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Viktig information till investerare

Detta prospekt (”Prospektet”) har upprättats med anledning av erbjudandet till allmänheten i Sverige av aktier i Offentliga Hus i Norden AB (publ) (ett svenskt publikt aktiebolag) (”Erbjudandet”). Med ”Offentliga Hus”, ”Bolaget”
eller ”Koncernen” avses i detta Prospekt, beroende på sammanhanget, Offentliga Hus i Norden AB (publ), den koncern vari Offentliga Hus är moderbolag eller ett dotterbolag i koncernen. Med ”Huvudägarna” avses Offentliga
Nordic Property Holding SARL och Aktiebolaget Fastator (publ). Med ”Säljande Aktieägaren” avses Nordact AB. Med ”Joint Global Coordinators” avses Nordea Bank Abp, filial i Sverige (”Nordea”) och Swedbank AB (publ)
(”Swedbank”). Se avsnittet ”Definitioner” för definitioner av dessa samt andra begrepp i detta Prospekt.
Erbjudandet riktar sig inte till allmänheten i något annat land än Sverige. Erbjudandet riktar sig inte heller till sådana personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än de som följer
av svensk rätt. Ingen åtgärd har vidtagits eller kommer att vidtas i någon annan jurisdiktion än Sverige, som skulle tillåta erbjudande av aktierna till allmänheten, eller tillåta innehav, spridning av detta Prospekt eller något annat
material hänförligt till Bolaget eller aktierna i sådan jurisdiktion. Anmälan om förvärv av aktier i strid med ovanstående kan komma att anses vara ogiltig. Personer som mottar ett exemplar av detta Prospekt åläggs av Bolaget och
Joint Global Coordinators att informera sig om, och följa, alla sådana restriktioner. Vare sig Bolaget eller någon av Joint Global Coordinators tar något legalt ansvar för några överträdelser av någon sådan restriktion, oavsett om
överträdelsen begås av en potentiell investerare eller någon annan.
Detta Prospekt ska inte betraktas som en rekommendation från Bolaget, Huvudägarna eller Joint Global Coordinators eller någon av dess dotterbolag eller någon representant för en mottagare av detta Prospekt att köpa aktierna. Innehållet i detta Prospekt ska inte betraktas så som rättslig, affärsmässig eller skattemässig rådgivning. Varje investerare bör konsultera egna legala, finansiella, skatte- eller annan rådgivare för legal, finansiell, skatte- eller
annan rådgivning för köp eller eventuellt köp av aktier som erbjuds häri. Innan ett beslut om att investera i aktierna bör varje investerar ta del av hela Prospektet och inte bara förlita sig på nyckelinformation eller sammanfattad
information i Prospektet. Varken Bolaget, Huvudägarna eller Joint Global Coordinators eller någon av deras respektive dotterbolag eller representanter lämnar några garantier till någon mottagare eller köpare av aktierna vad
gäller lagligheten av investeringen för den mottagare eller köpare enligt tillämplig lag för sådan mottagare eller köpare.
Detta Prospekt har godkänts och registrerats av Finansinspektionen enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 om prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten
eller tas upp till handel på en reglerad marknad, och om upphävande av direktiv 2003/71/EG (”Prospektförordningen”). Vid eventuella diskrepanser mellan det engelska prospektet och detta svenska Prospekt äger detta svenska
Prospekt företräde.
Varken distributionen av detta Prospekt eller någon försäljning härunder ska, under några omständigheter, tolkas som att inga förändringar av Bolagets verksamhet har skett sedan datumet för Prospektet eller att informationen
häri är korrekt efter sådant datum. Eventuell ändring av informationen i detta Prospekt, som kan påverka värderingen av de erbjudna aktierna mellan datumet för offentliggörandet och första dag för handel, kommer att offentliggöras i enlighet med artikel 23 i Prospektförordningen.
Aktierna i Erbjudandet har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller av någon annan delstatlig värdepappersmyndighet och erbjuds eller
säljs inte i USA om inte aktierna är registrerade under Securities Act eller ett undantag från registreringsskyldigheten i Securities Act är tillämpligt. Alla erbjudanden och försäljningar av aktier kommer att göras i enlighet med
Regulation S i Securities Act. Aktierna får inte säljas, pantsättas eller på annat sätt överlåtas i USA förutom i enlighet med ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i
överensstämmelse med tillämplig delstatlig värdepapperslagstiftning. Mångfaldigande och spridning av hela eller delar av detta Prospekt i USA och röjande av dess innehåll är förbjudet. Aktierna i Erbjudandet har inte godkänts
av vare sig federal eller delstatlig amerikansk värdepappersmyndighet eller annan amerikansk myndighet. Inte heller har någon sådan myndighet bekräftat riktigheten eller tillförlitligheten i detta Prospekt. Att påstå motsatsen
är en brottslig handling i USA.
NASDAQ FIRST NORTH PREMIER GROWTH MARKET
Nasdaq First North Premier Growth Market är en registrerad tillväxtmarknad för små och medelstora företag, i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, såsom
det har implementerats i nationell lagstiftning i Danmark, Finland och Sverige, som drivs av de (olika) börser som ingår i Nasdaq-koncernen. Bolag på Nasdaq First North Premier Growth Market är inte föremål för samma regler
som ställs på bolag som är noterade på den reglerade huvudmarknaden, enligt definitionen i EU:s lagstiftning (såsom den har införlivats i nationell rätt). De är istället föremål för mindre omfattande regler och regleringar som är
anpassade för mindre tillväxtbolag. En investering i ett bolag som handlas på Nasdaq First North Premier Growth Market kan därför vara mer riskfylld än en investering i ett bolag som är noterat på en reglerad marknad. Samtliga
bolag vars aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North Premier Growth Market har en Certified Adviser som övervakar att regelverket efterlevs. Det är respektive börs inom Nasdaq-koncernen som godkänner ansökan
om upptagande till handel.
MEDDELANDE TILL INVESTERARE I STORBRITANNIEN
Detta Prospekt distribueras endast till (i) personer som har professionell erfarenhet vad gäller investeringar som omfattas av artikel 19 (5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (i dess ändrade
lydelse ”Financial Promotion Order”), (ii) personer som omfattas av artikel 49 (2) (a) till (d) (”high net worth companies, unincorporated associations etc.”) i Financial Promotion Order, (iii) som befinner sig utanför Storbritannien
eller (iv) personer som genom inbjudan eller uppmuntran till att delta i en investeringsaktivitet (inom ramen för avsnitt 21 i Financial Services and Markets Act 2000 (”FSMA”)) i samband med emission eller försäljning av värdepapper som annars kan eller får 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 tillgänglig för och kommer endast riktas till relevanta personer. Joint Global Coordinators agerar inte, i samband med Erbjudandet, för
någon annan än Bolaget och är inte ansvarig för någon annan än Bolaget för att tillhandahålla det skydd som ges åt deras klienter eller för att tillhandahålla råd i relation till Erbjudandet.
MEDDELANDE TILL POTENTIELLA INVESTERARE I DET EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET OCH STORBRITANNIEN
Detta Prospekt har upprättats under förutsättning att varje erbjudande av aktier inom en medlemsstat i EES eller i Storbritannien (varje område benämns ”Relevant Stat”) (med undantag för Sverige) kommer att göras i enlighet
med ett undantag från prospektskyldigheten i Prospektförordningen.
Aktierna avses inte erbjudas eller säljas och bör inte erbjudas eller säljas till icke-professionella investerare inom EES eller i Storbritannien. Av denna anledning innebär ”icke-professionella investerare” en (eller flera) person som är:
(i) kund så som definierat i punkt (11) i artikel 4 (1) i direktiv 2014/65/EU (”MIFID II”); eller (ii) en kund så som definierat i direktiv 2016/97/EU (”Försäkringsdistributionsdirektivet”) för det fall sådan kund inte skulle kvalificeras som
en professionell kund så som definierat i punkt (10) i artikel 4(1) i MIFID II. Således har inget faktablad som krävs enligt förordning (EU) nr 1286/2014 (”PRIIPs - förordningen”), vid erbjudande eller försäljning av sådana instrument
som omfattas eller annars tillgängliggöra sådana instrument för icke-professionella investerare inom EES eller Storbritannien, förberetts. Att erbjuda, sälja eller annars tillgängliggöra aktier till icke-professionella investerare inom
EES eller Storbritannien kan vara otillåtet enligt PRIIPs-förordningen.
STABILISERING
I samband med Erbjudandet kan Swedbank komma att genomföra transaktioner i syfte att upprätthålla marknadspriset på aktierna på en nivå högre än den som i annat fall kanske hade varit rådande på marknaden. Sådana
stabiliseringstransaktioner kan komma att genomföras på Nasdaq First North Premier Growth Market, OTC-marknaden eller på annat sätt, och kan komma att genomföras när som helst under perioden som börjar på första
dagen för handel i aktierna på Nasdaq First North Premier Growth Market och avslutas senast 30 kalenderdagar därefter. Swedbank har dock ingen skyldighet att genomföra någon stabilisering och det finns ingen garanti för
att stabilisering kommer att genomföras.
Stabilisering, om påbörjad, kan vidare komma att avbrytas när som helst utan förvarning. Under inga omständigheter kommer transaktioner att genomföras till ett pris som är högre än det pris som fastställts i Erbjudandet. Senast
vid slutet av den sjunde handelsdagen efter att stabiliseringstransaktioner utförs ska Swedbank offentliggöra att stabiliseringsåtgärder har utförts, i enlighet med artikel 5(4) i EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Inom en
vecka efter stabiliseringsperiodens utgång kommer Swedbank att offentliggöra huruvida stabilisering utfördes eller inte, det datum då stabiliseringen inleddes, det datum då stabilisering senast genomfördes, samt det prisintervall
inom vilket stabiliseringen genomfördes för vart och ett av de datum då stabiliseringstransaktioner genomfördes.
VIKTIG INFORMATION OM FÖRSÄLJNING AV AKTIER
Observera att besked om tilldelning till allmänheten i Sverige sker genom utskick av avräkningsnota, vilket beräknas ske den 23 oktober 2020. Institutionella investerare beräknas att omkring den 23 oktober 2020 erhålla besked
om tilldelning i särskild ordning, varefter avräkningsnotor utsänds. Efter det att betalning för tilldelade aktier hanterats av Swedbank och Nordea kommer betalda aktier att överföras till av förvärvaren anvisad värdepappersdepå
eller anvisat VP-konto. Den tid som erfordras för överföring av betalning samt överföring av betalda aktier till förvärvarna av aktier i Offentliga Hus medför att dessa förvärvare inte kommer att ha förvärvade aktier tillgängliga på
anvisad värdepappersdepå eller VP-konto förrän tidigast 27 oktober 2020. Handel i Offentliga Hus aktier på Nasdaq First North Premier Growth Market beräknas komma att påbörjas omkring den 23 oktober 2020. Det förhållandet
att aktier inte finns tillgängliga på förvärvarens VP-konto eller värdepappersdepå förrän tidigast 27 oktober 2020 kan innebära att förvärvaren inte har möjlighet att sälja dessa aktier över börsen från och med den dag då handeln
i aktien påbörjats utan först när aktierna finns tillgängliga på VP-kontot eller värdepappersdepån.
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) nationella föreskrifter (sammantaget ”MiFID II:s produktstyrningskrav”), och utan ersättningsansvar för skador som kan åvila en ”producent” i enlighet med MiFID II:s produktstyrningskrav i övrigt kan ha därtill, har aktierna
i Bolaget varit föremål för en produktgodkännandeprocess, där målmarknaden för aktierna i Bolaget är (i) icke-professionella kunder och investerare som uppfyller kraven för professionella kunder och jämbördiga motparter, var
och en enligt MiFID II, samt (ii) lämpliga för distribution genom alla distributionskanaler som är tillåtna enligt MiFID II (”Målmarknadsbedömningen”). Oaktat målmarknadsbedömningen ska distributörerna notera att: värdet på
aktierna i Bolaget kan minska och det är inte säkert att investerare får tillbaka hela eller delar av det investerade beloppet; aktierna i Bolaget erbjuder ingen garanterad intäkt och inget kapitalskydd; och en investering i aktierna i
Bolaget är endast lämpad för investerare som inte behöver en garanterad intäkt eller ett kapitalskydd, som (antingen enbart eller ihop 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, förvärva, eller vidta någon annan åtgärd rörande aktierna i Bolaget. Varje distributör är ansvarig för sin egen målmarknadsbedömning rörande aktierna i Bolaget och för att bestämma lämpliga distributionskanaler.
PRESENTATION AV FINANSIELL INFORMATION
Om inget annat anges häri, har ingen finansiell information i Prospektet reviderats eller granskats av Bolagets revisor. Finansiell information som rör Bolaget i detta Prospekt 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 hämtats från Bolagets interna bokförings- och rapporteringssystem. Samtliga finansiella siffror är i svenska kronor (”SEK”) om inget annat
anges, ”TSEK” indikerar tusen SEK, ”MSEK” indikerar miljoner SEK och ”MDSEK” indikerar miljarder SEK. Viss finansiell information i tabeller i Prospektet har i vissa fall avrundats. Följaktligen summerar inte nödvändigtvis vissa
kolumner med totala belopp som anges.
FRAMÅTRIKTADE UTTALANDEN
Detta Prospekt innehåller vissa framåtriktade uttalanden och åsikter. Framåtriktade uttalanden är alla uttalanden som inte hänför sig till historiska fakta och händelser samt sådana uttalanden och åsikter som är hänförliga till
framtiden och som exempelvis innehåller uttryck som ”anser”, ”uppskattar”, ”förväntar”, ”väntar”, ”antar”, ”förutser”, ”avser”, ”kan”, ”kommer”, ”ska”, ”bör”, ”enligt uppskattning”, ”är av uppfattningen”, ”får”, ”planerar”, ”potentiell”, ”beräknar”, ”prognostiserar”, ”såvitt man känner till” eller liknande uttryck som är ägnade att identifiera ett uttalande som framåtriktat. Detta gäller särskilt uttalanden och åsikter i detta Prospekt som avser framtida finansiella
resultat, planer och förväntningar på Bolagets verksamhet och ledning, framtida tillväxt och lönsamhet och allmän ekonomisk och regulatorisk omgivning samt andra omständigheter som påverkar Bolaget.
Framåtriktade uttalanden är baserade på nuvarande uppskattningar och antaganden, vilka har gjorts i enlighet med vad Bolaget känner till. Sådana framåtriktade uttalanden är föremål för risker, osäkerheter och andra faktorer
som kan medföra att de faktiska resultaten, inklusive Bolagets kassaflöde, finansiella ställning och resultat, kan komma att avvika väsentligt från de resultat som uttryckligen eller indirekt ligger till grund för, eller beskrivs, i uttalandena, eller medföra att de förväntningar som uttryckligen eller indirekt ligger till grund för, eller beskrivs i, uttalandena inte infrias eller visar sig vara mindre fördelaktiga jämfört med de resultat som uttryckligen eller indirekt
ligger till grund för, eller beskrivs i, uttalandena.
Potentiella investerare ska därför inte fästa otillbörlig vikt vid de framåtriktade uttalandena häri, och potentiella investerare uppmanas starkt att läsa Prospektet, inklusive följande avsnitt: ”Sammanfattning”, ”Riskfaktorer”,
”Verksamhetsöversikt” och ”Operationell och finansiell översikt”, vilka inkluderar mer detaljerade beskrivningar av faktorer som kan ha en inverkan på Bolagets verksamhet och den marknad som Bolaget är verksamt på. Varken
Bolaget, Huvudägarna eller Joint Global Coordinators lämnar några garantier såvitt avser den framtida riktigheten i de uttalanden som görs häri eller såvitt avser det faktiska inträffandet av förutsedda utvecklingar.
I ljuset av de risker, osäkerheter och antaganden som framåtriktade uttalanden är förenade med, är det möjligt att framtida händelser som nämns i detta Prospekt inte kommer att inträffa. Dessutom kan framåtriktade uppskattningar och prognoser som refereras till i detta Prospekt och vilka härrör från tredje mans undersökningar visa sig vara felaktiga. Faktiska resultat, prestationer eller händelser kan avvika väsentligt från sådana uttalanden,
exempelvis till följd av: förändringar i allmänna ekonomiska förhållanden, i synnerhet de ekonomiska förhållandena på de marknader där Bolaget bedriver verksamhet, förändringar som påverkar valutakurser, förändringar i
konkurrensnivåer, regulatoriska förändringar samt inträffande av olyckor eller systematiska leveransbrister.
Efter dagen för detta Prospekt tar varken Bolaget, Huvudägarna eller Joint Global Coordinators något ansvar för att uppdatera något framtidsinriktat uttalande eller för att anpassa dessa uttalanden till faktiska händelser eller
utvecklingar, med undantag för vad som följer av lag eller Nasdaq First North Growth Market – Rulebook.
BRANSCH- OCH MARKNADSINFORMATION
Detta Prospekt innehåller bransch- och marknadsinformation hänförlig till Offentliga Hus verksamhet och den marknad som Offentliga Hus är verksamt på. Sådan information är baserad på Bolagets analys av flera olika källor.
Offentliga Hus känner inte till några uttömmande bransch- eller marknadsrapporter som omfattar eller vänder sig till marknaden för Offentliga Hus tjänster. Offentliga Hus anser att informationen om marknadsstorlekar och
marknadsandelar i Prospektet utgör rättvisande och ändamålsenliga uppskattningar av storleken på de marknader där Offentliga Hus är verksamt och på ett rättvisande sätt speglar Bolagets konkurrensmässiga ställning på dessa
marknader. Informationen har dock inte blivit bekräftad av någon oberoende part och Offentliga Hus kan inte garantera att en tredje part som använder andra metoder för insamling, analys eller sammanställning av marknadsinformation skulle komma fram till samma resultat. Viss information bygger också på uppskattningar av Offentliga Hus.
Branschpublikationer eller -rapporter anger vanligtvis att informationen i dem har erhållits från källor som bedöms vara tillförlitliga, men att korrektheten och fullständigheten i informationen inte kan garanteras. Bolaget har
inte på egen hand verifierat, och kan därför inte garantera korrektheten i, den bransch- och marknadsinformation som finns i detta Prospekt och som har hämtats från eller härrör ur dessa branschpublikationer eller -rapporter.
Bransch- och marknadsinformation är till sin natur framåtblickande, föremål för osäkerhet och speglar inte nödvändigtvis faktiska marknadsförhållanden. Sådan information är baserad på marknadsundersökningar, vilka till sin
tur är baserade på urval och subjektiva bedömningar, däribland bedömningar om vilken typ av produkter och transaktioner som borde inkluderas i den relevanta marknaden, både av de som utför undersökningarna och respondenterna.
Information som kommer från tredje man har återgivits korrekt och såvitt Bolaget kan känna till och förvissa sig om genom jämförelse med annan information som offentliggjorts av berörd tredje man har inga uppgifter utelämnats
på ett sätt som skulle göra den återgivna informationen felaktig eller missvisande.
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Erbjudandet i sammandrag
Prisintervall:
Anmälningsperiod för allmänheten:
Anmälningsperiod för institutionella investerare:
Offentliggörande av erbjudandepris:
Första handelsdag i Offentliga Hus aktier:
Likviddag:
Övrigt:

13,4 - 16,1 SEK per aktie
14 oktober 2020 - 21 oktober 2020
14 oktober 2020 - 22 oktober 2020
23 oktober 2020
23 oktober 2020
27 oktober 2020
Kortnamn (ticker): OFFHUS
ISIN-kod: SE0014829644

Finansiell kalender
Delårsrapport för perioden januari - september 2020, Q3:
Bokslutskommuniké för perioden januari - december 2020:
Årsredovisning 2020:
Delårsrapport för perioden januari - mars 2021, Q1:
Årsstämma 2021:
Delårsrapport för perioden januari - juni 2021, Q2:
Delårsrapport för perioden januari - september 2021, Q3:
Bokslutskommuniké för perioden januari - december 2021:

5 november 2020
18 februari 2021
april 2021
5 maj 2021
20 maj 2021
19 juli 2021
4 november 2021
16 februari 2022

Vissa definitioner
Euroclear Sweden
Nordea
Huvudägarna
Joint Global Coordinators
Nasdaq First North Premier
Samhällsfastigheter

SEK
Swedbank
Säljande Aktieägaren
Offentliga Hus, Bolaget
eller Koncernen
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Euroclear Sweden AB.
Nordea Bank Abp, filial i Sverige.
Offentliga Nordic Property Holding SARL och Aktiebolaget Fastator (publ).
Nordea och Swedbank.
Nasdaq First North Premier Growth Market, en alternativ marknadsplats som
drivs av de olika börserna som ingår i Nasdaq.
Fastigheter där mer än 50 procent av kontrakterad årshyra härrör från direkt 		
eller indirekt skattefinansierade hyresgäster. I alla fall då 50 procent eller mindre
än 50 procent av kontrakterad årshyra härrör från direkt eller indirekt skattefinansierade hyresgäster definieras fastigheten som en kommersiell fastighet.
Svensk krona.
Swedbank AB (publ).
Nordact AB.
Offentliga Hus i Norden AB (publ), den koncern vari Offentliga Hus är moderbolag
eller ett dotterbolag i koncernen, beroende på sammanhanget.
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SAMMANFATTNING

Sammanfattning
Inledning och varningar
Inledning och
varningar

Denna sammanfattning bör betraktas som en introduktion till Prospektet. Varje beslut om
att investera i värdepapperen bör baseras på en bedömning av hela Prospektet från investerarens sida.
Varje beslut om att investera i värdepappren medför risk och en investerare kan förlora hela
eller delar av det investerade kapitalet.
Vid talan i domstol angående informationen 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 lagt fram sammanfattningen, inklusive översättningar därav, men endast om sammanfattningen är vilseledande, felaktig eller oförenlig med de andra delarna av prospektet eller
om den inte, tillsammans med de andra delarna av prospektet, ger nyckelinformation för att
hjälpa investerare när de överväger att investera i sådana värdepapper.

Emittenten

Offentliga Hus i Norden AB (publ) org nr 556824-2696, Linnégatan 2, 114 47 Stockholm, Sverige.
LEI-kod: 549300DW54NOXRJXTR48
Kortnamn (ticker): OFFHUS
ISIN-kod: SE0014829644

Behörig myndighet

Finansinspektionen är behörig myndighet och ansvarig för godkännande av Prospektet.
Finansinspektionens besöksadress är Brunnsgatan 3, Box 7821, 103 97 Stockholm och kontaktas på telefonnummer 08-408 980 00 eller e-post: finansinspektionen@fi.se. Finansinspektionens hemsida är www.finansinspektionen.se. Prospektet godkändes av Finansinspektionen den 13 oktober 2020.

Information om
säljande aktieägare

Nordact AB, org. nr. 556971-0113, Linnégatan 2, 114 47 Stockholm. Bolaget har sitt säte i
Stockholm. Bolaget är ett svenskt publikt aktiebolag bildat i Sverige enligt svensk rätt och
bedriver sin verksamhet enligt svensk rätt. Bolagets associationsform regleras av den
svenska aktiebolagslagen (2005:551). Bolagets LEI-kod är 549300VZ1E7X0HG1LJ36.

Nyckelinformation om emittenten
Vem är emittent av värdepapperen?
Emittentens säte
och bolagsform

Emittenten av värdepappren är Offentliga Hus i Norden AB (publ) org nr 556824-2696. Bolaget
har sitt säte i Stockholm. Bolaget är ett svenskt publikt aktiebolag bildat i Sverige enligt svensk
rätt och bedriver sin verksamhet enligt svensk rätt. Bolagets associationsform regleras av den
svenska aktiebolagslagen (2005:551). Bolagets LEI-kod är 549300DW54NOXRJXTR48.

Emittentens huvudsakliga verksamhet

Offentliga Hus är ett tillväxtorienterat fastighetsbolag som på ett långsiktigt och hållbart
sätt äger och förvaltar Samhällsfastigheter. Via en kombination av ett aktivt deltagande på
den svenska marknaden för fastighetstransaktioner och utveckling av befintligt bestånd
har Offentliga Hus som vision att vara en ledande samarbetspartner till aktörer inom svensk
välfärd och tillhandahålla långsiktiga och hållbara fastighetslösningar.
Bolaget äger ett fastighetsbestånd i Sverige om 141 fastigheter med ett totalt marknadsvärde om 8,6 MDSEK per den 31 augusti 20201. Fastighetsbeståndet är diversifierat över 72
kommuner och har en total yta om cirka 518 000 kvadratmeter. 83 procent av fastighetsbeståndet sett till fastighetsvärde består av Samhällsfastigheter. Offentliga Hus definierar
en fastighet som Samhällsfastighet i de fall där mer än 50 procent av kontrakterad årshyra
härrör från direkt eller indirekt skattefinansierade hyresgäster. I alla fall då 50 procent eller
mindre än 50 procent av kontrakterad årshyra härrör från direkt eller indirekt skattefinansierade hyresgäster definieras fastigheten som en kommersiell fastighet. Offentliga Hus
huserar en viktig del av Sveriges välfärd, däribland polis, vård och omsorg såväl som skolor
och utbildningslokaler. Per den 31 augusti 2020 var 80 procent av de totala kontrakterade
årshyresintäkterna kopplade till samhällshyresgäster.
1. Samtliga presenterade siffror per den 31 augusti 2020 exkluderar det marknadsmässiga värdet om 349 MSEK för de
fastigheter som avyttrats men som inte frånträtts per den 31 augusti 2020.
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Emittentens större
aktieägare

Per datumet för detta Prospekt är Bolagets enda aktieägare Nordact AB som äger 200 000 000
aktier, motsvarande 100 procent av aktierna i Bolaget. Nordact AB är ägt till 50 procent
vardera av Aktiebolaget Fastator (publ) och Offentliga Nordic Property Holding SARL. Aktiebolaget Fastator (publ) är noterat på Nasdaq First North och dess huvudägare är Joachim
Kuylenstierna (genom Skälsö Intressenter AB) och Mats Lundberg (genom Mats Invest AB),
vardera med ett innehav om 27,8 procent av aktierna i Aktiebolaget Fastator (publ). Offentliga
Nordic Property Holding SARL är ytterst kontrollerat av Pierre Ladow, styrelseledamot i
Offentliga Hus, med 25 procent och av Bardeen FCP-SIF till 75 procent. Såvitt Bolaget känner
till så kontrolleras inte Bolaget direkt eller indirekt av någon utöver Nordact AB.

Viktigaste administrerande direktörer

Bolagets styrelse består av Björn Rosengren (styrelseordförande), Svante Bengtsson, Carl Bildt,
Magdalena Schmidt, Mari Broman och Pierre Ladow (styrelseledamöter).

Revisor

På årsstämman den 16 juni 2020 omvaldes Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till Bolagets
revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2021. Magnus Thorling är huvudansvarig revisor.

Bolagets ledning består av Fredrik Brodin (VD), Magnus Sundell (CFO och vice VD), Johan
Bråkenhielm (COO) och Terese Filipsson (Fastighetschef).

Finansiell nyckelinformation för emittenten
Finansiell nyckelinformation i
sammandrag

Utvalda resultaträkningsposter
Helåren som avslutades
den 31 december
TSEK

2019

2018

De sexmånadersperioderna som avslutades
den 30 juni
2017

2020

2019

Summa rörelsens intäkter

322 664

215 176

135 795

243 146

138 844

Summa finansiella poster

-113 426

-82 177

-48 063

-88 147

-50 384

Förvaltningsresultat

62 496

30 801

37 869

42 035

20 223

Summa totalresultat för året/perioden

165 510

554 579

134 097

-77 861

63 317

Utvalda balansräkningsposter
Helåren som avslutades
den 31 december
TSEK

De sexmånadersperioderna som avslutades
den 30 juni

2019

2018

2017

2020

2019

Summa tillgångar

7 718 730

4 265 625

2 791 225

8 117 103

5 437 428

Summa eget kapital och skulder

7 718 730

4 265 625

2 791 225

8 117 103

5 437 428

Utvalda kassaflödesposter
SEK

Helåren som avslutades
den 31 december

De sexmånadersperioderna som avslutades
den 30 juni

2019

2018

2017

2020

2019

Kassaflöde från den löpande verksamheten

251 335

-4 509

9 919

99 698

-235 450

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-3 176 300

-1 298 445

-243 675

-343 423

-770 312

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

2 964 602

1 015 447

552 581

214 738

1 002 331
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Specifika nyckelrisker för emittenten
Väsentliga riskfaktorer specifika för
emittenten

Huvudsakliga risker relaterade till Offentliga Hus består av att:
•

•
•
•
•
•
•
•

Bolaget är exponerat mot risker relaterade till utbrottet av coronaviruset (COVID-19) och
bedömer att COVID-19 kan innebära en ökad riskexponering av vissa redan befintliga risker
såsom ändrade marknadsförhållanden, ökade vakansgrader, minskade eller helt uteblivna
hyresintäkter samt krav på sänkta hyresnivåer,
Värdet på Bolagets fastigheter kan fluktuera till följd av faktorer såsom lägre hyresnivåer,
ökade fastighetsutgifter eller förändringar i marknadens förväntade avkastning vilket kan
medföra en negativ påverkan på Bolagets resultat och finansiella ställning,
Bolagets drift- och underhållskostnader kan öka till följd av eventuella kostnadshöjningar
hos leverantörer eller oförutsedda händelser vilket kan medföra en negativ påverkan på
Koncernens resultat över tid,
Koncernens hyresintäkter kan påverkas negativt om hyresgästerna inte fullgör sina förpliktelser, inte förlänger sina hyresavtal eller om vakansnivåerna ökar,
Bolaget är exponerat mot förvärvsrelaterade risker vilket om de förverkligas kan få en
väsentligt negativ inverkan på Koncernens resultat,
Koncernens skattesituation kan försämras om Koncernens tidigare eller nuvarande skattemässiga hållning visar sig vara felaktig eller om gällande skattelagar ändras,
Koncernens renommé kan skadas vilket kan försvåra möjligheten att behålla- eller attrahera
nya hyresgäster samt även påverka Bolagets möjligheter att uppta lån på förmånliga villkor,
och
Koncernen kan brista i efterlevnaden av tillämpliga eller framtida miljö-, arbetsmiljö- och
säkerhetsrelaterade bestämmelser samt upptäcka föroreningar i fastigheter och byggnader
vilket kan medföra renomméskador, restriktioner, ökade kostnader, förseningar, hyresminskningar eller hyresuppsägningar.

Nyckelinformation om värdepapperen
Värdepapperens viktigaste egenskaper
Erbjudna värdepapper

Aktier i Offentliga Hus i Norden AB (publ). ISIN-kod: SE0014829644. Värdepappren är denominerade i SEK. Aktiernas kvotvärde är 0,0025 SEK.

Antalet emitterade
värdepapper

Per dagen för detta Prospekt finns 200 000 000 utestående aktier i Bolaget. Antalet aktier i
Bolaget kan komma att öka med högst 55 970 150 aktier till följd av Erbjudandet.

Rättigheter som
sammanhänger med
värdepapperen

Varje aktie i Bolaget berättigar innehavaren till en röst på bolagsstämma, och varje aktieägare är berättigad att rösta för samtliga aktier som aktieägaren innehar i Bolaget. Om
Bolaget emitterar nya aktier, teckningsoptioner eller konvertibler vid en kontantemission
eller en kvittningsemission har aktieägarna som huvudregel företrädesrätt att teckna sådana värdepapper i förhållande till antalet aktier som innehades före emissionen. Aktierna
medför rätt till utdelning för första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller
närmast efter att aktierna tagits upp till handel.
Samtliga aktier i Bolaget ger lika rätt till utdelning samt till Bolagets tillgångar och eventuella
överskott i händelse av likvidation.
Med undantag av åtagandena att inte överlåta aktier i Bolaget under en viss tid från det att
handeln med Bolaget aktier inletts på Nasdaq First North Premier från bland annat Huvudägarna, är aktierna i Bolaget fritt överlåtbara i enlighet med tillämplig lag.
Rättigheterna förknippade med aktierna utgivna av Bolaget, inklusive de som framgår av
bolagsordningen, kan endast ändras i enlighet med vad som framgår av aktiebolagslagen
(2005:551).

