda till skolor samt kontor.

GENOMFÖRDA PROJEKT

Sedan 2010 har Tobin Properties utvecklat och byggstartat tolv projekt 
varav åtta är färdigställda och inflyttade. Dessa åtta projekt omfattar  
totalt cirka 500 bostäder med en sammanlagd bostadsarea om cirka  
34 700 kvadratmeter och ett färdigutvecklat värde om cirka 2 550 MSEK.

Utöver dessa projekt har sju projekt och cirka 100 bostäder utvecklats 
av VD (Erik Karlin) och transaktionschef (Johan Varland) under perioden 
2006 till 2010 i extern regi.

Tillträde Säljstart Avslut Antal Sålda Andel Utvecklat BOA 

Projektnamn Plats (år) (år) (år) bostäder bostäder sålda (%) värde (MSEK) (kvm)

Färdigställda projekt

Skräddaren Bromma 2015 2015 2017 73 73 100 250 3 400

5 Hus Tollare 1 Nacka 2014 2015 2017 10 7 70 100 1 500

5 Hus Tollare 2 Nacka 2014 2015 2017 73 73 100 400 5 400

Arkaden Sundbyberg 2014 2014 2017 71 71 100 400 5 000

Etaget4 Västra Kungsholmen 2011 2014 2017 103 103 100 700 7 900

Solterrassen Saltsjöbaden 2010 2013 2015 24 24 100 100 1 900

Ösby Park4 Djursholm 2010 2012 2014 36 36 100 250 4 300

Vintergatan Sundbyberg 2014 2015 2016 91 91 100 350 5 300

Summa 481 478 99 2 550 34 700

4) Delägt projekt

Verksamhetsbeskrivning
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PROJEKTPORTFÖLJ

Tobin Properties har sedan start varit framgångsrika i att hitta nya po-
tentiella projekt. Bolaget har växt från att ha en projektportfölj med ett 
färdigutvecklat värde motsvarande 320 MSEK år 2010 till cirka 12 800 
MSEK per dagen för Prospektet.

Tobin Properties projektportfölj omfattar per dagen för Prospektet to-
talt 2 423 bostäder med 148 200 kvadratmeter bostadsarea och ett 
bedömt totalt utvecklat värde om cirka 12 800 MSEK. Det bedömda 
totala utvecklade värdet baseras på Bolagets uppskattning av försälj-
ningsvärde per kvadratmeter för varje bostadsprojekt. Denna upp-
skattning ligger också till grund för den Bolagets användning av suc-
cessiv vinstavräkning. För fullständig information avseende Bolagets 
projektportfölj och utvecklat värde hänvisas till avsnittet ”Verksam-
hetsbeskrivning - Projektportfölj per dagen för Prospektet, översikt”. 

Tobin Properties har per dagen för Prospektet 20 aktuella bostads-
projekt i sin projektportfölj. Bolagets projektportfölj utgörs framförallt 
av projekt i Täby, Nacka, Tyresö, Sundbyberg, Liljeholmen och Västra 
Kungsholmen och samtliga utgör attraktiva stadsdelar eller områden i 
anslutning till, eller i nära anslutning till, Stockholms innerstad. 

Samtliga nämnda områden är helt i linje med Bolagets strategi och 
är ett resultat av de investeringsteman som Tobin Properties arbetar 
efter.

Projektportfölj, fördelning per geografiskt område (kvadratmeter), 
per dagen för Prospektet

Projektportfölj, fördelning per projektstatus (kvadratmeter), per dagen 
för Prospektet

Utveckling av Tobin Properties portfölj (färdigutvecklat värde, MSEK)
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Projektportfölj per dagen för Prospektet, översikt

Tillträde Säljstart Förväntat Tillträtt / Detaljplan / Antal Sålda Andel Utvecklat BOA 

Projektnamn Plats (år) (år) avslut (år) ej tillträtt ej detaljplan bostäder bostäder sålda (%) värde (MSEK) (kvm)

Byggstartade projekt

Äril5 Norra Djurgårdsstaden 2016 2016 2019 Tillträtt Detaljplan 76 71 93 850 7 100

Rio Sundbyberg 2014 2017 2019 Tillträtt Detaljplan 173 1246 72 900 8 700

VYN Nacka 2016 2016 2019 Tillträtt Detaljplan 96 40 42 600 7 500

Unum5 Roslags-Näsby 2016 2017 2019 Tillträtt Detaljplan 148 84 57 500 5 000

Summa 493 319 65 2 850 28 300

 Hyresvärde Fastighetskostnader Driftnetto

Projektnamn Fastighetsbeteckning Bostäder Kommersiellt (MSEK) (MSEK) (MSEK)

Förvaltningsfastigheter, driftsnetto7

Slaktaren 1 Slaktaren 12 990 1 670 3,2 0,8 2,4

Gladan 55 Gladan 5 - 4 200 9,6 0,9 8,7

Gladan 6 och 75 Gladan 6 och 7 - 7 500 16,4 2,2 14,2

Orminge Nacka Orminge 1:59 - 1 300 1,2 0,0 1,2

Örtagården Dragarbrunn 4:11 2 750 900 4,0 3,5 0,5

Marievik Marievik 22 och 29 - 1 620 6,7 1,8 4,9

Torsvik5 Torselden 8 - 1 300 1,9 0,7 1,2

Summa 3 740 18 490 43,0 9,9 33,1

Ej byggstartade projekt

Golfbäcken 15 Tyresö Golfbana 2017 2018 2020 Tillträtt Ej detaljplan 180 - - 650 11 700

Stationshusen Västra Roslags-Näsby 2018 2018 2020 Ej tillträtt Ej detaljplan 80 - - 350 4 200

Torghusen Västra Roslags-Näsby 2018 2019 2021 Ej tillträtt Ej detaljplan 40 - - 250 2 700

Nacka Strand 2 Nacka 2018 2018 2021 Ej tillträtt Ej detaljplan 160 - - 1 100 11 500

Nacka Strand 3 Nacka 2018 2019 2021 Ej tillträtt Ej detaljplan 160 - - 1 000 11 600

Nacka Strand 1 Nacka 2018 2020 2022 Ej tillträtt Ej detaljplan 240 - - 1 100 13 000

Golfbäcken 25 Tyresö Golfbana 2017 2019 2022 Tillträtt Ej detaljplan 150 - - 600 9 700

Slaktaren 2 Sundbyberg 2019 2019 2022 Ej tillträtt Ej detaljplan 80 - - 400 4 500

Birka Nacka 2020 - - Ej tillträtt Ej detaljplan N/A - - N/A N/A

Summa 1 090   5 450 68 900

Exploateringsfastigheter

Slaktaren 1 Sundbyberg 2015 - - Tillträtt Ej detaljplan 80 - - 400 4 500

Gladan 55 Västra Kungsholmen 2015 - - Tillträtt Ej detaljplan 80 - - 450 4 500

Gladan 6 och 75 Västra Kungsholmen 2016 - - Tillträtt Ej detaljplan 130 - - 800 8 000

Orminge Nacka 2016 - - Tillträtt Ej detaljplan 150 - - 600 10 000

Örtagården Uppsala 2016 - - Tillträtt Detaljplan 100 - - 500 5 500

Marievik Liljeholmen 2016 - - Tillträtt Ej detaljplan 250 - - 1 450 15 000

Torsvik5 Lidingö 2017 - - Tillträtt Ej detaljplan 50 - - 300 3 500

Summa 840 - - 4 500 51 000

Summa totalt 2 423 - - 12 800 148 200

5) Delägt projekt. Gladan 5, 6 och 7 avyttrades den 22 december 2017. Tillträde sker i februari 2018.
6) Varav 20 bokade. 
7) Tabellen visar driftsnetton baserade på estimat i prospekt vid respektive förvärvstillfälle.

Förvaltningsfastigheter per dagen för Prospektet, översikt

Area (kvm)

Verksamhetsbeskrivning
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Den utvalda historiska finansiella informationen som presenteras 
nedan, avseende räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2016 och 
perioden 1 januari 2015 - 31 december 2015, har hämtats från Tobin 
Properties årsredovisningar för räkenskapsåren 2016 och 2015 Den 
finansiella informationen avseende räkenskapsåret 2016 och 2015 har 
reviderats av Bolagets revisor. Den utvalda historiska finansiella infor-
mationen innehåller därutöver Tobin Properties finansiella information 
för delårsperioden 1 januari - 30 september 2017 tillsammans med 
jämförande finansiell information för motsvarande period föregående 
räkenskapsår. Den finansiella informationen för delårsperioderna 1 ja-
nuari - 30 september 2017 och 1 januari - 30 september 2016 är häm-
tade från Bolagets offentliggjorda delårsrapport. Delårsrapporten har 
inte varit föremål för översiktlig granskning av Bolagets revisor. Ingen 
annan information i Prospektet, förutom avsnittet ”Bolagets prognos 
avseende rörelseresultat och soliditet”, har granskats eller reviderats 
av Bolagets revisor. 

Bolagets finansiella information avseende räkenskapsåren 1 januari - 
31 december 2016 samt 1 januari - 31 december 2015 som presenteras 
nedan är upprättade i enlighet med International Financial Reporting 
Standards (”IFRS”). Bolagets finansiella information avseende delårs-
perioderna 1 januari - 30 september 2017 och 1 januari - 30 september 
2016 är upprättade enligt IFRS och IAS 34. 

Informationen i detta avsnitt ska läsas tillsammans med den finansiella 
information som är införlivad genom hänvisning i avsnittet ”Handlingar 
införlivade genom hänvisning” samt avsnittet ”Eget kapital, skuldsätt-
ning och annan finansiell information”.

UTVALD HISTORISK 
FINANSIELL INFORMATION 

Ej reviderad Ej reviderad Reviderad Reviderad

Belopp i TSEK 1 jan - 30 sep 2017 1 jan - 30 sep 2016 2016 2015

Nettoomsättning 49 977 45 701 86 259 10 986

Övriga rörelseintäkter 436 2 443 91 -

Totala intäkter 50 413 48 143 86 351 10 986

 

Rörelsens kostnader  

Fastighetskostnader -4 221 -628 -1 047 -533

Övriga externa kostnader -16 256 -10 192 -18 918 -9 320

Personalkostnader -25 957 -11 687 -19 370 -9 543

Av- och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar -153 -64 -90 -75

Resultat från andelar i intresseföretag 49 877 12 910 1 235 -1 728

Rörelseresultat 53 703 38 482 48 160 -10 213

 

Finansiella intäkter 29 554 9 902 12 064 673

Finansiella kostnader -40 701 -8 451 -16 664 -407

Finansnetto -11 147 1 451 -4 600 266

 

Resultat före skatt 42 556 39 933 43 560 -9 947

 

Skatt -152 -449 -276 -3 347

Periodens resultat 42 404 39 485 43 284 -13 293

 

Hänförligt till:  

- Moderbolagets aktieägare 41 336 39 171 42 914 -13 436

- Innehav utan bestämmande inflytande 1 068 314 370 143

42 404 39 485 43 284 -13 293

Rapport över resultat för Koncernen

Utvald historisk finansiell information



49 INBJUDAN TILL TECKNING AV STAMAKTIER MED FÖRETRÄDESRÄTT I TOBIN PROPERTIES AB (publ)

Ej reviderad Reviderad Reviderad

Belopp i TSEK 30 sep 2017 31 dec 2016 31 dec 2015

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Övriga immateriella anläggningstillgångar  2 574   - -

Övriga materiella anläggningstillgångar 652  199  233

Andelar i intresseföretag 200 036  117 999 69 977

Fordringar hos intresseföretag - 64 039 6 000

Övriga långfristiga fordringar 542 102  366 221 1 290

Summa anläggningstillgångar 745 364  548 458 77 500

Omsättningstillgångar  

Projektfastigheter 356 763 66 000 232 979

Exploateringsfastigheter 353 057 78 087 53 294

Andelar i bostadsrättsföreningar 25 600 - -

Kundfordringar 25 058 1 342 591

Fordringar hos intresseföretag 400 1 241 1 000

Övriga fordringar 44 747 6 784 4 420

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 160 248 61 646 939

Likvida medel 202 860 61 141 151 740

Summa omsättningstillgångar 1 168 733 276 240 444 964

SUMMA TILLGÅNGAR 1 914 097 824 698 522 465

EGET KAPITAL OCH SKULDER  

Eget kapital  

Aktiekapital 1 137 1 137 1 012

Övrigt tillskjutet kapital 409 814 409 814 358 143

Balanserade vinstmedel inklusive periodens resultat 6 106 -23 756 -47 490

Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 417 057 387 195 311 665

Innehav utan bestämmande inflytande 278 380 557 150

Summa eget kapital 695 437 387 751 311 815

Skulder  

Långfristiga räntebärande skulder 930 848 343 562 76 000

Övriga långfristiga skulder 106 421 27 582 19 884

Uppskjutna skatteskulder 1 239 861 850

Summa långfristiga skulder 1 038 508 372 005 96 734

Kortfristiga räntebärande skulder 71 655 38 773 94 319

Förskott från kunder 566 576 100

Leverantörsskulder 7 760 6 701 10 886

Aktuella skatteskulder - 3 393 3 011

Skulder till intresseföretag - 3 018 -

Övriga skulder 35 692 539 4 613

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 64 479 11 942 988

Summa kortfristiga skulder 180 152 64 942 113 915

Summa skulder 1 218 660 436 947 210 649

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 1 914 097 824 698 522 465

Rapport över finansiell ställning för Koncernen

Utvald historisk finansiell information



50  INBJUDAN TILL TECKNING AV STAMAKTIER MED FÖRETRÄDESRÄTT I TOBIN PROPERTIES AB (publ)

Ej reviderad Ej reviderad Reviderad Reviderad

Belopp i TSEK 1 jan - 30 sep 2017 1 jan - 30 sep 2016 2016 2015

Den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster 42 556 39 933 43 560 -9 947

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet -65 113 -39 406 -50 960 1 871

Betald skatt -4 997 -546 -295 440

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital -27 554 -18 -7 696 -7 636

 

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital  

Förändring exploateringsfastigheter -278 703 -23 654 -24 792 -53 294

Förändring projektfastigheter 64 523 2 805 -63 195 -147 274

Förändring kortfristiga fordringar -77 667 -27 458 -36 439 -423

Förändring kortfristiga skulder 53 188 2 039 -2 607 4 602

Kassaflöde från den löpande verksamheten -266 213 -46 286 -134 729 -204 026

 

Investeringsverksamheten  

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -2 574 - - -

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -185 -56 -56 -235

Förvärv av dotterföretag, netto likviditetspåverkan -128 552 - 455 -9 188

Avyttring av dotterföretag, netto likviditetspåverkan 22 455 - -

Förvärv av finansiella tillgångar -320 998 -206 831 -337 370 -13 865

Avyttring av finansiella tillgångar 214 567 4 897 13 887 10 389

Kassaflöde från investeringsverksamheten -237 720 -201 534 -323 083 -12 899

 

Finansieringsverksamheten  

Nyemission - - 180 163 150 188

Emissionskostnader - -5 313 -18 293 -3 672

Tillskott från minoritetsägare 2 500 - - -

Erhållna/återbetalade aktieägartillskott - - - -

Emission av preferensaktier - - - 91 800

Återköp av egna aktier - -109 973 -109 973 -

Upptagna lån 696 715 321 957 336 144 155 243

Amortering av lån -47 811 -8 319 -1 546 -1 340

Utbetald utdelning till moderbolagets aktieägare -5 751 -13 529 -19 281 -24 998

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 645 653 184 822 367 213 367 221

 

Periodens kassaflöde 141 719 -62 998 -90 599 150 296

Likvida medel vid periodens början 61 141 151 740 151 740 1 444

Likvida medel vid periodens slut 202 860 88 742 61 141 151 740

Rapport över kassaflöden för Koncernen

Utvald historisk finansiell information
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KONCERNENS NYCKELTAL

Bolaget tillämpar European Securities and Markets Authoritys (ESMA) 
riktlinjer om Alternativa Nyckeltal. Riktlinjerna syftar till att göra alter-
nativa nyckeltal i finansiella rapporter mer begripliga, tillförlitliga och 
jämförbara och därmed främja deras användbarhet. Med ett alternativt 
nyckeltal avses enligt dessa riktlinjer finansiellt mått över historisk el-
ler framtida resultatutveckling, finansiell ställning, finansiellt resultat el-
ler kassaflöden som inte definieras eller anges i tillämpliga regler för 
finansiell rapportering; IFRS och Årsredovisningslagen. Riktlinjerna är 
obligatoriska för finansiella rapporter som offentliggörs efter 3 juli 2016.

Vissa beskrivningar av nyckeltalen presenterar utveckling och status 
på finansiella och aktierelaterade nyckeltal som inte definieras enligt 
IFRS. Vissa alternativa finansiella nyckeltal ger värdefull och komplet-
terande information till investerare. Eftersom alla företag inte beräknar 
finansiella mått på samma sätt, är dessa inte alltid jämförbara med mått 
som används av andra företag. Dessa mått ska därför inte ses som en 
ersättning för mått som definieras enligt IFRS. För relevanta avstäm-
ningar av de nyckeltal som inte direkt går att utläsas eller härledas ur 
de finansiella rapporterna.

1 jan-30 sep 2017 1 jan-30 sep 2016 2016 2015

Nyckeltal definierade enligt IFRS

Totala intäkter, MSEK1 50,4 48,1 86,4 11,0

Periodens resultat, MSEK1 42,4 39,5 43,3 -13,3

Genomsnittligt antal utestående stamaktier, st1 10 369 532 8 117 500 8 680 508 6 299 007

Antal utestående stamaktier vid periodens slut, st1 10 369 532 8 117 500 10 369 532 8 117 500

Genomsnittligt antal utestående preferensaktier, st1 1 000 242 1 750 061 1 600 097 1 855 972

Antal utestående preferensaktier vid periodens slut, st1 1 000 242 1 000 242 1 000 242 2 000 000

Nyckeltal som inte definierats enligt IFRS

Rörelsemarginal, %2 106,5 79,9 55,8 -93,0

Soliditet, %2 36,3 35,1 47,0 59,7

Omsättningstillväxt, %2 4,8 582,1 686,0 177,4

Rörelseresultat, MSEK1 53,7 38,5 48,2 -10,2

Eget kapital, MSEK1 695,4 222,5 387,8 311,8

Likvida medel, MSEK1 202,9 88,7 61,1 151,7

Nettolåneskuld, MSEK2 632,5 300,4 141,5 22,3

Operationella nyckeltal

Bindande avtal om försäljning av lägenheter tecknades till ett värde av, MSEK2 1 154 784 892 210

Antal sålda bostäder, st2 249 88 102 182

Antal produktionsstartade bostäder, st2 268 0 76 227

Antal bostäder i pågående produktion, st2 417 330 406 421

Andel sålda lägenheter i pågående produktion, %2 74 98 94 90

Antal osålda bostäder i avslutad produktion, st2 3 0 0 0

Genomsnittligt antal anställda, st1 29 16 17 10

Antal anställda vid periodens slut, st1 37 18 21 13

Utvald historisk finansiell information

1) Nyckeltalet är reviderat avseende räkenskapsåret 2016 samt räkenskapsåret 2015 och ej reviderat för delårsperioderna 1 januari - 30 september 2017 samt 1 januari - 30 september 2016.
2) Ej Reviderat.
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Nyckeltal Definition Syfte

Rörelsemarginal, % Rörelseresultat i förhållande till totala intäkter. Finansiellt nyckeltal som Bolaget anser är relevant för att bedöma Bolagets 
lönsamhet.

Soliditet, % Eget kapital i förhållande till balansomslutning. Finansiellt nyckeltal som Bolaget betraktar som relevant för investerare som vill 
bedöma Bolagets möjligheter att uppnå en branschmässig lönsamhetsnivå och 
Bolagets förmåga att nå upp till sitt finansiella mål om en soliditet över 30 procent.

