
Inbjudan till teckning  
av preferensaktier i  

Heimstaden AB (publ) 

NOTERA ATT TECKNINGSRÄTTERNA KAN HA ETT EKONOMISKT VÄRDE 

För att inte värdet av teckningsrätterna ska gå förlorat måste innehavaren antingen: 

•• utnyttja de erhållna teckningsrätterna och teckna nya Preferensaktier senast den 3 juni 2021, eller

•• senast den 31 maj 2021 sälja de erhållna teckningsrätterna som inte avses utnyttjas för teckning av nya 

Preferensaktier.

Observera att aktieägare med förvaltarregistrerade innehav tecknar nya Preferensaktier genom respektive 
förvaltare. 

Distribution av detta prospekt (”Prospektet”) och teckning av nya Preferensaktier är föremål för 
begränsningar i vissa jurisdiktioner, se avsnittet ”Viktig information”.

JOINT BOOKRUNNERS



VIKTIG INFORMATION
Information till investerare
Prospektet har upprättats med anledning av Heimstaden AB:s (publ) (”Heimstaden”, ”Bolaget” eller ”Emittenten”) nyemission av högst 11 718 750 preferensaktier (”Preferensaktier”) 
med företrädesrätt för befintliga Preferensaktieägare i enlighet med villkoren i Prospektet (”Företrädesemissionen”) samt, förutsatt styrelsens beslut, en eventuell riktad nyemission av 
högst 23 437 500 Preferensaktier till allmänheten i Sverige och institutionella investerare i Sverige och utomlands i enlighet med villkoren i Prospektet (den ”Riktade Emissionen” och 
tillsammans med Företrädesemissionen, ”Erbjudandet”). Med ”Koncernen” avses den koncern i vilken Bolaget är moderbolag och med ”Heimstaden Isolerat” avses Heimstaden 
konsoliderat men exklusive Heimstaden Bostad AB (publ) (”Heimstaden Bostad”) konsoliderat.

Prospektet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen i enlighet med Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2017/1129 om prospekt som ska offentliggöras när 
värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad (”Prospektförordningen”). Godkännandet och registreringen av Prospektet innebär inte att 
Finansinspektionen garanterar att sakuppgifterna i Prospektet är riktiga eller fullständiga. Prospektet har upprättats i form av ett förenklat prospekt i enlighet med artikel 14 i 
Prospektförordningen.

Distribution av Prospektet och deltagande i Erbjudandet är i vissa jurisdiktioner föremål för restriktioner i lag och andra regler. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att 
vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i någon annan jurisdiktion än Sverige. Erbjudandet riktar sig i synnerhet inte till personer med hemvist i Australien, Hongkong, Japan, 
Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller USA (om inte något undantag är tillämpligt) eller i någon annan jurisdiktion där deltagande i Erbjudandet skulle kräva ytterligare 
prospekt, registreringar eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Prospektet och andra handlingar avseende Erbjudandet får följaktligen inte distribueras i eller till nämnda 
länder respektive något annat land eller någon annan jurisdiktion där sådan distribution eller Erbjudandet kräver sådana åtgärder eller annars strider mot tillämpliga regler, förutom om 
något undantag är tillämpligt. Teckning av aktier och förvärv av värdepapper i Heimstaden i strid med ovanstående begränsningar kan vara ogiltiga. Personer som mottar Prospektet 
måste informera sig om och följa sådana restriktioner. Åtgärder i strid med sådana restriktioner kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. 

En investering i värdepapper är förenad med vissa risker (se avsnittet ”Riskfaktorer”). När investerare fattar ett investeringsbeslut måste de förlita sig på sin egen bedömning av Heimstaden 
och Erbjudandet, inklusive föreliggande sakförhållanden och risker. Inför ett investeringsbeslut bör potentiella investerare anlita sina egna professionella rådgivare samt noga utvärdera 
och överväga investeringsbeslutet. Investerare får endast förlita sig på informationen i Prospektet och eventuella tillägg till Prospektet. Ingen person är behörig att lämna någon annan 
information eller göra några andra uttalanden än de som finns i Prospektet. Om så ändå sker ska sådan information eller sådana uttalanden inte anses ha godkänts av Heimstaden, som 
inte ansvarar för sådan information eller sådana uttalanden. Varken offentliggörandet eller distributionen av Prospektet, eller några transaktioner som genomförs med anledning av 
Erbjudandet, ska anses innebära att informationen i Prospektet är korrekt och gällande vid någon annan tidpunkt än per dagen för dess offentliggörande eller att det inte har förekommit 
någon förändring i Heimstadens verksamhet efter nämnda dag. Om det sker väsentliga förändringar av informationen i Prospektet kommer sådana förändringar att offentliggöras enligt 
bestämmelserna om tillägg till prospekt i Prospektförordningen. Som ett villkor för att få teckna nya Preferensaktier i Erbjudandet enligt Prospektet kommer varje person som tecknar nya 
Preferensaktier anses ha lämnat eller, i vissa fall, bli ombedda att lämna utfästelser och garantier som Heimstaden och dess rådgivare kommer att förlita sig på. Heimstaden förbehåller sig 
rätten att efter eget bestämmande ogiltigförklara aktieteckning som Heimstaden eller dess uppdragstagare anser kan inbegripa en överträdelse eller ett åsidosättande av lagar, regler 
eller föreskrifter i någon jurisdiktion. För Erbjudandet och Prospektet gäller svensk rätt. Tvist med anledning av Erbjudandet eller Prospektet och därmed sammanhängande 
rättsförhållanden ska avgöras av svensk domstol exklusivt, varvid Stockholms tingsrätt ska utgöra första instans.

Prospektet finns tillgängligt på Bolagets hemsida (www . heimstaden . com), Carnegies hemsida (www . carnegie . se) samt kommer att finnas tillgängligt på Finansinspektionens hemsida 
(www . fi . se). Övrig information på Bolagets hemsida är inte införlivad i Prospektet och utgör inte en del av Prospektet såvida denna information inte införlivas i Prospektet genom 
hänvisningar. 

Information till investerare i USA
Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier (”BTA”) eller Preferensaktier har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande 
lydelse (”U.S. Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, 
tilldelas, levereras eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, (i) i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av 
registreringskraven i U.S. Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA eller (ii) utanför USA, annat än i så kallade offshore-
transaktioner i enlighet med Regulation S under U.S. Securities Act. Det kommer inte att genomföras något erbjudande av teckningsrätter, BTA eller Preferensaktier till allmänheten i USA. 
I USA får endast ”qualified institutional buyers” (”QIBs”), såsom dessa definieras i Rule 144A i U.S. Securities Act (”Rule 144A”), delta i Erbjudandet eller, för det fall samtliga Preferensaktier 
inte tecknas med stöd av teckningsrätter, tilldelas Preferensaktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter, om det är tillåtet enligt något undantag från registreringskraven i U.S. 
Securities Act. QIBs som innehar teckningsrätter kommer endast att få delta i Erbjudandet om de har utfärdat och levererat ett så kallat ”investor letter” i ett förutbestämt format till 
Heimstaden. Fram till 40 dagar efter påbörjandet av Erbjudandet kan ett erbjudande eller överlåtelse av teckningsrätter, BTA eller Preferensaktier inom USA som genomförs av en 
värdepappersmäklare (oavsett om denne deltar i Erbjudandet eller inte) utgöra en överträdelse av registreringskraven i U.S. Securities Act. Teckningsrätterna, BTA eller Preferensaktierna 
har varken godkänts eller underkänts av amerikanska Securities and Exchange Commission (”SEC”), någon delstatlig värdepappersmyndighet eller annan myndighet i USA. Inte heller 
har någon sådan myndighet bedömt eller uttalat sig om riktigheten eller tillförlitligheten av Prospektet. Att påstå motsatsen är en brottslig handling i USA. Joint Bookrunners kommer inte 
att genomföra transaktioner eller föranleda eller försöka föranleda köp eller försäljning av några teckningsrätter, BTA eller Preferensaktier i eller till USA i samband med Erbjudandet.

Information till investerare inom EES och Storbritannien
Inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) lämnas inget erbjudande till allmänheten av teckningsrätter, BTA eller Preferensaktier i andra jurisdiktioner än Sverige. 
I andra medlemsländer inom EES i vilka Prospektförordningen gäller, direkt eller genom implementering i nationell lagstiftning, kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med 
undantag i Prospektförordningen eller nationell lagstiftning.

I Storbritannien distribueras och riktas detta Prospekt endast till (i) professionella investerare som omfattas av artikel 19 (5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) 
(”Ordern”), (ii) kapitalstarka enheter (Eng. high net-worth entities) enligt artikel 49 (2) (a) till (d) i Ordern, och (iii) andra personer till vilka Prospektet lagligen kan delges (alla sådana personer 
benämns gemensamt ”relevanta personer”). Detta Prospekt riktar sig endast till relevanta personer och får inte användas eller åberopas av personer som inte är relevanta personer. Alla 
investeringar eller investeringsaktiviteter som detta Prospekt avser är endast tillgängliga för relevanta personer och kommer endast riktas till relevanta personer. Joint Bookrunners agerar 
uteslutande för Bolaget och ingen annan i samband med Erbjudandet. Joint Bookrunners kommer inte att betrakta någon annan person (oavsett om det är en mottagare av detta 
Prospekt) som kund i förhållande till Erbjudandet och kommer inte att vara ansvarig mot någon annan än Bolaget för att tillhandahålla det skydd som Joint Bookrunners kunder erbjuds 
eller för att ge råd i samband med Erbjudandet eller någon annan transaktion, fråga eller arrangemang som hänvisas till i Prospektet. 

Information till distributörer 
Med anledning av produktstyrningskrav i: (a) EU-direktivet 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, (”MiFID II”), (b) artiklarna 9 och 10 i Kommissionens delegerade direktiv 
(EU) 2017/593 om komplettering av MiFID II, och (c) kapitel 5 i Finansinspektionens föreskrifter om värdepappersrörelse, FFFS 2017:2, (sammantaget ”MiFID II:s produktstyrningskrav”), 
och utan ersättningsansvar för skador som kan åvila en ”producent” (i enlighet med MiFID II:s produktstyrningskrav) i övrigt, har Preferensaktier, teckningsrätter och BTA i Bolaget varit 
föremål för en produktgodkännandeprocess, där målmarknaden för Preferensaktier, teckningsrätter och BTA i Bolaget är (i) icke-professionella kunder och investerare som uppfyller 
kraven för professionella kunder och jämbördiga motparter, var och en enligt MiFID II (”Målmarknaden”), samt (ii) lämpliga för distribution genom alla distributionskanaler som är tillåtna 
enligt MiFID II. Oaktat målmarknadsbedömningen ska distributörerna notera att: värdet på Preferensaktier, teckningsrätter och BTA i Bolaget kan minska och det är inte säkert att 
investerare får tillbaka hela eller delar av det investerade beloppet; Preferensaktier, teckningsrätter och BTA i Bolaget erbjuder ingen garanterad intäkt och inget kapitalskydd; och en 
investering i Preferensaktier, teckningsrätter och BTA i Bolaget är endast lämpad för investerare som inte behöver en garanterad intäkt eller ett kapitalskydd, som (antingen enbart eller 
tillsammans med en lämplig finansiell eller annan rådgivare) är kapabla att utvärdera fördelar och risker med en sådan investering och som har tillräckliga medel för att kunna bära sådana 
förluster som kan uppstå därav. Målmarknadsbedömningen påverkar inte kraven i några avtalsmässiga, legala eller regulatoriska försäljningsrestriktioner i förhållande till Erbjudandet. 
Målmarknadsbedömningen är inte att anses som (a) en lämplighets- eller passandebedömning i enlighet med MiFID II; eller (b) en rekommendation till någon investerare eller grupp av 
investerare att investera i, införskaffa, eller vidta någon annan åtgärd rörande aktier i Bolaget. Varje distributör är ansvarig för sin egen målmarknadsbedömning rörande Preferensaktier, 
teckningsrätter och BTA i Bolaget och för att bestämma lämpliga distributionskanaler.

Framåtblickande uttalanden
Prospektet innehåller vissa framåtblickande uttalanden som speglar bolagsledningens nuvarande syn på framtida och förväntade finansiella och operativa resultat. Framåtblickande 
uttalanden kan kännas igen på orden ”tro”, ”förvänta”, ”förutse”, ”ämna”, ”kan”, ”planera”, ”uppskatta”, ”kommer”, ”sträva”, ”bör”, ”skulle kunna”, ”ha för avsikt att” eller ”kanske”, eller i varje 
enskilt fall deras negativa eller liknande uttryck. Eftersom dessa uttalanden grundar sig på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter, kan de faktiska 
resultaten eller utfallen skilja sig väsentligt från dem som anges i de framåtblickande uttalandena till följd av flera faktorer. Faktorer som kan leda till att Heimstadens faktiska resultat, 
prestationer eller insatser skiljer sig väsentligt från de som uttrycks eller antyds i framåtblickande uttalanden innefattar bland andra de faktorer som diskuteras i avsnittet ”Riskfaktorer”. 

Framåtblickande uttalanden gäller endast per dagen för Prospektet. Heimstaden åtar sig ingen skyldighet att offentligt uppdatera eller revidera några framåtblickande uttalanden, oavsett 
om det beror på ny information, framtida händelser eller andra omständigheter, utöver vad som krävs enligt lag eller andra regler. Investerare uppmanas därför att inte fästa otillbörlig vikt 
vid något av dessa framåtblickande uttalanden. Prospektet innehåller viss information som kommer från tredje man. Även om informationen har återgivits korrekt och Heimstaden anser 
att källorna är tillförlitliga har Heimstaden inte oberoende verifierat denna information, varför dess riktighet och fullständighet inte kan garanteras. Såvitt Heimstaden känner till och kan 
förvissa sig om genom jämförelse med annan information som offentliggjorts av dessa källor har dock inga uppgifter utelämnats på ett sätt som skulle kunna göra den återgivna 
informationen felaktig eller missvisande.

Finansiell information 
Om inte annat uttryckligen framgår i Prospektet har Bolagets revisor inte granskat eller reviderat den finansiella informationen eller annan information i Prospektet. Finansiell information 
som rör Bolaget och som inte är en del av den information som har reviderats eller granskats av Bolagets revisor i enlighet med vad som anges häri har inhämtats från Bolagets interna 
bokförings- eller rapporteringssystem. Viss finansiell och annan information som presenteras i Prospektet har avrundats för att göra informationen lättillgänglig för läsaren. Följaktligen 
överensstämmer inte siffrorna i vissa kolumner i Prospektet exakt med angiven totalsumma. 
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Erbjudandet i sammandrag

Företrädesrätt i 

Företrädesemissionen

Varje befintlig Preferensaktie i Heimstaden berättigar till en (1) teckningsrätt. Två (2) tecknings-

rätter ger rätt att teckna en (1) ny Preferensaktie med företrädesrätt. 

Teckningskurs 32 SEK

Avstämningsdag för att erhålla 

teckningsrätter 18 maj 2021

Teckningstid 20 maj 2021 – 3 juni 2021

Handel med teckningsrätter 20 maj 2021 – 31 maj 2021

Handel med BTA 20 maj 2021 – 8 juni 2021

Övrig information

ISIN-kod Preferensaktier SE0015949037

ISIN-kod teckningsrätter avseende 

Preferensaktier SE0015988068

ISIN-kod BTA avseende 

Preferensaktier SE0015988076

Kortnamn för Preferensaktierna Heimstaden Pref
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Sammanfattning

Inledning och varningar

Prospektet har upprättats med anledning av en nyemission av högst 11 718 750 Preferensaktier i Heimstaden AB (publ), organisations-

nummer 556670-0455, med företrädesrätt för Bolagets befintliga Preferensaktieägare samt, förutsatt styrelsens beslut, en eventuell 

riktad nyemission av högst 23 437 500 Preferensaktier till allmänheten i Sverige och institutionella investerare i Sverige och utomlands. 

Bolagets adress är Östra Promenaden 7 A, 211 28 Malmö och dess LEI-kod 549300WD2QBD89VBPV88. ISIN-koden för Preferens-

aktierna är SE0015949037. 

Prospektet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen den 18 maj 2021. Finansinspektionens postadress är Box 7821,  

103 97 Stockholm, Sverige. Finansinspektionens telefonnummer är 08-408 980 00 och dess webbplats är www . fi . se. 

Denna sammanfattning bör betraktas som en introduktion till Prospektet. Varje beslut om att investera i Preferensaktierna bör baseras på 

en bedömning av hela Prospektet från investerarens sida. Investerare i Preferensaktierna kan förlora hela eller delar av det investerade 

kapitalet. Om talan väcks i domstol angående information i Prospektet kan den investerare som är kärande enligt nationell rätt bli tvungen 

att stå för kostnaderna för översättning av Prospektet innan de rättsliga förfarandena inleds. Civilrättsligt ansvar kan endast åläggas de 

personer som har lagt fram denna sammanfattning, inklusive översättningar därav, men endast om sammanfattningen är vilseledande, 

felaktig eller oförenlig med de andra delarna av Prospektet eller om den inte, tillsammans med de andra delarna av Prospektet, ger 

nyckelinformation för att hjälpa investerare när de överväger att investera i värdepapperen.

Nyckelinformation om Emittenten

Vem är Emittent av värdepapperen?

Information om 

Emittenten

Heimstaden AB (publ), organisationsnummer 556670-0455, är Emittent av värdepapperen. Styrelsen har sitt 

säte i Malmö kommun. Bolaget är ett svenskt publikt aktiebolag bildat i Sverige enligt svensk rätt. Bolagets 

verksamhet regleras av aktiebolagslagen (2005:551). 

Huvudsaklig 

verksamhet 

Heimstaden förvärvar, förvaltar och utvecklar bostadsfastigheter i Europa. Bolaget är i nuläget närvarande i 

Sverige, Danmark, Norge, Nederländerna, Tjeckien, Tyskland och Polen. 

Större aktieägare Nedanstående tabell visar Heimstadens ägare per den 30 april 2021 (inklusive därefter kända förändringar). 

Ivar Tollefsen kontrollerar Fredensborg AS och har därmed ett indirekt kontrollerande inflytande över Bolaget.

Namn Antal stamaktier Antal Preferensaktier Aktiekapital (%) Röster (%)

Fredensborg AS 132 040 000 2 000 000 86,21 98,40

ICA-Handlarnas Förbund Finans AB 0 2 500 000 1,61 0,19

Familjen Kamprads Stiftelse 0 1 317 190 0,85 0,10

Stift Karl Bjerkes Stipendiefond 0 1 145 000 0,74 0,09

Tryggers Carl, Stift.för Vetenskap 0 950 000 0,61 0,07

Pension, Futur 0 942 850 0,61 0,07

Volvo Pensionsstiftelse 0 625 000 0,40 0,05

Nordnet Pensionsförsäkring AB 0 586 960 0,38 0,04

Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension 0 543 397 0,35 0,04

Swedbank Försäkring 0 485 092 0,31 0,04

Övriga 0 12 342 011 7,94 0,91

Totalt 132 040 000 23 437 500 100 100

Koncernledning Koncernledningen består av följande ledande befattningshavare: Patrik Hall (CEO), Magnus Nordholm (deputy 

CEO), Helge Krogsbøl (chief operating officer), Arve Regland (chief financial officer), Karmen Mandic (chief 

marketing & communications officer), Suzanna Malmgren (chief human resources officer), Katarina Skalare (chief 

sustainability officer), Søren Vendelbo Jacobsen (co-chief investment officer), Roger Reksten Stølsnes (chief risk 

officer), Christian Winther Fladeland (co-chief investment officer), Christian Vammervold Dreyer (chief communi-

cations officer), Anders Thorsson (chief procurement officer), Rodin Lie (chief technology officer) och Paul Spina 

(chief asset management and development officer). 

Revisor Bolagets revisorer är Jonas Svensson vid revisionsbolaget Ernst & Young Aktiebolag, Box 7850, 103 99 

Stockholm samt Ernst & Young Aktiebolag (med Peter von Knorring som huvudansvarig revisor). 
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Finansiell nyckelinformation för Emittenten

Urval av  

historisk finansiell 

nyckelinformation

Heimstadens konsoliderade resultaträkning i sammandrag

Belopp i MSEK
Kv1 2021  

(översiktligt granskat)

Kv1 2020  
(ej reviderat eller  

översiktligt granskat)
2020  

(reviderat) 
2019  

(reviderat)

Hyresintäkter 2 066 1 497 6 992 4 863

Årets resultat 3 723 1 665 8 353 6 001

Totalresultat hänförligt till 
moderbolagets aktieägare 3 694 379 1 746 4 425

Heimstadens konsoliderade balansräkning i sammandrag

Belopp i MSEK
2021-03-31 

 (översiktligt granskat)

2020-03-31  
(ej reviderat eller  

översiktligt granskat)
2020-12-31  

(reviderat) 
2019-12-31  

(reviderat)

Summa tillgångar 201 697 144 456 161 311 128 606

Summa eget kapital 95 137 65 595 76 166 59 942

Heimstadens konsoliderade rapport över kassaflöden i sammandrag

Belopp i MSEK
Kv1 2021  

(översiktligt granskat)

Kv1 2020  
(ej reviderat eller  

översiktligt granskat)
2020  

(reviderat) 
2019  

(reviderat)

Kassaflöde från den löpande 
verksamheten 731  313 1 535 1 267

Kassaflöde från 
investeringsverksamheten –13 605 –7 245 –17 190 –14 864

Kassaflöde från 
finansieringsverksamheten 19 244 4 044 16 202 19 461

Specifika nyckelrisker för Emittenten

Risker Risker relaterade till dotterbolag – En stor del av Koncernens tillgångar, intäkter och kassaflöden kan hänföras 

till Bolagets direkta och indirekta dotterbolag, varav det viktigaste är det indirekta dotterbolaget Heimstaden 

Bostad som ägs tillsammans med andra. Skulle värdet på den verksamhet som bedrivs i dessa dotterbolag 

minska och/eller att Heimstaden inte skulle erhålla tillräckliga medel från sina dotterbolag, skulle det ha en 

väsentlig negativ effekt på Heimstadens finansiella ställning och möjligheterna att lämna utdelning på Preferens-

aktierna skulle påverkas negativt eller helt upphöra. Preferensaktierna i Heimstaden Bostad har företrädesrätt till 

utdelning samt vid likvidation och konkurs i förhållande till stamaktierna i Heimstaden Bostad. Heimstaden har, 

till följd av en högre ratio av stamaktier än preferensaktier i Heimstaden Bostad jämfört med övriga aktieägare i 

Heimstaden Bostad, en högre exponering mot ekonomiska nedgångar än nämnda aktieägare. Skulle sådana 

ekonomiska nedgångar innebära begränsningar i möjligheterna att lämna utdelning till Heimstaden Bostads 

stamaktieägare efter att utdelning har företagits på Heimstaden Bostads preferensaktier, skulle detta kunna ha 

en väsentlig negativ påverkan på Heimstadens resultat och finansiella ställning.

Makroekonomiska faktorer och covid-19-pandemin – Fastighetsbranschen påverkas i stor utsträckning av 

makroekonomiska faktorer. Även demografiska faktorer påverkar vilken typ av bostäder som efterfrågas och 

samtliga dessa faktorer har påverkan på uthyrningsgrad och hyresnivåer på bostadsfastigheter. Inflation 

och ränta påverkar Koncernens kostnader och förändringar i inflation och ränta kan tillsammans med andra 

faktorer påverka avkastningskraven och därmed fastigheternas marknadsvärden. Skulle Koncernens kostnader  

öka och marknadsvärden avseende fastigheterna försämras, skulle det ha en väsentlig negativ effekt på 

Koncernens resultat och finansiella ställning. Covid-19-pandemin kan komma att påverka Heimstaden genom 

krav på sänkta hyresnivåer och ökade vakansgrader samt att hyresgäster inte alls betalar hyra, vilket skulle ha en 

väsentlig negativ effekt på Koncernens resultat genom att Koncernens hyresintäkter skulle minska.
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Specifika nyckelrisker för Emittenten

Risker, forts. Lagar, tillstånd och beslut – Koncernens verksamhet regleras och påverkas av ett stort antal olika lagar, 

regelverk och myndighetsföreskrifter. En trend de senaste åren är att dessa krav har ökat och blivit strängare, 

vilket orsakar högre kostnader och därmed har en negativ inverkan på Koncernens resultat. Koncernens tolkning 

av dessa regler kan också riskera att bli felaktig eller att reglerna i framtiden kan komma att förändras, vilket kan 

medföra att Koncernen inte kan använda Koncernens fastigheter på avsett sätt. Om detta skulle inträffa skulle 

det ha en väsentlig negativ effekt på Koncernens resultat och finansiella ställning. Det finns också en risk att 

Koncernen i framtiden inte får de tillstånd eller beslut som krävs för att bedriva och utveckla verksamheten på ett 

önskvärt sätt, vilket skulle ha en väsentlig negativ effekt på Koncernens resultat och finansiella ställning. 

Refinansierings- och finansieringsrisk – Det finns en risk att upptagande av nya lån eller framtida refinansiering 

inte kommer att kunna ske på för Koncernen skäliga villkor eller inte alls, att Koncernen misslyckas med att 

uppnå målsättningen avseende soliditet samt att Koncernen upplever svårigheter med återbetalning av befintliga 

lån eller ränta på sådana lån. Skulle detta inträffa skulle det ha en väsentlig negativ effekt för Koncernens 

framtidsutsikter och dess förmåga att bedriva sin verksamhet.

Nyckelinformation om värdepapperen

Värdepapperens viktigaste egenskaper

Värdepapper som 

erbjuds

Prospektet avser en nyemission av högst 11 718 750 Preferensaktier med företrädesrätt för Heimstadens 

befintliga Preferensaktieägare samt, förutsatt styrelsens beslut, en eventuell riktad nyemission av högst 

23 437 500 Preferensaktier till allmänheten i Sverige och institutionella investerare i Sverige och utomlands. 

Preferensaktiernas ISIN-kod är SE0015949037.

Värdepapperens 

viktigaste egenskaper 

Aktierna är denominerade i svenska kronor (SEK). Per dagen för Prospektet finns det totalt 155 477 500 aktier 

i Bolaget, varvid 132 040 000 stamaktier och 23 437 500 Preferensaktier. Kvotvärdet per aktie i Bolaget är 

0,50 SEK. 

Rättigheter som 

sammanhänger med 

värdepapperen

Rösträtt – Varje Preferensaktie berättigar till en (1) röst på bolagsstämma i Bolaget.

Företrädesrätt till nya aktier – Beslutar Bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya 

aktier av olika slag, ska innehavare av stamaktier och Preferensaktier ha företrädesrätt att teckna nya aktier av 

samma aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som innehavaren förut äger (primär företrädes-

rätt). Beslutar Bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut aktier av endast 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 som innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknas med primär företrä-

desrätt ska erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om erbjudna aktier inte 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 om deras aktier är stamaktier eller Preferensaktier. 

I den mån detta inte kan ske vad avser viss aktie/vissa aktier, ska fördelningen ske genom lottning. Beslutar 

Bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut teckningsoptioner eller konvertibler ska 

aktieägarna ha företrädesrätt att teckna teckningsoptioner som om emissionen gällde de aktier som kan komma 

att nytecknas på grund av teckningsoptionerna respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om 

emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas mot.

Vad som ovan föreskrivs ska inte innebära någon inskränkning i möjligheterna att fatta beslut om kontantemis-

sion eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Ökning av aktiekapitalet genom 

fondemission med utgivande av aktier får endast ske genom utgivande av stamaktier. Därvid gäller att endast 

stamaktieägarna har företrädesrätt till de nya stamaktierna fördelat efter det antal stamaktier de förut äger. Vad 

som nu anges ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig 

ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.
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Nyckelinformation om värdepapperen

Värdepapperens viktigaste egenskaper

Rättigheter som 

sammanhänger med 

värdepapperen,  

forts.

Rätt till utdelning – Preferensaktierna har företrädesrätt framför stamaktierna till årlig utdelning om 2,00 SEK per 

Preferensaktie med kvartalsvis utbetalning från och med det första utbetalningstillfället (”Preferensutdelning”). 

Utdelning förutsätter att bolagsstämman beslutar därom. Avstämningsdagar för Preferensutdelning är den 

5 januari, den 5 april, den 5 juli och den 5 oktober. För det fall ingen Preferensutdelning lämnas, eller om endast 

vinstutdelning understigande Preferensutdelningen lämnats, ska Preferensaktierna medföra rätt att i tillägg till 

framtida Preferensutdelning erhålla ett belopp, jämnt fördelat på varje Preferensaktie, motsvarande skillnaden 

mellan vad som skulle ha betalats ut enligt ovan och utbetalt belopp (”Innestående Belopp”) innan nyemission 

av ytterligare Preferensaktier eller värdeöverföringar till innehavare av stamaktier får ske. Innestående Belopp ska 

räknas upp med en faktor motsvarande en årlig räntesats om tio (10) procent. Även vinstutdelning av Innestående 

Belopp förutsätter att bolagsstämman beslutar om vinstutdelning.

Inlösen – Inlösen av Preferensaktier kan ske efter styrelsebeslut till ett belopp per Preferensaktie om 37,50 SEK 

fram till den 1 juni 2025 och till ett belopp om 33,00 SEK från och med den 1 juni 2025 och för tiden därefter, 

i varje fall med tillägg av eventuell upplupen del av Preferensutdelning jämte eventuellt Innestående Belopp 

uppräknat med en årlig räntesats om tio (10) procent. 

Rätt i samband med likvidation – I händelse av Bolagets upplösning såsom likvidation eller konkurs medför 

Preferensaktierna företrädesrätt framför stamaktierna motsvarande vad som följer av det inlösenförbehåll som 

har redogjorts för ovan.

Begränsning av utgivande av Preferensaktier och värdeöverföring i vissa fall – Så länge Preferensaktier 

är utgivna och så länge den så kallade preferensaktiekvoten överstiger ½, får beslut inte fattas om nyemission av 

ytterligare Preferensaktier eller värdeöverföring till innehavare av stamaktier.

Utdelningspolicy Utdelning på stamaktier påverkas av marknadsförutsättningar, investeringsalternativ, finansiell ställning och 

kapitalstruktur, och utgår, tillsammans med utdelning på Preferensaktier, maximalt i sådan omfattning att 

Koncernen uppfyller fastlagd finanspolicy och har nödvändiga likvida medel för att driva verksamheten i enlighet 

med affärsmodell och vision. För närvarande fokuseras på tillväxt med bibehållen finansiell styrka varmed 

utdelning på stamaktier de närmaste åren bedöms bli återhållsam. Utdelning på Preferensaktier uppgår årligen 

till 2,00 SEK per Preferensaktie med kvartalsvisa utbetalningar i enlighet med bolagsordningens bestämmelser. 

Var kommer värdepapperen att handlas?

Upptagande till  

handel

Heimstadens Preferensaktier är upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market. Kortnamnet för 

Preferensaktierna är Heimstaden Pref. Aktierna som emitteras genom Erbjudandet avses tas upp till handel på 

Nasdaq First North Growth Market. 

Vilka nyckelrisker är specifika för värdepapperen?

Risker Framtida nyemissioners eller aktieförsäljningars påverkan på Preferensaktiekursen – Bolaget kan fritt ge ut 

stamaktier och Preferensaktier i Bolaget med de begränsningar som föreskrivs i bolagsordningen samt i 

förhållande till vissa förpliktelser i Koncernens finansieringsavtal. Nyemissioner, försäljningar eller andra 

överlåtelser av ett betydande antal aktier, eller förväntningar om att sådana nyemissioner, försäljningar eller andra 

överlåtelser kan komma att ske, skulle kunna medföra väsentlig negativ påverkan på Preferensaktiernas 

marknadsvärde.

Risker förknippade med teckningsåtagande – Heimstadens största aktieägare Fredensborg AS har åtagit sig 

att teckna nya Preferensaktier motsvarande sin pro rata-andel av Företrädesemissionen. Teckningsåtagandet är 

inte säkerställt. Uppfylls inte teckningsåtagandet skulle det kunna få en väsentlig negativ effekt på Heimstadens 

möjligheter att med framgång genomföra Företrädesemissionen och därmed även den Riktade Emissionen och 

Heimstaden kan komma att erhålla en lägre nettolikvid än vad Heimstaden förväntar sig.
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Nyckelinformation om Erbjudandet av värdepapper och upptagande till handel på  
Nasdaq First North Growth Market

På vilka villkor och enligt vilken tidplan kan jag investera i dessa värdepapper?

Erbjudandets former 

och villkor

Antal Preferensaktier som erbjuds – Erbjudandet omfattar högst 35 156 250 Preferensaktier, varvid Företrädes-

emissionen omfattar högst 11 718 750 och den eventuella Riktade Emissionen högst 23 437 500 Preferensaktier.

Teckningsrätt – De som på avstämningsdagen är registrerade som Preferensaktieägare i den av Euroclear 

för Heimstadens räkning förda aktieboken erhåller en (1) teckningsrätt för varje innehavd Preferensaktie.  

Två (2) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny Preferensaktie.

Avstämningsdag för rätt att få teckningsrätter – Den 18 maj 2021. 

Teckning utan teckningsrätter – Nuvarande innehavare av Preferensaktier, allmänheten i Sverige och institutio-

nella investerare kan anmäla sitt intresse att teckna Preferensaktier utan teckningsrätter. För det fall att intresset 

för att teckna Preferensaktier i Företrädesemissionen utan teckningsrätter i betydande grad överstiger det antal 

Preferensaktier som är tillgängliga inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp efter tilldelning till 

tecknare med företrädesrätt, kan styrelsen komma att besluta om den Riktade Emissionen av Preferensaktier för 

att möta ett sådant intresse. Anmälan om teckning utan teckningsrätter i Företrädesemissionen kan komma att, 

utan ytterligare särskild anmälan eller förfrågan därom, leda till tilldelning av Preferensaktier i den Riktade 

Emissionen, förutsatt att styrelsen beslutar att genomföra den Riktade Emissionen och med tillämpning av 

tilldelningsprinciperna i den Riktade Emissionen.

Teckningstid – Från och med den 20 maj 2021 till och med den 3 juni 2021 eller den senare dag som bestäms av 

styrelsen. 

Teckningskurs – 32 SEK per Preferensaktie.

Betalning – Teckning av nya Preferensaktier med stöd av teckningsrätter sker genom kontant betalning. 

Betalning för nya Preferensaktier som tecknas utan stöd av teckningsrätter ska erläggas kontant i enlighet med 

instruktioner på utsänd avräkningsnota.

Handel med teckningsrätter och BTA – Handel med teckningsrätter kommer att äga rum på Nasdaq First North 

Growth Market under perioden från och med den 20 maj 2021 till och med den 31 maj 2021. Handel med BTA 

kommer att äga rum på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 20 maj 2021 till och 

med den 8 juni 2021.

Upptagande till handel på Nasdaq First North Growth Market – Första dagen för handel i nya Preferensaktier, 

tecknade med stöd av teckningsrätter samt, i förekommande fall, i den Riktade Emissionen, beräknas infalla 

omkring den 15 juni 2021. Första dag för handel i nya Preferensaktier tecknade utan stöd av teckningsrätter 

beräknas infalla senast omkring den 18 juni 2021.

Utspädning till följd  

av Erbjudandet 

Företrädesemissionen och den eventuella Riktade Emissionen kommer, vid fullteckning, medföra att antalet 

aktier i Heimstaden ökar från 155 477 500 aktier (varav 132 040 000 stamaktier och 23 437 500 Preferensaktier) 

till 190 633 750 (varav 132 040 000 stamaktier och 58 593 750 Preferensaktier), vilket motsvarar en ökning av 

antalet aktier om cirka 22,6 procent och en ökning av antalet röster med cirka 2,6 procent. Aktiekapitalet 

kommer samtidigt att öka med 17 578 125 SEK, från 77 738 750 SEK till 95 316 875 SEK. För de Preferensaktie-

ägare som avstår att teckna Preferensaktier i Företrädesemissionen uppkommer en utspädningseffekt om högst 

35 156 250 Preferensaktier, motsvarande cirka 18,4 procent av det totala antalet aktier i Heimstaden efter 

Företrädesemissionen och den eventuella Riktade Emissionen och 2,5 procent av det totala antalet röster i 

Heimstaden efter Företrädesemissionen och den eventuella Riktade Emissionen.

Kostnader för 

Erbjudandet

Kostnader för Erbjudandet beräknas uppgå till 42,2 MSEK. Heimstaden ålägger inte investerare några avgifter 

eller andra kostnader i samband med Erbjudandet. Courtage utgår ej. 
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Vem är erbjudaren och den som ansöker om upptagande till handel?

Information om 

erbjudaren och  

den som ansöker  

om upptagande  

till handel 

Bolaget är Heimstaden AB (publ), organisationsnummer 556670-0455. Styrelsen har sitt säte i Malmö. Bolaget 

är ett svenskt publikt aktiebolag bildat i Sverige enligt svensk rätt. Bolagets verksamhet regleras av aktiebolags-

lagen (2005:551).

Varför upprättas detta Prospekt?

Motiv och användning 

av emissionslikviden 

Heimstaden förvärvar, utvecklar och förvaltar hyresfastigheter i Europa. Verksamheten sker primärt genom 

ägandet i dotterbolaget Heimstaden Bostad, som är Bolagets enskilt största tillgång och som ägs tillsammans 

med Alecta, Folksamgruppen, Ericssons och Sandviks pensionsfonder samt Pensionsmyndigheten.