Utdelning och utdelningspolicy

Bolaget vinster ska primärt användas till att tillvarata affärsmöjligheter samt uppfylla de
finansiella målen, därefter ska upp till halva förvaltningsresultatet efter schablonskatt delas
ut till aktieägarna.

Var kommer värdepapperen att handlas?
Upptagande till
handel

6

Aktierna i Bolaget planeras att tas upp till handel på Nasdaq First North Premier omkring den
23 oktober 2020, under förutsättning att vissa villkor, däribland att spridningskravet för Bolagets
aktier, uppfylls senast den första dagen för handel.
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Vilka nyckelrisker är specifika för värdepapperen?
Väsentliga riskfaktorer specifika för
värdepapperen

Huvudsakliga risker relaterade till Offentliga Hus aktier består av att:
•
•
•
•

Kursen för Bolagets aktie kan sjunka till följd av omfattande försäljning av aktier i Bolaget,
särskilt försäljning av Bolagets styrelseledamöter, ledande befattningshavare och större
aktieägare,
Bolagets huvudägare har ett betydande inflytande i Bolaget vilket medför en risk för avvikande eller konkurrerande intressen i förhållande till övriga aktieägare,
Avtal kan påverkas vid förändringar i kontrollen av Koncernen vilket kan medföra negativa
konsekvenser för Koncernens finansiering, fastighetsägande och framtida möjligheter att
utnyttja skattemässiga underskott; och
Bolaget kan i framtiden sakna möjlighet att, eller välja att inte, lämna utdelning till sina
aktieägare vilket bland annat kan medföra att aktieägare inte får någon avkastning på sin
investering om de inte kan sälja sina aktier till en kurs högre än anskaffningskursen.

Nyckelinformation om erbjudandet av värdepapper till allmänheten
och upptagandet till handel
På vilka villkor och enligt vilken tidplan kan jag investera i detta värdepapper?
Allmänna villkor

Allmänt: Erbjudandet omfattar upp till 111 940 300 aktier varav 55 970 150 utgörs av nyemitterade
aktier i Bolaget samt 55 970 150 utgörs av befintliga aktier som erbjuds av Säljande Aktieägaren.
Erbjudandet är uppdelat i två delar:
1. Erbjudandet till allmänheten i Sverige.1
2. Erbjudandet till institutionella investerare i Sverige och i utlandet.2
För att täcka en eventuell övertilldelning i Erbjudandet har Säljande Aktieägaren lämnat en
Övertilldelningsoption till Joint Global Coordinators, vilket innebär att Joint Global Coordinators
senast 30 dagar från första dagen för handel i Bolagets aktie på Nasdaq First North Premier,
har rätt att förvärva ytterligare högst 16 791 045 aktier från Säljande Aktieägaren, motsvarande
högst 15 procent av totala antalet aktier i Erbjudandet.
Erbjudandepris: Erbjudandepriset förväntas fastställas inom intervallet 13,4-16,1 SEK per aktie.
Prisintervallet har fastställts av Bolagets styrelse och Huvudägarna i samråd med Joint Global
Coordinators, baserat på det förväntade investeringsintresset från institutionella investerare.
Erbjudandepriset till allmänheten kommer inte att överstiga 16,1 SEK per aktie. Courtage utgår
inte. Det slutgiltiga Erbjudandepriset kommer att fastställas av Bolagets styrelse och Huvudägarna i samråd med Joint Global Coordinators.
Tilldelning: Fördelning av aktierna till respektive del av Erbjudandet kommer att ske med beaktande av efterfrågan. Fördelningen kommer att beslutas av styrelsen för Offentliga Hus i samråd
med Joint Global Coordinators.
Upptagande till handel: Bolagets styrelse avser att ansöka om upptagande till handel av aktierna
på Nasdaq First North Premier Growth Market. Ansökan förväntas godkännas under förutsättning att spridningskravet uppfylls och första handelsdagen beräknas bli den 23 oktober 2020.
1. Till allmänheten räknas fysiska och juridiska personer i Sverige som anmäler sig för förvärv av högst 65 000 aktier.
2. Till institutionella investerare räknas fysiska och juridiska personer som anmäler sig för förvärv av fler än 65 000 aktier.

Förväntad tidplan

Anmälningsperiod för allmänheten:
14 oktober 2020 till och med den 21 oktober 2020 kl. 15:00
Anmälningsperiod för institutionella investerare:
14 oktober till och med den 22 oktober 2020
Offentliggörande av erbjudandepris:
23 oktober 2020
Första handelsdag i Bolagets aktier:
23 oktober 2020
Likviddag:
27 oktober 2020

Utspädning till följd av
Erbjudandet

Nyemissionen kan medföra att antalet aktier i Bolaget ökar till högst 255 970 150 vilket motsvarar en utspädning om 22 procent.

INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I OFFENTLIGA HUS I NORDEN AB (PUBL)

7

SAMMANFATTNING

Kostnader för
Erbjudandet

Offentliga Hus kostnader hänförliga till upptagandet av aktierna till handel på Nasdaq First
North Premier och Erbjudandet, beräknas uppgå till omkring 40 MSEK. Sådana kostnader är
framförallt hänförliga till kostnader för revisorer, advokater, tryckning av Prospektet, kostnader
relaterade till presentationer av bolagsledningen, etc.

Erbjudaren av värdepapperen

Offentliga Hus i Norden AB (publ) org nr 556824-2696. Bolaget har sitt säte i Stockholm. Bolaget
är ett svenskt publikt aktiebolag bildat i Sverige enligt svensk rätt och bedriver sin verksamhet enligt svensk rätt. Bolagets associationsform regleras av den svenska aktiebolagslagen
(2005:551). Bolagets LEI-kod är 549300DW54NOXRJXTR48.
Säljande Aktieägaren är Nordact AB, org nr 556971-0113. Bolaget har sitt säte i Stockholm.
Bolaget är ett svenskt publikt aktiebolag bildat i Sverige enligt svensk rätt och bedriver sin verksamhet enligt svensk rätt. Bolagets associationsform regleras av den svenska aktiebolagslagen
(2005:551). Bolagets LEI-kod är 549300VZ1E7X0HG1LJ36.

Varför upprättas detta prospekt?
Skälen till Erbjudandet

Erbjudandet och noteringen kommer att bredda Bolagets aktieägarbas och ge Offentliga Hus
tillgång till de svenska och internationella kapitalmarknaderna, vilket bedöms främja Bolagets
fortsatta tillväxt och utveckling. Styrelsen och Offentliga Hus ledande befattningshavare anser,
tillsammans med Huvudägarna, att Erbjudandet och noteringen av Bolagets aktier är ett logiskt
och viktigt steg i Offentliga Hus utveckling, som ytterligare kommer att öka kännedomen bland
nuvarande och potentiella kunder och leverantörer om Offentliga Hus och dess verksamhet. Av
dessa anledningar har styrelsen ansökt om notering på Nasdaq First North Premier.
Genom den nyemission som Bolaget kommer att genomföra i samband med Erbjudandet
beräknas Offentliga Hus tillföras en nettolikvid om cirka 710 MSEK, under förutsättning att
Erbjudandet fulltecknas. Av försäljningslikviden från de aktier som Säljande Aktieägaren avser
sälja i samband med Erbjudandet kommer cirka 415 MSEK tillfalla Offentliga Hus genom lösen
av den reverser till Offentliga Hus som uppstod i samband med den renodling av fastighetsportföljen som Bolaget offentliggjorde den 28 juli 2020 vilket inkluderar försäljningen av 88
mindre industrifastigheter samt andelsägandet i Studentbostäder i Sverige AB. Bolaget avser att
använda nettolikviden för att främst finansiera fortsatt långsiktig tillväxt i Bolaget samt för andra
rörelserelaterade ändamål.

Intressekonflikter

I samband med Erbjudandet tillhandahåller Joint Global Coordinators finansiell rådgivning
och andra tjänster till Bolaget och Huvudägarna, för vilka Joint Global Coordinators kommer
att erhålla en provision uppgående till en viss andel av bruttointäkterna från försäljningen
av aktier i Erbjudandet. Därutöver kan Bolaget välja att betala en diskretionär avgift till Joint
Global Coordinators, till ett belopp och en fördelning som bestäms efter Erbjudandets genomförande. Den totala kompensationen som Joint Global Coordinators kommer att erhålla
beror på Erbjudandets framgång. Joint Global Coordinators är per dagen för Prospektet
långivare till Bolaget och vissa andra bolag i Koncernen.
Från tid till annan kommer Joint Global Coordinators att tillhandahålla tjänster, inom den
ordinarie verksamheten och i samband med andra transaktioner, till Huvudägarna och till
Huvudägarna närstående parter.
Advokatfirman Vinge KB har agerat legala rådgivare i samband med Erbjudandet och noteringen. Dessa kan komma att tillhandahålla ytterligare legal rådgivning till Bolaget.
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Riskfaktorer
I detta avsnitt beskrivs de riskfaktorer och viktiga omständigheter som anses väsentliga för Koncernens verksamhet och framtida utveckling. Riskfaktorerna hänför sig till Koncernens verksamhet,
bransch och marknader, och omfattar vidare risker relaterade till legala frågor, regulatoriska frågor
och bolagsstyrning, samt riskfaktorer hänförliga till värdepapperen. Bedömningen av väsentligheten
av varje riskfaktor är baserad på sannolikheten för dess förekomst och den förväntade omfattningen
av deras negativa effekter. I enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129
(”Prospektförordningen”) är de riskfaktorer som anges nedan begränsade till sådana risker som är specifika för Bolaget och/eller värdepapperen och väsentliga för att fatta ett välgrundat investeringsbeslut.
Redogörelsen nedan är baserad på information som är tillgänglig per dagen för detta Prospekt. De
riskfaktorer som för närvarande bedöms mest väsentliga presenteras först i varje kategori, medan
riskfaktorerna därefter presenteras utan särskild rangordning.

RISKER RELATERADE TILL OFFENTLIGA HUS
Risker relaterade till Koncernens finansiella ställning
Bolaget är exponerat mot risker relaterade till coronavirus (COVID-19)

I slutet av december 2019 upptäcktes utbrottet av ett nytt
coronavirus (senare benämnt COVID-19) i staden Wuhan i
Hubei-provinsen i Kina. I slutet av februari 2020 spreds även
COVID-19 snabbt utanför Kina och den 11 mars 2020 meddelade Världshälsoorganisationen (WHO) att utbrottet klassades som en pandemi. Som en följd av pandemin har stater,
myndigheter och andra organisationer infört riktlinjer, råd,
rekommendationer, förbud och vidtagit andra åtgärder i syfte
att begränsa smittspridningen. Sådana åtgärder inkluderar exempelvis avrådan från, och begränsningar av, transporter och
resor, stängningar av arbetsplatser, skolor och andra institutioner samt begränsningar av antalet deltagare vid, eller förbud
för, allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.
I vilken utsträckning COVID-19 kommer att påverka Bolagets
verksamhet, resultat och finansiella ställning, kommer att
bero på ett flertal faktorer som Bolaget per dagen för Prospektet inte kan identifiera eller bedöma med precision eller
säkerhet. Faktorer som kan påverka Bolaget är bland annat
pandemins långvarighet, omfattning och negativa effekter
på ekonomiska, politiska och marknadsförhållanden (se även
riskfaktorn ”Förändringar i makroekonomiska faktorer kan
påverka Bolaget” nedan).
Per dagen för Prospektet har Bolaget inte kunnat konstatera
någon väsentlig påverkan på dess verksamhet, resultat eller
finansiella ställning. Bolaget har däremot identifierat vissa
befintliga risker relaterade till Offentliga Hus där Bolaget bedömer att COVID-19 kan innebära en ökad riskexponering.
I takt med att Bolagets hyresgäster utsätts för effekterna av
utbrottet av COVID-19 så kan Bolaget komma att påverkas
genom krav på sänkta hyresnivåer och ökade vakansgrader
vilket kan resultera i minskade eller helt uteblivna hyresintäkter (se även riskfaktorn ”Koncernens hyresintäkter kan
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minska eller utebli” nedan). Per den 31 augusti 2020 härrörde
80 procent av Koncernens hyresintäkter från hyresgäster
vars verksamhet, direkt eller indirekt, är skattefinansierad.
På kort sikt bedöms dessa hyresintäkter inte påverkas av
COVID-19 däremot bedöms Bolagets övriga hyresintäkter
kunna påverkas negativt även på kort sikt. Utifrån ett långsiktigt perspektiv föreligger en risk för att behöriga myndigheter
utfärdar mer långtgående säkerhetsföreskrifter och uppställer ytterligare krav för offentliga verksamheter, i synnerhet
inom segmentet vård och omsorg, till följd av det pågående
utbrottet av COVID-19. Sådana säkerhetsföreskrifter och
krav skulle kunna få till följd att Koncernen måste utveckla
och anpassa sina befintliga fastigheter i större utsträckning
än tidigare, vilket skulle kunna medföra ökade kostnader för
Koncernen (se även riskfaktorn ”Bolaget är föremål för risker
relaterade till underhåll, reparationer, skador och defekter på
fastigheter” nedan).
Vidare kan fastighetsmarknaden påverkas av en långvarig
konjunkturnedgång. Skulle utbudet av fastigheter öka, eller
förbli detsamma, och efterfrågan minska, föreligger en risk för
att priset på fastigheter sjunker vilket kan påverka värdet på
Bolagets fastighetsbestånd (se även riskfaktorn ”Värdet på
Bolagets fastigheter kan fluktuera” nedan).
Bolagets resultat och framtida tillväxt kan även påverkas negativt om pågående eller planerade projekt eller investeringar
försenas eller helt avbryts eller planerade underhåll eftersätts
till följd av att det inte finns möjlighet att hitta finansieringslösningar på villkor som är acceptabla för Koncernen, eller
överhuvudtaget, i det fall COVID-19 får en negativ påverkan
på kreditmarknaden (se även riskfaktorn ”Bolaget är föremål
för finansierings-, ränte- och kreditrisker” nedan). Givet att
det är svårt att förutse effekterna av och under hur lång tid
spridningen av COVID-19 kommer att pågå föreligger det en
risk för att upplåningsmarginalerna, på längre sikt, höjs till
följd av att bankernas finansieringskostnader går upp. Per den
31 augusti 2020 uppgick Offentliga Hus räntebärande skuld till
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6 296 MSEK och för det fall att Bolagets finansiella position
påverkas negativt finns det en risk att Koncernens kreditvärdighet försämras, eller anses ha försämrats, vilket kan leda
till högre finansieringskostnader och försämrad möjlighet för
Koncernen att finansiera sig på acceptabla villkor. En ökning/
minskning av Koncernens finansiella kostnader för räkenskapsåret 2019 med +/- 10 procent skulle påverkat periodens
resultat före skatt med +/- 11 MSEK. Vidare kan en försämrad
finansiell position, till följd av värdeförändringar i fastighetsbeståndet, oaktat förändrad faktisk eller ansedd kreditvärdighet, försvåra Koncernens möjlighet att finansiera verksamheten på villkor som är acceptabla för Koncernen.
COVID-19 och de globala och regionala ekonomiska förändringar som sker på grund av pandemin (samt till följd av eventuella
framtida virusutbrott) kan även innebära en ökad riskexponering
i förhållande till andra riskfaktorer som identifieras och preciseras nedan, som i sin tur kan ha en väsentligt negativ effekt på
Koncernens verksamhet, resultat och finansiella position.
Värdet på Bolagets fastigheter kan fluktuera

Offentliga Hus fastigheter redovisas till verkligt värde i
balansräkningen och med värdeförändringar i resultaträkningen. För närvarande värderas Bolagets fastighetstillgångar
minst en gång per räkenskapsår i relation till 100 procent av
fastighetsportföljen. Ett flertal omständigheter kan medföra
att värdet på Bolagets fastigheter minskar. Dessa omständigheter kan bland annat bestå av en minskad intjäningsförmåga
eller en förändring av marknadens förväntade avkastning. För
det fall Bolaget skriver ner värdet på fastigheter så kan det
få till följd att Offentliga Hus resultat och finansiella ställning
påverkas negativt. Vidare kan förändringar komma att ske i
värderingsfrekvensen och i täckningen. Detta kan resultera i
att värdet blir svårare att uppskatta för investerare, finansiella
motparter eller tredje parter intresserade av värderingen på
Bolagets fastigheter.
Skulle värdet på Offentliga Hus fastigheter sjunka och Bolaget
till följd därav tvingas skriva ner deras värde, skulle det kunna
få ett flertal konsekvenser. Exempelvis skulle det kunna innebära att Bolaget bryter mot kovenanter i dess låneavtal, vilket
i sin tur kan medföra att lån förfaller till betalning och därmed
påverkar Bolagets likviditet.
Skulle denna risk materialiseras så kan den resultera i en hög
påverkan på Bolagets finansiella ställning och Bolaget skulle
möjligtvis behöva söka finansiering från annat håll, exempelvis
genom nyemissioner eller genom avyttring av Bolagets fastigheter till oförmånliga priser. Vid en minskning av värdet på Bolagets
fastigheter skulle sannolikt även värdet på Bolaget minska.
Bolagets drift- och underhållskostnader kan öka

Offentliga Hus ansvarar för drift- och underhållskostnaderna
för vissa av dess fastigheter. Bolaget ansvarar även i vissa fall
för kostnader för el, sophämtning, värme och vatten. Flera
av dessa varor och tjänster kan endast köpas från enstaka
aktörer, där alternativa leverantörer, vid eventuella kostnads-

höjningar, kanske inte finns att tillgå eller är oförmögna att
tillhandahålla samma varor eller tjänster. I den mån kostnadshöjningar inte går att kompensera genom reglering i hyreskontrakt eller hyreshöjningar kan Bolagets driftskostnader relativt
hyresintäkter öka. Oförutsedda och omfattande kostnader för
fastigheternas underhåll kan också leda till ökade driftskostnader för Bolaget. En sådan utveckling kan över tid och aggregerat få en negativ påverkan på Koncernens resultat.
Bolaget är exponerad för risker i relation till den externa
förvaltningen av dess fastigheter

Den befintliga verksamhetsmodellen bygger på att Koncernen
anlitar externa tjänsteleverantörer för fastighetsförvaltningsuppgifter. De externa tjänsteleverantörerna anlitas bland
annat för fastighetsförvaltningstjänster såsom hyresfakturering/-inkasso, fastighetsunderhåll, vissa IT- och marknadsföringstjänster. Trots noggrann bevakning finns det en risk för
att Koncernens externa tjänsteleverantörerna inte kan fullgöra sina förpliktelser på ett tillfredsställande sätt, vilket kan
leda till försenade eller minskade hyresintäkter, störningar eller andra negativa konsekvenser som kan inverka ogynnsamt
på Koncernens resultat eller renommé. Koncernen ingår avtal
med de externa tjänsteleverantörerna och är därmed exponerad för risken att dessa avtal måste revideras i framtiden.
Om Koncernens externa tjänsteleverantörer inte kan eller vill
fullgöra sina förpliktelser gentemot Koncernen, kan detta få
en väsentlig negativ inverkan på Koncernens verksamhet.
Offentliga Hus har avtal med ett flertal externa leverantörer av fastighetsskötsel och teknisk fastighetsförvaltning,
däribland Nordic PM AB, ett bolag som ägs till 64 procent
av Offentliga Hus huvudägare, Aktiebolaget Fastator (publ),
avseende hanteringen av fastighetsdrift, teknisk och kommersiell förvaltning för merparten av Koncernens fastighetsbestånd. Under räkenskapsåret 2019 köptes tjänster för
cirka 25 495 TSEK från Nordic PM AB. Den 4 september 2020
ingick Bolaget ett nytt avtal med Nordic PM AB som gäller för
perioden 1 juli 2020 till 30 juni 2023, se avsnittet ”Väsentliga
avtal - Fastighetsförvaltningsavtal med Nordic PM AB” för
mer information. För det fall avtalet med Nordic PM AB skulle
sägas upp finns det en risk att Bolaget inte kan ersätta detta
med andra likvärdiga tjänsteleverantörer och/eller att avtalet
enbart kan ersättas till sämre villkor, vilket kan leda till ökade
kostnader vilket kan få en väsentlig negativ inverkan på Koncernens resultat.
Bolaget är föremål för finansierings-, ränte- och kreditrisker

Utöver eget kapital är Koncernens verksamhet huvudsakligen
finansierad genom externt tillhandahållet kapital, utestående
företagsobligationer och hybridlån. Bolagets belåningsgrad
per 31 augusti 2020 uppgick till 66 procent (räntebärande
skuld dividerat med tillgångar). Räntor och finansieringskostnader utgör därför en av Offentliga Hus största kostnader
och finansnettot uppgick under räkenskapsåret 2019 till cirka
113 MSEK.1 Som en följd av detta är Bolaget exponerat mot
finansierings-, ränte- och kreditrisker. Det är vidare sannolikt att huvuddelen av erforderligt kapital för finansieringen av

1. Med finansnetto i detta sammanhang avses räntekostnader och ränteintäkter och andra finansieringskostnader såsom låneavgifter.
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såväl utvecklingen av befintliga fastigheter som tillkommande
förvärv kommer att erhållas genom fastighetsobligationer eller
tillhandahållas av banker, kreditinstitut eller andra långivare.
Det rådande låga ränteläget i Sverige har haft en betydande inverkan på fastighetsmarknaden och har lett till höga
värderingar av fastigheter. Det är dock möjligt och sannolikt
att dessa räntenivåer kommer att höjas i framtiden och detta
måste beaktas. En ökning av räntenivåerna kan ha en negativ
effekt på marknadsvärdet av Koncernens fastighetsbestånd
och Koncernen skulle därmed kunna tvingas skriva ned det
redovisade värdet av fastighetsbeståndet. En sådan nedskrivning av det redovisade värdet skulle medföra en ökad
belåningsgrad. Vidare kan räntehöjningar generellt leda till
minskad efterfrågan på fastigheter och ha en negativ effekt
på potentiella köpares möjlighet att finansiera fastighetsförvärv. Ändringar i räntenivåerna kan också påverka marknadsvärdet på Koncernens fastigheter. En förändring av räntan på
Bolagets utestående lån om +/- 1 procent skulle ha påverkat
Bolagets kapitalkostnad under räkenskapsåret 2019 med cirka
+/- 33 MSEK.
Per den 31 augusti 2020 uppgick Koncernens räntebärande
skulder (skulder till kreditinstitut, obligationer och reverser)
till 6 296 MSEK, varav 924 MSEK (motsvarande 15 procent)
måste förnyas eller återbetalas inom det närmaste året, 1
495 MSEK (motsvarande 24 procent) måste förnyas eller
återbetalas inom ett till två år och 2 614 MSEK (motsvarande
42 procent) måste förnyas eller återbetalas inom två till fem
år. Det finns en risk att långivarna inte kommer att förlänga
Offentliga Hus krediter vid krediternas slutförfall, att det
inte finns alternativa kreditfaciliteter till förfogande, eller att
krediter endast kan erhållas till väsentligt högre kostnader
än i dagsläget. Det finns även en risk att Bolagets nuvarande
eller framtida kreditbetyg försämras, vilket kan leda till att
Bolaget inte kan erhålla lån på förmånliga villkor och därmed
leda till ökade kostnader för Bolaget. Vidare innehåller vissa
av Koncernens låneavtal villkor som kan komma att begränsa
Koncernens framtida möjligheter att ta upp nya lån.
Skulle någon av dessa risker materialiseras så skulle det
kunna få en hög påverkan på Bolagets finansiella ställning och
Bolaget skulle möjligtvis behöva söka finansiering från annat
håll, exempelvis genom nyemissioner, eller genom avyttring
av Bolagets fastigheter till oförmånliga priser.

Bolaget har lämnat finansiella åtaganden i låneavtal vilket kan 		
påverka Koncernens likviditet negativt

Koncernens verksamhet har historiskt finansierats med
banklån, obligationslån och hybridlån, och det är sannolikt att
även det kapital som krävs för att finansiera framtida förvärv
och investeringskostnader i befintliga fastigheter kommer att
erhållas från dessa finansieringskällor. Koncernens möjlighet
att erhålla finansiering i framtiden är beroende av dess verksamhet, framtidsutsikter och marknadssituation. Vid ogynnsamma marknadsförutsättningar kan Koncernens finansiella
resultat påverkas negativt och detta kan minska Koncernens
finansieringsmöjligheter. Dessutom innehåller vissa av Koncernens kreditavtal finansiella åtaganden, vilka i ogynnsamma
marknadslägen kan ha särskilt negativa konsekvenser för
Koncernen, däribland följande:
•

•

•
•
•
•

Koncernens finansiella och operativa flexibilitet i planeringen av, eller anpassningen till, förändringar i sin
verksamhet eller bransch kan vara begränsad,
Koncernens förmåga att finansiera investeringar i
befintliga fastigheter kan vara begränsad eftersom
Koncernen kan tvingas använda en del av sitt kassaflöde från den löpande verksamheten för att betala av
sina skulder,
Koncernens förmåga att utnyttja affärsmöjligheter eller
göra förvärv eller investeringar kan vara begränsad,
Koncernens möjlighet att erhålla ytterligare, eller säkerställa framtida, krediter kan vara begränsad,
Koncernens möjlighet att besluta om utdelning kan
vara begränsad,
Koncernen kan ha en konkurrensnackdel jämfört med
andra bolag med lägre skuldsättning.

Om Offentliga Hus eller andra bolag i Koncernen bryter mot
ett eller flera finansiella eller andra åtaganden i ett låneavtal skulle det kunna leda till att lånet förfaller till omedelbar
betalning eller att kreditinstitutet tar säkerheter i anspråk.
Om ett lån förfaller till omedelbar betalning kan det, enligt så
kallade cross default-bestämmelser i vissa låneavtal, innebära
att även andra förpliktelser förfaller till betalning. Uppsägning
av ett eller flera lån upptagna av Bolaget eller andra bolag i
Koncernen, eller ianspråktagandet av ställda säkerheter, skulle kunna få en hög påverkan på Bolagets likviditet.
Risker relaterade till Koncernens verksamhet och marknad
Koncernens hyresintäkter kan minska eller utebli

Vissa av Bolagets avtal kan påverkas vid förändringar i 		
kontrollen över Bolaget

I vissa av Koncernens låneavtal med kreditinstitut kan det finnas
bestämmelser som aktualiseras vid förändring i kontrollen
över Offentliga Hus. Vid förändringar i kontrollen kan vissa
rättigheter för motparten, eller skyldigheter för Koncernen,
inträda som bland annat kan komma att påverka Koncernens
fortsatta finansiering. Om Koncernens finansiering påverkas
skulle det kunna leda till att Bolaget blir tvunget att avyttra
fastigheter till oförmånliga priser samt, över tid, få en negativ
påverkan på Bolagets intäkter, vilket skulle kunna leda till en
negativ inverkan på Offentliga Hus verksamhet, resultat och
finansiella ställning.
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Hyresintäkter utgör Offentliga Hus huvudsakliga löpande
intäkter och uppgick under räkenskapsåret 2019 till 320 MSEK.
Dessa ska täcka drift- och underhållskostnader samt kapitaloch administrationskostnader. Om hyresgäster inte betalar
sina hyror i tid, eller överhuvudtaget, eller på annat sätt inte
fullgör sina förpliktelser i enlighet med gällande hyresavtal kan
detta leda till minskade eller helt uteblivna hyresintäkter.
En vanlig orsak till minskade hyresintäkter är en ökad vakansgrad. Vakansgraden kan komma att öka genom att hyresgäster flyttar ut och att dessa lokaler inte kan hyras ut direkt
eller inom viss tid till nya hyresgäster. En långvarig konjunkturnedgång kan leda till ökad vakansgrad, vilket kan resultera i
minskade eller helt uteblivna hyresintäkter.
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Risken för fluktuationer i vakansgrad ökar med förekomsten
av fler enskilt stora hyresgäster. Offentliga Hus tio största hyresgäster motsvarade cirka 46,7 procent av de totalt
avtalade hyresintäkterna den 31 augusti 2020. Det finns en
risk att Bolagets större hyresgäster inte förnyar eller förlänger
sina hyresavtal när dessa löper ut, vilket på sikt kan leda till
minskade hyresintäkter och ökade vakanser. Om de större
hyresgästerna möter finansiella svårigheter eller på annat
vis blir oförmögna att uppfylla sina förpliktelser under något
avtal skulle det kunna medföra betydande konsekvenser för
Offentliga Hus då Bolagets hyresintäkter skulle kunna bli väsentligt lägre än beräknat. Om hyresgästen i Bolagets största
hyresavtal till exempel inte förnyar sitt hyresavtal och vakans
i sådan lokal därigenom uppstår skulle Bolagets hyresintäkter,
baserat på Bolagets aktuella intjäningsförmåga per den 31
augusti 2020, minska med cirka 21 MSEK per år.
De hyresavtal som har ingåtts med Koncernens tio största
hyresgäster har varierande löptider. Den 31 augusti 2020 var
den genomsnittliga återstående löptiden för dessa hyresavtal
4,6 år. Eftersom Koncernen främst riktar sig mot fastigheter
som har hyresgäster i den offentliga sektorn är hyresintäkterna och vakansgraden beroende av exempelvis kommunala
budgeteringar, utvecklingen i den kommunala sektorn och
den allmänna politiska utvecklingen i Sverige. Det sistnämnda
exemplet kan konkretiseras som en risk för att staten eller
kommunerna i ett eller flera fall är ovillig att avyttra statliga eller kommunala tillgångar till privata aktörer eller överhuvudtaget genomföra privatiseringar inom fastighetsbranschen. Den
politiska utvecklingen kan även resultera i att staten beslutar
att minska eller helt återkalla den statliga finansieringen av befintliga myndigheter som är hyresgäster till Offentliga Hus eller
att stat eller kommun själva väljer att utveckla nya fastigheter
för utnyttjande inom den offentliga sektorn, vilket kan leda till
minskade hyresintäkter eller en ökad vakansgrad för Bolaget.

fall av hyresgäster, miljöförhållanden samt tekniska brister.
Vid förvärv av bolag som äger fastigheter tillkommer risker
för till exempel höjda skatter och legala tvister samt högre
skuldsättning och högre räntekostnader. Förväntade skalfördelar och kostnadsbesparingar kan, helt eller delvis, utebli
eller uppnås senare än beräknat. Detta kan resultera i högre
kostnader än planerat. Det finns heller inga garantier för att
systemen, åtgärderna eller kontrollerna som krävs för att
stötta Koncernens expansion är tillräckliga, och de kan kräva
fortsatt utveckling.
I Koncernens förvärvsavtal lämnar säljaren normalt tidsbestämda garantier för fastigheten och det förvärvade bolaget.
Det finns en risk för att dessa garantier inte helt eller i tillräckligt hög grad täcker alla brister som kan uppkomma. Vidare
föreligger risk för att en garanti från säljarens sida inte kan
verkställas på grund av att säljaren är på obestånd. Förvärv av
bolag som äger fastigheter kan dessutom exponera Koncernen för risker förknippade med integration av förvärven,
däribland oförmåga att behålla nyckelpersonal, fusionskostnader, organisationskostnader, oförutsedda kostnader och
svårigheter att uppnå de förväntade synergieffekterna av förvärven samt en framgångsrik implementering av Koncernens
strategi efter förvärvet. Då Koncernen löpande är engagerad i
förvärv och utforskar möjligheten att förvärva fastigheter och
bolag som äger fastigheter kan dessa risker vara återkommande och Koncernen exponeras därigenom för risken för
oförutsedda ökningar av transaktionskostnader eller inställda
förvärv. Utöver riskerna förknippade med de förvärvade fastigheterna i sig, kan vissa förvärv vara mycket komplexa eller
svåra att integrera och därmed kräva mycket av ledningens
tid och resurser. Skulle dessa risker avseende framtida förvärv
förverkligas kan detta över tid och aggregerat få en väsentligt
negativ inverkan på Koncernens rörelseresultat.
Bolaget är föremål för risker relaterade till underhåll,