Omsättningstillväxt, % Skillnad i nettoomsättning jämfört med motsvarande  
period föregående år.

Finansiellt nyckeltal som Bolaget anser är relevant för att bedöma Bolagets 
tillväxt. Vidare är nyckeltalet ett av Bolagets finansiella mål.

Nettolåneskuld Räntebärande skulder och upplupna räntor med avdrag för  
likvida medel, räntebärande kort- och långfristiga fordringar.

Finansiellt nyckeltal som Bolaget anser är relevant för att bedöma Bolagets finan-
siella ställning och möjligheter att leva upp till sina finansiella åtaganden.

Definitioner av alternativa nyckeltal som inte är definierade enligt IFRS

Avstämning av alternativa nyckeltal

Nettolåneskuld, MSEK 1 jan-30 sep 2017 1 jan-30 sep 2016 2016 2015

(+) Skulder till kreditinstitut, kortfristiga 71,7 32,0 38,8 94,3

(+) Skulder till kreditinstitut, långfristiga 930,8 329,5 343,6 76,0

(+) Övriga skulder, långfristiga 106,4 27,6 27,6 10,1

(+) Upplupna räntekostnader 11,3 7,0 8,7 0,9

(-) Likvida medel -202,9 -88,7 -61,1 -151,7

(-) Räntebärande kortfristiga fordringar 0,0 -42,1 -64,0 0,0

(-) Räntebärande långfristiga fordringar -284,8 -131,9 -152,1 -7,3

= Nettolåneskuld, MSEK 632,5 133,4 141,5 22,3

Utvald historisk finansiell information
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BAKGRUND

Detta avsnitt innehåller framtidsinriktade uttalanden som avspeglar To-
bin Properties planer, uppskattningar och bedömningar. Tobin Proper-
ties resultat kan komma att skilja sig väsentligt från det som uttrycks i 
sådana framtidsinriktade uttalanden. Faktorer som kan orsaka eller bi-
dra till sådana skillnader inkluderar, men är inte begränsade till, det som 
anges nedan i detta avsnitt samt i andra delar av Prospektet inklusive 
avsnittet ”Riskfaktorer”. 

I samband med den marknadssondering som Tobin Properties ge-
nomförde tillsammans med Bolagets finansiella rådgivare inför Trans-
aktionerna togs följande framåtriktade finansiell information fram och 
presenterades för investerare. Informationen offentliggjordes genom 
pressmeddelande den 5 december 2017.

VÄSENTLIGA REDOVISNINGSPRINCIPER

Det förväntade rörelseresultatet för räkenskapsåret 2017 samt prognos 
över rörelseresultat för räkenskapsåret 2018 har upprättats i enlighet 
med redovisningsprinciper som i allt väsentligt överrensstämmer med 
de redovisningsprinciper som Koncernen tillämpar (IFRS) och som ang-
es i Koncernens reviderade årsredovisning för räkenskapsåret 2016.

FÖRVÄNTAT RÖRELSERESULTAT FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2017 
SAMT PROGNOS ÖVER RÖRELSERESULTAT FÖR RÄKENSKAPS-
ÅRET 2018

Bolaget bedömer att det förväntade rörelseresultatet för räkenskaps- 
året 2017 uppgår till cirka 50 MSEK. Bolaget bedömer vidare att rörelse- 
resultat för räkenskapsåret 2018 kommer att uppgå till cirka 250 MSEK. 

FÖRVÄNTAD SOLIDITET FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2017 SAMT 
PROGNOS AVSEENDE SOLIDITET FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2018

Bolaget bedömer, utifrån ovan förväntade rörelseresultat samt resultat-
prognos och kassaflöden, att soliditeten för 2017 förväntas uppgå till 36 
procent. Bolagets prognos avseende soliditet för räkenskapsåret 2018 
uppgår till 48 procent.

Förväntat resultat och prognos över rörelseresultat ovan baseras på 
den information som anges under ”Redogörelse över de viktigaste an-
taganden som ligger till grund för förväntat resultat och prognos över 
rörelseresultat”.  Förväntat rörelseresultat för räkenskapsåret 2017 samt 
resultatprognos för räkenskapsåret 2018 har granskats av Bolagets revi-
sor, vilket framgår under avsnittet ”Revisors rapport avseende förväntat 
resultat och resultatprognos”.

REDOGÖRELSE AV DE VIKTIGASTE ANTAGANDEN 
SOM LIGGER TILL GRUND FÖR FÖRVÄNTAT RESUL-
TAT OCH PROGNOS ÖVER RÖRELSERESULTAT 

Bolagets förväntade rörelseresultat för räkenskapsåret 2017 baseras 
på Bolagets, ej reviderade eller översiktigt granskade, delårsrapport för 
perioden 1 januari 2017 till och med 30 september 2017 och en upp-
skattning av Bolagets förväntade resultat för perioden 1 oktober 2017 
till och med 31 december 2017 som i huvudsak baseras på Bolagets 
interna projektredovisning samt projektkalkyler och som har upprättats 
av Bolagets koncernledning. 

Prognosen över Bolagets rörelseresultat för räkenskapsåret 2018, som 
avser perioden 1 januari - 31 december 2018 och som upprättats av 
Bolagets koncernledning, bygger på en uppskattning av Koncernens 
resultat i sammandrag som i huvudsak är baserat på Bolagets interna 
projektredovisning och projektkalkyler.

Vidare bygger Bolagets förväntade rörelseresultat för räkenskapsåret 
2017 samt prognos över rörelseresultat för räkenskapsåret 2018 på an-
taganden kring förväntad försäljnings- och färdigställandetakt i bygg-
startade projekt samt beslut från vissa kommuner avseende pågående 
detaljplaneprocesser, primärt i Nacka Strand. Prognosen utgår även 
ifrån oförändrad storlek på organisation, vid beräkning av Indirekta 
kostnader. 

Försäljnings- respektive färdigställandetakten i byggstartade projekt 
och antaganden huruvida detaljplaner för ej byggstartade projekt vin-
ner laga kraft är faktorer som ligger utanför Bolagets kontroll och har 
stor inverkan på utfallet för prognosen över rörelseresultatet för räken-
skapsåret 2018. 

Det förväntade rörelseresultatet för räkenskapsåret 2017 och progno-
sen över rörelseresultatet för räkenskapsåret 2018 bygger vidare på 
antagandet att det inte kommer att ske någon förändring som har en 
väsentlig positiv eller negativ påverkan på resultatet som uppstår på 
grund av: 

• rättelse av fel i den interna redovisningen för perioden 1 januari - 30 
september 2017 eller i det förväntade rörelseresultatet för perioderna 
1 oktober - 31 december 2017 respektive 1 januari - 31 december 2018; 
eller

• olika bedömningar av styrelseledamöterna i Tobin Properties vid tid-
punkten för offentliggörandet av resultatet för räkenskapsåret 2017 
respektive räkenskapsåret 2018. 

Om dessa antaganden inte infrias kan det ha en väsentlig negativ effekt 
på möjligheten att uppnå det förväntade rörelseresultatet för räken-
skapsåret 2017 samt prognosen över rörelseresultatet för räkenskaps-
året 2018. 

FÖRVÄNTAT RESULTAT 2017 OCH 
PROGNOS ÖVER RÖRELSERESULTAT 2018

Bolagets prognos avseende rörelseresultat och soliditet
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REVISORS RAPPORT AVSEENDE FÖRVÄNTAT 
RESULTAT OCH RESULTATPROGNOS 

Revisors rapport avseende resultatprognos
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KAPITALSTRUKTUR

Tobin Properties har kreditfaciliteter och extern upplåning. Tobin 
Properties huvudsakliga lånefinansiering består av en checkräk-
ningskredit om högst 8 000 TSEK som per den 31 oktober 2017 inte 
var utnyttjad samt ett, per dagen för Prospektet, fullt utnyttjat obliga-
tionslån om 500 MSEK. Obligationen har emitterats i fyra trancher där 
den första tranchen utgjorde en emission om 225 MSEK den 22 juni  
 

2016, den andra emissionen utgjorde 75 MSEK den 14 september 2016, 
den tredje emissionen utgjorde 170 MSEK den 23 januari 2017 och den 
fjärde emissionen utgjorde 30 MSEK den 14 mars 2017.  Därutöver har 
Tobin Properties ett antal ytterligare kreditfaciliteter. Bolaget hade per 
den 31 oktober eventualförpliktelser om 1 410 MSEK samt ställda säker-
heter om 953 MSEK.

EGET KAPITAL, SKULDSÄTTNING OCH 
ANNAN FINANSIELL INFORMATION 

TSEK 31 okt 2017

Kortfristiga räntebärande skulder

Mot borgen -

Mot säkerhet -

Utan garanti/borgen eller annan säkerhet 71 655

Summa kortfristiga räntebärande skulder 71 655

Långfristiga räntebärande skulder

Mot borgen1 62 050

Mot säkerhet2 952 645

Utan garanti/borgen eller annan säkerhet 23 138

Summa långfristiga räntebärande skulder 1 037 833

Eget kapital

Aktiekapital 1 137

Övrigt tillskjutet kapital 409 814

Andra reserver 6 106

Summa eget kapital 417 057

TSEK 31 okt 2017

(A) Kassa 168 407

(B) Likvida medel 0

(C) Lätt realiserbara värdepapper 0

(D) Likviditet (A) + (B) + (C) 168 407

(E) Kortfristiga fordringar 273 602

(F) Kortfristiga banklån 0

(G) Kortfristig del av långfristiga skulder 0

(H) Andra kortfristiga skulder 71 655

(I) Kortfristiga räntebärande skulder (F) + (G) + (H) 71 655

(J) Netto kortfristig skuldsättning (I) - (E) - (D) -370 354

(K) Långfristiga banklån 141 282

(L) Emitterade obligationer 790 130

(M) Andra långfristiga lån 106 421

(N) Långfristiga räntebärande skulder (K) + (L) + (M) 1 037 833

(O) Nettoskuldsättning (J) + (N) 667 479

NETTOSKULDSÄTTNING

EGET KAPITAL OCH SKULDER

I tabellens nedan visas Tobin Properties eget kapital och skulder per den 31 oktober 2017. 

Nedan redovisas Tobin Properties nettoskuldsättning per den 31 oktober 2017.

Eget kapital, skuldsättning och annan finansiell information

1) Långfristiga skulder ställda mot borgen omfattar borgensförbindelser ställda till förmån för vissa av Koncernens intresseföretag samt vissa bostadsrättsföreningar.
2) Koncernens ställda säkerheter utgörs av fastighetsinteckningar i dotterbolag, företagsinteckningar i Koncernen såväl som moderbolaget samt fordringar som pantsatts

 till förmån för Bolagets obligationslån.
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RÖRELSEKAPITAL

Det är Tobin Properties bedömning att det befintliga rörelsekapitalet 
är otillräckligt för att täcka Bolagets behov under de kommande tolv 
månaderna. Tobin Properties behov av rörelsekapital sammanhäng er 
huvudsakligen med åtaganden kopplade till projekt som ännu ej till-
trätts, primärt projekten i Nacka Strand, samt produktionskostnader för 
tillträdda projekt i pågående produktion. Bolaget beräknar att under-
skottet på rörelsekapital under de kommande tolv månaderna uppgår 
till cirka 600 MSEK, varav cirka 320 MSEK är hänförliga till framtida 
projekttillträden och cirka 280 MSEK till produktionskostnader för 
projekt i pågående produktion, och att det befintliga rörelsekapitalet 
räck er för att finansiera Bolagets verksamhet fram till maj 2018. 

Bolaget avser att finansiera det prognostiserade rörelsekapitalunder-
skottet med emissionslikviden från Transaktionerna, genomförda och 
framtida försäljningar av hela eller delar av vissa befintliga projekt, be-
fintliga likvida medel samt ytterligare bankfinansiering. Bolaget för, per 
dagen för Prospektet, kommersiella förhandlingar med olika kreditgiva-
re avseende byggkreditiv gällande projekt i pågående produktion. I det 
fall Bolaget når en överenskommelse med någon av dessa kreditgivare 
sjunker således Bolagets bedömda rörelsekapitalbehov till 320 MSEK 
och förväntas i sådant fall räcka för att finansiera Bolagets verksamhet 
fram till september 2018. Emissionslikviden från Transaktionerna beräk-
nas uppgå till cirka 190 MSEK, efter avdrag för transaktionskostnader 
om cirka 12 MSEK,  förutsatt att Företrädesemissionen full tecknas. Bo-
laget bedömer vidare att dessa initiativ är tillräckliga för att tillsammans 
med Transaktionerna säker ställa tillräckligt rörelsekapital för de kom-
mande tolv månaderna. Bo laget bedömer dess möjligheter att lyckas 
med dessa försäljningar och finansieringsdiskussioner som goda. Skul-
le Bolaget inte lyckas avyttra dessa projekt till ett tillräckligt högt pris 
eller nå framgång i dess finansieringsdiskussioner kommer Bolaget att 
behöva söka alterna tiv finansiering. Exempel på alternativ finansiering 
kan vara ytterligare kapitalanskaffningar i form av aktiekapital eller me-
dinvesteringar i be fintliga projekt.

Transaktionerna, i kombination med en starkare industriell koppling till 
den nya huvudägaren Klövern, ger samtidigt goda möjligheter att snabb-
are exekvera på Bolagets strategi och vara en aktiv aktör avseende  
fastighets- och byggrättstransaktioner samt vid en framtida tänkbar kon-
solidering bland bostadsaktörer på den svenska fastighetsmarknaden.

REDOGÖRELSE FÖR BOLAGETS KASSAFLÖDE 
FÖR PERIODEN SOM OMFATTAS AV DEN HIS-
TORISKA FINANSIELLA INFORMATIONEN

JÄMFÖRELSE MELLAN PERIODERNA 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 
2017 SAMT 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2016

Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick under perioden 
till -266 213 TSEK (-46 286), vilket till största del är hänförligt till inves-
teringar i exploateringsfastigheter samt ökade kortfristiga fordringar 
hos bostadsrättsföreningar. 

Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick under perioden till 
-237 720 TSEK (-201 534) och hänförde sig främst till investeringar i in-
tresseföretag samt handpenning för ännu ej tillträdda projektfastigheter. 

Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick under perioden 
till 645 653 TSEK (184 822) och var främst hänförligt till emitterade 
obligationer från Tobin Properties och Bolagets dotterbolag Mariefjärd 
AB (publ) samt långfristigt BRF-lån som konsolideras efter förvärvet av 
SBG Gravensteiner AB. 

Totalt uppgick periodens kassaflöde till 141 719 TSEK (-62 998). Likvida 
medel uppgick vid periodens slut till 202 860 TSEK (88 742).

JÄMFÖRELSE MELLAN RÄKENSKAPSÅREN 2016 OCH 2015 

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörel-
sekapital uppgick under 2016 till -7 696 TSEK (-7 636).

Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick under 2016 till 
-134 729 TSEK (-204 026). Förändringen är framförallt hänförlig till in-
vesteringar i exploateringsfastigheter samt kortfristiga fordringar hos 
bostadsrättsföreningar.

Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick under 2016 till 
-322 083 TSEK (-12 899) och hänförde sig främst till investeringar i 
intresseföretag samt handpenning för ännu ej tillträdda projektfast-
igheter. 

Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick under 2016 till 
367 2013 TSEK (367 221) och var främst hänförligt till emitterad obliga-
tion, nyemission av stamaktier samt inlösen av cirka hälften av Bola-
gets preferensaktier. 

Totalt uppgick periodens kassaflöde 2016 till -90 599 TSEK (150 296). 
Likvida medel uppgick vid periodens slut till 61 141 TSEK (151 740).

INVESTERINGAR

Nedan följer de huvudsakliga investeringarna för perioden som om-
fattar den historiska finansiella informationen fram till dagen för Pro-
spektet.

HUVUDSAKLIGA INVESTERINGAR EFTER 30 SEPTEMBER 2017 
FRAM TILL DAGEN FÖR PROSPEKTET

Efter den 30 september 2017 och fram till dagen för Prospektet har 
Bolagets huvudsakliga investeringar bestått av tillfört kapital om 39 
MSEK till pågående bostadsprojekt främst till Tollare 3 i Nacka och Rio 
i Sundbyberg.

1 JANUARI 2017 – 30 SEPTEMBER 2017

Bolagets huvudsakliga investeringar för perioden bestod av investe-
ringar i Bolagets projektfastigheter och intresseföretag. Bolaget gjor-
de huvudsakliga investeringar i förvärv av tre bostadsprojekt i Nacka, 
Uppsala och på Lidingö samt en markanvisning i Sundbyberg.

1 JANUARI 2016 – 31 DECEMBER 2016

Bolagets huvudsakliga investeringar för perioden bestod av investe-
ringar i Bolagets projektfastigheter och intresseföretag. Bolaget gjor-
de huvudsakliga investeringar i förvärv av sex bostadsprojekt, varav 
fem i Stockholmsområdet samt en i centrala Uppsala.

1 JANUARI 2015 – 31 DECEMBER 2015

Bolagets huvudsakliga investeringar för perioden bestod av investe-
ringar i Bolagets projektfastigheter och intresseföretag. Bolaget gjor-
de huvudsakliga investeringar i förvärv av fyra bostadsprojekt i Nacka, 
Gladan 5 samt Slaktaren 12.

Eget kapital, skuldsättning och annan finansiell information
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PÅGÅENDE OCH BESLUTADE INVESTERINGAR

Under de kommande tolv månaderna har Tobin Properties planerade 
investeringar i projekt om 803 MSEK. Av detta utgörs 320 MSEK av till-
läggsköpeskillingar för primärt Nacka Strand-projekten som ska erläg-
gas vid tillträde, vilket sker när detaljplan vunnit laga kraft. Tobin Pro-
perties kommer delvis att finansiera dessa tilläggsköpeskillingar med 
hjälp av emissionslikviden från Transaktionerna som uppgår till cirka 
190 MSEK efter avdrag för transaktionskostnader, försäljningar av hela 
eller delar av vissa befintliga projekt samt ytterligare bankfinansiering. 
Överskjutande del om 613 MSEK består av investeringar i pågående 
projekt, vilka kommer att finansieras inom ramen för beviljade och out-
nyttjade byggkreditiv om 162 MSEK, genom framtida byggkreditiv, och 
med hjälp av frigjord likviditet från färdigställda projekt i kombination 
med finansiering från intresseföretagens delägare.

För mer information avseende Tobin Properties rörelsekapital behov, 
se avsnittet ”Eget kapital, skuldsättning och annan finansiella infor-
mation - Rörelsekapital”.

VINSTAVRÄKNING

Vinstavräkningen görs enligt en metod i två steg, successiv vinstav-
räkning (”SVA”). Steg 1 sker när projektfastighetens detaljplan vunnit 
laga kraft samt projektets bostadsrättsförening fått sin kostnadskalkyl 
certifierad av Boverket. 

I steg 2 beräknas resterande vinst, efter avdrag för vinst redovisad 
i steg 1, utifrån antal sålda bostadsrätter samt nedlagda kostnader i 
byggentreprenaden i förhållande till totalt antal bostadsrätter respek-
tive totalt beräknade entreprenadkostnader. 

Samtliga projekt bedöms kvartalsvis av företagsledningen. Projektens 
prognoser justeras regelbundet för inträffade och sannolika framtida 
händelser som kan påverka resultatet. Koncernen tillämpar principen 
att inräkna räntekostnader bland produktionskostnader från projekt-
start. I resultaträkningen redovisas intäkterna från projekten netto. I 
balansräkningen rubriceras vinstavräkningen på projekten som lång-
fristiga fordringar. Bedömda förluster belastar i sin helhet periodens 
resultat direkt.