Under de senaste åren har Heimstaden haft stark tillväxt och geografisk expansion samtidigt som Bolaget 

kontinuerligt har förbättrat såväl operativt resultat som finansiella nyckeltal. En flexibel och diversifierad kapital-

struktur är och har varit central för Heimstadens utveckling och under 2015 kompletterade Heimstaden sin 

kapitalstruktur med en nyemission av Preferensaktier, vilka upptogs till handel på Nasdaq First North Growth 

Market den 11 juni 2015. Vid årsstämman i Heimstaden den 8 april 2021 beslöt stämman bland annat om en 

aktiesplit 10:1 för att skapa förutsättningar för förbättrad likviditet i Preferensaktierna. I syfte att bibehålla en 

balanserad finansiell riskprofil, erhålla expansionskapital samt även understödja förutsättningar för en bättre 

likviditet i Preferensaktien beslöt årsstämman också att bemyndiga styrelsen att kunna emittera upp till 40 miljoner 

Preferensaktier, med eller utan företrädesrätt för existerande aktieägare.

Det är mot denna bakgrund som styrelsen har beslutat om en nyemission av Preferensaktier om högst 

11 718 750 Preferensaktier, motsvarande 375 MSEK, med företrädesrätt för Bolagets existerande Preferens-

aktieägare. I tillägg har styrelsen bemyndigats att besluta om en riktad nyemission av Preferensaktier om högst 

23 437 500 Preferensaktier, motsvarande 750 MSEK. Den nettolikvid som tillförs Heimstaden genom emissio-

nerna ska i huvudsak användas för att understödja aktieägandet i Heimstaden Bostad samt potentiella 

 direktinvesteringar i fastigheter. 

Väsentliga 

intressekonflikter

Joint Bookrunners agerar som finansiella rådgivare i samband med Erbjudandet. Joint Bookrunners har vidare 

tillhandahållit Bolaget rådgivning i samband med struktureringen och planeringen av Erbjudandet. Joint 

Bookrunners erhåller ersättning för sådan rådgivning. Joint Bookrunners samt deras närstående har utfört och 

kan också i framtiden komma att utföra olika finansiella rådgivningstjänster och andra tjänster för Bolaget och 

dess närstående, för vilka de erhållit och kan förväntas erhålla arvoden och andra ersättningar. Inom ramen för 

den ordinarie verksamheten har vissa Joint Bookrunners samt deras närstående gjort eller innehaft investeringar 

och aktivt handlat med värdepapper och finansiella instrument för egen räkning och för sina kunders räkning och 

kan när som helst inneha långa och korta positioner i sådana värdepapper och instrument. Sådana investeringar 

och värdepappersaktiviteter kan involvera Bolagets värdepapper och instrument.

Nordea är per dagen för detta Prospekt långivare och tillhandahåller derivatarrangemang till Koncernen. 

Rådgivarna äger inte aktier i Bolaget och har, utöver vad som nämns ovan, inga andra ekonomiska intressen 

i Bolaget.
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En investering i Heimstadens Preferensaktier innebär olika risker. Detta avsnitt innehåller beskrivningar 

av de risker och viktiga omständigheter som Heimstaden anser är väsentliga för Heimstadens 

verksamhet och framtida utveckling. Riskerna är hänförliga till Heimstadens bransch och marknad, 

legala och regulatoriska förhållanden, Heimstadens finansiella förhållanden samt Heimstadens aktier 

och Erbjudandet. Potentiella investerare bör noggrant överväga de risker som beskrivs i det 

nedanstående, men även all övrig information i Prospektet, före en investering i Heimstaden. 

I enlighet med Prospektförordningen är de risker Heimstaden beskriver i detta avsnitt begränsade till 

sådana risker som är specifika för Heimstaden eller Heimstadens värdepapper och som är väsentliga för 

att fatta ett välgrundat investeringsbeslut. Beskrivningarna i detta avsnitt är baserade på information 

som är tillgänglig per dagen för Prospektet. De risker som Heimstaden för närvarande bedömer är mest 

väsentliga beskrivs först i respektive riskkategori. De efterföljande riskerna är inte rangordnade. I de fall 

en riskfaktor kan kategoriseras under fler än en kategori, är sådan riskfaktor endast inkluderad i den 

mest relevanta kategorin för sådan riskfaktor.

Riskfaktorer som är specifika och väsentliga för 
Heimstaden
Risker relaterade till Heimstadens operativa verksamhet

Risker relaterade till dotterbolag

En stor del av Koncernens tillgångar, intäkter och kassaflöden kan 

hänföras till Bolagets direkta och indirekta dotterbolag, varav det 

viktigaste är det indirekta dotterbolaget Heimstaden Bostad som 

ägs tillsammans med andra. Bolaget har för avsikt att i framtiden i 

huvudsak bedriva sin operativa verksamhet genom sådana 

dotterbolag och i synnerhet genom Heimstaden Bostad. Bolagets 

beroende av dotterbolag kommer därför att öka i framtiden. 

Dotterbolagen är separata legala enheter och har inga skyldighe-

ter att infria Heimstadens förpliktelser eller att ställa medel till 

förfogande för Heimstaden att kunna infria sina förpliktelser, 

såsom utdelning på Preferensaktierna. Möjligheterna för 

dotterbolagen att betala till Heimstaden för att Heimstaden ska 

kunna infria sina förpliktelser är beroende av ett flertal faktorer, 

bland annat dotterbolagens finansieringsavtal, restriktioner i 

aktieägaravtal, tillgång till medel samt bolags- och skatterelate-

rade restriktioner. Skulle värdet på den verksamhet som bedrivs i 

dessa dotterbolag minska och/eller att Heimstaden inte skulle 

erhålla tillräckliga medel från sina dotterbolag, skulle det ha en 

väsentlig negativ effekt på Heimstadens finansiella ställning och 

möjligheterna att lämna utdelning på Preferensaktierna skulle 

påverkas negativt eller helt upphöra. Det finns även en risk för att 

ägarna i Heimstadens delägda dotterbolag kan bli oense om hur 

verksamheten ska bedrivas i dessa olika bolag eller hur avtal som 

reglerar ägandet i bolagen ska tolkas, då de övriga ägarna i dessa 

dotterbolag har rätt till inflytande i vissa frågor avseende sådana 

dotterbolag. Det finns således en risk att det kan vidtas åtgärder i 

dessa dotterbolag som skulle strida mot Heimstadens intressen. 

Skulle detta inträffa kan det negativt påverka Heimstadens 

möjligheter att agera som planerat avseende dessa dotterbolag, 

vilket skulle kunna påverka Heimstaden negativt. 

För närvarande kontrollerar Heimstaden indirekt 41 procent av 

kapitalet och cirka 50,3 procent av rösterna i Heimstaden Bostad. 

De övriga aktieägarna är främst olika pensionsfonder, bland andra 

Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt. Hyresintäkterna från 

Heimstaden Bostad motsvarar 97 procent av hela Heimstadens 

hyresintäkter per den 31 mars 2021. Heimstaden Bostad har en 

aktiestruktur med stamaktier och preferensaktier som har olika 

ekonomiska rättigheter, varvid preferensaktierna har den 

företrädesrätt till utdelning i förhållande till stamaktierna som 

framgår av Heimstaden Bostads bolagsordning. Preferens-

aktierna i Heimstaden Bostad har även företräde i förhållande till 

stamaktierna i samband med likvidation och konkurs. Heimstaden 

innehar en högre ratio av stamaktier än preferensaktier i Heimsta-

den Bostad jämfört med de övriga aktieägarna i Heimstaden 

Bostad. Av den anledningen har Heimstaden en högre exponering 

mot ekonomiska nedgångar avseende Heimstaden Bostad än de 

övriga aktieägarna. Skulle sådana ekonomiska nedgångar 

innebära begränsningar i möjligheterna att lämna utdelning till 

Heimstaden Bostads stamaktieägare efter att utdelning har 

företagits på Heimstaden Bostads preferensaktier, skulle detta 

kunna ha en väsentlig negativ påverkan på Heimstadens resultat 

och finansiella ställning. Aktieägaravtalet avseende Heimstaden 

Bostad innehåller restriktioner som begränsar Heimstadens 

inflytande över Heimstaden Bostad i jämförelse med antalet röster 

Heimstaden kontrollerar. Det finns också en risk att Heimstaden i 

Riskfaktorer
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framtiden inte kan försvara sin kapital- och röstandel i Heimstaden 

Bostad, vilket skulle kunna ytterligare reducera Heimstadens 

inflytande och ekonomiska resultat från Heimstaden Bostad samt 

kunna leda till uppsägning av vissa av Koncernens finansierings-

avtal (med anledning av villkor som ger rätt till uppsägning från 

långivarens sida vid en ändring av majoritetsägandet i Heimstaden 

Bostad) eller att Heimstaden Bostad inte längre konsoliderades i 

Bolagets redovisning, vilket skulle ha en negativ inverkan på 

Koncernens finansiella ställning och framtida utsikter (se även 

riskfaktorn ”Ivar Tollefsen”).

Bolaget har ett koncernövergripande asset managementavtal 

med Heimstaden Bostad varigenom Bolaget bidrar med 

exempelvis legala funktioner, redovisning, HR och ledande 

befattningshavare i samtliga de länder som Heimstaden Bostad är 

verksamt i. Asset managementavtalet löper tills den 10 oktober 

2032. Från den 30 september 2026 kan Heimstaden Bostad enligt 

sin egen fulla diskretion självmant säga upp avtalet med en 

uppsägningstid om 6 månader. Det finns alltså en risk att asset 

managementavtalet kan sägas upp (såväl före som efter 

30 september 2026), vilket skulle ha en negativ effekt på Bolaget 

eftersom Bolaget inte skulle få den ersättning som framgår av 

avtalet men fortfarande i viss mån skulle behöva bära kostnader 

hänförliga till avtalet.

Värderingar av fastigheter inbegriper subjektiva element och 

osäkerhet

Koncernens förvaltningsfastigheter redovisas i balansräkningen 

till verkligt värde och värdeförändringarna redovisas i resultaträk-

ningen. Orealiserade värdeförändringar är inte kassaflödespåver-

kande. Värdet på fastigheterna påverkas av ett antal faktorer, dels 

fastighetsspecifika såsom uthyrningsgrad, hyresnivå och 

fastighetskostnader, dels marknadsspecifika såsom avkastnings-

krav och kalkylräntor som härleds ur jämförbara transaktioner på 

fastighetsmarknaden. Värderingar i Sverige, Danmark, Nederlän-

derna, Tyskland och/eller Tjeckien sker huvudsakligen med 

metoden yield/discounted cash flow medan värderingar i Norge 

huvudsakligen sker med försäljningsjämförelsemetoden. 

Fastighetsvärdering och den information och källor som används 

i samband med värderingar är till viss del baserade på subjektiva 

faktorer, och därigenom utsatt för risk för felaktigheter. Vid 

användning av metoderna görs vissa antaganden baserade på 

historik och framtidsuppskattningar samt uppskattade standardi-

serade kostnader, vilka inte alltid stämmer. Bostadsmarknaden är 

vidare känslig för förändringar i utbud och efterfrågan avseende 

bostadsfastigheter. Såväl fastighetsspecifika försämringar som 

lägre hyresnivåer och ökad vakansgrad som marknadsspecifika 

försämringar såsom högre direktavkastningskrav kan föranleda 

att Bolaget justerar ned det verkliga värdet på sina fastigheter. 

Fel och felaktiga bedömningar i samband med värderingar kan 

således orsaka denna effekt. Det finns därmed en risk att 

värderingar av Koncernens fastigheter inte korrekt reflekterar 

tillgångarnas marknadsvärde, vilket skulle kunna ha en väsentlig 

negativ effekt på Koncernens resultat och finansiella ställning.

Förvärvs-, försäljnings- och andra transaktionsrelaterade risker

En central del av Koncernens verksamhet och affärsstrategi 

utgörs av fastighetstransaktioner, vilka genomförs direkt och 

indirekt av såväl Bolaget som Heimstaden Bostad. Alla sådana 

transaktioner är förenade med osäkerhet och risker. Vid förvärv 

av fastigheter föreligger exempelvis osäkerhet om hantering av 

hyresgäster, oförutsedda kostnader för miljösanering eller 

personal, ombyggnad och hantering av tekniska problem, 

myndighetsbeslut samt uppkomsten av tvister relaterade till 

förvärvet eller fastighetens skick, inklusive risk för felaktiga 

bedömningar i samband med due diligence-granskning inför 

förvärven. Sådana osäkerheter kan leda till ökade eller oförut-

sedda kostnader avseende fastigheterna eller transaktionerna, 

vilket skulle kunna få en väsentlig negativ effekt på Koncernens 

resultat. Dessa risker kan förstärkas i de fall som Heimstaden gör 

förvärv på nya geografiska marknader på grund av att Koncernen 

i sådana fall kan vara mindre bekant med relevanta förhållanden 

på sådana geografiska marknader. Likaså kan dessa risker 

förstärkas i samband med större förvärv, som Koncernen har 

företagit ett flertal av under de senaste åren, på grund av dessa 

stora förvärvs relativa storlek i förhållande till Koncernens storlek. 

Därtill är fastighetstransaktioner förenade med subjektiva 

bedömningar av såväl befintliga som framtida förhållanden, vilka 

kan visa sig vara felaktiga. Felaktiga bedömningar av sådana 

förhållanden kan leda till ökande kostnader eller att Koncernen 

inte uppnår förväntad avkastning på sina investeringar, vilket 

skulle ha en väsentlig negativ effekt på Koncernens finansiella 

ställning och resultat.

Fastighets- och underhållskostnader

Fastighetskostnader utgörs huvudsakligen av kostnader som är 

taxebundna såsom kostnader för el, renhållning, vatten och 

värme. Flera av dessa varor och tjänster kan endast köpas från 

en aktör, vilket kan påverka priset. Både taxor och förbrukning 

förändras och påverkar Heimstadens eldriftkostnader. Naturliga 

variationer i klimat och väderförhållanden, såsom snörika eller 

kalla vintrar, påverkar också Heimstadens fastighetskostnader. 

Underhållsutgifter är hänförliga till åtgärder som syftar till att 

långsiktigt bibehålla fastigheternas standard, vilka Heimstaden 

fortlöpande utför. Dessa utgifter kostnadsförs i den utsträckning 

de utgör reparationer och utbyten av mindre delar. Utöver rena 

underhållskostnader kan även kostnader för hyresgästanpass-

ningar uppkomma. Underhållsåtgärder och därmed förenliga 

kostnader kan både vara planerade och oplanerade. Det finns en 

risk att dessa utgifter ökar till följd av till exempel ny lagstiftning om 

mer effektiv energianvändning.

Om dessa kostnader skulle öka väsentligt, skulle vinstmarginalen 

avseende Koncernens fastigheter minska, vilket skulle kunna 

kräva hyreshöjningar för att täcka dessa kostnader. Sådana 

hyreshöjningar kan dock Heimstaden vara förhindrad att göra 

med anledning av hyresreglering (se riskfaktorn ”Risker relaterade 

till branschen och marknaden – Uthyrningsverksamheten”). 

Hyreshöjningar som går att genomföra kan leda till minskad 

efterfrågan på Koncernens fastigheter, vilket skulle innebära att 
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Koncernen inte fullt ut skulle kunna överföra ökade kostnader på 

Koncernens hyresgäster, vilket skulle ha en väsentlig negativ 

effekt på Koncernens resultat.

Heimstaden är beroende av nyckelpersoner och övriga 

anställda

Koncernen och dess verksamhet är beroende av ett antal 

nyckelpersoner, däribland ledande befattningshavare och 

personer med specialistkompetens. Dessa nyckelpersoner har 

lång erfarenhet av och kompetens avseende fastighetstransaktio-

ner samt fastighetsmarknaden och har genom sin erfarenhet 

byggt upp goda relationer med aktörer på fastighetsmarknaden, 

partners och kreditgivare. De är därför viktiga för en framgångsrik 

utveckling av Koncernens verksamhet. Bolaget är således särskilt 

beroende av dem och att de kvarblir i anställning hos Koncernen. 

Koncernen hade 1 372 anställda per den 31 december 2020, 

vilkas kunskap, erfarenhet och engagemang är viktiga för 

Koncernens framtida utveckling. För utvecklingen av Koncernens 

verksamhet är det vidare viktigt att den fortlöpande rekryterar ny 

skicklig personal och Koncernen har under de senaste åren tack 

vare Koncernens expansion rekryterat förhållandevis kraftigt. 

Koncernen skulle påverkas negativt om ett flertal av dess 

anställda samtidigt skulle lämna Koncernen eller om Koncernens 

administrativa säkerhet och kontroll skulle brista eller om 

Koncernens nyrekrytering av nyckelpersoner och andra anställda 

skulle misslyckas. Eftersom rekryteringen av ny skicklig personal 

är utsatt för konkurrens finns det också en risk att ersättningen till 

personalen ökar.

Skulle någon av de ovan beskrivna riskerna realiseras kan det ha 

en väsentlig negativ inverkan på Koncernens operativa verksam-

het och därmed på Koncernens resultat.

Ivar Tollefsen 

Ivar Tollefsen, som kontrollerar Fredensborg AS, som i sin tur äger 

samtliga stamaktier i och har därmed ett kontrollerande inflytande 

över Bolaget, är viktig för Koncernens verksamhet genom sina 

personliga och affärsmässiga kontakter. Det finns en risk att Ivar 

Tollefsen inte kommer att vara tillgänglig för Koncernen i framtiden, 

vilket riskerar att negativt påverka Koncernens verksamhet. 

Effekten av att risken förverkligas är sannolikt att Koncernen 

förlorar momentum i sina tillväxtplaner och blir mer stillastående. 

Koncernen har heller inte någon ”key-man”-försäkring avseende 

Ivar Tollefsen.

Om nuvarande kontrollägare Fredensborg AS skulle minska sitt 

aktieinnehav kan detta komma att medföra att kontrollen över 

Bolaget övergår till någon annan aktieägare. I vissa av Koncer-

nens avtal (bland annat i vissa finansieringsavtal) finns bestäm-

melser som aktualiseras vid förändringar i kontrollen över Bolaget, 

till exempel om Fredensborg AS, såsom tillämpligt, skulle upphöra 

att kontrollera en majoritet av aktierna eller rösterna i Bolaget eller 

att direkt eller indirekt kunna utse eller entlediga hela eller en 

majoritet av styrelsen i Bolaget. Även aktieägaravtalet avseende 

Heimstaden Bostad innehåller kontrollägarförändringsbestäm-

melser. Vid sådana förändringar kan vissa rättigheter för motparten, 

eller skyldigheter för Koncernen, inträda som bland annat kan 

komma att påverka Koncernens fortsatta finansiering eller, 

avseende Heimstaden Bostad, kunna leda till att Bolaget förlorar 

rättigheter i förhållande till övriga aktieägare i Heimstaden Bostad, 

vilket skulle ha en väsentlig negativ effekt på Bolagets framtidsut-

sikter. Ett sådant eventuellt kontrollägarskifte kan även påverka 

omvärldens syn på Koncernen, innefattande bland annat 

förändrad kreditvärdighet, vilket skulle kunna öka Koncernens 

finansieringskostnader och därmed ha en negativ påverkan på 

Koncernens resultat. 

Projektrisker

Koncernens verksamhet omfattar om-, till- och nybyggnation. 

Möjligheten att genomföra om-, till- och nybyggnation med 

ekonomisk lönsamhet är bland annat beroende av att Koncernen 

kan bibehålla och rekrytera nödvändig kompetens inom bland 

annat bygg och projektledning samt upphandla entreprenader för 

projektens genomförande på för Koncernen acceptabla villkor. 

Möjligheten att genomföra om-, till- och nybyggnation med 

ekonomisk lönsamhet kan dessutom bland annat påverkas av om 

efterfrågan eller pris på fastigheter och bostäder generellt 

förändras, bristande planering, analys och kostnadskontroll, 

förändringar i skatter och avgifter, samt andra faktorer som kan 

leda till fördröjningar eller ökade eller oförutsedda kostnader i 

samband med om-, till- och nybyggnation. Vid slutet av 2020 hade 

Koncernen 13 569 lägenheter under produktion och projektrisker 

förekommer alltså i betydande omfattning i Heimstadens 

verksamhet. Skulle Koncernen misslyckas med dessa faktorer 

i sina fastighetsprojekt skulle det leda till ökade kostnader för 

Koncernen och en lägre vinst än förväntat, vilket skulle inverka 

negativt på Koncernens resultat. 

Därtill så innehåller typiskt sett avtal med entreprenörer och andra 

externa parter ansvarsbegränsningar, som medför att skador över 

vissa nivåer måste bäras av Heimstaden ensamt. Skulle det 

inträffa att Heimstaden inte kan överföra kostnader på externa 

parter med anledning av sådana ansvarsbegränsningar, skulle det 

kunna ha en negativ inverkan på Koncernens resultat. 

Tekniska risker

Koncernens verksamhet är beroende av olika informations- och 

IT-system, och särskilt att kunna använda sådana system i 

verksamheten på ett effektivt sätt, inklusive att kunna introducera 

nya teknologier och funktioner i sådana system. Koncernen 

arbetar även mot att ytterligare digitalisera sin verksamhet och har 

därför till exempel ingått ett avtal rörande leverans av en produkt 

för digital administration av fast egendom, vilket ger upphov till nya 

tekniska risker. Om sådana tekniska problem skulle uppstå kan 

dessa ha en negativ inverkan på effektiviteten i Koncernens 

operativa verksamhet och därmed även på Koncernens resultat.
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Risker relaterade till branschen och marknaden

Makroekonomiska faktorer och covid-19-pandemin (”Covid-19”)

Fastighetsbranschen påverkas i stor utsträckning av makroekono-

miska faktorer såsom allmän konjunkturutveckling, regionaleko-

nomisk utveckling, sysselsättningsutveckling, produktionstakt för 

nya bostäder och lokaler, förändringar i infrastruktur, befolknings-

tillväxt, befolkningsstruktur, inflation, räntenivåer med mera, vilket 

påverkar efterfrågan och utbud på bostäder och lokaler. 

Heimstaden påverkas särskilt av sådana faktorer i Sverige, 

Danmark, Norge, Nederländerna, Tyskland och Tjeckien. Även 

demografiska faktorer påverkar vilken typ av bostäder som 

efterfrågas och samtliga dessa faktorer har påverkan på 

uthyrningsgrad och hyresnivåer på bostadsfastigheter. Inflation 

och ränta (se riskfaktorn ”Finansiella risker relaterade till Heimsta-

den – Ränterisk”) påverkar Koncernens kostnader och föränd-

ringar i inflation och ränta kan tillsammans med andra faktorer 

påverka avkastningskraven och därmed fastigheternas mark-

nadsvärden. Skulle Koncernens kostnader öka och marknadsvär-

den avseende fastigheterna försämras, skulle det ha en väsentlig 

negativ effekt på Koncernens resultat och finansiella ställning.

Utbrottet av Covid-19 har lett till en väsentlig inbromsning av den 

ekonomiska aktiviteten under 2020 och början av 2021, delvis på 

grund av spridningen av Covid-19, men främst på grund av beslut 

fattade av olika länders myndigheter för att begränsa spridningen 

av Covid-19 såsom karantäner, nedstängningar och begräns-

ningar av rörelsefriheten. Covid-19 pågår fortfarande men har 

redan lett till negativa ekonomiska effekter trots de ekonomiska 

stimulanspaket som lanserats av olika centralbanker och 

regeringar. Dessa negativa effekter har bland annat påverkat 

fastighetsmarknaden. Covid-19 har lett till att investeringar och 

förvärv skjutits upp, och kan leda till att flera sådana åtgärder 

skjuts upp. Koncernen har hittills påverkats huvudsakligen av 

Covid-19:s direkta och indirekta påverkan på Koncernens 

hyresgäster. Denna påverkan riskerar särskilt att drabba 

Koncernens kommersiella hyresgäster, vilka per den 31 mars 

2021 avsåg 7,6 procent av Koncernens totala intäkter. Det finns en 

risk att dessa negativa effekter kan bli större desto längre 

Covid-19 pågår. Följaktligen kan Covid-19 komma att påverka 

Heimstaden genom krav på sänkta hyresnivåer och ökade 

vakansgrader samt att hyresgäster inte alls betalar hyra, vilket 

skulle ha en väsentlig negativ effekt på Koncernens resultat 

genom att Koncernens hyresintäkter skulle minska. 

Geografiska risker och klimatförändringar

Utbud och efterfrågan på fastigheter och därmed avkastningen 

på fastighetsinvesteringar skiljer sig åt mellan olika geografiska 

marknader och kan komma att utvecklas på olika sätt. Koncernen 

har en spridd fastighetsportfölj med fastigheter i Sverige, 

Danmark, Norge, Nederländerna, Tyskland och Tjeckien. Samtliga 

geografiska marknader som Koncernen är verksam på har 

påverkats negativt av de osäkra globala och finansiella marknads-

förhållandena, även om omfattningen av den negativa påverkan 

fortfarande är osäker. En negativ ekonomisk utveckling kan 

påverka Koncernens verksamhet på olika sätt oavsett grad. 

Efterfrågan på bostadsfastigheter och hyresbostäder kan till 

exempel komma att sjunka på de geografiska marknader som 

Koncernen är verksam på, även om efterfrågan inte sjunker 

generellt i länderna. Oavsett eller på grund av inverkan av den 

negativa ekonomiska utvecklingen kan efterfrågan också komma 

att sjunka på grund av negativ befolkningsutveckling på någon 

eller några av de geografiska marknader som Koncernen är 

verksam på. Sjunkande efterfrågan skulle kunna leda till sjunkan-

de uthyrningsgrad, sämre möjligheter till framtida hyreshöjningar 

och sjunkande fastighetsvärden, vilket i sin tur kan ha en negativ 

inverkan på Koncernens verksamhet, resultat och finansiella 

ställning.

Klimatförändringar medför risk för skador på fast egendom över 

tid orsakade av extrema väderförhållanden med kraftiga 

regnskurar och stormar, samt stigande havsnivåer och andra 

förändringar i den fysiska miljön som påverkar fast egendom. Som 

en fastighetsverksamhet kan dessa risker ha en väsentlig negativ 

effekt på Koncernen jämfört med andra verksamheter eftersom 

Koncernen är beroende av sin fysiska infrastruktur för att 

producera intäkter. Koncernen äger till exempel fastigheter i 

Danmark (huvudsakligen regionen Greater Copenhagen) som 

ligger nära havet och klimatförändringar kan skada byggnader på 

dessa fastigheter till följd av översvämningar. Det finns också en 

risk att vissa byggmaterial inte klarar påfrestningarna av ett 

förändrat klimat. Eftersom klimatförändringarna pågår kan dessa 

risker förväntas öka på lång sikt. Detta kan innebära ett större 

behov av investeringar i fastigheter belägna i utsatta områden, 

vilket kan medföra högre driftskostnader samt investeringar för 

Koncernen. Koncernen har portföljer koncentrerade till flera städer 

i hela Europa och om klimatförändringarna skadligt påverkar 

sådana städer kan värdet på sådana portföljer och deras 

resultatkapacitet minska betydligt.

Uthyrningsverksamheten

Om uthyrningsgrad eller hyresnivåer sjunker påverkas Koncer-

nens resultat negativt. Koncernen är också beroende av att 

hyresgäster betalar avtalade hyror i tid och det föreligger alltså en 

risk om hyresgäster inte betalar sina hyror (när dessa förfaller eller 

över huvud taget) eller i övrigt inte fullgör sina förpliktelser. 

På den svenska bostadshyresmarknaden råder inte fri prissätt-

ning för hyra på bostadslägenheter. Även i andra geografier som 

Heimstaden är verksam på är Koncernen föremål för hyresregle-

ringar och andra restriktioner avseende hyressättning. Sådana 

restriktioner och hyresregleringar kan leda till att Heimstaden inte 

kan höja hyrorna som planerat, i tid, eller över huvud taget eller 

kompensera för renoveringar och andra uppgraderingar i 

Heimstadens fastighetsbestånd, vilket skulle påverka Koncernens 

resultat negativt. Dessutom skulle strängare restriktioner och 

hyresregleringar kunna leda till att Koncernens fastighetsvärden 

kan komma att minska, vilket skulle ha en väsentlig negativ effekt 

för Koncernens tillväxtmöjligheter och finansiella ställning. 

Koncernen har också hyresfastigheter i geografiska områden där 

hyressättningen är marknadsbaserad, till exempel de geografiska 
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marknader i Danmark som Koncernen är verksam på. Det finns en 

risk att utvecklingen av de faktorer som påverkar hyressättningen 

blir negativ, vilket skulle kunna medföra att hyresnivåerna sjunker. 

Skulle hyresnivåerna sjunka skulle det ha en negativ inverkan på 

Heimstadens resultat.

Konkurrens och renomméförsämring

Koncernen verkar i en bransch som är utsatt för hög konkurrens. 

Heimstadens framtida konkurrensmöjligheter är bland annat 

beroende av Koncernens förmåga att förutse framtida marknads-

förändringar och trender samt att snabbt reagera på befintliga och 

framtida marknadsbehov, vilket kan leda till kostnadsökningar och 

kräva hyressänkningar eller förändringar i Koncernens affärs-

modell. Koncernen kan därför tvingas göra kostnadskrävande 

investeringar, omstruktureringar eller pris- eller hyressänkningar 

för att anpassa sig till en ny konkurrenssituation. Vidare har 

konkurrensen lett till att priset på fastigheter ökat markant. Ökad 

konkurrens från befintliga och nya aktörer samt försämrade 

konkurrensmöjligheter skulle kunna ha en negativ inverkan på 

Koncernens verksamhet, resultat och finansiella ställning.

Koncernens renommé har betydelse för Koncernens verksamhet 

och intjäningsförmåga. Koncernens långsiktiga lönsamhet bygger 

på att hyresgäster, kreditinstitut och andra aktörer på fastighets-

marknaden förknippar Heimstaden med positiva värden och god 

kvalitet. Om exempelvis Heimstaden, någon av dess ledande 

befattningshavare eller andra personer eller bolag vilka har 

samröre med, eller kan associeras till Heimstaden, vidtar någon 

åtgärd som står i konflikt med de värden som Heimstaden 

representerar riskerar Koncernens renommé att skadas. 

Effekterna av en renomméskada är osäkra, men skulle kunna 

påverka Koncernens förmåga att attrahera medarbetare samt 

nuvarande och framtida samarbetspartners samt också försvåra 

det framtida upptagandet av finansiering, vilket skulle kunna ha en 

väsentlig negativ effekt för Koncernens framtidsutsikter.

Legala och regulatoriska risker

Lagar, tillstånd och beslut

Koncernens verksamhet regleras och påverkas av ett stort antal 

olika lagar, regelverk och myndighetsföreskrifter såväl som olika 

processer och beslut relaterade till dessa regelverk, både på 

politisk nivå och tjänstemannanivå. Bland annat hyreslagen, 

plan- och bygglagen och säkerhetsföreskrifter samt dessas 

motsvarigheter på de marknader utanför Sverige som Koncernen 

är verksam på har inverkan på Koncernens verksamhet samt 

kostnader för förvaltningen. En trend de senaste åren är att dessa 

krav har ökat och blivit strängare, vilket orsakar högre kostnader 

och därmed har en negativ inverkan på Koncernens resultat. 

Därutöver finns det en risk att Koncernens tolkning av dessa regler 

är felaktig eller att reglerna i framtiden kan komma att förändras, 

vilket kan medföra att Koncernen inte kan använda Koncernens 

fastigheter på avsett sätt. Om detta skulle inträffa skulle det ha en 

väsentlig negativ effekt på Koncernens resultat och finansiella 

ställning. 

För att Koncernens fastigheter ska kunna användas och utvecklas 

som avsett kan vidare krävas olika tillstånd och beslut, innefat-

tande bland annat detaljplaner och fastighetsbildningar, vilka 

beviljas och ges av bland annat kommuner och myndigheter. 

Det finns en risk att Koncernen i framtiden inte får de tillstånd eller 

beslut som krävs för att bedriva och utveckla verksamheten på ett 

önskvärt sätt. Vidare finns en risk att beslut överklagas, och därför 

fördröjs väsentligen, eller att beslutspraxis eller den politiska viljan 

eller inriktningen i framtiden förändras på ett för Koncernen 

negativt sätt. Skulle detta inträffa kan Koncernens kostnader 

komma att öka eller Koncernens möjligheter att utveckla sina 

fastigheter komma att fördröjas eller avstanna, vilket skulle ha en 

väsentlig negativ effekt på Koncernens resultat och finansiella 

ställning. 

Miljörisk och miljökrav

Koncernen måste iaktta tillämpliga lokala regler och föreskrifter 

avseende miljö och hälsa på de marknader Koncernen är 

verksam. Den främsta miljörisken i Koncernens verksamhet är 

risken för förorenad mark. Förorenad mark kan orsaka väsentliga 

förseningar i Koncernens fastighetsutveckling och orsaka 

betydande ökade kostnader. Då Koncernen äger ett stort antal 

fastigheter kan Koncernen också hållas ansvarig för försämringar, 

skador eller andra hälsovådliga effekter som är hänförliga till 

Koncernens verksamhet på fastigheter. Sådana effekter kan vara 

såväl kända som för närvarande okända.

Utgångspunkten för ansvaret under svensk, dansk, norsk, tysk 

och tjeckisk rätt är att det är den part som utövar verksamheten 

som har orsakat en miljöskada också är ansvarig för att behandla 

den. Om inte någon verksamhetsutövare kan utföra eller bekosta 

efterbehandling av en fastighet är den som förvärvat fastigheten, 

och som vid förvärvet känt till, eller då borde ha upptäckt 

föroreningarna, ansvarig för efterbehandlingen. Enligt neder-

ländsk rätt gäller dock att verksamhetsutövaren bär ansvaret för 

föroreningar och andra miljöskador tillsammans med varje annan 

person som har möjlighet och kompetens att faktiskt förhindra 

eller begränsa ett brott mot nederländsk lagstiftning (till exempel 

ägaren till den fastighet på vilken föroreningarna utfördes). I vissa 

fall kan tidigare och nuvarande ägare vara ansvariga för en 

förorening.

Kostnaden för att åtgärda miljöskador kan komma att bli högre än 

förväntat för Koncernen. Likaså kan Koncernens fastigheter 

komma att drabbas av miljöskador eller andra miljörelaterade 

förpliktelser i framtiden. Skulle Koncernen misslyckas med att 

efterleva tillämplig miljölagstiftning eller skulle sådan lagstiftning bli 

strängare, skulle det också kunna leda till högre kostnader för 

Koncernen och hindra Koncernens fastighetsutvecklingsplaner. 

I tillägg till detta skulle dessa miljörelaterade risker också kunna 

skada Heimstadens renommé samt ha en väsentlig negativ effekt 

på Koncernens finansiella ställning.
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Skatterisker

Koncernen har använt skatteoptimeringsarrangemang såsom att 

utnyttja skatteförluster från bolag som Koncernen förvärvar för att 

minska Koncernens skattebörda. Emellertid kan Koncernen i 

framtiden eventuellt inte fortsätta att förlita sig på överförda 

skatteförluster då det kan ske förändringar i skattelagar och 

skattereglering eller av deras tolkning och tillämpning. Detta skulle 

innebära att Koncernen kan vara skyldig att betala ytterligare 

skatt, vilket skulle ha en väsentlig negativ effekt på Koncernens 

kassaflöde.

Under EU-direktivet 2016/1164 finns exempelvis en generell 

begränsning av ränteavdrag genom en EBITDA-regel enligt vilken 

nettot av räntekostnaderna ska vara avdragsgillt endast upp till en 

viss procentuell andel av skattebetalarens EBITDA för skatteända-

mål. Lokal lagstiftning i Sverige, Norge, Danmark, Nederländerna, 

Tyskland och Tjeckien har implementerats eller kommer att 

implementeras, och kan medföra att Koncernens slutliga 

skatteavdrag hänförligt till ränta minskar som en följd av det 

reducerade avdragstaket, vilket skulle resultera i ett lägre resultat 

efter skatt. 

Skattelagar och skattereglering, eller deras tolkning och tillämp-

ning, kan även på andra sätt komma att förändras i de länder 

Koncernen är verksam. Det är osäkert i vilken utsträckning sådana 

framtida förändringar kan påverka Koncernen. Sådana föränd-

ringar kan bland annat ha en negativ effekt på Koncernens 

kassaflöde och resultat efter skatt.

Tvister

Koncernen är, och kan komma att bli, inblandad i legala och 

regulatoriska förfaranden eller annars motta krav relaterade till 

Koncernens verksamhet. I den löpande verksamheten kan 

Koncernen exempelvis bli inblandad i tvister avseende fel i 

uppförda eller förändrade bostäder eller relaterat till tidigare och 

nuvarande anställda samt avseende olika administrativa (inklusive 

skatterelaterade) förfaranden, men även avseende olika regulato-

riska processer. Utgången i sådana tvister och förfaranden är 

osäker och skulle kunna ha en väsentlig negativ effekt på 

Koncernens resultat.

Felaktig eller bristfällig behandling av känsliga uppgifter

Koncernen behandlar och lagrar information samt uppgifter av 

olika slag i både elektronisk och fysisk form, däribland uppgifter 

om hyresgäster och, i den mån sådan förekommer, insiderinfor-

mation. Koncernen behandlar bland annat personuppgifter 

hänförliga till anställda, konsulter och hyresgäster. När Koncernen 

behandlar sådana uppgifter är det av stor vikt att behandlingen 

sker i enlighet med bland annat svensk lag och EU:s regelverk, 

såsom den allmänna dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 

(”GDPR”). Det finns exempelvis stränga krav på att upplysa 

människor om vilka personuppgifter som Koncernen behandlar 

och att denna behandling äger rum på ett sätt som överensstäm-

mer med det ändamål för vilket personuppgifterna samlats in. 