Det finns också en risk att hyresavtal kopplade till nyförvärvade fastigheter är kortfristiga sådana som kräver att Offentliga
Hus eller ett annat bolag inom Koncernen löpande måste
omförhandla, förnya eller förlänga avtalsvillkoren. Om sådana
förhandlingar inte leder till en förlängning av hyresavtalen
finns det en risk att Koncernens vakansgrad ökar och att hyresintäkterna för Koncernen minskar. Sådana risker kommer
att vara särskilt stora i tider då Offentliga Hus planerar att
genomföra ett stort antal fastighetsförvärv.
Bolaget är exponerat mot förvärvsrelaterade risker

Koncernens strategi inbegriper tillväxt genom direkta fastighetsförvärv samt genom förvärv av bolag som äger fastigheter. Förvärven exponerar Koncernen för ett flertal risker.
Exempelvis gör Koncernen i samband med ett förvärv vissa
antaganden och ställningstaganden baserade på sin due
diligence av fastigheterna som ska förvärvas samt annan
information som är tillgänglig vid förvärvstidpunkten, inklusive
antaganden om framtida hyresintäkter och rörelsekostnader.
Dessa antaganden och ställningstaganden involverar risker
och osäkerhetsfaktorer som kan leda till att de visar sig vara
felaktiga och att Koncernen därför inte kan uppnå alla förväntade fördelar med förvärvet. Vid fastighetsförvärv utgörs
riskerna bland annat av risker kopplade till framtida bort-
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reparationer, skador och defekter på fastigheter

Samtliga fastigheter som Koncernen äger kräver framtida
reparationer och underhåll i varierande omfattning efter
det att befintliga hyreskontrakt löpt ut eller av annan orsak.
Ett regelbundet fastighetsunderhåll är nödvändigt för att
upprätthålla marknadsvärdet och hyresnivåerna i Koncernens
fastighetsbestånd. Omfattningen av nödvändiga underhållsoch reparationsarbeten kan dock öka, till exempel på grund
av ändrade energieffektivitetsregler, eller till följd av skador
orsakade av hyresgäster eller andra parter. Vidare kan underhållskostnaderna öka på grund av inflation och Koncernens
reparationskostnader och investeringar i modernisering kan
öka mer än Koncernen förväntar sig. Om visst underhållsbehov inte uppmärksammas i tid eller underhållsnivån är
otillräcklig kan detta leda till lägre värden på sådana fastigheter och Koncernen kan även behöva sänka hyresnivåerna för
sådana fastigheter.
Att vara verksam i fastighetsbranschen medför också tekniska risker. Med teknisk risk avses de risker som är förknippade
med den tekniska driften av fastigheter, såsom risken för
konstruktionsfel, andra dolda fel eller brister, skador (genom
exempelvis brand, annan naturkraft eller av hyresgäster)
samt föroreningar. Om det uppstår tekniska problem kan
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dessa leda till en betydande kostnadsökning för Koncernen.
Om Koncernens kostnader ökar på grund av tekniska skador
kan detta leda till minskade hyresintäkter och/eller förlorade
tillväxtmöjligheter.
Bolaget kan misslyckas med att behålla och rekrytera kvalificerad

från den förväntade tidpunkten, vilket skulle kunna resultera i
ökade kostnader och/eller minskade intäkter. I den utsträckning Bolaget inte erhåller kompensation för sådana ökade
kostnader eller intäktsbortfall skulle det kunna ha en väsentligt negativ inverkan på Koncernens verksamhet, finansiella
ställning och resultat.

personal och ledande befattningshavare

Att kunna attrahera, motivera och behålla kvalificerad personal och ledande befattningshavare är viktigt för Koncernens
framgång, framtida verksamhet och affärsplan. Koncernen är
särskilt beroende av den kunskap, erfarenhet och det engagemang som finns hos ledningen. I syfte att attrahera, motivera och behålla vissa nyckelpersoner kan Koncernen behöva
höja ersättningen till dessa personer, med ökade kostnader
som resultat. Om Koncernen inte kan attrahera och behålla
kvalificerad personal i framtiden kan detta ha en väsentlig
negativ effekt på Koncernens framtidsutsikter.
Förändringar i makroekonomiska faktorer kan påverka Bolaget

Offentliga Hus strategi är att förvärva, förvalta och förädla
Samhällsfastigheter. Bolagets befintliga fastighetsbestånd
omfattar fastigheter i 72 av Sveriges 290 kommuner. Bolagets
verksamhet påverkas därmed av såväl makroekonomiska
faktorer som utvecklingen på de lokala fastighetsmarknaderna. Dessa faktorer innefattar, men är inte begränsade till,
tillväxten i bruttonationalprodukt (BNP), inflation, befolkningstillväxt och sysselsättningsgrad. Samhällsfastigheter
påverkas inte i samma utsträckning av konjunkturläget som
andra typer av kommersiella fastigheter, vilket bland annat beror på att det allmänna särskilt ska trygga rätten till
samhällstjänster. Trots detta påverkas Bolagets resultat av
trender i de makroekonomiska förutsättningarna på den
svenska fastighetsmarknaden genom att påverka efterfrågan
på kommersiella fastigheter och därmed Bolagets uthyrningsgrad, hyresnivåer, marknadsvärdet av dess tillgångar samt
tillgången till, och kostnaden för, finansiering, vilket kan leda
till ökade kostnader samt minskade intäkter och kan få en negativ påverkan på Bolagets finansiella ställning.
Bolaget är exponerat mot risker relaterade till fastighetsutveckling

Offentliga Hus verksamhet omfattar fastighetsutvecklingsprojekt, vilket innefattar ny-, till- och ombyggnation av
fastigheter. För räkenskapsåret 2019 uppgick investeringar i
befintliga fastigheter till 45 MSEK och per den 31 augusti 2020
ägde Bolaget två fastigheter helt eller delvis bestående av
byggrätter upptagna till marknadsvärde i bokslutet. Vid full
exploatering enligt gällande detaljplaner bedöms det inom
dessa två fastigheter kunna tillskapas cirka 30 000 kvadratmeter ljust bruttoarea, varav cirka 20 000 kvadratmeter för
bostadsändamål och 10 000 kvadratmeter för utbildning samt
kontorsändamål. Möjligheten att genomföra ekonomiskt
lönsamma utvecklingsprojekt är beroende av ett antal faktorer, såsom Offentliga Hus förmåga att anlita och förvärva
nödvändig expertis, byggkonstruktion, ingenjörsvetenskap,
produktion och försäljning samt dess förmåga att erhålla
nödvändiga tillstånd och tillse att Bolaget erhåller förmånliga
avtal med externa utvecklare. Större ombyggnationer och
renoveringar kan försenas och/eller bli dyrare än vad som
initialt förutsågs. Förseningar kan även medföra att hyresgästerna eventuellt inte kan utnyttja lokalerna helt eller delvis
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Bolaget är även exponerat mot risker som inträffar under utförandet av fastighetsutvecklingsprojekt, till exempel arbetsplatsolyckor. Om risken förverkligas kan den ha en negativ inverkan
på Koncernens resultat, finansiella ställning och renommé.
Bolagets utvecklingsverksamhet går även ut på att identifiera
lämpliga geografiska områden för utvecklingsprojekt. I arbetet med
att identifiera lämpliga geografiska områden kan Offentliga Hus
komma att ta del av information från tredje man avseende
detaljplanprocesser och framtida markanvändning, som Bolaget använder till grund för investerings- och projektbeslut.
Sådan information kan visa sig vara felaktig och kommuner
eller beslutsfattare kan komma att avvika från informationen,
vilket i förlängningen kan innebära att Offentliga Hus genomför projekt på ogynnsamma geografiska platser.
Större projekt kan innefatta betydande investeringar, vilket
kan leda till en ökad kreditrisk om hyresgäster inte klarar av
att uppfylla sina förpliktelser och få en negativ påverkan på
Bolagets finansiella ställning för det fall risken materialiseras.
Koncernen är verksam på en konkurrensutsatt marknad

Koncernen är verksam inom fastighetsbranschen, vilken
präglas av betydande konkurrens, bland annat från samhällsfastighetsbolag som Samhällsbyggnadsbolaget i Norden
AB (publ), Brinova Fastigheter AB, Hemsö Fastighets AB och
Vacse AB (publ) m fl.. Koncernens konkurrenskraft är bland
annat beroende av dess förmåga att förvärva intressanta
fastigheter i attraktiva lägen, attrahera och behålla hyresgäster, förutse förändringar och trender i branschen och snabbt
anpassa sig till, till exempel, nuvarande och framtida marknadsbehov. Dessutom konkurrerar Koncernen om hyresgäster, bland annat genom fastighetsläge, hyror, storlek, tillgänglighet, kvalitet, hyresgästtillfredsställelse, bekvämlighet och
Koncernens renommé.
Konkurrenterna kan ha större finansiella resurser än Koncernen och bättre kapacitet att stå emot nedgångar på
marknaden, bättre tillgång till potentiella förvärvsobjekt,
konkurrera mer effektivt, vara skickligare på att behålla
kompetent personal och reagera snabbare på förändringar
på de lokala marknaderna. Dessutom kan konkurrenter ha en
högre tolerans för lägre avkastningskrav och mer effektiva
teknikplattformar. Vidare kan Koncernen komma att behöva
ådra sig ytterligare investeringskostnader för att hålla sina
fastigheter konkurrenskraftiga i förhållande till konkurrenters
fastigheter. Om Koncernen inte kan konkurrera framgångsrikt
kan det väsentligt påverka hyresnivåer och vakansgrader och
Koncernens intäkter skulle kunna minska.
Koncernen kan få svårt att avyttra tillgångar eller tvingas

		

infria garantiåtaganden

Koncernen är exponerad för risker som följer av svårigheter
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med att avyttra delar av fastighetsbeståndet. Samhällsfastigheter utgör en speciell tillgångskategori eftersom de har
anpassats för specifika ändamål och det finns ett begränsat
antal köpare och investerare inom denna sektor. Som en
följd av detta, trots att kommuner och regioner har tillgång
till finansiering även när finansmarknaderna är nödställda
genom aktörer såsom Kommuninvest i Sverige, kännetecknas
marknaden för den typ av fastigheter som Koncernen äger,
eller kan komma att förvärva i framtiden, av begränsad handel. Om Koncernen behöver sälja delar av sitt bestånd med
kort varsel av någon anledning, till exempel för att anskaffa
rörelsekapital eller betala utestående skulder, kan Koncernen
eventuellt inte sälja en del av sitt bestånd till förmånliga villkor
eller överhuvudtaget. Vid en brådskande försäljning kan det
bli en avsevärd skillnad mellan verkligt värde på fastigheten,
eller fastighetsbeståndet som säljs, och det pris som Koncernen normalt skulle erhållit för fastigheten eller fastighetsbeståndet. En sådan förlust kan få en väsentlig negativ effekt på
Koncernens finansiella ställning och rörelseresultat. Dessutom
kan Koncernen få problem med att avyttra sina fastigheter på
grund av klausuler och inteckningar i Koncernens kreditavtal.
Dessa restriktioner skulle kunna komplicera eller fördröja en
planerad fastighetsutveckling.
I Koncernens förvärvsavtal lämnar säljaren normalt tidsbestämda garantier för fastigheten och det förvärvade bolaget.
När Koncernen säljer fastigheter eller fastighetsägande bolag
föreligger risk för att köparen ställer garantikrav på Koncernen avseende eventuell skada som kan uppkomma. Koncernens verksamhet omfattar löpande avyttringar av fastigheter
för att frigöra kapital och det finns risker förenade med detta
ägande, givet karaktären på Koncernens bestånd och potentiella svårigheter att hitta intresserade köpare. Var och en av
ovanstående faktorer kan leda till att fastigheter avyttras till
ett avsevärt lägre pris än förväntat, vilket över tid och aggregerat kan få en väsentlig negativ påverkan på Koncernens
finansiella ställning och rörelseresultat.
Risker relaterade till legala och regulatoriska frågor
Koncernens skattesituation kan försämras

Bolaget bedriver, genom ett antal dotterbolag, verksamhet
i Sverige. För beskattningsåret 2019 uppgick Koncernens
skattekostnad till 17 MSEK i inkomstskatt. Hanteringen av
skatterättsliga frågor inom Koncernen baseras på tolkningar av
gällande, relevant, skattelagstiftning och andra skatteföreskrifter samt ställningstaganden från Skatteverket. Vidare inhämtar
Koncernen regelbundet råd från oberoende skatteexperter
i dessa frågor. Bolaget och dess dotterföretag är från tid till
annan föremål för skatterevisioner och granskningar. Det finns
en risk att skatterevisioner eller granskningar resulterar i att
tillkommande skatter påförs, exempelvis med hänsyn till tidigare genomförda förvärv, fusioner, delningar och ombildningar av
bolag, koncerninterna transaktioner, avdrag för ränteutgifter
samt avdrag för ingående mervärdesskatt. Offentliga Hus är för
närvarande föremål för en skatterevision av Skatteverket avseende mervärdesskatt och inkomstskatt för perioden januari
2016-december 2019. Enligt ett förslag till beslut från Skatteverket med anledning av den pågående skatterevisionen vad
avser mervärdesskatt skulle nettoeffekten på koncernen uppgå
till ökad beskattning inklusive skattetillägg om cirka 17 MSEK.
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Den 30 mars 2017 presenterade den svenska regeringen ett
lagförslag (SOU 2017:27) som, om det antas, sannolikt kommer
att påverka framtida beskattning av fastighetsinvesteringar.
Förslaget, som skickades på remiss under sommaren 2017 och
nu bereds av den svenska regeringen, avser förändringar av
nuvarande inkomstskatt samt stämpelskatt och skatt på kapitalvinster. Förslaget innebär bland annat att uppskjuten skatteskuld
som hänför sig till skillnaden mellan skattemässigt restvärde och
marknadsvärdet på fastigheten kommer att beskattas vid vissa
ägarförändringar av ett fastighetsägande bolag, samt att indirekt
försäljning av fastigheter kommer att bli föremål för stämpelskatt.
Om lagförslaget skulle genomföras i dess nuvarande form kan
detta leda till skatt som ska betalas på samtliga Koncernens framtida avyttringar av fastighetsägande företag.
Om Koncernens tolkning av skattelagstiftning och andra
skatteföreskrifter eller dess tillämplighet är felaktig, om
Skatteverket med framgång gör negativa skattejusteringar
avseende en affärsenhet inom Koncernen eller om gällande
lagar, avtal, föreskrifter eller tolkningar av dessa eller den
administrativa praxisen i förhållande till dessa förändras,
inklusive ändringar med retroaktiv verkan, kan Koncernens
tidigare och nuvarande hantering av skattefrågor ifrågasättas. Om Skatteverket med framgång gör gällande sådana
anspråk, kan detta leda till en ökad skattekostnad, inklusive
skattetillägg och ränta, och få en väsentlig negativ inverkan
på Koncernens rörelseresultat.
Koncernen kan misslyckas med regelefterlevnaden samt bli 		
indragen i rättsliga och administrativa förfaranden

Koncernen måste efterleva kraven i ett antal koder, lagar och
regleringar, inklusive detaljplanereglering, byggnadsstandarder, säkerhetsföreskrifter med mera. Koncernens verksamhet
regleras bland annat av aktiebolagslagen (2005:551), jordabalken
(1970:994), miljöbalken (1998:808) och plan- och bygglagen
(2010:900). Utöver krav på att avhjälpa befintliga miljöföroreningar kan underlåtenhet att följa miljöbalken leda till miljösanktionsavgifter, som uppgår till minst 1 TSEK och högst 1 MSEK per
överträdelse, medan en överträdelse av plan- och bygglagen
kan leda till bygg- eller nyttjandeförbud för någon av Koncernens fastigheter, åläggande av avgifter eller krav på borttagande
av eventuell nybebyggelse och tillägg och ändringar till befintlig
bebyggelse som gjorts inom ramen för en renovering utförd
utan nödvändiga tillstånd. Nya lagar och bestämmelser, eller en
förändring i tillämpningen av nuvarande lagar och bestämmelser som Koncernen måste beakta i sin verksamhet, eller som
påverkar hyresgästers verksamhet, kan komma att få en negativ
inverkan på Koncernens verksamhet, finansiella ställning, rörelseresultat och framtidsutsikter. Det finns också en risk att Koncernens tolkning av tillämpliga lagar och regler inte är korrekt,
eller att den vedertagna tolkningen av dessa lagar förändras i
framtiden, vilket kan leda till att Koncernen ådrar sig ökade kostnader eller riskerar väsentliga böter eller straffavgifter.
Koncernen riskerar även att involveras i rättsliga eller administrativa förfaranden, vilket kan avse omfattande skadeståndsanspråk eller andra krav på betalningar. Det finns
inneboende svårigheter med att förutse utgången av rättsliga,
administrativa och andra förfaranden eller anspråk. Om utgången av sådana eventuella framtida förfaranden blir ogynn-
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sam för Koncernen, kan detta få en väsentlig negativ effekt på
Koncernens finansiella ställning och rörelseresultat.
Miljö- och sociala risker

sådana lagar och regler kan resultera i att Koncernen tvingas
betala avgifter, böter eller blir föremål för verkställighetsåtgärder. Koncernen kan även i vissa fall beläggas med, ibland
påtagliga, restriktioner avseende Koncernens verksamhet.

Koncernens renommé kan skadas

Koncernen är beroende av sitt renommé, särskilt i förhållande till nya och befintliga aktieägare och andra investerare
såväl som i förhållande till nya och befintliga hyresgäster. Som
exempel kan tekniska problem, underhållsproblem, ogynnsam rapportering eller misslyckande hänförliga till Koncernens hållbarhetsprofil skada Koncernens renommé, vilket
till exempel kan medföra svårigheter att behålla befintliga
hyresgäster eller attrahera nya hyresgäster. Dessutom kan
Koncernen framställas negativt i media med en begränsad
förmåga för Koncernen att förutse eller bemöta detta, vilket
gör det svårare att åtgärda ett försämrat renommé. Skadas
Offentliga Hus renommé kan det leda till förlorade hyresintäkter, förlorade tillväxtmöjligheter samt även påverka
Bolagets möjligheter att uppta lån på förmånliga villkor eller
överhuvudtaget, vilket skulle kunna ha en negativ påverkan
på Bolagets finansiella ställning.
Koncernens verksamhet är utsatt för miljörisker

Koncernens verksamhet inom fastighetsförvaltning och fastighetsutveckling medför miljörisker och Koncernen omfattas
av miljöbestämmelser som innebär att krav kan riktas mot
Koncernen vid bristande efterlevnad. Även om Koncernen
utför inspektioner i samband med förvärv av enskilda fastigheter finns det risk att miljöbestämmelserna inte efterlevdes
av tidigare fastighetsägare eller att tidigare fastighetsägare eller verksamhetsutövare orsakat föroreningar. Enligt
gällande miljölagstiftning i de jurisdiktioner där Koncernen är
etablerad har den som bedriver verksamhet som bidragit till
förorening av en fastighet även ett ansvar för sanering. Om
inte verksamhetsutövaren kan utföra eller bekosta sanering av
en fastighet kan den som förvärvat fastigheten, och som vid
förvärvet känt till eller då borde ha upptäckt föroreningarna,
hållas ansvarig. Detta innebär att, under vissa omständigheter, Koncernen kan åläggas att återställa en fastighet i ett
skick som uppfyller relevant miljölagstiftnings krav. Ett sådant
återställande kan omfatta sanering av förorening i mark, vattenområden eller grundvatten. Koncernens kostnader för att
utreda och vidta åtgärder, som att forsla bort eller återställa
mark, enligt tillämplig miljölagstiftning kan vara betydande.
Sådana ålägganden kan därför påverka Koncernens resultat, renommé, kassaflöde och finansiella ställning negativt.
Eventuella framtida ändringar av lagar, bestämmelser och
myndighetskrav på miljöområdet kan leda till ökade kostnader
för Koncernen med avseende på sanering av fastigheter som
Koncernen för närvarande äger, eller kan komma att förvärva
i framtiden. Sådana ändringar kan också resultera i ökade
kostnader eller förseningar för Koncernens genomförande av
utvecklingsprojekt.
Koncernen är föremål för reglering inom områden som arbetsmiljö, inklusive säkerhetsrelaterade frågor, hantering av
asbest och asbestsanering samt lagar och förordningar som
reglerar utsläpp av växthusgaser, bland annat energi- och
elförbrukning. Dessa regelverk kan komma att ändras och
ytterligare regelverk kan tillkomma. Bristande efterlevnad av
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Föroreningar som kräver åtgärder kan vidare upptäckas på
fastigheter och i byggnader, särskilt vid renoveringsprocesser
eller när byggnader uppgraderas för miljöcertifiering. Upptäckten av en förorening eller restförorening i samband med
uthyrning eller försäljning av fastighet kan utlösa anspråk på
hyresminskningar, skador eller hyresuppsägningar. Åtgärder
för att ta bort sådana föroreningar eller åtgärda sådana föroreningar kan krävas som en del av Koncernens fortlöpande
verksamhet och kan, beroende på omfattningen av föroreningen, medföra betydande kostnader och få en väsentlig
negativ inverkan på Koncernens rörelseresultat.

RISKER RELATERADE TILL VÄRDEPAPPEREN
Befintliga aktieägares försäljning av aktier kan få
aktiekursen att sjunka
Kursen för Bolagets aktie kan sjunka om det sker omfattande
försäljning av aktier i Bolaget, särskilt försäljningar av Bolagets
styrelseledamöter, ledande befattningshavare och större
aktieägare eller när ett större antal aktier säljs.
Säljande Aktieägaren, styrelseledamöter och Bolagets ledande
befattningshavare, har åtagit sig att, med vissa undantag och
under en viss period, inte sälja sina aktier eller på annat sätt ingå
transaktioner med liknande effekt utan föregående skriftligt
medgivande från Joint Global Coordinators (”Lock up-period”).
Efter att tillämplig Lock up-period har löpt ut kommer det stå de
aktieägare som berörts av Lock up-perioden fritt att sälja sina
aktier i Offentliga Hus. Försäljningen av stora mängder av Offentliga Hus aktier av Säljande Aktieägaren eller Offentliga Hus
övriga befintliga aktieägare efter utgången av Lock up-perioder,
eller uppfattningen om att en sådan försäljning kommer att ske,
kan få kursen för Offentliga Hus aktier att sjunka.
Bolagets Huvudägare har ett betydande inflytande i Bolaget
Efter att Erbjudandet genomförts kommer Huvudägarna, via
den Säljande Aktieägaren, att äga totalt cirka 59 procent av
aktierna i Bolaget (baserat på mittpunkten av prisintervallet
i Erbjudandet, 14,75 SEK per aktie) och ett antagande om att
Övertilldelningsoptionen inte utnyttjas. Under förutsättning
att Erbjudandet blir fulltecknat och att Övertilldelningsoptionen utnyttjas fullt ut kommer Huvudägarna, via den Säljande
Aktieägaren, att äga totalt 53 procent av aktierna i Bolaget
efter Erbjudandet (baserat på mittpunkten av prisintervallet i Erbjudandet, 14,75 SEK per aktie). Det är sannolikt att
Huvudägarna även fortsättningsvis kommer att ha betydande
inflytande över utgången i de ärenden som hänskjuts till Offentliga Hus aktieägare för godkännande, inklusive val av styrelseledamöter och eventuella samgåenden, konsolideringar
eller försäljningar av samtliga, eller nästan samtliga, Offentliga
Hus tillgångar. Dessutom kan Huvudägarna komma att ha ett
betydande inflytande över Bolagets ledande befattningshavare och Bolagets verksamhet.
Huvudägarnas intressen kan avvika väsentligt från, eller konkurrera med, Offentliga Hus intressen eller andra aktieägares
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intressen och Huvudägarna kan komma att utöva sitt inflytande över Offentliga Hus på ett sätt som inte ligger i övriga
aktieägares intresse. Exempelvis kan det föreligga en konflikt
mellan Huvudägarnas intressen å ena sidan och Bolagets eller
dess övriga aktieägares intressen å andra sidan när det gäller
vinstudelningsbeslut.
Avtal kan påverkas vid förändringar i kontrollen av Koncernen
I vissa av Koncernens avtal, främst avseende de utställda obligationslånen samt vissa av Koncernens låneavtal med kreditinstitut, kan det finnas bestämmelser som aktualiseras vid en
förändring i kontrollen av Koncernen. En ägarförändring enligt
obligationslånen uppstår bland annat om någon eller några
som agerar tillsammans, direkt eller indirekt blir ägare till mer
än 50 procent av aktierna och rösterna i Bolaget alternativt har
rätt att utse samtliga eller en majoritet av styrelsens ledamöter.
Om Koncernens finansiering påverkas, vilket indirekt skulle
kunna påverka Koncernens fastighetsägande, skulle det kunna
ha en väsentlig negativ inverkan på Koncernens verksamhet,
finansiella ställning, rörelseresultat och framtidsutsikter.
Utöver ovan kan ägarförändringar medföra att Koncernen
förhindras, helt eller delvis, från att utnyttja skattemässiga
underskott till följd av framtida förändringar i svensk skattelagstiftning eller, enligt gällande regleringar, som ett resultat
av ägarförändringar som innebär att en eller flera aktieägare
enligt en särskild beräkning sammantaget innehar aktier som
förvärvats över viss tid och som representerar mer än 50 procent av rösterna. Vid en sådan ägarförändring kan historiska
skattemässiga underskott inte utnyttjas till den del de överstiger 200 procent av utgiften för att förvärva det bestämmande inflytandet (där tillskott och andra värdeöverföringar kan
komma att reducera utgiften på visst sätt). Om Koncernens
skattemässiga underskott bortfaller eller reduceras kan det få
en betydande inverkan på Koncernens skattebörda, potentiellt
medföra skattetillägg, och ha en väsentlig negativ påverkan på
Koncernens rörelseresultat.

omfattas av åtaganden som begränsar Koncernens möjlighet
att lämna utdelning om en viss soliditetsgrad inte består (efter
utbetalning av utdelningen). Det finns därmed ingen garanti för
att Bolaget kommer att lämna utdelningar, och om det väljer
att lämna utdelning, för storleken på sådan utdelning.
Nyemissioner eller utnyttjande av utestående
teckningsoptioner kan resultera i utspädning för
befintliga aktieägare
Om Bolaget bestämmer sig för att ta in ytterligare kapital,
exempelvis genom en nyemission av aktier eller andra värdepapper, kan det leda till en utspädning av ägandet för aktieägare som inte kan delta i en sådan emission eller som väljer
att inte utöva sin rätt att teckna aktier. Detsamma gäller om
en emission riktas till andra än Bolagets aktieägare.
Under 2019 implementerade Bolaget ett teckningsoptionsprogram för Bolagets ledning och per dagen för Prospektet är
totalt 255 teckningsoptioner utestående i programmet (vilket
efter genomförd aktiesplit 1:40 000 motsvarar 10,2 miljoner
teckningsrätter). Om samtliga av deltagarna i programmet
väljer att utnyttja sina teckningsoptioner och teckna sig för nya
aktier i Bolaget i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna skulle utspädningen för övriga aktieägare uppgå till högst 4
procent av det totala antalet aktier i Bolaget efter Erbjudandets fullföljande, under antagande att Erbjudandet fulltecknas.
Vidare implementerade Bolaget ett teckningsoptionsprogram
för VD, andra medlemmar av ledningsgruppen samt övriga
anställda i Bolaget under 2020 och per dagen för Prospektet
är 8 000 000 teckningsoptioner utestående i programmet.
Om samtliga av deltagarna i programmet väljer att utnyttja
sina teckningsoptioner och teckna sig för nya aktier i Bolaget i
enlighet med villkoren för teckningsoptionerna skulle utspädningen för övriga aktieägare uppgå till högst 3 procent av det
totala antalet aktier i Bolaget efter Erbjudandets fullföljande,
under antagande att Erbjudandet fulltecknas.

Bolagets möjlighet att lämna utdelning till sina
aktieägare kan vara begränsad
Bolaget kan sakna möjlighet att, eller välja att inte, genomföra
utdelningar i framtiden. Storleken av framtida utdelning från
Bolaget är beroende av ett antal faktorer, såsom Koncernens framtida vinst, finansiella ställning, kassaflöde, behov av
rörelsekapital, investeringar och andra faktorer. Exempelvis
framgår det av Offentliga Hus utdelningspolicy att Bolaget
långsiktigt kan dela ut upp till 50 procent av förvaltningsresultatet, men att uppfyllande av de finansiella och operationella
målen ska prioriteras före utdelning på aktier. Det finns således ingen garanti för att Bolaget kommer att lämna utdelning,
och om utdelning beslutas, för storleken på sådan utdelning.
Följaktligen kanske aktieägare inte får någon avkastning på
sin investering om de inte kan sälja sina aktier till en kurs som
är högre än anskaffningskursen. Bolaget kanske inte heller
kommer att ha tillräckligt med utdelningsbara medel och
Bolagets aktieägare kanske inte beslutar att utdelning ska
utbetalas i framtiden.
Per den 31 augusti 2020 uppgick det nominella värdet av Koncernens obligationslån till 1 218 MSEK. Vissa av obligationslånen
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Fastighet: Pyramiden 20, Södertälje
Fastighetstyp: Utbildning
Storlek: 28 693 m2
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INBJUDAN TILL FÖRVÄRV

Inbjudan till förvärv av aktier
i Offentliga Hus

Bolaget och Huvudägarna har beslutat att ansöka om en notering av Bolagets aktier på Nasdaq First North Premier och i samband
med detta genomföra ett erbjudande till kvalificerade institutionella investerare i Sverige och internationellt, samt till allmänheten i
Sverige. Med höga ambitioner om stark framtida tillväxt har styrelsen beslutat att Bolaget skulle gynnas av en notering av Offentliga
Hus aktier vilket både skulle expandera ägarbasen men också förbättra tillgången till kapital samt förutsättningarna för att använda
Bolagets aktier som betalmedel vid framtida förvärv. Bolaget avser att använda nettolikviden för att finansiera fortsatt långsiktig
tillväxt i Bolaget samt för andra rörelserelaterade ändamål. Nasdaq First North Premier har den 8 oktober 2020 beslutat att uppta Bolagets aktier till handel förutsatt att, bland annat, sedvanligt spridningskrav uppfylls senast på noteringsdagen, vilken beräknas infalla
den 23 oktober 2020.
Totalt mellan 93 167 702 och 111 940 300 aktier erbjuds i Erbjudandet, i enlighet med villkoren i Prospektet. Offentliga Hus erbjuder
mellan 46 583 851 och 55 970 150 nyemitterade aktier och Säljande Aktieägaren erbjuder mellan 46 583 851 och 55 970 150 befintliga
aktier (exklusive eventuella aktier som erbjuds i enlighet med övertilldelningsoptionen).
Priset i Erbjudandet kommer att fastställas genom en form av anbudsförfarande. Det slutliga priset per aktie i Erbjudandet (”Erbjudandepriset”) kommer att fastställas inom prisintervallet 13,4 till 16,1 SEK per aktie av Offentliga Hus styrelse och Huvudägarna i samråd
med Joint Global Coordinators. Erbjudandepriset förväntas offentliggöras genom ett pressmeddelande omkring den 23 oktober 2020.
Prisintervallet motsvarar ett marknadsvärde för Offentliga Hus om cirka 2 680 – 3 220 MSEK innan Erbjudandets genomförande och
ett marknadsvärde om cirka 3 430 – 3 970 MSEK efter Erbjudandets genomförande.
Styrelsen avser att med stöd av ett bemyndigande lämnat vid extra bolagsstämman den 15 september 2020 besluta om de slutliga
villkoren för en nyemission av aktier vilken förväntas inbringa en bruttolikvid om cirka 750 MSEK före emissionskostnader åt Offentliga Hus, omfattande lägst 46 583 851 nyemitterade aktier och högst 55 970 150 nyemitterade aktier, beroende på den teckningskurs
som fastställs inom prisintervallet 13,4 till 16,1 SEK per aktie. Under antagande att Erbjudandet fulltecknas och att Erbjudandepriset
fastställs till mittpunkten i prisintervallet om 14,75 SEK per aktie, kommer Bolagets aktiekapital (efter Erbjudandet) att uppgå till 627 119
SEK fördelat på 250 847 458 aktier, av vilka de nyemitterade aktierna i Erbjudandet motsvarar cirka 20 procent.
Säljande Aktieägaren kommer att utfärda en option till Joint Global Coordinators, vilken kan utnyttjas helt eller delvis av Joint Global
Coordinators, under 30 dagar från första dagen för handel i Bolagets aktier på Nasdaq First North Premier, att förvärva ytterligare
aktier av Säljande Aktieägaren, motsvarande 15 procent av det högsta totala antalet aktier som omfattas av Erbjudandet, till ett pris
motsvarande Erbjudandepriset, för att täcka eventuell övertilldelning i samband med Erbjudandet (”Övertilldelningsoptionen”). Förutsatt att Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo samt ett slutligt pris i Erbjudandet motsvarande mittpunkten i prisintervallet, 14,75
SEK per aktie, omfattar Erbjudandet högst 116 949 154 aktier, vilket motsvarar cirka 47 procent av aktierna och rösterna i Bolaget.
Det totala värdet av Erbjudandet uppgår till cirka 1 500 MSEK under antagande att Erbjudandet fulltecknas. Om Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo, uppgår det totala värdet av Erbjudandet till cirka 1 725 MSEK.