VÄSENTLIGA FÖRÄNDRINGAR I BOLAGETS 
FINANSIELLA SITUATION ELLER STÄLLNING PÅ 
MARKNADEN EFTER DEN 31 DECEMBER 2016

Följande väsentliga förändringar i Bolagets finansiella situation eller 
ställning på marknaden har skett efter 31 december 2016 för vilken 
reviderad finansiella information har offentliggjorts: 

• Bolaget tecknade den 9 januari 2017 avtal om förvärv av fastigheter-
na Fjärdingen 27:5, Fjärdingen 27:6 samt Fjärdingen 29:1 i centrala 
Uppsala. Köpeskillingen uppgick till 225 MSEK. Fastigheterna har en 
uthyrbar area om cirka 7 800 kvm.

• Den 23 januari 2017 meddelade Bolaget avsikt att förvärva samtliga 
utestående aktier i intressebolaget SBG Gravensteiner från externa 
medinvesterare för att bli ensam ägare till projekten Arkaden och 
Rio i Sundbyberg som tillsammans omfattar 247 bostäder. Köpeskil-
lingen uppgick till cirka 130 MSEK. Konsolideringen medför ett utökat 
redovisat eget kapital om 217 MSEK och skulder om 235 MSEK.

• Den 25 januari 2017 emitterade Bolaget obligationer om 170 MSEK 
under Bolagets befintliga obligationslån med ett rambelopp om 500 
MSEK. Obligationerna emitterades till 102,25 % av det nominella 
värdet, vilket indikerar en ränta om Stibor 3M + 8,0 procent. Vida-
re emitterade Bolaget den 14 mars 2017 ytterligare obligationer om  
30 MSEK under Bolagets befintliga utestående obligationslån.  
Emissionen innebar att obligationslånet om 500 MSEK var fullt ut-
nyttjat. Obligationerna emitterades till 102,25 procent av det nomi-
nella värdet, vilket indikerar en ränta om STIBOR 3M + 7,9 procent.

• Mariefjärd AB (publ), som är ett dotterbolag till Tobin Properties, emit-
terade den 30 mars 2017 ett fyraårigt säkerställt obligationslån om 
300 MSEK på den svenska obligationsmarknaden. Obligationslånet 
löper med en rörlig ränta om STIBOR 3M + 6,00 procentenheter och 
har slutförfall den 30 mars 2021.  Likviden från obligationsemissio-
nen var tänkt att bland annat användas för att delvis finansiera för-
värvet av Fjärdingenfastigheterna.

• Den 11 oktober 2017 kommenterade Tobin Properties försäljnings- 
och marknadsläget samt pågående arbete med förnyad strategi.  

I tabellen nedan sammanfattas Bolagets sammanlagda redovisade in-
vesteringar för räkenskapsåren 2016 och 2015 samt delårsperioderna  
1 januari till 30 september för 2016 och 2017. Investeringsverksamheten 

påverkas främst av förvärv/avyttring av dotterföretag samt förändring 
av finansiella tillgångar, som innehåller förvärv av andelar i intressefö-
retag och förskottsbetalningar av förvärvade men ej tillträdda bolag. 

TSEK 1 jan-30 sep 2017 1 jan-30 sep 2016 1 jan-31 dec 2016 1 jan-31 dec 2015

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -2 574 - - -

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -185 -56 -56 -235

Förvärv av dotterföretag, netto likvidetetspåverkan -128 552 - 455 -9 188

Förvärv av finansiella tillgångar -320 998 -206 831 -337 370 -13 865

Totala investeringar -452 309 -206 887 -336 971 -23 288

Eget kapital, skuldsättning och annan finansiell information
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Bolagets uttalande gjordes mot bakgrund av de många frågor Bola-
get fått från aktieägare och investerare med anledning av medias in-
tensiva bevakning av bostadsmarknaden. Bolaget meddelade bland 
annat att antalet sålda bostäder på bindande avtal under tredje 
kvartalet uppgick till 22, vilket kan jämföras med 19 under samma 
period föregående år och att Bolagets segment av marknaden be-
döms som mindre känsligt för den avmattning av marknaden som 
skett i förhållande till år 2016. Bolaget kommenterade vidare att ett 
strategiarbete inletts i syfte att bredda Bolagets produktutbud samt 
att ta större kontroll av värde- och leveranskedja.

• Den 31 oktober 2017 beslutade Tobin Properties indirekta dotterbo-
lag Mariefjärd AB (publ) att skjuta upp tillträdet av Fjärdingenfastig-
heterna i Uppsala. Som en konsekvens därav kommer det belopp av 
obligationsemissionen som avsatts för förvärvet istället att stå kvar 
på ett pantsatt bankkonto till förmån för obligationsinnehavarna och 
får endast användas för återbetalning av obligationen i enlighet med 
vad som fastställts i obligationsvillkoren.

• Den 16 november 2017 meddelade Region Uppsala, som en kon-
sekvens av händelsen den 31 oktober ovan, att man häver avtalet 
avseende Fjärdingenfastigheterna. Region Uppsala meddelar även 
att man ej avser att återbetala handpenningen för projektet om 22 
MSEK. Bedömningen är att Tobin Properties resultat för det fjärde 
kvartalet 2017 påverkas med maximalt motsvarande summa. Bola-
get meddelade vidare att arbetet med en lösning för att minimera 
resultatpåverkan pågick.

• Bolaget ingick den 5 december 2017 avtal med Klövern AB (publ) 
om att föreslå att extra bolagsstämma beslutar om att emittera sta-
maktier motsvarande ett värde om cirka 202 miljoner kronor, genom 
(i) en riktad kontantemission om cirka 150 miljoner kronor till Klövern 
samt (ii) Företrädesemissionen om cirka 52 miljoner kronor som till 
fullo är garanterad av Klövern. Extra bolagsstämma beslutade den 8 
januari 2018 om att godkänna styrelsens förslag och att genomföra 
emissionerna.

• Den 21 december 2017 avyttrade Bolaget Gladan 5, 6 och 7 till 
Kungsleden för en köpeskilling om 485 MSEK efter avdrag för latent 
skatt. Avyttringen innebär en positiv resultateffekt om cirka 8 MSEK 
för fjärde kvartalet 2017. Tillträde beräknas ske 1 februari 2018.

Därutöver har inga väsentliga förändringar i Bolagets finansiella situ-
ation eller ställningen på marknaden inträffat efter den 31 december 
2016.

Eget kapital, skuldsättning och annan finansiell information
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ALLMÄN INFORMATION

Enligt Bolagets bolagsordning får aktiekapitalet inte understiga 1 880 
000 SEK och inte överstiga 7 520 000 SEK, och antalet aktier får inte 
understiga 18 800 000 och inte överstiga 75 200 000. Vid tidpunkten 
för Prospektet uppgick Bolagets aktiekapital till 1 886 977,40 SEK förde-
lat på totalt 18 869 774 aktier varav 17 869 532 är stamaktier och 1 000 
242 är preferensaktier av serie A. Aktierna är denominerade i SEK och 
varje aktie har ett kvotvärde om 0,10 SEK.  

Förutsatt att Företrädesemissionen fulltecknas kommer antalet utestå-
ende stamaktier att öka med 2 592 383 stycken till totalt 20 461 915 
stamaktier och aktiekapitalet kommer att öka med 259 238,30 SEK till 2 
146 215,70 SEK. Om samtliga Nya Aktier tecknas medför det en utspäd-
ningseffekt om 12,7 procent för befintliga aktieägare som inte tecknar 
sig i Företrädesemissionen.  

Aktierna i Bolaget har emitterats i enlighet med svensk rätt. Samtliga 
emitterade aktier är fullt betalda och fritt överlåtbara.  

Aktierna i Företrädesemissionen är inte föremål för erbjudande som 
lämnats till följd av budplikt, inlösenrätt eller lösningsskyldighet. Inga 
offentliga uppköpsbuderbjudanden har lämnats avseende de erbjud-
na stamaktierna under innevarande eller föregående räkenskapsår. I 
och med att Klövern efter att de nyemitterade aktierna i den Riktade 
Emissionen, och i Företrädesemissionen, för det fall att Klövern infriar 
sitt garantiåtagande, har registrerats hos Bolagsverket och förts in i den 
av Euroclear Sweden AB förda aktieboken kommer att inneha aktier 
som representerar mer än tre tiondelar av röstetalet för samtliga aktier i 
Tobin Properties inträder en budpliktsskyldighet för Klövern. Detta inne-
bär att Klövern enligt Takeover-reglerna för vissa handelsplattformar är 
skyldigt att offentliggöra ett budpliktsbud på Bolaget inom fyra veckor 
därefter.

Genom den riktade emissionen till Klövern har Tobin Properties fått en 
ny huvudägare i Klövern, genom sitt helägda dotterbolag Dagon Sve-
rige AB, som efter den riktade emissionen äger 7 500 000 stamakti-
er i Tobin Properties, motsvarande cirka 39,8 procent av antalet aktier 
och cirka 41,7 procent av antalet röster i Bolaget. Under antagande att 
Företrädesemissionen blir fulltecknad kommer Klövern att äga cirka 
35,0 procent av antalet aktier och cirka 36,5 procent av antalet röster 
i Bolaget. För det fall att Klövern fullgör sitt garantiåtagande för hela 
Företrädesemissionen kommer Klövern att äga 10 092 383 stamaktier i 
Bolaget, motsvarande cirka 47,0 procent av antalet aktier och cirka 49,1 
procent av antalet röster i Tobin Properties. I och med att Klövern efter 
att Företrädesemissionen, oavsett om Klövern infriar sitt garantiåtagan-
de, har registrerats hos Bolagsverket och de Nya Aktierna förts in i den 
av Euroclear Sweden förda aktieboken, kommer att inneha aktier i Bo-
laget som representerar mer än tre tiondelar av röstetalet för samtliga 
aktier i Tobin Properties har en budpliktsskyldighet för Klövern inträtt. 
Detta innebär att Klövern enligt Takeover-reglerna för vissa handels-
plattformar är skyldigt att offentliggöra ett budpliktsbud på Bolaget inom 
fyra veckor efter den 15 januari 2018, eller den senare dag då aktierna i 
den riktade emissionen till Klövern tas upp i den av Euroclear Sweden 
förda aktieboken.

VISSA RÄTTIGHETER FÖRENADE MED STAMAKTIERNA

De Nya Aktierna är av samma slag. Rättigheterna förenade med sta-
maktier emitterade av Bolaget, inklusive de som följer av bolagsord-
ningen, kan endast ändras enligt de förfaranden som anges i aktiebo-
lagslagen (2005:551). 

RÖSTRÄTT

Bolaget kan ge ut aktier i två aktieslag, stamaktier respektive prefe-
rensaktier av serie A. Varje stamaktie berättigar till en (1) röst och varje 
preferensaktie av serie A berättigar till en tiondels (1/10) röst. Stamaktier 
får ges ut till ett högsta antal som motsvarar 100 procent av aktiekapi-
talet i bolaget, och preferensaktie av serie A får ges ut till ett antal om 
högst 2 000 000. 

Förutsatt att Företrädesemissionen fulltecknas kommer stamaktierna i 
Bolaget att totalt representera cirka 99,5 procent av rösterna och pre-
ferensaktierna av serie A i Bolaget att representera cirka 0,5 procent 
av rösterna. 

FÖRETRÄDESRÄTT TILL NYA STAMAKTIER M.M.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge 
ut nya aktier av olika slag, ska innehavare av stamaktier och preferens-
aktier av serie A ha företrädesrätt att teckna nya aktier av samma ak-
tieslag i förhållande till det antal aktier, av aktuellt aktieslag, innehavaren 
förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknas med primär 
företrädesrätt ska erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär 
företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning 
som sker med subsidiär företrädesrätt, ska aktierna fördelas mellan 
tecknarna i förhållande till det sammanlagda antal aktier de förut äger i 
Bolaget, oavsett huruvida deras aktier är stamaktier eller preferensakti-
er av serie A. I den mån detta inte kan ske avseende viss aktie/aktier, 
ska fördelningen ske genom lottning.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge 
ut nya aktier endast av ett slag, ska innehavare av aktier av det slag 
som ges ut ha företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det 
antal aktier av samma slag innehavaren förut äger (primär företrädes-
rätt). Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt ska erbjudas 
samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte så-
lunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär 
företrädesrätt, ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till 
det sammanlagda antal aktier de förut äger i bolaget, oavsett huruvida 
deras aktier är stamaktier eller preferensaktier av serie A. I den mån 
detta inte kan ske avseende viss aktie/aktier, ska fördelningen ske ge-
nom lottning.   

Beslutar Bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge 
ut teckningsoptioner eller konvertibler ska aktieägarna ha företrädes-
rätt att teckna teckningsoptioner som om emissionen gällde de aktier 
som kan komma att nytecknas på grund av teckningsoptionerna res-
pektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gäll-
de de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas mot. 

Vad som ovan sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten 
att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvi-
kelse från aktieägares företrädesrätt. 

Ökning av aktiekapitalet genom fondemission med utgivande av aktier 
får endast ske genom utgivande av stamaktier. Därvid gäller att endast 
innehavare av stamaktier har företrädesrätt till de nya stamaktierna för-
delat efter det antal stamaktier de förut äger. Vad som nu sagts ska inte 
innebära någon inskränkning i möjligheten att genomföra fondemission 
och, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut stamaktier av 
nytt slag. 

RÄTT TILL UTDELNING OCH BEHÅLLNING VID LIKVIDATION 

Beslut om vinstutdelning fattas av bolagsstämman och utbetalas genom 
Euroclear försorg. Av bolagsstämman beslutad utdelning tillkommer 

AKTIEKAPITAL OCH 
ÄGARFÖRHÅLLANDEN 

Aktiekapital och ägarförhållanden
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den som på den av bolagsstämman fastställda avstämningsdagen för 
utdelningen är registrerad som innehavare av aktier i den av Euroclear 
Sweden förda aktieboken. Enligt bolagsordningen har Bolagets prefe-
rensaktier av serie A företrädesrätt framför stamaktierna till utdelning 
och vid Bolagets upplösning upp till ett visst belopp, se vidare avsnittet 
”Bolagsordning” nedan. Vinstutdelningen utbetalas normalt till aktieä-
garna som ett kontant belopp per aktie genom Euroclear Sweden, men 
betalning kan även ske i annat än kontanter (sakutdelning). Om aktie-
ägare inte kan nås genom Euroclear kvarstår aktieägarens fordran på 
utdelningsbeloppet mot Bolaget och begränsas i tiden genom regler 
om tioårig preskription. Vid preskription tillfaller utdelningsbeloppet Bo-
laget. 

För Bolagets preferensaktier av serie A är avstämningsdagar för utdel-
ning den 10 juni och den 10 december varje år, se vidare avsnittet ”Bo-
lagsordning” nedan. 

Det föreligger inga restriktioner för utdelning eller särskilda förfaranden 
för aktieägare bosatta utanför Sverige, utöver eventuella begränsningar 
som följer av bank- eller clearingsystem i berörda jurisdiktioner, varvid 
utbetalning till sådana aktieägare sker på samma sätt som till aktieägare 
med hemvist i Sverige. Aktieägare som inte har skattemässig hemvist 
i Sverige är normalt föremål för svensk kupongskatt, se även ”Skatte-
frågor i Sverige”. 

CENTRAL VÄRDEPAPPERSFÖRVARING

Tobin Properties stamaktier, ISIN-kod: SE0006026985, är registrerade 
i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscen-
traler och kontoföring av finansiella instrument. Detta register hanteras 
av Euroclear Sweden AB, Box 7822, 103 97 Stockholm. Inga aktiebrev 

utfärdas för Bolagets stamaktier. Kontoförande institut är Euroclear 
Sweden. ISIN-koden för Tobin Properties preferensaktieaktie av serie 
A är SE0007305909. 

UTDELNINGAR

Följande utdelningar har fastställts av årsstämman under perioden för 
den historiska finansiella informationen.

Årsstämman den 29 maj 2017 beslutade för räkenskapsåret 2016 om 
utdelning till preferensaktieägarna med 11,50 kronor med utbetalning 
halvårsvis om 5,75 kronor per preferensaktie. Ingen utdelning lämnades 
för stamaktien. Årsstämman den 3 juni 2016 beslutade om utdelning för 
räkenskapsåret 2015 om 0,25 kronor  per stamaktie vilken utbetalades 
per 15 juni 2016. För preferensaktien har utbetalning skett två gånger 
vardera om 5,75 kronor, totalt 11,50 (11,50 för räkenskapsåret 2015), med 
utbetalningsdag 15 juni och 15 december 2016.

UTDELNINGSPOLICY

Bolagets utdelningspolicy är att årligen dela ut maximalt 25 procent 
av Bolagets resultat efter skatt, inklusive utdelning på preferensakti-
er. Innehavare av Bolagets preferensaktier har företräde till utdelning 
framför stamaktieägare och inom ramen för utdelningspolicyn kommer 
belopp som delas ut avseende preferensaktier att beaktas innan even-
tuell utdelning till stamaktieägare fastställs. Beslut om utdelningar och 
storleken därav kommer vidare att fastställas utifrån Bolagets långsik-
tiga tillväxt, resultatutveckling och kapitalbehov med hänsyn tagen till 
vid var tid gällande mål och strategier. Utdelningen ska, i den mån ut-
delning föreslås, vara väl avvägd med hänsyn till verksamhetens mål, 
omfattning och risk. 

Registreringsdatum Händelse Förändring Totalt Förändring Totalt

2018-01-15 Nyemission 7 500 000 18 869 774 750 000 1 886 977

2016-11-21 Nyemission 377 032 11 369 774 37 703 1 136 977

2016-11-10 Nyemission 1 875 000 10 992 742 187 500 1 099 274

2016-07-21 Minskning av aktiekapital1 -999 758 9 117 742 - 99 976 911 774

2016-01-11 Nyemission 1 875 000 10 117 500 187 500 1 011 750

2015-03-30 Nyemission 150 000 8 242 500 15 000  824 250 

2015-03-03 Nyemission 700 000 8 092 500 70 000 809 250

2014-07-03 Nyemission 1 150 000 7 392 500 115 000 739 250

2014-06-10 Fondemission 6 117 650 6 242 500 499 400 624 250

2013-07-29 Nyemission 3 500 124 850 3 500 124 850

2012-09-19 Nyemission 2 500 121 350 2 500 121 350

2011-07-04 Nyemission 18 850 118 850 18 850 118 850

2007-07-03 Nybildning 100 000 100 000 100 000 100 000

Aktiekapitalets utveckling

Nedanstående tabell visar den historiska utvecklingen för Bolagets aktiekapital sedan 2007.

Antal aktier (pref. A och stamaktier) Aktiekapital (SEK)

Aktiekapital och ägarförhållanden

1) Minskningen av aktiekapitalet skedde genom indragning av 999 759 preferensaktier av  
serie A. Minskningens ändamål var återbetalning till innehavare av preferensaktie av serie 
A i enlighet med bolagsordningen. 

Enligt § 8 i Bolagets bolagsordning har styrelsen rätt att från och med den 30 juni 2016 
lösa in ett visst antal eller samtliga preferensaktier av serie A. Styrelsen beslutade den 30 

juni 2016 att lösa in hälften av de utestående preferensaktierna, varvid ett lösenbelopp 
om 110 kronor per preferensaktie utbetalades i enlighet med Bolagets bolagsordning, 
totalt 110 MSEK. Skälet till beslutet om inlösen var att förbättra Bolagets kapitalstruktur och 
minska antalet aktier i Bolaget som berättigar till preferensutdelning samt även minska 
kapitalisering av upplupen ränta och innestående belopp beräknat enligt § 8 i bolags-
ordningen. 
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KONVERTIBLER, TECKNINGSOPTIONER M.M. 