Om Koncernen behandlar dessa personuppgifter bristfälligt finns 

en risk att Koncernen behöver betala sanktionsavgifter för 

överträdelser av till exempel GDPR som orsakas av sådana 

händelser. Därutöver finns en risk att Koncernen brister i sin 

hantering av konfidentiella eller känsliga uppgifter eller att sådana 

uppgifter offentliggörs eller blir tillgängliga för andra till följd av 

exempelvis dataintrång eller så kallade utpressningsvirus eller 

utpressningsprogram (Eng. ransomware). Om Koncernen brister 

i hanteringen av personuppgifter, är föremål för lagöverträdelse, 

inte uppfyller bestämmelser i ingångna avtal eller om konfidentiella 

eller känsliga uppgifter offentliggörs eller blir tillgängliga för andra 

kan det komma att få en väsentlig negativ effekt på Koncernens 

renommé och resultat.

Finansiella risker relaterade till Heimstaden

Refinansierings- och finansieringsrisk

Osäkerhet på de finansiella marknaderna eller en förändring av 

regleringen avseende banker skulle kunna innebära att priset för 

den finansiering som är nödvändig för Koncernens verksamhet, 

i synnerhet dess tillväxtstrategi, kan komma att öka och att 

tillgängligheten för sådan finansiering minskar. Som en följd av att 

Koncernen avser att även i framtiden anskaffa kapital från 

kapitalmarknaden, kan Koncernen komma att påverkas negativt 

om förhållandena på kapitalmarknaden utvecklas negativt. Nivån 

på Koncernens skuldsättning kan också komma att påverka 

Koncernens möjligheter att refinansiera existerande skulder, vilket 

i sin tur också skulle kunna påverka Koncernens konkurrenskraft 

och begränsa Koncernens möjligheter att reagera på marknads-

förhållanden och försämringar i det ekonomiska läget. 

Koncernens målsättning för soliditet är att denna ska uppgå till 

minst 30 procent, beräknad på marknadsvärde av Koncernens 

fastigheter. Per den 31 mars 2021 uppgick soliditeten, beräknad 

på detta sätt, till 47,2 procent. 

Per den 31 mars 2021 var den genomsnittliga perioden för vilket 

kapital är uppbundet avseende Koncernens räntebärande 

förpliktelser 11,1 år. Den period med högst andel av låneförfall 

kommer att inträffa om mer än 5 år beräknat från den 31 mars 

2021 och kommer att motsvara cirka 49 procent av den totala 

låneportföljen per den 31 mars 2021. Koncernen för regelbundet 

diskussioner med banker och andra kreditinstitut i syfte att säkra 

långsiktig finansiering och Koncernen samarbetar nära med en 

handfull långivare för att säkra sitt långsiktiga kapitalkrav. Det finns 

dock en risk att upptagande av nya lån eller framtida refinansiering 

inte kommer att kunna ske på för Koncernen skäliga villkor eller 

inte alls, att Koncernen misslyckas med att uppnå målsättningen 

avseende soliditet samt att Koncernen upplever svårigheter med 

återbetalning av befintliga lån eller ränta på sådana lån. Skulle 

detta inträffa skulle det ha en väsentlig negativ effekt på Koncer-

nens framtidsutsikter och dess förmåga att bedriva sin 

verksamhet.
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Ränterisk

Koncernens verksamhet finansieras förutom av eget kapital till stor 

del av upplåning. Räntekostnader är en av Koncernens största 

kostnadsposter. Koncernen är exponerad mot ränterisk på det 

sättet att förändringar i ränteläget och marknadsvärdet av 

Koncernens räntederivat påverkar Koncernens räntekostnad och 

därmed resultat. Per den 31 mars 2021 löpte cirka 77 procent av 

Koncernens lån med fast ränta eller rörlig ränta, säkrat med 

räntederivat. Förändringar i räntenivåer kan också påverka 

Koncernens uthyrningsverksamhet och värderingen av Koncer-

nens fastigheter. Även om en väsentlig förändring i marknadsrän-

tor skulle kunna väsentligen påverka husägares förmåga att betala 

ränta på lån, skulle det också kunna påverka privat konsumtion 

och minska värdet på fastigheter. I tillägg till detta skulle en höjning 

av marknadsräntor kunna ha en väsentligt negativ effekt på 

Koncernens finansieringskostnad. 

Per den 31 december 2020 skulle en förändring i Euribor, Stibor, 

Cibor eller Nibor med 1 procent vid var tid och förutsatt att alla 

övriga förhållanden är densamma, öka Koncernens räntekostna-

der (justerat för tillämpligt ränteavdrag) på en årlig basis med cirka 

191 MSEK. Skulle räntan i stället minska med 1 procent i ett 

sådant scenario, skulle Koncernens räntekostnader minska med 

cirka 70 MSEK. Skillnaden i känslighet är hänförlig till att flera 

kreditavtal innehåller räntegolv som begränsar möjliga fluktuatio-

ner rörande nedsidan genom att till exempel basräntan inte kan 

vara negativ, medan kostnader för utestående och förvärvade 

räntederivat kan öka om marknadsräntorna är negativa.

Koncernen använder räntederivat för att hantera ränterisken i 

förhållande till sina lån med rörlig ränta. Räntederivaten redovisas 

löpande till verkligt värde i balansräkningen och med värdeföränd-

ringar i resultaträkningen. I takt med att marknadsräntorna 

förändras uppstår ett över- eller undervärde på räntederivaten 

som dock inte är kassaflödespåverkande. Vid löptidens slut är 

värdet på derivaten alltid noll. Vissa av Koncernens räntederivat 

innehåller dock så kallade break-klausuler, vilka kan medföra 

förtida avslut av räntederivatkontrakten. Vid sådant förtida avslut 

finns risk att värdet på derivaten inte är noll och att avslut medför 

en kassaflödespåverkan. Derivaten utgör ett skydd mot högre 

räntenivåer, men innebär också att marknadsvärdet på Koncer-

nens räntederivat minskar om marknadsräntorna sjunker, vilket 

kan ha en negativ inverkan på Koncernens verksamhet och 

finansiella ställning.

Finansiella åtaganden

Koncernen finansieras genom eget kapital, räntebärande skulder 

samt kassaflöde. Huvuddelen av de räntebärande skulderna 

upplånas av Koncernens dotterbolag, varför den finansiella risken 

i Koncernen huvudsakligen finns i dotterbolagen. En del av 

låneavtalen löper med finansiella åtaganden, vilka bland annat 

innefattar bestämmelser kring ägandet av de bolag som upptar 

belåningen samt krav på högsta belåningsgrad, lägsta räntetäck-

ningsgrad och förhållandet mellan eget kapital och tillgångar. 

Detta innebär att långivarna till sådana dotterbolag skulle kunna 

komma att kräva återbetalning från sådana dotterbolag och 

därmed också vara prioriterad till betalning framför Koncernen, 

om dotterbolagen inte uppfyller sina skyldigheter under låneavta-

len. Skulle detta inträffa skulle det kunna ha en väsentlig negativ 

effekt på Koncernens finansiella ställning. 

Risker hänförliga till Heimstaden Bostads finansieringsstrategi

Heimstaden Bostad har som strategi att öka sin närvaro på de 

internationella kapitalmarknaderna genom emissioner av 

icke-säkerställda obligationer och har i dagsläget kreditvärde-

ringen BBB (stabil utsikt) från S&P Global Ratings Europe Limited 

(”S&P”). Det finns en risk att S&P nedgraderar Heimstaden 

Bostads långsiktiga kreditvärdering om Heimstaden Bostad 

exempelvis skulle misslyckas med att upprätthålla en tillfredsstäl-

lande skuldsättningsgrad och/eller likviditetsprofil. Om någon 

sådan risk förverkligas skulle det försvåra för Heimstaden Bostad 

att föra sin nuvarande finansieringsstrategi, vilket skulle inverka 

negativt på Koncernens finansiella förutsättningar och framtida 

möjligheter.

Kredit- och motpartsrisk

Koncernen är exponerad för risken att Koncernens motparter inte 

kan uppfylla sina åtaganden mot Koncernen. Koncernens 

befintliga och potentiella kunder skulle kunna hamna i ett sådant 

finansiellt läge att de inte längre löpande kan betala avtalade hyror 

i tid eller i övrigt avstå från att fullgöra sina förpliktelser eller att 

Koncernen inte får betalt för de fastigheter som Koncernen ingått 

avtal om försäljning av. Skulle detta inträffa skulle det kunna ha en 

väsentlig negativ effekt på Koncernens resultat och finansiella 

ställning. Förutom kreditrisker i förhållande till kunder är Koncer-

nen exponerad mot kreditrisker inom finansverksamheten. 

Sådana kreditrisker uppstår bland annat vid placering av 

likviditetsöverskott samt vid erhållande av lång- och kortfristiga 

kreditavtal, och påverkas bland annat av makroekonomiska 

faktorer (se riskfaktorn ”Risker relaterade till branschen och 

marknaden – Makroekonomiska faktorer och Covid-19-pandemin”). 

Ett tidigare exempel på när detta har inträffat är i samband med 

finanskrisen 2007–2008, när många banker i Europa och USA 

upplevde finansiella svårigheter. Även om risken för att en sådan 

risk materialiseras är låg, så är konsekvenserna av att Koncernens 

bank- eller försäkringsmotparter skulle misslyckas med att fullfölja 

sina åtaganden mot Koncernen osäkra, och de skulle kunna 

medföra en betydande risk för en negativ utveckling av Koncernens 

finansiella ställning. Om Covid-19 skulle bli ännu mer utdragen är 

det en omständighet som förstärker denna risk.

Valutakursrisk

Koncernen är utsatt för valutakursrisk då Koncernen har 

investerat i Danmark, Norge, Nederländerna, Tyskland och 

Tjeckien. Per den 31 mars 2021 ägde Koncernen fastigheter i 

Danmark till ett belopp om 55,0 miljarder SEK, i Norge till ett 

belopp om 19,0 miljarder SEK, i Tyskland till ett belopp om 

14,3 miljarder SEK, i Nederländerna till ett belopp om 23,7 miljar-
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der SEK och i Tjeckien till ett belopp om 14,9 miljarder SEK, 

enligt Heimstadens bedömning.1) Utöver det har Koncernen på 

balansräkningen per den 31 mars 2021 uppkomna investeringar 

om 0,5 miljarder SEK i Polen. Valutakursrisken uppstår främst i 

Koncernens nettotillgångar då de utländska bolagens balansräk-

ningar konsolideras i Koncernens. Koncernen rapporterar i SEK 

och alla poster i balansräkningen som inte är i SEK (inklusive 

utländska fastigheter såväl som inkomster och utgifter som dessa 

genererar och skuldsättning i andra valutor än SEK) konverteras 

till SEK. Det är alltså vid konverteringen av utländska poster till 

SEK som valutakursrisk uppstår. Skulle dessa risker utvecklas 

negativt skulle det kunna ha en väsentlig negativ effekt på 

Koncernens finansiella ställning och resultat.

Riskfaktorer som är specifika och väsentliga för 
Preferensaktierna och Erbjudandet
Nasdaq First North Growth Market är inte en reglerad marknad 

Bolagets Preferensaktier handlas på Nasdaq First North Growth 

Market. Nasdaq First North Growth Market är en alternativ 

marknadsplats som drivs av Nasdaq Stockholm. Företag vars 

aktier är noterade på Nasdaq First North Growth Market omfattas 

av ett mindre omfattande regelverk än företag som handlas på 

Nasdaq Stockholms huvudlista. Nasdaq First North Growth 

Markets regelverk har anpassats för att passa för mindre företag 

eller företag med jämförelsevis hög tillväxt som vill följa regler för 

bättre transparens, uppgiftslämnande och redovisningsstandar-

der än vad som krävs enligt Nasdaq Stockholms vanliga regler. 

Nasdaq First North Growth Market är inte en reglerad marknad 

och behöver inte tillämpa de regler eller förfaranden som följer av 

EU-direktiv och EU-krav, inklusive sådana som gäller för börsno-

teringar, information och erbjudanden. Aktieägare kan utsättas för 

verkliga eller upplevda nackdelar i den utsträckning Bolaget drar 

nytta av den ökade flexibilitet som är tillåten genom en notering på 

Nasdaq First North Growth Market. Det är möjligt att marknaden 

för Bolagets Preferensaktier drabbas av störningar och vilken som 

helst av dessa störningar kan ha en negativ inverkan på investe-

rare, oavsett vad Koncernen har för framtidsutsikter och finansiellt 

resultat. Det finns därför en högre grad av risk vid en investering i 

Bolagets Preferensaktier än vid en investering i Bolagets 

Preferensaktier om de istället hade varit noterade på en reglerad 

marknad såsom Nasdaq Stockholms huvudlista.

Likviditetsrisk och oförutsebara framtida aktiekurser

Vid handel med Bolagets Preferensaktier på Nasdaq First North 

Growth Market finns en risk att likviditeten i Preferensaktierna 

kommer att vara låg och det är heller inte möjligt att förutse 

aktiemarknadens framtida intresse för Preferensaktierna. Om 

likviditeten är låg kan detta innebära svårigheter för Preferens-

aktieägare att förändra sitt innehav och komma att förstärka 

fluktuationer i Preferensaktiernas pris. Aktiekursen för Preferens-

aktierna kan vara föremål för betydande fluktuationer, till följd av 

en förändrad uppfattning på aktiemarknaden avseende 

Preferensaktierna och olika omständigheter och händelser.

Framtida nyemissioners eller aktieförsäljningars påverkan på 

Preferensaktiekursen

Bolaget kan fritt ge ut stamaktier och Preferensaktier i Bolaget 

med de begränsningar som föreskrivs i bolagsordningen samt i 

förhållande till vissa förpliktelser i Koncernens finansieringsavtal. 

Därtill kan dess ägare sälja eller på annat sätt överlåta aktier. 

Nyemissioner, försäljningar eller andra överlåtelser av ett 

betydande antal aktier, eller förväntningar om att sådana 

nyemissioner, försäljningar eller andra överlåtelser kan komma 

att ske, skulle kunna medföra väsentlig negativ påverkan på 

Preferensaktiernas marknadsvärde.

Framtida utdelning på Preferensaktierna

Enligt svensk lag beslutar bolagsstämman om utdelning med 

enkel majoritet. Ägare till Preferensaktier har därmed begränsat 

inflytande på bolagsstämman, eftersom varje Preferensaktie 

berättigar till en röst samtidigt som varje stamaktie berättigar till tio 

röster. Om samtliga Preferensaktier i Erbjudandet tecknas 

kommer de tillsammans motsvara en begränsad andel av rösterna 

i Bolaget i förhållande till de röster som stamaktierna i Bolaget 

berättigar till (se riskfaktorn ”– Ägare med betydande inflytande 

och kontrollförändringar”). Stamaktieägaren har heller inte 

förbundit sig att rösta för utdelningar. Även restriktioner i 

Koncernens finansieringsavtal kan nu eller i framtiden komma att 

medföra att möjligheterna till utdelning på Preferensaktierna 

begränsas. Det är därför inte säkert att Bolagets bolagsstämma 

kommer att besluta om utdelning på Preferensaktierna. Bolagets 

förmåga att i framtiden lämna utdelning beror på en mängd olika 

faktorer, bland annat Bolagets verksamhet, finansiella ställning, 

resultat, utdelningsbara medel, kassaflöde, framtidsutsikter, 

kapitalbehov samt generella finansiella och legala restriktioner, 

liksom kontraktuella begränsningar (se riskfaktorn ”Finansiella 

risker relaterade till Heimstaden – Finansiella åtaganden”). 

Framtida utdelningar och storleken på likviden är alltså i hög 

utsträckning beroende av bland annat Bolagets framtida 

verksamhet och resultat. Det finns många riskfaktorer som kan 

komma att påverka Bolagets framtida verksamhet negativt och 

det är inte säkert att Bolaget kommer att kunna prestera resultat 

som möjliggör utdelning på Preferensaktierna i framtiden. På 

motsvarande sätt finns det även en risk att Preferensaktieägare 

inte fullt ut, endast till viss del, eller inte alls kan kompenseras i 

enlighet med vad som föreskrivs i bolagsordningen i händelse av 

en eventuell upplösning av Bolaget.

Ägare med betydande inflytande och kontrollförändringar

För närvarande äger Fredensborg AS samtliga utestående 

stamaktier i Bolaget och har därmed ett kontrollerande inflytande 

över Bolaget före Erbjudandet. Om full teckning sker enligt 

Erbjudandet kommer de utestående stamaktierna motsvara cirka 

69,3 procent av antalet aktier och cirka 95,8 procent av rösterna 

i Bolaget. Preferensaktierna kommer således att motsvara cirka 

30,7 procent av antalet aktier och cirka 4,2 procent av rösterna 

i Bolaget. Även efter genomförandet av Erbjudandet kommer 

1) Växelkurser till SEK: DKK:1,3766; NOK:1,0243; EUR:10,2381; CZK:0,3916.
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därmed Fredensborg AS ha möjlighet att utöva ett betydande 

inflytande över Bolaget och en väsentlig kontroll över frågor som 

Bolagets aktieägare röstar om, såsom beslut om nyemissioner i 

Heimstaden. Preferensaktieägarnas möjlighet att utöva inflytande 

i Bolaget genom sin rösträtt är därmed begränsad. Det finns en 

risk att Fredensborg AS kommer att utöva sin rösträtt på ett sätt 

som inte är förenligt med Preferensaktieägarnas intressen, vilket 

skulle påverka Preferensaktieägarna negativt. För att begränsa 

och hantera risker i förhållande till kontrollägarförändringsbestäm-

melser i Koncernens avtal kan Heimstaden också i framtiden 

komma att emittera ytterligare stamaktier genom vilka stamaktier-

nas andel av aktiekapitalet ökas, genom nyemissioner, vilka kan 

ske till kvotvärde eller annars till begränsad ersättning, fondemis-

sioner med utgivande av stamaktier eller på annat liknande sätt. 

Skulle detta inträffa skulle Preferensaktieägarna kunna komma att 

påverkas negativt och få minskat eller riskera att förlora inflytande 

i de frågor som aktieägarna är berättigade att besluta om.

Risker förknippade med teckningsåtagande 

Heimstadens största aktieägare Fredensborg AS, som innehar 

cirka 86,21 procent av aktierna och 98,40 procent av rösterna, har 

åtagit sig att teckna nya Preferensaktier motsvarande sin pro 

rata-andel av Företrädesemissionen. Åtagandet motsvarar cirka 

8,5 procent av det totala antalet nya Preferensaktier och cirka 

32 MSEK. Teckningsåtagandet ingicks i maj 2021. Ingen 

ersättning utgår för teckningsåtagandet. Teckningsåtagandet är 

inte säkerställt. Följaktligen finns risk att Fredensborg AS helt eller 

delvis inte kommer att uppfylla sitt teckningsåtagande. Uppfylls 

inte teckningsåtagandet skulle det kunna få en väsentlig negativ 

effekt på Heimstadens möjligheter att med framgång genomföra 

Företrädesemissionen och därmed även den Riktade Emissionen 

och Heimstaden kan komma att erhålla en lägre nettolikvid än vad 

Heimstaden förväntar sig.
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Erbjudandet består av Företrädesemissionen och, i förekommande fall, den Riktade Emissionen.

Heimstadens styrelse beslutade den 11 maj 2021 att genomföra Företrädesemissionen, dvs. en nyemission av Preferensaktier 

med företrädesrätt för befintliga Preferensaktieägare med stöd av bemyndigande från Heimstadens årsstämma den 8 april 

2021. 

Emissionsbeslutet innebär att för varje befintlig Preferensaktie som innehas på avstämningsdagen den 18 maj 2021 erhålls en 

(1) teckningsrätt. Två (2) teckningsrätter berättigar till teckning med företräde av en (1) ny Preferensaktie till teckningskursen 

32 SEK per Preferensaktie (primär företrädesrätt).

Teckning av nya Preferensaktier med stöd av teckningsrätter ska ske under perioden 20 maj 2021 till och med den 3 juni 2021 

(eller den senare dag som bestäms av styrelsen samt i övrigt i enlighet med vad som framgår av avsnittet ”Villkor och anvis-

ningar”) genom betalning. Under samma period kan också anmälan om teckning av nya Preferensaktier göras utan stöd av 

teckningsrätter av Preferensaktieägare i Heimstaden, allmänheten i Sverige och institutionella investerare i Sverige och 

utomlands.

I den utsträckning nya Preferensaktier inte tecknas genom betalning med stöd av teckningsrätter ska dessa i första hand 

tilldelas dem som anmält sig för teckning och tecknat nya Preferensaktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om tecknaren 

var Preferensaktieägare på avstämningsdagen eller inte, i förhållande till det antal teckningsrätter var och en har utnyttjat för 

teckning av nya Preferensaktier och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning (sekundär företrädesrätt) och i andra hand 

tilldelas till övriga som anmält sig för teckning utan stöd av teckningsrätter och, vid överteckning, i förhållande till det antal nya 

Preferensaktier som inges i respektive teckningsanmälan med beaktande av, i förekommande fall, anmält intresse för teckning 

i den eventuella Riktade Emissionen, och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.1)

För det fall att teckningsanmälningar för nya Preferensaktier inkommer från Preferensaktieägare i Heimstaden, allmänheten i 

Sverige och institutionella investerare i Sverige och utomlands under teckningsperioden som i betydande grad överstiger det 

antal Preferensaktier som är tillgängliga inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp efter tilldelning till tecknare med 

företrädesrätt, förbehåller sig styrelsen i Heimstaden rätten att komplettera Företrädesemissionen med den Riktade Emissio-

nen av Preferensaktier för att tillgodose sådan överefterfrågan. Anmälan om teckning i Företrädesemissionen utan stöd av 

teckningsrätter kan då komma att, utan ytterligare särskild anmälan eller förfrågan därom, leda till tilldelning av Preferensaktier 

i den Riktade Emissionen. Vid tilldelning av Preferensaktier i den Riktade Emissionen kan anmälningar från institutionella 

investerare som bedöms bli långsiktiga aktieägare och tidigt inkomna teckningsanmälningar särskilt komma att beaktas. Om 

styrelsen för Heimstaden beslutar om den Riktade Emissionen görs det med stöd av årsstämmans bemyndigande från den 

8 april 2021 och den Riktade Emissionen kommer maximalt att omfatta 23 437 500 Preferensaktier och teckningskursen 

kommer vara den samma som i Företrädesemissionen om 32 SEK per Preferensaktie. Tilldelning av Preferensaktier i den 

Riktade Emissionen kommer att beslutas av styrelsen för Heimstaden i samråd med Joint Bookrunners, varvid vissa typer av 

investerare kan komma att prioriteras i enlighet med nämnda tilldelningsprinciper.

Teckningskursen har fastställts av Heimstadens styrelse i samråd med Joint Bookrunners och har baserats på ett antal olika 

faktorer såsom sondering med investerare av institutionell karaktär, rådande marknadsläge, värderingen av Heimstadens 

Preferensaktie jämfört med andra fastighetsbolags preferensaktier med beaktande av dess villkor, Heimstadens verksamhets-

inriktning, finansiella ställning och intjäningsförmåga. Bolagets styrelse kommer att ansöka om upptagande till handel på 

Nasdaq First North Growth Market av de Preferensaktier som emitteras i samband med såväl Företrädes emissionen som, 

i förekommande fall, den Riktade Emissionen.

Inbjudan till teckning av 
Preferensaktier i Heimstaden

1) Tilldelning av Preferensaktier till de som anmält sig för och tilldelas Preferensaktier utan stöd av teckningsrätter i detta sista steg i tilldelning-
en kommer av emissionstekniska skäl att ske genom en riktad separat nyemission av Preferensaktier.
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Företrädesemissionen kommer att innebära en ökning av antalet Preferensaktier i Bolaget med högst 11 718 750 Preferens-

aktier, från 155 477 500 aktier (varav 132 040 000 stamaktier och 23 437 500 Preferensaktier) till totalt 167 196 250 aktier 

(varav 132 040 000 stamaktier och 35 156 250 Preferensaktier), och en ökning av aktiekapitalet med högst 5 859 375 SEK, 

från 77 738 750 SEK till 83 598 125 SEK. Den eventuella Riktade Emissionen kan, med beaktande av Företrädesemissionen, 

komma att innebära en ökning av antalet Preferensaktier i Bolaget med högst 23 437 500 Preferensaktier, från 

167 196 250 aktier (varav 132 040 000 stamaktier och 35 156 250 Preferensaktier) till totalt 190 633 750 aktier (varav 1 

32 040 000 stamaktier och 58 593 750 Preferensaktier), och en ökning av aktiekapitalet med högst 11 718 750 SEK, 

från 83 598 125 SEK till 95 316 875 SEK. För de Preferensaktieägare som avstår att teckna Preferensaktier i Företrädes-

emissionen uppkommer, med beaktande även av den Riktade Emissionen, en utspädningseffekt om högst 

35 156 250 Preferensaktier, vilket motsvarar en utspädning om 18,4 procent av det totala antalet aktier i Heimstaden och 

2,5 procent av det totala antalet röster i Heimstaden. 

Företrädesemissionen vid fullteckning kommer att tillföra Heimstaden cirka 375 MSEK före avdrag för emissionskostnader.1) 

Om den Riktade Emissionen genomförs kommer Heimstaden tillföras ytterligare upp till cirka 750 MSEK före avdrag för 

emissionskostnader för den Riktade Emissionen.2) Beaktat Företrädesemissionen och den Riktade Emissionen kommer 

således Heimstaden att tillföras upp till cirka 1 125 MSEK före avdrag för emissionskostnader. 

Heimstadens större aktieägare Fredensborg AS, som innehar cirka 8,5 procent av Preferensaktierna och 98,40 procent av 

rösterna, har åtagit sig att teckna nya Preferensaktier motsvarande sin pro rata-andel av Företrädesemissionen. Åtagandet 

motsvarar cirka 8,5 procent av det totala antalet nya Preferensaktier inom ramen för Företrädesemissionen.

Härmed inbjuds Heimstadens aktieägare, allmänheten i Sverige och institutionella investerare i Sverige och utomlands att 

teckna Preferensaktier i enlighet med villkoren i Prospektet.

Malmö den 18 maj 2021

Heimstaden AB (publ)

Styrelsen

1) Sammanlagt förväntas emissionskostnaderna för Företrädesemissionen uppgå till cirka 15,5 MSEK.
2) Sammanlagt förväntas emissionskostnaderna för den Riktade Emissionen uppgå till cirka 26,7 MSEK.
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Heimstaden förvärvar, utvecklar och förvaltar hyresfastigheter i 

Europa. Verksamheten sker primärt genom ägandet i dotter-

bolaget Heimstaden Bostad, som är Bolagets enskilt största 

tillgång och som ägs tillsammans med Alecta, Folksamgruppen, 

Ericssons och Sandviks pensionsfonder samt 

Pensionsmyndigheten. 

Heimstaden Bostad är bland de största bostadsfastighetsbolagen 

i Europa med fastigheter i Sverige, Norge, Danmark, Nederlän-

derna, Tjeckien, Tyskland och Polen med ett marknadsvärde om 

178,9 miljarder SEK per den 31 mars 2021. Heimstaden Bostad 

har en solid finansiell ställning och innehar en investment grade 

rating (BBB) från S&P’s Global Ratings. 

Substansvärdet på Heimstadens andel av ägandet i Heimstaden 

Bostad uppgick per den 31 mars 2021 till 37,5 miljarder SEK, 

varav 29,7 miljarder SEK var hänförligt till efterställt kapital. 

Under de senaste åren har Heimstaden haft stark tillväxt och 

geografisk expansion samtidigt som Bolaget kontinuerligt har 

förbättrat såväl operativt resultat som finansiella nyckeltal. Under 

2020 genomfördes förvärv om 25,6 miljarder SEK på både nya 

och existerande marknader, varav 13,8 miljarder SEK i Tjeckien 

och i december tillkännagavs den första investeringen i Polen med 

två så kallade ”turnkey forward funding-projekt”, såväl som ett 

stort förvärv i Danmark.

Även inledningen på 2021 har präglats av fortsatt hög investe-

ringsaktivitet. I januari tillträdde Heimstaden Bostad två stora, 

tidigare tillkännagivna, transaktioner i Danmark samt Tyskland, 

och i maj tillkännagavs ett nytt förvärv i Linköping. Med en 

växande ekonomi och fördelaktiga demografiska trender, såsom 

urbanisering och mindre hushåll, förväntar sig Heimstaden fortsatt 

tillväxt i efterfrågan på boenden på dess målmarknader. 

Inom ramen för Heimstadens löpande verksamhet analyseras och 

utvärderas kontinuerligt såväl större som mindre fastighetsförvärv 

inom både befintliga och nya geografier. Av de förvärvs möjligheter 

som löpande analyseras och utvärderas resulterar vissa i att 

förvärv genomförs och andra inte. För närvarande utvärderar 

Koncernen potentiella fastighetsförvärv till ett sammanlagt 

underliggande fastighetsvärde om cirka 37 miljarder SEK med ett 

bedömt årligt hyresvärde om cirka 1,8 miljarder SEK och är eller 

kan i den nära framtiden komma att bli involverad i diskussioner 

avseende dessa potentiella fastighetsförvärv. Dessa fastigheter är 

huvudsakligen belägna i Danmark, Nederländerna och Storbritan-

nien och omfattar totalt cirka 14 000 lägenheter. Heimstaden 

utvärderar ett förvärv av ett fastighetsägande isländskt bolag från 

sin majoritetsägare Fredensborg AS. Bolaget har ett underliggande 

fastighetsvärde om cirka 3,657 miljarder SEK och ett hyresvärde 

om cirka 238,5 miljoner SEK. Om utvärderingen leder till att 

Heimstaden beslutar om ett förvärv och ett förvärv med hänsyn till 

övriga faktorer kan genomföras, kommer förvärvet inte finansieras 

med likviden från Företrädesemissionen och den Riktade 

Emissionen, utan med befintlig kassa samt genom övertagande 

av skulder. Rörande beslutsformerna för ett eventuellt förvärv, 

se vidare avsnittet ”Legala frågor och kompletterande information 

– Aktiemarknadsnämndsuttalande”. 

Expansionen av verksamheten har resulterat i att Heimstadens 

operativa och finansiella risker har minskat, och den fortsatta 

expansionen av verksamheten förväntas resultera i att dessa 

risker minskar ytterligare, genom en ökad geografisk diversifiering 

av fastighetsportföljen och en starkare organisation, både centralt 

och lokalt på de relevanta marknaderna, samtidigt som Heimsta-

dens förvaltningsresultat och kassaflöde har ökat. Styrelsens 

bedömning är att detta har varit till godo för såväl Heimstadens 

kunder som dess finansiärer och aktieägare.

En flexibel och diversifierad kapitalstruktur är och har varit central 

för Heimstadens utveckling och under 2015 kompletterade 

Heimstaden sin kapitalstruktur med en nyemission av Preferens-

aktier, vilka upptogs till handel på Nasdaq First North Growth 

Market den 11 juni 2015. 

Vid årsstämman i Heimstaden den 8 april 2021 beslöt stämman 

bland annat om en ny styrelsesammansättning, en aktiesplit 10:1 

för att skapa förutsättningar för förbättrad likviditet i Heimstadens 

Preferensaktier, samt därtill hörande förändringar i bolagsord-

ningen samt den första utdelningen på stamaktier sedan 2016.

I syfte att bibehålla en balanserad finansiell riskprofil, erhålla 

expansionskapital samt även understödja förutsättningar för en 

bättre likviditet i Preferensaktien beslöt årsstämman också att 

bemyndiga styrelsen att kunna emittera upp till 40 miljoner 

Preferensaktier, med eller utan företrädesrätt för existerande 

aktieägare.

Mot denna bakgrund har styrelsen beslutat om en nyemission av 

Preferensaktier om högst 11 718 750 Preferensaktier, motsva-

rande 375 MSEK, med företrädesrätt för Bolagets existerande 

Preferensaktieägare. I tillägg har styrelsen bemyndigats att 

besluta om en riktad nyemission av Preferensaktier om högst 

23 437 500 Preferensaktier, motsvarande 750 MSEK.

Den nettolikvid som tillförs Heimstaden genom emissionerna 

ska i huvudsak användas för att understödja aktieägandet 

i Heimstaden Bostad samt potentiella direktinvesteringar i 

fastigheter.

Styrelsen för Heimstaden ansvarar för informationen  

i Prospektet och enligt styrelsens kännedom överensstämmer  

den information som ges i Prospektet med sakförhållandena  

och ingen uppgift som sannolikt skulle kunna påverka  

dess innebörd har utelämnats.

Malmö den 18 maj 2021

Heimstaden AB (publ)

Styrelsen

Bakgrund och motiv
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Erbjudandet i sammandrag 
Erbjudandet består av Företrädesemissionen och, i förekom-

mande fall, den Riktade Emissionen. I Företrädesemissionen är 

befintliga aktieägare berättigade att teckna Preferensaktier med

företrädesrätt på de villkor som framgår i Prospektet. Heimsta-

dens styrelse kan också komma att besluta om den Riktade 

Emissionen för det fall intresset (från befintliga Preferensaktie-

ägare, allmänheten i Sverige och institutionella investerare i 

Sverige och utomlands) att teckna Preferensaktier i Företrädes-

emissionen i betydande grad överstiger det antal Preferensaktier 

som är tillgängliga inom ramen för Företrädesemissionens högsta 

belopp efter tilldelning till tecknare med företrädesrätt. Tecknings-

kursen i Företrädesemissionen och den Riktade Emissionen 

kommer att vara densamma. Anmälan om teckning i Företrädes-

emissionen kan komma att, utan ytterligare särskild anmälan eller 

förfrågan därom, leda till tilldelning av Preferensaktier i den 

Riktade Emissionen, förutsatt att styrelsen för Heimstaden 

beslutar att genomföra den Riktade Emissionen och med 

tillämpning av tilldelningsprinciperna i den Riktade Emissionen. 

Företrädesrätt och teckningsrätter 
De som på avstämningsdagen den 18 maj 2021 är registrerade 

som Preferensaktieägare i den av Euroclear för Heimstadens 

räkning förda aktieboken äger företrädesrätt att teckna nya 

Preferensaktier i förhållande till det antal Preferensaktier inne -

havaren äger på avstämningsdagen (primär företrädesrätt). De 

som på avstämnings dagen är registrerade som Preferensaktie-

ägare i Bolaget erhåller en (1) teckningsrätt för varje innehavd 

Preferensaktie. Två (2) tecknings rätter berättigar till teckning av en 

(1) ny Preferensaktie. Preferens aktieägare som väljer att inte delta i 

Företrädesemissionen genom att teckna Preferensaktier kommer 

att bli utspädda med 18,4 procent i förhållande till det totala 

antalet utestående aktier och med 2,5 procent i förhållande till det 

totala antalet utestående röster i Bolaget.1) ISIN-koden för 

Preferensaktierna är SE0015949037.

Teckningskurs 
De nya Preferensaktierna i Erbjudandet emitteras till en tecknings-

kurs om 32 SEK per Preferensaktie. Courtage utgår ej.

Avstämningsdag
Avstämningsdag hos Euroclear för fastställande av vilka som äger 

rätt att erhålla teckningsrätter i Företrädesemissionen är den 

18 maj 2021. Preferensaktierna i Bolaget handlades inklusive rätt 

att erhålla teckningsrätter till och med den 14 maj 2021. Preferens-

aktierna i Bolaget handlades exklusive rätt att erhålla tecknings-

rätter i Företrädesemissionen från och med den 17 maj 2021.

Maximal emissionsstorlek
Företrädesemissionen omfattar högst 11 718 750 Preferensaktier, 

motsvarande högst 375 MSEK. I tillägg och i syfte att tillgodose 

efterfrågan på nya Preferensaktier förbehåller sig styrelsen 

rätten att inom ramen för årsstämmans emissionsbemyndigande 

från den 8 april 2021 komplettera Företrädesemissionen 

genom att besluta om den Riktade Emissionen om högst 

23 437 500 Preferensaktier, motsvarande 750 MSEK. 

Teckningsperiod
Teckning av de nya Preferensaktierna med stöd av teckningsrätter 

ska ske genom betalning under tiden från och med den 20 maj 

2021 till och med den 3 juni 2021. Under denna period kan också 

anmälan om teckning av Preferensaktier göras utan stöd av 

teckningsrätter av Preferensaktieägare i Heimstaden, allmänheten 

i Sverige och institutionella investerare i Sverige och utomlands. 

För det fall att teckningsanmälningar för nya Preferensaktier utan 

stöd i teckningsrätter inkommer från Preferensaktieägare i 

Heimstaden, allmänheten i Sverige och institutionella investerare i 

Sverige och utomlands under teckningsperioden som i betydande 

grad överstiger det antalet Preferensaktier som är tillgängliga inom 

ramen för Företrädesemissionens högsta belopp efter tilldelning 

till tecknare med företrädesrätt, förbehåller sig styrelsen i 

Heimstaden rätten att komplettera Företrädesemissionen med 

den Riktade Emissionen av Preferensaktier för att tillgodose 

sådan överefterfrågan. Om styrelsen för Heimstaden beslutar om 

den Riktade  Emissionen görs det med stöd av årsstämmans 

bemyndigande från den 8 april 2021 och kommer att maximalt 

omfatta 23 437 500 Preferensaktier. Teckningskursen kommer 

vara densamma som i Företrädes emissionen, det vill säga 32 SEK 

per Preferensaktie. Courtage kommer ej att utgå.