Stockholm, 13 oktober 2020
Offentliga Hus i Norden AB (publ)
Styrelsen
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Fastighet: Karlsvik 4, Karlstad
Fastighetstyp: Vård och omsorg
Storlek: 2 143 m2
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BAKGRUND OCH MOTIV

Bakgrund och motiv

Offentliga Hus är ett tillväxtorienterat fastighetsbolag som på ett långsiktigt sätt äger, förvaltar och utvecklar kvalitativa Samhällsfastigheter. I rollen som fastighetsägare avlastar Offentliga Hus stat, regioner och kommuner så att de fullt ut kan fokusera på att
leverera en högklassig välfärd. Bolagets vision är att vara den ledande fastighetspartnern till aktörer inom svensk välfärd och erbjuda
långsiktiga och hållbara fastighetslösningar. Med höga ambitioner om stark framtida tillväxt har styrelsen beslutat att Bolaget skulle
gynnas av en notering av Offentliga Hus aktier vilket både skulle expandera ägarbasen men också förbättra tillgången till kapital samt
förutsättningarna för att använda Bolagets aktier som betalmedel vid framtida förvärv.
Offentliga Hus har sedan Bolaget grundades år 2011 varit ett transaktionsdrivet bolag med fokus på långsiktig förvaltning av Samhällsfastigheter. Bolaget har byggt upp ett fastighetsbestånd i Sverige med ett totalt marknadsvärde på 8,6 MDSEK per den 31 augusti
20202. Samhällsfastighetsbeståndet svarade vid samma tidpunkt för 83 procent av det totala beståndets marknadsvärde och består
enligt Bolaget av attraktiva Samhällsfastigheter med huvudfokus på skola, vård och omsorg samt kontor för offentlig förvaltning. Fastighetsbeståndet är diversifierat över tillväxtorter, regionstäder och större tätorter. Hyresgästerna består till majoritet av parter som
direkt eller indirekt är skattefinansierade som bedöms utgöra begränsad motpartsrisk och Bolaget har en låg hyresgästomsättning
med hyresförhållanden som löper över flera hyresperioder. Bolagets fokus på långsiktighet, aktivt ägande och marknadsmässiga villkor har gjort Offentliga Hus till en attraktiv samarbetspartner till offentligt finansierade verksamheter i behov av effektiva och hållbara
fastighetslösningar.
Erbjudandet och noteringen kommer att bredda Bolagets aktieägarbas och ge Offentliga Hus tillgång till de svenska och internationella kapitalmarknaderna, vilket bedöms främja Bolagets fortsatta tillväxt och utveckling. Styrelsen och Offentliga Hus ledande befattningshavare anser, tillsammans med Huvudägarna, att Erbjudandet och noteringen av Bolagets aktier är ett logiskt och viktigt steg i
Offentliga Hus utveckling, som ytterligare kommer att öka kännedomen bland nuvarande och potentiella kunder och leverantörer om
Offentliga Hus och dess verksamhet. Av dessa anledningar har styrelsen ansökt om notering på Nasdaq First North Premier.
Användning av emissionslikviden
Erbjudandet omfattar upp till 111 940 300 aktier, varav 55 970 150 nyemitterade aktier och 55 970 150 befintliga aktier. Därutöver kommer Säljande Aktieägaren att utfärda en Övertilldelningsoption till Joint Global Coordinators, vilket innebär att Joint Global Coordinators senast 30 dagar från första dagen för handel i Bolagets aktie på Nasdaq First North Premier, har rätt att förvärva ytterligare
högst 16 791 045 aktier från Säljande Aktieägaren, motsvarande högst 15 procent av totala antalet aktier i Erbjudandet. Genom den
nyemission som Bolaget kommer att genomföra i samband med Erbjudandet beräknas Offentliga Hus tillföras cirka 750 MSEK, före
emissionskostnader om cirka 40 MSEK, innebärande en nettolikvid om cirka 710 MSEK, under förutsättning att Erbjudandet fulltecknas. Av försäljningslikviden från de aktier som Säljande Aktieägaren avser sälja i samband med Erbjudandet kommer cirka 415 MSEK
tillfalla Offentliga Hus genom lösen av de reverser till Offentliga Hus som uppstod i samband med den renodling av fastighetsportföljen
som Bolaget offentliggjorde den 28 juli 2020 vilket inkluderar försäljningen av 88 mindre industrifastigheter samt andelsägandet i Studentbostäder i Sverige AB. Bolaget avser att använda nettolikviden för att främst finansiera fortsatt långsiktig tillväxt i Bolaget samt
för andra rörelserelaterade ändamål.
I övrigt hänvisas till den fullständiga redogörelsen i detta Prospekt, som har upprättats av Bolagets styrelse med anledning av Erbjudandet.
Bolagets styrelse ansvarar för innehållet i detta Prospekt och enligt styrelsens kännedom överensstämmer den information som ges i
detta Prospekt med sakförhållandena och ingen uppgift som sannolikt skulle kunna påverka dess innebörd har utelämnats.

Stockholm, 13 oktober 2020
Offentliga Hus i Norden AB (publ)
Styrelsen

2. Samtliga presenterade siffror per den 31 augusti 2020 exkluderar det marknadsmässiga värdet om 349 MSEK för de fastigheter som avyttrats men som
inte frånträtts per den 31 augusti 2020.
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Fastighet: Solrosen 9, 19 och 20, Simrishamn
Fastighetstyp: Vård och omsorg
Storlek: 24 954 m2
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VILLKOR OCH ANVISNINGAR

Villkor och anvisningar

ERBJUDANDET

avbrytande kommer att lämnas genom pressmeddelande.

Erbjudandet omfattar upp till 111 940 300 aktier varav 55 970 150
utgörs av nyemitterade aktier i Bolaget samt 55 970 150 utgörs av befintliga aktier som erbjuds av Säljande Aktieägaren.

ERBJUDANDEPRIS

Utfallet av Erbjudandet förväntas offentliggöras genom pressmeddelande omkring den 23 oktober 2020.

Erbjudandepriset förväntas fastställas inom intervallet 13,4 - 16,1
SEK per aktie. Prisintervallet har fastställts av Bolagets styrelse
och Huvudägarna i samråd med Joint Global Coordinators, baserat på det förväntade investeringsintresset från institutionella
investerare. Erbjudandepriset till allmänheten kommer inte att
överstiga 16,1 SEK per aktie. Courtage utgår inte. Det slutgiltiga
Erbjudandepriset kommer att fastställas av Bolagets styrelse
och Huvudägarna i samråd med Joint Global Coordinators och
förväntas offentliggöras genom ett pressmeddelande omkring
den 23 oktober 2020.

ÖVERTILLDELNINGSOPTION

ANMÄLAN

Säljande Aktieägaren kommer att lämna en Övertilldelningsoption till Joint Global Coordinators, vilket innebär att
Joint Global Coordinators senast 30 dagar från första dagen
för handel i Bolagets aktie på Nasdaq First North Premier,
har rätt att förvärva ytterligare högst 16 791 045 aktier från
Säljande Aktieägaren, motsvarande högst 15 procent av
totala antalet aktier i Erbjudandet. Övertilldelningsoptionen
får endast utnyttjas i syfte att täcka eventuell övertilldelning
i Erbjudandet. Under förutsättning att Övertilldelningsoptionen utnyttjas fullt ut omfattar Erbjudandet högst 128 731 345
aktier, vilket motsvarar 50 procent av aktierna och rösterna i
Bolaget, efter fullföljandet av Erbjudandet.

Erbjudandet till allmänheten i Sverige
Anmälan om förvärv av aktier inom ramen för Erbjudandet till
allmänheten ska ske under perioden 14 oktober 2020 till och
med den 21 oktober 2020 kl. 15:00. Anmälan från allmänheten
om förvärv av aktier ska avse lägst 500 aktier och högst 65 000
aktier5, i jämna poster om 500 aktier.

Erbjudandet är uppdelat i två delar:
1.
2.

Erbjudandet till allmänheten3 i Sverige.
Erbjudandet till institutionella investerare4 i Sverige och
i utlandet.

FÖRDELNING AV AKTIERNA
Fördelning av aktierna till respektive del av Erbjudandet
kommer att ske med beaktande av efterfrågan. Fördelningen
kommer att beslutas av styrelsen för Offentliga Hus i samråd
med Joint Global Coordinators.

ANBUDSFÖRFARANDE
För att uppnå en marknadsmässig prissättning av aktierna i
Erbjudandet, kommer institutionella investerare ges möjlighet att delta i ett anbudsförfarande (så kallad bookbuilding)
genom att lämna in intresseanmälningar.
Anbudsförfarandet inleds den 14 oktober 2020 och pågår
till och med den 22 oktober 2020. Priset per aktie i Erbjudandet kommer att fastställas baserat på en orderbok som
sammanställs i anbudsförfarandet. Anbudsförfarandet för
institutionella investerare kan komma att avbrytas tidigare än
det datum som anges i Prospektet. Meddelande om sådant

För sent inkommen anmälan, liksom ofullständig eller felaktigt
ifylld anmälningssedel, kan komma att lämnas utan avseende.
Inga tillägg eller ändringar får göras i den på anmälan förtryckta texten. Endast en anmälan per förvärvare får göras.
Om fler anmälningar görs förbehåller sig Swedbank och Avanza Bank AB (publ) (”Avanza”) rätten att endast beakta den
först mottagna. Notera att anmälan är bindande. Styrelsen i
samråd med Joint Global Coordinators, förbehåller sig rätten
att förlänga anmälningsperioden. Sådan förlängning kommer
att offentliggöras genom pressmeddelande före utgången av
anmälningsperioden.
Anmälan om förvärv av aktier ska göras enligt nedan angivna
instruktioner. Prospekt finns tillgängligt på Bolagets webbplats www.offentligahus.se, Swedbanks webbplats www.
swedbank.se/prospekt och Avanzas webbplats (www.avanza.
se). Informationen på webbplatserna ingår inte i Prospektet.
Anmälan till Swedbank

Anmälan från allmänheten i Sverige ska göras till Swedbank
enligt instruktioner nedan. Observera att anmälan är bindande. Endast en anmälan per person får göras och endast
den anmälan som först kommit Swedbank tillhanda beaktas.
Anmälningar aggregeras därmed inte.

3. Till allmänheten räknas fysiska och juridiska personer i Sverige som anmäler sig för förvärv av högst 65 000 aktier.
4. Till institutionella investerare räknas fysiska och juridiska personer som anmäler sig för förvärv av fler än 65 000 aktier.
5. Den som anmäler sig för förvärv av fler än 65 000 aktier ska kontakta Joint Global Coordinators i enlighet med vad som anges under avsnittet
”Villkor och anvisningar–Anmälan–Erbjudandet till institutionella investerare”.
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Den som anmäler sig för förvärv (”Förvärvaren”) av aktier
måste ha en värdepappersdepå eller ett investeringssparkonto (”Värdepappersförvaret”) och likvidkonto hos Swedbank
eller sparbank. Likvidkontot som anges för betalning måste
disponeras av den som anmäler sig för förvärv av aktier samt
vara knutet till angiven depå eller investeringssparkonto. Om
du inte har ett värdepapperförvar eller likvidkonto i Swedbank
eller sparbank kan du öppna ett sådant via www.swedbank.
se/privat/kunderbjudanden (informationen på webbplatsen
ingår inte i Prospektet) med hjälp av ditt Bank-ID.
Som kund i Swedbank eller sparbank kan anmälan ske via
internetbanken, mobilbanken, kundcenter privat/företag,
rådgivare, personlig mäklare alternativt besök hos valfritt
Swedbank- eller sparbankskontor. För kunder med ett investeringssparkonto hos Swedbank eller sparbanker kommer
Swedbank och sparbanker, om anmälan resulterar i tilldelning av aktier, att förvärva ett motsvarande antal aktier som
tilldelningen avser och vidareförsälja dessa till kunden till det
pris som gäller enligt Erbjudandet.
Anmälan kan också göras via den särskilt upprättade anmälningssedeln och lämnas till något av Swedbanks eller sparbankers kontor i Sverige för registrering, alternativt skickas till:
Swedbank AB (publ)
Emissioner C66
105 34 Stockholm
Anmälningssedeln finns tillgänglig på Offentliga Hus hemsida
www.offentligahus.se samt Swedbanks hemsida för prospekt
www.swedbank.se/prospekt (informationen på webbplatserna ingår inte i Prospektet).
Anmälan måste ha inkommit till Swedbank senast klockan
15:00 den 21 oktober 2020.
Anmälan till Avanza

Den som anmäler sig för förvärv av aktier hos Avanza måste
ha en värdepappersdepå eller ett ISK hos Avanza. Personer
som inte har en värdepappersdepå hos Avanza måste öppna
sådant konto eller sådan depå före anmälan om förvarv av
aktier. Att öppna en värdepappersdepå eller ISK hos Avanza
är kostnadsfritt och tar cirka tre minuter.
Kunder hos Avanza kan anmäla sig för teckning av aktier via
Avanzas internettjänst. Anmälan hos Avanza kan göras från
och med den 14 oktober 2020 till och med klockan 15:00 den
21 oktober 2020. Observera att för att komma i fråga för tilldelning måste saldot på det konto som har angivits i anmälan
motsvara lägst det belopp som anmälan avser beräknat på
det högsta priset i prisintervallet.
För att inte förlora rätten till eventuell tilldelning ska kunder
hos Avanza ha tillräckliga likvida medel tillgängliga på kontot
från och med klockan 15:00 den 21 oktober 2020 till och med
klockan 15:00 den 27 oktober 2020. Detta innebär att kontoinnehavaren förbinder sig till att hålla ett belopp motsvarande teckningen tillgängligt på den, vid teckningen, angivna
värdepappersdepån eller ISK under nämnd period och att
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kontoinnehavaren är medveten om att tilldelning kan komma
att utebli om beloppet under tidsperioden är otillräckligt. Mer
information finns tillgänglig på Avanzas webbplats, www.
avanza.se.
Erbjudandet till institutionella investerare i Sverige och 		
utlandet
Anmälan om förvärv av aktier inom ramen för Erbjudandet till
institutionella investerare ska ske under perioden 14 oktober
till och med den 22 oktober 2020. Anmälan från institutionella investerare i Sverige och utlandet ska ske till Joint Global
Coordinators (i enlighet med särskilda instruktioner).
Styrelsen i samråd med Joint Global Coordinators förbehåller
sig rätten att förkorta eller förlänga anmälningsperioden i
Erbjudandet till institutionella investerare. Sådan förkortning
eller förlängning kommer att offentliggöras före anmälningsperiodens utgång.

VIKTIG INFORMATION OM NID OCH LEI
Krav på NID-nummer för fysiska personer
Nationellt ID eller National Client Identifier (NID-nummer)
är en global identifieringskod för fysiska personer. Enligt
Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2014/65 (”MiFID
II”) har alla fysiska personer från och med den 3 januari 2018
ett NID-nummer och detta nummer behöver anges för att
kunna göra en värdepapperstransaktion. Om sådant nummer
inte anges kan Joint Global Coordinators vara förhindrade
att utföra transaktionen åt den fysiska personen i fråga. Om
du enbart har svenskt medborgarskap består ditt NID-nummer av beteckningen ”SE” följt av ditt personnummer. Har
du flera eller något annat än svenskt medborgarskap kan
ditt NID-nummer vara någon annan typ av nummer. För mer
information om hur NID-nummer erhålls, kontakta ditt bankkontor. Tänk på att ta reda på ditt NID-nummer i god tid då
numret behöver anges på anmälningssedeln.
Krav på LEI-kod för juridiska personer
Legal Entity Identifier (LEI) är en global identifieringskod för
juridiska personer. Enligt MiFID II behöver juridiska personer
från och med den 3 januari 2018 ha en LEI-kod för att kunna
göra en värdepapperstransaktion. Om sådan kod inte finns
får Joint Global Coordinators inte utföra transaktionen åt
den juridiska personen i fråga. Förvärvare som behöver skaffa
en LEI-kod för att kunna förvärva aktier i Bolaget kan vända
sig till någon av de leverantörer som finns på marknaden.
Tänk på att ansöka om registrering av en LEI-kod i god tid då
koden behöver anges på anmälningssedeln. Via denna länk
hittar du godkända institutioner för det globala LEI-systemet:
www.gleif.org/en/aboutlei/how-to-get-an-lei-find-lei-issuing-organizations (informationen på webbplatsen ingår inte
i Prospektet). Mer information om LEI-kraven finns bland
annat på Nordeas hemsida https://nordeamarkets.com/sv/
lei-legal-entity-identifier-information/, Swedbanks hemsida
www.swedbank.se/privat/spara-och-placera/mifid/lei och
Finansinspektionens hemsida www.fi.se (informationen på
webbplatserna ingår inte i Prospektet).

TILLDELNING
Beslut om tilldelning av aktier fattas av styrelsen för Offentliga
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Hus efter samråd med Joint Global Coordinators, varvid målet
kommer att vara att uppnå en stark institutionell ägarbas och
en bred spridning av aktierna bland allmänheten, samt att
möjliggöra en regelbunden och likvid handel med aktierna på
Nasdaq First North Premier.
Erbjudandet till allmänheten i Sverige
Tilldelningen är inte beroende av när under anmälningsperioden
anmälan inges. I händelse av överteckning kan tilldelning komma att ske med ett lägre antal aktier än anmälan avser, varvid
tilldelning helt eller delvis kan komma att ske genom slumpmässigt urval eller helt utebli. Härutöver kan till Bolaget närstående
parter samt vissa kunder till Swedbank och Avanza komma att
särskilt beaktas vid tilldelning. Tilldelning kan ske till anställda i
Nordea, Swedbank och Avanza, dock utan att dessa prioriteras.
Tilldelningen sker i sådant fall i enlighet med Svensk Värdepappersmarknads regler och Finansinspektionens föreskrifter.
Erbjudandet till institutionella investerare
Vid beslut om tilldelning av aktier inom ramen för Erbjudandet till institutionella investerare i Sverige och internationellt
kommer som ovan nämnts att eftersträvas att Offentliga Hus
får en stark institutionell ägarbas. Fördelning bland de institutioner som lämnat intresseanmälan sker helt diskretionärt.

BESKED OM TILLDELNING OCH BETALNING
Erbjudandet till allmänheten i Sverige
Tilldelning beräknas ske omkring den 23 oktober 2020. Snarast därefter kommer avräkningsnota att sändas ut till dem
som erhållit tilldelning av aktier i Erbjudandet. Den som inte
tilldelats aktier i Erbjudandet får inget meddelande.
Besked om tilldelning och betalning för kunder hos Swedbank

Snarast efter tilldelning kommer Swedbank att sända ut avräkningsnota till dem som erhållit tilldelning av aktier i Erbjudandet. Besked om tilldelning av aktier kommer även att visas
i Värdepapperstjänsten under orderstatus, vilket beräknas ske
omkring klockan 09:00 den 23 oktober 2020.
Likvida medel för betalning av tilldelade aktier ska finnas disponibelt på likvidkontot hos Swedbank eller sparbank senast
på likviddagen den 27 oktober 2020 klockan 01:00. Likvid kan
komma att reserveras och debiteras tidigare från likvidkontot
om tillräckligt med oreserverade medel finns tillgängligt, dock
inte tidigare än den 23 oktober 2020. I det fall Förvärvaren
önskar kunna handla med sina aktier första handelsdagen ska
likvida medel för betalning av tilldelade aktier finnas disponibelt på likvidkontot hos Swedbank eller sparbank senast
på tilldelningsdagen den 23 oktober 2020 klockan 01:00. En
reservering av likvid på Förvärvarens likvidkonto kommer att
göras och Förvärvarens tilldelade aktier blir tillgängliga för
handel. På likviddagen kommer den reserverade likviden att
debiteras kontot.
Besked om tilldelning och betalning för kunder hos Avanza

Besked om tilldelning för de som har anmält sig via Avanzas
internettjänst sker genom att tilldelat antal aktier bokas mot
debitering av likvid på angivet konto. Besked om tilldelning
beräknas kunna lämnas omkring klockan 09:00 den 23 oktober 2020.
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Observera att för att komma i fråga för tilldelning måste
saldot på den depå/det konto som har angivits i anmälan
motsvara lägst det belopp som anmälan avser beräknat på
det högsta priset i prisintervallet. För att inte förlora rätten till
eventuell tilldelning ska kunder hos Avanza ha tillräckliga likvida
medel tillgängliga på kontot från och med klockan 15:00 den 21
oktober 2020 till och med den 27 oktober 2020. Detta innebär att kontoinnehavaren förbinder sig till att hålla ett belopp
motsvarande teckningen tillgängligt på den, vid teckningen,
angivna värdepappersdepån eller ISK under nämnd period
och att kontoinnehavaren är medveten om att tilldelning kan
komma att utebli om beloppet under tidsperioden är otillräckligt. Likvid för tilldelade aktier dras senast på likviddagen den 27
oktober 2020.
Erbjudandet till institutionella investerare
Institutionella investerare beräknas omkring den 23 oktober
2020 i särskild ordning erhålla besked om tilldelning, varefter
avräkningsnotor utsänds. Full betalning för tilldelade aktier
ska erläggas kontant senast den 27 oktober 2020, enligt anvisningar på utsänd avräkningsnota.
Bristande eller felaktig betalning
Observera att om full betalning inte görs i rätt tid, kan tilldelade aktier komma att tilldelas annan eller säljas. Skulle
försäljningspriset vid sådan överlåtelse understiga Erbjudandepriset kan den som erhöll tilldelning av aktier få svara för
mellanskillnaden. Vid felaktigt inbetalt belopp kommer det
överskjutande beloppet att återbetalas. Ingen ränta kommer
att utbetalas för överskjutande belopp.
Registrering och redovisning av tilldelade och betalda aktier
Registrering hos Euroclear av tilldelade och betalda aktier beräknas för såväl allmänheten som för institutionella investerare ske omkring den 27 oktober 2020, varefter Euroclear sänder
ut en VP-avi som utvisar det antal aktier som har registrerats
på mottagarens VP-konto eller servicekonto. Avisering till
aktieägare vars innehav är förvaltarregistrerat sker i enlighet
med respektive förvaltares rutiner.

OFFENTLIGGÖRANDE AV UTFALLET AV 		
ERBJUDANDET
Det slutgiltiga utfallet av Erbjudandet kommer offentliggöras genom ett pressmeddelande som kommer att finnas
tillgängligt på Offentliga Hus webbplats www.offentligahus.
se (informationen på webbplatsen ingår inte i Prospektet) på
eller omkring den 23 oktober 2020.

ANSÖKAN OM NOTERING PÅ NASDAQ FIRST
NORTH PREMIER
Bolagets styrelse avser att ansöka om upptagande till handel
av aktierna på Nasdaq First North Premier. Ansökan förväntas
godkännas under förutsättning att spridningskravet uppfylls och
första handelsdagen beräknas bli den 23 oktober 2020. Kortnamnet på Nasdaq First North Premier kommer att vara OFFHUS.

VIKTIG INFORMATION RÖRANDE MÖJLIGHETEN
ATT SÄLJA TILLDELADE AKTIER
Efter det att betalning för tilldelade aktier inom ramen för
Erbjudandet till allmänheten hanterats av Joint Global Coor-
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dinators, kommer betalda aktier att överföras till av Förvärvaren anvisat Värdepappersförvar. Den tid som erfordras för
överföring av betalda aktier till sådan Förvärvare kan medföra
att denne inte kommer att ha sådana aktier tillgängliga på anvisat Värdepappersförvar förrän omkring den 27 oktober 2020.
Det förhållandet att aktierna inte finns tillgängliga förrän
omkring den 27 oktober 2020 kan innebära att Förvärvaren
inte har möjlighet att sälja dessa aktier på den första handelsdagen, utan först när aktierna finns tillgängliga på anvisat
Värdepappersförvar.

STABILISERINGSÅTGÄRDER
I samband med Erbjudandet, kan Swedbank komma att genomföra transaktioner i syfte att upprätthålla marknadspriset
på aktien på en nivå högre än den som i annat fall kanske
hade varit rådande på marknaden. Sådana stabiliseringstransaktioner kan komma att genomföras på Nasdaq First
North Premier, OTC-marknaden eller på annat sätt, och kan
komma att genomföras när som helst under perioden som
börjar på första dagen för handel i aktien på Nasdaq First
North Premier och avslutas senast 30 kalenderdagar därefter. Under inga omständigheter kommer transaktioner att
genomföras till ett högre pris än det som anges i Erbjudandet.
Se vidare avsnitt ”Legala frågor och kompletterande information - Stabiliseringsåtgärder”.

HANDEL I AKTIER
Handeln kommer att inledas före villkoren för Erbjudandets
fullföljande uppfyllts, se vidare under avsnittet ”Villkor för
Erbjudandets fullföljande”. Handeln kommer att vara villkorad
av att villkoren uppfylls och Erbjudandet kan därmed komma
att inte fullföljas förrän detta har skett. Om Erbjudandet inte
fullföljs, ska eventuella levererande aktier återlämnas och
eventuella betalningar återgå.

REGISTRERING AV NYEMISSION HOS
BOLAGSVERKET
Styrelsen i Offentliga Hus avser att, med stöd av bemyndigande lämnat vid extra bolagsstämma i Bolaget den 15 september
2020, besluta om nyemission av det antal aktier som krävs
i samband med Erbjudandet enligt Prospektet. Nyemissionen beräknas registreras hos Bolagsverket omkring den 26
oktober 2020. Aktierna kommer av emissionstekniska skäl att
tecknas av Swedbank. De aktier som omfattas av Erbjudandet
kommer därvid att emitteras till en kurs om cirka 0,0025 SEK
per aktie (aktiens kvotvärde) varefter Swedbank kommer att
lämna ett ovillkorat aktieägartillskott motsvarande skillnaden
mellan kvotvärdet och det fastställda erbjudandepriset (med
avdrag för vissa transaktionskostnader). Förvärvsberättigade
som förvärvar aktier har därmed accepterat att erlagt erbjudandepris tillförs Bolaget i dessa två delar. Villkoren ställs för
att säkerställa att aktier kan levereras till förvärvsberättigade
i enlighet med tidplanen för Erbjudandet.

bolagsstämman fastställda avstämningsdagen var registrerad
som ägare i den av Euroclear förda aktieboken. Se även under
avsnittet ”Aktiekapital och ägarförhållanden”. Varje aktie
berättigar till en (1) röst.

VILLKOR FÖR ERBJUDANDETS FULLFÖLJANDE
Erbjudandet är villkorat av (i) att Offentliga Hus, den Säljande
Aktieägaren, Huvudägaren och Joint Global Coordinators
träffar avtal om placering av aktierna omkring den 22 oktober
2020 (”Placeringsavtalet”), (ii) att vissa villkor i Placeringsavtalet uppfylls, (iii) att Placeringsavtalet inte sägs upp, samt (iv)
att intresset för Erbjudandet enligt Joint Global Coordinators
bedömning är tillräckligt stort för att en ändamålsenlig handel
i aktien ska kunna uppnås. Se vidare under avsnittet ”Legala
frågor och kompletterande information”. Om Erbjudandet
återkallas kommer detta att offentliggöras via pressmeddelande senast på morgonen den 23 oktober 2020 och inkomna
anmälningar kommer att bortses från och eventuell inbetald
likvid kommer att återbetalas.

INFORMATION OM BEHANDLING AV
PERSONUPPGIFTER
Nordea
Investerare i Erbjudandet kommer att lämna ut personuppgifter till Nordea. Personuppgifterna som lämnas in till Nordea
kommer att behandlas i datasystem i den utsträckning som
behövs för att tillhandahålla tjänster och administrera kundengagemang i Nordea. Även personuppgifter som inhämtas
från annan än den kund som behandlingen avser kan komma
att behandlas. Det kan också förekomma att personuppgifter
behandlas i datasystem hos företag eller organisationer med
vilka Nordea samarbetar. Information angående behandling
av personuppgifter tillhandahålls av Nordeas filialkontor, vilka
även accepterar förfrågningar om korrigering av personuppgifter. Nordea kan få information om adresser genom automatisk datainhämtning hos Euroclear Sweden. För detaljerad
information om behandlingen av personuppgifter, se vidare
Nordeas dataskyddspolicy som finns tillgänglig på Nordeas
webbplats (www.nordea.se/dataskyddspolicy).

RÄTT TILL UTDELNING OCH RÖSTRÄTT

Swedbank
Den som förvärvar aktier i Erbjudandet kommer att lämna
personuppgifter till Swedbank. Personuppgifter som lämnats till Swedbank kommer att behandlas i datasystem i
den utsträckning som behövs för att tillhandahålla tjänster och administrera kundarrangemang i Swedbank. Även
personuppgifter som inhämtas från annan än den kund som
behandlingen avser kan komma att behandlas. Det kan också
förekomma att personuppgifter behandlas i datasystem hos
företag eller organisationer med vilka Swedbank samarbetar.
Information om behandling av personuppgifter kan inhämtas
på Swedbanks hemsida eller genom att kontakta kundcenter
eller kontor för Swedbank, relevant sparbank. Adressinformation kan komma att inhämtas av Swedbank genom en
automatisk datakörning hos Euroclear Sweden.

Aktierna medför rätt till utdelning i SEK från årsstämma 2021.
Eventuell utdelning betalas ut efter beslut av bolagsstämma.
Betalning av utdelning ombesörjs av Euroclear eller, för förvaltarregistrerade innehav, i enlighet med respektive förvaltares rutiner. Rätt till utdelning tillfaller den som på den av

Avanza
Avanza behandlar sina kunders personuppgifter i enlighet
med vid var tid gällande personuppgiftslagstiftning. Personuppgifter som lämnats till Avanza kommer att behandlas i
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datasystem i den utsträckning som behövs för att tillhandahålla tjänster och administrera kundarrangemang. Även
personuppgifter som inhämtats från annan än den kund som
behandlingen avser kan komma att behandlas. Det kan också
förekomma att personuppgifter behandlas i datasystem hos
företag eller organisationer med vilka Avanza samarbetar. För
mer information, se Avanzas webbplats.

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)
nationella föreskrifter (sammantaget ”MiFID II:s produktstyrningskrav”), och utan ersättningsansvar för skador som kan
åvila en ”producent” i enlighet med MiFID II:s produktstyrningskrav i övrigt kan ha därtill, har aktierna i Bolaget varit
föremål för en produktgodkännandeprocess, där målmarknaden för aktierna i Bolaget är (i) icke-professionella kunder och
investerare som uppfyller kraven för professionella kunder
och jämbördiga motparter, var och en enligt MiFID II, samt
(ii) lämpliga för distribution genom alla distributionskanaler
som är tillåtna enligt MiFID II (”Målmarknadsbedömningen”).
Oaktat målmarknadsbedömningen ska distributörerna notera
att: värdet på aktierna i Bolaget kan minska och det är inte
säkert att investerare får tillbaka hela eller delar av det investerade beloppet; aktierna i Bolaget erbjuder ingen garanterad
intäkt och inget kapitalskydd; och en investering i aktierna i
Bolaget är endast lämpad för investerare som inte behöver en
garanterad intäkt eller ett kapitalskydd, som (antingen enbart
eller ihop 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.

att tillämpas på investeringen. Detta innebär bl.a. att varken
så kallad kundkategorisering eller så kallad passandebedömning kommer att ske. Investeraren ansvarar därmed själv för
att denne har tillräckliga erfarenheter och kunskaper för att
förstå de risker som är förenade med investeringen.
Rätt att återkalla Erbjudandet
Styrelsen förbehåller sig rätten att återkalla Erbjudandet om
styrelsen i samråd med Joint Global Coordinators, bedömer
att förutsättningarna för en ändamålsenlig, regelbunden och
likvid handel med aktien på Nasdaq First North Premier inte
kan uppnås, för det fall händelser inträffar som har väsentlig
negativ inverkan på Bolaget som gör det olämpligt att genomföra Erbjudandet eller för det fall andra omständigheter
omöjliggör Erbjudandet.