Bolaget har per dagen för Prospektet inga utgivna konvertibler, teck-
ningsoptioner eller skuldebrev.

BEMYNDIGANDE

Vid årsstämman den 29 maj 2017 beslutade aktieägarna om att bemyn-
diga styrelsen att intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta 
om emission av sammanlagt högst 1 135 000 stamaktier (motsvarande 
cirka 10 procent av antalet aktier i Bolaget vid tidpunkten för årsstäm-
man) med eller utan företrädesrätt för aktieägarna att betalas kontant 
eller med apportegendom. 

Ägare/förvaltare/depåbank Antal stamaktier Antal pref. aktier Andel aktier (%) Andel röster (%)

Erik Karlin2 2 847 460 0 25,0 27,2

Johan Varland3 1 237 500 0 10,9 11,8

Avanza Pension 1 014 666 167 433 10,4 9,9

JRS Asset Management AB 794 611 84 679 7,7 7,7

Sara Karlin 500 000 0 4,4 4,8

Satrap Kapitalförvaltning AB 454 091 0 4,0 4,3

Nordnet Pensionsförsäkring AB 165 137 74 581 2,1 1,6

Nordea Livförsäkring Sverige AB 171 092 75 1,5 1,6

Gitlis AB 125 000 0 1,1 1,2

Membrain Network Capital AB 125 000 0 1,1 1,2

Totalt tio största aktieägare 7 434 557  326 768    68,3 71,3

Övriga ägare 2 934 975  673 474    31,7 28,7

Totalt 10 369 532 1 000 242 100,0 100,0

Ägarförhållanden 

ÄGARSTRUKTUR

Nedan följer Bolagets tio (10) största aktieägare per den 31 december 2017 och därefter kända förändringar. Bolaget har två aktieslag, stamaktier 
och preferensaktier av serie A.

Den 5 december 2017 ingick Tobin Properties styrelse ett avtal med 
Klövern där Klövern åtog sig att teckna aktier i Tobin Properties motsva-
rande cirka 150 MSEK genom en riktad nyemission. I samma avtal åtog 
sig även Klövern att till fullo garantera Företrädesemissionen (gemen-
samt ”Transaktionerna”). Styrelsen beslutade i samband därmed att fö-
reslå att aktieägarna beslutar om Transaktionerna vid extra bolagsstäm-
ma den 8 januari 2018. Extra bolagsstämman beslutade i enlighet med 
styrelsens förslag. Den riktade emissionen till Klövern registrerades hos 
Bolagsverket den 15 januari 2017 och innebär att Klövern, genom sitt 
helägda dotterbolag Dagon Sverige AB, äger 7 500 000 stamaktier i 
Bolaget, vilket per dagen för Prospektet motsvarar ca 39,8 procent av 
antalet aktier i Bolaget och ca 41,7 procent av rösterna i Bolaget.  

LOCK-UP ARRANGEMANG M.M.

Inga lock-up avtal har ingåtts med anledning av Företrädesemissionen.

AKTIEÄGARAVTAL

Såvitt Bolagets styrelse känner till finns inga andra aktieägaravtal eller 
andra avtal mellan Bolagets aktieägare som syftar till att gemensamt 
påverka Bolaget. Bolagets styrelse känner inte heller till några avtal 
eller motsvarande som kan leda till att kontrollen över Bolaget för-
ändras.

Aktiekapital och ägarförhållanden

2. Privat och genom bolaget Karlin & Co Stockholm AB.
3. Genom bolaget Egobox AB.
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STYRELSE

Per dagen för Prospektet består Tobin Properties styrelse av sex  
ordinarie stämmovalda ledamöter, inklusive styrelseordföranden, vilka 
valts för tiden intill slutet av årsstämman 2018.

Styrelseledamöterna, deras befattning, när de valdes första gången 
och om de anses vara oberoende i förhållande till Bolaget och ledan-
de befattningshavare samt i förhållande till större aktieägare beskrivs 
i tabellen nedan.

JOHAN VARLAND (FÖDD 1970)

Styrelseordförande sedan 2014 och styrelseledamot sedan 2010

Utbildning/bakgrund: Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm. Tidigare erfarenhet från bland annat 
Lensway som CFO och fastighetsanalytiker på Leimdörfer.

Pågående uppdrag: Styrelseordförande i Garage & Parkering i Centrala Sundbyberg AB, Lundbytorp Fastighets 
AB, Läderrenett Fastigheter AB, Mariefjärd AB (publ), Menigasker AB, Nedlesrot Fastighets AB och P-N vik 29 AB. 
Styrelseledamot i Birka Sicklaön AB, Creatum Holding AB, Egobox AB, Fagerö Holding AB, Fjärdingen 27:5 AB, Fjär-
dingen 27:6 AB, Fjärdingen 29:1 AB, Fjärdingen Holding 29:1 AB, Fjärdingen Holding 27:6 AB, Fjärdingen Holding 
27:5 AB, Fjärdingen 27:6 II AB, Fjärdingen 29:1 II AB, Gladan Holding AB, Gladan Holding II AB, Gladorna Fastighets 
AB, Gladan 5 Ekonomisk förening, Gladan 500 Ekonomisk förening, Gladan 600 Ekonomisk förening, Gladan 700 
Ekonomisk förening, Hedemoraäpple Fastighets AB, Jamba Fastighets AB, Linnétäppan Fastighets AB, Mariefjärd 22 
Holding AB, Mariefjärd M Holding 1 AB, Mariefjärd M Holding 2 AB, Mariefjärd M 29 Holding AB, Melonkalvill AB, NDS 
Fagerö AB, Oberländer Fastighets AB, Paradisparkering AB, Pardes Holding AB, Peasgood Nonsuch AB, Pederstrup 
AB, Persikorött Marievik Ekonomisk förening, Popaul Ekonomisk förening, SBG Gravensteiner AB, Sprängare 7 i Rio 
Fastighets AB, Tollareslingans parkering AB och Warfvinges väg 28 AB. Styrelsesuppleant i Klaräpple Fastighets AB 
och Solterrassen i Solsidan AB.

Avslutade uppdrag (senaste fem åren): Styrelseordförande i Hem & Hus Slaktaren AB, P-N vik 22 AB, Skolgatan 
Fastighets AB, Vyn Tollare Fastighets AB och Östernäset i Osthang AB. Styrelseledamot i Brommaplanshöjden Eko-
nomisk förening, Ekeby Ärlan AB, Fastighets AB Sprängaren 8 Holding, Himmelstalund Fastighets AB, Kraftmodern 
AB, Mookie AB, Portgås Ekonomisk förening, Portgås Fastighets AB, RG Wind Down AB, Svakava Fastigheter AB, 
Sveamalm fastigheter AB, Sveamalm Handel och Service AB, Sågtorp Utveckling AB, Tors Fyr Ekonomisk förening, 
Vyn Tollare Ekonomisk förening och Ösby Park Parkering AB. Styrelsesuppleant i Ecklinville AB, Laxton Fastighets AB 
och Suxam Fastighets AB. Innehavare i J V Quick Print. 

Innehav i Bolaget: Per dagen för Prospektet äger Johan Varland, via bolag, 1 237 500 stamaktier och inga preferens-
aktier i Bolaget.

STYRELSE, LEDANDE 
BEFATTNINGSHAVARE OCH REVISOR 

Namn Befattning Ledamot sedan Bolaget och dess ledning Större aktieägare

Johan Varland Styrelseordförande 2010 Nej Nej

Rutger Arnhult Styrelseledamot 2018 Ja Nej

Erik Karlin Styrelseledamot 2010 Nej Nej

Peder Johnson Styrelseledamot 2012 Ja Ja

Christina Tillman Styrelseledamot 2016 Ja Ja

Mikael Graffman Styrelseledamot 2017 Ja Ja

Oberoende i förhållande till:

Styrelse, ledande befattningshavare och revisor
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RUTGER ARNHULT (FÖDD 1967)

Styrelseledamot sedan 2018

Utbildning/bakgrund: Rutger Arnhult är utbildad civilekonom och har över 20 års erfarenhet från företagsledning 
genom engagemang i ett stort antal bolag, främst i fastighetsbranschen. Rutger Arnhult har även arbetat som finans-
analytiker och är VD i Klövern AB (publ).

Pågående uppdrag: VD i Klövern AB (publ). Styrelseordförande i Big Pink AB, Dagon AB, Dagon Sverige AB, Fastig-
hets AB Märsta 1:40, First Office AB, Klosterhuset AB, Kloster Invest AB, Klövern Adam AB, Klövern Alfred AB, Klövern 
Annedalsvägen AB, Klövern Arenan AB, Klövern Aspa AB, Klövern Aurora AB, Klövern Barkenlund AB, Klövern Be-
tongen AB, Klövern Blåkobbe AB, Klövern Bobby AB, Klövern Bolero AB, Klövern Borg AB, Klövern Borgfyra AB, 
Klövern Brandnävan AB, Klövern Bukettnejlikan AB, Klövern Bulltofta AB, Klövern Burlöv AB, Klövern Cleo AB, Klövern 
Dagny AB, Klövern Dante AB, Klövern Dara AB, Klövern Delmon AB, Klövern Derbyvägen AB, Klövern Dilan AB, Klö-
vern Disa AB, Klövern Donovan AB, Klövern Dorotea AB, Klövern Dragon AB, Klövern Edvin AB, Klövern Eenora AB, 
Klövern Efraim AB, Klövern Elin AB, Klövern Ellipsvägen AB, Klövern Ella AB, Klövern Elly AB, Klövern Elisabeth AB, 
Klövern Emil AB, Klövern Erik AB, Klövern Erikslund AB, Klövern Ethel AB, Klövern Ett AB, Klövern Evelina AB, Klövern 
Falun AB, Klövern Flygledaren AB, Klövern Frippe AB, Klövern Fryshuset AB, Klövern Fullersta AB, Klövern Fässberg 
AB, Klövern Gabriella AB, Klövern Gamlestaden AB, Klövern Gerhard AB, Klövern Glen AB, Klövern Gonda AB, Klö-
vern Göran AB, Klövern Halmstad AB, Klövern Hanna AB, Klövern Helge AB, Klövern Helmut AB, Klövern Helsingborg 
AB, Klövern Henrik AB, Klövern Holger AB, Klövern Humle AB, Klövern Hyllie AB, Klövern Hälla AB, Klövern Härnö-
sand AB, Klövern Högboberget AB, Klövern Importören AB, Klövern Ingelsta AB, Klövern Ingmar AB, Klövern Johan 
AB, Klövern Jakob AB, Klövern Jonas AB, Klövern Jonathan AB, Klövern Jonna AB, Klövern Julia AB, Klövern Järnvä-
gen AB, Klövern Kabingatan AB, Klövern Kalmar AB, Klövern Kalmarsund AB, Klövern Kanel AB, Klövern Karita AB, 
Klövern Karl AB, Klövern Karossen AB, Klövern Kirseberg AB, Klövern Klas AB, Klövern Komp Adam AB, Klövern Komp 
Bobby AB, Klövern Komp Ett AB, Klövern Komp Ström AB, Klövern Koncept AB, Klövern Konrad AB, Klövern Knut AB, 
Klövern Kranlinan AB, Klövern Kristina AB, Klövern Kummin AB, Klövern Kungshörnet AB, Klövern Kungsängen 24:3 
AB, Klövern Kungsängen 29:1 AB, Klövern Kurt AB, Klövern Kvarnporten AB, Klövern Laila AB, Klövern Lars AB, Klö-
vern Laura AB, Klövern Leif AB, Klövern Leila AB, Klövern Leopold AB, Klövern Lerum AB, Klövern Lexby AB, Klövern 
Lillgrund AB, Klövern Lilian AB, Klövern Linda AB, Klövern Linn AB, Klövern Linus AB, Klövern Lisbeth AB, Klövern Livia 
AB, Klövern Logistik Halmstad AB, Klövern Logistik Kalmar AB, Klövern Logistik Västerås AB, Klövern Logistik Örebro 
AB, Klövern Love Holding AB, Klöver Love 1 AB, Klövern Love 2 AB, Klövern Love 8 AB, Klövern Lovisa AB, Klövern 
Ludvig AB, Klövern Lund AB, Klövern Lydia AB, Klövern Magasinet AB, Klövern Majorna 220:4 AB, Klövern Malmö AB, 
Klövern Mari AB, Klövern Mellbyvägen AB, Klövern Mjärdevi AB, Klövern Morgan AB, Klövern Murman 7 AB, Klövern 
Murman 8 AB, Klövern Murman 11 AB, Klövern Mölndal AB, Klövern Mölndal Violen AB, Klövern Nemo AB, Klövern 
Neptunus AB, Klövern Niklas AB, Klövern Nord AB, Klövern Nordstaden AB, Klövern Nyckeln AB, Klövern Olga AB, 
Klövern Olivia AB, Klövern Olle AB, Klövern Oscar AB, Klövern Otto AB, Klövern Partille AB, Klövern Paula AB, Klövern 
Penny AB, Klövern Polly AB, Klövern Pontus AB, Klövern Pottegården AB, Klövern Projektutveckling AB, Klövern Py-
ramid AB, Klövern Ring AB, Klövern Ringborren AB, Klövern Roland AB, Klövern Rose AB, Klövern Roy AB, Klövern 
Rune AB, Klövern Rönn AB, Klövern Sara AB, Klövern Segevång AB, Klövern Silva AB, Klövern Silvermalten AB, Klö-
vern Sjöbefälet AB, Klövern Skapplanda AB, Klövern Skevrodret AB, Klövern Skärgårdsgatan AB, Klövern Sofia AB, 
Klövern Sollefteå AB, Klövern Solna Gate AB, Klövern Spindeln AB, Klövern Stadion AB, Klövern Stapelbädden AB, 
Klövern Startboxen AB, Klövern Stenbärsgatan AB, Klövern Stiglädret AB, Klövern Stock AB, Klövern Stockholm City 
AB, Klövern Strand AB, Klövern Ström AB, Klövern Svedjenävan 4 AB, Klövern Sävenäs AB, Klövern Timmer AB, Klö-
vern Torpavallsgatan AB, Klövern Traktorn AB, Klövern Trumlan AB, Klövern Tränsbettet AB, Klövern Tullholmsviken 
AB, Klövern Urbis AB, Klövern Valdemar AB, Klövern Vallgraven AB, Klövern Vanilj AB, Klövern Vanna AB, Klövern 
Vera AB, Klövern Verner AB, Klövern Viggo AB, Klövern Vilde AB, Klövern Vilma AB, Klövern Vindrutan AB, Klövern 
Vinkelgatan AB, Klövern Vårbuketten AB, Klövern Välten 4 AB, Klövern Välten 5 AB, Klövern Åbro AB, Klövern Årdret 
AB, M2 Asset Management AB, M2 Capital Management AB och M2 Gruppen AB, Styrelseledamot i A Group Of Retail 
Assets Sweden AB, AB Dragörkajen, AB Klockareplan, Aktiebolaget Stockholm Sjöbotten 1, Arnhult Invest AB, Arnia 
Holding AB, At Home Fastigheter i Jönköping AB, Bohlins Properties Aktiebolag, Brighthome Sweden Aktiebolag, 
Compluvium Två AB, Corem AB, Corem Auto Nacka AB, Corem Backa Brygga AB, Corem Backa Holding AB, Corem 
Backadal AB, Corem Bergslagen AB, Corem Borås AB, Corem Bro AB, Corem Brämön AB, Corem Budkaveln AB, 
Corem Bullagärdet AB, Corem Candy AB, Corem Dagberget AB, Corem Dagskiftet AB, Corem Dahlian AB, Corem 
Elektra 27 AB, Corem Emy AB, Corem Fabriken AB, Corem Fastigheter AB, Corem Fastighetspartner Veddesta AB, 
Corem Flahult AB, Corem Flygbron Aktiebolag, Corem Fornminnet AB, Corem Fyllinge AB, Corem Fällan 3 AB, Corem 
Gånggriften AB, Corem Göteborg AB, Corem Göteborg Holding AB, Corem Hammarby-Smedby AB, Corem Hamnen 
AB, Corem Hisingen AB, Corem Holding 1 AB, Corem Holding 2 AB, Corem Hällsätra AB, Corem Högsbo AB, Corem 
Induktorn AB, Corem Industrilokaler AB, Corem Industri- och logistikpartner AB, Corem Järfälla AB, Corem Järfälla 
Degen AB, Corem Jönköping AB, Corem Kajan AB, Corem Landvetter AB, Corem Lastkajen AB, Corem Lillsätra AB, 
Corem Ljungarum AB, Corem Locker AB, Corem Logistik Holding AB, Corem Luftbron AB, Corem Lund AB, Corem 
Långeberga AB, Corem Kobbegården AB, Corem Kompassen AB, Corem Kårarp AB, Corem Motorspinnaren AB, 
Corem Mälardalen Holding AB, Corem Märsta AB, Corem Mölnlycke Holding AB, Corem Nacka AB, Corem Norr AB, 

Styrelse, ledande befattningshavare och revisor
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Corem Norr Holding AB, Corem Nyhagshuset AB, Corem Näringen AB, Corem Property Group AB, Corem Returback-
en AB, Corem Revisorn 3 Aktiebolag, Corem Ringpärmen AB, Corem Rosersberg AB, Corem Rosmallen AB, Corem 
Sadelgjorden AB, Corem Sauna AB, Corem Singeln AB, Corem Skyttbrink AB, Corem Skälby AB, Corem Slakthuset 
AB, Corem Småland Holding AB, Corem Stiglädret AB, Corem Stockholm AB, Corem Stockholm Holding AB, Corem 
Storsätra AB, Corem Stridsyxan AB, Corem Stängslet AB, Corem Svea Holding AB, Corem Svedala AB, Corem Sys-
tems AB, Corem Tallbacken AB, Corem Torsvik AB, Corem Trailer AB, Corem Tranås AB, Corem Tumstocken AB, 
Corem Törnby AB, Corem Törnrosa AB, Corem Utlängan AB, Corem Veddesta AB, Corem Växjö AB, Corem Växjö Ett 
AB, Corem Växjö Två AB, Corem Warehouse AB, Corem Årsta AB, Corem Ädelmetallen 4 AB, Corem Ädelmetallen 14 
AB, Corem Älgskytten AB, Corem Ätte AB, Corem Öresund Holding AB, Dalbo Centrum i Växjö Aktiebolag, Ekbergets 
Fastighets AB, Fastighets AB Junestad, Fastighets AB Miklaholt 1, Fastighets AB Smålandshem, Fastighets AB Tele-
borg Centrum, Fastighetsbolaget Vakten AB, Fastighetsbolaget Älvringen AB, Fröafall Invest AB, Locellus AB, Locel-
lus Finans AB, Locellus Finans Holding AB, Locellus Förvaltning AB, Locellus Invest AB, Locellus i Jönköping AB, Lo-
cellus i Tranås AB, Locellus i Vaggeryd AB, Locellus i Växjö AB, Meroc Asset Management AB, Meroc Lund 2 AB, 
Meroc Småland 1 AB, Meroc Småland 2 AB, Meroc Småland 4 AB, M2 Commercial AB, M2 Filmstaden AB, M2 Förvalt-
ning AB, M2 Gävle Centrum AB, M2 Forum AB, M2 Gruppen Bostäder AB, M2 Gruppen Fastigheter AB, M2 Gruppen 
Kista AB, M2 Gruppen i Enköping AB, M2 Gruppen i Gävle AB, M2 Gruppen i Stockholm AB, M2 Gruppen i Söder-
hamn AB, M2 Gruppen i Södertälje AB, M2 Gruppen i Södertälje Holding AB, M2 Holding AB, M2 Residential Aktie-
bolag, M2 Växjö Centrum AB, Nordiska Fastighetsinvest AB, Slottsgatan i Jönköping AB, Studentutveckling i Jönkö-
ping Aktiebolag och Vasaborgen i Växjö AB. Styrelsesuppleant i STHLM OXN Holding AB.