Styrelsen för Bolaget förbehåller sig rätten att förlänga tecknings-

tiden vilket, om det blir aktuellt, kommer att offentliggöras av 

Bolaget via pressmeddelande senast den 3 juni 2021. Pressmed-

de landet kommer att finnas tillgängligt på Heimstadens hemsida, 

www . heimstaden . com.

Villkor och anvisningar

1) Beräknat på basis av det högsta antalet Preferensaktier som kan tillkomma genom Företrädesemissionen och den Riktade Emissionen i förhållande till det 
maximala antalet utestående aktier i Bolaget efter Företrädesemissionen och den Riktade Emissionen. 
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Emissionsredovisning
Direktregistrerade Preferensaktieägare

Förtryckt emissionsredovisning med vidhängande bankgiroavi 

skickas till de Preferensaktieägare, eller företrädare för Preferens-

aktieägare, i Bolaget som på avstämningsdagen den 18 maj 2021 

var registrerade i den av Euroclear förda aktieboken. Av den 

förtryckta emissionsredovisningen framgår bland annat antal 

erhållna teckningsrätter och det totala antal Preferensaktier som 

kan tecknas. Någon separat VP-avi som redovisar registrering av 

teckningsrätter på Preferensaktieägarens VP-konto kommer inte 

att skickas ut. Den som är upptagen i den i anslutning till 

aktieboken förda särskilda förteckningen över panthavare och 

förmyndare erhåller inte emissionsredovisning utan meddelas 

separat.

Förvaltarregistrerade innehav

Preferensaktieägare, vars innehav av aktier i Bolaget är förvaltar-

registrerat hos bank eller annan förvaltare, erhåller ingen 

emissionsredovisning från Euroclear. Anmälan om teckning och 

betalning ska i stället ske i enlighet med anvisning från respektive 

förvaltare.

Preferensaktieägare bosatta i vissa obehöriga jurisdiktioner

Tilldelning av teckningsrätter och utgivande av nya aktier vid 

utnyttjande av teckningsrätter till personer som är bosatta utanför 

Sverige kan påverkas av värdepapperslagstiftningar i sådana 

länder, se vidare avsnittet ”Viktig information”. Med anledning 

härav kommer, med vissa undantag, Preferensaktieägare som har 

sina befintliga aktier direktregistrerade på VP-konton och har 

registrerade adresser i Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, 

Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, USA eller i någon 

annan jurisdiktion där deltagande skulle kräva ytterligare 

prospekt, registrering eller åtgärder än de som följer av svensk 

rätt, inte att erhålla några teckningsrätter på sina respektive 

VP-konton eller tillåtas teckna nya Preferensaktier. De tecknings-

rätter som annars skulle ha registrerats för dessa Preferensaktie-

ägare kommer att säljas och försäljningslikviden, med avdrag för 

kostnader, kommer att utbetalas till sådana Preferensaktieägare. 

Belopp understigande 100 SEK kommer inte att utbetalas.

Handel med teckningsrätter
Handel med teckningsrätter kommer äga rum på Nasdaq First 

North Growth Market under perioden från och med den 20 maj 

2021 till och med den 31 maj 2021. Joint Bookrunners och 

värdepappersinstitut med erforderliga tillstånd kommer stå till 

tjänst med förmedling av köp och försäljning av teckningsrätter. 

ISIN-koden för teckningsrätterna är SE0015988068. 

Teckning av nya Preferensaktier med stöd av 
teckningsrätter
Teckning av nya Preferensaktier med stöd av teckningsrätter ska 

ske genom betalning under perioden från och med 20 maj 2021 

till och med den 3 juni 2021. Efter teckningstidens utgång blir 

outnyttjade teckningsrätter ogiltiga och saknar därmed värde. 

Efter den 3 juni 2021 kommer ej utnyttjade teckningsrätter, utan 

avisering från Euroclear, att bokas bort från innehavares 

VP-konto. 

För att inte värdet av teckningsrätterna ska gå förlorat måste 

innehavaren antingen:

•• utnyttja teckningsrätterna för att teckna nya Preferensaktier 

senast den 3 juni 2021 eller enligt instruktioner från respektive 

förvaltare, eller

•• sälja de teckningsrätter som inte utnyttjats senast den 31 maj 

2021.

En teckning av nya Preferensaktier med stöd av teckningsrätter 

är oåterkallelig och tecknaren kan inte återta eller ändra sådan 

teckning av nya Preferensaktier.

Direktregistrerade Preferensaktieägare bosatta i Sverige

Teckning av nya Preferensaktier med stöd av teckningsrätter ska 

ske genom kontant betalning, antingen genom att använda den 

förtryckta bankgiroavin eller genom användning av särskild 

anmälningssedel, med samtidig betalning enligt något av följande 

alternativ:

•• Bankgiroavin ska användas om samtliga teckningsrätter enligt 

emissionsredovisningen från Euroclear ska utnyttjas. Inga 

tillägg eller ändringar kan göras på bankgiroavin.

•• Anmälningssedeln märkt ”Anmälningssedel för teckning av 

Preferensaktier med stöd av teckningsrätter” ska användas om 

teckningsrätter köpts, sålts eller överförts från annat VP-konto, 

eller av annan anledning ett annat antal teckningsrätter än det 

som framgår av den förtryckta emissionsredovisningen ska 

utnyttjas för teckning av nya Preferensaktier. Samtidigt som 

den ifyllda anmälningssedeln skickas in ska betalning ske för 

de tecknade Preferensaktierna, vilket ska ske på samma sätt 

som för andra bankgirobetalningar, till exempel via internet-

bank, genom girering eller på bankkontor. Vid betalning måste 

VP-kontonummer där teckningsrätterna innehas anges.

Anmälningssedel enligt ovan kan beställas från Carnegie under 

kontorstid på telefon 08-5886 94 83 eller laddas ner från 

Carnegies hemsida www . carnegie . se. Anmälningssedel och 

betalning ska vara Carnegie till handa senast kl. 15.00 den 3 juni 

2021. Vänligen observera att betalning för teckning av nya 

Preferensaktier med stöd av teckningsrätter som ej är Carnegie 

tillhanda senast kl. 15.00 den 3 juni 2021 kommer att lämnas utan 

avseende, varför betalning måste ske i god tid dessförinnan.
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Direktregistrerade Preferensaktieägare ej bosatta i Sverige 

och berättigade att teckna nya Preferensaktier med stöd av 

teckningsrätter 

Direktregistrerade Preferensaktieägare som är berättigade att 

teckna nya Preferensaktier med stöd av teckningsrätter samt inte 

är bosatta i Sverige, som inte är föremål för de restriktioner som 

beskrivs ovan under rubriken ”Emissionsredovisning – Preferens-

aktieägare bosatta i vissa obehöriga jurisdiktioner” och som inte 

kan använda den förtryckta bankgiroavin, kan betala i SEK genom 

bank i utlandet i enlighet med instruktionerna nedan:

Carnegie Investment Bank AB (publ)

Transaction Support

SE-103 38 Stockholm, Sverige

SWIFT adress: ESSESESS

IBAN: SE3850000000052211000363

Bankkontonummer: 5221 10 003 63

Vid betalning måste tecknarens namn, adress, VP-kontonummer 

och referens från emissionsredovisningen anges. Sista dag som 

betalningen ska vara mottagaren till handa är den 3 juni 2021.

Om teckning avser ett annat antal Preferensaktier än vad som 

framgår av emissionsredovisningen ska istället ”Anmälningssedel 

för teckning av Preferensaktier med stöd av teckningsrätter” 

användas, vilken kan beställas från Carnegie under kontorstid på 

telefon 08-5886 94 83 eller laddas ner på Carnegies hemsida 

www . carnegie . se. Betalningen ska ske enligt ovan angiven 

instruktion med VP-kontonummer där teckningsrätterna innehas 

som referens. Anmälningssedeln (enligt adress ovan) och 

betalningen ska vara Carnegie tillhanda senast kl. 15.00 den 

3 juni 2021.

Förvaltarregistrerade tecknare

Innehavare av depå hos förvaltare som önskar teckna nya 

Preferensaktier med stöd av teckningsrätter måste anmäla sig för 

teckning i enlighet med instruktion från sin eller sina respektive 

förvaltare.

Betalda tecknade aktier (BTA)
Efter teckning och erlagd betalning kommer Euroclear att sända 

ut en VP-avi som en bekräftelse på att BTA bokats in på teckna-

rens VP-konto.

De nya Preferensaktierna kommer att bokföras som BTA på 

VP-kontot till dess att registreringen av Företrädesemissionen 

skett vid Bolagsverket. Registrering av nya Preferensaktier 

tecknade med stöd av teckningsrätter förväntas ske hos 

Bolagsverket omkring den 10 juni 2021. Därefter kommer BTA att 

bokas om till Preferensaktier vilket beräknas ske omkring den 

15 juni 2021 utan särskild avisering från Euroclear. Depåkunder 

hos förvaltare erhåller BTA och information i enlighet med 

respektive förvaltares rutiner. BTA kommer att tas upp till handel 

på Nasdaq First North Growth Market från och med den 20 maj 

2021 till och med den 8 juni 2021. Carnegie och övriga värde-

pappersinstitut med erforderliga tillstånd står till tjänst med 

förmedling och köp av BTA. ISIN-koden för BTA för Preferens-

aktier är SE0015988076.

Teckning av nya Preferensaktier utan stöd av 
teckningsrätter
Teckning av nya Preferensaktier kan även göras utan stöd av 

teckningsrätter.

Direktregistrerade Preferensaktieägare och övriga

Anmälan om teckning av nya Preferensaktier 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 anmälningssedel, varvid dock endast den senast 

daterade anmälningssedeln kommer att beaktas.

Om anmälan avser annan person än undertecknaren skall även en 

särskild blankett ”Förmyndare och fullmaktshavare” fyllas i och 

skickas tillsammans med anmälningssedeln ”Teckning utan stöd 

av teckningsrätter”.

Anmälningssedlar och blanketter kan erhållas från något av 

Carnegies kontor i Sverige eller laddas ned från Carnegies 

hemsida, www . carnegie . se, samt från Heimstadens hemsida, 

www . heimstaden . com. Anmälningssedel kan skickas per post 

till Carnegie Investment Bank AB, Transaction Support, 

103 38 Stockholm, eller lämnas till något av Carnegies kontor 

i Sverige. Anmälningssedeln måste vara Carnegie, Transaction 

Support, tillhanda senast kl. 15.00 den 3 juni 2021.

Legal Entity Identifier (LEI-nummer)

Från och med den 3 januari 2018 behöver alla juridiska personer 

en global identifieringskod, en så kallad Legal Entity Identifier (LEI), 

för att kunna genomföra en värdepapperstransaktion. För att få 

delta i Företrädesemissionen och tilldelas nya Preferensaktier som 

tecknas utan stöd av teckningsrätter måste juridiska personer 

inneha och uppge sitt LEI-nummer.

Förvaltarregistrerade Preferensaktieägare

Depåkunder hos förvaltare som önskar teckna nya Preferens-

aktier utan stöd av teckningsrätter måste anmäla sig för teckning 

till och i enlighet med instruktioner från sin eller sina förvaltare, 

som även kommer att hantera besked om tilldelning eller andra 

frågor.

Institutionella investerare

Institutionella investerare i Sverige och utomlands1) ska göra sin 

teckningsanmälan till Joint Bookrunners i enlighet med särskild 

instruktion därom. Anmälan om teckning ska ske under perioden 

20 maj 2021 till och med 3 juni 2021 kl. 15.00. Styrelsen förbehål-

ler sig rätten att både förlänga och förkorta tiden för anmälan och 

betalning.

1) Till institutionella investerare räknas privatpersoner och juridiska personer som anmäler sig för teckning av fler än 35 000 Preferensaktier.



INBJUDAN TILL TECKNING AV PREFERENSAKTIER I HEIMSTADEN AB (PUBL) 

VILLKOR OCH ANVISNINGAR

25

Tilldelning av nya Preferensaktier tecknade utan stöd av 

teckningsrätter 

Om inte samtliga nya Preferensaktier tecknas med stöd av 

teckningsrätter inom ramen för Företrädesemissionen ska 

styrelsen besluta om tilldelning av nya Preferensaktier utan stöd 

av teckningsrätter. Tilldelning kommer då att ske enligt följande:

•• i första hand ska tilldelning ske till dem som anmält sig för 

teckning och tecknat nya Preferensaktier med stöd av 

teckningsrätter, oavsett om tecknaren var Preferensaktieägare 

på avstämningsdagen eller inte, i förhållande till det antal 

teckningsrätter var och en har utnyttjat för teckning av nya 

Preferensaktier och, i den mån detta inte kan ske, genom 

lottning (subsidiär företrädesrätt).

•• i andra hand ska tilldelning ske till övriga som anmält sig för 

teckning utan stöd av teckningsrätter och, vid överteckning, 

i förhållande till det antal nya Preferensaktier som inges i 

respektive teckningsanmälan (med beaktande av, i förekom-

mande fall, anmält intresse för teckning i den eventuella 

Riktade Emissionen) och i den mån detta inte kan ske, genom 

lottning.1)

Den enda innehavaren av stamaktier i bolaget, Fredensborg AS, 

har avstått från sin subsidiära företrädesrätt att i egenskap av 

stamaktieägare teckna nya Preferensaktier i enlighet med 

bolagsordningen. 

Anmälan om teckning i Företrädesemissionen utan stöd av 

teckningsrätter kan komma att, utan ytterligare särskild anmälan 

eller förfrågan därom, leda till tilldelning av Preferensaktier i den 

Riktade Emissionen. Vid tilldelning av Preferensaktier i den 

Riktade Emissionen kan anmälningar från institutionella investe-

rare som bedöms bli långsiktiga aktieägare och tidigt inkomna 

teckningsanmälningar särskilt komma att beaktas. Tilldelning av 

Preferensaktier i den Riktade Emissionen kommer att beslutas av 

styrelsen för Heimstaden i samråd med Joint Bookrunners, varvid 

vissa typer av investerare alltså kan komma att prioriteras.

Som bekräftelse på tilldelning av nya Preferensaktier tecknade 

utan stöd av teckningsrätter samt, i förekommande fall, i den 

Riktade Emissionen, kommer avräkningsnota skickas till 

tecknaren omkring den 7 juni 2021. Förvaltarregistrerade 

Preferensaktieägare kommer erhålla besked om tilldelning i 

enlighet med respektive förvaltares rutiner. Inget meddelande 

kommer att skickas till tecknare som inte erhållit någon tilldelning. 

Tecknade och tilldelade nya Preferensaktier ska betalas kontant 

i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan som skickas 

till tecknaren. 

Handel med nya Preferensaktier
Bolagets Preferensaktier är upptagna till handel på Nasdaq First 

North Growth Market. Efter att Bolagsverket registrerat de nya 

Preferensaktierna kommer även dessa, efter ansökan därom, att 

handlas på Nasdaq First North Growth Market. Första dagen för 

handel i nya Preferensaktier, tecknade med stöd av tecknings-

rätter samt, i förekommande fall, i den Riktade Emissionen, 

beräknas infalla omkring den 15 juni 2021. Första dag för handel 

i nya Preferensaktier tecknade utan stöd av teckningsrätter 

beräknas infalla senast omkring den 18 juni 2021.

Rätt till utdelning på Preferensaktier
Utdelning betalas ut efter beslut av bolagsstämman. Utbetalning 

av utdelning ombesörjs av Euroclear eller för förvaltarregistrerade 

innehav i enlighet med respektive förvaltares rutiner. Rätt till 

utdelning tillfaller dem som på den fastställda avstämningsdagen 

var registrerade som ägare av aktier i den av Euroclear förda 

aktieboken. De nya Preferensaktierna medför rätt till utdelning 

första gången på den första avstämningsdagen för utdelning till 

Preferensaktier som infaller närmast efter det att de nya 

Preferensaktierna registrerats hos Bolagsverket. 

Oåterkallelig teckning
Bolaget äger inte rätt att avbryta, återkalla eller tillfälligt dra in 

Företrädesemissionen. Teckning av nya Preferensaktier, med eller 

utan stöd av teckningsrätter, är oåterkallelig och tecknaren får inte 

återkalla eller ändra en teckning av nya Preferensaktier, i den mån 

inte annat följer av Prospektet eller tillämplig lag. Beslut om att 

genomföra den Riktade Emissionen kommer att fattas under 

förutsättning att marknadsförutsättningarna för den Riktade 

Emissionen är gynnsamma. Den Riktade Emissionen kan således 

komma att inte genomföras.

Offentliggörande av utfall i Företrädesemissionen 
och den Riktade Emissionen
Teckningsresultatet i Företrädesemissionen och, i förekommande 

fall, den Riktade Emissionen kommer att offentliggöras omkring 

den 7 juni 2021 genom ett pressmeddelande från Bolaget.

Placeringsavtal
Heimstaden och Joint Bookrunners har den 17 maj 2021 träffat 

avtal om placering av de nya Preferensaktierna i den potentiella 

Riktade Emissionen (”Placeringsavtalet”). Se vidare avsnittet 

”Legala frågor och kompletterande information”. 

1) I förekommande fall kommer, av emissionstekniska skäl, tilldelning av Preferensaktier till de som anmält sig för och tilldelas Preferensaktier utan stöd av 
teckningsrätter i detta sista steg att ske genom en separat riktad nyemission av Preferensaktier.



INBJUDAN TILL TECKNING AV PREFERENSAKTIER I HEIMSTADEN AB (PUBL) 

VILLKOR OCH ANVISNINGAR

26

Information om behandling av personuppgifter
Den som tecknar eller anmäler sig för teckning av nya Preferens-

aktier kommer lämna in personuppgifter till Carnegie. Personupp-

gifter som lämnas till Carnegie, till exempel kontaktuppgifter och 

personnummer, eller som i övrigt registreras i samband med 

förberedelse eller administration av Erbjudandet, behandlas av 

Carnegie, som är personuppgiftsansvarig, för administration och 

utförande av uppdraget. Behandling av personuppgifter sker 

också för att Carnegie ska kunna fullgöra sina förpliktelser enligt 

lag. 

Personuppgifter kan för angivna ändamål – med beaktande av 

reglerna om banksekretess – ibland komma att lämnas ut till andra 

bolag inom Carnegiekoncernen eller till företag som Carnegie 

samarbetar med, inom och utanför EU/EES i enlighet med EU:s 

godkända och lämpliga skyddsåtgärder. I vissa fall är Carnegie 

också skyldig enligt lag att lämna ut uppgifter, till exempel till 

Finansinspektionen och Skatteverket. 

Lagen om bank- och finansieringsrörelse innehåller, liksom lagen 

om värdepappersmarknaden, en sekretessbestämmelse enligt 

vilken alla anställda hos Carnegie är bundna av tystnadsplikt 

avseende Carnegies kunder och andra uppdragsgivare. 

Tystnadsplikten gäller även mellan och inom de olika bolagen 

i Carnegiekoncernen. 

Information om vilka personuppgifter som behandlas av Carnegie, 

radering av personuppgifter, begränsning av behandling av 

personuppgifter, dataportabilitet eller rättelse av en personuppgift 

kan begäras hos Carnegies dataskyddsombud. Det går även bra 

att kontakta dataskyddsombudet om förvärvaren vill ha ytterligare 

information om Carnegies behandling av personuppgifter. I de fall 

förvärvaren vill lämna ett klagomål avseende behandling av 

personuppgifter har denne rätt att vända sig till Integritetsskydds-

myndigheten (före detta Datainspektionen) i egenskap av 

tillsynsmyndighet.

Personuppgifter ska raderas om de inte längre är nödvändiga för 

de ändamål för vilka de samlats in eller på annat sätt behandlats, 

förutsatt att Carnegie inte är rättsligt förpliktad att bevara 

personuppgifterna. Normal lagringstid för personuppgifter är 

10 år.

Adress till Carnegies dataskyddsombud: dpo@carnegie.se.

Övrig information
Carnegie agerar emissionsinstitut i anledning av Företrädes-

emissionen. Att Carnegie är emissionsinstitut innebär inte att 

Carnegie betraktar den som anmält sig för teckning i Företrädes-

emissionen som kund hos Carnegie. För det fall ett för stort 

belopp betalats in av en tecknare för de nya Preferensaktierna 

kommer Carnegie att ombesörja att överskjutande belopp 

återbetalas. Ingen ränta kommer att utbetalas för överskjutande 

belopp. Ofullständiga eller felaktigt ifyllda anmälningssedlar kan 

komma att lämnas utan beaktande. Om teckningslikvid inbetalas 

för sent, är otillräcklig eller betalas på ett felaktigt sätt kan anmälan 

om teckning komma att lämnas utan beaktande eller teckning 

komma att ske med ett lägre belopp. Betald likvid som ej tagits i 

anspråk kommer i så fall att återbetalas. Ingen ränta kommer att 

utbetalas för en sådan likvid. Belopp understigande 100 SEK 

kommer inte att utbetalas.

Beskattning
För information rörande beskattning hänvisas till avsnittet ”Legala 

frågor och kompletterande information – Information om 

beskattning”.
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Teckningskurs 32 SEK per Preferensaktie.

Utdelning 2,00 SEK per år, med kvartalsvis utbetalning om 0,50 SEK per Preferensaktie. Preferensaktierna medför 

i övrigt inte någon rätt till vinstutdelning. Preferensaktierna enligt Erbjudandet berättigar till utdelning 

första gången på den avstämningsdag för utbetalning som infaller närmast efter det att Preferens-

aktierna införts i Bolagets aktiebok, vilket innebär att första avstämningsdag beräknas vara den 5 juli 

2021.

Direktavkastning Baserat på teckningskursen om 32 SEK per Preferensaktie är den årliga kontanta direktavkastningen 

6,25 procent.

Rösträtt Varje Preferensaktie berättigar till en (1) röst.

Begränsning av utdelning på 

stamaktier och nyemission  

av Preferensaktier

Så länge Preferensaktier är utgivna och så länge preferensaktiekvoten (enligt definition i bolags-

ordningen) överstiger ½ av bokfört eget kapital i Koncernen (justerat för eventuella föreslagna ej 

beslutade eller genomförda värdeöverföringar eller emissioner av Preferensaktier), får beslut inte fattas 

om nyemission av ytterligare Preferensaktier eller värdeöverföring till innehavare av stamaktier.

Utebliven utdelning Om ingen Preferensutdelning lämnats, eller om endast vinstutdelning understigande Preferens-

utdelningen lämnats, ska Preferensaktierna medföra rätt att i tillägg till framtida Preferensutdelning 

erhålla eventuellt Innestående Belopp uppräknat med årlig ränta motsvarande en årlig räntesats om tio 

(10) procent innan nyemission av ytterligare Preferensaktier eller värdeöverföringar till innehavare av 

stamaktier får ske. Även vinstutdelning av Innestående Belopp förutsätter att bolagsstämman beslutar 

om vinstutdelning.

Inlösenförbehåll Inlösen av Preferensaktier kan ske efter styrelsebeslut till ett belopp om 37,50 SEK per Preferensaktie 

fram till den 1 juni 2025 och till ett belopp om 33,00 SEK per Preferensaktie från och med den 1 juni 

2025 och för tiden därefter, i varje fall med tillägg av eventuell upplupen del av Preferensutdelning jämte 

eventuellt Innestående Belopp per Preferensaktie uppräknat med ett belopp motsvarande den årliga 

räntan.

Bolagets upplösning Vid Bolagets upplösning ska Preferensaktier medföra företrädesrätt framför stamaktier att ur Bolagets 

tillgångar erhålla ett belopp per Preferensaktie innan utskiftning sker till ägare av stamaktier om 

37,50 SEK per Preferensaktie fram till den 1 juni 2025, och 33,00 SEK per Preferensaktie från och med 

den 1 juni 2025 och för tiden därefter, i varje fall med tillägg för eventuell upplupen del av Preferensutdel-

ning jämte eventuellt Innestående Belopp per Preferensaktie uppräknat med ett belopp motsvarande 

den årliga räntan.

Särskilda majoritetskrav Villkoren för Preferensaktierna regleras i Bolagets bolagsordning. I tillägg till eventuella särskilda 

majoritetskrav som följer av gällande aktiebolagslag, ska beslut om nyemission av aktier med bättre 

rätt till Bolagets resultat eller tillgångar än Preferensaktierna biträdas av minst två tredjedelar av de vid 

stämman företrädda Preferensaktierna.

Notering Preferensaktierna avses bli noterade på Nasdaq First North Growth Market.

Beslutad utdelning på 

Preferensaktierna

2,00 SEK, att utbetalas kvartalsvis med 0,50 SEK per utbetalningstillfälle med avstämningsdagar den 

5 juli 2021, den 5 oktober 2021, den 5 januari 2022 och den 5 april 2022. 

Preferensaktierna i korthet
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Introduktion till Heimstaden
Heimstaden förvärvar, förvaltar och utvecklar bostadsfastigheter i Europa. Bolaget är i nuläget närvarande i Sverige, Danmark, 

Norge, Nederländerna, Tjeckien, Tyskland och Polen. Heimstaden är moderbolag i Koncernen. En betydande del av Bolagets och 

Koncernens verksamhet, tillgångar och intäkter avser Bolagets dotterbolag Heimstaden Bostad som ägs av Bolaget tillsammans 

med olika investerare, huvudsakligen pensionsfonder. Per den 31 mars 2021 innehade Bolaget cirka 50,3 procent av rösterna och 

cirka 41 procent av det totala antalet aktier i Heimstaden Bostad. Bolaget har ett asset managementavtal med Heimstaden Bostad, 

varigenom Bolaget bland annat tillhandahåller Heimstaden Bostad kontor, redovisningsfunktioner, transaktionsteam, HR-funktion 

och ledande befattningshavare.

Heimstadens historia

1998 Heimstaden Fastigheter i Sverige AB grundas av norska investerare och fastighetsbestånd i Malmö förvärvas.

2005 Ivar Tollefsen och hans bolag Fredensborg AS tar över företaget. Heimstaden äger vid denna tid cirka 

2 260 lägenheter.

2006 Heimstadens expansion i Stockholmsregionen påbörjas.

2018 Bolaget breddar perspektivet från enbart Sverige, Danmark och Norge och blir en aktör i en större del av norra 

Europa.

2019 Heimstaden breddar sin hemmamarknad till att avse hela Europa.

2019–2020 Heimstaden går mot att bli mer av ett ägar- och managementbolag, medan fastighetsförvärv samt nyproduktions-

projekt sker i Heimstaden Bostad. 

Heimstaden koncernöverblick per den 31 mars 2021

Fredensborg AS  
(indirekt, via dotterbolag) Pensionsmyndigheten Sandvik Pension

Heimstaden ledning

Ericsson Pension

Folksamgruppen

Alecta
Heimstaden

(via dotterbolag)

Heimstaden Bostad

98,4 % 0,6 %

0,1 %

0,6 %

1,7 %

5,5 %

* Procent visar andel av antalet röster

41,2 %50,3 %

Verksamhetsöversikt
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I oktober 2019 tecknades ett reviderat aktieägaravtal för 

Heimstaden Bostad som möjliggjorde att bolaget kunde ta in fler 

långsiktiga institutionella ägare. I december 2019 blev Folksam-

gruppen den näst största institutionella ägaren i Heimstaden 

Bostad via sina bolag Folksam Sak och Folksam Liv samt KPA 

Pension. I mars 2021 blev Pensionsmyndigheten ytterligare en 

institutionell investerare i Heimstaden Bostad. Institutionella ägare 

stärker kapitalbasen och bidrar med en kvalitetsstämpel på den 

verksamhet som bedrivs i Heimstaden när värderingsstyrda och 

långsiktiga aktörer väljer att gå in som ägare i Heimstaden Bostad.

Det reviderade aktieägaravtalet innebar också att Heimstaden 

Bostad förvärvade Alectas sista direktägda fastigheter samt 

Heimstadens kvarvarande fastighetsportfölj, inklusive 

 Heimstadens fastighetsportföljer i Nederländerna och Tyskland. 

Tillkomsten av nya institutionella ägare, de befintliga ägarnas 

ökade åtaganden och emittering av olika obligationer innebär att 

Heimstaden Bostad har större möjligheter både att göra strate-

giska förvärv och att utveckla den befintliga portföljen genom 

renoveringar eller kompletterande nyproduktion. Tabellen nedan 

visar en överblick av aktieägare fördelade på aktieklasser i 

Heimstaden Bostad per den 31 mars 2021.

Överblick av aktieägare per den 31 mars 2021

Aktieägare Stamaktier B-preferensaktier A-preferensaktier Totalt
Andel av total, ca  

(%)

Allokering av  
röster, ca  

(%)

Heimstaden 4 595 573 8 652 409 200 13 248 182 41,0 50,3

Alecta 2 533 837 13 252 958 – 15 786 795 48,9 41,2

Folksamgruppen 336 100 1 751 737 – 2 087 837 6,5 5,5

Ericsson Pension 98 704 591 695 – 690 399 2,1 1,7

Sandvik Pension 34 595 206 916 – 241 511 0,7 0,6

Pensionsmyndigheten 35 846 187 777 – 223 623 0,7 0,6

Heimstaden ledning 10 160 – – 10 160 0,1 0,1

Totalt antal aktier 7 644 815 24 643 492 200 32 288 507

Röst per aktie 0,5 0,1 0,1

Heimstadens vision och vägen framåt
Med ett livslångt perspektiv på fastigheter och närvaro i sju europeiska länder är Koncernen ett växande bostadsfastighetsbolag 

i Europa. Guidade av Bolagets skandinaviska arv och värderingar, strävar Heimstaden efter att ge hyresgästerna och medarbetare 

maximal lycka och livskvalitet, kombinerat med en verksamhet som är hållbar och ansvarsfull. Det är så Heimstaden uppfyller sin 

vision om att förenkla och förgylla livet genom omtänksamma boenden.

CARE 

Vi visar omtanke om och respekt för 

våra medarbetare, hyresgäster, 

samarbetspartners och samhället vi 

lever i. Vi hittar hållbara lösningar  

för människor och byggnader.

DARE 

Vi vågar vara nytänkande  

och vi tittar alltid på hur vi kan  

förbättra sättet vi arbetar på.  

Vi uppmuntrar mångfald,  

öppenhet och nya idéer.

SHARE
Vi delar gärna med oss av  

vår kunskap och hjälper till att växa  

tillsammans. Vi är autentiska,  

transparenta och ärliga  

i vår kommunikation och  

i våra handlingar.
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Heimstadens affärsmodell och strategi
Heimstaden har en helt integrerad plattform genom fastighetens 

hela livscykel med fokus på att kombinera resurser och kunskap 

i en lean och flexibel organisation. Genom att kontinuerligt dela 

kunskap och bästa praxis säkerställer Bolaget att alla hyresgäster, 

medarbetare och samarbetspartners har samma upplevelse av 

Heimstaden.

Heimstaden följer en strategi för ansvarsfull tillväxt och värde-

skapande. Trots en stark tillväxt de senaste åren har Heimstaden 

kontinuerligt fokuserat på att förbättra sin operativa verksamhet 

och sina finansiella nyckeltal. För att säkra en stabil och hållbar 

utveckling, följer Heimstaden konservativa finansiella riktlinjer som 

stöder den långsiktiga strategin och visionen. Vid slutet av 2020 

hade Heimstaden en diversifierad finansieringsstruktur, stark 

likviditetsställning och en stark balansräkning.

Investeringar och transaktionsstrategi

Heimstadens förvärv baseras på demografiska mönster och en 

ihållande gynnsam ekonomisk trend som skapar långsiktig 

efterfrågan på bostäder på de platser där Koncernen är verksam. 

Baserat på dessa parametrar har Koncernen identifierat intres-

santa platser i Sverige, Danmark, Norge, Nederländerna, Tyskland 

och Tjeckien, men även andra geografiska marknader utvärderas 

ständigt mot bakgrund av Heimstadens expansionsplaner.

Innan etablering på en ny marknad genomförs en noggrann 

analys av lokalt näringsliv, infrastruktur, närhet till högskolor och 

universitet samt nuvarande och framtida läge för befolknings-

tillväxt och behov av bostäder. När en plats möter Heimstadens 

kriterier ur såväl mikro- som makroperspektiv, följer Bolaget 

marknaden löpande för att vara berett när ett lämpligt objekt 

kommer ut till försäljning. Det är viktigt att fastigheterna är centralt 

belägna och helst ligger relativt nära varandra så att Heimstaden 

kan dra nytta av skalfördelar för en effektiv förvaltning. Målet är 

att nå en kritisk massa om minst 500 lägenheter på varje 

undermarknad för att kunna etablera en komplett värdekedja för 

fastighetsförvaltning. 

Under 2020 beslutade Koncernen att göra en omfattande 

investering i Tjeckien efter en noggrann analys av landets 

lagstiftning kring bostäder och beskattning, den politiska miljön 

och andra makroekonomiska faktorer. För var gång Koncernen 

förvärvar nya fastigheter på en ny marknad stärks och förbättras 

transaktionsprocessen på ett analytiskt och kommersiellt 

hållbart sätt.

Heimstadens transaktionsprocess

Lokal närvaro är en nyckelfaktor för Heimstadens transaktions-

strategi. Det är genom att vara verksam lokalt som det är möjligt 

att identifiera intressanta objekt och agera snabbt när ett sådant 

erbjuds till försäljning. Under 2019 etablerade Heimstaden nya 

transaktionsteam i Danmark och Nederländerna och mot slutet 

av 2020 hade Bolaget sex lokala transaktionsteam med totalt 

31 medarbetare.

De fastigheter som förvärvas ska vara av god kvalitet i relation 

till sin geografiska belägenhet eller i ett sådant skick att rätt 

kvalitetsnivå kan uppnås med en rimlig investering. Om dessa 

kriterier möts initierar Heimstaden en dialog med säljaren. Om 

processen fortsätter genomför Bolaget en noggrann teknisk 

undersökning av fastigheterna samt en detaljerad juridisk och 

finansiell genomgång. Där aktieöverlåtelser förekommer genom-

förs även en noggrann undersökning av målbolaget. I due 

diligence-processen är det särskilt viktigt att utvärdera miljö- och 

klimatpåverkande faktorer. Heimstaden fokuserar på möjligheten 

att förändra och förbättra, snarare än att enbart ”fylla i en 

checklista” över att alla fastigheter Bolaget förvärvar uppfyller 

särskilda hållbarhetskriterier. 

Under 2019 formaliserades Bolagets beslutsprocess avseende 

investeringar ytterligare genom etableringen av en investerings-

kommitté. Föreslagna investeringar ska presenteras för kommittén, 

som sedan godkänner förvärvet. Investeringskommittén består av 

medlemmar i styrelsen och ledningsgruppen i Bolaget. 

Långsiktig fastighets- och projektutveckling

När Heimstaden renoverar fastigheter skapas värde för Bolagets 

kunder samtidigt som Bolaget säkerställer en långsiktigt stabil 

fastighetsportfölj med bra driftskostnader och ökade hyres-

intäkter. Heimstaden har ett livslångt perspektiv på ägande och 

därför görs alla renoverings- eller byggprojekt med hållbara 

material av hög kvalitet.

De senaste åren märks en ökande debatt om fastighetsägares 

sätt att pressa upp hyror och tvinga bort hyresgäster genom 

omfattande renoveringar, vilket är ett arbetssätt som är helt 

främmande för Heimstaden. Bolaget arbetar med ett livslångt 

perspektiv på ägande och med sina kunders bästa i centrum. 

Därför görs endast renoveringar i samband med att en kund 

flyttar ut och inför att nästa flyttar in. Undantaget är stambyten, 

takrenoveringar och andra större underhållsprojekt som är 

nödvändiga för att bibehålla god komfort för de boende.
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För nybyggnationsprojekten har Heimstaden tagit fram en 

standard som också baseras på Bolagets filosofi om omtänk-

samma boenden. Heimstaden bygger moderna bostäder av hög 

kvalitet i attraktiva lägen i städer som expanderar. Bolaget 

använder sig av miljövänliga material av hög kvalitet och integrerar 

moderna energilösningar som till exempel solpaneler och andra 

miljövänliga lösningar i framkant. Heimstaden bygger i stort sett 

uteslutande hyresrätter, men det finns också projekt för bostads-

rätter och trygghetsboenden. På samtliga av Heimstadens 

befintliga marknader finns organisation för att följa marknaden och 

identifiera möjlig nyproduktion inom eller utanför Heimstadens 

befintliga bestånd.

För att möta behovet av bostadsfastigheter och säkerställa tillväxt 

på attraktiva marknader, utöver förvärv av befintliga fastigheter, 

har Koncernen nyproduktioner som har karaktär av både forward 

purchase och forward funding.

Forward purchase liknar processen vid förvärv av befintliga 

fastigheter där Koncernen åtar sig att köpa fastigheten vid 

färdigställande. Dessa typer av fastigheter syns inte i balans-

räkning förrän fastigheten är färdigbyggd och tillträdd. 

I en forward funding-transaktion gör Koncernen löpande 

betalningar under produktionsfasen baserat på förutbestämda 

milstolpar i byggprocessen. Dessa betalningar kostnadsförs 

som investeringar i förvaltningsfastigheter. Genom detta tar 

Koncernen inte en direkt utvecklingsrisk i projekten och för att 

minska motpartsrisken genomförs due diligence-processer. 