VIKTIG INFORMATION OM BESKATTNING
Skattelagstiftningen i investerarens hemland och i Sverige
kan påverka de eventuella intäkter som erhålls från aktier i
Offentliga Hus.
Beskattningen av eventuell utdelning, liksom kapitalvinstbeskattning och regler om kapitalförluster vid avyttring av
värdepapper, beror på varje enskild aktieägares specifika
situation. Särskilda skatteregler gäller för vissa typer av skatteskyldiga och vissa typer av investeringsformer. Varje innehavare av aktier 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.

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, förvärva, eller vidta någon annan
åtgärd rörande aktierna i Bolaget.
Varje distributör är ansvarig för sin egen målmarknadsbedömning rörande aktierna i Bolaget och för att bestämma
lämpliga distributionskanaler

ÖVRIG INFORMATION
Allmänt
Att Nordea och Swedbank är Joint Global Coordinators i
samband med Erbjudandet innebär inte att respektive bank
betraktar den som anmält sig i Erbjudandet (”Investeraren”)
som kund hos banken. Investeraren betraktas som kund hos
respektive bank endast om banken har lämnat råd till denne
om investeringen eller annars har blivit direkt kontaktad
angående investeringen, eller om Investeraren redan är kund
hos Nordea eller Swedbank. Följden av att Investeraren inte
anses som kund är att reglerna om skydd för investerare i
lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden inte kommer
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Fastighet: Idun 1, Strängnäs
Fastighetstyp: Utbildning
Storlek: 3 580 m2
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Marknadsöversikt
De uppgifter avseende marknadstillväxt, marknadsstorlek samt Bolagets marknadsposition i förhållande
till konkurrenterna som anges i Prospektet är Bolagets samlade bedömning och är baserade på externa
källor. De källor som Bolaget baserat sin bedömning på anges löpande i informationen. Därutöver har
Bolaget gjort ett flertal antaganden i prospektet avseende sin bransch och sin konkurrensposition inom
branschen. Dessa antaganden är baserade på Bolagets erfarenhet och egna undersökningar avseende marknadsförhållandena. Bolaget kan inte garantera att något av dessa antaganden är riktiga eller
att de på ett korrekt sätt reflekterar dess marknadsposition inom branschen. Ingen av Bolagets interna
undersökningar eller information har blivit verifierade av oberoende källor, som kan ha uppskattningar
eller åsikter avseende branschrelaterad information som skiljer sig från Bolagets. Marknads- och verksamhetsinformation kan innehålla uppskattningar vad avser framtida marknadsutveckling och annan
framåtriktad information. Framåtriktad information innebär ingen garanti avseende framtida resultat
eller utveckling, och faktiskt utfall kan avvika väsentligt från de uttalanden som görs i den framåtriktade
informationen. Med anledning av den pågående COVID-19-pandemin och dess påverkan på marknaden
föreligger det en extraordinärt hög osäkerhet i sådan typ av framåtblickande information.
Information som kommer från tredje part har återgivits korrekt och såvitt Bolaget kan känna till och förvissa sig om, genom jämförelse med annan information som offentliggjorts av berörd tredje part, har inga
uppgifter utelämnats på ett sätt som skulle göra den återgivna informationen felaktig eller missvisande.
Den 28 juli 2020 meddelade Offentliga Hus om en avtalad renodling av portföljen i form av en avyttring av
88 mindre industrifastigheter till det Fastatorägda bolaget Industrisamhället AB till ett överenskommet
fastighetsvärde om 349 MSEK samt en avyttring av Bolagets 34-pocentiga ägarandel i Studentbostäder
i Sverige AB. Överlåtelsen av dessa två avyttringar ägde rum den 30 september 2020. I den extra delårsrapport som publicerades den 17 september 2020 gällande perioden 1 januari 2020 till 31 augusti 2020
redovisades dessa två avyttringar som verksamhet under avyttring. Följaktligen reflekterar Bolagets
finansiella information för perioden 1 januari 2020 till 31 augusti 2020 i detta avsnitt endast kvarvarande
verksamhet exklusive dessa två avyttringar, om inget annat anges.
OFFENTLIGA HUS MARKNAD
Offentliga Hus är verksamt på fastighetsmarknaden i Sverige
med strategin att förvärva, förvalta och förädla Samhällsfastigheter. Bolagets fastigheter, vars värde per 31 augusti 2020
uppgick till 8,6 MDSEK, är samtliga belägna i Sverige i 72 av
landets 290 kommuner, med tyngdpunkt i Stockholms län,
Västra Götalands län, Hallands län, Skåne län, Södermanlands
län och Värmlands län.6 Offentliga Hus konkurrenter är primärt andra bolag som äger fastigheter med fokus på Samhällsfastigheter, som exempelvis Samhällsbyggnadsbolaget i
Norden AB (publ), Brinova Fastigheter AB, Hemsö Fastighets
AB och Vacse AB (publ).

SVERIGES EKONOMI
Svensk ekonomi avmattades något under 2019 efter flera år
av högkonjunktur, i huvudsak förklarat av en svagare efterfrågan från omvärlden bland annat till följd av osäkerheten kring
Brexit och handelskonflikten mellan USA och Kina. Investeringarna i svenskt näringsliv ökade snabbt under högkon-

junkturen, varför en avmattning i investeringar är naturligt
när behoven av nyinvesteringar minskar. Resursutnyttjandet
i sin helhet på den svenska marknaden var dock fortfarande
starkt under 2019 men förväntas avtaga något under 2020
och 2021. De offentliga finanserna är fortsatt starka och det
finns utrymme för expansiva finanspolitiska åtgärder för
att mildra effekterna vid en eventuell ekonomisk nedgång.
Sveriges BNP-tillväxt uppgick till 1,2 procent under 2019,
vilket är cirka en procentenhet lägre än 2018. Däremot ökade
näringslivets totala investeringar något under året, tack vare
att bostadsinvesteringar i form av ombyggnationer ökade
oväntat mycket. BNP-tillväxten i Sverige har de senaste åren
i huvudsak drivits av investeringar i infrastruktur och privat
konsumtion. Tillväxten väntas avtaga kraftigt under 2020 som
en konsekvens av den pågående Covid-19-pandemin, för att
sedan återhämtas under 2021. Mellan 2020 och 2024 förväntas
den genomsnittliga BNP-tillväxten vara cirka 1,4 procent per
år och fortsatt drivas av privat konsumtion och investeringar
i infrastruktur.7

6. Värdet av Offentliga Hus fastighetsbestånd i Stockholms län, Västra Götalands län, Hallands län, Skåne län, Södermanlands län och Värmlands län motsvarade 84
procent av Bolagets totala fastighetsbestånd per 31 augusti 2020.
7. https://www.konj.se/download/18.16add5b5171ac20b6c43b23c/1588601302383/Konjunkturuppdatering_apr2020.pdf
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BNP-TILLVÄXT
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Källa: Konjunkturinstitutet per den 17 juni 2020.

Sveriges statsskuld i förhållande till BNP per 31 december 2019
uppgick till 22,4 procent och förväntas sjunka till 21 procent
under 2020. Sveriges statsskuld i förhållande till BNP är bland
de lägsta bland EU:s medlemsländer, för vilka genomsnittet
uppmättes till 84 procent per utgången av det tredje kvartalet
2019. Samtidigt är den privata skuldsättningsgraden i Sverige
bland de högsta i EU, vilket delvis förklaras av den senaste
tidens starka prisuppgång på bostäder och det låga räntelä-

get.8 Arbetskraften växte något snabbare än sysselsättningsgraden 2019, vilket resulterade i att arbetslösheten steg till 6,8
procent 2019 från 6,3 procent 2018.9 Som en konsekvens av
alltfler varslingar och permitteringar till följd av den pågående Covid-19-pandemin bedömer Konjunkturinstitutet att
arbetslösheten kommer att uppgå till 8,5 procent 2020 och nå
toppen 2021 på 9,6 procent för att sedan sjunka till en normaliserad nivå kring 7,2 procent år 202410.

ARBETSLÖSHET OCH SYSSELSÄTTNING
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Källa: Konjunkturinstitutet per den 17 juni 2020.

I december 2019 höjde Sveriges riksbank reporäntan till 0,00
procent från tidigare -0,25 procent och lämnade därmed en
fem år lång period av minusränta.11 Konjunkturinstitutet bedömer att räntan kommer att vara kvar på 0,00 procent och
att en höjning inte kommer att ske förrän 2024. Bolaget bedömer att den fortsatt låga räntan i kombination med en relativt

god tillgång till finansiering ger en fortsatt bra förutsättning
för tillväxt på fastighetsmarknaden. Offentliga Hus bedömer
dock att den rådande Covid-19-pandemin kan komma att få
sådana konsekvenser på marknaden att förutsättningarna för
finansiering försämras.

8. SCB (Statistiska Centralbyrån).
9. https://www.konj.se/download/18.4a42c8be16f1a7f992c34cf/1576744727462/KLDec2019.pdf.
10. https://www.konj.se/download/18.16add5b5171ac20b6c43b23c/1588601302383/Konjunkturuppdatering_apr2020.pdf
11. Riksbanken.
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UTVECKLING AV REPORÄNTAN, ÅRSGENOMSNITT
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Källa: Konjunkturinstitutet per den 17 juni 2020.

Sveriges riksbank har trots dess expansiva finans- och penningpolitikiska åtgärder, med undantag för 2018, inte lyckats
att hålla det långsiktiga inflationsmålet om 2,0 procent de
senaste åren. Inflationstakten utvecklades positivt mellan
2015 och 2018 men föll tillbaka något under 2019. I augusti

2020 uppgick inflationstakten, som mäts genom konsumentprisindex med fast ränta (KPIF12), till 0,7 procent, vilket är lägre
än samma period 2019 då inflationstakten uppgick till 1,3 procent.13 Konjunkturinstitutet bedömer att inflationen kommer
att vara lägre än 2,0 procent de närmsta fyra åren.
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Källa: Konjunkturinstitutet per den 17 juni 2020.

12. 2017 ändrade Sveriges riksbank dess målvariabel för penningpolitiken till KPIF (Konsumentprisindex med fast ränta). KPIF visar samma prisutveckling som KPI, men
utan de direkta effekterna av en ändrad penningpolitik.
13. Riksbanken.
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Sveriges befolkning uppmättes till drygt 10,3 miljoner i december 2019 och förväntas växa till 10,8 miljoner år 2025, vilket
motsvarar en årlig tillväxttakt om 0,6 procent. Genomsnitts-

tillväxten för övriga medlemsländer i EU väntas uppgå till 0,1
procent under samma period14.
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Källa: SCB per den 3 juni 2020.

Under perioden 2007 – 2019 växte Sveriges befolkning med
6,2 procent. Under samma period växte de regioner som Offentliga Hus har dess tyngdpunkt i15 med 11,7 procent. Mellan

2019 och 2027 förväntas Offentliga Hus största regioner att
växa med 6,8 procent, vilket kan jämföras med rikets förväntade tillväxt om 2,9 procent.
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Källa: SCB och SKR per den 8 april respektive 24 augusti 2020.

14. Database, Eurostat.
15. Stockholms Län, Västra Götalands län, Hallands län, Skåne län och Södermanlands län och Värmlands län
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Personer under 19 år och personer över 80 år är de två
åldersgrupper som förväntas växa snabbast mellan 2019 och
2025. En ökande urbanisering i kombination med ett demo-

grafiskt skifte ställer allt högre krav på och behov av investeringar i Samhällsfastigheter och bostäder.16

BEFOLKNINGSTILLVÄXT PER ÅLDERSGRUPP
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Källa: SCB per den 3 juni 2020.

MARKNADEN FÖR SAMHÄLLSFASTIGHETER
I SVERIGE
Samhällsfastigheter är relativt andra fastighetstyper lättare att bedöma den långsiktiga efterfrågan på den aktuella
verksamheten, utifrån demografiska prognoser. Dessutom
bedömer Bolaget att kreditrisken bland skattefinansierade
verksamheter är betydligt lägre än hyresgäster som inte är
skattefinansierade. Hyresgäster i Samhällsfastigheter kräver
i regel hög grad av lokalanpassning. Den höga anpassningsgraden kan ibland ses som en risk, det vill säga den restvärdesrisk sett till konverteringskostnaderna om hyresgästerna
flyttar ut. Samtidigt gör anpassningsgraden det svårare för
hyresgästerna att hitta en ny lokal, vilket medför att hyresför-

hållanden med hyresgäster i Samhällsfastigheter typiskt sett
är långa17. Statliga myndigheter stannar typiskt sett i samma
lokaler mer än tio år och i förekommande fall uppåt 20 år,
vilket skiljer sig från hyresgäster i kommersiella fastigheter
där hyrestiden normalt sträcker sig till mellan tre och fem år.
Statliga myndigheter behöver inhämta ett godkännande av
regeringen för att teckna hyresavtal som sträcker sig längre
än sex år, vilket i praktiken oftast bara är en formalitet, men
kan leda till mer utdragna förhandlingsprocesser. Universitet
och högskolor behöver regeringens medgivande för hyresavtal som sträcker sig längre än tio år, eller om den ekonomiska
förpliktelsen överstiger en viss nivå.18

GENOMSNITTLIGT ANTAL ÅR SOM SVERIGES STÖRSTA MYNDIGHETER 19
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Källa: Ekonomistyrningsverket per den 13 januari 2020.

16.
17.
18.
19.
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SKR (Sveriges Kommuner och Regioner).
https://svefa.se/globalassets/svensk-fastighetsmarknad/svensk-fastighetsmarknad-fokus-24-orter-vt-2019.pdf
Ekonomistyrningsverket, Förordning (1993:528) om statliga myndigheters lokalförsörjning 9§.
Urvalet har avgränsats till statliga myndigheter som till största del nyttjar generella kontorslokaler. Således har myndigheter såsom Försvarsmakten och Kriminalvården
exkluderats givet att de till stora delar nyttjar så kallade specialfastigheter.
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Transaktionsvolymen för samhällsfastigheter på den svenska
marknaden uppgick till 50 MDSEK under 2019, vilket kan jämföras med 2018 då volymen uppgick till 15 MDSEK. Ökningen
förklaras i huvudsak av SBB:s uppköp av Hemfosa, motsvarande en volym om cirka 32 MDSEK, vilket erlades för den del
av fastighetsbeståndet som är beläget i Sverige. Transaktionsvolymen för samhällsfastigheter har mer än fördubblats
mellan 2015 och 2019, även om Hemfosa-affären exkluderas
från 2019. Aptiten från utländska investerare är fortsatt god
gällande svenska fastigheter tack vare att den riskjusterad
avkastningen på den svenska marknadens är högre jämfört
med många andra marknader i Europa. Den totala trans-

aktionsvolymen på Sveriges fastighetsmarknad under 2019
uppgick till cirka 200 MDSEK, varav cirka en tredjedel representerades av utländska investerare. Den totala transaktionsvolymen var den femte högsta i Europa under 2019 och
motsvarade i förhållande till föregående år den näst starkaste
tillväxten. Under 2019 bytte cirka 6,3 procent av Sveriges
totala fastighetsbestånd ägare, vilket var högst i Europa, där
genomsnittet uppgick till 2,5 procent20. Transaktionerna på
fastighetsmarknaden 2019 präglades av strukturaffärer och
större affärer överlag jämfört med tidigare år. Trenden pekar
mot färre affärer till antalet men med ett högre genomsnittligt
transaktionsvärde.21

TRANSAKTIONSVOLYM, SAMHÄLLSFASTIGHETER I SVERIGE
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Källa: Pangea per den 10 januari 2020.

Kommuner i Sverige är enligt lag tvungna att tillhandahålla
vissa verksamheter, såsom äldreomsorg och utbildning22.
Värdet av färdigställda äldreboenden och skolor uppgick till
20 MDSEK under 2019. Under perioden 2020 – 2022 kommer
det enligt prognos att färdigställas byggnader motsvarande
ett värde om drygt 25 MDSEK per år.23 Ökningen motiveras av
en växande befolkning, en hög produktionstakt av bostäder
samt en ökad centraliseringsgrad. I slutet av 2019 uppskatta-

de Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) att det kommer,
delvis som en konsekvens av en lång period med otillräckliga
investeringar, bland annat behöva byggas cirka 1 000 nya
skolor de närmsta två till tre åren, vilket motsvarar cirka tio
procent av nuvarande bestånd. Bolaget bedömer att cirka 80
procent av Sveriges Samhällsfastigheter ägs av den offentliga
sektorn.		

20. Baserat på transaktioner överstigande 50 MSEK.
21. Pangea Property Outlook 2020.
22. Skollag (2010:800) och Socialtjänstlag (2001:453)
23. Euroconstruct, 88th Conference.
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NYBYGGNATIONER INOM ÄLDREOMSORG OCH UTBILDNING
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Källa: Euroconstruct per november 2019.

ANTAL KOMMUNALA FASTIGHETSINVESTERINGAR 2019–2022
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Källa: SKR per oktober 2019.

Begränsningar i de offentliga aktörernas såväl balansräkning
som genomförandeorganisation skapar incitament till att hyra
snarare än att äga lokaler, och överlåta investeringar och förvaltning till långsiktiga och specialiserade privata aktörer.24

24. https://svefa.se/globalassets/svensk-fastighetsmarknad/svensk-fastighetsmarknad-fokus-24-orter-vt-2019.pdf.
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ANTAL KOMMUNER I SVERIGE MED NEGATIVT RESULTAT
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Källa: SCB per den 5 mars 2020.

SVERIGES KOMMUNERS VINSTMARGINALER
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SVERIGES KOMMUNERS SKULDSÄTTNING
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COVID-19 OCH DESS PÅVERKAN PÅ
SAMHÄLLSFASTIGHETER
Den rådande situationen med den pågående Covid-19-pandemin har påverkat hela fastighetsmarknaden i någon mån.
Samhällsfastigheter har dock påverkats i mindre omfattning,
vilket bland annat kan förklaras av att risken för hyres- och
vakanspåverkan är relativt låg tack vare långa hyresavtal och
skattefinansierade hyresgäster.

CORONAVIRUSETS PÅVERKAN PÅ OLIKA FASTIGHETSSEGMENT
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Källa: Pangea per mars 2020.
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Verksamhetsbeskrivning

Den 28 juli 2020 meddelade Offentliga Hus om en avtalad renodling av portföljen i form av en avyttring av 88 mindre industrifastigheter till det Fastatorägda bolaget Industrisamhället AB till ett överenskommet fastighetsvärde om 349 MSEK samt en avyttring av Bolagets 34-pocentiga ägarandel
i Studentbostäder i Sverige AB. Överlåtelsen av dessa två avyttringar ägde rum den 30 september
2020. I den extra delårsrapport som publicerades den 17 september 2020 gällande perioden 1 januari
2020 till 31 augusti 2020 redovisades dessa två avyttringar som verksamhet under avyttring. Följaktligen reflekterar Bolagets finansiella information för perioden 1 januari 2020 till 31 augusti 2020 i detta
avsnitt endast kvarvarande verksamhet exklusive dessa två avyttringar, om inget annat anges.

INLEDNING
Offentliga Hus är ett tillväxtorienterat fastighetsbolag som på
ett långsiktigt och hållbart sätt äger och förvaltar Samhällsfastigheter. Via en kombination av ett aktivt deltagande på den
svenska marknaden för fastighetstransaktioner och utveckling
av befintligt bestånd har Offentliga Hus som vision att vara en
ledande samarbetspartner till aktörer inom svensk välfärd och
tillhandahålla långsiktiga och hållbara fastighetslösningar.
Bolaget äger ett fastighetsbestånd i Sverige om 141 fastigheter med ett totalt marknadsvärde om 8,6 MDSEK per den
31 augusti 2020. Fastighetsbeståndet är diversifierat över 72
kommuner och har en total yta om cirka 518 000 kvadratmeter. 83 procent av fastighetsbeståndet sett till fastighetsvärde
består av Samhällsfastigheter. Offentliga Hus definierar en
fastighet som Samhällsfastighet i de fall där mer än 50 procent
av kontrakterad årshyra härrör från direkt eller indirekt skattefinansierade hyresgäster. I alla fall då 50 procent eller mindre
än 50 procent av kontrakterad årshyra härrör från direkt eller
indirekt skattefinansierade hyresgäster definieras fastigheten
som en kommersiell fastighet. Offentliga Hus huserar en viktig
del av Sveriges välfärd, däribland polis, vård och omsorg såväl
som skolor och utbildningslokaler. Per den 31 augusti 2020 var
80 procent av de totala kontrakterade årshyresintäkterna
kopplade till samhällshyresgäster.

STYRKOR OCH KONKURRENSFÖRDELAR
Offentliga Hus anser sig ha nedan presenterade styrkor och
konkurrensfördelar.
Bred exponering mot en attraktiv och växande marknad
Bolaget bedömer att cirka 80 procent av alla Samhällsfastigheter i Sverige ägs av den offentliga sektorn. I takt med en
demografisk utveckling där andelen yngre och äldre i samhäl-

let blir relativt större ökar efterfrågan på Samhällsfastigheter.
Sverige har till följd av denna utveckling ett behov av ökade
investeringar inom vård, omsorg och utbildning de närmsta
åren. Begränsningar i de offentliga aktörernas såväl balansräkning som genomförandeorganisation skapar incitament
att hyra snarare än att äga lokaler, vilket skapar möjlighet för
Offentliga Hus att via dessa underliggande makroekonomiska
faktorer agera på sitt mål om en stark tillväxt i fastighetsportföljen de kommande åren. Offentliga Hus har, till skillnad
från vissa konkurrenter, sedan start haft ett fokus på just
Samhällsfastigheter vilket har möjliggjort för ett utvecklande
och ömsesidigt samarbete mellan Bolaget och stat, region
och kommun vilket Bolaget ser som en styrka när behovet av
dessa fastigheter ökar. För ytterligare information om marknaden, se avsnittet ”Marknadsöversikt”.
Diversifierad portfölj möjliggör för hög avkastning i 		
förhållande till risk
Offentliga Hus har en diversifierad portfölj av enligt Bolagets
uppfattning attraktiva Samhällsfastigheter, vilka består av
fastigheter för vård och omsorg, utbildning, kontor för offentlig förvaltning samt infrastruktur. Hyresförhållandena inom
Samhällsfastigheter löper i genomsnitt över flera hyresperioder. Marknadsdata från Ekonomistyrningsverket visar exempelvis följande angående aggregerad kontraktstid för svenska
myndigheter: Skatteverket 17,4 år, Försäkringskassan 14,3 år
och Polismyndigheten 10,9 år.25 Detta beror delvis på att myndigheter behöver godkännande av regeringen för teckning av
kontrakt på längre än 6 år.26 Offentliga Hus arbetar aktivt för
att stärka sina hyresgästrelationer och på det sättet öka möjligheten till förlängda hyreskontrakt. En ekonomisk fördel i att
ha stat, region eller kommun som hyresgäst är deras starka
direkta eller indirekta kreditbetyg. Sverige fick den 27 mars
2020 ett uppdaterat kreditbetyg på Aaa från Moody’s.

25. Ekonomistyrningsverket per den 13 januari 2020.
26. Ekonomistyrningsverket, Förordning (1993:528) om statliga myndigheters lokalförsörjning 9§.
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Offentliga Hus har sedan det grundades haft ett fokus på
långsiktigt ägande av Samhällsfastigheter vilket har möjliggjort uppbyggandet av expertis, relationer och förtroende
som Bolaget ser som nyckelfaktorer till att vara en attraktiv
motpart till dess hyresgäster. Vidare har Offentliga Hus etablerat ett fastighetsbestånd av attraktiva Samhällsfastigheter på
geografiskt noga utvalda platser i Sverige vilket möjliggör för
Bolaget att växa med sina hyresgäster, förmedla kunskap och
expertis mellan regioner samt dra nytta av klustereffekter.
Bolaget har som strategi att befinna sig i orter och kommuner som är befolkningstäta och stabila där likviditeten för
den lokala fastighetsmarknaden bedöms god. Detta innebär
att Bolaget i huvudsak investerar i Sveriges tillväxtkommuner,
regionstäder och större tätorter, exempelvis i områden såsom
Mälardalen, Västra Götaland och Skåne. På längre sikt ser
Offentliga Hus att en expansion till de nordiska grannländerna
kan vara positiv för Bolagets framtida utveckling. Det offentliga samhällsansvaret i Norge, Finland och Danmark har stora
likheter med det i Sverige och därmed behovet av Samhällsfastigheter.
Långa hyresgästrelationer, stabila hyresgäster och
kassaflöden med hög visibilitet
Bolagets kontrakterade årshyra består till 80 procent av
hyresintäkter som direkt eller indirekt kommer från skattefinansierad verksamhet. På sikt har Offentliga Hus som ambition att cirka 90 procent av den kontrakterade årshyran ska
bestå av hyresintäkter som direkt eller indirekt kommer från
skattefinansierad verksamhet, jämt fördelad mellan Bolagets
tre huvudkategorier: vård och omsorg, utbildning och kontor
för offentlig förvaltning. Med engagemang, kompetens och
nytänkande arbetar Bolaget mot att vara en attraktiv samarbetspartner för kommuner och regioner och därigenom
bygga stabila och långsiktiga hyresgästrelationer, vilket ökar
möjligheten för att genomföra fördelaktiga omförhandlingar
av hyreskontrakt. Generellt stannar hyresgästerna i Samhällsfastigheter i hög utsträckning kvar som hyresgäster i flera efter
varandra påföljande hyresperioder vilket gör att omsättningen
av hyresgäster oftast är lägre än för kommersiella fastigheter.
Bolagets hyresgäster kan delas in utifrån den grad av specialisering lokalerna som deras verksamhet kräver. En högre grad
av specialisering ger enligt Bolagets uppfattning underlag för
längre hyresrelationer, vilket exempelvis innefattar skolor och
utbildning samt äldreboenden. En lägre grad av specialisering,
exempelvis kontor för offentlig förvaltning, har oftare jämfört med mer specialiserade samhällshyresgäster en kortare
förväntad hyresgästrelation men innebär vanligtvis bättre
möjlighet att snabbt ställa om fastigheten till nya hyresgäster
och omförhandla hyror. Per den 31 augusti 2020 hade Offentliga
Hus en genomsnittlig viktad återstående kontraktstid på 4,8 år,
vilket ligger i linje med Bolagets strategi för att balansera risken
för dyra omställningar av lokalerna i händelse av utflyttande
hyresgäster.
Organisk tillväxt från löpande förbättringar av befintliga
lokaler, nybyggnation och hyresomförhandlingar
Offentliga Hus investerar i fastigheter som används för låg
till medelhög specialiserad samhällsservice, däribland kontor
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för offentlig förvaltning, LSS-hem, universitet, kommunala
grundskolor och förskolor. Det är inte ovanligt att fastigheter
som Offentliga Hus förvärvar är i behov av hyresgästanpassningar, renoveringar eller olika typer av optimeringar.
Offentliga Hus inleder då en diskussion med hyresgästen för
att identifiera hur man på bästa sätt kan utveckla fastigheten i
linje med den verksamhet som utövas. Det kan handla om att
rusta upp, renovera eller bygga om så att ytorna kan användas
mer effektivt, bli mer miljömässigt hållbara, energieffektiva eller
bättre tar tillvara på nya tekniska hjälpmedel. När hyresgästens
behov är identifierade investerar Bolaget kapital i fastigheten
för att tillgodose identifierade behov. Den förbättrade fastigheten bidrar till att öka såväl fastighetens som kommunens
attraktivitet vilket leder till att hyresgästen har lättare att
utföra en välfärdstjänst som uppfyller de krav som kommunen och dess invånare ställer. De finansiella fördelarna som
investeringar i befintligt bestånd medför till Offentliga Hus är
att hyresgästen är mer benägen att förlänga hyreskontraktet,
vilket medför att den ekonomiska uthyrningsgraden ökar, att
möjligheten öppnar sig till fördelaktiga hyresomförhandlingar,
samt ett förbättrat driftnetto vilket tillsammans resulterar i ett
högre marknadsvärde på fastigheterna. Omfattande utvecklings- och tillbyggnadsprojekt påbörjas vanligtvis endast när
Offentliga Hus har överenskommit långsiktiga hyresavtal för
stora delar av den aktuella fastigheten.
Bristen på lokaler är idag en stor utmaning för många kommuner när behovet av samhällsservice växer. Offentliga Hus
kan ofta möta denna efterfrågan genom att erbjuda till- och
nybyggnation på befintliga fastigheter där detaljplanen tillåter
ytterligare exploatering av fastigheten. Ett exempel på användandet av sådana oexploaterade byggrätter är Offentliga
Hus planerade nybyggnation av Sameskolan i Kiruna. Under
första halvan av 2020 genomförde Offentliga Hus en gedigen
expansion av organisationen, där ibland med en ny Fastighetschef och en ny Regionchef, för att möjliggöra ökat fokus
på värdeskapande organisk tillväxt.
Strategisk placering på marknaden ger starka
förvärvsmöjligheter
Bolagets transaktionsteam arbetar aktivt med att identifiera
nya förvärvsmöjligheter och per den 31 augusti 2020 hade
Offentliga Hus en stark förvärvspipeline. Transaktionsteamet
hade vid samma tidpunkt aktiva diskussioner kring fastighetsförvärv till ett underliggande värde om cirka 6 MDSEK.
Pågående förvärvsprocesser svarade för cirka 1 MDSEK.
Dessa förvärvsprocesser är i linje med Bolagets övergripande strategi och innehåller av Bolagets uppfattning attraktiva
Samhällsfastigheter med stor potential till långa hyresgästrelationer lokaliserade i för Bolaget önskvärda orter och
kommuner, det vill säga i orter och kommuner som är befolkningstäta och stabila där likviditeten för den lokala fastighetsmarknaden bedöms god.
I relation till vissa konkurrenter är Offentliga Hus fortfarande en
relativt liten aktör på fastighetsmarknaden vilket möjliggör för
Bolagets transaktionsteam att via en tydlig närvaro och flexibilitet ta del av off-markettransaktioner. Dessa transaktioner har
en begränsad konkurrens vilket möjliggör för Offentliga Hus att
investera i fastigheter till attraktiva värderingsnivåer.
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Den flexibla förvärvsstrategin utmärks exempelvis av att
Bolaget är villig att förvärva blandportföljer, vilket av Bolaget
definieras som portföljer som inte uteslutande innehåller Samhällsfastigheter. De fastigheter som inte faller inom
Bolagets definition för Samhällsfastigheter avyttras vanligtvis sedan i en renodlingsprocess. Offentliga Hus är även
benägen att förvärva fastigheter med både korta och långa
underliggande hyreskontrakt så länge potentialen för långa
hyresgästrelationer bedöms god. Vidare exemplifieras den
flexibla transaktionsstrategin av att Offentliga Hus är flexibla
angående transaktionsstorlek, geografi, uthyrningsgrad samt
om det potentiella förvärvet innehåller byggrätter eller ej.
Sammanfattningsvis anser Bolaget att dess flexibla förvärvsstrategi kommer leda till att Bolaget regelbundet kommer att
finna attraktiva förvärvsobjekt framgent.
Noteringsprocessen ses som ett viktigt steg för Bolaget att
skapa finansiella förutsättningar för att agera på sina tillväxtmål och växa lönsamt. Fördelarna med en notering av Offentliga Hus aktier är att det ger en god tillgång till kapitalmarknaden samt att det skapar en möjlighet för Bolaget att använda
aktier vid förärv av nya fastigheter eller fastighetsbolag.
Därutöver ger den publika miljön bolaget större publicitet och
därmed bättre förutsättningar för mer spontana förfrågningar
om potentiella transaktioner.
Erfaren ledningsgrupp, styrelse med stark erfarenhet av
den offentliga sektorn tillsammans med erfarna ägare
Bolaget anser att Offentliga Hus med sin ledningsgrupp med
meriterande erfarenheter inom fastighetsbranschen, en
styrelse med starka kopplingar till den offentliga sektorn samt
supporterande ägare står på god grund för att agera på den
starka tillväxtplanen.
Ledningsgruppen med Fredrik Brodin som VD, Magnus Sundell som CFO och vice VD och Johan Bråkenhielm som COO
har gedigen erfarenhet av fastighetsbranschen från bland annat Stendörren Fastigheter. Samtliga var drivande i Stendörrens resa från att listas på Nasdaq First North Growth Market
(före detta Nasdaq First North) i november 2014 med ett marknadsmässigt fastighetsvärde om cirka 2,2 MDSEK per december 2014 till att noteras på Nasdaq Stockholm 2018 och uppnå
ett marknadsmässigt fastighetsvärde om cirka 9,1 MDSEK per
december 2019 vilket motsvarar en årlig tillväxttakt om cirka
33 procent. Brodin har sedan 2007 varit verksam i Stendörren
Fastigheters moderbolag Kvalitena AB. Under denna period var
han drivande i börsnoteringen av Stendörren Fastigheter AB
samt D. Carnegie & Co AB (idag Hembla AB).