Avslutade uppdrag (senaste fem åren): Styrelseordförande i ADR Fastighet Skjutsstallet Aktiebolag, Byggfabriken Bjäl-
ken i Malmö AB, Centria Masugnen AB, Centrum Epåletten AB, Devyser AB, Ekström Varg AB, Fastighets AB Domher-
revägen, Fastighets AB Lintavägen 1 m.fl., Fastighets AB Luna 1 m.fl., Fastighets AB Malmhuset, Fastighets AB Rattgatan 
7, Fastighets AB Solkanten, Genova Linne AB, Genova Rivan AB, Hans Hanssons Gård AB, Heba Enhagen AB, Hedin 
Varmvattnet Fastighet AB, HF Härberget AB, HF Kasern 4:7 Fastighets AB, Huvudgatan 1 AB, Hävringe Fastigheter i 
Nyköping AB, Ikano Bostad Brandstegen AB, Imperia Industrifastigheter AB, JA Kärnan AB, Katrinedal Fastighets AB, 
Klövern Björk AB, Klövern Bågen AB, Klövern Elmer AB, Klövern Hilda AB, Klövern Höganäs AB, Klövern Jesper AB, 
Klövern Lomma AB, Klövern Maja AB, Klövern Mossa AB, Klövern Muskot  AB, Klövern Peter AB, Klövern Rita AB, Klö-
vern Trelleborg AB, Klövern Vedi AB, Kruhsberg Valpen 3 Aktiebolag, Lund Gustavshem 2 Fastighetsaktiebolag, Newtor 
Sälgen AB, Newtor Tvätten AB, Norama Trivselborgen AB, Perioden Fastighets AB, PVI Hässleholm AB, Samhäll Säter 
AB, SBB Anis AB, SBB Karlskrona AB, SBB Salvia AB, Slaggteglet 2 Holding AB, Stockholm Syd Fastighetsutveckling AB, 
Uppsala Property Invest AB, Västerkulla Hotell Örebro 1 Fastighets AB, Västra Borås Fastighets AB, Ystad Urmakaren 
Fastighetsaktiebolag och Westbarn Cityfastigheter 2 AB, Styrelseledamot i A Group of Assets Holding AB, A Group of 
Assets Holding Ett AB, A Group of Assets Holding två AB, A Group of Assets Holding tre AB, A Group of Assets Holding 
fyra AB, BD Global Community AB, Borlänge Bordet Ett AB, Butiksfastigheter i Nässjö AB, Corem Kajan Holding AB, Co-
rem Locker Holding AB, Corem Långeberga Holding AB, Devyser Holding AB, Fastighets AB Ciselören, Fastighets AB 
Granlo 1:93, Fastighets AB L-Björn 1, Fastighets AB Municipet, Fastighets AB Tranås Norra Missionen 13, Fastighets AB 
Vipemö, Initia Property Partners AB, Järntorget Förrådet 19 AB, Klockarbäcken Bildhuggaren AB, M2 Gruppen i Jordbro 1 
AB, M2 Gruppen i Jordbro 2 AB, Proxia Invest AB, Skallsjö Fastighets AB, Stackarna i Malmö Fastighets AB, Torpastudion 
i Vänersborg AB, Tribona AB, Växjö Skatan 12 AB, Wallingatan Apartment AB och Wästbygg Gruppen AB, Bolagsman i 
Utvecklingsbolaget Persson & Persson i Stockholm Handelsbolag. 

Innehav i Bolaget: Per dagen för Prospektet äger Rutger Arnhult inga stamaktier eller preferensaktier i Bolaget.

ERIK KARLIN (FÖDD 1972)

Styrelseledamot sedan 2010

Utbildning/bakgrund: Magisterexamen i företagsekonomi från Handelshögskolan i Stockholm. Flera års erfarenhet 
av fastighetsutveckling som entreprenör och investerare.

Pågående uppdrag: Styrelseordförande i Gladan Holding AB, Golfbäcken Holding AB och SBG Gravensteiner AB. 
Styrelseledamot och VD i Karlin & Co Stockholm AB och Mariefjärd AB (publ). Styrelseledamot i Creatum Holding AB, 
Fagerö Holding AB, Garage & Parkering i Centrala Sundbyberg AB, Gladan Holding II AB, Gladorna Fastighets AB, 
Gladan 5 Ekonomisk förening, Klaräpple Fastighets AB, Lundbytorp Fastighets AB, Läderrenett Fastigheter AB, Me-
nigasker AB, Negroni AB, NDS Fagerö AB, Nedlesrot Fastighets AB, Pardes Holding AB, Persikorött Marievik Ekono-
misk förening, Popaul Ekonomisk förening, Portgås Fastighets AB, P-N vik 29 AB, Solterrassen i Solsidan AB, Sågtorp 
Utveckling AB och Warfvinges väg 28 AB. Styrelsesuppleant i Birka Sicklaön AB, Fjärdingen 27:5 AB, Fjärdingen 27:6 
AB, Fjärdingen 29:1 AB, Fjärdingen Holding 29:1 AB, Fjärdingen Holding 27:6 AB, Fjärdingen Holding 27:5 AB, Fjär-
dingen 27:6 II AB, Fjärdingen 29:1 II AB, Hedemoraäpple Fastighets AB, Jamba Fastighets AB, Linnétäppan Fastighets 
AB, Mariefjärd 22 Holding AB, Mariefjärd M Holding 1 AB, Mariefjärd M Holding 2 AB, Mariefjärd M 29 Holding AB, 
Melonkalvill AB, Oberländer Fastighets AB, Paradisparkering AB, Peasgood Nonsuch AB, Pederstrup AB, Sprängare 
7 i Rio Fastighets AB och Tollareslingans parkering AB.

Styrelse, ledande befattningshavare och revisor
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Avslutade uppdrag (senaste fem åren): Styrelseordförande i Ecklinville AB. Styrelseledamot i AEVS Strömmingen 
AB, Brommaplanshöjden Ekonomisk förening, Laxton Fastighets AB, Hem & Hus Slaktaren AB, Portgås Ekonomisk 
förening, P-N vik 22 AB, Skolgatan Fastighets AB, Sveamalm Handel och Service AB, Suxam Fastighets AB, Tors Fyr 
Ekonomisk förening, Vyn Tollare Fastighets AB, Västernäset RM AB, Ösby Park Parkering AB, Östernäset AB och 
Östernäset i Osthang AB. Styrelsesuppleant i Ekeby Ärlan AB, Fastighets AB Sprängaren 8 Holding, Himmelstalund 
Fastighets AB, Kraftmodern AB, Sveamalm fastigheter AB.

Innehav i Bolaget: Per dagen för Prospektet äger Erik Karlin, privat och via bolag, 2 847 460 stamaktier och inga 
preferensaktier i Bolaget.

PEDER JOHNSON (FÖDD 1957)

Styrelseledamot sedan 2012

Utbildning/bakgrund: Juridik- och matematikstudier vid Uppsala universitet. Medgrundare till bland andra D. Car-
negie & Co., Stendörren Fastigheter, Storholmen förvaltning med flera. Är idag huvudsakligen verksam i Gimmel 
koncernen. 

Pågående uppdrag: Styrelseordförande i Museum Lars Jonsson AB och Storsudrets Fastighetsutveckling AB. Styrel-
seledamot i Bergrick Bostäder AB, Bergrick Fastighets AB, Fastighets AB Märta, Fastighetsaktiebolaget Fattighuset, 
Johan Magnusson Fine Wine AB, Kulturhantverkarakademien AB, Märta Investment AB och Pejogim Holding AB.  

Avslutade uppdrag (senaste fem åren): Styrelseordförande och VD i Nya Gimmel AB. Styrelseledamot i Bergrick 
Bostadsrätter AB, Bergrick Fastighets AB, Bergrick Rickomberga AB, Fastighetsbolaget Broberg i Söderhamn AB, 
Gimmel Bostäder i Sundsvall AB, Gimmel Fastigheter i Bollnäs AB, Gimmel Hästen AB, Gimmel Söderhamn AB, Härsta 
Västland Förvaltning AB, IB Gångsta AB, IB Gångsta Holding AB, IB Härsta Holding AB, IB Härsta 1 AB, IB Härsta 2 AB, 
IB Mitt AB, IB Sundsvall AB, IB Sundsvall Holding AB och ST Bostäder AB. 

Innehav i Bolaget: Per dagen för Prospektet äger Peder Johnson, inklusive närstående, 205 800 stamaktier och  
5 000 preferensaktier i Bolaget.

CHRISTINA TILLMAN (FÖDD 1968)

Styrelseledamot sedan 2016

Utbildning/bakgrund: Civilekonomexamen från Stockholms Universitet. Har tidigare bland annat varit VD på Odd 
Molly och Gudrun Sjödén och arbetar per dagen för Prospektet bland annat som styrelseledamot i Coop Sverige, Co-
rem Property Group, styrelseordförande i House of Dagmar samt som konsult i framförallt affärsutveckling. Christina 
har börserfarenhet från Odd Molly och från nuvarande styrelsearbete i Corem Property Group.

Pågående uppdrag: Styrelseordförande i House of Dagmar AB. Styrelseledamot i Coop Logistik AB, Coop Sverige 
AB, Corem Property Group AB, La Carotte Catering Jobeus AB och Volati AB. Styrelsesuppleant i Kattvik Financial 
Services Aktiebolag, Stocksunds Fastighets AB, Stocksund Financial Management AB och Stocksund Financial Ser-
vices AB. Extern verkställande direktör i Happy Plugs AB. 

Avslutade uppdrag (senaste fem åren): Styrelseordförande i PFG Group AB och PFG of Sweden AB. Styrelseleda-
mot i Boozt AB, Boozt Fashion AB, Carotte AB, Coop Butiker & Stormarknader AB, Cloud Nine AB, Corem Logistik 
Holding AB, Elevenate AB, Dirty Linen AB, G13 IT-utveckling i Stockholm AB, November 2009 Holding AB och Won-
derful Times Group AB. Extern verkställande direktör i Gudrun Sjödén Design Aktiebolag och Gudrun Sjoden Group 
AB. Styrelsesuppleant i Association of Swedish Fashion Brands ekonomisk förening och Nordic Kids Shoes AB. 
Tillförordnad VD och styrelsesuppleant i Vincent Shoe Store Sweden AB.

Innehav i Bolaget: Per dagen för Prospektet äger Christina Tillman, via bolag och tillsammans med närstående, 38 
409 stamaktier och 44 950 preferensaktier i Bolaget.

Styrelse, ledande befattningshavare och revisor
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MIKAEL GRAFFMAN (FÖDD 1963)

Styrelseledamot sedan 2017

Utbildning/bakgrund: Ekonomistudier vid Uppsala Universitet och IMD i Lausanne. Tidigare 20 år inom Skanska, de 
sista åren som VD för Skanska Nya Hem och fem år på NCC som VD NCC Property Development Sweden.

Pågående uppdrag: Styrelseordförande i ABT Norrsätra AB och Miljötransport i Sverige AB. Styrelseledamot och VD 
i ABT Bolagen AB samt Graffman & Söner AB. Styrelseledamot i ABT Betong AB, ABT Fastighetsförvaltning 1 AB, ABT 
Fastighetsförvaltning 2 AB, ABT Rankhus AB, Conatus Group AB, Rosersberg Utvecklings AB, TL Bygg Aktiebolag 
och Victorem AB. Styrelsesuppleant i MILLROAD AB. 

Avslutade uppdrag (senaste fem åren): Styrelseordförande i Adapta Södercity AB, Aktiebolaget Civic, Alfab Göte-
borg 4 AB, Arendalsvägen Property AB, ASB Arendal 13:1 Fastighets AB, BFI Bäcken AB, Bonava AB (publ), Briggen 
Mässhallen 2 AB, BRO Solnavägen 1 AB, Fastighetsaktiebolaget Glasblåsaren, Fastighets AB Hamnkatten, Fastighets 
AB Hälsobrunnen, Fastighets AB Vattenbrunnen, Fastighetsaktiebolaget Glasbruket 2, Handelsfastigheter i Sundsvall 
AB, Kilen 46 Strängnäs AB, Kilen 58 Strängnäs AB, Kilen 59 Strängnäs AB, Kilen 60 Strängnäs AB, KLP Fraktalen 1 AB, 
KLP Fraktalen 3 AB, Kullemark Fastighets AB, Linköping Glasbruket 3 AB, Mergol AB, Mölndals Galleria Fastighets 
AB,  NCC Fastigheter AB, NCC Fastigheter i Ulriksdal AB, NCC Fastigheter Två AB, NCC Fastigheter Tre AB, NCC 
Fastigheter Fyra AB, NCC Kaninen Boende 2 AB, NCC Kaninen Projekt AB, NCC Kaninen Holding AB, NCC Property 
Arton AB, NCC Property Nitton AB, NCC Property Sex AB, NCC Property Tjugoett AB, NCC Property Tjugotvå AB, 
NCC Property Tjugotre AB, NCC Property Tjugofem AB, NCC Property Tjugosju AB, NCC Property Tjugoåtta AB, NCC 
Property U AB, NCC Property Åtta AB, N.C. Nielsen Fastigheter AB, Stena Fastigheter Krabban AB, Trophi Eslöv AB, 
Ullevi Park Holding 2 i Göteborg AB, Ullevi Park Holding 4 i Göteborg AB, Ullevi Park 4 i Göteborg AB, Vasakronan 
Kaninen 30 AB, Vasakronan Kaninen 32 AB, Vasakronan Skånegatan AB och Vasakronan Stapelbädden 3 AB. Sty-
relseledamot och VD i NCC Property Development AB. Styrelseledamot i ABT Transport AB, Graffman & Söner 2 AB, 
Kilen 94 Strängnäs AB, NCC Property Development Baltic AB och Schaktteknik i Uppsala AB.

Innehav i Bolaget: Per dagen för Prospektet äger Mikael Graffman inga aktier i Bolaget.

ERIK KARLIN (FÖDD 1972)

Medgrundare av Tobin Properties och VD sedan 2010

Se ovan under avsnittet ”Styrelse”.

JOHAN VARLAND (FÖDD 1970)

Medgrundare av Tobin Properties. Transaktionschef sedan årsskiftet 2016/2017.

Se ovan under avsnittet ”Styrelse”.

PER ALNEFELT (FÖDD 1960)

Chief Financial Officer sedan årsskiftet 2016/2017

Utbildning/bakgrund: Civilekonomexamen från Uppsala universitet. Över 20 års erfarenhet från CFO-roller och som 
managementkonsult hos bland annat Fujitsu Siemens Computers, Teleperformance och Capacent.

Pågående uppdrag: Styrelseledamot i Mariefjärd AB (publ), Solvijks Management AB och Trefamiljsystemet Sprall 
Ek. för.

LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

Styrelse, ledande befattningshavare och revisor
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Avslutade uppdrag (senaste fem åren): Extern firmatecknare och CFO i Teleperformance Nordic Aktiebolag. Extern 
firmatecknare i Teleperformance Sweden AB. Styrelsesuppleant i BITE Teleperformance Aktiebolag.

Innehav i Bolaget: Per dagen för Prospektet äger Per Alnefelt 6 250 stamaktier och inga preferensaktier i Bolaget.

LOUISE SAXHOLM (FÖDD 1980)

Marknadschef sedan 2014

Utbildning/bakgrund: Magisterexamen i företagsekonomi från Handelshögskolan i Stockholm.  Tidigare anställning-
ar på bland Procter & Gamble och Johnson & Johnson.

Pågående uppdrag: Bolagsman i JAL Handelsbolag. Delägare i Toborran. 

Avslutade uppdrag (senaste fem åren): Inga.

Innehav i Bolaget: Per dagen för Prospektet äger Louise Saxholm 1 375 stamaktier och 425 preferensaktier i Bolaget.

MATHIAS WALLESTAM (FÖDD 1983)

Affärsutvecklingschef sedan 2017

Utbildning/bakgrund: Civilekonom med magisterexamen från Handelshögskolan i Stockholm. Mathias Wallestam 
kommer senast från Accenture där han under sju år arbetade som strategikonsult. 

Pågående uppdrag: Styrelseledamot i Activate Investments AB. Styrelsesuppleant i Flag Agency STHLM AB. 

Avslutade uppdrag (senaste fem åren): Inga.

Innehav i Bolaget: Per dagen för Prospektet äger Mathias Wallestam 400 stamaktier och inga preferensaktier i Bolaget. 

ADELINA MEHRA (FÖDD 1977)

Projektutvecklingschef sedan 2015

Utbildning/bakgrund: Arkitekt SAR/MSA med examen från Chalmers tekniska högskola. Flera års erfarenhet som VD 
på arkitektkontoret Semrén & Månsson AB.

Pågående uppdrag: Styrelseledamot i Garage & Parkering i Centrala Sundbyberg AB, Gladan 5 Ekonomisk förening, 
Gladan 500 Ekonomisk förening, Gladan 600 Ekonomisk förening, Gladan 700 Ekonomisk förening, Lundbytorp 
Fastighets AB, Läderrenett Fastigheter AB, Menigasker AB, Nedlesrot Fastighets AB, Persikorött Marievik Ekonomisk 
förening och Popaul Ekonomisk förening, P-N vik 29 AB. Styrelsesuppleant i Golfbäcken Holding AB och SBG Gra-
vensteiner AB.

Avslutade uppdrag (senaste fem åren): Styrelseledamot i Brommaplanshöjden Ekonomisk förening, Hem & Hus 
Slaktaren AB, NDS Fagerö AB, Portgås Ekonomisk förening, P-N vik 22 AB, Skolgatan Fastighets AB, Tors Fyr Ekono-
misk förening, Vyn Tollare Fastighets AB. Extern verkställande direktör i Semrén & Månsson AB. Bolagsman i Adelina 
& Mitua MEHRA Handelsbolag. 

Innehav i Bolaget: Per dagen för Prospektet äger Adelina Mehra, inklusive närstående, 3 375 stamaktier och 400 
preferensaktier i Bolaget.

Styrelse, ledande befattningshavare och revisor
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ÖVRIG INFORMATION OM STYRELSE OCH  
LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

Inga styrelseledamöter eller medlemmar av koncernledningen har 
några familjeband till några andra styrelseledamöter eller medlemmar 
av koncernledningen. Det föreligger inga intressekonflikter eller po-
tentiella intressekonflikter mellan styrelseledamöternas och ledande 
befattningshavares åtaganden gentemot Tobin Properties och deras 
privata intressen och/eller andra åtaganden (dock har flera styrelse-
ledamöter och ledande befattningshavare vissa finansiella intressen i 
Tobin Properties till följd av deras direkta eller indirekta aktieinnehav 
i Bolaget).

Johan Varland var tidigare styreledamot i Mookie AB där konkurs  
avslutades 15 januari 2014. Christina Tillman blev i juli 2016, av Finans- 
inspektionen, påförd straffavgift för underlåtelse att rapportera an-
mälningspliktiga förändringar i aktieinnehav. Straffavgiften uppgick till  
5 000 SEK.

Utöver vad som angetts ovan har ingen av styrelseledamöterna el-
ler de ledande befattningshavarna i Bolaget under de senaste fem 
åren (i) dömts i bedrägerirelaterade mål, (ii) representerat ett företag 
som försatts i konkurs, tvångslikvidation eller genomgått företagsre-
konstruktion, (iii) varit föremål för anklagelser eller sanktioner från 
myndigheter eller offentligrättsligt reglerade yrkessammanslut ningar 
eller (iv) förbjudits av domstol att ingå som medlem av en emittents för-
valtnings-, lednings- eller kontrollorgan eller från att ha ledande eller 
övergripande funktioner hos en emittent. 