Koncernen samarbetar enbart med robusta, erfarna och 

betrodda motparter.

Per den 31 mars 2021 hade Koncernen signerat förvärv om totalt 

SEK 16,6 miljarder, bestående av totalt 8 750 bostadsfastigheter, 

dessa inkluderar både befintliga fastigheter och nyproduktion.

Danmark Nederländerna Sverige Polen

202620252024202320222021

659

 3 055

 3 657 

 4 670 

 2 719 

 1 869 

(MSEK)

Joint Ventures

Flera av Heimstadens utvecklingsprojekt genomförs i samarbete 

med strategiska samarbetspartners. Genom joint ventures sprids 

riskerna samtidigt som Heimstaden drar nytta av sina samarbets-

partners expertis inom särskilda områden, och Heimstaden 

levererar på så vis bättre produkter till sina kunder. Nya joint 

ventures påbörjades under 2020 med Magnolia i Hede, Sverige, 

gällande 1 200 nya lägenheter. Vid årets slut omfattade 

 Heimstadens joint venture-portfölj 4 500 lägenheter, antingen 

under uppförande eller i planeringsfasen.

Nedanstående tabell visar Heimstadens investeringar i bolag/joint ventures per den 31 mars 2021. 

Investeringar i bolag/joint ventures per den 31 mars 2021

MSEK Andel, % Hyresintäkt
Fastighets- 

kostnader
Finansiella  

poster, netto
Värde- 

förändring
Periodens  

resultat

Heimstadens 
andel av 

periodens  
resultat

Fastighets AB Rosengård 0 37 –29 –2 0 4 1

Gamlebro AB 1 4 –4 0 0 –1 –1

Upplands Bro Brogårds etapp 2 1 0 0 –5 0 –5 –3

A Place To A/S 1 0 0 –1 0 –1 –1

Magnolia Projekt 5222 AB 1 0 0 0 0 0 0

Byggrätt Norr AB 0 0 0 0 0 0 0

Atriet AS 0,5 0 0 0 0 0 0

KCP Utvikling 0,5 0 0 0 0 0 0

Totalt 41 –33 –8 0 –3 –4



INBJUDAN TILL TECKNING AV PREFERENSAKTIER I HEIMSTADEN AB (PUBL) 

VERKSAMHETSÖVERSIKT

33

Aktiv fastighetsförvaltning

Heimstadens princip att allt fastighetsunderhåll ska skötas av 

egen personal är ett fundament för Heimstadens verksamhet och 

innebär också att kunder ska kunna förvänta sig samma 

bemötande oavsett var de bor.

Vid slutet av 2020 sysselsatte Heimstadens fastighetsförvaltning 

totalt cirka 1 030 personer, fördelat på totalt 51 kontor fördelade 

på sju marknader. Under 2020 förvärvades 3 900 bostäder i Berlin 

och till följd av detta etablerade Heimstaden en egen förvaltnings-

verksamhet i Tyskland. Förvärvet tillträddes i januari 2021. Vid 

Heimstadens förvärv i Tjeckien tidigare under 2020 ingick en 

befintlig operativ plattform med cirka 500 anställda, som 

integrerades i Heimstaden Bostad efter förvärvet. Uppstartsfasen 

pågick under 2020 för att se till att Heimstadens kärnvärden och 

driftsätt efterföljs av nya anställda. Diagrammet nedan visar 

förvaltningsfördelningen per land i procent för Heimstaden Bostad 

per den 31 december 2020.

Sverige, 30,5%
Norge, 3,2%
Danmark, 12,6%
Nederländerna, 15,0%
Tyskland, 1,6%
Tjeckien, 37,2%

Väsentliga transaktioner 2020

Januari Heimstaden Bostad förvärvar en tjeckisk bostadsfastighetsportfölj bestående av 4 515 fastigheter med 

42 584 lägenheter och 1 675 kommersiella lokaler, med 2,6 miljoner kvadratmeter uthyrningsbar yta. Förvärvet 

inkluderar en helt integrerad operativ plattform. Portföljen ligger huvudsakligen i regionen Moravia-Silesia, den 

mest  tätbefolkade regionen i Tjeckien efter huvudstadsregionen.1)

April Heimstaden Bostad förvärvar en holländsk bostadsportfölj bestående av 41 fastigheter bestående av  

2 023 bostäder och 60 kommersiella lokaler samt angränsande parkeringsmöjligheter. Portföljen består av totalt 

138 900 kvadratmeter uthyrningsbar yta och ligger främst i Randstad-regionen.

September Heimstaden Bostad tillkännager förvärvet av en fastighetsportfölj i Berlin om 130 fastigheter med 3 902 bostäder, 

208 kommersiella enheter och 321 parkeringsplatser. Den uthyrningsbara ytan är cirka 282 000 kvadratmeter. 

Transaktionen avslutas i januari 2021.

December Heimstaden Bostad förvärvar två bygg-till-hyra-projekt i Warszawa. Nyckelfärdiga leveranser planeras under första 

kvartalet 2022 och första kvartalet 2023 och inkluderar 640 bostäder, med tillhörande kommersiella enheter och 

parkeringsplatser.

December Heimstaden Bostad förvärvar en dansk bostadsfastighetsportfölj av NIAM, som förvaltas av HD Ejendomme A/S. 

Förvärvet omfattar 6 237 bostäder och 35 kommersiella fastigheter belägna över hela Danmark och en helt 

integrerad operativ plattform. Förvärvet avslutas i januari 2021, varefter HD Ejendommes organisation integreras 

i Heimstaden Danmark och Danmark blir Heimstadens största marknad sett till värde.

1) Källa: Czech Statistical Office.

Heimstadens kärnvärden
Heimstadens ambition är att växa på ett ansvarsfullt och hållbart 

sätt tillsammans med samarbetspartners som delar Bolagets 

värderingar. Inom ramen för Heimstadens affärsstrategi samverkar 

Bolaget med andra intressenter och skapar möjligheter genom att 

bidra med erfarenhet, kunskap och kapital. Samhälleliga bidrag är 

viktiga för Heimstaden och Bolaget har ett livslångt perspektiv på 

sitt fastighetsbestånd, vilket innebär att Heimstaden bygger, 

utvecklar och förvaltar hållbara och moderna hem med rätt 

standard. På så sätt skapas långsiktigt värde för aktieägare, 

samarbetspartners och kunder – men också för Heimstadens 

medarbetare och för samhället som helhet. Heimstaden arbetar 

värderingsstyrt och Bolaget strävar efter att reflektera sina 

värderingar genom sitt arbetssätt.

Heimstadens mål är att genom sitt koncept Friendly Homes 

förenkla och förgylla livet för sina kunder. Konceptet uppfylls 

genom Bolagets tre kärnvärden:

•• Care – Heimstaden visar omtanke om och respekt för sina 

medarbetare, hyresgäster, samarbetspartners och samhället 

vi lever i. Heimstaden hittar hållbara lösningar för människor 

och byggnader.

•• Dare – Heimstaden vågar vara nytänkande och tittar alltid 

på hur Bolaget kan förbättra sättet som Bolaget arbetar på. 

Heimstaden uppmuntrar mångfald, öppenhet och nya idéer.

•• Share – Heimstaden delar gärna med sig av sin kunskap och 

hjälper till att växa tillsammans. Heimstaden är autentisk, 

transparent och ärlig i sin kommunikation och i sina handlingar.
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Heimstadens styrkor och konkurrensfördelar
Ett hem är ett grundläggande mänskligt behov. Tillsammans 

med ett antal gynnsamma globala trender och en långsiktig 

affärs modell ger detta Heimstaden möjlighet att generera god 

avkastning från stabila kassaflöden och kapitaltillskott.

Hållbart ägande

Heimstaden har ett livslångt perspektiv på ägande och utvecklar 

hela tiden kvaliteten på sin fastighetsportfölj. Bolaget minskar 

risken för kostsamma överraskningar i sin portfölj genom en 

omfattande due diligence-fas, i vilken finansiella, tekniska, sociala 

och miljömässiga aspekter undersöks. Med egen personal på 

plats säkerställer Heimstaden att de boenden som erbjuds är 

omtänksamma och erbjuder mervärden som gör att kunderna 

stannar kvar hos Heimstaden.

Stabilt kassaflöde

På många av marknaderna där Heimstaden verkar finns regle-

ringar som ger ett stabilt kassaflöde. När enskilda medborgare 

har svårt att klara sina egna levnadsomkostnader finns ofta 

offentlig hjälp att få, vilket innebär att marknaden stöttas av 

statliga eller kommunala kassaflöden. Sammantaget gynnar 

detta  Heimstadens långsiktiga investeringsstrategi och ger bra 

möjligheter till god avkastning.

Heimstadens position

Heimstaden förvärvar fastigheter med god potential i regioner 

med ekonomisk tillväxt och attraktiv demografi. Heimstaden 

genomför förvärv på platser där Bolaget kan dra nytta av 

skal fördelar eller där förvärvet är tillräckligt stort för att motivera 

att Koncernen etablerar en egen organisation. Heimstadens 

erfarenhet av att etablera verksamhet på nya platser gör att 

Bolaget kan gå in på en ny marknad på ett kostnadseffektivt och 

snabbt sätt.

Långsiktigt gynnsamma trender

Tillsammans med urbaniseringen innebär befolkningstillväxten att 

det fortsätter att vara stora bostadsunderskott i medelstora och 

stora städer.1) Dessutom tycks den yngre generationen vara allt 

mindre intresserad av att äga sin bostad – en trend som följer på 

en växande delningsekonomi.2) Dessa trender är starka på alla 

de marknader där Heimstaden förvaltar fastigheter och enligt 

Heimstadens bedömning kan utvecklingen förväntas fortsätta 

i positiv riktning, vilket skulle innebära en fortsatt stark hyres-

marknad framöver. Även om det kan finnas regionala skillnader, 

och det för närvarande finns en betydande osäkerhet om 

omfattningen och effekterna av Covid-19 på Heimstadens 

marknader, utvecklas dessa indikationer enligt Heimstadens 

bedömning på ett sådant sätt att det finns en positiv långsiktig 

utveckling i de länder där Heimstaden bedriver verksamhet.

Samarbete med institutionella investerare

Heimstaden har i många år haft ett nära samarbete med ett antal 

institutioner som delar Bolagets långsiktiga syn och investerings-

filosofi. Under 2019 fördjupades Heimstadens samarbete med 

Alecta, Folksam och KPA Pension. Ett nära samarbete med 

externa investerare har varit en viktig del av Heimstadens strategi. 

Dotterbolaget Heimstaden Bostad ägs tillsammans med Alecta, 

Folksam, KPA Pension samt Sandviks och Ericssons pensions-

stiftelser och till en viss begränsad del av två ledningspersoner 

i Heimstaden. Från Heimstaden får Heimstaden Bostad en 

etablerad och engagerad industriell ägare, medan de institutio-

nella ägarnas långsiktiga åtagande ger finansiell stabilitet och 

goda kontakter. Gemensamt besitts både den kunskap och den 

finansiella styrka som krävs för att snabbt kunna agera om 

intressanta investeringsmöjligheter uppstår. 

Mix av hyresreglering och marknadshyror minskar risk

Heimstaden är verksamt på sju olika marknader med olika 

lagstiftning för uthyrning, vilket innebär att Heimstaden har en 

blandad portfölj med både reglerade hyror och marknadshyror. 

Detta innebär stabila och säkra kassaflöden samtidigt som det 

ger Heimstaden möjlighet att dra nytta av en fördelaktig dynamik 

i utbud och efterfrågan.

Diversifiering minskar risk

Det råder alltid politisk och ekonomisk osäkerhet i världen, lugna 

perioder avlöses av perioder med förändring. Perioder med hög 

tillväxt avlöses av perioder med svag tillväxt. Det är svårt att 

förutse skiften, när de kommer och vad som är den utlösande 

faktorn. Geografisk diversifiering är enligt Heimstadens uppfatt-

ning nyckeln till lägre risk. Förändringar i utbud och efterfrågan är 

lokala. Samma sak gäller förändringar i hyreslagstiftning och 

beskattning av fastigheter. Heimstaden investerar bara i stabila, 

demokratiska länder med låg geopolitisk risk och säkert legalt 

system. Att välja bostäder framför kommersiella fastigheter 

minskar enligt Heimstadens uppfattning risken ytterligare. Kriser 

kan vara lokala eller världsomfattande, men även världsomfat tan de 

kriser har olika effekter lokalt.

Heimstadens finansiella mål
Bolagets finanspolicy fastställs av styrelsen och prövas årligen. 

Den syftar till att begränsa Bolagets finansiella risker som i 

huvudsak utgörs av likviditets-, refinansierings- och ränterisk utan 

att begränsa Bolagets affärsmässiga möjligheter. Bolagets 

kort- och långsiktiga kapitalförsörjning ska säkerställas genom att 

anpassa den finansiella strategin efter Bolagets verksamhet och 

efter de förutsättningar som ges av fastighetsmarknadens och 

kapitalmarknadens utveckling. Heimstaden har i finanspolicyn 

fastställt följande målsättningar:

1) Källa: ec . europa . eu.
2) Källa: World Economic Forum.
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Heimstaden konsoliderat 

•• Soliditetsgraden ska uppgå till minst 20 procent.

•• Nettobelåningsgraden ska understiga 75 procent.

Heimstaden Isolerat 

•• Räntetäckningsgrad ska uppgå till minst 2,0 gånger.

•• Räntetäckningsgrad inklusive kostnader för hybridobligationer 

ska uppgå till minst 1,4 gånger.

•• Nettobelåningsgraden ska understiga 30 procent.

Diversifiering ökar möjligheter och minskar risker avseende 

Bolagets kapitalkällor

Genom att investera på många marknader kommer hyresintäkter, 

fastighetsvärden och finansieringskostnader variera mindre. En 

global kris har sitt epicentrum och kommer att påverka länder 

olika. Lokala händelser såsom Brexit påverkar främst en marknad. 

Det är en konkurrensfördel att kunna investera och sälja på många 

fastighetsmarknader. Eftersom priset på olika kapitalmarknader 

utvecklas annorlunda är det en fördel med tillgång till många olika 

kapitalkällor. 

Heimstaden Bostads finansiella ambition

Heimstaden Bostads ambition är att kombinera en mycket låg 

affärsrisk med en belåningsgrad mellan 45 och 55 procent.1) 

Detta möjliggör en hög kreditvärdighet och tillgång till långsiktig 

finansiering på attraktiva villkor.

Heimstadens produkterbjudande
Heimstadens strategi baseras på en ansvarsfull affärsmodell med 

långsiktig, god lönsamhet och tillväxt tillsammans med rätt 

medarbetare, samarbetspartners och kunder. Heimstadens mål 

med sin långsiktiga strategi är att skapa värde genom att stödja 

behov och önskemål hos såväl kunder som medarbetare, vilket 

kommer till uttryck i Bolagets sex strategiska prioriteringar och 

målsättningar: 

Kundnöjdhet

•• Ett stort utbud av hem med rätt kvalitet, olika servicemöjlig-

heter och en kundupplevelse som överträffar förväntningarna. 

•• God service som förenklar och förgyller kunders liv – i dag och 

i framtiden.

Exceptionell arbetsgivare

•• En ärlig, passionerad och värderingsstyrd kultur med 

kompetenta och engagerade medarbetare.

•• En attraktiv och modern arbetsmiljö, lika rättigheter och en 

hög grad av mångfald tillsammans med ett inspirerande och 

inkluderande ledar-och medarbetarskap.

Innovativ förvaltning

•• Ett digitalt ekosystem som erbjuder kunder den bästa möjliga 

användarupplevelsen med digitala tjänster som gör deras 

vardag enklare och roligare.

•• Omdefinierade produkter och tjänster baserade på kunders 

önskemål och livsstilar.

Hållbar och konkurrenskraftig tillväxt

•• En fortsatt expansion i Europa genom både organisk tillväxt 

och via förvärv, samt investeringar i en helt igenom grön 

plattform.

•• Starka relationer till kommuner, finansiella institutioner och 

investerare.

•• En snabbare och effektivare organisation som drar nytta av 

den fulla potentialen och synergierna i Koncernen.

Hållbar utveckling

•• I linje med FN:s Global Compact och de globala hållbarhets-

målen, fokuserar Heimstaden på att förbättra sitt sociala, och 

sitt miljö- och klimatmässiga fotavtryck.

•• Heimstaden förutser och hanterar risker och säkerställer att 

Bolaget följer policyer och processer.

•• Differentiering genom samarbete med utvalda leverantörer för 

att snabba på miljömässiga och sociala förbättringar inom hela 

värdekedjan.

Förebild inom samhällsnytta

•• Omtanke om medarbetare, kunder och samarbetspartners för 

att göra positiv skillnad i deras liv och i samhället.

•• Utbyte av kunskap och expertis baserat på övertygelsen att 

samarbete är grunden för tillväxt.

•• Sponsoråtaganden som gynnar Heimstadens kunder och 

bidrar till det lokala samhället på de platser där Bolaget är 

verksamt.

1) Beräknat som nettoskuld / nettoskuld + eget kapital med hybridkapital räknat som 50 procent skuld enligt S&P:s metodik.
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Heimstadens organisation
Bolagets huvudkontor är beläget i Malmö. Vid slutet av 2020 hade 

Heimstaden 51 förvaltningskontor i anslutning till de områden där 

Bolaget äger fastigheter. Administration och underhåll av 

fastigheterna sköts huvudsakligen av Bolagets anställda i de 

städer där fastigheterna ägs. Huvudkontorsfunktioner, inklusive 

egen juridisk och finansiell expertis samt koncernledning, finns på 

Bolagets huvudkontor i Malmö samt i Oslo och Köpenhamn. 

När Koncernen expanderar på nya marknader och samtidigt gör 

förvärv på befintliga behövs många kompetenta medarbetare som 

snabbt ska integreras i verksamheten. En av HR-funktionens 

viktigaste roller är därför att bygga för tillväxt genom att anpassa 

och justera processer och verktyg för att fungera även utanför 

Sverige, Danmark och Norge. Under 2020 rekryterade Heimsta-

den cirka 801 nya medarbetare, där den största ökningen är 

hänförlig till förvärv i Tjeckien. 

Vid årets slut 2020 var antalet anställda 1 372 (varav 600 kvinnor 

och 772 män), vid årets slut 2019 var antalet anställda 571 (varav 

211 kvinnor och 360 män) och vid årets slut 2018 var antalet 

anställda 448 (varav 170 kvinnor och 278 män). 

Antal anställda per den 31 december 2020

Män Kvinnor Totalt

Sverige 234 159 393

Danmark 76 50 126

Norge 81 52 133

Nederländerna 67 50 117

Tyskland 13 10 23

Tjeckien 301 279 580

Totalt 772 600 1 372

Heimstadens hållbarhetsarbete
Heimstaden prioriterar ett aktivt arbete med hållbarhets- och miljöfrågor. Hållbarhet är flerdimensionellt – det kräver socialt engage-

mang och miljöskydd, klimatskydd, säkra och attraktiva arbetsplatser och en hållbar värdekedja. Heimstaden har för avsikt att bidra till 

att lösa dessa utmaningar och inspirera och berika samhällen som Bolaget verkar inom. I linje med Parisavtalet är Heimstaden 

fokuserat på att minska sitt koldioxidavtryck och förbättra energieffektiviteten i sina fastigheter. Vidare har Heimstaden som målsätt-

ning att investera i säkrare stadsdelar, sociala hyresavtal och anpassningsåtgärder som ekosystemtjänster, biologisk mångfald och 

olika typer av grönområden.

A

A-

B

B-

C

C-

D

D-

Första CDP-betyget

I augusti 2020 lämnade Heimstaden Bostad in sin första CDP-rapport  

baserad på redovisningen för 2019, vilken erhöll betyget C. CDP är det  

mest omfattande systemet för insamling av självrapporterad klimatdata  

världen över. Genom att delta i den ger bolagen investerare en transparent  

översikt av hur väl bolagen hanterar klimatförändringar. Den fullständiga  

CDP-rapporten finns på www . cdp . net.

CDP:s klimatlista

A: Implementerar nuvarande bästa praxis

B: Diskuterar samordnade åtgärder för klimatfrågor

C: Kunskap om påverkan på och av klimatfrågor

D: Transparens kring klimatfrågor

– byggnadsisolering, optimering

av värme- och ventilationssystem,

smarta kontrollsystem, effektiv

belysning med mera.

1 Energi-
effektivitet

– minskad utsläppsintensitet 

från fjärrvärme och el.

2 Renare 
energileveranser

– effektiv uppvärmning  

av utrymmen och energi- 

produktion för att ersätta 

fossila bränslen.

3 Byte 
av bränsle

– 100 procent förnybar 

energi på alla marknader 

där så är möjligt.

4 Förnybar 
energi
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Miljömål

Heimstaden har följande mål kopplade till klimat- och miljöarbete:

•• Introducera och integrera Heimstadens hållbarhetsstrategi 

i verksamheten i Polen.

•• Börja bygga ett miljöledningssystem.

•• Implementera EU:s taxonomikrav, inklusive rapportering.

•• Utföra en klimatbedömning av samtliga fastigheter på samtliga 

marknader.

•• Genomföra hållbarhetsprojekt avseende över 2 000 lägenheter 

i Tjeckien som täcker åtgärder som isolering och byte av  

värmesystem från kolbaserade fjärrvärmesystem till värme-

pumpar eller centrala gaspannor med låga utsläpp.

•• Integrera hållbarhetsrapportering ytterligare i den dagliga 

verksamheten.

Heimstadens regelefterlevnad och regelverk
Regelefterlevnad

Styrelsen övervakar företagsledningens arbete med intern 

kontroll, redovisning, fastighetvärdering, skattehantering och 

regelefterlevnad (inklusive riktlinjer avseende mutor och korrup-

tion). Företagsledningen granskar löpande de interna proces-

serna, delvis genom rapporteringen från genomförd internkontroll. 

Heimstaden prioriterar arbetet med regelefterlevnad eftersom det 

är en nyckelkomponent för att bibehålla och utveckla Bolagets 

renommé och även en viktig faktor i förhållande till Heimstadens 

förmåga att erhålla extern finansiering på acceptabla villkor, att 

attrahera och behålla hyresgäster samt att, till viss del, erhålla 

relevanta tillstånd och beslut.

Regelverk 

Heimstadens verksamhet består huvudsakligen av att äga och 

förvalta fastigheter, vilket innebär att Koncernens verksamhet är 

föremål för åtskilliga lagar och regler samt processer och beslut, 

både på politisk nivå och tjänstemannanivå. Som ett led i 

Heimstadens verksamhet ingår även kontinuerlig utveckling av 

fastigheterna och tillskapande av nya byggrätter (se ”Projekt- och 

fastighetsutveckling” nedan). De regelverk som påverkar 

Koncernens verksamhet utgörs därmed bland annat av plan- och 

bygglagen, miljöbalken, hälso- och miljöregler, hyreslagstiftning, 

byggnormer, säkerhetsföreskrifter, regler kring tillåtna bygg-

material, antikvarisk byggnadsklassning och olika former av 

kulturmärkningar. 

Heimstaden är även föremål för allmänna regelverk som gäller för 

alla aktiebolag och noterade bolag, till exempel skatterättsliga 

regler, redovisningsprinciper samt aktiebolagsrättsliga och 

aktiemarknadsrättsliga regler.

Covid-19
Covid-19 har fört med sig många utmaningar för samhället som 

helhet och för Heimstaden som bolag. I februari 2020 grundade 

Heimstaden en Covid Task Force med befogenhet att genomföra 

initiativ för att begränsa risken för smitta och bevara driftseffektivi-

tet. I mars 2020 introducerades fjärrarbete för merparten av 

Heimstadens anställda. All kundkontakt granskades från ett 

hälsoperspektiv och många av Heimstadens dagliga uppgifter, 

såsom rekrytering och lägenhetsvisningar, flyttades till Bolagets 

digitala plattformar. På grund av betydande ansträngningar från 

samtliga anställda i Koncernen har Covid-19 haft en mindre 

operativ påverkan på Koncernen och Koncernen lyckades att 

under 2020 expandera till nya marknader.

I slutet av 2019 fick högsta ledningen en omfattande krishante-

ringsträning, vilket visade sig vara värdefullare än vad man först 

hade förväntat sig. Efter de första indikationerna på en möjlig 

pandemi i februari 2020 bildade Heimstaden en krisgrupp med 

landschefer, HR och kommunikationsavdelningen. Vilka medlem-

mar som medverkade förändrades i takt med att behoven 

skiftade, men arbetsgruppen hade återkommande möten under 

hela året, från dagliga möten till varannan vecka beroende på 

allvaret i situationen. Arbetsgruppen var en plattform för kun-

skapsdelning och snabbt beslutsfattande. Insatser från ett land 

kunde snabbt tillämpas i andra länder. Mötena kommer att 

fortsätta så länge behovet finns.
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Fastighetsrelaterade nyckeltal för Heimstaden Bostad 
Per den 31 mars 2021 utgjorde fastigheterna i Sverige, Danmark och Norge cirka 65 procent av Heimstaden Bostads totala hyres-

intäkter. Heimstaden Bostads fastighetsbestånd består per den 31 mars 2021 av 114 041 fastigheter med ett verkligt värde om 

178,9 miljarder SEK. Fastigheterna utgörs till 91,5 procent av hyresbostäder, och till 8,5 procent av kommersiella fastigheter. Under 

perioden april 2020 – mars 2021 uppgick Heimstaden Bostads hyresintäkter till 6,9 miljarder SEK. Tabellen nedan visar fastighets-

relaterade nyckeltal för Heimstaden Bostad.

Fastighetsrelaterade nyckeltal för Heimstaden Bostad
Per 31 mars 2021 

SE NO DK NL DE CZ PL Totalt

Marknadsvärde på fastigheter på balansdagen (MSEK) 51 470 18 998 55 032 23 686 14 348 14 913 450 178 897 

Genomsnittligt marknadsvärde (SEK per kvm) 23 896 85 514 33 571 22 456 34 233 5 682 – 22 048 

Realekonomisk uthyrningsgrad bostäder (procent) 99,1 92,5 97,2 99,3 98,8 95,6 – 97,6

Antal lägenheter 31 559 4 590 16 048 13 338 5 706 42 800 – 114 041

Fastighetsvärde över tid för Heimstaden Bostad

SE DK NO DE NL CZ PL

Q1 202120202019201820172016

(Miljarder SEK)

19,9

43,7

72,3

113,3

143,8

178,9

Översikt av fastighetsbeståndet för Heimstaden 
Bostad
Heimstaden Bostads fastighetsportfölj är diversifierad och består 

enligt Bolagets uppfattning av hyreslägenheter av rätt kvalité på 

marknader med stark makroekonomi och gynnsam demografisk 

spridning.

Investeringar utgår från en gedigen analys av den specifika 

marknadssituationen för varje land och plats, där befolkningstill-

växt, bostadsbyggande och infrastruktur är viktiga beståndsdelar. 

Bolaget söker lägen i städer med stark ekonomisk utveckling och 

god befolkningstillväxt. Heimstaden Bostads målsättning är att 

fortsätta expandera på nya geografiska marknader i Europa och 

i december 2020 tillkännagav Heimstaden Bostad sin första 

investering i Polen. 

Efter förvärvet av HD Ejendomme A/S är Danmark Heimstaden 

Bostads största marknad sett till värde. I Danmark är Heimstaden 

nu landets största privata bostadsfastighetsägare med det största 

beståndet i och runt Köpenhamn. Även i Norge är Koncernen den 

största privata aktören, med beståndet fokuserat i och kring Oslo. 

I Tyskland bedrivs verksamheten i Berlin och Bielefeld. I Neder-

länderna finns Heimstaden Bostad över hela landet, med störst 

koncentration kring de större städerna i den södra delen av 

landet. 
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Det totala fastighetsbeståndet vid 2020 års slut värderades till 

144 miljarder SEK och den totala arean bestod till 93 procent av 

bostadsfastigheter och 7 procent av kommersiella fastigheter, 

som huvudsakligen bestod av butiker och små kontor på 

bottenvåningarna i bostadsfastigheterna. Tabellen nedan visar 

förändring av marknadsvärde för förvaltningsfastigheter för 

Heimstaden Bostad.

Förändring marknadsvärde förvaltningsfastigheter

Belopp i MSEK Kv1 2021 2020 2019 2018 2017

Ingående balans 143 806 113 331 72 329 43 689 19 912

Avyttrat –25 –65 –3 –13 –526

Förvärv 26 102 25 445 33 261 24 737 22 085

Investeringar 1 435 2 743 2 575 1 265 391

Valutaförändringar 3 190 –5 583 388 –59 32

Marknadsvärde efter transaktionsdagen 174 508 135 872 108 551 69 619 41 894

Orealiserade värdeförändringar 4 389 7 934 4 780 2 711 1 795

Utgående balans 178 897 143 806 113 331 72 329 43 689

Sverige

Heimstaden Bostad ägde per den 31 mars 2021 31 559 bostäder i 31 städer över hela landet. Bolagets kunder utgörs av såväl studenter 

och enpersonshushåll som familjer och pensionärer. Tabellen nedan visar fastighetsrelaterade nyckeltal för Heimstaden Bostad i Sverige.

Fastighetsrelaterade nyckeltal – Sverige
Kv1 2021 2020 2019 2018 2017 2016

Marknadsvärde på fastigheter på balansdagen (MSEK) 51 470 49 690 41 241 35 881 30 068 19 912

Hyresintäkter (MSEK) 661 2 429 2 222 2 008 1 478 796

Driftnetto (MSEK) 301 1 254 1 065 985 718 392

Överskottsgrad (procent) 45,5 51,6 47,9 48,8 48,6 49,3

Ekonomisk uthyrningsgrad bostäder (procent) 97,9 98,3 98,3 98,7 – –

Danmark

Heimstaden Bostad är den största privata bostadsfastighetsaktören i Danmark och under första delen av 2021 förvärvade Bolaget 

6 237 lägenheter som är fördelade över hela landet. Heimstaden Bostads totala fastighetsbestånd i Danmark bestod per den 31 mars 2021 

av 16 048 lägenheter runt om i Danmark. Tabellen nedan visar fastighetsrelaterade nyckeltal för Heimstaden Bostad i Danmark.

Fastighetsrelaterade nyckeltal – Danmark
Kv1 2021 2020 2019 2018 2017 2016

Marknadsvärde på fastigheter på balansdagen (MSEK) 55 032 36 200 34 645 20 927 5 981 –

Hyresintäkter1) (MSEK) 595 1 485 1 236 619 60 –

Driftnetto (MSEK) 403 962 810 400 40 –

Överskottsgrad (procent) 67,7 64,8 65,5 65,0 67,1 –

Ekonomisk uthyrningsgrad bostäder (procent) 95,5 94,5 94,3 94,2 – –

1) Hyresintäkterna i de presenterade siffrorna skiljer sig från de hyresintäkter som använts i värderingsrapporten för Danmark. De presenterade siffrorna har avseende en fastighet 
inkluderats med cirka 1,1 miljoner DKK, vilket är de kvartalsvisa hyresintäkterna, och siffrorna som har använts i värderingsrapporten uppgår till cirka 3,5 miljoner DKK, vilket motsvarar 
de årliga hyresintäkterna.

Nederländerna

Heimstaden Bostad ägde per den 31 mars 2021 13 338 lägenheter fördelade på 3 216 fastigheter. Heimstaden Bostads fastighetsbestånd 

i Nederländerna består av dels lägenheter som träffas av regler om hyresreglering, dels av lägenheter som är föremål för marknadshyra. 

Tabellen nedan visar fastighetsrelaterade nyckeltal för Heimstaden Bostad i Nederländerna.

Fastighetsrelaterade nyckeltal – Nederländerna
Kv1 2021 2020 2019 2018 2017 2016

Marknadsvärde på fastigheter på balansdagen (MSEK) 23 686 23 365 17 781 – – –

Hyresintäkter (MSEK) 279 1 029 172 – – –

Driftnetto (MSEK) 165 569 93 – – –

Överskottsgrad (procent) 59,3 55,3 54,0 – – –

Ekonomisk uthyrningsgrad bostäder (procent) 96,6 96,6 96,6 – – –
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Norge

Fastighetsbeståndet koncentreras till Oslo-området med 4 590 lägenheter. Tabellen nedan visar fastighetsrelaterade nyckeltal för 

 Heimstaden Bostad i Norge.

Fastighetsrelaterade nyckeltal – Norge
Kv1 2021 2020 2019 2018 2017 2016

Marknadsvärde på fastigheter på balansdagen (MSEK) 18 998 17 008 17 372 15 521 7 640 –

Hyresintäkter (MSEK) 163 649 689 604 82 –

Driftnetto (MSEK) 116 432 433 369 46 –

Överskottsgrad (procent) 71,2 66,5 62,8 61,1 56,5 –

Ekonomisk uthyrningsgrad bostäder (procent) 92,1 93,3 97,8 97,9 – –

Tjeckien

Heimstaden Bostads fastighetsportfölj i Tjeckien bestod per den 31 mars 2021 av 42 800 lägenheter. Heimstaden Bostad är den största 

privata bostadsfastighetsaktören i landet. Tabellen nedan visar fastighetsrelaterade nyckeltal för Heimstaden Bostad i Tjeckien.

Fastighetsrelaterade nyckeltal – Tjeckien
Kv1 2021 2020 2019 2018 2017 2016

Marknadsvärde på fastigheter på balansdagen (MSEK) 14 913 13 826 – – – –

Hyresintäkter (MSEK) 270 896 – – – –

Driftnetto (MSEK) 197 646 – – – –

Överskottsgrad (procent) 72,8 72,1 – – – –

Ekonomisk uthyrningsgrad bostäder (procent) 92,3 91,5 – – – –

Tyskland

Fastighetsportföljen bestod per den 31 mars 2021 av 5 706 lägenheter. Gradvis kommer lägenheterna att renoveras vid behov, men 

enbart i samband med utflyttning. I Tyskland sköts fastighetsförvaltningen delvis av egen personal, delvis med stöd av en extern part. 

I januari 2021 förvärvade Heimstaden Bostad 3 902 lägenheter i Berlin. Tabellen nedan visar fastighetsrelaterade nyckeltal för Heimsta-

den Bostad i Tyskland.

Fastighetsrelaterade nyckeltal – Tyskland
Kv1 2021 2020 2019 2018 2017 2016

Marknadsvärde på fastigheter på balansdagen (MSEK) 14 347 3 716 2 292 – – –

Hyresintäkter (MSEK) 87 74 1 – – –

Driftnetto (MSEK) 47 32 1 – – –

Överskottsgrad (procent) 53,7 42,9 58,8 – – –

Ekonomisk uthyrningsgrad bostäder (procent) 96,8 96,5 97,4 – – –

Polen

Marknadsvärdet i Polen består av två forward-funding projekt där första projektet förväntas bli klart under andra halvåret av 2021.

Fastighetsrelaterade nyckeltal – Polen
Kv1 2021 2020 2019 2018 2017 2016

Marknadsvärde på fastigheter på balansdagen (MSEK) 450 – – – – –

Hyresintäkter (MSEK) – – – – – –

Driftnetto (MSEK) – – – – – –

Överskottsgrad (procent) – – – – – –

Ekonomisk uthyrningsgrad bostäder (procent) – – – – – –
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Detta avsnitt innehåller framåtriktade uttalanden som avspeglar 

Koncernens planer, uppskattningar och bedömningar. Förvalt-

ningsresultatet kan komma att skilja sig väsentligt från det som 

uttrycks i dessa framtidsinriktade uttalanden. Faktorer som kan 

orsaka eller bidra till sådana skillnader inkluderar, men är inte 

begränsat till, de antaganden som ligger till grund för dessa 

uttalanden samt i andra delar av Prospektet, inklusive avsnittet 

”Riskfaktorer”.

I tabellen nedan redovisar Heimstaden sin intjäningsförmåga 

under 12 månader per den 31 mars 2021. Intjäningsförmågan är 

inte och ska inte jämställas med en prognos för innevarande år 

eller för nästa 12–månadersperiod och bör endast ses som en 

teoretisk ögonblicksbild som redovisas enbart i informationssyfte. 

Aktuell intjäningsförmåga inbegriper inte en bedömning av 

framtida utveckling av hyresnivåer, vakanser, fastighetskostnader, 

räntor, värdeförändringar, förvärv eller försäljningar av fastigheter 

eller andra faktorer. Aktuell intjäningsförmåga baseras på de 

fastigheter som innehades per den 31 mars 2021 och deras 

finansiering. Därmed illustrerar den aktuella intjäningsförmågan 

Heimstadens årliga intäkter utifrån dessa. Följaktligen ingår inte 

transaktioner där Heimstaden fick tillträde efter den 31 mars 2021 

i beräkningen. 

Heimstadens resultaträkning påverkas också av fastighetsbestån-

dets värdeutveckling och framtida förvärv/försäljningar av 

fastigheter. Värdeförändringar av derivat är en annan post som 

påverkar resultatet. Inget av ovanstående har tagits med vid 

beräkningen av aktuell intjäningsförmåga, inte heller i posten 

Resultat från andelar i intressebolag. 

Intjäningsförmågan baseras på kontrakterade hyresintäkter, 

aktuella fastighetskostnader och administrationskostnader för 

fastighetsbeståndet. Kostnader för räntebärande skulder har 

baserats på Koncernens genomsnittliga ränta per balansdagen, 

inklusive effekterna från derivatinstrument. 