STRATEGI
Offentliga Hus arbetar efter en strategi som antagits som en
del av Bolagets nya affärsplan. Strategin består av sex huvudsakliga delar som beskrivs nedan.
Långsiktigt ägande och långsiktiga hyresgästrelationer
En central del i Offentliga Hus strategi är långsiktighet vilket
innebär att Offentliga Hus tar ett aktivt ägar- och förvaltaransvar i alla fastigheter. Utgångspunkten i allt Offentliga Hus
gör ska vara att skapa så bra förutsättningar som möjligt för
att offentliga verksamheter ska kunna drivas på ett förutsägbart, tryggt och hållbart sätt. I praktiken innebär det att
Offentliga Hus ska fortsätta att köpa fastigheter för att äga
dem i många år framöver och värdesätta långsiktiga relationer med dess hyresgäster. Vidare ska Offentliga Hus föra en
nära dialog med dess kunder om underhåll och utveckling av
fastighetsytor för att kontinuerligt förbättra arbetsmiljön för
dem som dagligen vistas i och brukar fastigheterna. För Offentliga Hus innebär långsiktiga relationer och hyreskontrakt
med samhällshyresgäster stabila kassaflöden, som ytterst
garanteras av statliga medel.
Fokus på Samhällsfastigheter i svenska tillväxtorter, 		
regionstäder och större tätorter
Geografiskt har Offentliga Hus en bred närvaro över landet
med ett fokus på större och medelstora fastigheter. Offentliga Hus har som strategi att befinna sig i tillväxtkommuner,
regionstäder och större tätorter. Offentliga Hus ska finnas där
landets invånare till störst del bor.
Förbättring av befintliga lokaler samt nybyggnation och
utveckling av nya Samhällsfastigheter
Offentliga Hus ska genom nära dialoger med dess hyresgäster
förädla, utveckla och anpassa fastigheterna efter hyresgästens behov. Med lång erfarenhet av att utveckla fastigheter
har Koncernledningen en gedigen kompetens för att hitta
kreativa lösningar som gör att ytorna kan användas mer
effektivt och bli mer miljömässigt hållbara. Bolagets organiska
tillväxtstrategi består av tre grenar vilka beskrivs nedan.

Med ett fokus på Samhällsfastigheter där stat, region och
kommun är hyresgäster bedöms styrelsens starka erfarenhet
av den offentliga sektorn vara en tillgång för Offentliga Hus. Att
bidra till kommuners långsiktiga utveckling och vara en långsiktig partner till kommuner ligger i Bolagets affärsidé och vision.

Identifiering av hyresgästens behov och avtalshantering
Grunden för Offentliga Hus verksamhet är att långsiktigt äga
och hantera förvaltning och underhåll av Samhällsfastigheter. Bolaget anser att starka relationer med befintliga och
potentiella hyresgäster är nyckeln till trivsel vilket förutsätter
ett aktivt ägandeskap och täta dialoger med hyresgästen.
Offentliga Hus arbetar sedan flera år tillbaka tillsammans med
sin partner Nordic PM och lokala leverantörer av fastighetsskötsel och teknisk förvaltning för att via en stark lokal
närvaro samt proaktiva och kontinuerliga dialoger med Bolagets hyresgäster identifiera hyresgästens behov och krav på
fastigheten. Offentliga Hus ser en stor potential i att upptäcka
och driva utvecklingsprojekt som framåt bedöms utgöra en
större del av tillväxten än vad den gjort historiskt.

Offentliga Hus ägs till 50 procent av Aktiebolaget Fastator
(publ) som har en lång erfarenhet från fastighetsbranschen.
Resterande 50 procent ägs av Offentliga Nordic Property Holding SARL. (Se avsnittet ”Aktiekapital och ägarförhållanden –
Ägarstruktur” för att läsa mer om Offentliga Hus ägare.)

Organisk tillväxt genom hyresgästanpassade investeringar
En grundförutsättning för att Offentliga Hus ska genomföra hyresgästanpassade investeringar är omförhandlingar
av kontrakten med hyresgästerna vilka ligger till grund för
att Bolaget ska kunna räkna hem den medföljande investe-
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ringen för projektet i form av ökade hyresintäkter. Hyresgästanpassade investeringar innebär vidare en potential till
ökad ekonomisk uthyrningsgrad, längre hyreskontrakt, mer
hållbara fastigheter vilket förbättrar arbetsmiljön för de som
dagligen vistas i och brukar fastigheten samt ökar fastighetens attraktivitet, förbättrad effektivitet i fastighetsdriften vilket ger potential till förbättrade driftnetton samt ett
mer fördelaktigt marknadsvärde på fastigheterna. Bolaget
har som mål att framgent investera cirka 1 till 3 procent av
ingående portföljvärde i hyresgästanpassningar i befintliga
byggnader. I termer av värdeskapande förväntar sig Offentliga Hus normalt sett en direktavkastning på investerat
kapital om cirka 7 till 9 procent vid utveckling av befintliga
fastigheter samt nybyggnationer.27
Nybyggnation och utveckling av nya Samhällsfastigheter
Offentliga Hus investerar i oexploaterade byggrätter för att
kunna erbjuda nybyggnation av Samhällsfastigheter. Bolaget har idag betydande markytor vilka ofta representerar
en potential för tillkommande byggrätter och tillskapande
av byggrätter. Offentliga Hus ser primärt att utnyttjandet av
byggrätter kommer att ske i syfte att växa med sina hyresgäster och på det sättet hjälpa det offentliga att täcka upp
bristen på lokaler när behovet av samhällsservice växer. I
vissa fall kan Offentliga Hus utvärdera möjligheten att avyttra
fastigheter med tillhörande detaljplanelagda byggrätter. Med
ny teknik och hållbara materialval kan Bolaget även skapa
fastigheter med minskad klimatpåverkan under hela byggnadens livscykel.
Aktivt deltagande på fastighetsmarknaden
Offentliga Hus ska fortsatt kontinuerligt undersöka möjligheten
för nya förvärv av attraktiva Samhällsfastigheter, direkt från
stat, regioner eller kommuner, eller indirekt från privata och
kommunala bolag. Offentliga Hus förvärvsstrategi karakteriseras av flexibilitet vilket exempelvis utmärks av flexibilitet
beträffande geografisk placering av förvärvsobjekt, storlek
av enskilda förvärv, om byggrätter ingår i förvärvet eller ej
samt underliggande hyreskontraktsvillkor och uthyrningsgrad. Beträffande storlek på förvärv av enskilda fastigheter
eller fastighetsportföljer uppgår Offentliga Hus målstorlek i
termer av fastighetsvärde till omkring 50 till 300 MSEK, men
Bolaget kommer vid rätt förutsättningar exempelvis även
utvärdera större transaktioner. En fastighetstransaktion med
ett underliggande totalt fastighetsvärde om 50 till 300 MSEK
medför fortfarande en materiell ökning av Offentliga Hus totala
fastighetsportfölj samtidigt som den av Bolaget uppfattas som
något mindre, i relativa termer, än vissa konkurrenters målstorlek vilket minskar konkurrensen om attraktiva förvärvsobjekt för Offentliga Hus. Vidare är Offentliga Hus, som en del av
dess flexibla förvärvsstrategi, villig att förvärva blandportföljer,
vilket av Bolaget definieras som portföljer som inte uteslutande
innehåller Samhällsfastigheter. De fastigheter som inte faller
inom Bolagets definition för Samhällsfastigheter eller av andra
skäl inte bedöms strategiska, ska vanligtvis avyttras.

Offentliga Hus anser att dess flexibla förvärvsstrategi tillsammans med organisationens korta och snabba beslutsvägar
skapar goda förutsättningar för attraktiva förvärvsmöjligheter,
inklusive exempelvis möjligheter att genomföra lokala off-markettransaktioner som kännetecknas av begränsad konkurrens
och goda möjligheter för värdeskapande. Sammanfattningsvis utgör Offentliga Hus förvärvsstrategi en viktig del av dess
tillväxtstrategi, och ska framgent fortsatt bidra till högkvalitativ
tillväxt, förtätning av Bolagets geografiska fotavtryck samt
synergieffekter.
Specialisering mot enligt Bolaget attraktiva
Samhällsfastigheter
Offentliga Hus är inom segmentet Samhällsfastigheter specialiserade mot utbildning, vård och omsorg samt kontor för
offentlig förvaltning. I dessa skattefinansierade verksamheter
är långa hyreskontrakt i regel en förutsättning för att verksamheten ska kunna hålla en hög kvalitet. Den yngre och äldre befolkningen förväntas växa vilket gör just utbildning, vård
och omsorg till strategiska segment för Bolaget att fortsatt
fokusera på. Som ett led i Offentliga Hus strategi att kunna
förvärva blandportföljer ska Bolaget fortsatt aktivt arbeta
med att renodla fastighetsportföljen mot attraktiva Samhällsfastigheter på områden där landets invånare till störst del bor.
Hållbarhet som affärsfokus
Offentliga Hus arbetar med samhällsbärande funktioner som
hyresgäster. För Offentliga Hus är det en affärsfördel att ha
hållbar samhällsutveckling som ett tydligt affärsfokus, eftersom det skapar starkare synergier med hyresgästerna och
med de kommuner där Offentliga Hus har sin verksamhet.
Alla Sveriges kommuner har hållbarhetsagendor som dikteras
av internationella och nationella hållbarhetsmål. Offentliga
Hus arbetar i likhet med 70 procent av kommunerna utifrån
de globala hållbarhetsmål som Förenta Nationerna satt upp
genom Agenda 2030.28 Dessa omsätts i praktisk handling i
verksamheten. Se avsnittet ”Hållbart Företagande”.

VISION, MISSION OCH AFFÄRSIDÉ
Vision
Offentliga Hus skall vara en ledande samarbetspartner till
aktörer inom svensk välfärd och tillhandahålla långsiktigt
hållbara fastighetslösningar.
Mission
Genom ett långsiktigt ägande med hållbara och för våra hyresgäster attraktiva lokaler bidrar vi till en välfärd i världsklass.
Affärsidé
Offentliga Hus är ett tillväxtorienterat fastighetsbolag inom
Samhällsfastigheter. Genom ett långsiktigt ägande förvaltar
och utvecklar vi hållbara och attraktiva fastigheter i svenska
tillväxtregioner med den svenska välfärden som våra hyresgäster. Med människan i fokus bygger vi starka allianser med
stat, kommun och regionala myndigheter.

27. Nybyggnationsprojekt där Koncernen går in som ägare i ett senare utvecklingsskede har normalt sett en lägre förväntad direktavkastning. Direktavkastningen i dessa
fall är typiskt sett snarare i linje med direktavkastningen på fastighetsförvärv på mellan 5,0 till 6,5 procent.
28. Statskontorets enkätundersökningar till myndigheter, kommuner och regioner,
http://www.statskontoret.se/globalassets/publikationer/2019/201915.pdf, (18 oktober 2019)
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MÅL OCH FINANSIELLA RISKBEGRÄNSNINGAR
SAMT UTDELNINGSPOLICY
Detta avsnitt innehåller framåtriktade uttalanden. Dessa
framåtriktade uttalanden är ingen garanti för framtida finansiella resultat och Bolagets faktiska resultat kan komma att
skilja sig väsentligt från det som uttrycks eller antyds i dessa
framåtriktade uttalanden till följd av många faktorer inklusive, men inte begränsat till, de som beskrivs under ”Riskfaktorer” och ”Operationell och finansiell översikt - Nyckelfaktorer
som påverkar Koncernens rörelseresultat”. Vidare har Bolaget
till följd av det pågående utbrottet av COVID-19 identifierat
en potentiellt ökad exponering mot vissa befintliga risker som
beskrivs vidare under ”Riskfaktorer – Bolaget är exponerat
mot risker relaterat till coronavirus (COVID-19)” vilket kan
påverka Bolagets förmåga att uppnå de finansiella målen. Alla
finansiella mål som diskuteras i detta avsnitt är riktvärden
och är inte och bör inte ses som prognoser eller uppskattningar av Bolagets framtida resultat.

fentliga hyresgäster med långsiktiga hyresrelationer. Offentliga
Hus var ett helägt dotterbolag till Aktiebolaget Fastator (publ).
Vid utgång av 2012 uppgick det marknadsmässiga värdet på
Bolagets totala fastighetsbestånd till cirka 0,6 MDSEK och
Bolaget ägde och förvaltade totalt 34 fastigheter.
2013
Bolaget förvärvade ”Landstingshuset” i Karlstad med en total
uthyrbar yta om cirka 10 000 kvadratmeter med Region Värmland som hyresgäst. I december 2013 tecknade ägaren Fastator
avtal om försäljning av 50 procent av aktierna i Offentliga
Hus. Bolaget förvärvade totalt 3 fastigheter. Vid utgång av
året uppgick det marknadsmässiga värdet på Bolagets totala
fastighetsbestånd till cirka 0,8 MDSEK och Bolaget ägde och
förvaltade totalt 37 fastigheter.

Styrelsen i Offentliga Hus fastställde under augusti 2020 följande mål, policy och finansiella riskbegränsningar.

2014
Bolaget förvärvade totalt 14 fastigheter till ett sammanlagt värde
om 0,3 MDSEK. Vid utgång av året uppgick det marknadsmässiga
värdet på Bolagets totala fastighetsbestånd till cirka 1,2 MDSEK
och Bolaget ägde och förvaltade totalt 51 fastigheter.

Tillväxt- och lönsamhetsmål
•
EPRA NAV ska växa med i genomsnitt 20 procent
årligen.
•
Årlig avkastning på genomsnittligt eget kapital (ROE)
om minst 12 procent (exklusive Hybridkapital och
eventuella D-aktier).

2015
Bolaget förvärvade totalt 7 fastigheter till ett sammanlagt
värde om 0,3 MDSEK. Vid utgång av året uppgick det marknadsmässiga värdet på Bolagets totala fastighetsbestånd till
cirka 1,5 MDSEK och Bolaget ägde och förvaltade totalt 58
fastigheter.

Finansiella riskbegränsningar
•
Koncernmässig belåningsgrad (LTV; räntebärande
skulder i förhållande till totala tillgångar) ska ej överstiga 60 procent. Kortsiktigt är målet att belåningsgraden
är lika med eller lägre än 60 procent. På medellång
sikt ska belåningsgraden understiga 60 procent eller
den nivå som bedöms vara förenlig med att uppnå ett
kreditbetyg som motsvarar Investment Grade.
•
Soliditeten ska överstiga 35 procent över tid.
•
Räntetäckningsgraden ska överstiga 2,2 gånger och
på medellång sikt vara på den nivå som bedöms vara
förenlig med att uppnå ett kreditbetyg som motsvarar
Investment Grade.

2016
Bolaget förvärvade totalt 1 fastighet till ett sammanlagt värde
om 0,4 MDSEK. Vid utgång av året uppgick det marknadsmässiga värdet på Bolagets totala fastighetsbestånd till
cirka 1,6 MDSEK och Bolaget ägde och förvaltade totalt 59
fastigheter.

Utdelningspolicy
•
Bolagets vinster ska primärt användas till att tillvarata
affärsmöjligheter samt uppfylla de finansiella målen,
därefter ska upp till halva förvaltningsresultatet efter
schablonskatt delas ut till aktieägarna.
Övriga mål
•
Uppnå ett kreditbetyg som motsvarar Investment Grade
inom en treårsperiod.
•
Ökat fokus på hållbarhet, exempelvis genom förvärv av
miljömässigt certifierade fastigheter och genom investeringar för energibesparing i befintliga fastigheter.

2017
Offentliga Hus förvärvade i januari fem skolfastigheter i
Norrland med den statliga myndigheten Sameskolstyrelsen
som hyresgäst. I början av december emitterade Bolaget icke
säkerställda obligationer om 400 MSEK. Bolaget förvärvade
totalt 32 fastigheter till ett sammanlagt värde om 0,2 MDSEK.
Vid utgång av året uppgick det marknadsmässiga värdet på
Bolagets totala fastighetsbestånd till cirka 2,4 MDSEK och
Bolaget ägde och förvaltade totalt 91 fastigheter.
2018
Under det tredje kvartalet emitterade Offentliga Hus icke
säkerställda obligationer om 300 MSEK. Bolaget förvärvade
totalt 133 fastigheter till ett sammanlagt värde om 1,3 MDSEK
samt avyttrade totalt 14 fastigheter genom skapandet av det
delägda bolaget Studentbostäder i Sverige AB till ett sammanlagt värde om 0,4 MDSEK. Vid utgång av året uppgick
det marknadsmässiga värdet på Bolagets totala fastighetsbestånd till cirka 3,9 MDSEK och Bolaget ägde och förvaltade
totalt 212 fastigheter.

HISTORIK OCH VIKTIGA HÄNDELSER
2011–2012
Offentliga Hus grundades 2011. Bolaget hade en övergripande
målsättning att investera i fastigheter med en hög andel of-
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2019
Offentliga Hus erhöll den 2 september ett kreditbetyg från
Nordic Credit Rating med betyget BB- med stabil utsikt. En
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ny ledningsgrupp med gedigen erfarenhet från transaktionsmarknaden för fastigheter tillsattes med Fredrik Brodin som ny
VD (tidigare VD för Stendörren Fastigheter), Magnus Sundell
som ny CFO (tidigare Finanschef och Vice VD för Stendörren
Fastigheter) och Johan Bråkenhielm som ny Transaktionsoch Fastighetschef (tidigare Transaktionschef på Stendörren
Fastigheter). Bolaget emitterade icke säkerställda gröna obligationer till ett totalt belopp om 700 MSEK under ett ramverk
om totalt 750 MSEK och en hybridobligation om 575 MSEK
under ett ramverk om 750 MSEK. Vid bolagsstämman i oktober
valdes Björn Rosengren och Carl Bildt till nya styrelseledamöter. Bolaget förvärvade totalt 17 fastigheter till ett sammanlagt
värde om 3,1 MDSEK samt avyttrade totalt 10 fastigheter till ett
sammanlagt värde om 0,1 MDSEK. Vid utgång av året uppgick
det marknadsmässiga värdet på Bolagets totala fastighetsbestånd till 7,2 MDSEK, en ökning om cirka 84 procent jämfört
med föregående år vilket motsvarar Bolagets historiskt starkaste tillväxt.
2020 (till och med 31 augusti)
Nordic Credit Rating gör en analys av samhällsfastighetsbolag
och belyser Offentliga Hus stabila verksamhet med en bedömning om att Offentliga Hus kommer att fortsätta generera
hyresintäkter under ett volatilt 2020. Johan Bråkenhielm får
rollen som COO. Bolaget stärker styrelsen med två nya styrelseledamöter, Mari Broman och Magdalena Schmidt, samtidigt
som Jacqueline Winberg lämnar styrelsen. Offentliga Hus stärker organisationen med ett flertal nya medarbetare, däribland
en Projektledare Fastighetstransaktion, en Fastighetschef,
en Ekonomichef samt fem personer inom bolagets interna
ekonomiavdelning. Offentliga Hus avtalade om en avyttring
om 88 fastigheter till Industrisamhället AB. Denna avyttring är
i linje med Bolagets strategi att renodla portföljen mot, enligt
Bolagets bedömning, mer attraktiva Samhällsfastigheter.
Bolaget förvärvade under perioden fram till den 31 augusti 2020
totalt 17 fastigheter till ett sammanlagt värde om 1,7 MDSEK
samt avyttrade totalt 4 fastigheter till ett sammanlagt värde
om 9 MSEK och avtalade om avyttring av 88 mindre industrifastigheter till ett sammanlagt värde om 349 MSEK. Per den 31
augusti 2020 uppgick det marknadsmässiga värdet på Bolagets
totala fastighetsbestånd till 8,6 MDSEK29. Nettoeffekten av den
omstrukturering av fastighetsportföljen Bolaget nu genomför
innebär att värdet på fastighetsportföljen har ökat med 19
procent sedan årsskiftet vilket motsvarar en genomsnittlig årlig
tillväxttakt om 30 procent jämfört med ingående fastighetsvärde för samma period.

29. Samtliga presenterade siffror per den 31 augusti 2020 exkluderar det marknadsmässiga värdet om 349 MSEK för de fastigheter som avyttrats men som inte frånträtts
per den 31 augusti 2020.
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FASTIGHETSBESTÅND
Per den 31 augusti 2020 uppgick det totala marknadsvärdet på
Offentliga Hus fastighetsbestånd till 8,6 MDSEK, fördelat på
141 fastigheter i 72 kommuner. Offentliga Hus diversifierade
fastighetsbestånd består i huvudsak av Samhällsfastigheter lokaliserade inom befolkningstäta och stabila orter och
kommuner där likviditeten för den lokala fastighetsmarknaden bedöms god. Den ekonomiska tyngdpunkten per den 31
augusti 2020 är belägen i Storstockholm och västra Sverige,
vilka tillsammans utgjorde 59 procent av Bolagets totala fastighetsvärde. Samhällsfastighetsbeståndet svarade per den
31 augusti 2020 för 83 procent respektive 80 procent av det
totala beståndets marknadsvärde och kontrakterade årshyra.

Offentliga Hus kommersiella fastigheter, sett till marknadsvärde, per den 31 augusti 2020 bestod till största del av privata
kontor. Kategorin privata kontor består av Pyramiden 19
som till 82 procent är finansierad med privata medel med en
tillhörande uthyrningsgrad om 84 procent. Sett till kontrakterad årshyra för Pyramiden 19 utgjordes de största hyresgästerna av: Scania CV AB som mestadels bedriver forskning
och utveckling i samband med KTH och Södertälje Science
Park, Anocca AB och Sveriges forskningsinstitut RISE. Det
totala hyresvärdet uppgick till 622 MSEK och den ekonomiska
uthyrningsgraden uppgick till 93,3 procent. Bolaget har för
avsikt att framgent utföra förvärv av fastigheter och fastighetsportföljer samt investera i fastighetsbeståndet, i form av
anpassningar, om- och tillbyggnad samt renoveringar.

ÖVERSIKT AV FASTIGHETSBESTÅNDET30
31 augusti 2020
Samhällsfastigheter1

Antal fastigheter2,3

Marknadsvärde
(MSEK)3

Hyresvärde
(MSEK)4

Uthyrningsbar yta
(kvm)4

Återstående
kontraktstid (år)4
6,0

Vård och omsorg

70

2 762

205

165 644

Kontor för offentliga förvaltning

18

2 205

142

106 046

3,9

Utbildning

17

1 780

95

74 133

4,9

Infrastruktur

14

343

17

27 790

2,3

1

15

6

5 116

2,8

120

7 105

466

378 729

4,9

Privata kontor

1

1 003

73

39 807

4,7

Kommersiell infrastruktur

15

260

21

25 734

2,1

Övriga kommersiella fastigheter

2

146

21

18 916

4,8

18

1 409

115

84 457

4,3

Övriga Samhällsfastigheter
Totalt
Kommersiella fastigheter1

Totalt
Vakanser
Totala vakanser
Totalt för Koncernen

3

49

42

55 112

n.a.

141

8 563

622

518 298

4,8

1. Fastighet definierad som Samhällsfastighet om mer än 50 procent av kontrakterad årshyra härrör från direkt eller indirekt skattefinansierade hyresgäster. I alla fall då
50 procent eller mindre än 50 procent av kontrakterad årshyra härrör från direkt eller indirekt skattefinansierade hyresgäster definieras fastigheten som en kommersiell
fastighet.
2. Ett antal mindre enheter består av fler än en registerfastighet och per den 31 augusti 2020 hade Offentliga Hus totalt 154 stycken registerfastigheter i portföljen.
3. Baserat på individuell fastighetsklassificering; kategoriseras enligt var största andelen av hyresvärdet härrör från.
4. Baserat på individuellt hyreskontrakt. Exklusive lokaler med hyreskontrakt som gäller tillsvidare, alltså utan ett fast slutdatum, med en total årshyra om 20 MSEK.

30. Kvarvarande verksamhet.
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Samhällsfastigheter

FÖRDELNING AV FASTIGHETSVÄRDE PER DEN 31 AUGUSTI 2020 1

ANDEL AV TOTALT
FASTIGHETSVÄRDE

10%
12%

5%
8,6

44%
33%

MDSEK

14%

25%

GEOGRAFISKA OMRÅDEN
STORSTOCKHOLM2
VÄSTRA SVERIGE3
SÖDRA SVERIGE4
MELLANSVERIGE5
ÖSTRA SVERIGE6
NORRA SVERIGE7

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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Kvarvarande verksamhet
Storstockholm inkluderar Stockholm och Uppsala.
Mellersta Sverige inkluderar Dalarna, Gävleborg och Värmland.
Södra Sverige inkluderar Blekinge, Gotland, Jönköping, Kalmar, Kronoberg och Skåne.
Östra Sverige inkluderar Södermanland, Västmanland, Örebro och Östergötland.
Västra Sverige inkluderar Halland och Västra Götaland.
Norra Sverige inkluderar Jämtland, Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland.
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Portföljen av Samhällsfastigheter är väl diversifierad över de
fastighetstyper som av Bolaget anses vara attraktiva och
utgör per den 31 augusti 2020 83 procent av Bolagets totala
fastighetsvärde.

FÖRDELNING AV FASTIGHETSVÄRDE
PER DEN 31 AUGUSTI 20201

FÖRDELNING AV KONTRAKTERAD
ÅRSHYRA PER DEN 31 AUGUSTI 20202

FÖRDELNING AV UTHYRNINGSBAR
YTA PER DEN 31 AUGUSTI 20202

FASTIGHETSTYP
Andel av totalt värde
på Samhällsfastigheter.

HYRESGÄSTKATEGORIER
Andel av totalt kontrakterad årshyra för
samhällshyresgäster.

HYRESGÄSTKATEGORIER
Andel av total uthyrningsbar yta för
samhällshyresgäster.

1%
5%
25%

7 105

1%
7%

4%
39%

20%
466

MSEK

31%

MSEK

31%

44%

20%

379

44%

TKVM

28%

VÅRD OCH OMSORG
KONTOR FÖR OFFENTLIG FÖRVALTNING
UTBILDNING
INFRASTRUKTUR
ÖVRIGA SAMHÄLLSFASTIGHETER

1. Kvarvarande verksamhet. Baserat på individuell fastighetsklassificering; kategoriserad baserat på vilken av kategorierna vård och omsorg, kontor för offentlig 		
förvaltning, utbildning, infrastruktur och övrigt som står för den största andelen av kontrakterad årshyra.
2. Kvarvarande verksamhet. Baserat på individuella hyreskontrakt.

Bolagets Samhällsfastigheter består till övergripande del av
vård och omsorg, kontor för offentlig förvaltning och utbildning, vilka per den 31 augusti 2020 tillsammans utgjorde 95
procent av Bolagets totala kontrakterade årshyra kopplat till
samhällshyresgäster. Resterande andel av Bolagets totala

INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I OFFENTLIGA HUS I NORDEN AB (PUBL)

kontrakterade årshyra kopplat till samhällshyresgäster avser
infrastruktur och övrigt, vilka per den 31 augusti 2020 utgjorde
4 procent respektive 1 procent av Bolagets totala kontrakterade årshyra kopplat till samhällshyresgäster.
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FÖRDELNING AV KONTRAKTERAD
ÅRSHYRA PER DEN 31 AUGUSTI 20201
HYRESGÄSTKATEGORIER
Andel av totalt kontrakterad årshyra för
samhällshyresgäster

VÅRD OCH OMSORG

16%
466

6%

VÅRDBOENDE

2%

ÄLDREBOENDE

MSEK

OFFENTLIG
FÖRVALTNING
ÖVRIGT

31%

4%

UTBILDNING

INFRASTRUKTUR

3%

2%

14%

466

SJUKHUS

ÖVRIGT

4%

KONTOR FÖR

PRIMÄRVÅRD

15%

MSEK

KONTOR FÖR
OFFENTLIG FÖRVALTNING

GRUNDSKOLA

SVEVIA

466

OCH GYMNASIUM

466

MSEK

HÖGSKOLA

MSEK

ÖVRIGT

OCH UNIVERSITET
ÖVRIGT

1. Kvarvarande verksamhet

Vård och omsorg består dels av lokaler för primärvård där Region Skåne, Värmland och Dalarna är stora hyresgäster, dels av
vårdhem och LSS boenden med både offentliga och privata operatörer. Vård och Omsorgskategorin innefattar även närsjukvård
och regionsjukhus, såsom regionsjukhusen i Härnösand och Simrishamn som båda förvärvades under 2020. Hyresavtalen inom
kategorin vård och omsorg är tecknade med regioner, kommuner samt privata aktörer. I kategorin ingår även till mindre del övriga
fastigheter (t ex städanläggningar) som har direkt anknytning till vård- och omsorgsfastigheter.
Utbildning består av kontrakt med både direkt och indirekt offentligt finansierade hyresgäster, som till exempel Sameskolstyrelsen och KTH. Övrigt består av till exempel kontrakt med förskolor samt kontrakt med skolor som tillhandahåller specialundervisning.
Kontor för offentlig förvaltning består primärt av kontor för offentlig förvaltning innefattande kontrakt med kommuner och
regioner för lokala kontor, polisstationer samt inrättningar för vård och omsorg. Övrigt (cirka 0,1 procent av det totala hyresvärdet) består av garage och butiker.
Infrastruktur består av vägstationsfastigheter som till största del är uthyrda till det offentliga företaget Svevia AB. Övrigt
består av sådan infrastruktur som inte är uthyrd till Svevia (mindre än 0,5 procent av total kontrakterad årshyra för Samhällshyresgäster).
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Fastighet: Albano 22, Landskrona
Fastighetstyp: Vård och omsorg
Storlek: 2 485 m2
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Hyresgäster och kontraktsstruktur
Bolagets hyresgäster är väl diversifierade och per den 31
augusti 2020 hade Bolaget över 380 olika hyresgäster. Per den
31 augusti 2020 var 80 procent av de totala kontrakterade
årshyresintäkterna kopplade till samhällshyresgäster. Dessa

hyresgäster bedöms utgöra en begränsad motpartsrisk och
löper, till skillnad från flera privata aktörer, mindre risk för
makroekonomiska påverkansfaktorer. Den genomsnittliga
viktade återstående kontraktstiden uppgick till 4,8 år.