Styrelsen och de ledande befattningshavarna för Tobin Properties kan 
nås genom adressen till Tobin Properties som framgår i slutet av Pro-
spektet. 

 
REVISOR

Tobin Properties revisor är Grant Thornton Sweden AB med Elizabeth 
Falk (född 1961) som huvudansvarig revisor för hela den perioden som 
omfattas av den historiska finansiella informationen. Elizabeth Falk är 
auktoriserad revisor och medlem i FAR. Elizabeth Falks kontorsadress 
är C/o Grant Thornton, Sveavägen 20, 103 94 Stockholm.

Styrelse, ledande befattningshavare och revisor

ANNA GRINNEBY (FÖDD 1966)

Projekteringschef sedan 2015

Utbildning/bakgrund: Arkitekt SAR/MSA, Chalmers Tekniska Högskola. Lång erfarenhet inom bostadsbyggande, 
bland annat som projekteringschef på JM och projektutvecklare på Atrium Ljungberg.

Pågående uppdrag: Styrelseledamot i Garage & Parkering i Centrala Sundbyberg AB, Gladan 5 Ekonomisk förening, 
Gladan 500 Ekonomisk förening, Gladan 600 Ekonomisk förening, Gladan 700 Ekonomisk förening, Lundbytorp 
Fastighets AB, Läderrenett Fastigheter AB, Menigasker AB, Nedlesrot Fastighets AB, Persikorött Marievik Ekonomisk 
förening och Popaul Ekonomisk förening, P-N vik 29 AB. Styrelsesuppleant i Golfbäcken Holding AB och SBG Gra-
vensteiner AB.

Avslutade uppdrag (senaste fem åren): Tidigare projekteringschef på JM AB.

Innehav i Bolaget: Per dagen för Prospektet äger Anna Grinneby inga aktier i Bolaget.
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Tobin Properties är ett svenskt publikt aktiebolag noterat på Nasdaq 
First North Premier som är en oreglerad handelsplats, en så kallad Mul-
tilateral Trading Facility (”MTF”). Bolag vars aktier handlas på Nasdaq 
First North Premier är inte skyldiga att tillämpa Svensk kod för bolags-
styrning (”Koden”) då denna skyldighet endast omfattar bolag noterade 
på en reglerad marknad. Tobin Properties tillämpar inte Koden. Bolags-
styrningen i Bolaget grundas på svensk lag samt interna regler och 
föreskrifter samt Nasdaq First North Premiers regelverk för emittenter.

BOLAGSSTÄMMAN

I enlighet med aktiebolagslagen är bolagsstämman Bolagets högsta 
beslutsfattande organ och på bolagsstämman utövar aktieägarna sin 
rösträtt i nyckelfrågor, till exempel fastställande av resultat- och balans-
räkningar, disposition av Bolagets vinst, beviljande av ansvarsfrihet för 
styrelsens ledamöter och verkställande direktören, val av styrelseleda-
möter och revisorer samt ersättning till styrelsen och revisorerna.

Utöver årsstämman kan extra bolagsstämma sammankallas. I enlighet 
med Tobin Properties bolagsordningen sker kallelse till årsstämma 
respektive extra bolagsstämma genom annonsering i Postoch Inrikes 
Tidningar samt genom att kallelsen hålls tillgänglig på Tobin Properties 
webbplats. Att kallelse skett annonseras i Svenska Dagbladet.

RÄTT ATT NÄRVARA VID BOLAGSSTÄMMA

Alla aktieägare som är direktregistrerade i den av Euroclear Sweden 
förda aktieboken fem vardagar före bolagsstämman och som har med-
delat Bolaget sin avsikt att delta vid bolagsstämman senast det datum 
som anges i kallelsen till bolagsstämman har rätt att närvara vid bo-
lagsstämman och rösta för det antal stamaktier de innehar. Aktieägare 
kan delta i bolagsstämman personligen eller genom ombud och kan 
även medta biträde. Normalt brukar aktieägare kunna registrera sig till 
bolagsstämman på flera olika sätt, vilka anges i kallelsen till stämman.

INITIATIV FRÅN AKTIEÄGARE

Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på bolagsstämman 
måste skicka in en skriftlig begäran till styrelsen. Begäran ska normalt 
ha tagits emot av styrelsen senast sju veckor före bolagsstämman.

STYRELSEN

Styrelsen är högsta beslutande organ efter bolagsstämman.

Enligt aktiebolagslagen är styrelsen ansvarig för Bolagets förvaltning 
och organisation, vilket betyder att styrelsen är ansvarig för att bland 
annat fastställa mål och strategier, säkerställa rutiner och system för 
utvärdering av fastställda mål, fortlöpande utvärdera Tobin Properties 
finansiella ställning och resultat samt utvärdera den operativa ledning-
en. Styrelsen ansvarar också för att säkerställa att årsredovisningen och 
koncernredovisningen samt delårsrapporterna upprättas i rätt tid. Dess-
utom utser styrelsen verkställande direktören. 

Styrelseledamöterna väljs varje år på årsstämman, eller i förekomman-
de fall på extra bolagsstämma, för tiden fram till slutet av nästa årsstäm-
ma. Enligt Bolagets bolagsordning ska styrelsen till den del den väljs av 
bolagsstämman bestå av minst tre och högst fem ledamöter med högst 
tre suppleanter.

Styrelseordförande väljs av årsstämman och har ett särskilt ansvar för 
ledningen av styrelsens arbete och att styrelsens arbete är välorganise-
rat och genomförs på ett effektivt sätt.

Styrelsen följer en skriftlig arbetsordning som revideras årligen och 
fastställs på det konstituerande styrelsemötet varje år. Arbetsordning-
en reglerar bland annat styrelsepraxis, funktioner och uppdelningen av 
arbetet mellan styrelseledamöterna och VD. I samband med det första 
styrelsemötet fastställer styrelsen också instruktioner för finansiell rap-
portering och instruktioner för VD.

Styrelsen sammanträder enligt fastställt schema. Utöver dessa möten 
kan ytterligare möten anordnas för att hantera frågor som inte kan hän-
skjutas till ett ordinarie möte. Utöver styrelsemöten har styrelseordfö-
randen och VD en fortlöpande dialog rörande ledningen av Bolaget.
Per dagen för Prospektet består Bolagets styrelse av fem ordinarie 
stämmovalda ledamöter som presenteras mer detaljerat ovan i avsnittet 
”Styrelse, ledande befattningshavare och revisorer – Styrelse”.

VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR

VD utses av styrelsen och har främst ansvar för Bolagets löpande för-
valtning och den dagliga driften. Arbetsfördelningen mellan styrelsen 
och VD anges i arbetsordningen för styrelsen och instruktionen för VD. 
VD ansvarar också för att upprätta rapporter och sammanställa informa-
tion från ledningen inför styrelsemöten och är föredragande av materi-
alet på styrelsesammanträden.

Enligt instruktionerna för finansiell rapportering är VD ansvarig för finan-
siell rapportering i Bolaget och ska följaktligen säkerställa att styrelsen 
erhåller tillräckligt med information för att styrelsen fortlöpande ska kun-
na utvärdera Tobin Properties finansiella ställning.

VD ska fortlöpande hålla styrelsen informerad om utvecklingen av 
Tobin Properties verksamhet, omsättningens storlek, Bolagets resul-
tat och finansiella ställning, likviditets- och kreditsituation, viktiga af-
färshändelser samt andra omständigheter som inte kan antas vara av 
oväsentlig betydelse för Bolagets aktieägare att styrelsen känner till (till 
exempel väsentliga tvister, uppsägning av avtal som är viktiga för Tobin 
Properties samt betydande omständigheter som rör Tobin Properties 
anläggningar).

VD och övriga ledande befattningshavare presenteras mer detaljerat 
ovan i avsnittet ”Styrelse, ledande befattningshavare och revisorer – 
Ledande befattningshavare”.

ERSÄTTNING TILL STYRELSEN, VD OCH ÖVRI-
GA LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE 

ERSÄTTNING TILL STYRELSELEDAMÖTER

Arvode till styrelseledamöter och annan ersättning till stämmovalda le-
damöter, däribland ordföranden, fastställs av årsstämman. På årsstäm-
man den 29 maj 2017 beslutades att arvode om 100 000 SEK skulle 
utgå till var och en av Christina Tillman, Peder Johnson och Mikael Graff-
man och att inget arvode skulle utgå till övriga styrelseledamöter. Vid 
extra bolagsstämman den 8 januari 2018 beslutades även att arvode 
skulle utgå med 100 000 SEK till Rutger Arnhult. Bolagets styrelseleda-
möter har inte rätt till några förmåner efter det att de avgått som med-
lemmar i styrelsen.

RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING TILL VD OCH ÖVRIGA LEDANDE 
BEFATTNINGSHAVARE

Vid årsstämman den 29 maj 2017 beslutades att fastställa riktlinjer för 
ersättning till ledande befattningshavare. Enligt riktlinjerna är Bolagets 
utgångspunkt att lön och andra anställningsförmåner ska vara sådana 

BOLAGSSTYRNING

Bolagsstyrning
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att Bolaget alltid kan attrahera och behålla kompetenta ledade befatt-
ningshavare till för Bolaget rimliga kostnader. Ersättning till ledande 
befattningshavare ska bestämmas i enlighet med Bolagets ersättnings-
policy. 

Ersättning till ledande befattningshavare består av fast lön, rörliga er-
sättningar, pension och andra förmåner. För att undvika att Bolagets 
ledande befattningshavare uppmuntras till osunt risktagande ska det 
finnas en grundläggande balans mellan fast och rörlig ersättning. 

Dessutom kan Bolagets årsstämma om så beslutas lämna erbjudande 
om långsiktiga incitamentsprogram såsom aktie- eller aktiekursrelatera-
de incitamentsprogram. Varje ledande befattningshavare ska erbjudas 
en fast lön som är marknadsmässig och baserad på arbetets svårighets-
grad och den ledande befattningshavarens erfarenhet, ansvar, kompe-
tens och arbetsinsats.

Varje ledande befattningshavare kan därutöver, från tid till annan, erbju-
das rörlig lön (bonus) att utgå kontant. Rörlig ersättning ska grundas på 
tydliga, förutbestämda och mätbara kriterier och ekonomiska resultat 
och i förväg uppsatta individuella mål och verksamhetsmål, samt vara 
utformade med syfte att främja Bolagets långsiktiga värdeskapande. De 
ledande befattningshavarna ska erbjudas pensionsvillkor som är mark-
nadsmässiga. 

Fast lön under uppsägningstiden och avgångsvederlag för de ledande 
befattningshavarna ska enligt riktlinjerna sammantaget inte överstiga 
24 fasta månadslöner. Styrelsen ska vara berättigad att avvika från rikt-
linjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl att så sker. 

Styrelsen ska inför varje årsstämma överväga om ytterligare aktie- el-
ler aktiekursrelaterade incitamentsprogram ska föreslås bolagsstämma 
eller inte. Det är bolagsstämman som beslutar om sådana incitaments-
program. Incitamentsprogram ska bidra till långsiktig värdetillväxt och 
medföra att deltagande befattningshavares intressen sammanfaller 
med aktieägarnas.

ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

Ersättning till verkställande direktören och andra ledande befattnings-
havare utgörs av grundlön, rörlig ersättning, övriga förmåner samt pen-
sion. Med övriga ledande befattningshavare avses de sex personer 
som tillsammans med VD utgör koncernledningen. För koncernled-
ningens sammansättning, se ”Styrelse, ledande befattningshavare och 
revisorer – Ledande befattningshavare”.

Till VD och övriga ledande befattningshavare utgår en marknadsmässig 
månadslön samt sedvanliga anställningsförmåner.

Styrelsen beslutar om ersättningspolicys för VD och ledande befatt-
ningshavare inom ramen för de av bolagsstämman fastställda riktlinjer-
na. Individuell ersättning till VD godkänns av styrelsen, och den indi-
viduella ersättningen till övriga ledande befattningshavare bestäms av 
VD. Alla beslut om individuell ersättning till ledande befattningshavare 
ligger inom den godkända ersättningspolicyn som styrelsen godkänt.

I tabellen nedan presenteras en översikt över den ersättning Bolaget 
betalat ut för räkenskapsåret 2016 avseende Bolagets styrelseledamö-
ter, VD och övriga befattningshavare.

NUVARANDE ANSTÄLLNINGSAVTAL FÖR VD OCH AVTAL MED 
ÖVRIGA LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE 

Beslut om nuvarande ersättningsnivå och övriga anställningsvillkor för 
Tobin Properties verkställande direktör har fattats av styrelsen.

VD har enligt sitt anställningsavtal rätt till en månatlig ersättning om  
125 000 SEK. Den verkställande direktören är berättigad till rörlig ersätt-
ning om maximalt fyra månadslöner givet att vissa på förhand utvalda 
förutsättningar uppfylls. Förutsättningarna enligt vilka den rörliga ersätt-
ningen beror är relaterade till uppnådda budget- och andra finansiella 
mål. Därutöver gör Tobin Properties varje månad pensionspremieav-
sättningar om 28 275 SEK till VD:s pensionsförsäkring. 

Både Tobin Properties och VD ska iaktta en fyra månaders uppsäg-
ningstid. Vid uppsägning från Tobin Properties sida har Tobin Properties 
rätt att omedelbart skilja VD från dennes befattning och neka tillträde till 
Tobin Properties lokaler och egendom. Utöver uppsägningstiden har 
VD rätt till ett avgångsvederlag motsvarande tre månadslöner, beräknat 
på VD:s fasta månadslön, förutsatt att det är Tobin Properties som sagt 
upp anställningsavtalet och VD inte har blivit avskedad. VD har sedvan-
liga anställningsvillkor.

De övriga ledande befattningshavarna är berättigade till rörlig ersätt-
ning uppgående till mellan tre och sex månadslöner och beror på Bola-
gets resultat samt arbetstagarens arbetsinsats. Den rörliga ersättningen 

Belopp i KSEK Grundlön/styrelsearvode Rörlig ersättning Övriga förmåner Pensionskostnader Totalt

Styrelsen

Johan Varland 525 - - 19 544

Erik Karlin 750 125 - 27 777

Christina Tillman 100 - - - 100

Peder Johnson 100 - - - 100

Mikael Graffman1 100 - - - 100

Styrelsen totalt 1 575 125 0 46 1 746

VD och övriga ledande befattningshavare

Erik Karlin, se ovan.

Övriga ledande befattningshavare (3 pers.) 3 640 205 - 252 4 097

Totalt ledande befattningshavare 3 640 205 - 252 4 097

Totalt styrelse och ledande befattningshavare 5 215 330 0 298 5 843

1) Valdes till styrelseledamot vid årsstämman den 29 maj 2017.
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fastställs årligen av Bolagets VD. Tobin Properties ska iaktta uppsäg-
ningstid i enlighet med lagen om anställningsskydd. De övriga ledande 
befattningshavarna ska iaktta samma uppsägningstid, dock längst tre 
månader. 

Övriga ledande befattningshavare är därutöver ej berättigade till någon 
ersättning i anslutning till att deras anställning avslutas. De övriga ledan-
de befattningshavarna har sedvanliga anställningsvillkor.

INTERN KONTROLL

Bolaget har inte inrättat någon särskild funktion för intern revision utan 
uppgiften fullgörs av styrelsen.

Den interna kontrollen inbegriper kontroll över Tobin Properties orga-
nisation, rutiner och åtgärder. Syftet är att säkerställa att en tillförlitlig 
och korrekt finansiell rapportering sker, att Bolagets och Koncernens 
finansiella rapportering är upprättad i överensstämmelse med lag och 
tillämpliga redovisningsstandarder samt att övriga krav följs. Systemet 
för intern kontroll syftar även till att övervaka efterlevnaden av Tobin 
Properties policys, principer och instruktioner. Därutöver sker en över-
vakning av skyddet av Bolagets tillgångar samt att Bolagets resurser 
utnyttjas på ett kostnadseffektivt och lämpligt sätt. Vidare sker intern-
kontroll genom uppföljning i implementerade informations- och affärs-
system samt genom analys av risker.

REVISION

Enligt Bolagets bolagsordning ska Bolaget utse en revisor utan supple-
ant eller ett registrerat revisionsbolag. Tobin Properties revisor är revi-
sionsbolaget Grant Thornton Sweden AB, med Elizabeth Falk som hu-
vudansvarig revisor. Bolagets revisor presenteras närmare i ”Styrelse, 
ledande befattningshavare och revisor”.

Revisorn ska granska Bolagets årsredovisning och räkenskaper samt 
styrelsens och VD:s förvaltning. Efter varje räkenskapsår ska revisorn 
lämna en revisionsberättelse och en koncernrevisionsberättelse till års-
stämman. 

Med revisionsuppdrag avses granskning av Bolagets årsredovisning 
och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvalt-
ning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på Bolagets revisor att 
utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser 
vid sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsupp-
gifter. Allt annat är andra uppdrag.

Bolagets årsredovisningar för räkenskapsåren 2016 och 2015 har revi-
derats av Bolagets revisor och revisionsberättelserna för respektive rä-
kenskapsår har lämnats utan revisionsanmärkning. Bolagets revisor har 
inte översiktligt granskat den finansiella informationen i delårsrapporten 
avseende perioden 1 januari - 30 september 2017.

För räkenskapsåret 2016 uppgick den totala ersättningen till Bolagets 
revisor till 1 792 KSEK.

Bolagsstyrning
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Antagen på extra bolagsstämma den 8 januari 2018.
BOLAGSORDNING TOBIN PROPERTIES AB (PUBL) 
556733-4379

§ 1 FÖRETAGSNAMN 

Aktiebolagets firma är Tobin Properties AB (publ). Bolaget är publikt. 

§ 2 STYRELSENS SÄTE

Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholms kommun. 

§ 3 VERKSAMHET 

Bolaget ska tillhandahålla rådgivning till fastighetsbranschen samt idka 
därmed förenlig verksamhet. 

§ 4 AKTIEKAPITAL 

Aktiekapitalet ska vara lägst 1 880 000 kronor och högst 7 520 000 
kronor. 

§ 5 ANTAL AKTIER 

Antalet stamaktier ska vara lägst 18 800 000 aktier och högst 75 200 
000 aktier. 

§ 6 AKTIESLAG OCH FÖRETRÄDESRÄTT 

Aktierna ska kunna ges ut i två aktieslag, stamaktier respektive prefe-
rensaktier av serie A. Varje stamaktie berättigar till en (1) röst och varje 
preferensaktie av serie A berättigar till en tiondels (1/10) röst. Stamaktier 
får ges ut till ett högsta antal som motsvarar 100 procent av aktiekapi-
talet i bolaget, och preferensaktie av serie A får ges ut till ett antal om 
högst 2 000 000. 

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge 
ut nya aktier av olika slag, ska innehavare av stamaktier och preferens-
aktier av serie A ha företrädesrätt att teckna nya aktier av samma ak-
tieslag i förhållande till det antal aktier, av aktuellt aktieslag, innehavaren 
förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknas med primär 
företrädesrätt ska erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär 
företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning 
som sker med subsidiär företrädesrätt, ska aktierna fördelas mellan 
tecknarna i förhållande till det sammanlagda antal aktier de förut äger i 
bolaget, oavsett huruvida deras aktier är stamaktier eller preferensakti-
er av serie A. I den mån detta inte kan ske avseende viss aktie/aktier, 
ska fördelningen ske genom lottning. 

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge 
ut nya aktier endast av ett slag, ska innehavare av aktier av det slag 
som ges ut ha företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det 
antal aktier av samma slag innehavaren förut äger (primär företrädes-
rätt). Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt ska erbjudas 
samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte så-
lunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär 
företrädesrätt, ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till 
det sammanlagda antal aktier de förut äger i bolaget, oavsett huruvida 
deras aktier är stamaktier eller preferensaktier av serie A. I den mån 
detta inte kan ske avseende viss aktie/aktier, ska fördelningen ske ge-
nom lottning. 