Informationen i detta avsnitt överensstämmer med den i delårs-

rapporten för perioden 1 januari – 31 mars 2021 offentliggjorda 

aktuella intjäningsförmågan. Den är jämförbar med Bolagets 

historiska finansiella information och har utarbetats i enlighet med 

Bolagets redovisningsprinciper. Informationen om aktuell intjäning 

har inte granskats av Bolagets revisor.

Aktuell intjäningsförmåga per den 31 mars 2021 

Belopp i MSEK 

Hyresintäkter 8 574

Serviceintäkter 575

Fastighetskostnader –3 857

Driftnetto 5 292

Bolagets administrationskostnader –318

Resultat före finansiella poster 4 974

Finansiella intäkter –

Räntekostnader på räntebärande skulder –1 592

Resultat 3 282

Nyckeltal

Driftnetto, % 61,7

Räntetäckningsgrad (ICR), ggr 3,1

Aktuell intjäningsförmåga
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Detta avsnitt innehåller utvald finansiell information avseende räkenskapsåren 2019–2020 samt 

perioderna januari – mars 2020 och januari – mars 2021. Den finansiella informationen för räkenskapsåren 

2019 och 2020 har hämtats från Heimstadens reviderade årsredovisning för räkenskapsåren 2019 och 

2020, vilka har upprättas i enlighet med årsredovisningslagen (1995:1554) samt IFRS och 

tolkningsuttalanden från IFRS Interpretation Committee (IFRIC) så som de har antagits av EU. 

Årsredovisningarna för räkenskapsåren 2019 och 2020 har reviderats av Bolagets revisorer  

Peter von Knorring och Ingemar Rindstig, Ernst & Young AB, i enlighet med vad som anges i tillhörande 

revisionsberättelser. Annan finansiell information i Prospektet har varken reviderats eller granskats av 

Bolagets revisorer om inte så uttryckligen anges.

Den finansiella informationen för perioderna januari – mars 2020 och januari – mars 2021 har hämtats från 

Bolagets oreviderade delårsrapporter för perioderna januari – mars 2020 och januari – mars 2021, vilka 

har upprättats i enlighet med IFRS. Delårsrapporten för januari – mars 2020 har varken reviderats eller 

översiktligt granskats av Bolagets revisorer. Delårsrapporten för januari – mars 2021 har översiktligt 

granskats av Bolagets revisorer. 

Viss information i Bolagets årsredovisningar för räkenskapsåren 2019 och 2020 samt delårsrapporterna 

för perioderna har införlivats via hänvisning och utgör en del av Prospektet, se avsnittet ”Legala frågor 

och övrig information – Handlingar som införlivats genom hänvisning” nedan. 

Utvald historisk finansiell 
information för Heimstaden 
konsoliderat
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Heimstadens konsoliderade resultaträkning i sammandrag

Belopp i MSEK
Kv1 2021  

(översiktligt granskat)

Kv1 2020  
(ej reviderat eller 

översiktligt granskat)
2020  

(reviderat)
2019  

(reviderat)

Hyresintäkter 2 066 1 497 6 992 4 863

Serviceintäkter* 190 69 – –

Fastighetskostnader – 1 010 –709 –3 125 –2 138

Driftnetto 1 246 857 3 867 2 725

   

Centrala administrationskostnader –87 –65 –229 –172 

Övriga rörelseintäkter 0 26 57 27 

Övriga rörelsekostnader –23 0 –2 –46 

Resultat från andel i intressebolag –3 –3 56 196 

Rörelseresultat före exploateringsfastigheter och  
justeringar av verkligt värde 1 133 814 3 749 2 729 

   

Värdeförändring fastigheter 4 380 1 933 7 977 6 517 

Inkomst från försäljning av fastigheter 48 –19 188 –

Rörelseresultat 5 561 2 728 11 914 9 247

Finansiella intäkter – 23 99 57 

Finansiella kostnader – Räntebärande skulder –362 –325 –1 371 –1 152 

Valutakursvinster och -förluster –511 118 400 –133 

Värdeförändring räntederivat 123 –129 –178 –107 

Finansiella kostnader – Nyttjanderättstillgångar – –8 –36 –29 

Övriga finansiella intäkter – –  – 6 

Övriga finansiella kostnader –62 –38 –188 –186 

Resultat före skatt 4 749 2 370 10 640 7 703 

   

Aktuell skatt –151 –146 –395 –259 

Uppskjuten skatt –875 –559 –1 892 –1 443 

Periodens resultat 3 723 1 665 8 353 6 001 

   

Övrigt totalresultat 2 518 –768 –4 493 432

Totalresultat 6 241 897 3 860 6 433

Periodens resultat hänförligt till:

Moderbolagets aktieägare 2 177 857 4 431 4 099

Innehav utan bestämmande inflytande 1 546 808 3 922 1 902 

Totalresultat hänförligt till:

Moderbolagets stamaktieägare 3 682 367 1 699 4 378

Moderbolagets Preferensaktieägare 12 12 47 47

Innehav utan bestämmande inflytande 2 548 518 2 144 2 008

Genomsnittligt antal utestående stamaktier, st 13 204 000 13 204 000 13 204 000 13 204 000

Genomsnittligt antal utestående Preferensaktier, st 2 343 750 2 343 750 2 343 750 2 343 750

Resultat per stamaktie 274 23 108 322

* Serviceintäkter separerades från posten hyresintäkter från och med Q1 2021, varför separat uppgift om serviceintäkter inte finns tillgängligt för helåren 2020 och 2019.
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Heimstadens konsoliderade balansräkning i sammandrag

Belopp i MSEK
2021-03-31  

(översiktligt granskat)

2020-03-31  
(ej reviderat eller 

översiktligt granskat)
2020-12-31  

(reviderat)
2019-12-31  

(reviderat)

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 80 73 74 72

Förvaltningsfastigheter 179 519 131 745 144 428 113 719 

Leasingavtal, nyttjanderätt – 1 152 749 895 

Materiella anläggningstillgångar 850 55 60  30

Andelar i intressebolag och joint ventures – 337 371 337 

Finansiella derivatinstrument – 942 – – 

Övriga finansiella anläggningstillgångar 1 299 667 931 580 

Summa anläggningstillgångar 181 748 134 971 146 613 115 633 

Omsättningstillgångar

Exploateringsfastigheter och pågående arbete bostadsrätter 1 344 767 1 292 865 

Kundfordringar 138 136 86 23 

Övriga kortfristiga fordringar 727 524 2 106 1 062 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 397 532 308 337 

Likvida medel 17 342 7 527 10 906 10 687 

Summa omsättningstillgångar 19 949 9 484 14 698 12 974 

  

SUMMA TILLGÅNGAR 201 697 144 456 161 311 128 606 

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Aktiekapital 78 78 78 78

Övrigt tillskjutet kapital 6 466 6 466 6 466 6 466

Hybridobligation 3 867 3 867 3 867 2 975

Övriga reserver –863 – –2 380 326

Balanserade vinstmedel 20 274 14 665 18 176 13 963

Hänförligt till moderbolagets aktieägare 29 821 25 076 26 206 23 808

Innehav utan bestämmande inflytande 65 314 40 519 49 959 36 134

Summa eget kapital 95 137 65 595 76 166 59 942

SKULDER

Långfristiga skulder

Långfristiga räntebärande skulder 49 753 41 054 39 153 39 743

Långfristiga icke-säkerställda räntebärande skulder 38 560 24 484 27 963 17 066

Långfristig skuld, finansiell leasing 777 1 154 748 896 

Finansiella derivatinstrument 343 – 433 65 

Andra skulder 834 – 903 –

Uppskjuten skatteskuld 6 395 4 209 5 446 3 640 

Summa långfristiga skulder 96 660 70 901 74 646 61 411 

Kortfristiga skulder

Kortfristiga räntebärande skulder 1 649 266 1 611 1 137 

Kortfristiga icke-säkerställda räntebärande skulder 5 173 5 200 6 354 4 000

Leverantörsskulder 484 603 477 332 

Kortfristiga skulder – 172 – 202 

Övriga kortfristiga skulder 1 432 933 917 994 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 152 785 1 126 569 

Finansiella instrument 10 – 14 – 

Summa kortfristiga skulder 9 900 7 960 10 499 7 254 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 201 697 144 456 161 311 128 606 
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Heimstadens konsoliderade rapport över kassaflöden i sammandrag

Belopp i MSEK
Kv1 2021  

(översiktligt granskat)

Kv1 2020  
(ej reviderat eller 

översiktligt granskat)
2020  

(reviderat)
2019  

(reviderat)

Den löpande verksamheten

Resultat före skatt 4 749 2 370 10 640 7 703 

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet

– Värdeförändring fastigheter –4 425 –1 914 –8 165 –6 517 

– Värdeförändring derivatinstrument –123 129 178 107 

– Finansiella kostnader – netto 415 348 – –

– Övriga poster som inte ingår i kassaflödet 660 –79 –370 –51 

Förändring rörelsekapital

Förändring av exploateringsfastigheter och pågående  
arbete bostadsrätter – – – –113 

Förändring av kortfristiga fordringar –225 –195 –293 –62 

Förändring av kortfristiga skulder 307 118 –92  360 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 1 358 777 1 898 1 427

Betald ränta –474 –299 – –

Erhållen ränta 0 23 – –

Betald skatt –153 –188 –364 –159 

Nettokassaflöde från den löpande verksamheten 731  313  1 535  1 267 

Investeringsverksamheten

Förvärv av förvaltningsfastigheter –13 653 –7 023 –12 894 –10 990 

Investering i befintliga fastigheter och projekt –1 364 –587 –2 988 –2 607 

Förvärv övriga anläggningstillgångar – – – –16 

Erlagd handpeng förvärv 1 495 514 –1 025 –536 

Övriga investeringar – – – –4 

Övriga fordringar kommande förvärv – – 140 –231

Försäljning av fastigheter – – – 14 

Förvärv dotterbolag – – – –72

Förvärv av andelar i intressebolag 23 –2 –14 –14 

Förändring lån till intressebolag – –142 –381 –361 

Förändring av finansiella tillgångar –105 –5 –28 –46 

Kassaflöde från investeringsverksamheten –13 605 –7 245 –17 190 –14 864 

Finansieringsverksamheten

Tillskott ifrån innehav utan bestämmande inflytande 7 144 4 000 7 610 8 644

Utdelning till innehav utan bestämmande inflytande –2 107 – –894 –465

Utdelning Preferensaktier –12 –12 –47 –47

Utdelning hybridobligation –318 –111 –294 –100

Emissionskostnader –50 –71 –153 –34

Emission hybridobligation 8 073 950 6 139 11 523

Emission av icke-säkerställda obligationer – – 16 132 –

Återbetalning av räntebärande skulder –1 834 –712 –12 404 –59

Lösen finansiella derivatinstrument – – 113 –

Utdelning från återbetalning av lån 8 348 – – –

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 19 244 4 044 16 202 19 461

Årets kassaflöde 6 370 –2 888 546 5 863

Likvida medel vid årets början 10 906 10 687 10 687 4 775 

Valutakursförändring i likvida medel 65 –272 –327 48 

Likvida medel vid årets slut 17 342 7 527 10 906 10 687 
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Utvalda nyckeltal för Heimstaden konsoliderat

I detta avsnitt presenteras utvalda nyckeltal för Heimstaden konsoliderat, inklusive vissa nyckeltal 

som inte är mått över finansiellt resultat eller finansiell ställning enligt IFRS (så kallade alternativa 

nyckeltal). De alternativa nyckeltalen är baserade på information som hämtats från Heimstadens 

reviderade årsredovisning för räkenskapsåren 2019 och 2020, och oreviderade delårsrapporter för 

perioderna januari – mars 2020 och januari – mars 2021 samt interna redovisnings- och 

rapporteringssystem som är föremål för Heimstadens interna kontroll över den finansiella 

rapporteringen. De alternativa nyckeltal som Heimstaden presenterar är inte vedertagna mått på 

finansiellt resultat enligt IFRS. Heimstaden anser att dessa mått ger värdefull kompletterande 

information till investerare och Heimstadens ledning då de möjliggör utvärdering av Bolagets 

prestation. Alternativa nyckeltal bör inte betraktas som substitut för resultaträknings-, balansräknings- 

eller kassaflödesposter som beräknas i enlighet med IFRS. De alternativa nyckeltalen indikerar inte 

nödvändigtvis om Heimstadens kassaflöde kommer att vara tillräckligt eller tillgängligt för att möta 

Heimstadens likviditetsbehov och är inte nödvändigtvis indikativa för Heimstadens historiska resultat. 

Alternativa nyckeltal är inte heller avsedda att utgöra någon form av indikation avseende Heimstadens 

framtida resultat. Eftersom alla bolag inte beräknar dessa och andra alternativa nyckeltal på samma 

sätt kan det sätt på vilket Heimstaden har valt att beräkna de alternativa nyckeltal som presenteras i 

Prospektet innebära att dessa nyckeltal inte är jämförbara med liknande mått som presenteras av 

andra bolag. 

Nyckeltal som beräknas enligt IFRS för Heimstaden konsoliderat
Kv1 2021 Kv1 2020 2020 2019

Fastighetsrelaterade nyckeltal

Uthyrningsbar area på balansdagen, kvm 8 113 837 6 692 369 7 029 969 4 031 310

Antal bostadslägenheter på balansdagen 114 041 97 792 103 345 54 863

Finansiella nyckeltal

Nettokassaflöde från den löpande verksamheten, MSEK 731 313 1 535 1 267

Genomsnittlig räntebindningstid lån efter derivat, år 2,7 2,5 2,8 2,6

Genomsnittlig kapitalbindningstid lån, år 11,1 10,3 10,1 10,1

Data per aktie

Antal utestående stamaktier vid periodens slut, st 13 204 000 13 204 000 13 204 000 13 204 000

Antal utestående Preferensaktier vid periodens slut, st 2 343 750 2 343 750 2 343 750 2 343 750

Genomsnittligt antal utestående stamaktier, st 13 204 000 13 204 000 13 204 000 13 204 000

Genomsnittligt antal utestående Preferensaktier, st 2 343 750 2 343 750 2 343 750 2 343 750

Alternativa nyckeltal som inte beräknas enligt IFRS för Heimstaden konsoliderat
Kv1 2021 Kv1 2020 2020 2019

Ekonomisk uthyrningsgrad, % 95,7 96,3 95,5 96,9

Realekonomisk uthyrningsgrad bostäder, % 97,6 98,0 97,3 –

Andel bostadsyta på balansdagen, % 91,5 92,7 93,1 90,8

Överskottsgrad, % 60,3 57,2 58,6 56,0

Soliditet, % 47,2 45,4 47,2 46,6

Genomsnittlig ränta, % 1,7 1,8 1,8 1,9

Nettoskuld 77 792 63 478 64 175 51 259

Netto belåningsgrad (LTV), % 43,3 48,2 44,4 45,1

Netto skuld / totala tillgångar 38,6 43,9 39,8 39,9

Belåningsgrad säkerställda lån, % 25,5 28,6 25,3 31,8

Kapitaltäckningsgrad, % 47,2 45,4 47,2 46,6

Substansvärde på balansdagen, MSEK 101 532 69 804 81 611 63 582

Skuld/EBITDA, ggr 19,5 21,4 19,5 21,3



INBJUDAN TILL TECKNING AV PREFERENSAKTIER I HEIMSTADEN AB (PUBL) 

UTVALD HISTORISK FINANSIELL INFORMATION FÖR HEIMSTADEN KONSOLIDERAT

48

Definitioner av nyckeltal som inte beräknas enligt IFRS för Heimstaden konsoliderat

Nyckeltal som inte beräknats enligt IFRS Definition Förklaring till användningen

Ekonomisk uthyrningsgrad bostäder, % Hyresintäkter netto dividerat med hyresintäkter brutto 
plus bedömd marknadshyra för ej uthyrda lägenheter.

Nyckeltalet visar hur stor andel av hyresintäkterna som 
är införtjänade jämfört mot teoretiskt möjligt.

Realekonomisk uthyrningsgrad 
bostäder, %

Hyresintäkter netto dividerat med hyresintäkter brutto 
plus bedömd marknadshyra för ej uthyrda lägenheter, 
justerat för frivilliga vakanser till följd av standard höjningar.

Nyckeltalet visar hur stor andel av hyresintäkterna som 
är införtjänade jämfört mot teoretiskt möjligt, justerat 
för frivilliga vakanser.

Andel bostadsyta på balansdagen, % Bostadsyta dividerat med total fastighetsyta. Nyckeltalet visar andelen fastighetsyta som består av 
bostadsyta.

Överskottsgrad, % Driftnetto i procent av hyresintäkterna. Nyckeltalet visar Bolagets hyresintäkter i relation med 
driftnettot.

Soliditet, % Eget kapital i procent av balansomslutningen. Nyckeltalet visar hur stor andel av Bolagets tillgångar 
som finansieras av eget kapital.

Genomsnittlig ränta, % Genomsnittlig ränta på balansdagen för räntebärande 
skulder med hänsyn tagen till räntederivat.

Nyckeltalet visar Bolagets genomsnittliga ränta.

Nettoskuld Räntebärande skulder minus finansiella tillgångar och 
likvida medel.

Nyckeltalet visar hur mycket av skulderna som inte 
motsvaras av likvida tillgångar.

Netto belåningsgrad (LTV), % Nettoskuld som andel av fastighetsvärdet. Nyckeltalet visar hur stor del av fastighetsvärdet som 
är belånat med skulder.

Nettoskuld / totala tillgångar, % Nettoskuld som andel av totala tillgångar. Nyckeltalet visar hur stor del av verksamheten som är 
belånad med skulder.

Belåningsgrad säkerställda lån, % Säkerställda lån som andel av totala tillgångar. Nyckeltalet visar hur stor del av verksamheten som 
utgör säkerhet för lån.

Kapitaltäckningsgrad, % Eget kapital i procent av balansomslutningen. Nyckeltalet visar hur stor andel av Bolagets skuld som 
finansieras av eget kapital.

Substansvärde på balansdagen, MSEK Eget kapital med tillägg av uppskjuten skatteskuld. Nyckeltalet ger ett justerat och kompletterande mått 
på storleken på eget kapital.

Skuld/EBITDA, ggr 12 månaders genomsnittliga räntebärande skulder 
dividerat med resultat före finansiella poster med 
återläggning av avskrivningar.

Nyckeltalet belyser relationen mellan Bolagets skulder 
och lönsamhetsmåttet EBITDA.
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Avstämningar av alternativa nyckeltal som ej definieras enligt IFRS för Heimstaden konsoliderat

Ekonomisk uthyrningsgrad bostäder, % Kv1 2021 Kv1 2020 2020 2019

Hyresintäkter från bostäder 1 977 1 405 1 698 –

Teoretiska hyresintäkter från tomma bostäder 84 51 77 –

Teoretiska hyresintäkter 2 061 1 457 1 775 –

Ekonomisk uthyrningsgrad bostäder, % 95,7 96,3 95,5 –

Realekonomisk uthyrningsgrad bostäder, % Kv1 2021 Kv1 2020 2020 2019

Teoretiska hyresintäkter 2 061 1 457 1 775 –

Justerat för frivilliga vakanser –47 –29 –46 –

Justerat teoretiska hyresintäkter 2 014 1 428 1 729 –

Realekonomisk uthyrningsgrad bostäder, % 97,6 98,0 97,3 –

Andel bostadsyta på balansdagen, % Kv1 2021 Kv1 2020 2020 2019

Bostadsyta per balansdagen 7 420 968 6 201 954 6 546 148 3 660 839

Lokalyta per balansdagen 692 869 490 415 483 821 370 471

Total yta per balansdagen 8 113 837 6 692 369 7 029 161 4 031 310

Andel bostadsyta på balansdagen, % 91,5 92,7 93,1 90,8

Driftnetto, % Kv1 2021 Kv1 2020 2020 2019

Hyresintäkter 2 066 1 497 6 992 4 863

Driftnetto 1 246 857 3 867 2 725

Driftnetto, % 60,3 57,2 55,3 56,0

Soliditet, % Kv1 2021 Kv1 2020 2020 2019

Eget kapital 95 137 65 595 76 166 59 942

Räntebärande efterställda aktieägarlån – – – –

Eget kapital inklusive räntebärande aktieägarlån 95 137 65 595 76 166 59 942

Balansomslutning 201 697 144 456 161 311 128 606

Soliditet inklusive aktieägarlån, % 47,2 45,4 47,2 46,6

Nettoskuld Kv1 2021 Kv1 2020 2020 2019

Räntebärande skulder 95 134 71 005 75 081 61 946

Likvida medel –17 342 –7 527 –10 906 –10 687

Nettoskuld 77 792 63 478 64 175 51 259

Netto belåningsgrad (LTV), % Kv1 2021 Kv1 2020 2020 2019

Nettoskuld 77 792 63 478 64 175 51 259

Investeringsfastigheter 179 519 131 745 144 428 113 719

Netto belåningsgrad (LTV), % 43,3 48,2 44,4 45,1

Nettoskuld / totala tillgångar, % Kv1 2021 Kv1 2020 2020 2019

Nettoskuld 77 792 63 478 64 175 51 259

Totala tillgångar 201 697 144 456 161 311 128 606

Nettoskuld / totala tillgångar, % 38,6 43,9 39,8 39,9

Belåningsgrad säkerställda lån, % Kv1 2021 Kv1 2020 2020 2019

Långfristiga säkerställda räntebärande skulder 49 753 41 054 39 153 39 743

Kortfristiga säkerställda räntebärande skulder 1 649 266 1 611 1 137

Totala tillgångar 201 697 144 456 161 311 128 606

Belåningsgrad säkerställda lån, % 25,5 28,6 25,3 31,8
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Kapitaltäckningsgrad, % Kv1 2021 Kv1 2020 2020 2019

Eget kapital 95 137 65 595 76 166 59 942

Summa skulder 106 560 78 861 85 145 68 665

Kapitaltäckningsgrad, % 47,2 45,4 47,2 46,6

Substansvärde på balansdagen, MSEK Kv1 2021 Kv1 2020 2020 2019

Eget kapital 95 137 65 595 76 166 59 942

Uppskjuten skatteskuld 6 395 4 209 5 446 3 640

Substansvärde 101 532 69 804 81 611 63 582

Skuld/EBITDA*, ggr Kv1 2021 Kv1 2020 2020 2019

Räntebärande skulder 79 458 65 483 73 426 58 399

EBITDA 4 076 3 050 3 760 2 735

Skuld/EBITDA, ggr 19,5 21,4 19,5 21,3
*Beräkning av EBITDA Kv1 2021 Kv1 2020 2020 2019

Rörelseresultat före exploateringsfastigheter och justeringar av verkligt värde 4 068 3 060 3 749 2 729

Avskrivningar 9 10 12 6

EBITDA 4 076 3 050 3 760 2 735
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Utvald historisk finansiell 
information för Heimstaden Isolerat

Den finansiella informationen för räkenskapsåren 2019 och 2020 samt för perioden januari – mars 2021 

har hämtats från Heimstadens interna redovisningssystem och avser Heimstaden Isolerat. Heimstaden 

väljer att presentera dessa siffror då Heimstaden anser att de ger värdefull information till investerare 

avseende förmågan att betala utdelningarna till Preferensaktieägare. Heimstaden anser att dessa siffror 

bättre visar de tillgångar, skulder och kassaflöden som en investerare i Bolaget direkt, eller indirekt får ta 

del av. Siffrorna är inte översiktligt granskade eller reviderade av Bolagets revisorer.

Kv1 2021 Kv1 2020 2020 2019

Tillgångar

Andel av Heimstaden Bostads substansvärde 37 525 27 201 30 402 23 101

Förvaltningsfastigheter 622 388 622 388

Tillgångar 38 147 27 589 31 024 23 489

Nettoskuld

Räntebärande säkerställd skuld 198 200 301 200

Räntebärande icke säkerställd skuld 7 733 3 000 4 000 3 000

Likvida medel –3 640 –3 684 –3 270 –6 342

Nettoskuld 4 292 –484 1 031 –3 142

Belåningsgrad, %

Nettoskuld 4 292 –484 1 031 –3 142

Tillgångar 38 147 27 589 31 024 23 489

Belåningsgrad % 11,3 –1,8 3,3 –13,4

Nettoskuld, inklusive 100 % hybridobligationer

Räntebärande säkerställd skuld 198 200 301 200

Räntebärande icke säkerställd skuld 7 733 3 000 4 000 3 000

Hybridobligationer 3 867 3 867 3 867 2 975

Likvida medel –3 640 –3 684 –3 270 –6 342

Nettoskuld, inklusive 100 % hybridobligationer 8 158 3 383 4 898 –167

Belåningsgrad, inklusive hybridobligationer, %

Nettoskuld, inklusive hybridobligationer 8 158 3 383 4 898 –167

Tillgångar 38 147 27 589 31 024 23 489

Belåningsgrad, inklusive hybridobligationer, % 21,4 12,3 15,8 –0,7

Justerat resultat före finansiella kostnader

Operativa intäkter 287 181 262 147

Operativa kostnader –240 –158 –218 –136

Utdelning stamaktier 1 636 400 400 0

Utdelning A-preferensaktier 277 184 184 127

Utdelning B-preferensaktier 553 349 349 246

Justerat resultat före finansiella kostnader 2 512 957 977 384

Räntetäckningsgrad (ICR), ggr 

Justerat resultat före finansiella kostnader 2 512 957 977 384

Finansiella kostnader –141 –102 –113 –106

Räntetäckningsgrad (ICR), ggr 17,9 9,4 8,7 3,6

Räntetäckningsgrad (ICR), inklusive hybridutdelningar, ggr 

Justerat resultat före finansiella kostnader 2 512 957 977 384

Finansiella kostnader –141 –102 –113 –106

Utdelning hybrid –244 –120 –230 –45

Räntetäckningsgrad (ICR), inklusive hybridutdelningar, ggr 6,5 4,3 2,9 2,5
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Tabellerna i detta avsnitt redovisar Koncernens kapitalisering och räntebärande skuldsättning på 

koncernnivå per den 31 mars 2021. För ytterligare information om Heimstadens aktiekapital och aktier, 

se avsnittet ”Aktier, aktiekapital och ägarförhållanden”.

Tabellerna i detta avsnitt bör läsas tillsammans med avsnittet ”Utvald historisk finansiell information” och 

de rapporter som delvis har införlivats genom hänvisning (se avsnittet ”Legala frågor och övrig 

information – Handlingar som införlivats genom hänvisning”).

Kapitalisering
Nedanstående tabell återger information om Koncernens egna 

kapital och skuldsättning per den 31 mars 2021. Endast ränte-

bärande skulder redovisas.

Belopp i MSEK 31 mars 2021

Kortfristiga skulder 

Mot garanti eller borgen* 0

Mot säkerhet* 1 649

Utan garanti/borgen eller säkerhet* 5 173

Summa kortfristiga skulder 6 822

Långfristiga skulder 

Mot garanti eller borgen* 12 286

Mot säkerhet* 49 753

Utan garanti/borgen eller säkerhet* 26 273

Summa långfristiga skulder 88 312

Eget kapital

Aktiekapital 78

Övrigt tillskjutet kapital 6 466

Reserver m.m. 88 593

Summa eget kapital 95 137

*  Posterna motsvarar en del av posten Räntebärande skulder i Bolagets översiktligt 
granskade delårsrapport för perioden 1 januari – 31 mars 2021. 

Nettoskuldsättning
I det nedanstående redogörs för Koncernens nettoskuldsättning 

per den 31 mars 2021.

Belopp i MSEK 31 mars 2021

(A) Kassa och bank 17 342

(B) Andra likvida medel –

(C) Övriga finansiella tillgångar 727

(D) Likviditet (A) + (B) + (C) 18 069

(E) Kortfristiga finansiella skulder (inklusive 
skuldinstrument, men exklusive den kortfristiga 
andelen av långfristiga finansiella skulder) 1 690

(F) Kortfristig andel av långfristiga skulder 5 132

(G) Kortfristig finansiell skuldsättning (E) + (F) 6 822

(H) Kortfristig finansiell skuldsättning netto (G) – (D) –11 247

(I) Långfristiga finansiella skulder (exklusive kortfristig 
andel och skuldinstrument)* 50 529

(J) Skuldinstrument 38 560

(K) Långfristiga leverantörsskulder och andra skulder –

(L) Långfristig finansiell skuldsättning (I) + (J) + (K) 89 089

(M) Total finansiell skuldsättning (H) + (L) 77 842

*  Posten ”Långfristiga finansiella skulder” består av leasingskuld enligt IFRS uppgående 
till 777 MSEK. 

Kapitalisering och annan 
finansiell information



INBJUDAN TILL TECKNING AV PREFERENSAKTIER I HEIMSTADEN AB (PUBL) 

KAPITALISERING OCH ANNAN FINANSIELL INFORMATION

53

Indirekta skulder och eventualförpliktelser
Koncernen hade per den 31 mars 2021 externa 

eventualförpliktelser och externt ställda säkerheter om totalt cirka 

70,9 miljarder SEK. 

Redogörelse för rörelsekapital
Det är Heimstadens uppfattning att det befintliga rörelsekapitalet 

per dagen för Prospektet är tillräckligt för Heimstadens aktuella 

behov den kommande tolvmånadersperioden. Med rörelsekapital 

avses här Heimstadens möjlighet att få tillgång till likvida medel för 

att fullgöra sina betalningsförpliktelser vartefter de förfaller till 

betalning.

Väsentliga finansieringsavtal
Obligationer

Bolaget har från och med 2019 till och med 2020 emitterat tre 

noterade seniora icke-säkerställda företagsobligationslån med ett 

totalt nominellt belopp om 4 150 MSEK.1) Därutöver har Bolaget 

emitterat en hybridobligation till ett nominellt belopp om 

4 000 MSEK och ett seniort icke-säkerställt företagsobligationslån 

denominerat i euro till ett nominellt belopp om 350 MEUR. 

Samtliga obligationer är noterade på Nasdaq Stockholm. 

De översiktliga villkoren för respektive obligationslån framgår av 

tabellen nedan. I övrigt innehåller villkoren sedvanliga bestämmel-

ser om förtidsinlösen och vissa åtaganden (inklusive, bland annat, 

begränsningar avseende ställande av säkerhet för annan skuld 

samt bestämmelser avseende kontrollägarförändringar). 

Översiktliga villkor för obligationer

Emitterat belopp Rambelopp Förfallodag Räntetyp Räntebas ISIN

1 750 MSEK 1 750 MSEK 31 maj 2023 Rörlig STIBOR 3M + 3,25 procent SE0012622249

1 200 MSEK 5 000 MSEK 15 januari 2024 Rörlig STIBOR 3M + 3,30 procent SE0014991345

1 200 MSEK 5 000 MSEK 15 oktober 2025 Rörlig STIBOR 3M + 4,00 procent SE0014991352

   350 MEUR 450 MEUR 9 mars 2026 Fast 4,25 procent SE0015657903

4 000 MSEK 5 000 MSEK N/A Rörlig STIBOR 3M + 5,90 procent SEK ISIN: SE0012455111

EUR ISIN: SE0012455129

MTN-program

Den 28 januari 2021 offentliggjorde Heimstaden att Bolaget 

upprättat ett obligationsprogram för så kallade medium term 

notes (”MTN-programmet”). MTN-programmet utgör en del av 

Bolagets skuldfinansiering och har en ram om 10 000 MSEK 

under vilken Heimstaden har möjlighet att på kapitalmarknaden 

löpande uppta lån i SEK, EUR eller NOK med en löptid om lägst 

ett år. Förfallodatum bestäms efter förutsättningarna vid respek-

tive emissionstillfälle och med hänsyn tagen till regulatoriska och 

legala restriktioner för låntagaren och de relevanta valutorna vid 

varje given tidpunkt.

Heimstaden Bostad 

Heimstaden Bostad har upprättat tre obligationsprogram för så 

kallade euro medium term notes (”EMTN-programmen”). Det 

första programmet upprättades den 14 november 2018 och har 

en ram om 2 500 MEUR (”EMTN-program 1”). Det andra 

programmet upprättades den 21 november 2019 och har en ram 

om 4 000 MEUR (”EMTN-program 2”). Det tredje programmet 

upprättades den 4 augusti 2020 och har en ram om 8 000 MEUR 

(”EMTN-program 3”). 

Heimstaden Bostad har emitterat företagsobligationslån och även 

dess dotterbolag har emitterat företagsobligationslån inom 

ramarna för EMTN-programmen. Fem obligationer är denomine-

rade i SEK, sex obligationer i EUR och sex i NOK. Därutöver har 

Heimstaden Bostad emitterat tre hybridobligationer till ett totalt 

nominellt belopp om 2 100 MEUR, alla denominerade i EUR. 

Samtliga obligationslån denominerade i NOK är noterade på Oslo 

Børs. Resterande obligationslån och hybridobligationer är 

noterade på Euronext Dublin.

De översiktliga villkoren för obligationslånen framgår av tabellerna 

nedan. Villkoren för respektive obligationslån innehåller i övrigt 

sedvanliga bestämmelser om förtidsinlösen och vissa åtaganden 

(inklusive, bland annat, begränsningar avseende ställande av 

säkerhet för annan skuld samt bestämmelser avseende 

kontrollägarförändringar).

1) Två tap issues har genomförts i januari 2021 inom ramarna för obligationsprogram 2020/2024 (ISIN SE0014991345) och obligationsprogram 2020/2025 
(ISIN SE0014991352) om 700 MSEK vardera.
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Obligationer noterade i SEK 

Emitterat belopp (MSEK) EMTN-program Förfallodag Räntetyp Räntebas ISIN

1 000 1 7 september 2022 Rörlig STIBOR 3M + 2,00 procent XS1918010833

1 200 3 26 maj 2022 Rörlig STIBOR 3M + 1,75 procent XS2179086983

   500 2 29 december 2022 Rörlig STIBOR 3M + 1,30 procent XS2194280736

   400 3 25 februari 2025 Fast 1,368 procent XS2259781230

   800 3 februari 2025 Rörlig STIBOR 3M + 1,30 procent XS2259800121

Obligationer noterade i EUR

Emitterat belopp (MEUR) EMTN-program Förfallodag Räntetyp Räntebas ISIN

700 1 5 september 2023 Fast 2,125 procent XS1958655745

500 2 21 januari 2026 Fast 1,125 procent XS2105772201

 50 3 4 maj 2035 Fast 2,8 procent XS2168047087

 50 3 4 maj 2035 Fast 2,8 procent XS2161838276

700* 3 3 mars 2027 Fast 1,375 procent XS2225207468

500* 3 12 januari 2023 Rörlig EURIBOR 3M + 0,6 procent XS2284258345

*  Obligationerna har emitterats av Heimstaden Bostads nederländska dotterbolag Heimstaden Bostad Treasury B.V. Heimstaden Bostad har lämnat en garanti för lånet under 
EMTN-program 3. 

Obligationer noterade i NOK 

Emitterat belopp (MNOK) EMTN-program Förfallodag Räntetyp Räntebas ISIN

   500 1 7 juni 2024 Rörlig NIBOR 3M + 2,40 procent NO0010838899

   400 3 25 februari 2025 Fast 2,019 procent NO0010906951

   400 3 februari 2025 Rörlig NIBOR 3M + 1,35 procent NO0010906944

1 250 3 22 april 2026 Rörlig NIBOR 3M + 95 NO0010976327

   350 3 24 april 2028 Rörlig NIBOR 3M + 115 NO0010976335

   200 3 22 april 2024 Rörlig NIBOR 3M + 75 NO0010976319

Hybridobligationer

Emitterat belopp (MEUR) Non-call period (år) Förfallodag Räntetyp Räntebas ISIN

800 5,25 N/A Fast 3,248 procent XS2010037765

500 5,50 N/A Fast 3,375 procent XS2125121769

800 6,25 N/A Fast 2,625 procent XS2294155739

Pågående och beslutade väsentliga investeringar
Investeringar är en naturlig del av Koncernens verksamhet och 

sker kontinuerligt i pågående projekt. Efter den 31 december 

2020 och fram till den 31 mars 2021 investerade Heimstaden 

13 653 MSEK i förvärv av fastigheter och dotterbolag, 

1 364 MSEK avsåg investeringar i fastigheter varav 46 MSEK 

avser built-to-sell i Norge, –1 495 MSEK avsåg erlagd handpen-

ning för avtalade förvärv, –23 MSEK avsåg förändring i lån till 

intressebolag, och 105 MSEK avsåg övriga investeringar. Vidare 

har Heimstaden signerat förvärv om 659 MSEK som avser 

investeringar fram till slutet av 2021. Samtliga pågående och 

beslutade väsentliga investeringar har och kommer att finansieras 

med likvida medel och befintliga krediter.

Utöver vad som har angetts ovan har Heimstaden inte gjort några 

väsentliga investeringar sedan den 31 december 2020 eller 

lämnat några fasta åtaganden avseende väsentliga investeringar.

Den senaste utvecklingen och aktuella trender
De senaste utvecklingstrenderna sedan den 31 december 2020 

framgår av avsnitten ”Riskfaktorer” och ”Verksamhetsöversikt”. 

Utöver det som beskrivs i nämnda avsnitt samt i detta avsnitt 

under ”– Betydande förändringar efter den 31 mars 2021”, finns 

det per dagen för Prospektet inte några för Bolaget kända trender, 

osäkerheter, krav, åtaganden eller händelser som med rimlig 

sannolikhet kommer att få en väsentlig inverkan på Bolagets 

utsikter under det innevarande räkenskapsåret.