OFFENTLIGA HUS KONTRAKTFÖRFALLOSTRUKTUR PER DEN 31 AUGUSTI 202031
Förfalloår

Kontrakterad årshyra, MSEK1

Andel (%)

≤1 år

46

8%

≤2 år

78

14%

≤3 år

132

24%

≤4 år

77

14%

≤5 år

45

8%

>5 år

184

33%

Totalt

561

100%

1. Exklusive lokaler med hyreskontrakt som gäller tillsvidare, alltså utan ett fast slutdatum, med en total årshyra om 20 MSEK.

Nedan illustreras de tio största hyresgästerna baserat på
total kontrakterad årshyra per den 31 augusti 2020. Per den
31 augusti 2020 utgjorde de tio största hyresgästerna 46,7

dessa fastigheter bedriver Scania mestadels forskning och
utveckling i samband med KTH och Södertälje Science Park.
Den genomsnittliga viktade återstående kontraktstiden bland

procent av Bolagets totala kontrakterade årshyra med sammanlagt 109 kontrakt fördelat över 43 unika fastigheter och
19 kommuner. Per den 31 augusti 2020 var Offentliga Hus,
sett till kontrakterad årshyra, största hyresgäst Scania CV
AB som hade kontrakt på Pyramiden 19 (Kontor för offentlig
förvaltning) samt Pyramiden 20 (Utbildning). I anslutning till

de tio största hyresgästerna uppgick till 4,6 år. Baserat på
kreditbetyg från Standard & Poor’s samt Moody’s kan också
noteras att samtliga av Bolagets tio största hyresgäster hade
ett kreditbetyg inom kategorin Investment Grade per den 31
augusti 2020.32

OFFENTLIGA HUS TOPP 10 HYRESGÄSTER PER DEN 31 AUGUSTI 20204
Tio största hyresgäster

Kategori

Kreditbetyg

Privat företag

BBB1

7,5%

Kommun

Finansierad av svenska staten (Aaa-betyg)2

6,1%

1

Stat

Finansierad av svenska staten (Aaa-betyg)2

6,1%

3

Region Skåne

Region

Finansierad av svenska staten (Aaa-betyg)2

4,7%

8

Region Värmland

Region

Finansierad av svenska staten (Aaa-betyg)2

4,4%

6

Borås Kommun

Kommun

Finansierad av svenska staten (Aaa-betyg)2

4,2%

6

Halmstad Kommun

Kommun

Finansierad av svenska staten (Aaa-betyg)2

3,8%

6

Region

Finansierad av svenska staten (Aaa-betyg)2

3,8%

4

Privat företag

Ej betygsatt

3,2%

1

Kommun

AA+3

3,0%

7

-

-

46,7%
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Scania CV AB
Strängnäs Fastighets AB
Polismyndigheten

Region Dalarna
Anocca AB
Norrtälje Kommun
Totalt

Kontrakterad årshyra (%)Antal fastigheter
2

1. Kreditbetyg utgivet av Standard and Poor’s den 14 maj 2020.
2. Svenska staten erhöll kreditbetyget Aaa av Moody’s den 27 mars 2020.
3. Kreditbetyg utgivet av Standard & Poor’s den 8 maj 2019.
4. Kvarvarande verksamhet.

REGISTRERADE COVID-19 EFFEKTER UNDER
PERIODEN 20 FEBRUARI TILL 31 AUGUSTI 2020
Under perioden fram till den 31 augusti 2020 gällande hyror för
det andra och tredje kvartalet 2020 förhandlade 8 hyresgäster
om rabatterade hyror, vilka motsvarade mindre än 0,1 procent
av totala kontrakterade årshyresintäkter för perioden. Av
dessa 8 hyresgäster förhandlade 7 hyresgäster angående
andra kvartalets hyror och 6 hyresgäster angående tredje

kvartalets hyror. Per den 31 augusti 2020 betalade 92 procent
av hyresgästerna kvartalsvis i förskott och 8 procent betalar
en månad i förskott.
80 procent av den kontrakterade årliga hyresintäkten per den
31 augusti 2020 härstammar från direkt eller indirekt skattefinansierade hyresgäster och som till störst del utgörs av vård
och omsorg, utbildning samt kontor för offentlig förvaltning.

31. Kvarvarande verksamhet. Exklusive lokaler med hyreskontrakt som gäller tillsvidare, alltså utan ett fast slutdatum, med en total årshyra om 20 MSEK.
32. Ej med hänsyn tagen till Anocca AB som per den 31 augusti 2020 ej innehar ett utfärdat kreditbetyg.
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Bolaget bedömer att dessa hyresgästkategorier, vilka utgör
samhällsviktiga funktioner, även är stabila i sämre tider och
kommer ha en fortsatt god betalningsförmåga.
Trots den rådande pandemin har Offentliga Hus agerat på,
av Bolagets uppfattning, attraktiva transaktionsmöjligheter.
Totalt har Offentliga Hus under perioden 20 februari 2020 till
31 augusti 2020 genomfört 12 transaktioner med en transaktionsvolym om cirka 2,2 MDSEK. Av dessa 12 transaktioner
inkluderas 8 förvärv till ett sammanlagt värde om cirka 1,7
MDSEK samt 4 avyttringar till ett sammanlagt värde om cirka
0,6 MDSEK (inklusive försäljningen av den 34-procentiga ägarandelen i Studentbostäder i Sverige AB). De flesta av dessa
transaktioner gjordes off-market.

finansiella åtaganden genomför Offentliga Hus normalt sett
enbart större projekt när Bolaget väl har ingått hyresavtal för
stora delar av den aktuella fastigheten. I centrala lägen och
för mindre specialiserade ytor med bred efterfrågan är Offentliga Hus generellt sett mer benägen att överväga att påbörja
projektet med en lägre säkerställd uthyrningsgrad. Omfattande
investeringar i befintligt bestånd påbörjas endast om Offentliga Hus har gjort bedömningen att investeringen väsentligt
kommer att öka marknadsvärdet på de berörda fastigheterna.
Utveckling av befintligt bestånd leder till högre organisk tillväxt,
förbättrade marginaler samt leder till en överlag bättre kvalité
av Bolagets bestånd av Samhällsfastigheter vilket i sin tur leder
till en förbättrad kvalité på Sveriges välfärd.
Bolaget bedömer att det finns en stor potential till god organisk
tillväxt via investeringar i befintliga byggnader och kommer
framgent att lägga ett större fokus på dessa typer av projekt.

UTVECKLINGSPROJEKT, FÖRVÄRV OCH
AVYTTRINGAR
Bolaget har för avsikt att framgent utföra förvärv av fastigheter och fastighetsbolag samt investera i det befintliga fastighetsbeståndet i form av anpassningar, om- och tillbyggnader,
renoveringar och övertid utveckla potentiella byggrätter.
Utvecklingsprojekt
En viktig del av Offentliga Hus strategi för att skapa långsiktiga hyresgästrelationer är att tillhandahålla lokaler som är
välanpassade efter hyresgästens verksamhet. Investeringar i
befintligt bestånd har för avsikt att tillgodose behov från befintliga hyresgäster eller anpassa fastigheter åt nya hyresgäster. Dessa typer av investeringar innebär en potential till att
förnya hyreskontrakt, höja hyresnivåer, öka den ekonomiska
uthyrningsgraden och därmed öka fastigheternas marknadsvärde. Eftersom stora utvecklingsprojekt medför väsentliga

I samband med Koncernledningens effektiva utökning av
organisationen under perioden fram till den 31 augusti 2020
har fokus på dessa typer av hyresgästanpassade investeringar
ökat och Offentliga Hus hade per den 31 augusti 2020 pågående hyresgästinvesteringar till ett totalt beräknat investeringsbelopp om 821 MSEK, vilket inkluderar förvärvet av det
pågående projektet Önnered 45:11 vilket är en projektfastighet som kommer förvärvas för 400 MSEK efter färdigställande. Över tid har Bolaget som mål att investera 1 till 3 procent
av ingående portföljvärde i befintligt bestånd. I termer av
värdeskapande förväntar sig Offentliga Hus normalt sett en
direktavkastning på kostnaden om cirka 7 till 9 procent vid
utveckling av befintliga fastigheter samt nybyggnationer.33

PÅGÅENDE HYRESGÄSTANPASSADE INVESTERINGAR 1

Beräknad investering (MSEK)

Kommun

Projektbeskrivning

Projektstart

Projektslut

Yta (kvadratmeter)

Investerat per den
31 augusti 2020

Önnered 45:11

Göteborg

Nybyggnation. 10- till 15-årigt hyreskontrakt. Hyresgäster: Göteborgs stad, Västra Götalandsregionen
och Hemköp

Q3 2018

Q4 2020P

8 200

452

4003

Önnered 45:17

Göteborg

Ett nytt studentbostadhus med Stiftelsen Göteborgs
Studentbostäder på ett 20-årigt blockhyresavtal.

Q2 2020

Q3 2022P

10 250

33

2464

Fagersta 3:94 & 3:95

Fagersta

Hyresgästdriven investering. 25-årigt hyreskontrakt.
Hyresgäst: Fagersta kommun

Q2 2020

Q1 2021P

5 200

39

73

Fastighet

Beräknat totalt
investeringsbelopp

Pyramiden 19

Södertälje

Hyresgästdriven renovering av 2 olika byggnader.
10-årigt hyreskontrakt. Hyresgäst: Annoca

Q4 2019

Q3 2020P

5 462

35

41

Pyramiden 19

Södertälje

Hyresgästdriven renovering. 5-årigt hyreskontrakt.
Hyresgäst: Rise

Q1 2020

Q4 2020P

4 091

12

17

Uttern 19

Karlstad

Hyresgästdriven renovering. 15-årigt hyreskontrakt.
Hyresgäst: Region Värmland (tandläkare)

Q1 2020

Q4 2020P

850

10

16

Korsvången 1

Bromölla

Hyresgästdriven renovering. 15-årigt hyreskontrakt.
Hyresgäst: Region Skåne

Q1 2020

Q3 2020P

692

11

12

Pyramiden 20

Södertälje

Renovering av vakant yta. 5-årigt hyreskontrakt.
Inkommande hyresgästs verksamhet: Bankkontor

Q3 2020

Q4 2020P

527

2

7

Pyramiden 19

Södertälje

Hyresgästdriven renovering. 3-årigt hyreskontrakt.
Hyresgäst: Scania

Q3 2019

Q3 2020P

750

5

5

Tynnered 1:16

Göteborg

Hyresgästdriven renovering. 10-årigt hyreskontrakt.
Hyresgäst: Privat vård och omsorg

Q1 2020

Q3 2020P

843

3

4

36 865

195

821

Totalt

1. Projekt med en total investering understigande 1 MSEK har inte beaktats.
2. Tillträde förväntas ske i det fjärde kvartalet 2020 i samband med färdigställande av fastigheten. Färdigställandet sker av säljande part. Investerat belopp avser erlagd
handpenning.
3. Bedömt marknadsvärde.
4. Marknadsvärde vid färdigställande bedöms i en värdering av Newsec i juni 2020 till 300 MSEK.

33. Nybyggnationsprojekt där Koncernen går in som ägare i ett senare utvecklingsskede har normalt sett en lägre förväntad direktavkastning. Direktavkastningen i dessa
fall är typiskt sett snarare i linje med direktavkastningen på fastighetsförvärv på mellan 5,0 till 6,5 procent.
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Pågående och planerade hyresgästanpassade investeringar

Utöver Offentliga Hus pågående hyresgästanpassade projekt
utvärderar Bolaget för närvarande flertalet hyresgästanpassade investeringar av betydande storlek, både renoveringar
och nybyggnationer. Sammanlagt finns planer på nybyggna-

tioner till en total yta om 6 366 kvadratmeter med ett totalt
planerat investeringsbelopp om 119 MSEK. Offentliga Hus
hade per den 31 augusti 2020 pågående utveckling av cirka 10
fastigheter med möjlighet att tillskapa byggrätter om upp till
90 000 kvadratmeter bruttoarea.

PLANERADE HYRESGÄSTANPASSADE INVESTERINGAR 1
Projektstart

Projektslut

Yta (kvadratmeter)

Beräknat totalt
investeringsbelopp

Nybyggnad om 1 256 kvadratmeter och renovering om
310 kvadratmeter. 15-årigt hyresavtal.
Hyresgäst: Sameskolstyrelsen.

Q4 2020P

Q4 2021P

1 566

49

Luleå

Nybyggnad. 10-årigt hyresavtal.
Hyresgäst: Byggmax

Q1 2021P

Q4 2021P

2 486

40

Luleå

Nybyggnad av 3 olika byggnader. 10- till 15-årigt
hyreskontrakt. Hyresgäster: Svevia, Arento och
Wilbergs Bil (nuvarande hyresgäster)

Q1 2021P

Q4 2021P

2 314

30

6 366

119

Fastighet

Kommun

Älgen 1

Kiruna

Plogen 1
Plogen 1

Projektbeskrivning

Totalt

1. Exkluderande investeringar understigande 1 MSEK.

Organisationen för fastighetsförvaltning

Offentliga Hus har i sin nya organisationsstruktur (se avsnittet
”Verksamhetsbeskrivning – Organisationsstruktur”) flertalet
positioner som framgent kommer att arbeta med Bolagets
organiska tillväxt i form av anpassningar, om- och tillbyggnader, renoveringar och eventuella utnyttjanden av potentiella
byggrätter. Med den nya strukturen innehar Bolaget en god

intern kompetens om att utveckla Offentliga Hus fastigheter.
Bolaget kommer att ha en förmåga att erbjuda specialiserad
expertis till sina hyresgäster genom en kombination av intern
kunskap och via Bolagets partners. Nedan illustreras den
del av det nya organisationsschemat som kommer att täcka
fastighetsförvaltning.

OFFENTLIGA HUS FASTIGHETSFÖRVALTNINGSORGANISATION

Johan Bråkenhielm
COO

Niklas Ericson
Projektutveckling

Terese Filipsson
Fastighetschef

NUVARANDE ORGANISATION
FÖRVÄNTAD ORGANISATION

Marknad
och uthyrning

Katarina Stannervik
Regionchef
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Organisationen, under ledning av Johan Bråkenhielm (COO),
drivs operationellt av Terese Filipsson (Fastighetschef). Filipsson har till sin hjälp två stödfunktioner, Projektutveckling och
Marknad och Uthyrning samt Bolagets Regionchef Katarina
Stannervik. Offentliga Hus fastighetsskötsel utförs till största
del av lokala bolag såsom Axcell, Caverion, Fasab, Fastighetsservice, Komfast, Riksbyggen och SEQ. All övrig teknisk
fastighetsförvaltning sköts av Offentliga Hus samarbetspartner Nordic PM.
Terese Filipsson anställdes av Offentliga Hus under det första
kvartalet 2020 som Bolagets Fastighetschef. Filipsson har
över 20 års erfarenhet från fastighetsbranschen och anställdes från Nordic PM där hon arbetade som Förvaltningschef.
Med denna rekrytering stärker Offentliga Hus samarbetet
med Nordic PM ytterligare och får en stark egen organisation
för fastighetsförvaltning för att framåt realisera på Bolagets
organiska tillväxtstrategi.
Den nya organisationsstrukturen som sätter ett starkare fokus
på fastighetsförvaltning är en del av Bolagets strategi att framgent lägga en större vikt vid organisk tillväxt och ses som ett
bra komplement till den redan väl utvecklade förvärvsstrategin.
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Fallstudier: Utvalda potentiella och pågående projekt

FALLSTUDIE - SAMESKOLAN
Kommun

Kiruna

◊

Som en av få aktörer inom Samhällsfastigheter i norra Sverige, möter Offentliga Hus
lägre konkurrens.

◊

En närvaro i norra Sverige förväntas leda till klustereffekter, både i Kiruna och i
närliggande regioner.

Bakgrund till projektet

Offentliga Hus hyresstrategi är att utgöra en tillförlitlig motpart till kreditvärdiga hyresgäster,
som till exempel Sameskolan, och tillgodose dessa med specialanpassade lösningar. Projektet karakteriseras av ett omförhandlat hyreskontrakt till en löptid om 15 år samt en förväntad
avkastning om över 10 procent på investerat kapital. Investeringen förväntas således leda till en
långsiktig yield-kompression med hänvisning till omförhandling av hyreskontrakt och en högre
teknisk standard på fastigheten.

Projektbeskrivning

Offentliga Hus har avtalat med Sameskolstyrelsen i Kiruna att påbörja en tillbyggnad om 1 256
kvadratmeter samt en renovering på 310 kvadratmeter. Som en del av avtalet har ett nytt
hyreskontrakt med en kontraktslängd om 15 år gjorts. Som en del av avtalet, kommer en ny
ingång samt nya parkeringsplatser byggas. Riktlinjerna gällande driftansvar har även förtydligats.
Bygglovsprocessen är inte slutförd än. Den totala investeringen uppgår till 49 MSEK.

”Genom att Offentliga Hus tar ansvaret för tillbyggnaden av fastigheten kan Sameskolan fokusera på att förbättra välfärden och livskvalitén
i Kiruna.”
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FALLSTUDIE - NORRA STATION & BRUKSKONTORET (Förväntat slutdatum: mars 2021)
Kommun

Fagersta

◊

Bakgrund till projektet

Snabb tillväxt i antalet anställda i den primärkommunala sektorn: 2,7 procent i årlig
tillväxttakt i jämförelse med 1,0 procent för Sverige.1

2016 tog Fagersta kommun ett beslut om renovering av sina fastigheter. Renoveringen
innefattade förbättring av inomhusklimatet och energibesparingen samt utbyte av fönster
och fasad. Arbetet med fönstren och fasaderna inleddes av Fagersta kommun kort efter att
beslutet tagits.
I början av 2018 insåg kommunen snabbt att kostnaderna för renoveringen ökat markant.
Den planerade renoveringskostnaden om 4 MSEK hade stigit till 12 MSEK2. Fagersta kommun fick mycket kritik av den allmänna opinionen, där ibland Fagersta-Posten, Sveriges
Radio och SVT som skrev om händelsen.
Samtidigt som detta skedde, ökade kommunens kostnadsbas i snabb takt. I jämförelse med
intäkterna, som under åren 2016 till 2018 ökade med 0,3 procent per år, ökade kostnaderna
3,8 procent per år3.

Projektbeskrivning

Offentliga Hus har genom en proaktiv dialog med Fagersta kommun avtalat om att förvärva fastigheterna Norra Station och Brukskontoret. Offentliga Hus har även avtalat om att
renovera fastigheterna för att bygga ett nytt kommunhus.
Per den 20 maj 2020 godkände Fagersta kommun Offentliga Hus förslag och Offentliga Hus
kunde göra en investering till låg risk i en växande kommun. Fastigheten förvärvades till ett
pris om 20,1 MSEK. Det nya hyreskontraktet har en löptid om 25 år. Renoveringen förväntas
vara klar i mars 2021.

“Sammantaget ser vi det som den absolut bästa vägen framåt för
Fagersta och en start på ett samarbete med en aktör som äger fastigheter
i hälften av landets kommuner och som satsar stort på att vara förvaltare
åt det allmänna …”
– Marino Wallsten, Ordförande för kommunens styrelse4

1. Genomsnittlig månadslön inom primärkommunal sektor efter region, kön, tabellinnehåll och år, 2008-2018 SCB.
2. Sveriges Radio, https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=112&artikel=6849346, (1 januari 2018) och SVT Nyheter, https://www.svt.se/nyheter/lokalt/
vastmanland/dyr-renovering-av-kommunhus-i-fagersta-far-kritik, (2 januari 2018).
3. Fagersta kommuns årsredovisning 2017 och 2018.
4. https://fagersta.se/ovrigasidor/nyheter/nyheter/viflyttarinibrukskontoretredannastahost.5.5e7e3d5816ecaa8316d1875.html.
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FALLSTUDIE - OPALTORGET (Förväntat färdigställande: fjärde kvartalet 2020)
Kommun

Göteborg

◊
◊

Stark befolkningstillväxt mellan 2008-2018: En årlig tillväxt om 1,3 procent i jämförelse
med 1,0 procent för Sverige.1
Snabb inkomsttillväxt inom den primärkommunala sektorn: 1,7 procent under åren
2008-2018, i jämförelse med 1,0 procent för Sverige.2

Bakgrund till projektet

Opaltorget är ett nytt område i Göteborg som har varit under planering och uppbyggnad
sedan 2011. Det nya området planeras innehålla 1 050 nya bostäder, nya butiker, kontor, två
nya förskolor, ett hälsovårdscentrum, en ny kyrka (Opalkyrkan) samt en ny park. Området
beräknas vara fullt utbyggt 2023. Offentliga Hus ser det nya Opaltorget som ett attraktivt
projekt. Fastigheten är belägen i ett tillväxtcentrum som av Koncernen förväntas öka i
attraktivitet, både för aktörer fokuserade på Samhällsfastigheter och kontor & handel. Det
attraktiva läget förväntas ge ett ökat fastighetsvärde genom lägre avkastningskrav över tid.

Projektbeskrivning

Offentliga Hus har tecknat avtal om förvärv av en Samhällsfastighet under uppförande vid
Opaltorget i Tynnered, Göteborg. Förvärvet gjordes med ett underliggande fastighetsvärde
om 400 MSEK, baserat på en avkastning om 5 procent samt en ekonomisk uthyrningsgrad på
minst 90 procent vid tillträde. Offentliga Hus tar vid uppförande en risk om 5 procent.
Det uthyrningsbara området uppgår till 8 538 kvadratmeter och har ett hyresvärde om 19,5
MSEK. Några utvalda hyresgäster är Göteborgs Stad, Västra Götalandsregionen och Axfood.
Den genomsnittliga kontraktslängden kommer att utgöras av underliggande kontrakt på 10- till
15-åriga avtal. Verksamheten som kommer att bedrivas i fastigheten är till majoritet Vård och
omsorg samt kontor för offentlig förvaltning och hyresgästerna är till majoritet offentligt finansierade hyresgäster.

1. Folkmängd i riket, län och kommuner 31 december och befolkningsförändringar 2014-2019, SCB.
2. Genomsnittlig månadslön inom primärkommunal sektor efter region, kön, tabellinnehåll och år, 2007-2018 SCB.
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Förvärv och avyttringar
Fastighetsförvärv och ändrad allokering av kapital genom
fastighetsavyttringar har varit en viktig strategi för Offentliga
Hus portföljtillväxt och kommer fortsatt att vara en viktig del
av Bolagets strategi. Offentliga Hus har under perioden 2014
- 31 augusti 2020 haft en årlig transaktionsvolym (median)
om 40 procent av det ingående portföljvärdet. Bolagets anser
att dess förvärvsstrategi, som karakteriseras av flexibilitet
och korta beslutsvägar, i kombination med Bolagets breda
kontaktnät, leder till attraktiva förvärvsmöjligheter, inklusive
exempelvis möjligheter att genomföra lokala off-markettransaktioner.

Studentbostäder i Sverige AB) samt ett förvärv som är avtalat
om tillträde i december 2020 till ett värde om 0,4 MDSEK.
Den initiala direktavkastningen från förvärv kan variera
beroende på om förvärvet anses ha hyresnivåer understigande eller överstigande gällande marknadshyra eller om den
befintliga driftskostnadsnivån kan antas vara för hög eller
för låg. Beräknat på normaliserade hyror och kostnader kan
dock förvärv förväntas ge en initial direktavkastning på 5,0 till
6,5 procent. Offentliga Hus kan dock acceptera lägre direktavkastning om fastighetens förutsättningar bedöms exceptionellt bra, exempelvis om det geografiska läget är mycket
fördelaktigt eller om de underliggande hyreskontrakten har
lång löptid samt fördelaktiga villkor.

De senaste 12 månaderna, sett till 31 augusti 2020, har Bolaget
förvärvat fastigheter till ett sammanlagt värde om 4,0 MDSEK.
Under perioden 1 januari 2020 till 31 augusti 2020 har Bolaget
genomfört totalt 15 transaktioner med en transaktionsvolym
om totalt cirka 2,6 MDSEK. Av dessa 15 transaktioner inkluderas 9 förvärv till ett sammanlagt värde om cirka 1,7 MDSEK,
5 avyttringar till ett sammanlagt värde om cirka 0,6 MDSEK
(inklusive försäljningen av den 34-procentiga ägarandelen i

Grafen nedan ger en översikt över Offentliga Hus förvärv och
avyttringar i förhållande till ingående värde på fastighetsbeståndet under perioden 2014 till 2019. De avyttringar som
gjordes 2018 till och med 31 augusti 2020 var en del i Offentliga
Hus strategi att renodla fastighetsportföljen mot, enligt Bolagets bedömning, mer attraktiva Samhällsfastigheter.

TRANSAKTIONSVOLYM I RELATION TILL INGÅENDE VÄRDE
AV FASTIGHETSBESTÅNDET (%)1
92%
81%
70%

40%

40%

2014

25%

24%

25%

24%

2015

2016

Förvärv

53%

80%

85%

17%

2%

8%

2018

2019

31 augusti
2020 RTM

40%

11%
11%
2017

Avyttringar

Transaktionsvolym, median

1. Ingående fastighetsvärde exkluderar retroaktiv justering för Studium-portföljen som förvärvades 2016 och avyttrades 2018. Avyttringarna under perioden 31 augusti
RTM inkluderar avyttringen av 88 mindre fastigheter men exkluderar försäljningen av den 34-procentiga ägarandelen i Studentbostäder i Sverige AB.

Offentliga Hus har en stark förvärvshistorik med en förmåga
att bearbeta många transaktioner samtidigt samt en förmåga att genomföra stora förvärv. Ett exempel på en sådan
transaktion är portföljförvärvet av 9 fastigheter i Borås och
Halmstad under 2020, med ett underliggande fastighetsvärde om cirka 1,2 MDSEK. Avyttringarna om 474 MSEK som
gjordes under 2018 och 2019 samt den portföljavyttring om
88 fastigheter som frånträddes den 30 september till ett underliggande fastighetsvärde om 349 MSEK gjordes i syfte att
renodla portföljen till enligt Bolagets bedömning mer attraktiva Samhällsfastigheter.
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Transaktionsorganisationen

Per den 31 augusti 2020 består Offentliga Hus transaktionsorganisation av Fredrik Brodin (VD), Johan Bråkenhielm (COO)
samt Jenny Diaz Jernberg (Projektledare Fastighetstransaktion). Brodin och Bråkenhielm har tillsammans över 50 års
erfarenhet från transaktioner inom fastighetsbranschen och
har tillsammans ingått överlåtelseavtal för Offentliga Hus räkning motsvarande ca 2,6 MDSEK. Jernberg kommer närmast
från Pangea Property Partners där hon arbetat med fastighetstransaktioner och analys sedan 2015.
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Utvalda förvärvsfallstudier

FALLSTUDIE - PYRAMIDEN 20 (Tillträde: juni 2019)
Kommun

Södertälje

◊
◊

Bakgrund till förvärvet4

p
p
p
p
p
p
p
p

Planerade utvecklingsinitiativ

p
p
p

Södertälje kommun står för 1 procent av Sveriges befolkning samtidigt som den utgör
10 procent av Sveriges export.1
Södertälje Science Park är ett ESG-fokuserat forsknings- och innovationsnav för företag och universitet.2
Fastigheten förvärvades av Acturum, samägt av FAM AB, Peab AB och Wallenberg
Stiftelserna AB
Pyramiden 20 innefattar 8 byggnader. Den uthyrningsbara ytan består till sin typ främst
av högskolor och universitet samt kontor för offentlig förvaltning
Uthyrningsbar yta5: 28 693 kvadratmeter inklusive 332 parkeringsplatser
Ekonomisk uthyrningsgrad: 93 procent
Fastighetsvärde: 715 MSEK
Miljöcertifikat: Miljöbyggnad Silver3 utfärdat i Februari 2019
Utvalda hyresgäster: KTH och Södertälje Kommun
Hyresvärde: 49 MSEK med en genomsnittlig återstående kontraktstid om 6 år
Hyresinitiativ gällande vakanta ytor
◊ Potentiell ökning i ekonomiska uthyrningsgrad samt hyresintäkter
Marknadsföring av Södertälje Science Park tillsammans med KTH, Södertälje Kommun,
AstraZeneca och Scania
Fokus på energibesparingar
◊ Potentiell förbättring i driftnettot

1. https://www.dn.se/brandstudio/sodertalje-science-park/sodertalje-visar-vagen-for-hallbar-produktion/ (24 januari 2020).
2. Baserat på tillväxt i genomsnittlig månadslön inom den primärkommunala sektorn 2008-2018, SCB.
3. Miljöbyggnad är ett miljöcertifikat för byggnader av Sweden Green Building Council.
4. Finansiell information per tidpunkt för förvärvet om inget annat anges.
5. Uthyrningsbar yta per den 31 augusti 2020.
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FALLSTUDIE - PORTFÖLJFÖRVÄRV AV SEX FASTIGHETER (Tillträde: november 2019)
Bakgrund till förvärvet1

p
p
p
p
p

Förvärvade fastigheter: Lindö 1, Västervik; Fridhem 1, Orsa; Sjukstugan 11, Leksand;
Sjukhemmet 1, Rättvik; Idun 1, Strängnäs; Eldsund 6:6, Strängnäs
Den uthyrningsbara ytan består till sin typ främst av grundskolor, gymnasium samt
vårdboende
Uthyrningsbar yta2: 60 840 kvadratmeter
Ekonomisk uthyrningsgrad: 95 procent
Totalt fastighetsvärde: 1,1 MDSEK
Totalt hyresvärde: 74 MSEK med en genomsnittlig återstående kontraktstid om 4 år
Genomsnittlig hyra: 1 207 SEK per kvadratmeter

p
p

Förhandlingar om att förlänga den genomsnittliga kontraktstiden
Potential till utbyggnad av en offentlig skola på en existerande byggrätt

p
p

Planerade utvecklingsinitiativ
Kommun

Strängnäs

Kommun

Strängnäs

1. Finansiell information per tidpunkt för förvärvet om inget annat anges.
2. Uthyrningsbar yta per den 31 augusti 2020.
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Kommun

Orsa

Kommun

Rättvik

Kommun

Västervik
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Kommun

Leksand
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FALLSTUDIE - FÖRVÄRV AV SATURNUS 14 (Tillträde: 1 april 2020)
Kommun

Borås

Bakgrund till förvärvet3

◊
◊

Tillväxtkommun: Årlig tillväxt i befolkning om 1,0 procent mellan 2008 och 2018.1
Stark tillväxt i inkomst: Årlig tillväxt om 3,0 procent mellan 2008 och 2018, jämfört med
2,8 procent för Sverige.2

p
p

Fastigheten förvärvades genom förvärvet av Järngrinden Fastighets AB
Preliminärt förvärvspris: 42 MSEK, baserat på ett underliggande fastighetsvärde om
188 MSEK
Uthyrningsbar yta4: 8 995 kvadratmeter
Hyresvärde: 12 MSEK
Cirka 95 procent av hyresgästerna är kommuner, exempelvis Västra Götalandsregionen
och Borås Stad

p
p
p

Planerade utvecklingsinitiativ

p
p

Fokus på att höja hyrorna vid omförhandling av hyreskontrakt
Fokus på att förbättra relationen med Borås Kommun
◊ Bättre hyresrelation
◊ Framtida potentiella förvärv av Borås Kommun

1. Folkmängd i riket, län och kommuner 31 december och befolkningsförändringar 2008-2018, SCB.
2. Baserat på tillväxt i genomsnittlig månadslön inom den primärkommunala sektorn 2008-2018, SCB.
3. Finansiell information per tidpunkt för förvärvet om inget annat anges.
4. Uthyrningsbar yta per den 31 augusti 2020.
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FALLSTUDIE - FÖRVÄRV AV TORPEDEN 8 (Tillträde: 31 mars 2020)
Kommun

Södertälje

Bakgrund till förvärvet3

◊

Södertälje kommun står för 1 procent av Sveriges befolkning samtidigt som den utgör
10 procent av Sveriges export.1

p
p

Fastigheten förvärvades genom ett företagsförvärv
Preliminärt förvärvspris: 36 MSEK baserat på ett underliggande fastighetsvärde om
68,5 MSEK
Uthyrningsbar yta4: 3 682 kvadratmeter
Hyresvärde: 4,5 MSEK
En del av den uthyrningsbara ytan består av vård och omsorg (rehabilitering)

p
p
p

Planerade utvecklingsinitiativ

p
p

Ökning i antalet parkeringsplatser
◊ Potentiell ökning i hyresintäkter
Utvärdera byggrätten i enlighet med detaljplanen, vilket inte är beaktat i nuvarande
marknadsvärdering
◊ Potentiell utveckling och optimering av byggrätten