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge 
ut teckningsoptioner eller konvertibler ska aktieägarna ha företrädes-
rätt att teckna teckningsoptioner som om emissionen gällde de aktier 
som kan komma att nytecknas på grund av teckningsoptionerna res-

pektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gäll-
de de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas mot. 

Vad som ovan sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten 
att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvi-
kelse från aktieägares företrädesrätt. 

Ökning av aktiekapitalet genom fondemission med utgivande av aktier 
får endast ske genom utgivande av stamaktier. Därvid gäller att endast 
innehavare av stamaktier har företrädesrätt till de nya stamaktierna för-
delat efter det antal stamaktier de förut äger. Vad som nu sagts ska inte 
innebära någon inskränkning i möjligheten att genomföra fondemission 
och, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut stamaktier av 
nytt slag. 

§ 7 FÖRETRÄDESRÄTT TILL VINSTUTDELNING 

Företrädesrätt för preferensaktier av serie A 
Beslutar bolagsstämman om vinstutdelning ska preferensaktier av se-
rie A medföra företrädesrätt framför stamaktier till årlig utdelning enligt 
nedan. 

Beräkning av preferensutdelning 
Företräde till utdelning per preferensaktie av serie A (”preferensutdel-
ning”) ska: 

(I)   Från och med det första utbetalningstillfället (se nedan) närmast efter 
det att preferensaktierna av serie A registrerades hos bolagsverket 
till och med det sista utbetalningstillfället före årsstämman 2019 upp-
gå till 5,75 kronor för varje preferensaktie av serie A per sexmåna-
dersperiod, dock högst 11,50 kronor per år med avstämningsdagar 
enligt nedan. 

(II)  Från och med det första utbetalningstillfället efter årsstämman 2019 
till och med det sista utbetalningstillfället före årsstämman 2020 
uppgå till 7,75 kronor för varje preferensaktie av serie A per sex-
månadersperiod, dock högst 15,50 kronor per år. Justering ska ske 
i samband med första utbetalningstillfället efter årsstämman 2019. 

(III) Från och med det första utbetalningstillfället efter årsstämman 2020 
och för tiden därefter uppgå till 9,75 kronor för varje preferensaktie 
av serie A per sexmånadersperiod, dock högst 19,50 kronor per år. 
Justering ska ske i samband med första utbetalningstillfället efter 
årsstämman 2020.

Utbetalning av preferensutdelning 
Utbetalning av utdelning på preferensaktier av serie A ska ske halvår-
svis. Avstämningsdagar ska vara den 10 juni och den 10 december. För 
det fall sådan dag ej är bankdag (d.v.s. dag som är lördag, söndag eller 
allmän helgdag) ska avstämningsdagen vara närmast följande bank-
dag. Utbetalning av utdelning ska ske tredje bankdagen efter avstäm-
ningsdagen. Första gången utbetalning av utdelning på preferensaktier 
av serie A kan komma att ske är vid den utbetalningsdag som infaller 
den första avstämningsdagen efter det att stamaktien har registrerats 
vid Bolagsverket. 

Beräkning av innestående belopp 
Om ingen utdelning har lämnats på preferensaktier av serie A, eller om 
endast utdelning understigande preferensutdelningen lämnats, ska 
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preferensaktierna av serie A, förutsatt att bolagsstämman beslutar om 
vinstutdelning, medföra rätt att i tillägg till framtida preferensutdelning 
erhålla ett belopp, jämnt fördelat på varje preferensaktie av serie A, 
motsvarande skillnaden mellan vad som skulle ha betalats ut och ut-
betalt belopp (”innestående belopp”) innan utdelning på stamaktierna 
lämnats. Innestående belopp ska räknas upp med en faktor motsvaran-
de en årlig räntesats om 20 procent, varvid uppräkning ska ske med 
början från den halvårsvisa tidpunkt då utbetalning av del av utdelning-
en skett (eller borde ha skett, i det fall det ej skett någon utdelning alls). 

Omräkning vid vissa bolagshändelser 
För det fall antalet preferensaktier av serie A ändras genom samman-
läggning, uppdelning eller annan liknande bolagshändelse ska de be-
lopp som preferensaktier av serie A berättigar till enligt § 7-9 i denna 
bolagsordning omräknas för att återspegla denna förändring. 

Övrigt 
Preferensaktier av serie A ska i övrigt inte medföra någon rätt till utdel-
ning. 

§ 8 INLÖSEN 

Minskning av aktiekapitalet, dock inte under minimikapitalet, kan från 
och med den 30 juni 2016 ske genom inlösen av ett visst antal eller 
samtliga preferensaktier av serie A efter beslut av styrelsen. När beslut 
om inlösen fattas, ska ett belopp motsvarande minskningsbeloppet av-
sättas till reservfonden om härför erforderliga medel finns tillgängliga. 
Fördelningen av vilka preferensaktier av serie A som ska inlösas ska 
ske pro rata i förhållande till det antal preferensaktier av serie A som 
varje preferensaktieägare äger vid tidpunkten för styrelsens beslut om 
inlösen. Om fördelningen enligt ovan inte går jämnt ut ska styrelsen 
besluta om fördelningen av överskjutande preferensaktier av serie A 
som ska inlösas. Om beslutet godkänns av samtliga ägare av prefe-
rensaktier av serie A kan dock styrelsen besluta vilka preferensaktier 
av serie A som ska inlösas.

Lösenbeloppet för varje inlöst preferensaktie av serie A ska vara ett 
belopp enligt följande: 

(I) Fram till den första halvårsvisa avstämningsdagen för utdelning efter 
årsstämman 2020, ett belopp motsvarande 110 procent av det be-
lopp som har betalats för varje preferensaktie av serie A vid den för-
sta emissionen av preferensaktier av serie A (”initial teckningskurs”) 
jämte innestående belopp uppräknat med årlig ränta enligt § 7 ovan. 
Lösenbeloppet för varje inlöst preferensaktie av serie A ska dock ald-
rig understiga stamaktiens kvotvärde. 

(II) Från och med den första halvårsvisa avstämningsdagen för utdelning 
efter årsstämman 2020 och för tiden därefter, ett belopp motsvaran-
de 130 procent av initial teckningskurs jämte innestående belopp 
uppräknat med årlig ränta enligt § 7 ovan. Lösenbeloppet för varje in-
löst preferensaktie av serie A ska dock aldrig understiga stamaktiens 
kvotvärde. Ägare av preferensaktie av serie A som ska inlösas ska 
vara skyldig att inom tre månader från erhållande av skriftlig under-
rättelse om styrelsens beslut om inlösen motta lösenbeloppet för sta-
maktien eller, där bolagsverkets eller rättens tillstånd till minskningen 
erfordras, efter erhållande av underrättelse att beslut om sådant till-
stånd har vunnit laga kraft.

§ 9 BOLAGETS UPPLÖSNING 

Om bolaget likvideras ska preferensaktier av serie A medföra företrä-
desrätt framför stamaktier att ur bolagets tillgångar erhålla ett belopp 

per preferensaktie av serie A motsvarande lösenbeloppet beräknat 
enligt § 8 ovan per tidpunkten för likvidationen, innan utskiftning sker 
till innehavare av stamaktier. Preferensaktier av serie A ska i övrigt inte 
medföra någon rätt till skiftesandel. 

§ 10 STYRELSE 

Styrelsen ska bestå av lägst tre (3) och högst sju (7) styrelseledamöter 
med högst tre (3) styrelsesuppleanter. Styrelseledamöterna och styrel-
sesuppleanterna väljs varje år på årsstämma för tiden intill slutet av näs-
ta årsstämma.

§ 11 REVISORER 

För granskning av aktiebolagets årsredovisning jämte räkenskaperna 
samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en (1) 
godkänd revisor utan revisorssuppleant med mandattid enligt aktiebo-
lagslagens huvudregel. Till revisor kan även utses ett registrerat revi-
sionsbolag. 

§ 12 KALLELSE 

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och 
Inrikes tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets 
webbplats. Att kallelse har skett ska samtidigt annonseras i Svenska 
Dagbladet. Aktieägare som vill delta i bolagsstämman ska anmäla det-
ta till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sist-
nämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, mid-
sommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte 
vardagen före bolagsstämman. 

§ 13 RÄKENSKAPSÅR 

Aktiebolagets räkenskapsår ska vara kalenderår. 

§ 14 AVSTÄMNINGSFÖRBEHÅLL 

Bolagets stamaktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister 
enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av 
finansiella instrument. Den aktieägare eller förvaltare som på avstäm-
ningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsre-
gister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och 
kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på 
avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag, ska 
antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § 
aktiebolagslagen (2005:551). 

Bolagsordning
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LEGAL KONCERNSTRUKTUR

Tobin Properties AB (publ) är ett svenskt publikt aktiebolag som bild-
ades i Sverige den 4 april 2007 och registrerades vid Bolagsverket 
den 3 juli 2007. Bolagets organisationsnummer är 556733-4379. 
Verksamheten i dess nuvarande form har bedrivits sedan 2013. Tobin 
Properties har sitt säte i Stockholm och dess verksamhet bedrivs i 
enlighet med aktiebolagslagen (2005:551).

Bolagets nuvarande firma Tobin Properties AB (publ) antogs på bo-
lagsstämma den 5 september 2014. 

Tobin Properties AB (publ) är per dagen för Prospektet moderbolag till 
sju direkt helägda och sex direkt delägda dotterbolag, vilka samtliga 
har bildats och är verksamma i Sverige. Per dagen för Prospektet in-
går totalt 55 bolag i Koncernen.

I not 29 i Bolagets årsredovisning för räkenskapsåret 2016, som är 
införlivat i prospektet genom hänvisning, återfinns en förteckning över 
Bolagets innehav i dotterbolag. Efter den 31 december 2016 har föl-
jande förändringar skett:

• SBG Gravensteiner AB, 556772-1476, Stockholm, har tillkommit som 
ett nytt dotterbolag i Koncernen som ägs till 100%.

• Ägarandelen i Golfbäcken Holding AB har förändrats från tidigare 86% 
till 43% per dagen för Prospektet. 50% av aktierna såldes under 2017.

VÄSENTLIGA AVTAL

AKTIEÖVERLÅTELSEAVTAL MED BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR

Vid köp av fastighet gäller som utgångspunkt att Tobin Properties in-
går köpeavtal med aktuell fastighetsägare avseende förvärv av aktier-
na i det bolag vari fastigheten är paketerad. Tobin Properties överlåter 
sedan, i nära anslutning till fastighetsförvärvet, aktierna i fastighetsbo-
laget till den bostadsrättsförening som ska upplåta bostadsrätter på 
den aktuella fastigheten. För detta ändamål använder Tobin Proper-
ties ett standardiserat aktieöverlåtelseavtal som i huvudsak innebär 
att köparen betalar köpeskillingen uppdelat på en fast och en rörlig 
del. Den fasta delen betalas genom att köparen på tillträdesdagen 
utfärdar ett skuldebrev enligt särskilt angivna villkor och den rörliga 
delen betalas med ett belopp som fastställs enligt en särskild beräk-
ningsmodell efter att bostadsrättsföreningen har mottagit insatser/
upplåtelseavgifter för bostadsrätterna.

MARKANVISNINGS- OCH EXPLOATERINGSAVTAL

Vid förvärv av fastighet genom markanvisning ingår Koncernen van-
ligtvis exploateringsavtal med aktuell kommun avseende fördelning 
av ansvar och kostnader för exploatering av fastigheten och intillig-
gande allmän plats i enlighet med för området antagen detaljplan. 
Exploateringsavtalet är vanligtvis villkorat av att avtalet godkänns av 
kommunfullmäktige inom särskild tid samt att detaljplan för området 
antagits och vunnit laga kraft inom särskild tid.

ENTREPRENADAVTAL

För utveckling av de aktuella fastigheterna upphandlar och engage-
rar Koncernen för bostadsrättsföreningars räkning, enligt vad som 
beskrevs ovan, entreprenörer för byggnation och utförande av andra 
arbeten. Därigenom tillhandahåller Koncernen både totalentreprena-
der och andra entreprenader, vilka regleras genom standardiserade 
entreprenadavtal baserade på AB 04 (Allmänna bestämmelser för 

byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader) alternativt 
ABT 06 (Allmänna bestämmelser för totalentreprenader).

FÖRHANDS- OCH UPPLÅTELSEAVTAL MED PRIVATPERSONER

Försäljning av bostäder sker vanligtvis i två steg, varav det första 
steget avser ingående av förhandsavtal med privatpersoner om att i 
framtiden få förvärva bostad upplåten med bostadsrätt. När bostads-
rättsföreningen har registrerat och Bolagsverket har godkänt den 
ekonomiska planen för bostadsrättsföreningen sker den faktiska upp-
låtelsen av bostadsrätter och Koncernen ingår upplåtelseavtal med 
respektive privatperson.

INTRESSEFÖRETAG

I syfte att genomföra vissa byggprojekt gemensamt med andra pro-
jektbolag deläger Tobin Properties aktier i olika holdingbolag och har 
därvid ingått aktieägaravtal med investerare i respektive holdingbo-
lag. Aktieägaravtalen reglerar parternas rättigheter och skyldigheter, 
däribland projektets vinstfördelning, begränsningar i parternas förfo-
ganderätt över sina aktier samt hur parterna ska formera holdingbola-
gets styrning och ledning. För mer information om Bolagets intresse-
företag se även avsnittet ”Verksamhetsbeskrivning”.

Fagerö Holding (org. nr. 559042-7521)
Projekt Äril

Delägt (50 procent) med Revcap (KH III Fastigheter 2 AB), som är en 
fastighetsfond baserad i London.

Portgås Fastighets AB (org. nr. 559073-2300)
Projekt Unum

Delägt (30 procent) med EQT (EQT Real Estate I), som är en global 
private equity-fond.

Pardes Holding AB (556827-3139) 
Projekt Etaget 

Delägt (50 procent) med Revcap (KH II Fastigheter AB) och Revcap 
är en fastighetsfond baserad i London. Pardes Holding AB äger Brf 
Etaget som i sin tur äger Paradisparkering AB (garage) i Projekt Eta-
get på Kungsholmen. Inflytt i projekt Etaget genomfördes under tredje 
kvartalet 2017.

Solterrassen i Solsidan AB (556818-9467)
Projekt Solterrassen (avslutat projekt)

Delägt (30 procent) med en grupp av investerare bestående av Peter 
Eriksson, Charlotte Weideskog, Torsbyfjärden AB och Antemera AB. 
Solterrassen i Solsidan AB var tidigare huvudägare i Brf Solterrassen i 
Solsidan, under tiden till ordinarie föreningsstämma enligt föreningens 
stadgar och är numera överlämnat.

Gladan Holding AB (559036-4179) och Gladan Holding II AB 
(559064-9918)
Projekt Gladan 5, 6 & 7

Delägt (25 procent av exploateringsfastigheterna och 55 procent vid 
projektstart) med en grupp av investerare bestående av Fridhem Fast-
ighetsutveckling AB, Axel F och Vilna Lindmarkers Stiftelse, Lednil AB 
och Froj AB.

LEGALA FRÅGOR OCH 
KOMPLETTERANDE INFORMATION 

Legala frågor och kompletterande information
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Fastigheterna är upplåtna med tomträtt och byggnaderna är fullt ut-
hyrda till skolor samt kontor. Den 21 december 2017 avyttrade Bolaget 
Gladan 5, 6 och 7 till Kungsleden för en köpeskilling om 485 MSEK 
efter avdrag för latent skatt. Tillträde beräknas ske 1 februari 2018.

OBLIGATIONSLÅN

Tobin Properties har ett utestående treårigt säkerställt obligationslån 
med en ram om maximalt 500 MSEK med förfall den 1 juli 2019. Bola-
get har utnyttjat obligationslånet i fyra trancher. Den första tranchen 
emitterades den 22 juni 2016 om 225 MSEK och löper med en rörlig 
ränta om STIBOR 3M + 9,00 procent med kvartalsvis utbetalning. Den 
andra tranchen emitterades den 14 september 2016 och utgjorde en 
emission om 75 MSEK till 101,25 procent av det nominella värdet med 
en ränta om STIBOR 3M + 9,0 procent. Den tredje tranchen emittera-
des den 15 januari 2017 och utgjorde en emission om 170 MSEK till 
102,25 procent av det nominella värdet med en ränta om STIBOR 3M 
+ 9,0 procent. Den fjärde tranchen emitterades den 14 mars 2017 och 
utgjorde en emission om 30 MSEK till 102,25 procent av det nominella 
värdet med en ränta om STIBOR 3M + 9,0 procent. Om STIBOR är 
lägre än noll ska STIBOR anses vara noll.

Bolagets obligationslån är upptaget till handel på Nasdaq Stockholm 
med kortnamnet ”Tobin_101” och ISIN-kod: SE 0008347371. Obliga-
tionslånet har placerats bland svenska kvalificerade investerare.

Bolagets dotterbolag Mariefjärd AB (publ) har ett utestående fyraårigt 
säkerställt obligationslån med en ram om maximalt 300 MSEK med 
förfall den 30 mars 2021. Mariefjärd AB (publ) har utnyttjat obligations-
lånet i en tranch som emitterades den 30 mars 2017 om 300 MSEK 
och löper med en rörlig ränta om STIBOR 3M + 6,00 procent med 
kvartalsvis utbetalning. 

Mariefjärd AB (publ) obligationslån är upptaget till handel på Nasdaq 
Stockholm med kortnamnet ”Marie_101” och ISIN-kod: SE0009779069. 
Obligationslånet har placerats bland svenska kvalificerade investerare.

FINANSIERING

Bolaget har ingått en borgensförbindelse såsom för egen skuld av-
seende Brf Etagets kredit hos Nordea. Bolagets maximala ansvar är 
begränsat till 60 MSEK.

Bolaget har även gentemot obligationsinnehavarna av Mariefjärd AB 
(publ) obligation lämnat garantier för betalning av 75 MSEK för att upp-
fylla åtaganden enligt obligationsvillkoren avseende erläggande av 
rörelsekostnader för Mariefjärd AB (publ) och dess dotterbolag, betal-
ning av ränta i enlighet med obligationsvillkoren och återbetalning av 
20 MSEK av obligationens nominella belopp för det fall att detaljpla-
nen för Marievik Properties eller Fjärdingen Properties inte vinner laga 
kraft samt om LTV (Loan To Value Ratio) understiger 50 procent.

TVISTER 

Bostadsrättsföreningen Solterrassen på Solsidan hävde med 
omedel bar verkan ett entreprenadkontrakt på grund av försening då 
entreprenö ren genomgick rekonstruktion och senare gick i konkurs. 
Koncernen fick ut högsta beloppet i enlighet med en garanti, cirka 
4 MSEK; dock översteg Bolagets kostnader det utbetalda beloppet. 
Koncernen (bo stadsrättsföreningen) har stämt entreprenörens styrel-
se då styrelsen skulle ha varit medveten om byggentreprenörens fi-
nansiella ställning. Tvisten är pågående och dom från tingsrätt förvän-
tas under 2019. Därutöver diskuteras några ytterligare frågor rörande 

garantier och byggnaden. Koncernens direkta åtaganden är begrän-
sat till 30 procent av holdingbolaget Solterrassen i Solsidan AB, som 
har sålt ett aktiebolag till bostadsrättsföreningen. Koncernen anser att 
tvisten inte kommer att ha en negativ effekt på Koncernen, men en 
tvist kan bli tidskrävande och resultera i kostnader, vars stor lek inte 
alltid är förutsebara. Därutöver har en entreprenör i ett avslutat projekt 
framställt krav till Bolaget om ytterligare ersättning för utförda arbe ten. 
Kravet uppgår till 35,5 MSEK och Bolaget har motsatt sig kravet i sin 
helhet. Bolaget för, per dagen för Prospektet, diskussioner med entre-
prenören och inga rättsliga förfaranden har inletts.