Betydande förändringar efter den 31 mars 2021
Efter offentliggörandet av kvartalsrapporten avseende perioden 

1 januari till 31 mars 2021 har Heimstaden Bostad förvärvat 

1 118 hyresrätter i Linköping från det kommunala bostadsbolaget 

Stångåstaden till ett värde av 2,5 miljarder SEK, med tillträde i juli 

2021. Utöver vad som nämnts har inga betydande förändringar av 

Bolagets finansiella ställning eller resultat inträffat sedan den 

31 mars 2021. 
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Styrelse, ledande 
befattningshavare och revisor 

Styrelse
Enligt Heimstadens bolagsordning ska styrelsen bestå av lägst tre och högst 15 styrelseledamöter med lägst noll och högst fem 

suppleanter. Styrelsen består för närvarande av fyra ordinarie ledamöter, inklusive styrelseordföranden, utan suppleanter, valda av 

årsstämman den 8 april 2021 för tiden intill slutet av årsstämman 2022. Tabellen nedan visar ledamöterna i styrelsen, deras 

befattning och året de valdes in i styrelsen.

Översikt av styrelseledamöter

Namn Befattning Ledamot i Heimstaden sedan 

Ivar Tollefsen Styrelseordförande 2005

John Giverholt Styrelseledamot 2018

Fredrik Reinfeldt Styrelseledamot 2021

Vibeke Krag Styrelseledamot 2021

Nedan redovisas uppgifter om styrelseledamöterna avseende födelseår, befattning samt året de valdes in i styrelsen, huvudsaklig 

utbildning, nuvarande uppdrag, tidigare uppdrag de senaste fem åren samt aktieinnehav i Heimstaden. Uppdrag i dotterbolag 

inom Koncernen har exkluderats. Samtliga ledamöters aktieinnehav avser aktuellt innehav per dagen för Prospektet.

Ivar Tollefsen

Född: 1961

Befattning: Styrelseordförande (sedan år 2005).

Huvudsaklig utbildning: -

Nuvarande uppdrag: Ägare av och styrelseordförande i Fredensborg 1994 AS samt 
styrelseordförande eller styrelseledamot i dotterbolag till Fredensborg 1994 AS. Styrelseleda-
mot i Båtgutta AS. Delägare med fullt ansvar i Dacapo Eiendom ANS och Rosenlundkvartalet 
1 ANS. Innehavare av Ivar Tollefsen.

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Ordförande, styrelseledamot eller firmatecknare 
i Fredensborg 1994 AS (samt dotterbolag till Fredensborg 1994 AS).

Aktieinnehav i Heimstaden: Indirekt via bolag 13 204 000 stamaktier och 200 000 
Preferensaktier.
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John Giverholt

Född: 1952

Befattning: Styrelseledamot (sedan år 2018).

Huvudsaklig utbildning: Kandidatexamen i företagsekonomi, University of Manchester. 
Statligt auktoriserad revisor, Norges handelshøyskole.

Nuvarande uppdrag: Styrelseordförande i Gammel Nok Holding AS (med uppdrag i 
koncernbolag) och Ortomedic AS. Styrelseledamot i Formica Capital AB, Awilhelmsen AS, 
Fredensborg 1994 AS och Fredensborg AS, Carucel AS, Scatec ASA, Aars AS och Ferd 
Sosiale Entreprenører AS. Styrelsesuppleant i Søylen Næringseiendom AS, Søylen Eiendom 
AS och Bogstadveien Invest AS.

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Styrelseledamot i Gjensidige Forsikring ASA, 
Ferd AS och Elopak AS.

Aktieinnehav i Heimstaden: –

Fredrik Reinfeldt

Född: 1965

Befattning: Styrelseledamot (sedan år 2021).

Huvudsaklig utbildning: Kandidatexamen i företagsekonomi, Stockholms universitet.

Nuvarande uppdrag: Ägare av Fredrik Reinfeldt AB. Ordförande i Centrum för AMP. Politisk 
rådgivare till Nordic Capital. Rådgivare till Mastercard. 

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Ordförande i EITI. Styrelseledamot i Max Matthies-
sen. Senior rådgivare till Bank of America Merrill Lynch.

Aktieinnehav i Heimstaden: –

Vibeke Krag

Född: 1962

Befattning: Styrelseledamot (sedan år 2021).

Huvudsaklig utbildning: Jur.kand., Köpenhamns Universitet. 

Nuvarande uppdrag: Styrelseledamot i Nykredit A/S, Nykredit Realkredit A/S, Gjensidige 
ASA, ATP och Konkurrence og Forbrugerstyrelsen. Redaktör för Karnov, Erhvervsjuridisk 
Tidsskrift. Valberedningsledamot vid Köpenhamns Universitet. 

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Styrelseledamot i Norlys Energi A/S (samt 
dotterbolag till Norlys Energi A/S) och Forenet Kredit. 

Aktieinnehav i Heimstaden: –
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Ledande befattningshavare
Heimstadens ledande befattningshavare består för närvarande av fjorton personer. Nedan redovisas uppgifter om de ledande 

befattningshavarna avseende födelseår, befattning, året då befattningen tillträddes samt anställningsår, huvudsaklig utbildning, 

nuvarande uppdrag, tidigare uppdrag de senaste fem åren samt aktieinnehav i Heimstaden. Uppdrag i dotterbolag inom Koncer-

nen har exkluderats. Samtliga ledande befattningshavares aktieinnehav avser aktuellt innehav per dagen för Prospektet.

Patrik Hall

Född: 1965

Befattning: CEO (sedan år 2003; anställd sedan 2001).

Huvudsaklig utbildning: Arméofficer – löjtnant, Officershögskolan, Skövde och Stockholm.

Nuvarande uppdrag: Ägare av och styrelseordförande i Halwad Invest AB.

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: –

Aktieinnehav i Heimstaden: 900 Preferensaktier. 

Magnus Nordholm 

Född: 1974

Befattning: Deputy CEO (sedan år 2018; anställd sedan 2008).

Huvudsaklig utbildning: Masterexamen i ekonomi, Handelshögskolan, Göteborg.

Nuvarande uppdrag: Verkställande direktör och styrelseledamot i Fredensborg Investment 
AS. Ägare av och styrelseledamot i North Island Reim AB. Styrelseordförande i Udviklings-
selskabet af 31. oktober 2017 A/S, A Place to A/S (samt dotterbolag till A Place to A/S), Fjellhvil 
Utvikling AS, Estatia Resort Holding AS, Estatia Resort Nor AS och Romania Invest AS. 
Styrelseledamot i Storsand Utvikling AS, Probond AS, Nordic Depository Services (Sweden) 
AB och Atriet A/S. Styrelsesuppleant i Norefjell Arena AS och Estatia Resort Hotels AS.

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Diverse styrelsepositioner m.m. i Fredensborg 1994 
AS (samt dotterbolag till Fredensborg 1994 AS).

Aktieinnehav i Heimstaden: –

Helge Krogsbøl

Född: 1968

Befattning: Chief operating officer (sedan år 2018; anställd sedan 2018).

Huvudsaklig utbildning: Kandidatexamen i marknadsföring, Norges Markedshøyskole, Oslo.

Nuvarande uppdrag: Ägare av och styrelseordförande i Krog Forvaltning AS. Styrelseordfö-
rande i Grefsenveien 55 AS. Styrelseledamot i Bankveien 10 Borettslag, Sjømannsveien 1 
Tomteselskap AS och Sjømannsveien 1 Utvikling AS.

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Senior VP Business area i Pandox AB.  
Partner/delägare i Room 2Room. 

Aktieinnehav i Heimstaden: -
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Arve Regland 

Född: 1972

Befattning: Chief financial officer (sedan år 2019; anställd sedan 2019).

Huvudsaklig utbildning: Masterexamen i ekonomi, Handelshøyskolen BI, och MBA, Norges 
Handelshøyskole. 

Nuvarande uppdrag: Styrelseordförande i Taxus Holding AS, Bjerke Eiendom AS, Simsan 
AS och K9 Invest AS. Chief financial officer i Fredensborg AS.

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Verkställande direktör i Entra ASA samt styrelse-
ordförande eller styrelseledamot i dotterbolag till Entra ASA.

Aktieinnehav i Heimstaden: –

Karmen Mandic

Född: 1971

Befattning: Chief marketing & communications officer (sedan år 2015; anställd sedan 2015).

Huvudsaklig utbildning: Kandidatexamen i företagsekonomi, Lunds universitet.

Nuvarande uppdrag: –

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: – 

Aktieinnehav i Heimstaden: –

Suzanna Malmgren

Född: 1971

Befattning: Chief human resources officer (sedan år 2017; anställd sedan 2017).

Huvudsaklig utbildning: Masterexamen i företagsekonomi, Uppsala universitet.

Nuvarande uppdrag: Styrelsesuppleant i Kortirion 2 AB.

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: –

Aktieinnehav i Heimstaden: –
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Katarina Skalare 

Född: 1963

Befattning: Chief sustainability officer (sedan år 2018; anställd sedan 2018).

Huvudsaklig utbildning: Kandidatexamen i samhällsvetenskap, Malmö universitet.

Nuvarande uppdrag: Styrelseledamot i Brf Östbo. Ägare och styrelseledamot av Hållbart by 
Skalare AB. Ordförande i styrgruppen för hållbarhetsforum, Lunds universitet.

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Sustainability Manager/strateg, Kraftringen AB. 
Deltagande i referensgrupp forskningsprogram Women on Boards and Measures for  
Energy & Climate Efficiency, KTH. Ledamot i Committee on Corporate Responsibility & 
Anti-Corruption, ICC Sweden. Ledamot i svenska Röda Korset – Malmödistriktet.

Aktieinnehav i Heimstaden: – 

Christian Winther Fladeland 

Född: 1986

Befattning: Co-chief investment officer (sedan år 2020; anställd sedan 2019).

Huvudsaklig utbildning: Masterexamen i ekonomi, Köpenhamns Universitet.

Nuvarande uppdrag: Verkställande direktör i Fladeland Invest ApS. Styrelseordförande 
i Atriet A/S, Udviklingsselskabet af 31. oktober 2017 A/S och Hvidovre Bolig ApS. 
 Styrelseledamot i Core Advise AS och A Place to A/S (samt dotterbolag till A Place to A/S).

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: –

Aktieinnehav i Heimstaden: –

Søren Vendelbo Jacobsen

Född: 1980

Befattning: Co-chief investment officer (sedan år 2020; anställd sedan 2020).

Huvudsaklig utbildning: Masterexamen i ekonomi, Köpenhamns Universitet.

Nuvarande uppdrag: Styrelseledamot i Ventec Invest ApS och Hvidovre Bolig ApS. 

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Styrelseordförande i Sampension Student Housing 
II A/S (med uppdrag i koncernbolag), Komplementarselskabet Opp Vejle ApS, Bernstorffsvej 
135 ApS, Opp vildbjerg skole A/S, Opp Hobro tinglysningsret A/S, Opp Ørstedskolen A/S, 
Opp Randers p-hus A/S, Lyngby Søpark ApS, Opp Vejle P/S, Komplementarselskabet Opp 
Retten i Svendborg ApS, Opp Retten i Svendborg P/S, Komplementarselskabet Slagelse 
Sygehus ApS, Opp Slagelse Sygehus P/S, K/S Strømmen, Aalborg, Ejendomsselskabet 
Frederiksholms Kanal 6 P/S, Ejendomsselskabet Hedeager Holding P/S, Ejendomsselskabet 
Hedeager 42 P/S, Ejendomsselskabet Hedeager 44 P/S, K/S Kristensen Partners V och K/S 
Teknikerbyen, Virum. Verkställande direktör och styrelsemedlem i Arkitekternes Ejendoms-
selskab P/S, Sorte Hest Ejendomspartnerselskab. Verkställande direktör i Bondön Wind ApS, 
Ulvemosen Wind Park ApS, Sampension Renewables GP ApS, Styrelsemedlem i K/S 
Kristensen Partners, Britannia Invest A/S, Deas Invest I Holding A/S, Deas Invest I A/S, Core 
German Residential II Kommanditaktieselskab, Ejendomsselskabet Vodroffsvej 26 P/S och 
NGF Denmark Holding ApS (med uppdrag i koncernbolag). 

Akieinnehav i Heimstaden: –
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Roger Reksten Stølsnes 

Född: 1974

Befattning: Chief risk officer (sedan år 2021; anställd sedan 2021).

Huvudsaklig utbildning: Doktorsexamen i riskbedömning och krishantering samt master-
examen i offshore-teknologi, Stavanger universitet. Examen i byggnad och konstruktion, 
Bergen universitet.

Nuvarande uppdrag: Ägare och styrelseordförande i Risklite AS. Ägare, styrelseordförande 
och VD i Stølsnes Eiendom AS. Styrelsesuppleant i Brødrene Stølsnes Byggmesterforretning 
AS.

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: VP Head of Group Risk Management på Telenor 
AS.

Aktieinnehav i Heimstaden: –

Christian Vammervold Dreyer

Född: 1974

Befattning: Chief communication officer (sedan år 2020; anställd sedan 2020).

Huvudsaklig utbildning: Ekonomi och fastighet, Handelshøyskolen BI.

Nuvarande uppdrag: Chief communication officer i Fredensborg AS. Ägare och styrelse-
ordförande i Vammervold Holding AS.

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Verkställande direktör för Eiendom Norge. 
Styrelseledamot i Eiendomsmeglerskolen AS och Reklamasjonsnemnda for 
Eiendomsmeglingstjenester.

Aktieinnehav i Heimstaden: –

Anders Thorsson 

Född: 1967

Befattning: Chief procurement officer (sedan år 2020; anställd sedan 2019).

Huvudsaklig utbildning: Civilingenjör Väg och Vatten, Lunds universitet.

Nuvarande uppdrag: –

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Chief procurement officer, Lindab AB.

Aktieinnehav i Heimstaden: 125 Preferensaktier.
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Rodin Lie

Född: 1970

Befattning: Chief technology officer (sedan år 2020; anställd sedan 2020).

Huvudsaklig utbildning: Masterexamen i datavetenskap, Universitetet i Bergen. 

Nuvarande uppdrag: Ägare av samt verkställande direktör och styrelseordförande i Rodin 
Lie Invest.

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Chief digital officer, Innovation Norway. Chief digital 
officer, Advokatselskapet Selmer. 

Aktieinnehav i Heimstaden: –

Paul Spina

Född: 1987

Befattning: Chief asset management and development officer (sedan år 2020; anställd sedan 
2020).

Huvudsaklig utbildning: Kandidatexamen i ekonomi, Fordham University.

Nuvarande uppdrag: –

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Head of project delivery på WeWork International. 
Development Director, Tri-State på WeWork.

Aktieinnehav i Heimstaden: –
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Ytterligare information om styrelseledamöterna och 
de ledande befattningshavarna
Samtliga Bolagets styrelseledamöter och ledande befattnings-

havare kan nås via Bolagets adress, Heimstaden AB (publ), 

Östra Promenaden 7 A, 211 28 Malmö.

Det förekommer inga familjeband eller liknande mellan några 

styrelseledamöter och ledande befattningshavare.

Ivar Tollefsen är indirekt ägare av Bolaget, se vidare avsnitt 

”Aktier, aktiekapital och ägarförhållanden – Ägarförhållanden”. 

John Giverholt äger indirekt aktier i Bolaget då han innehar totalt 

21 326 aktier i två norska bolag vilka utgör ett ekonomiskt intresse 

motsvarande lika många aktier i Bolagets moderbolag, Fredens-

borg AS. Patrik Hall och Magnus Nordholm äger vardera 

5 080 aktier i Heimstaden Bostad. Som framgått ovan innehar Ivar 

Tollefsen, John Giverholt och Magnus Nordholm styrelseuppdrag 

i Fredensborg AS och/eller dotterbolag till Fredensborg AS. Det 

skulle därför kunna uppkomma situationer där styrelseledamöters 

eller ledande befattningshavares intressen skiljer sig från Bolagets 

eller andra aktieägares intressen. Vidare innehar Christian 

Fladeland indirekt en minoritetspost (mindre än 10 procent) i 

Keystone Investment Management A/S som tillhandahåller 

rådgivning och förvaltning till större internationella investerare 

avseende fastighetsinvesteringar i Danmark. Sådana fastighets-

investeringar kan ibland omfatta bostadsfastighetstillgångar. 

En intressekonflikt skulle kunna uppkomma för Christian 

Fladeland om Keystone Investment Management A/S exempelvis 

skulle ge rådgivning till Bolaget. Såvitt Bolaget känner till har ingen 

av de övriga styrelseledamöterna eller ledande befattningsha-

varna några privata eller andra intressen som kan stå i strid med 

Bolagets intressen. Det föreligger inga överenskommelser mellan 

Bolaget och större aktieägare, kunder, leverantörer eller andra 

parter enligt vilka någon styrelseledamot valts in i styrelsen 

eller ledande befattningshavare tillsatts som ledande 

befattnings  havare.

Under de senaste fem åren har ingen styrelseledamot eller 

ledande befattningshavare dömts i bedrägerirelaterade mål, varit 

inblandad i eller representerat ett företag som försatts i konkurs 

eller varit föremål för tvångslikvidation eller konkursförvaltning eller 

förbjudits av domstol att vara medlem av ett företags förvaltnings-, 

lednings- eller tillsynsorgan eller att utöva ledande eller övergri-

pande funktioner hos ett företag. Under de senaste fem åren har 

inte heller någon reglerings- eller tillsynsmyndighet (inbegripet 

erkända yrkessammanslutningar) officiellt bundit någon styrelse-

ledamot eller ledande befattningshavare vid och/eller utfärdat 

påföljder mot en sådan person för ett brott.

Revisor
Bolagets revisorer är, sedan den 8 april 2021, Jonas Svensson 

vid revisionsbolaget Ernst & Young Aktiebolag samt, sedan den 

15 april 2015, revisionsbolaget Ernst & Young Aktiebolag, med 

Peter von Knorring som huvudansvarig revisor sedan den 

15 april 2015. Jonas Svensson valdes och revisionsbolaget 

Ernst & Young Aktiebolag omvaldes på årsstämman 2021 för 

perioden intill utgången av årsstämman 2022. Jonas Svensson 

och Peter von Knorring är auktoriserade revisorer och medlemmar 

i yrkessammanslutningen FAR. Revisionsbolaget Ernst & Young 

Aktiebolag är ett registrerat revisionsbolag. Ingemar Rindstig vid 

revisions bolaget Ernst & Young Aktiebolag var en av Bolagets två 

revisorer jämte revisionsbolaget Ernst & Young Aktiebolag under 

perioden 15 april 2015 – 8 april 2021. 
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Aktier och aktiekapital
Enligt Heimstadens bolagsordning ska aktiekapitalet uppgå till 

lägst 60 000 000 SEK och högst 240 000 000 SEK fördelat på 

lägst 60 000 000 aktier och högst 240 000 000 aktier. Aktier kan 

ges ut i två slag; stamaktier och Preferensaktier. Stamaktier kan 

ges ut till ett antal motsvarande det högsta antal aktier som kan 

ges ut enligt bolagsordningen. Preferensaktier kan ges ut till ett 

antal motsvarande högst hälften av det totala aktiekapitalet. 

Per dagen för Prospektet uppgår Heimstadens aktiekapital till 

77 738 750 SEK fördelat på 155 477 500 aktier (varav 

132 040 000 stamaktier och 23 437 500 Preferensaktier). Per 

dagen för Prospektet uppgår aktiernas kvotvärde till 0,50 SEK. 

Samtliga aktier i Bolaget är utgivna enligt svensk rätt och är fullt 

betalda och denominerade i SEK. Aktierna är inte föremål för 

inskränkningar i den fria överlåtbarheten. Aktiernas rättigheter 

kan endast ändras i enlighet med de förfaranden som anges 

i aktiebolagslagen (2005:551). 

Bemyndigande att emittera aktier
På årsstämman den 8 april 2021 beslutades att bemyndiga 

styrelsen att inom ramen för vid var tid gällande bolagsordning, vid 

ett eller flera tillfällen under tiden fram till årsstämman 2022, med 

eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut 

om ökning av Heimstadens aktiekapital genom nyemission av 

högst 40 000 000 Preferensaktier mot kontant betalning, med 

bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor. 

Syftet med bemyndigandet och skälet till att tillåta avvikelser från 

aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra för Bolaget att 

anskaffa kapital (inklusive enligt en accelererad tidplan) som ett 

led i Bolagets arbete med att fortsätta sin tillväxt, bland annat 

genom förvärv och investeringar i befintligt bestånd (såväl direkt 

som indirekt) samt för att uppnå en mer ändamålsenlig kapital-

struktur i syfte att främja en ökad likviditet i Preferensaktierna och 

en större aktieägarkrets i Bolaget. Bemyndigandet har per dagen 

för Prospektet utnyttjats för Företrädesemissionen.

Förändringar i aktiekapitalet och antalet aktier 
genom Företrädesemissionen och den Riktade 
Emissionen
Ökning av aktiekapitalet och antalet aktier 

Företrädesemissionen kommer, vid fullteckning, medföra att 

antalet aktier i Heimstaden ökar från 155 477 500 aktier 

(varav 132 040 000 stamaktier och 23 437 500 Preferensaktier) 

till 167 196 250 (varav 132 040 000 stamaktier och 

35 156 250 Preferensaktier), vilket motsvarar en ökning av 

antalet aktier om cirka 7,5 procent och en ökning av antalet röster 

med cirka 0,09 procent. Aktiekapitalet kommer sam tidigt att öka 

med 5 859 375 SEK, från 77 738 750 SEK till 83 598 125 SEK. 

Den eventuella Riktade Emissionen kommer, vid fullteckning 

och vid beaktande av Företrädesemissionen, medföra att 

antalet aktier i Heimstaden ökar från 167 196 250 aktier 

(varav 132 040 000 stamaktier och 35 156 250 Preferensaktier) 

till 190 633 750 (varav 132 040 000 stamaktier och 

58 593 750 Preferensaktier), vilket motsvarar en ökning av 

antalet aktier om cirka 12,3 procent och en ökning av antalet 

röster med cirka 1,7 procent. Aktiekapitalet kommer samtidigt 

att öka med 11 718 750 SEK, från 83 598 125 SEK till 

95 316 875 SEK.

Sammantaget kommer Företrädesemissionen och den even-

tuella Riktade Emissionen, vid fullteckning, medföra att anta-

let aktier i Heimstaden ökar från 155 477 500 aktier (varav 

132 040 000 stamaktier och 23 437 500 Preferensaktier) 

till 190 633 750 (varav 132 040 000 stamaktier och 

58 593 750 Preferensaktier), vilket motsvarar en ökning av 

antalet aktier om cirka 22,6 procent och en ökning av antalet 

röster med cirka 2,6 procent. Aktiekapitalet kommer sam tidigt att 

öka med 17 578 125 SEK, från 77 738 750 SEK till 95 316 875 SEK. 

Utspädning 

För de Preferensaktieägare som avstår att teckna Preferensaktier 

i Företrädesemissionen uppkommer en utspädningseffekt om 

högst 35 156 250 Preferensaktier, motsvarande cirka 18,4 procent 

av det totala antalet aktier i Heimstaden efter Företrädes-

emissionen och den Riktade Emissionen och 2,5 procent av det 

totala antalet röster i Heimstaden efter Företrädesemissionen och 

den eventuella Riktade Emissionen. Om de befintliga Preferens-

aktieägarna med företrädesrätt tecknar samtliga Preferensaktier 

i Företrädesemissionen uppstår, med beaktande av den Riktade 

Aktier, aktiekapital och 
ägarförhållanden
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Emissionen, en utspädningseffekt för de befintliga Preferens-

aktieägarna om högst 23 437 500 Preferensaktier, motsvarande 

cirka 12,3 procent av det totala antalet aktier i Heimstaden efter 

Företrädesemissionen och den Riktade Emissionen och 

1,7 procent av det totala antalet röster i Heimstaden beräknat 

på samma sätt. 

Nettotillgångsvärdet
Av tabellen nedan framgår nettotillgångsvärdet per den 31 mars 

2021, vilket kan jämföras med teckningskursen om 32 SEK per 

Preferensaktie i Erbjudandet. 

Före Erbjudandet  
(den 31 mars 2021) Under Erbjudandet

Eget kapital, MSEK 95 137

Antal aktier (per dagen för detta 
Prospekt) 155 477 500

Nettotillgångsvärde per aktie, SEK 611,90 32

Vissa rättigheter förenade med aktierna
Bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annons i Post- och 

Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på 

Bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska information 

om att kallelse har skett annonseras i Svenska Dagbladet. Rätt att 

delta vid bolagsstämman har den aktieägare som är införd i 

aktieboken sex bankdagar före stämman, alternativt om aktierna 

är förvaltarregistrerade, begärt att förvaltaren rösträttsregistrerar 

aktierna senast fyra bankdagar före stämman, och som har 

anmält sitt deltagande till Bolaget senast den dag som anges i 

kallelsen till bolagsstämman. För att få delta i bolagsstämman 

måste den som låtit förvaltarregistrera sina aktier, utöver att 

anmäla sig, låta registrera aktierna i eget namn så att han eller hon 

är rösträttsregistrerad i bolagsstämmoaktieboken senast fyra 

bankdagar före stämman.

Rösträtt

Varje stamaktie berättigar till tio (10) röster och varje Preferens-

aktie berättigar till en (1) röst.

Företrädesrätt till nya aktier

Beslutar Bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemis-

sion ge ut nya aktier av olika slag, ska innehavare av stamaktier 

och Preferensaktier ha företrädesrätt att teckna nya aktier av 

samma aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag 

som innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte 

tecknas med primär företrädesrätt ska erbjudas samtliga 

aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om erbjudna 

aktier inte 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 

om deras aktier är stamaktier eller Preferensaktier. I den mån 

detta inte kan ske vad avser viss aktie/vissa aktier, ska fördel-

ningen ske genom lottning. 

Om Bolaget beslutar att genom kontantemission eller kvittnings-

emission ge ut aktier av endast 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 som innehavaren 

förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknas med 

primär företrädesrätt ska erbjudas samtliga aktieägare till teckning 

(subsidiär företrädesrätt). Om erbjudna aktier inte 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. I den mån detta inte kan ske vad 

avser viss aktie/vissa aktier, ska fördelningen ske genom lottning. 

Beslutar Bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemis-

sion ge ut teckningsoptioner eller konvertibler ska aktieägarna ha 

företrädesrätt att teckna teckningsoptioner som om emissionen 

gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av 

teckningsoptionerna respektive företrädesrätt att teckna 

konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konver-

tiblerna kan komma att bytas mot. 

Vad som ovan föreskrivs ska inte innebära någon inskränkning i 

möjligheterna att fatta beslut om kontantemission eller kvittnings-

emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. 

Ökning av aktiekapitalet genom fondemission med utgivande av 

aktier får endast ske genom utgivande av stamaktier. Därvid gäller 

att endast stamaktieägarna har företrädesrätt till de nya stam-

aktierna fördelat efter det antal stamaktier de förut äger. Vad som 

nu anges ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att 

genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, 

ge ut aktier av nytt slag.

Rätt till utdelning 

De nyemitterade Preferensaktierna medför rätt till utdelning först 

från och med den första avstämningsdag som infaller efter det att 

Företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket. 

Beslut om vinstutdelning fattas av bolagsstämman. Utdelning får 

endast lämnas om Bolaget, efter utdelning, har full täckning för 

det bundna egna kapitalet (den så kallade beloppsspärren) och 

om utdelningen då framstår som försvarlig med hänsyn till (i) de 

krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på 

storleken av det egna kapitalet, och (ii) Bolaget och Koncernens 

konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt (den så kallade 

försiktighetsprincipen). Som huvudregel får bolagsstämman inte 

besluta om utdelning av ett högre belopp än styrelsen föreslagit 

eller godkänt. Enligt aktiebolagslagen har ägare till minst en 

tiondel av samtliga aktier i Bolaget rätt att begära utdelning 

(till samtliga aktieägare) av Bolagets vinst. Har sådan begäran 

framställts ska årsstämman besluta om utdelning av hälften av 

vad som återstår av årets vinst enligt den fastställda balans-

räkningen sedan avdrag gjorts för (i) balanserad förlust som 
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överstiger fria fonder, (ii) belopp som enligt lag eller bolagsordning 

ska avsättas till bundet eget kapital och (iii) belopp som enligt 

bolagsordningen ska användas för något annat ändamål än 

utdelning till aktieägarna. Bolagsstämman är dock inte skyldig att 

besluta om högre utdelning än fem (5) procent av Bolagets eget 

kapital. 

Samtliga stamaktieägare och Preferensaktieägare som är 

registrerade i den av Euroclear förda aktieboken på den av 

bolagsstämman bestämda avstämningsdagen respektive den 

avstämningsdag som framgår av Bolagets bolagsordning är 

berättigade till utdelning. Utdelningen utbetalas normalt till 

aktieägarna genom Euroclear som ett kontant belopp per aktie, 

men betalning kan även ske i annat än kontanter (sakutdelning). 

Om aktieägare inte kan nås genom Euroclear, kvarstår aktie-

ägarens fordran på Bolaget avseende utdelningsbeloppet och 

sådan fordran är föremål för en tioårig preskriptionstid. Vid 

preskription tillfaller utdelningsbeloppet Bolaget. 

Preferensaktierna har företrädesrätt framför stamaktierna till årlig 

utdelning om 2,00 SEK per Preferensaktie med kvartalsvis 

utbetalning från och med det första utbetalningstillfället (”Prefe-

rensutdelning”). Utdelning förutsätter att bolagsstämman 

beslutar därom. Avstämningsdagar för Preferensutdelning är den 

5 januari, den 5 april, den 5 juli och den 5 oktober. För det fall en 

sådan dag inte är bankdag, ska avstämningsdagen vara närmast 

föregående bankdag. Preferensaktierna medför i övrigt inte någon 

rätt till utdelning. För det fall ingen Preferensutdelning lämnas, eller 

om endast vinstutdelning understigande Preferensutdelningen 

lämnats, ska Preferensaktierna medföra rätt att i tillägg till framtida 

Preferensutdelning erhålla ett belopp, jämnt fördelat på varje 

Preferensaktie, motsvarande skillnaden mellan vad som skulle 

ha betalats ut enligt ovan och utbetalt belopp (”Innestående 

Belopp”) innan nyemission av ytterligare Preferensaktier eller 

värdeöverföringar till innehavare av stamaktier får ske. Innestå-

ende Belopp ska räknas upp med en faktor motsvarande en årlig 

räntesats om tio (10) procent, varvid uppräkning ska ske med 

början från den kvartalsvisa tidpunkt då utbetalning av del av 

Preferensutdelningen skett (eller borde ha skett, i det fall det inte 

skett någon Preferensutdelning alls). Även vinstutdelning av 

Innestående Belopp förutsätter att bolagsstämman beslutar om 

vinstutdelning. 

Inlösen

Minskning av aktiekapitalet, dock inte under minimikapitalet, kan 

ske genom inlösen av ett visst antal eller samtliga Preferensaktier 

efter beslut av styrelsen. När beslut om inlösen fattas, ska ett 

belopp motsvarande minskningsbeloppet avsättas till reserv-

fonden om härför erforderliga medel finns tillgängliga. 

Fördelningen av vilka Preferensaktier som ska inlösas ska ske pro 

rata i förhållande till det antal Preferensaktier som varje Preferens-

aktieägare äger. Om fördelningen enligt ovan inte går jämnt ut ska 

styrelsen besluta om fördelningen av överskjutande Preferens-

aktier som ska inlösas. Om beslutet godkänns av samtliga ägare 

av Preferensaktier kan dock styrelsen besluta vilka Preferensaktier 

som ska inlösas. 

Preferensaktierna kan lösas in, helt eller delvis, enligt följande: 

(a) fram till den 1 juni 2025 med ett belopp motsvarande 

37,50 SEK jämte (i) eventuell upplupen del av Preferensutdel-

ning jämte (ii) eventuellt Innestående Belopp uppräknat med en 

årlig räntesats om tio (10) procent, och 

(b) från och med den 1 juni 2025 och för tiden därefter med ett 

belopp motsvarande 33,00 SEK jämte tillägg enligt (i) och (ii) 

i punkt (a) ovan. 

Lösenbeloppet för varje inlöst Preferensaktie ska aldrig understiga 

aktiens kvotvärde. 

Rätt i samband med likvidation

I händelse av Bolagets upplösning såsom likvidation eller konkurs 

medför Preferensaktierna företrädesrätt framför stamaktierna 

motsvarande vad som följer av det inlösenförbehåll som har 

redogjorts för ovan. Det innebär att varje Preferensaktie vid 

Bolagets upplösning är berättigad till ett belopp motsvarande 

(i) 37,50 SEK om Bolaget upplöses i tiden från den 1 juni 2015 fram 

till den 1 juni 2025 och (ii) 33,00 SEK om Bolaget upplöses i tiden 

från och med den 1 juni 2025 och för tiden därefter, i varje fall med 

tillägg för eventuell upplupen del av Preferensutdelning och 

eventuellt Innestående Belopp uppräknat med årlig ränta enligt 

ovan och innan utskiftning sker till ägare av stamaktier. Preferens-

aktier ska i övrigt inte medföra någon rätt till skiftesandel. 

Begränsning av utgivande av Preferensaktier och 

värdeöverföring i vissa fall

Så länge Preferensaktier är utgivna och så länge den så kallade 

preferens aktiekvoten överstiger ½, får beslut inte fattas om 

nyemission av ytterligare Preferensaktier eller värdeöverföring till 

innehavare av stamaktier. Preferensaktiekvoten definieras och 

beräknas som (AxB)/C där:

•• A är lösenbeloppet enligt punkt (b) i avsnittet ”– Vissa 

rättigheter förenade med aktierna – Inlösen” ovan vid 

beslutstidpunkten (inklusive eventuell upplupen del av 

Preferensutdelning1) och eventuellt Innestående Belopp och 

oavsett hur lång tid som förflutit sedan den 1 juni 2015);

•• B är det totala antalet registrerade Preferensaktier med tillägg 

av beslutade, men icke registrerade, nyemissioner av 

Preferensaktier, Preferensaktier som kan tillkomma genom 

konvertering eller utnyttjande av konvertibler och tecknings-

optioner samt Preferensaktier som kan ges ut enligt andra 

finansiella instrument, med avdrag dels för sådana Preferens-

aktier som Bolaget självt innehar, dels för sådana Preferens-

aktier som är föremål för inlösen efter beslut av bolagsstämma 

eller styrelsen; och

1) Med upplupen del av Preferensutdelning avses upplupen Preferensutdelning för perioden som börjar med dagen efter den senaste avstämningsdagen för 
vinstutdelning på Preferensaktier till och med dagen för utbetalning av lösenbeloppet. Antalet dagar ska beräknas utifrån det faktiska antalet dagar i 
förhållande till 90 dagar.
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•• C är Koncernens (där Bolaget är moderbolag) bokförda egna 

kapital enligt den senaste av Bolaget avgivna delårsrapporten 

med avdrag för dels eventuell föreslagen ej beslutad eller 

genomförd värdeöverföring till stamaktieägare, dels eventuell 

föreslagen men ej beslutad eller genomförd Preferensutdelning 

enligt avsnittet ”Rätt till utdelning” ovan.

Central värdepappersförvaring
Heimstadens aktier är registrerade i ett avstämningsregister enligt 

lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av 

finansiella instrument. Registret förs av Euroclear Sweden AB, 

Box 191, 101 23 Stockholm. Inga aktiebrev har utfärdats för 

stamaktierna eller Preferensaktierna och inga aktiebrev kommer 

att utfärdas för de nya Preferensaktierna. Samtliga till aktierna 

knutna rättigheter tillkommer den som är registrerad i den av 

Euroclear förda aktieboken. ISIN-koden för Preferensaktierna är 

SE0015949037. 

Information om uppköpserbjudanden och inlösen 
av minoritetsaktier 
Bolaget omfattas inte av nationell lagstiftning avseende offentliga 

uppköpserbjudanden. Det har heller inte förekommit några 

offentliga uppköpserbjudanden beträffande Bolagets aktier under 

det innevarande eller föregående räkenskapsåret. En aktieägare 

som själv eller genom dotterbolag innehar mer än 90 procent av 

aktierna i ett svenskt aktiebolag har rätt att lösa in resterande 

aktier i bolaget. Ägare till de resterande aktierna har en motsva-

rande rätt att få sina aktier inlösta av majoritetsägaren. Förfaran-

det för sådan inlösen av minoritetsaktier regleras närmare i 

aktiebolagslagen.

Teckningsoptioner och konvertibler
Bolaget hade per den 31 december 2020 och per dagen för 

Prospektet inga utestående teckningsoptioner eller konvertibler. 

Ägarförhållanden 
Nedanstående tabell visar Heimstadens ägare per den 30 april 2021 (inklusive därefter kända förändringar). 

Ägarförhållanden per den 30 april 2021

Namn Antal stamaktier Antal Preferensaktier Aktiekapital (%) Röster (%)

Fredensborg AS 132 040 000 2 000 000 86,21 98,40

ICA-Handlarnas Förbund Finans AB 0 2 500 000 1,61 0,19

Familjen Kamprads Stiftelse 0 1 317 190 0,85 0,10

Stift Karl Bjerkes Stipendiefond 0 1 145 000 0,74 0,09

Tryggers Carl, Stift för Vetenskap 0 950 000 0,61 0,07

Pension, Futur 0 942 850 0,61 0,07

Volvo Pensionsstiftelse 0 625 000 0,40 0,05

Nordnet Pensionsförsäkring AB 0 586 960 0,38 0,04

Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension 0 543 397 0,35 0,04

Swedbank Försäkring 0 485 092 0,31 0,04

Övriga 0 12 342 011 7,94 0,91

Totalt 132 040 000 23 437 500 100 100

I enlighet med informationen i tabellen ovan innehar Fredensborg 

AS, som ägs till 100 procent av Ivar Tollefsen, cirka 86,21 procent 

av det totala antalet aktier och cirka 98,40 procent av det totala 

antalet röster i Bolaget innan genomförandet av Erbjudandet. 