Utöver ovan är Bolaget inte, och har inte heller varit, part i några 
rättsliga för faranden eller förlikningsförfaranden (inklusive ännu icke 
avgjorda ärenden eller sådana som Bolaget är medvetna om kan 
uppkomma) under de senaste 12 månaderna som nyligen haft eller 
skulle kunna få betydande effekter på Bolagets finansiella ställning 
eller lönsamhet.

IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Tobin Properties har registrerat och innehar äganderätt till EU-varu-
märket ”Tobin”. Varumärkesrätten omfattar klasserna 36, 37 och 42 
och är giltiga till och med den 8 september 2025. 

Utöver ovan finns inte några andra immateriella rättigheter som är av 
väsentlig betydelse för Koncernen.

FÖRSÄKRINGAR

Bolaget har tecknat sedvanliga företagsförsäkringar och fastighetsför-
säkringar. Koncernen har även tecknat en ansvarsförsäkring för styrel-
se och VD som täcker samtliga bolag inom Koncernen.
Bolaget anser att dess försäkringsskydd är i linje med försäkrings-
skyddet för andra företag inom samma bransch och att försäkrings-
skyddet är tillräckligt för de risker som verksamheten vanligtvis är för-
enad med. Tobin Properties kan emellertid inte lämna några garantier 
för att Tobin Properties inte kan komma att ådra sig förluster utöver 
vad som täcks av dessa försäkringar.

TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE

Närstående parter är samtliga dotterbolag inom Koncernen samt 
ledande befattningshavare i Koncernen, det vill säga styrelsen och 
koncernledningen, samt dess familjemedlemmar. Transaktioner med 
närstående avser dessa personers transaktioner med Koncernen. De 
styrande principerna för vad som anses vara närståendetransaktioner
framgår av regelverket IAS 24.

Styrelseledamot Christina Tillmans make sålde samtliga sina aktier i 
SBG Gravensteiner AB till Bolaget för en köpeskilling om totalt cirka 
4,7 MSEK i samband med att Bolaget förvärvade samtliga aktier i SBG 
Gravensteiner AB från övriga aktieägare i januari 2017. Förvärvet gjor-
des på marknadsmässiga villkor och enligt samma värdering som för 
övriga säljare.

Utöver ovan samt de ersättningar till styrelsen och ledande befatt-
ningshavare beskrivna i avsnittet ”Styrelse, ledande befattningshava-
re och revisorer”, samt den fullständiga information om transaktioner 
med närstående för 2016 och 2015 som framgår i noterna i Bolagets 
årsredovisningar, vilka är införlivad i Prospektet genom hänvisning, 
har inga andra transaktioner mellan styrelseledamöter eller andra 
närståendepersoner och dotterbolagen ägt rum under perioderna 1 
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januari till 31 december 2016 och 2015 samt för perioden därefter fram 
till dagen för Prospektet, se avsnittet ”Handlingar införlivade genom 
hänvisning”. Transaktioner har skett på marknadsmässiga villkor. 

GARANTIÅTAGANDEN I FÖRETRÄDESEMISSIO-
NEN

Klövern AB (publ) (”Klövern”) har åtagit sig att garantera Företrädes-
emissionen i sin helhet för det fall Företrädesemissionen inte blir full-
tecknad. Klövern kommer inte att tilldelas teckningsrätter för att delta 
i Företrädesemissionen, varför befintliga aktieägare kommer ges möj-
lighet att skydda sin ägarandel genom att delta i Företrädesemissio-
nen. Ingen garantiersättning utgår.

Garantiåtagandet från Klövern ingicks av båda parter den 5 december 
2017. Klövern kan nås på följande adress: Bredgränd 4, 111 30 Stock-
holm, telefon: 010-482 70 00. 

Garantiåtagandet från Klövern är inte säkerställt. Följaktligen finns en 
risk att Klövern inte kommer att uppfylla sina garantiåtaganden. Se 
vidare under rubriken ”Ej säkerställda garantiåtaganden” i avsnittet 
”Riskfaktorer”.

LOCK UP-AVTAL

Inga befintliga aktieägare har ingått lock-up avtal med anledning av 
Företrädesemissionen.

INTRESSEN I FÖRETRÄDESEMISSIONEN

Tobin Properties finansiella rådgivare i samband med Företrädesemis-
sionen och upprättandet av Prospektet är ABG. ABG (samt till ABG 
närstående företag) har tillhandahållit, och kan i framtiden komma att 
tillhandahålla, olika finansiella, investerings-, kommersiella och andra 
tjänster åt Tobin Properties för vilka ABG erhållit, respektive kan kom-
ma att erhålla, ersättning.

Baker & McKenzie Advokatbyrå KB är legal rådgivare i samband med 
Företrädesemissionen och upprättandet av Prospektet.

Vissa styrelseledamöter och ledande befattningshavare har ekono-
miska intressen i form av innehav av aktier i Bolaget. 

Klövern har åtagit sig att garantera hela Företrädesemissionen och 
teckna Nya Aktier i Företrädesemissionen för det fall att den inte blir 
fulltecknad.

Bolaget bedömer att det inte föreligger några intressekonflikter.

KOSTNADER I SAMBAND MED  
FÖRETRÄDESEMISSIONEN

Bolagets transaktionskostnader i samband med Transaktionerna för-
väntas uppgå till cirka 12 MSEK. Transaktionskostnaderna avser pri-
märt kostnader för finansiell rådgivning, legal rådgivning, revisorer, 
emissionsinstitut, tryckning av Prospektet etc.

HANDLINGAR TILLGÄNGLIGA FÖR INSPEKTION

Följande dokument är tillgängliga på Bolagets huvudkontor, vardagar 
under kontorstid, och på Bolagets hemsida, tobinproperties.se:

1. Bolagets bolagsordning,

2. Bolagets historiska finansiella information som omfattas av Prospektet 
samt dess dotterbolag1

3. Prospektet.

Totalt åtagande,

Garanti- andel av Före- Garanti-

Garantigivare åtagande, SEK trädesemissionen, % ersättning, SEK 

Klövern AB (publ) 51 847 660 100 0

1) Dotterbolagens årsredovisningar kommer endast att finnas tillgängliga på Bolagets huvudkontor.
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Nedan sammanfattas vissa svenska skattefrågor som aktualiseras med 
anledning av Företrädesemissionen, och upptagande till handel av akti-
erna på Nasdaq First North Premier, för fysiska personer och aktiebolag 
med skatterättslig hemvist i Sverige, om inget annat anges. Samman-
fattningen är baserad på nu gällande lagstiftning och är avsedd endast 
som generell information avseende aktierna i Bolaget från och med det 
att aktierna har tagits upp till handel på Nasdaq First North Premier. 
Sammanfattningen behandlar inte:

• situationer då aktier innehas som lagertillgång i näringsverksamhet, 

• situationer då aktier innehas av kommandit- eller handelsbolag,

• de särskilda regler om skattefri kapitalvinst (inklusive avdragsförbud 
vid kapitalförlust) och utdelning i bolagssektorn som kan bli tillämpliga 
då investeraren innehar aktier i Bolaget som anses vara näringsbe-
tingade (skattemässigt),

• de särskilda regler som i vissa fall kan bli tillämpliga på aktier i bolag 
som är eller har varit fåmansföretag eller på aktier som förvärvats med 
stöd av sådana aktier,

• de särskilda regler som kan bli tillämpliga på fysiska personer som gör 
eller återför investeraravdrag,

• utländska företag som bedriver verksamhet från fast driftsställe i Sve-
rige, eller

• utländska företag som har varit svenska företag.

Särskilda skatteregler gäller vidare för vissa företagskategorier, exem-
pelvis investmentbolag och försäkringsbolag. Den skattemässiga be-
handlingen av varje enskild aktieägare beror delvis på dennes speci-
ella situation. Varje aktieägare och innehavare av teckningsrätter bör 
rådfråga oberoende skatterådgivare om de skattekonsekvenser som 
Företrädesemissionen och upptagandet till handel av aktierna i Bolaget 
på Nasdaq Stockholm kan medföra för dennes del, inklusive tillämplig-
heten och effekten av utländsk lagstiftning (inklusive föreskrifter) och 
dubbelbeskattningsavtal.

FYSISKA PERSONER

För fysiska personer som är obegränsat skattskyldiga i Sverige beskat-
tas kapitalinkomster såsom räntor, utdelningar och kapitalvinster i in-
komstslaget kapital. Skattesatsen i inkomstslaget kapital är 30 procent. 

Kapitalvinst respektive kapitalförlust motsvarar skillnaden mellan försälj-
ningsersättningen, efter avdrag för försäljningskostnader, och omkost-
nadsbeloppet (se dock närmare om omkostnadsbelopp för tecknings-
rätter under rubriken ”Utnyttjande och avyttring av teckningsrätter”). 
Det sammanlagda omkostnadsbeloppet för alla aktier av samma slag 
och sort divideras med antalet aktier. Det bör noteras att betalda och 
tecknade aktier (så kallade BTA) därvid inte anses vara av samma slag 
och sort som de aktier vilka berättigar till företräde i emissionen förrän 
beslutet om nyemission registrerats. För marknadsnoterade aktier får 
inköpspriset alternativt beräknas till 20 procent av intäkterna efter av-
drag för försäljningskostnader (schablonmetoden).

Kapitalförluster på marknadsnoterade aktier får dras av fullt ut mot skat-
tepliktiga kapitalvinster på aktier samma år samt på marknadsnoterade 
värdepapper som beskattas som aktier (dock inte värdepappersfonder 
och specialfonder (eng. hedge funds) som endast innehåller svenska 
fordringar, dvs. räntefonder). Kapitalförluster som inte dragits av genom 
nu nämnda kvittningsmöjlighet är avdragsgilla till 70 procent i inkomst-
slaget kapital.

Om en nettoförlust uppkommer i inkomstslaget kapital, medges re-
duktion av skatten på inkomst från tjänst och näringsverksamhet samt 
fastighetsskatt och kommunal fastighetsavgift. Skattereduktionen är 30 
procent av nettoförlusten upp till 100 000 SEK och 21 procent av en 
eventuell återstående nettoförlust. En nettoförlust kan inte överföras till 
framtida beskattningsår.

För fysiska personer som är obegränsat skattskyldiga i Sverige inne-
hålls en preliminärskatt på utdelningar med 30 procent. Preliminärskat-
ten innehålls vanligen av Euroclear Sweden eller, beträffande förvaltar-
registrerade aktier, av förvaltaren.

Fysiska personer som äger aktier genom investeringssparkonto (ISK) 
beskattas inte för kapitalvinst vid försäljning eller för utdelning på så-
dana aktier. Följaktligen är förluster inte avdragsgilla. Skatt tas ut på en 
schablonintäkt som baserats på ett kapitalunderlag multiplicerat med 
statslåneräntan, oavsett om investeringssparkontot ger vinst eller för-
lust. Sedan 1 januari 2016 beräknas skatten baserat på schablonintäkten 
genom att kapitalunderlaget multipliceras med statslåneräntan ökad 
med 0,75 procentenheter. Schablonintäkten ska dock beräknas till lägst 
1,25 procent av kapitalunderlaget. Schablonskatten uppgår för inkom-
ståret 2017 till cirka 0,375 % av kapitalunderlaget.

AKTIEBOLAG

För aktiebolag beskattas all inkomst, inklusive skattepliktiga kapitalvin-
ster och skattepliktiga utdelningar, i inkomstslaget näringsverksamhet 
med 22 procent. 

Avdrag för avdragsgill kapitalförlust på aktier medges endast mot skat-
tepliktiga kapitalvinster på aktier och andra värdepapper som beskattas 
som aktier. Kapitalförlust på aktier som inte har kunnat utnyttjas under 
det år förlusten uppstår får sparas (av det aktiebolag som haft förlusten) 
och dras av mot skattepliktiga kapitalvinster på aktier och andra värde-
papper som beskattas som aktier under efterföljande beskattningsår 
utan begränsning i tiden. Om en kapitalförlust inte kan dras av hos det 
bolag som gjort förlusten, får den dras av mot skattepliktiga kapitalvin-
ster på aktier och andra värdepapper som beskattas som aktier hos 
ett annat bolag i samma koncern, om det föreligger koncernbidragsrätt 
mellan bolagen och båda bolagen begär det för ett beskattningsår som 
har samma deklarationstidpunkt (eller som skulle ha haft det om inte 
något av bolagens bokföringsskyldighet upphör). Särskilda skatteregler 
kan vara tillämpliga på vissa bolagskategorier eller vissa juridiska per-
soner, exempelvis investmentföretag och försäkringsföretag.

UTNYTTJANDE OCH AVYTTRING AV TECK-
NINGSRÄTTER

Utnyttjas teckningsrätter för teckning av nya aktier utlöses inte någon 
beskattning. Anskaffningsutgiften för en aktie utgörs av emissionskur-
sen. För den som inte önskar utnyttja sin företrädesrätt att delta i Fö-
reträdesemissionen och avyttrar sina teckningsrätter ska kapitalvinsten 
tas upp till beskattning. Teckningsrätter som grundas på innehav av 
aktier i Bolaget anses anskaffade för 0 SEK. Hela försäljningsintäkten 
efter avdrag för utgifter för avyttringen ska således tas upp till beskatt-
ning. Anskaffningsutgiften för de ursprungliga aktierna påverkas inte. 
En teckningsrätt som varken utnyttjas eller säljs och därför förfaller an-
ses avyttrad för 0 SEK. Schablonmetoden får inte tillämpas i detta fall.

För teckningsrätter i Bolaget förvärvade på annat sätt än genom delta-
gande i Företrädesemissionen utgör vederlaget anskaffningsutgiften. 
Teckningsrätternas omkostnadsbelopp ska i detta fall medräknas vid 

VISSA SKATTEFRÅGOR I SVERIGE
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beräkningen av omkostnadsbeloppet för förvärvade aktier. Schablon-
metoden får användas vid avyttring av marknadsnoterade tecknings-
rätter i detta fall.

SÄRSKILDA SKATTEFRÅGOR FÖR AKTIEÄGARE 
OCH INNEHAVARE AV TECKNINGSRÄTTER SOM 
ÄR BEGRÄNSAT SKATTSKYLDIGA I SVERIGE

För aktieägare som är begränsat skattskyldiga i Sverige och som er-
håller utdelning på aktier i ett svenskt aktiebolag, uttas normalt svensk 
kupongskatt. Detsamma gäller vid vissa typer av utbetalningar från ett 
svenskt aktiebolag i samband med bland annat inlösen av aktier och 
återköp av egna aktier genom ett förvärvserbjudande som har riktats 
till samtliga aktieägare eller samtliga ägare till aktier av ett visst slag. 
Skattesatsen är 30 procent. Skattesatsen reduceras dock i allmänhet 
genom dubbelbeskattningsavtal. I Sverige verkställs avdrag för ku-
pongskatt normalt av Euroclear Sweden eller, beträffande förvaltarre-
gistrerade aktier, av förvaltaren. 

Aktieägare och innehavare av teckningsrätter som är begränsat skatt-
skyldiga i Sverige – och som inte bedriver verksamhet från fast driftstäl-
le i Sverige – kapitalvinstbeskattas normalt inte i Sverige vid avyttring 
av aktier och teckningsrätter. Aktieägare kan emellertid bli föremål för 
beskattning i sin hemviststat. 

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

Vissa skattefrågor i Sverige
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Investerare bör ta del av all den information som införlivas i Prospek-
tet genom hänvisning och informationen, till vilken hänvisning sker, ska 
läsas som en del av Prospektet. Nedan angiven information som del 
av följande dokument ska anses införlivade i Prospektet genom hän-
visning. Kopior av Prospektet och de handlingar som införlivats genom 
hänvisning kan erhållas från Tobin Properties elektroniskt via Bolagets 

webbplats, tobinproperties.se eller kan erhållas av Bolaget i pappers-
format vid Bolagets huvudkontor. Adress till Bolaget återfinns i slutet av 
Prospektet. De delar av dokumenten som inte införlivas är antingen inte 
relevanta för investerarna eller så återges motsvarande information på 
en annan plats i Prospektet.

Tobin Properties delårsrapport för perioden 1 januari - 30 september 2017 finns på följande länk: http://mb.cision.com/Main/9659/2401482/758693.pdf 

Tobin Properties reviderade årsredovisning för räkenskapsåret 2016 finns på följande länk: http://mb.cision.com/Main/9659/2333587/713961.pdf 

Tobin Properties reviderade årsredovisning för räkenskapsåret 2015 finns på följande länk: http://mb.cision.com/Main/9659/2333632/713996.pdf 

HANDLINGAR INFÖRLIVADE 
GENOM HÄNVISNING 

Från Tobin Properties delårsrapport för perioden 1 januari - 30 september 2017 införlivas: Sidhänvisning

Rapport över resultat och övrigt totalresultat för Koncernen 13

Rapport över finansiell ställning för Koncernen 14

Rapport över förändringar i eget kapital i Koncernen 15

Rapport över kassaflöden för Koncernen 16

Noter 19

Från Tobin Properties reviderade årsredovisning för räkenskapsåret 2016 införlivas: Sidhänvisning

Förvaltningsberättelse (endast information under rubrikerna ”Resultat för perioden januari – december 2016” samt rubriken ”Finansiell ställning och kassaflöde”)   47-48

Rapport över resultat för Koncernen 50

Rapport över finansiell ställning för Koncernen 51

Rapport över förändringar i eget kapital i Koncernen 52

Rapport över kassaflöden för Koncernen 53

Noter 58-77

Revisionsberättelse 79

Från Tobin Properties reviderade årsredovisning för räkenskapsåret 2015 införlivas: Sidhänvisning

Resultaträkning 44

Balansräkning 45-46

Förändring av eget kapital 47

Kassaflödesanalys 48

Noter 50-61

Revisionsberättelse 64

Handlingar införlivade genom hänvisning
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Bolaget/Tobin Properties Tobin Properties AB (publ), org.nr 556733-4379 eller den koncern i vilken Tobin Properties AB (publ) är moderbolag.

Företrädesemissionen Företrädesemissionen att förvärva stamaktier i Tobin Properties i enlighet med Prospektet.

Euroclear Sweden Euroclear Sweden AB, org.nr 556112-8074.

Prospektet Detta prospekt som upprättats med anledning av Företrädesemissionen.

DEFINITIONER 

Definitioner
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FINANSIELL RÅDGIVARE

ABG Sundal Collier AB
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Regeringsgatan 65

Stockholm

Postadress:
Box 7415

103 89 Stockholm

LEGAL RÅDGIVARE

Baker & McKenzie Advokatbyrå KB

Besöksadress:
Vasagatan 7
Stockholm

Postadress:
Box 180
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CERTIFIED ADVISER

Avanza Bank AB

Besöksadress:
Regeringsgatan 103

Stockholm

Postadress:
Box 1399

111 20 Stockholm

REVISOR

Grant Thornton Sweden AB

Besöksadress:
Sveavägen 20

Stockholm

Postadress:
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EMISSIONSINSTITUT

SEB

SEB Emissioner R B6 
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KONTOFÖRANDE INSTITUT

Euroclear Sweden AB
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Telefon: 08-402 90 00



83 INBJUDAN TILL TECKNING AV STAMAKTIER MED FÖRETRÄDESRÄTT I TOBIN PROPERTIES AB (publ)Etaget Västra Kungsholmen 



84  INBJUDAN TILL TECKNING AV STAMAKTIER MED FÖRETRÄDESRÄTT I TOBIN PROPERTIES AB (publ)