Även efter genomförandet kommer Fredensborg AS att ha 

möjlig het att utöva ett betydande inflytande över Bolaget och en 

väsentlig kontroll över frågor som Bolagets aktieägare röstar om, 

inklusive bland annat utdelning på Preferensaktierna, 

god kän nande av resultat- och balansräkning, val och avsättande 

av styrelseledamöter, kapitalökningar, minskningar av 

aktiekapitalet och ändringar av Bolagets bolagsordning. Detta 

innebär att andra aktieägares möjlighet att utöva inflytande i 

Bolaget genom sina rösträtter kan vara begränsad. 

För att säkerställa att kontrollen över Bolaget inte missbrukas följer 

Bolaget tillämpliga regler för bolagsstyrning, vilka återfinns i bland 

annat aktiebolagslagen och årsredovisningslagen. Genom att följa 

sådana regler säkerställer Bolaget att en god bolagsstyrning 

upprätthålls där ansvaret är tydligt fördelat mellan ägare, styrelse 

och ledning. 

Aktieägaravtal
Såvitt styrelsen känner till finns inte några aktieägaravtal eller 

andra avtal mellan aktieägare i Heimstaden som syftar till 

gemensamt inflytande över Bolaget. Styrelsen känner inte heller 

till några avtal eller motsvarande arrangemang som skulle kunna 

leda till att kontrollen över Bolaget förändras.

Utdelningspolicy 
Utdelning på stamaktier påverkas av marknadsförutsättningar, 

investeringsalternativ, finansiell ställning och kapitalstruktur, och 

utgår, tillsammans med utdelning på Preferensaktier, maximalt 

i sådan omfattning att Koncernen uppfyller fastlagd finanspolicy 

och har nödvändiga likvida medel för att driva verksamheten i 

enlighet med affärsmodell och vision. För närvarande fokuseras 

på tillväxt med bibehållen finansiell styrka varmed utdelning på 

stamaktier de närmaste åren bedöms bli återhållsam.

Utdelning på Preferensaktier uppgår årligen till 2,00 SEK per 

Preferensaktie med kvartalsvisa utbetalningar i enlighet med 

bolagsordningens bestämmelser.
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Utdelningar det senaste räkenskapsåret
För räkenskapsåret 2020 lämnades utdelning om 

1 000 000 000 SEK till stamaktieägare (motsvarande ett 

utdelningsbelopp om cirka 75,73462587 SEK per stamaktie) samt 

utdelning om 46 875 000 SEK till Preferensaktieägarna (motsva-

rande ett utdelningsbelopp om 2,00 SEK per Preferensaktie) att 

utbetalas kvartalsvis med 0,50 SEK per utbetalningstillfälle, med 

avstämningsdagar den 5 juli 2021, den 5 oktober 2021, den 

5 januari 2022 och den 5 april 2022. För räkenskapsåret 2020 

lämnades därutöver utdelning om högst 80 000 000 SEK 

(motsvarande 2,00 SEK per Preferensaktie) på de Preferensaktier, 

högst 40 000 000 stycken, som kan komma att emitteras med 

stöd av bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemissioner 

vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till årsstämman 2022, 

dvs. på de Preferensaktier som kan komma att emitteras genom 

Företrädesemissionen och den Riktade Emissionen. Utdelningen 

på de aktier som kan komma att emitteras ska utbetalas 

kvartalsvis med 0,50 SEK per utbetalningstillfälle, med avstäm-

ningsdagar den 5 juli 2021, den 5 oktober 2021, den 5 januari 

2022 och den 5 april 2022.

Restriktioner för utdelning
Det föreligger inga restriktioner för utdelning eller särskilda 

förfaranden för aktieägare bosatta utanför Sverige och utbetalning 

sker på samma sätt som för aktieägare bosatta i Sverige. För 

aktieägare som inte har skatterättslig hemvist i Sverige utgår dock 

normalt svensk kupongskatt.
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Godkännande av Prospektet och giltighetstid
Prospektet har upprättats i form av ett förenklat prospekt i 

enlighet med artikel 14 i Prospektförordningen. Prospektet har 

godkänts av Finansinspektionen som behörig myndighet enligt 

Prospektförordningen. Finansinspektionen har godkänt Prospek-

tet enbart i så måtto att det uppfyller de krav på fullständighet, 

begriplighet och konsekvens som anges i Prospektförordningen. 

Detta godkännande ska inte betraktas som något slags stöd för 

den emittent eller kvaliteten på de värdepapper som avses i 

Prospektet. Investerare bör göra sin egen bedömning av huruvida 

det är lämpligt att investera i dessa värdepapper. Finansinspektio-

nen har postadress Box 7821, 103 97 Stockholm samt telefon-

nummer 08-408 980 00. Finansinspektionen har webbplats-

adress www . fi . se. 

Prospektet är giltigt i 12 månader från den 18 maj 2021. Skyldig-

heten att upprätta tillägg till Prospektet med anledning av nya 

omständigheter av betydelse, sakfel eller väsentliga felaktigheter 

upphör när Preferensaktierna har tagits upp till handel på Nasdaq 

First North Growth Market. 

Allmän bolagsinformation
Bolaget är ett svenskt publikt aktiebolag som bildades den 31 juli 

2004 och registrerades hos Bolagsverket den 5 november 2004. 

Bolagets nuvarande företagsnamn, Heimstaden AB (publ), 

registrerades hos Bolagsverket den 7 januari 2009. Heimstadens 

organisationsnummer är 556670-0455 och dess LEI-kod 

549300WD2QBD89VBPV88. Bolagets säte är Malmö, Sverige 

och dess adress Östra promenaden 7 A, 211 28 Malmö, Sverige. 

Bolagets telefonnummer är 0770-111 050 och dess webbplats-

adress www . heimstaden . com. Informationen på Bolagets 

webbplats ingår inte i Prospektet, förutom i den utsträckning som 

den har införlivats genom hänvisning i Prospektet, se avsnittet 

”Handlingar som införlivats genom hänvisning”. Verksamheten 

bedrivs i enlighet med aktiebolagslagen. Bolagets handelsbeteck-

ning är Heimstaden. 

Teckningsåtaganden avseende 
Företrädesemissionen
Heimstadens största aktieägare Fredensborg AS, som innehar 

cirka 86,21 procent av aktierna och 98,40 procent av rösterna, 

har åtagit sig att teckna nya Preferensaktier motsvarande sin 

pro rata-andel av Företrädesemissionen. Åtagandet motsvarar 

cirka 8,5 procent av det totala antalet nya Preferensaktier och 

cirka 32 MSEK. Teckningsåtagandet ingicks i maj 2021. Ingen 

ersättning utgår för teckningsåtagandet. Teckningsåtagandet är 

inte säkerställt. Vidare har Fredensborg AS för en period om 

180 dagar efter styrelsens beslut om Företrädesemissionen, med 

vissa undantag, gentemot Joint Bookrunners åtagit sig att inte 

överlåta eller på annat sätt avyttra, direkt eller indirekt, några 

befintliga Preferensaktier eller sådana Preferensaktier som 

tecknas i Företrädesemissionen. Se vidare avsnittet ”Riskfaktorer 

– Riskfaktorer som är specifika och väsentliga för Preferens-

aktierna och Erbjudandet – Risker förknippade med tecknings-

åtagande”. Fredensborg AS adress är Stensberggata 27, 

0170 Oslo, Norge. 

Väsentliga avtal
Nedanstående avtal, som presenteras i sammanfattad form, utgör 

Koncernens väsentliga avtal som ingåtts utanför ramen för 

Koncernens normala verksamhet under de två senaste åren eller 

som innehåller rättigheter, skyldigheter eller förpliktelser som är 

av väsentlig betydelse för Koncernen som helhet per dagen för 

Prospektet.

Heimstaden Bostad

Aktieägaravtal

Heimstadens dotterbolag Heimstaden Investment AB och övriga 

aktieägare i Heimstaden Bostad i form av institutionella investerare 

har ingått ett aktieägaravtal daterat den 24 juni 2013 (”Aktieägar-

avtalet”). Aktieägaravtalet har ändrats genom flera ändringsavtal, 

varav det senaste är daterat den 20 januari 2021, och avtalet löper 

fram till 2047. Enligt avtalet har Heimstaden rätt att nominera 

majoriteten av styrelseledamöterna i Heimstaden Bostad och 

styrelsens ordförande ska vara en oberoende ledamot. Vidare 

innehåller Aktieägaravtalet en konkurrensklausul vilken innebär att 

Heimstaden inte har rätt att bedriva konkurrerande verksamhet 

med Heimstaden Bostad.

Aktieägarna har enligt Aktieägaravtalet som huvudregel företrä-

desrätt till köp av aktier i Heimstaden Bostad i proportion till sitt 

ägande i bolaget. Enligt Aktieägaravtalet är den övergripande 

principen avseende utdelningar att utdelningen ska maximeras, 

dock med hänsyn till behovet av likviditet för förvärv samt 

investeringar i befintligt bestånd samt behovet att av upprätthålla 

en likviditetsreserv. 

Legala frågor och 
kompletterande information
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Aktieägaravtalet innehåller bestämmelser avseende Ivar Tollefsens 

kontroll över Heimstaden Investment AB och Heimstaden. Om 

Ivar Tollefsen förlorar kontrollen över Heimstaden Investment AB 

och Heimstaden, direkt eller indirekt, föreligger en kontrollägar-

förändring (”Change of Control”). En Change of Control innebär 

bland annat att Heimstaden Investment AB förlorar rätten enligt 

Aktieägaravtalet att alltid ha en majoritet av rösterna i Heimstaden 

Bostad, vilket skulle medföra att Heimstaden Bostad inte längre 

skulle konsolideras i Heimstaden samt även kunna utlösa 

kontrollägarförändringsbestämmelser i Koncernens finansierings-

avtal (se avsnittet ”Kapitalisering och annan finansiell information 

– Väsentliga finansieringsavtal” avseende Koncernens väsentliga 

finansieringsavtal som innehåller kontrollägarförändrings - 

bestämmelser). 

Från och med 2045 har den aktieägare som innehar mer än tio 

(10) procent av samtliga stamaktier i Heimstaden Bostad rätt att 

initiera en exit-process avseende Aktieägaravtalet. 

För att begränsa och hantera risker i förhållande till kontrollägar-

förändringsbestämmelser i Koncernens avtal kan Heimstaden 

också i framtiden komma att emittera ytterligare stamaktier 

genom vilka stamaktiernas andel av aktiekapitalet ökas genom 

nyemissioner, vilka kan ske till kvotvärde eller annars för begrän-

sad ersättning, fondemissioner med utgivande av stamaktier eller 

på annat liknande sätt.

Asset managementavtal

Ett förvaltningsavtal har ingåtts mellan flertal parter med koppling 

till Koncernen varigenom Heimstadens strategiska och adminis-

trativa ansvar och den operationella driften av Koncernen regleras. 

Heimstaden Bostad anlitar genom avtalet Heimstaden som ”Asset 

Manager” vilket innebär att Heimstaden under avtalstiden ska ha 

det strategiska och administrativa ansvaret för Koncernen och 

därvid bland annat styra, leda och kontrollera ekonomisk och 

kommersiell förvaltning av Koncernen. En del av Heimstadens 

uppdrag enligt avtalet är att arbeta med köp och försäljningar av 

fastigheter i enlighet med beslut som tas av Heimstaden Bostads 

styrelse. Heimstaden har enligt avtalet rätt att anlita förvaltare, 

som också tillträtt asset managementavtalet, att utföra vissa 

tjänster avseende de fastigheter som omfattas av avtalet.

Asset managementavtalet löper till och med den 10 oktober 2032, 

men Heimstaden Bostad har rätt att säga upp avtalet med 

beaktande av sex månaders uppsägningstid efter den 31 septem-

ber 2026, i vilket fall Heimstaden Bostad ska betala Heimstaden 

kompensation. Vidare har Heimstaden Bostad rätt att säga upp 

avtalet, med beaktande av sex månaders uppsägningstid, om 

bland annat en kontrollägarförändring avseende Heimstaden 

skulle inträffa. Heimstadens ersättning enligt avtalet utgörs av ett 

rörligt arvode som baseras på Koncernens sammanlagda 

fastighetsvärde (GAV) vid respektive kvartalsbokslut. 

Avtal avseende fastighetsförvaltning

Heimstaden Bostad har ingått fastighetsförvaltningsavtal med 

entreprenörer avseende den dagliga driften i form av teknisk och 

administrativ förvaltning av Heimstaden Bostads fastighetsport-

följ. Avtalet reglerar bland annat ansvarsförhållandet mellan 

entreprenören och Heimstaden. Ersättning till entreprenören utgår 

med ett årligt framräknat belopp.

Koncernens obligationer

Bolaget och Heimstaden Bostad har per dagen för Prospektet 

flera utgivna obligationer, vilka beskrivs i avsnittet ”Kapitalisering 

och annan finansiell information – Väsentliga finansieringsavtal” 

ovan.

Ramavtal med Magnolia Bostad

Heimstaden ingick den 20 juni 2018 ett ramavtal med Magnolia 

Bostad AB som innebär att Heimstaden avtalat att förvärva 

bostadsprojekt av Magnolia Bostad till ett värde av cirka 

9 600 MSEK. Projektportföljen är koncentrerad till Storstockholm 

och Öresundsregionen och omfattar 14 projekt om cirka 

5 300 lägenheter. Avtalet baseras på byggnation av främst 

hyresrätter samtidigt som parterna har en gemensam intention 

att del av byggrätterna ska upplåtas som bostadsrätter. Enligt 

ramavtalet har Heimstaden rätt att överlåta sina rättigheter och 

skyldigheter under avtalet till Heimstaden Bostad, vilket också 

skedde under 2019. 

Myndighetsförfaranden, rättsliga förfaranden och 
skiljeförfaranden
Heimstaden har inte varit part i några myndighetsförfaranden, 

rättsliga förfaranden eller skiljeförfaranden (inbegripet förfaranden 

som ännu inte är avgjorda eller som enligt Heimstadens känne-

dom riskerar att inledas) under de senaste tolv månaderna som 

har haft eller skulle kunna få betydande effekter på Bolagets eller 

Koncernens finansiella ställning eller lönsamhet.

Transaktioner med närstående
Inga närståendetransaktioner som enskilt eller tillsammans är 

väsentliga för Heimstaden har ägt rum efter den 31 december 

2020. Se även noterna A 9 samt MB-A 6 ”Upplysningar om 

närstående” på s. 102 respektive 136–137 i Heimstadens 

årsredovisning för 2020. 

Placeringsavtal
Placeringsavtalet föreskriver att Joint Bookrunners åtagande att 

förmedla köpare till de Preferensaktier som kan komma att 

emitteras i den Riktade Emissionen är villkorat bland annat av att 

de garantier som lämnas av Bolaget är korrekta och att inga 

händelser inträffar som har väsentlig negativ inverkan på Bolaget. 

Placeringsavtalet ger Joint Bookrunners en rätt att, om vissa 

omständigheter föreligger, till exempel om Bolaget bryter mot sina 

åtaganden under Placeringsavtalet, säga upp sitt åtagande och 

dra sig ur den Riktade Emissionen innan Preferensaktierna 

levereras. Joint Bookrunners kommer att kunna säga upp 

Placeringsavtalet fram till och med omkring den 15 juni 2021 om 
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några väsentliga negativa händelser inträffar, om de garantier som 

Bolaget gett Joint Bookrunners skulle visa sig brista eller om 

några av de övriga villkor som följer av Placeringsavtalet inte 

uppfylls. I sådana fall kommer vare sig leverans eller betalning av 

Preferensaktier genomföras i den Riktade Emissionen. I enlighet 

med Placeringsavtalet åtar sig Bolaget att ersätta Joint Book-

runners för vissa krav under vissa villkor.

Bolaget har också gentemot Joint Bookrunners bland annat åtagit 

sig att, med vissa undantag, under en period av 180 dagar efter 

styrelsens beslut om Företrädesemissionen, inte föreslå bolags-

stämman att besluta om ökning av aktiekapitalet genom emission 

av Preferensaktier eller andra finansiella instrument som kan 

konverteras eller utbytas mot Preferensaktier eller som på annat 

sätt innebär en rätt att motta Preferensaktier, eller överlåtelse av 

Preferensaktier eller andra liknande finansiella instrument utan 

Joint Bookrunners godkännande. Placeringsavtalet reglerar den 

kvotvärdesemission som kommer att genomföras av emissions-

tekniska skäl i samband med den potentiella Riktade Emissionen 

och, i förekommande fall den separata riktade emissionen som 

kan komma att tillämpas i det sista tilldelningssteget i Företrädes-

emissionen.. Kvotvärdesemissionen reglerar bland annat att en av 

Joint Bookrunners åtar sig att betala för kvotvärdet av Preferens-

aktierna i samband med emissionen av Preferensaktierna i den 

potentiella Riktade Emissionen. Åtagandet är bland annat villkorat 

av att Placeringsavtalet har efterlevts.

Aktiemarknadsnämndsuttalande
Heimstaden har inför den eventuella transaktion med Fredens-

borg AS som beskrivs i avsnittet ”Bakgrund och motiv” lämnat in 

en framställan till Aktiemarknadsnämnden, huvudsakligen 

avseende den beslutsordning som ska tillämpas. I stället för att en 

eventuell transaktion ska godkännas av en bolagsstämma i 

Heimstaden har Aktiemarknadsnämnden i uttalandet 2020:51 

uttalat att det är förenligt med god sed på aktiemarknaden att ett 

beslut om en eventuell transaktion får fattas av Heimstadens 

styrelse, förutsatt att Heimstaden i samband med transaktionen 

offentliggör en redogörelse över förvärvet i enlighet med 16 a kap. 

7 § andra stycket aktiebolagslagen, inklusive en av oberoende 

expertis upprättad så kallad fairness opinion avseende det 

aktuella värdet på den förvärvade tillgången.

Rådgivares intressen
Joint Bookrunners agerar som finansiella rådgivare i samband 

med Erbjudandet. Joint Bookrunners har vidare tillhandahållit 

Bolaget rådgivning i samband med struktureringen och plane-

ringen av Erbjudandet. Joint Bookrunners erhåller ersättning för 

sådan rådgivning. Joint Bookrunners samt deras närstående har 

utfört och kan också i framtiden komma att utföra olika finansiella 

rådgivningstjänster och andra tjänster för Bolaget och dess 

närstående, för vilka de erhållit och kan förväntas erhålla arvoden 

och andra ersättningar. Inom ramen för den ordinarie verksamhe-

ten har vissa Joint Bookrunners samt deras närstående gjort eller 

innehaft investeringar och aktivt handlat med värdepapper och 

finansiella instrument för egen räkning och för sina kunders 

räkning och kan när som helst inneha långa och korta positioner 

i sådana värdepapper och instrument. Sådana investeringar och 

värdepappersaktiviteter kan involvera Bolagets värdepapper och 

instrument.

Nordea är per dagen för detta Prospekt långivare och tillhanda-

håller derivatarrangemang till Koncernen. Rådgivarna äger inte 

aktier i Bolaget och har, utöver vad som nämns ovan, inga andra 

ekonomiska intressen i Bolaget. 

Information om beskattning
Skattelagstiftningen i investerarens hemland och i Sverige kan 

påverka de eventuella intäkter som erhålls från Preferensaktier i 

Heimstaden. Kapitalvinstbeskattning och regler om kapitalförlus-

ter vid avyttring av värdepapper beror på varje aktieägares 

specifika situation. Särskilda skatteregler gäller för vissa typer av 

investeringsformer. Varje innehavare av Preferensaktier och 

teckningsrätter bör därför rådfråga en skatterådgivare för att få 

information om de särskilda konsekvenser som kan uppstå i det 

enskilda fallet, inklusive tillämpligheten och effekten av utländska 

skatteregler och skatteavtal.

Sammanfattning av information som 
har offentliggjorts enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning
Nedan sammanfattas den information som Heimstaden har 

offentliggjort i enlighet med EU:s marknadsmissbruksförordning 

(596/2014) under de senaste tolv månaderna och som är relevant 

per dagen för detta Prospekt. 

Finansiella rapporter 

Den 30 april 2021 publicerade Heimstaden sin delårsrapport för 

perioden januari – mars 2021. 

Den 18 mars 2021 publicerade Heimstaden sin årsredovisning 

och hållbarhetsrapport för 2020. 

Den 19 augusti 2020 publicerade Heimstaden sin delårsrapport 

för perioden januari – juni 2020.

Den 28 oktober 2020 publicerade Heimstaden sin delårsrapport 

för perioden januari – september 2020. 

Den 12 februari 2021 publicerade Heimstaden sin boksluts-

kommuniké för perioden januari – december 2020. 

Bolagsstyrning och aktierelaterade händelser

Den 8 mars 2021 offentliggjorde Heimstaden kallelse till årsstäm-

man med bland annat förslag till en ny styrelsesammansättning, 

aktiesplit och bemyndigande för nyemission av Preferensaktier. 

Koncernens operativa verksamhet 

Den 18 september 2020 offentliggjorde Heimstaden att 

 Heimstaden Bostad förvärvar bostadsportfölj samt etablerar egen 

förvaltning i Berlin.

Den 15 december 2020 offentliggjorde Heimstaden att 

 Heimstaden Bostad stärker sin verksamhet med förvärv av dansk 

fastighetsportfölj.
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Obligationslån 

Den 7 oktober 2020 offentliggjorde Heimstaden att Bolaget 

emitterat två icke-säkerställda obligationslån om totalt 1 000 MSEK.

Den 20 januari 2021 offentliggjorde Heimstaden att Bolaget 

emitterar ytterligare obligationer om 1 400 MSEK samt offentlig-

gjorde resultatet av ett frivilligt återköpserbjudande samt 

underrättade om förtidsinlösen av utestående 2021-obligationer. 

Den 26 februari 2021 offentliggjorde Heimstaden att Bolaget 

emitterat seniora icke-säkerställda obligationer om 350 MEUR.

Handlingar som införlivats genom hänvisning
Nedanstående information är införlivad genom hänvisning och 

utgör en del av Prospektet. Informationen finns tillgänglig på 

Heimstadens webbplats, www . heimstaden . com. De delar av 

nedanstående dokument som inte är införlivade genom hänvis-

ning är antingen inte relevanta för investerare eller så omfattas de 

av andra delar av Prospektet.

•• Bolagets översiktligt granskade delårsrapport för perioden 

1 januari – 31 mars 2021. Hänvisningen avser endast rapport 

över totalresultatet för Koncernen på s. 23, balansräkning för 

Koncernen på s. 24, rapport över förändringar i eget kapital 

för Koncernen på s. 25, kassaflödesanalys för Koncernen på 

s. 26, noterna på s. 27–35 samt revisorns granskningsrapport 

på s. 39.

•• Bolagets oreviderade och ej översiktligt granskade delårs-

rapport för perioden 1 januari – 31 mars 2020. Hänvisningen 

avser endast rapport över totalresultatet för Koncernen på 

s. 18–19, rapport över finansiell ställning för Koncernen på 

s. 20–22, rapport över förändringar i eget kapital för Koncer-

nen på s. 22–23, kassaflödesanalys för Koncernen på s. 24–25 

samt noterna på s. 28–32.

•• Bolagets reviderade årsredovisning för räkenskapsåret 2020. 

Hänvisningen avser endast rapport över totalresultatet för 

Koncernen på s. 90–91, rapport över finansiell ställning för 

Koncernen på s. 92–94, rapport över förändringar i eget kapital 

för Koncernen på s. 95–96, kassaflödesanalys för Koncernen 

på s. 97–98, noterna på s. 99–135 samt revisorns gransknings-

rapport på s. 145–147.

•• Bolagets reviderade årsredovisning för räkenskapsåret 2019. 

Hänvisningen avser endast rapport över totalresultatet för 

Koncernen på s. 98–99, rapport över finansiell ställning för 

Koncernen på s. 100–102, rapport över förändringar i eget 

kapital för Koncernen på s. 102–103, rapport över kassaflöde 

för Koncernen på s. 104–105, noterna på s. 106–128 samt 

revisorns granskningsrapport på s. 142–144.

Handlingar som hålls tillgängliga för inspektion
Bolagets bolagsordning, registreringsbevis, de fullständiga 

värderingsutlåtandena avseende Koncernens fastigheter (se 

avsnittet ”Värderingsutlåtanden”), handlingar införlivade genom 

hänvisning och annan av Heimstaden offentliggjord information 

som hänvisas till i Prospektet finns under hela Prospektets 

giltighetstid att tillgå i elektronisk form på Bolagets webbplats, 

www . heimstaden . com (informationen på webbplatsen ingår inte 

i Prospektet, med undantag för den information som införlivats 

genom hänvisning enligt avsnittet ”Handlingar som införlivats 

genom hänvisning”) samt på Bolagets kontor på Östra Promena-

den 7 A, 211 28 Malmö på vardagar under vanliga kontorstider.

Information från tredje part 
Information som har anskaffats från tredje part har i Prospektet 

återgetts korrekt och såvitt Emittenten känner till och kan utröna 

av information som offentliggjorts av denna tredje part har inga 

sakförhållanden utelämnats som skulle göra den återgivna 

informationen felaktig eller vilseledande. 
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Värderingsrapporter avseende Koncernens fastigheter har 

utfärdats av oberoende sakkunniga värderingsmän till Heimsta-

den. Det har inte skett några väsentliga förändringar efter det att 

värderingsrapporterna utfärdades. Värderingsrapporterna 

presenteras i Bilaga A till Prospektet. Värderingsrapporterna har 

utfärdats av Forum Fastighetsekonomi AB, med adress Kungs-

gatan 29, 111 56 Stockholm, och Newsec Advice AB, med adress 

Stureplan 3, Box 7795, 103 96 Stockholm, vad gäller fastigheter 

belägna i Sverige samt Aktiv Eiendomsmegling, med adress 

Thorvald Meyers gate 44, 0552 Oslo, Norge, Nyverdi AS, med 

adress Mellomdammen 31, 3475 Sætre, Norge, Eie Eiendoms-

megling, med adress Gamle Drammensvei 45, 1369 Stabekk, 

Norge, Møretakst AS, med adress Breivika Industriveg 35, 

6018 Ålesund, Norge, Takstmann Øyås AS, med adress Svart-

vassvegen 2, 6650 Surnadal Norge och Cushman & Wakefield 

Realkapital, med adress Kronprinsesse Märthas plass 1 8.etg 

Oslo, Norge, vad gäller fastigheter belägna i Norge. Fastigheter 

belägna i Tjeckien har värderats av Jones Lang LaSalle, s.r.o, med 

adress Na P ríkop e 21, 110 00 Praha 1, Tjeckien, fastigheter 

belägna i Nederländerna av Cushman & Wakefield, med adress 

Gustav Mahlerlaan 362-364, 1082 ME, Amsterdam, Nederlän-

derna och fastigheter belägna i Danmark och Tyskland av CBRE 

A/S, med adress Rued Langgaards-Vej 6-6, 2300 Köpenhamn, 

Danmark och CBRE GmbH med adress Hausvogteiplatz 10, 

10117 Berlin, Tyskland. Samtliga värderingsmän har samtyckt till 

att värderingsrapporterna har tagits in i Prospektet. Informationen 

i värderingsrapporterna har återgivits exakt och inga uppgifter har 

utelämnats på ett sätt som skulle kunna göra den återgivna 

informationen felaktig eller missvisande.

Koncernens egen värdering av dess fastigheter per den 31 mars 

2021 uppgick till 179,5 miljarder SEK. I Sverige uppgår enligt 

värderingsrapporterna det sammanlagda verkliga värdet på 

portföljerna till 49 901 678 000 SEK per den 31 december 2020, 

i Danmark uppgår enligt värderingsrapporten det sammanlagda 

verkliga värdet på portföljen till 55 022 948 303 SEK per den 

31 mars 2021, i Nederländerna uppgår enligt värderingsrapporten 

det sammanlagda verkliga värdet på portföljerna till 

23 842 466 804 SEK per den 31 december 2020, i Norge uppgår 

det sammanlagda verkliga värdet på portföljerna enligt värde-

ringsrapporterna till 19 053 238 116 SEK per den 31 december 

2020, i Tjeckien uppgår det sammanlagda verkliga värdet på 

portföljerna enligt värderingsrapporterna till 14 160 337 665 SEK 

per den 31 december 2020 och i Tyskland uppgår de samman-

lagda verkliga värdet på portföljerna enligt värderingsrapporten till 

14 072 882 736 SEK per den 31 december 2020 (baserat på 

Koncernens växelkurser enligt nedan), totalt 176 053 551 623 SEK, 

det vill säga en avvikelse om 1,68 procent i förhållande till 

Koncernens egen värdering. 

De fastigheter som har värderats i värderingsrapporterna har 

värderats per datum före den 31 mars 2021, huvudsakligen per 

den 31 december 2020. Investeringar och andra förändringar i 

verkligt värde under perioden därefter samt vissa investeringar 

före utfärdandet av värderingsrapporterna återspeglas därför inte 

i värderingsrapporterna, eftersom värderingsrapporterna (med 

undantag  för den för Danmark) upprättats med ett tidigare 

värderingsdatum än den 31 mars 2021 (som vidare anges och 

specificeras i tabellerna nedan). Verkliga värden per den 31 mars 

2021, i den utsträckning de skiljer sig från värderingarna i 

värderingsrapporterna, visar således Heimstadens bedömning av 

fastigheternas verkliga värde per den 31 mars 2021 och utgör inte 

en bedömning eller en värdering utförd av värderarna.

Sammanställningar av värderingar per lan

Land
Verkligt värde,  

2021-03-31, SEK
Förvärv efter 2021-03-31, 

inkluderade i värderingsrapport 
Avyttringar efter 2021-03-31,  

ej inkluderade i värderingsrapport

Verkligt värde 2021-03-31  
plus förvärv minus avyttrade 
fastigheter efter 2021-03-31

Sverige 52 092 118 432 0 0 52 092 118 432 

Danmark 55 031 901 862 0 0 55 031 901 862 

Nederländerna 23 685 602 998 0 0 23 685 602 998 

Norge 18 999 169 719 0 0 18 999 169 719

Tjeckien 14 913 042 737 0 0 14 913 042 737 

Tyskland 14 347 161 432 0 0 14 347 161 432 

Totalt 179 067 997 180 0 0 179 067 997 180

Polen (forward-projekt)1) 449 677 460 0 0 449 677 460

Totalt (inkl. forward-projekt) 179 518 674 641 0 0 179 518 674 641

1)  Avser Koncernens framtida finansieringsprojekt med fastigheter som Koncernen således ännu inte äger. Värdet utgör således Koncernens investeringar i projektet per den  
31 mars 2021.

Värderingsrapporter
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Land Värderingsfirma
Valuta för 

värderingsrapporten  
Värderings- 

 datum
Växelkurs mot SEK, 

2021-03-31*

Belopp i SEK med 
angiven växelkurs 

2021-03-31

Sverige Forum Fastighetsekonomi AB och  
Newsec Advice AB

SEK 2020-12-31 1 49 901 678 000

Danmark CBRE DKK 2021-03-31 1,3766 55 022 948 303

Nederländerna Cushman & Wakefield EUR 2020-12-31 10,2381 23 842 466 804

Norge Aktiv Eiendomsmegling, Nyverdi AS,  
Eie Eiendomsmegling, Møretakst AS, 
Takstmann Øyås AS, Cushman & Wakefield 
Realkapital

NOK 2020-12-16– 
2021-01-01

1,0243 19 053 238 116

Tjeckien Jones Lang LaSalle, s.r.o. CZK 2020-12-31 0,3916 14 160 337 665

Tyskland CBRE EUR 2020-12-31 10,2381 14 072 882 736

Totalt 176 053 551 623

* Norges Bank

Land 
Verkligt värde enligt

värderingsrapport

Verkligt  
värde enligt

värderings rapport 
(per värderings- 
 datum för varje 

rapport som 
anges i tabellen 

ovan, SEK)*

Investeringar  
från värderings-

datum till 
2021-03-31 

 (SEK)

Värdeökning  
från värderings-

datum till 
2021-03-31  

(SEK)

Översättning  
av utländsk  

valuta
Andra  

justeringar1) 

Värderings-
rapport plus 

investeringar, 
värdeökningar 

och andra 
justeringar från 

värderingsdagen 
till 2021-03-31 

(SEK)

Verkligt värde 
2021-03-31 plus 

förvärvade minus 
avyttrade 

fastigheter efter 
2021-03-31  

(SEK)
Avvikelse  

(%)

Sverige  SEK 49 901 678 000   49 901 678 000  770 551 184   1 009 729 339  –  410 160 249 52 092 118 772 52 092 118 432 0,00 %

Danmark  DKK 39 970 178 921 55 022 948 303  – –  – 8 910 146 55 031 858 449 55 031 901 862 0,00 %

Neder- 

länderna EUR 2 328 798 000  23 366 763 236  89 432 369 – 243 129 950  473 841 578 –1 304 237  2) 23 685 602 997 23 685 602 998 0,00 %

Norge NOK 18 601 228 269   17 825 557 050  44 938 769 744 182 593  1 202 084 126  –817 551 5433) 18 999 210 996  18 999 169 719 0,00 %

Tjeckien  CZK 36 160 208 541  13 826 217 338  290 743 162 455 786 577  340 295 660  – 14 913 042 736 14 913 042 737 0,00 %

Tyskland EUR 1 374 560 000  13 792 101 365 – 271 205 726 283 854 341 – 14 347 161 432 14 347 161 432 0,00 %

Totalt 173 735 265 292  1 195 665 484  2 237 774 286   2 300 075 706 –399 785 385 179 068 995 382   179 068 997 181 0,00 %

1) Inkluderar upplupna kostnader relaterade till byggnation och tomter och liknande.
2) Avser försäljning av en lägenhet.
3) Avser utveckling och uppförande av ägarlägenheter i Oslo, vilka avses avyttras efter färdigställande.

*) Växelkurserna motsvarar Norges Banks växelkurser per värderingsdatum för respektive rapport.
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Carnegie Carnegie Investment Bank AB (publ)

Erbjudandet Företrädesemissionen och den eventuella Riktade Emissionen gemensamt

Euroclear Euroclear Sweden AB 

Företrädesemissionen Nyemission av Preferensaktier med företrädesrätt för befintliga Preferensaktieägare 

i enlighet med villkoren i Prospektet

GDPR Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för 

fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av 

sådana uppgifter 

Heimstaden, Bolaget eller Emittenten Heimstaden AB (publ)

Heimstaden Bostad Heimstaden Bostad AB 

Heimstaden Isolerat Heimstaden konsoliderat, men exklusive Heimstaden Bostad konsoliderat

IFRS International Financial Reporting Standards 

Joint Bookrunners Carnegie, Nordea och Swedbank

Koncernen Den koncern i vilken Bolaget är moderbolag

MEUR Miljoner euro

MSEK Miljoner kronor 

Nordea Nordea Bank Abp, filial i Sverige

Preferensaktier Preferensaktier i Bolaget

Preferensaktieägare Ägare av Preferensaktier i Bolaget

Preferensutdelning Preferensaktiernas rätt till årlig utdelning om 2,00 SEK per Preferensaktie med kvartalsvis 

utbetalning från och med det första utbetalningstillfället

Prospektet Detta prospekt som har upprättats i anledning av Erbjudandet

Prospektförordning Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2017/1129 om prospekt som ska 

offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en 

reglerad marknad

Riktade Emissionen Den eventuella nyemissionen av Preferensaktier riktad till allmänheten i Sverige och 

institutionella investerare i Sverige och utomlands i enlighet med villkoren i Prospektet

Swedbank Swedbank AB (publ)

Definitioner och förkortningar
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Heimstaden

Heimstaden AB (publ)

Besöksadress /postadress:

Östra Promenaden 7 A

211 28 Malmö

Juridisk rådgivare

Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB

Besöksadress:

Hamngatan 2

111 47 Stockholm 

Postadress:

Box 5747

114 87 Stockholm

Kontoförande institut

Euroclear Sweden AB

Besöksadress:

Klarabergsviadukten 63

101 23 Stockholm

Postadress:

Box 191

101 23 Stockholm

Revisor

Ernst & Young Aktiebolag

Postadress:

Box 7850

103 99 Stockholm

Joint Bookrunners

Carnegie Investment Bank AB

Besöksadress /postadress:

Regeringsgatan 56

103 38 Stockholm

Nordea Bank Abp, filial i Sverige

Besöksadress /postadress:

Smålandsgatan 17

105 71 Stockholm

Swedbank AB (publ)

Besöksadress /postadress:

Landsvägen 40

172 63 Sundbyberg

Juridisk rådgivare till Joint Bookrunners

White & Case Advokat AB

Besöksadress:

Biblioteksgatan 12

114 85 Stockholm

Postadress:

Box 5573

114 85 Stockholm

Certified advisor

Erik Penser Bank AB

Besöksadress:

Apelbergsgatan 27

103 91 Stockholm

Postadress:

Box 7405

103 91 Stockholm

Adresser
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