1. https://www.dn.se/brandstudio/sodertalje-science-park/sodertalje-visar-vagen-for-hallbar-produktion/ (24 januari 2020).
2. Genomsnittlig månadslön inom primärkommunal sektor efter region, kön, tabellinnehåll och år, 2007-2018 SCB.
3. Finansiell information per tidpunkt för förvärvet om inget annat anges.
4. Uthyrningsbar yta per den 31 augusti 2020.
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Fallstudie:

Tillträtt portföljförvärv
i Halmstad och Borås
“Detta är en fantastiskt fin fastighetsportfölj som ytterligare
stärker Offentliga Hus samhällsprofil, då hela 96 procent av
hyresflödet utgörs av samhällshyresgäster. De två samhällsfastigheterna i Borås kompletterar vårt sedan tidigare stora innehav
i Borås på ett bra sätt och de sju fastigheterna i Halmstad utgör
en väl samlad förvaltningsenhet och ger oss en betydande närvaro även i denna stad.”
– Fredrik Brodin, VD
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FALLSTUDIE TILLTRÄTT PORTFÖLJFÖRVÄRV I HALMSTAD & BORÅS
Transaktionsöversikt

p
p
p
p
p

Portföljförvärv av Samhällsyggnadsbolaget i Norden AB (”SBB”) signat den
9 juni 2020
Överenskommet fastighetsvärde om 1 160 MSEK
Portföljen består av 7 stycken fastigheter i Halmstad och 2 stycken fastigheter
i Borås
Tillträddes den 31 augusti 2020
Finansiella nyckeltal per den 31 mars 2020
•
96 procent av kontrakterad årshyra direkt eller indirekt från offentligt
finansierad verksamhet
•
Ekonomisk uthyrningsgrad:
98 procent
•
Uthyrningsbar yta:
~55 000 kvadratmeter
•
Hyresvärde:
~75 MSEK
•
Kontrakterad årshyra:
~73 MSEK
•
Driftnetto initialt:
~57 MSEK
•
Driftnetto fullt uthyrt:
~59 MSEK

Största hyresgäster

Portföljöversikt

FÖRDELNING AV KONTRAKTERAD ÅRSHYRA
HYRESVÄRDE PER DEN 31 MARS 20201
HYRESGÄSTKATEGORIER

6%
8%

7%
KONTOR FÖR OFFENTLIG FÖRVALTNING

73

UTBILDNING

MSEK

VÅRD OCH OMSORG

79%

ÖVRIGT

1. Baserat på individuella hyreskontrakt
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PORTFÖLJÖVERSIKT – HALMSTAD1

1. Österskans 2
Axel Olssons gata 4A

2. Sankt Nikolaus 19
Hospitalsgatan 1 / Kyrkogatan 13

3. Svartmunken 1
Norra Källegatan 4

Uthyrningsbar yta: 8 959 m2
Största hyresgäst: Halmstad kommun

Uthyrningsbar yta: 6 731 m2
Byggrätter: 700 m2
Största hyresgäst: Länsstyrelsen

Uthyrningsbar yta: 8 126 m2
Största hyresgäst: Skatteverket

4a. Halmstad 6:48, Järnet
Westerbergs gata 10

4b. Halmstad 6:48
Klara Johanssons gata 2

5. Slottet 4
Södra vägen 5

Uthyrningsbar yta: 3 842 m2
Största hyresgäst: Halmstad kommun

Uthyrningsbar yta: 2 140 m2
Största hyresgäst: Halmstad kommun

Uthyrningsbar yta: 5 670 m2
Största hyresgäst: Sveriges Domstol

6. Koljan 9
Kungsgatan 12

7. Rudan 5
Bredgatan 3

Uthyrningsbar yta: 4 430 m2
Största hyresgäst: Halmstad kommun

Uthyrningsbar yta: 957 m2
Största hyresgäst: Halmstad kommun

3
4

1
2
6
7

5

1. Uthyrningsbar yta per den 31 augusti 2020.
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PORTFÖLJÖVERSIKT – BORÅS1

8. Vulkanus 15
Fabriksgatan 14

9. Uranus 2
Bryggaregatan 12

Uthyrningsbar yta: 9 956 m2
Största hyresgäst: Borås kommun

Uthyrningsbar yta: 4 421 m2
Största hyresgäst: Borås kommun

9

8

1. Uthyrningsbar yta per den 31 augusti 2020.
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FÖRVÄRVSPIPELINE
Bolagets transaktionsteam arbetar aktivt med att identifiera nya förvärvsmöjligheter och per den 31 augusti 2020
hade Offentliga Hus en stark förvärvspipeline. Offentliga Hus
förvärvsprocess inleds med en analys av marknaden för att
identifiera potentiella fastighetsförvärv. Identifierade potentiella förvärv har per den 31 augusti 2020 ett uppskattat värde
på över 19 MDSEK. Efter identifierandet av potentiella förvärv
inleder Offentliga Hus en initial kontakt. Om fastigheten eller
portföljen infaller i vad Bolaget anser vara attraktiva förvärvssegment fortsätter kontakten till det att en transaktionsprocess inleds. Per den 31 augusti 2020 hade transaktionsteamet

inlett kontakter med ett underliggande fastighetsvärde om
cirka 7 MDSEK och hade pågående transaktionsprocesser
kring fastigheter för ett underliggande värde om cirka 6
MDSEK. Pågående transaktionsprocesser svarade för cirka 1
MDSEK. Dessa transaktionsprocesser är i linje med Offentliga Hus övergripande strategi och innehåller, enligt Bolagets
uppfattning, attraktiva Samhällsfastigheter med stor potential
till långa hyresgästrelationer lokaliserade i orter och kommuner som är befolkningstäta och stabila där likviditeten för den
lokala fastighetsmarknaden bedöms god.

STRUKTURERAT TILLVÄGAGÅNGGSSÄTT FÖR ATT IDENTIFIERA MÅLBOLAG

PER DEN 31 AUGUSTI 2020

IDENTIFIERING AV MÖJLIGHETER

IDENTIFIERADE POTENTIELLA FÖRVÄRV

~ MDSEK 19

KONTAKT INITIERAD

~ MDSEK 7

AKTIVA DISKUSSIONER

~ MDSEK 6

PÅGÅENDE FÖRVÄRV1

~ MDSEK 1

FÖRVÄRV

1. Pågående förvärv inkluderar transaktioner som antingen är avtalade om tillträde eller där det finns en avsiktsförklaring om en pågående due dilligence.
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ÖVERSIKT AV FÖRVÄRSPIPELINE PER DEN 31 AUGUSTI 2020 – PÅGÅENDE FÖRVÄRVSDISKUSSIONER
Fastighet

Fastighetstyp

Storlek

Fastighet (portfölj 1)

Kontor för offentlig förvaltning

S

Fastighet (portfölj 2)

Utbildning

S

Fastighet (portfölj 3)

Utbildning

S

Fastighet (portfölj 4)

Kontor för offentlig förvaltning

S

Fastighet (portfölj 5)

Vård och omsorg

S

Fastighet (portfölj 6)

Övrigt

M

Fastighet (portfölj 7)

Utbildning

M

Fastighet (portfölj 8)

Utbildning

M

Fastighet (portfölj 9)

Kontor för offentlig förvaltning

M

Fastighet (portfölj 10)

Utbildning

M

Fastighet (portfölj 11)

Kontor för offentlig förvaltning

M

Fastighet (portfölj 12)

Kontor för offentlig förvaltning

M

Fastighet (portfölj 13)

Kontor för offentlig förvaltning

L

Fastighet (portfölj 14)

Utbildning

L

Fastighet (portfölj 15)

Utbildning

L

Liten (L): Fastighetsvärde om ≤75 MSEK, Medel (M): Fastighetsvärde om 75–300 MSEK, Stor (S): Fastighetsvärde >300 MSEK.

HÅLLBART FÖRETAGANDE
Offentliga Hus har ett starkt fokus på att integrera hållbarhetsmål i verksamheten. Detta är idag en förutsättning för ett
framgångsrikt företag. I Offentliga Hus fall betyder det mer än
så. Det är själva grunden för att skapa ett långsiktigt samarbete med hyresgäster och kommuner där man är verksam.
Fastigheter är en viktig samhällssektor och Offentliga Hus
påverkar hållbar utveckling på många sätt. Miljön påverkas
bland annat i form av energianvändning, det avfall Bolaget
generar samt användning av material vid ombyggnation
och nybyggnation. Miljön i och runt fastigheterna påverkar
också människors förutsättningar för hälsa och välmående.
Som ägare av Samhällsfastigheter har Offentliga Hus även ett
ansvar att förse sina hyresgäster med fastighetsförhållanden
som bidrar till en hållbar välfärd. Genom att arbeta långsiktigt
tillsammans med hyresgäster och kommuner kan Offentliga
Hus skapa bättre förutsättningar för hållbar samhällsutveckling
lokalt.

Nyckelområden samt kort- och långsiktiga mål
Nyckelområden i att bygga partnerskap för välfärden är
samhällsengagemang, grön finansiering, proaktiv partner
för samhället, transparens, affärsetik och anti-korruption.
Offentliga Hus eftersträvar kortsiktigt att (i) fortsätta med
emitterandet av gröna obligationer, (ii) utföra årliga hållbarhetsredovisningar samt att (iii) arbeta med ett aktivt samhällsengagemang. De långsiktiga målsättningarna är att (i)
vara kommunens självklara partner för Samhällsfastigheter
och samhällsutveckling samt (ii) att transparent redovisning
av Bolagets ekonomi och hållbarhet ska ligga som underlag
för ett effektivt samarbete.
Långsiktiga lösningar
Med användandet av smart teknologi och kreativa fastighetslösningar skapar Offentliga Hus resurseffektiva fastigheter som
håller länge. Genom att utveckla och rusta upp det befintliga
fastighetsbeståndet kan Offentliga Hus säkerställa att fastigheterna kommer till användning många år framöver, samtidigt
som Bolaget minskar förbrukningen av jordens resurser.

Offentliga hus har hållbarhet som en integrerad del i affärs-

Partnerskap för välfärden
Med lång erfarenhet av Samhällsfastigheter söker Offentliga
Hus ständigt nya sätt att frigöra tid och pengar för kommuner
och regioner för att skapa en bättre välfärd och samhällsservice. Bolaget arbetar tillsammans med det offentliga för att

Nyckelområden samt kort- och långsiktiga mål: fastigheter
Nyckelområden innefattar smarta fastigheter, cirkulär resursanvändning samt en minskning av Bolagets energi- och
klimatpåverkan. Kortsiktiga målsättningar innefattar: (i) 100
% grön el under 202034 (ii) kartläggning av klimatpåverkan i
scope 1,2 (2021) och scope 3 (2022), (iii) erbjuda avfallssortering i samtliga fastigheter till 2022, (iv) utfasning av samtliga
oljepannor i fastigheterna till 2023, (v) reducera energiförbrukningen per kvadratmeter via bland annat fem solcellsprojekt
till 202235 samt (vi) ställa krav på våra leverantörer i direktupphandlingar kopplat till klimat och materialval. Långsiktiga målsättningar är att (i) ha en klimatneutral verksamhet genom
hela värdekedjan till 2030 samt (ii) att ha en klimatneutral drift

skapa fastighetslösningar som är effektiva ur ett ekonomiskt,
miljömässigt och socialt perspektiv.

till 2025 genom utfasning av oljepannor, förnyelsebar el och
värme, grön tjänstebilsflotta samt klimatkompensation för

strategin, men har också en utvecklad strategi för hållbarhet
baserad på Förenta Nationernas globala hållbarhetsmål, Agenda 2030. Offentliga Hus har en strategi för hållbarhet i tre
delar som också är avstämd mot Agenda 2030. Hållbarhetsstrategins tre delområden är: (i) Partnerskap för välfärden, (ii)
Långsiktiga lösningar och (iii) Människan i centrum. Dessa tre
delområden beskrivs separat nedan.

34. I de fastigheter där Offentliga Hus som fastighetsägare står för elavtalet och där det är möjligt.
35. I fastigheter där Offentliga Hus har uppvärmningsavtal.
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återstoden (inkluderar hela Offentliga Hus tillika de som hanterar drift och förvaltar fastigheterna) och (iii) miljöcertifiering
av alla relevanta fastigheter i portföljen.
Människan i centrum
Offentliga Hus fastighetslösningar ska främja hälsa och
välmående samt skapa möjligheter till utveckling av verksamheten. Genom en delaktighet i hyresgästernas vardag kan
Offentliga Hus förstå vilka insatser som gör störst skillnad och
se till att den hårt belastade samhällsservicen fungerar så bra
som möjligt.
Nyckelområden samt kort- och långsiktiga mål: arbetsmiljö
Nyckelområden innefattar arbetsmiljö och säkerhet, hälsa
och välmående, nöjda medarbetare, mänskliga rättigheter,
jämställdhet, mångfald samt krav på leverantörer. Kortsiktiga
målsättningar innefattar (i) BAM (bättre arbetsmiljö) utbildning för alla medarbetare till 2021, (ii) skyddskommité och
skyddsombud inrättas och driver det systematiskt arbetsmiljöarbete i dialog med hyresgäster i 100 % av fastighetsbestån-

det till 2022, (iii) samtliga leverantörer har tagit del av och är
införstådda med Offentliga Hus uppförandekod för leverantörer till 2021, (iv) samtliga medarbetare har tagit del av och
är införstådda med Offentliga Hus interna uppförandekod till
2020 och (v) nolltolerans för brott mot mänskliga rättigheter, diskriminering och sexuella trakasserier. De långsiktiga
målsättningarna innefattar (i) fysisk arbetsmiljö som främjar
hälsa och välmående för alla som är verksamma i Offentliga
Hus lokaler och (ii) väl genomlyst leverantörskedja styrd av
överenskomna koder, revisioner och datainsamlingar.
Väsentlighetsanalys, risker och möjligheter
Till grund för Offentliga Hus hållbarhetsprioriteringar ligger
väsentlighetsanalysen, ett verktyg som belyser de frågor som
är viktigast för såväl interna som externa intressenter. Nedan
presenterad väsentlighetsanalys uppfördes under våren 2020.
Analysen ligger också till grund för kartlagda hållbarhetsrisker
och förutsättningar att bidra positivt i samhället. Riskerna är
integrerade med Offentliga Hus övriga riskanalys.

VÄLDIGT VIKTIGT

Betydelse för intressenter

Arbetsmiljö och
säkerhet

Energi och
klimatpåverkan

Transparens

Proaktiv
samhällspartner

Cirkulär
resursanvändning

Grön finansiering

Affärsetik
Leverantörskrav
Anti-korruption

Mänskliga
rättigheter
Jämställdhet
Mångfald

VIKTIGT

Samhällsengagemang

Nöjda
medarbetare

VIKTIGT
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Betydelse för bolaget

VÄLDIGT VIKTIGT
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ORGANISATION OCH MEDARBETARE
Offentliga Hus har en decentraliserad organisation som per
datum för prospektets offentliggörande består av 15 medarbetare. Detta skapar förutsättningar för snabba beslut
där samtliga medarbetare har kännedom och förståelse för
vad som sker i Bolaget. Offentliga Hus arbetar mot att ha en
effektiv organisation avseende bolagets centrala funktioner
bestående av cirka 20 heltidsanställda vid utgången av 2020.
Koncernledningen har goda meriter av att utöka och förbättra organisationer och verksamheter. Under koncernledningens tid och medverkan i Stendörren Fastigheter växte man
organisationen från 2 anställda 2014, till 17 anställda 2015 och
slutligen till 51 anställda 2018. Utökningen av organisationen
görs, utöver att säkerställa förmågan att agera på Bolagets
strategi, för att ha organisationen redo inför en eventuell
framtida notering på Nasdaq Stockholms huvudlista.

Under perioden fram till den 31 augusti 2020 har Koncernledningen gått till handling på denna plan genom att rekrytera en Fastighetschef till förvaltningsorganisationen, en ny
Ekonomichef för redovisningsfunktionen, en ny Projektledare
Fastighetstransaktion, en ny Regionchef samt fem medarbetare till den ekonomiska förvaltningen. Funktionen för
ekonomisk förvaltning ansvarar för all lagstadgad redovisning
av Bolagets dotterbolag och förväntas vid årets slut bestå av
totalt sex medarbetare. Ytterligare nyckelrekryteringar är vid
prospektets avgivande pågående. Vidare ser Bolaget att övriga supporterande arbetsområden, såsom HR, IT, juridik samt
hållbarhet kommer att skötas via inhyrda konsulter. Planen
för teknisk förvaltning av fastigheterna är vid prospektets utförande att denna vidare kommer skötas av Nordic PM, som
Offentliga Hus idag har en bra relation med. Bolaget ser även
att de framöver kan tänka sig att inleda partnerskap med
ytterligare fastighetsförvaltningsföretag.

Organisationsstruktur

Fredrik Brodin
VD

Bolagsjurist

Johan Bråkenhielm
COO

Magnus Sundell
CFO och viceVD

Hållbarhet

TRANSAKTIONER

FASTIGHETSFÖRVALTNING

EKONOMI

ÖVRIGT

Jenny Diaz Jernberg
Projektledare
Fastighetstransaktion

Terese Filipsson
Fastighetschef

Cecilia Gynnerstedt
Ekonomichef

HR

Katarina Stannervik
Regionchef

Bolagsredovisning

IT

Niklas Ericson
Projektutveckling

Marknad/Uthyrning
ENDAST INTERNA RESURSER
Teknisk förvaltning

Med den nya organisationen sköts alla väsentliga funktioner genom bolagets egna anställda personal för att driva en
stark organisk och oorganisk tillväxt internt till Offentliga Hus.
Detta kommer att göras via en kombination av att anställa
medarbetare från Nordic PM samt genom extern rekrytering.

DELVIS EXTERNA RESURSER
ENDAST EXTERNA RESURSER

tionerna Projekt- och Fastighetsutveckling samt Marknad
och Uthyrning. Med denna funktion helt på plats kommer
Offentliga Hus ha en god intern kapacitet för organisk
utveckling (se avsnittet ”Verksamhetsbeskrivning – Organisationen för fastighetsförvaltning”). Funktionen för transaktioner består av Fredrik Brodin, Johan Bråkenhielm och Jenny

Organisationen består av 3 huvudgrenar vilka är ekonomi, fastighetsförvaltning och transaktion. Den ekonomiska
funktionen består av redovisningsteamet som hanterar alla
aspekter av lagstadgad redovisning för alla koncernföretag.
Funktionen för fastighetsförvaltning består av Johan Bråkenhielm, Terese Filipsson, Katarina Stannervik samt stödfunk-
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Diaz Jernberg som tillsammans har över 50 års erfarenhet av
fastighetstransaktioner. Den nya förvärvsorganisationen finns
på plats för att framåt agera på den tydliga M&A-strategi som
är formad av Koncernledningen i syfte att bidra till de satta
tillväxtmål de kommande åren (se avsnittet ”Verksamhetsbeskrivning – Transaktionsorganisationen”).
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Den nya organisationsstrukturen kommer vidare att förbättra
kvaliteten och effektiviteten i Bolaget samt ge Koncernledningen utrymme att ta ett mer övergripande ansvar att
Offentliga Hus når sitt starka tillväxtmål de kommande åren
genom att hitta de mest attraktiva transaktionsmöjligheterna
samt gör de rätta projektinvesteringarna.
Koncernledning
Koncernledningen har i genomsnitt 20 års erfarenhet av
fastighetsmarknaden och därigenom gedigen erfarenhet av
att genomföra fastighetstransaktioner samt erfarenhet av att
leda bolag. Koncernledningen består av fyra personer, vilka är
VD, CFO, COO samt Fastighetschef.
Koncernledningen har det övergripande ansvaret för bland
annat implementering av strategi, affärsplan, affärsutveckling,
förvärv och avyttringar, resultatuppföljning samt personaloch investerarrelationsfrågor. Bolagets VD ansvarar för
Bolagets löpande förvaltning och den dagliga driften. Vidare
leder även Bolagets VD arbetet i Koncernledningen och har
det övergripande ansvaret för bland annat implementering
av strategi, affärsplan och affärsutveckling. Bolagets CFO är
huvudsakligen ansvarig för den ekonomiska förvaltningen och
den finansiella rapporteringen. Vidare är Bolagets CFO även
ansvarig för finansiering och, tillsammans med VD, relationer
med investerare. Bolagets Operativa Chef innehar det huvudsakliga ansvaret för fastighetsbeståndet samt de förvärv och
avyttringar som görs. Bolagets Fastighetschef innehar det
operationella ansvaret över Bolagets fastighetsbestånd samt
utvärderar ständigt möjligheter för nya hyresgästdrivna investeringar. För mer information om koncernledningen, se vidare
avsnittet ”Styrelse, ledande befattningshavare och revisor –
Ledande befattningshavare”.
Förvaltning
Den tekniska förvaltning och underhållet av Bolagets fast-

ighetsbestånd hanteras i huvudsak genom Offentliga Hus
samarbetspartner Nordic PM, men även via ett flertal andra
externa fastighetsförvaltare. Förvaltningsbolaget Nordic PM
och Offentliga Hus har sedan Offentliga Hus grundades haft
ett värdefullt partnerskap. Nordic PM har över 10 års erfarenhet av fastighetsförvaltning med lokala kontor i Helsingborg,
Jönköping, Sundsvall, Stockholm (huvudkontor), Södertälje
och Umeå. Med över 65 heltidsanställda sköter de fastighetsförvaltning i fler än 400 fastigheter med en underliggande yta
på över 2 miljoner kvadratmeter i fler än 175 av Sveriges kommuner. Nordic PM arbetar med lokal närvaro, professionalism,
flexibilitet, snabbhet och innovation. Med Terese Filipsson
som ny Fastighetschef erhåller Offentliga Hus mer än 20 års
expertis inom fastighetsförvaltning och stärker ytterligare
partnerskapet med Nordic PM. Filipsson var under tiden på
Nordic PM ansvarig för samtlig personal som jobbade med
Offentliga Hus samt hade från och med 2018 det övergripande ansvaret över förvaltningen av samtliga av Offentliga Hus
fastigheter.
Med den nya organisationsstrukturen till stor del på plats
innehar Offentliga Hus högkvalitativ intern expertis när det
gäller fastighetsutveckling. Genom regelbundna interaktioner
med hyresgäster förväntas Offentliga Hus att kunna realisera
outnyttjad potential, både i användningen av hyresgästdrivna investeringar samt i utvecklingen och användingen av
potentiella byggrätter. En intern Regionchef gör det möjligt för
Offentliga Hus att fokusera mer på organisk tillväxt som ett
komplement till en väletablerad M&A-strategi.
Medarbetare
Offentliga Hus hade 15 medarbetare per den 31 augusti 2020,
varav 67 procent kvinnor och 33 procent män. Nedanstående
tabell visar antalet anställda kvinnliga och manliga medarbetare i Bolaget per den 31 augusti 2020, 31 december 2019, 31
december 2018 och 31 december 2017.

TABELL ÖVER ANTALET MEDARBETARE 31 DECEMBER 2017 TILL DEN 31 AUGUSTI 2020
Per den 31 augusti
Antal medarbetare

70

Per den 31 december

2020

2019

2018

Kvinnor

10

0

0

2017
0

Män

5

2

3

0

Totalt

15

2

3

0
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VERKSAMHETSBESKRIVNING

FASTIGHETSFÖRTECKNING

diversifierat över 72 kommuner och har en total yta om 518 298
kvadratmeter. Portföljen hade per den 31 augusti 2020 en
genomsnittlig exit yield om 5,44 procent.

Offentliga Hus ägde och förvaltade per den 31 augusti 2020 ett
fastighetsbestånd i Sverige om totalt 141 fastigheter med ett
totalt marknadsvärde om 8,6 MDSEK. Fastighetsbeståndet är

STORSTOCKHOLM
Fastighet

Kommun

Samhällsfastighet/Kommersiell

Primärt användningsområde

Tuna Äng 1

Botkyrka

Samhällsfastighet

Infrastruktur

Grillby 73:2, 76:1

Enköping

Samhällsfastighet

Vård och omsorg

Siggesta 1:11

Enköping

Samhällsfastighet

Vård och omsorg

Botkyrka total

1 922
1 922

Enköping total
Traversen 2

Uthyrningsbar yta(kvm)

1 170
480
1 650

Huddinge

Kommersiell fastighet

Kommersiell infrastruktur

Dalby 19

Norrtälje

Samhällsfastighet

Vård och omsorg

530

Hallsta 2:229

Norrtälje

Samhällsfastighet

Vård och omsorg

1 985

Hemmet 9

Norrtälje

Samhällsfastighet

Vård och omsorg

Jungfrun 2

Norrtälje

Samhällsfastighet

Utbildning

4 105

Jungfrun 3

Norrtälje

Kommersiell fastighet

Övriga kommersiellla fastigheter

6 570

Lärjungen 2

Norrtälje

Samhällsfastighet

Vård och omsorg

Tälje 3:325

Norrtälje

Samhällsfastighet

Vård och omsorg

530

Älmsta 8:2

Norrtälje

Samhällsfastighet

Vård och omsorg

4 836

Nynäshamn

Samhällsfastighet

Vård och omsorg

Pyramiden 19

Södertälje

Kommersiell fastighet

Privat kontor

39 923

Pyramiden 20

Södertälje

Samhällsfastighet

Utbildning

28 693

Torpeden 8

Södertälje

Samhällsfastighet

Vård och omsorg

Huddinge total

1 440

Norrtälje total
Hammaren 6

495

990
990

Södertälje total

3 682
72 298

Stockholm

Samhällsfastighet

Kontor för offentlig förvaltning

Floretten 4

Täby

Samhällsfastighet

Utbildning

Redaktören 9

Täby

Samhällsfastighet

Vård och omsorg

Stockholm total

14 553
14 553

Täby total
Skälby 3:1

524

19 575

Nynäshamn total

Västberga Gård 3

1 440

250
250
500

Upplands väsby

Kommersiell fastighet

Kommersiell infrastruktur

1 287

Danmarks-Kumla 1:15

Uppsala

Samhällsfastighet

Infrastruktur

2 257

Ramsjö 3:8

Uppsala

Kommersiell fastighet

Kommersiell infrastruktur

Upplands Väsby total

1 287

Uppsala total
Vallentuna-Ekeby 2:240

Vallentuna

Samhällsfastighet

Vård och omsorg

Vallentuna total
STORSTOCKHOLM TOTAL

999
3 256
1 300
1 300
118 771

#23

VÄSTRA SVERIGE
Fastighet

Kommun

Samhällsfastighet/Kommersiell

Primärt användningsområde

Ale

Samhällsfastighet

Vård och omsorg

Fjolner 21

Borås

Samhällsfastighet

Kontor för offentlig förvaltning

Getängen 33

Borås

Samhällsfastighet

Utbildning

1 230

Grönfinken 1

Borås

Samhällsfastighet

Kontor för offentlig förvaltning

5 653

Liljedal 11

Borås

Samhällsfastighet

Kontor för offentlig förvaltning

1 479

Saturnus 14

Borås

Samhällsfastighet

Vård och omsorg

8 995

Simonsland 11

Borås

Samhällsfastighet

Kontor för offentlig förvaltning

5 600

Uranus 2

Borås

Samhällsfastighet

Utbildning

4 421

Vulkanus 15

Borås

Samhällsfastighet

Kontor för offentlig förvaltning

9 956

Falkenberg

Kommersiell fastighet

Kommersiell infrastruktur

Göteborg

Samhällsfastighet

Vård och omsorg

Göteborg

n.a.

n.a.

Göteborg

Samhällsfastighet

Kontor för offentlig förvaltning

Svenstorp 1:108
Ale total

Önnered 45:17 (Opaltorget 2 Studentskrapan)
Tynnered 1:16

12 266

49 600

Falkenberg total
Önnered 4:15

376
376

Borås total
Slätten 1:31

Uthyrningsbar yta(kvm)

2 285
2 285

Göteborg total
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VÄSTRA SVERIGE
Fastighet

Kommun

Samhällsfastighet/Kommersiell

Primärt användningsområde

Breareds-Äspered 1:5

Halmstad

Kommersiell fastighet

Kommersiell infrastruktur

Fyllinge 20:406

Halmstad

Samhällsfastighet

Vård och omsorg

Halmstad 6:48

Halmstad

Samhällsfastighet

Kontor för offentlig förvaltning

5 982

Koljan 9

Halmstad

Samhällsfastighet

Kontor för offentlig förvaltning

4 430

Rudan 5

Halmstad

Samhällsfastighet

Kontor för offentlig förvaltning

957

Sankt Nikolaus 19

Halmstad

Samhällsfastighet

Kontor för offentlig förvaltning

6 731

Slottet 4

Halmstad

Samhällsfastighet

Kontor för offentlig förvaltning

5 670

Svartmunken 1

Halmstad

Samhällsfastighet

Kontor för offentlig förvaltning

8 126

Österskans 2

Halmstad

Samhällsfastighet

Kontor för offentlig förvaltning

8 959

Lerum

Samhällsfastighet

Vård och omsorg

470

Braxen 7

Lilla Edet

Samhällsfastighet

Vård och omsorg

409

Klostret 6:72

Lilla Edet

Samhällsfastighet

Vård och omsorg

968

Kroken 1:40

Lilla Edet

Samhällsfastighet

Vård och omsorg

358

Nygård 7:66

Lilla Edet

Samhällsfastighet

Vård och omsorg

409

Passagården 1:57, 1:58

Lilla Edet

Samhällsfastighet

Vård och omsorg

1 938

Passagården 1:60

Lilla Edet

Samhällsfastighet

Utbildning

517

Passagården 1:70

Lilla Edet

Samhällsfastighet

Vård och omsorg

877

Passagården 1:84

Lilla Edet

Samhällsfastighet

Vård och omsorg

798

Skövde 1:16

Lilla Edet

Samhällsfastighet

Vård och omsorg

361

Spetalen 1:47

Lilla Edet

Samhällsfastighet

Vård och omsorg

1 226

Tingberg 3:74

Lilla Edet

Samhällsfastighet

Vård och omsorg

Halmstad total
Ölslanda 1:264

470

Lilla Edet total
Mark

Samhällsfastighet

Vård och omsorg

Mölndal

Samhällsfastighet

Vård och omsorg

Skövde

Samhällsfastighet

Infrastruktur

Trollhättan

Kommersiell fastighet

Kommersiell infrastruktur

2 722

Varberg

Kommersiell fastighet

Kommersiell infrastruktur

2 479

2 722

Varberg total
VÄSTRA SVERIGE TOTAL

2 427
2 427

Trollhättan total
Vagnen 4

235
235

Skövde total
Väghyveln 1 (Trollhättan)

2 053
2 053

Mölndal total
Väghyveln 1 (Skövde)

415
8 276

Mark total
Våmmedal 2:72

0
6 446

47 301

Lerum total

Bugared 1:3, 1:5

Uthyrningsbar yta(kvm)

2 479
121 212

#39

SÖDRA SVERIGE
Fastighet

Kommun

Samhällsfastighet/Kommersiell

Primärt användningsområde

Korsvången 1

Bromölla

Samhällsfastighet

Vård och omsorg

2 147

Burlöv

Samhällsfastighet

Infrastruktur

2 415

Eslöv

Samhällsfastighet

Vård och omsorg

6 573

Gislaved

Samhällsfastighet

Vård och omsorg

Bunge Kronhagen 3:53

Gotland

Samhällsfastighet

Utbildning

2 213

Bunge Kronhagen 3:55

Gotland

Samhällsfastighet

Utbildning

4 436

Bunge Kronhagen 3:68

Gotland

Samhällsfastighet

Övrig Samhällsfastighet

2 008

Bunge Kronhagen 3:75

Gotland

n.a.

n.a.

3 548

Markyta. Pågående avstyckning

Gotland

n.a.

n.a.

Bromölla total
Tågarp 16:3

2 147

Burlöv total
Solrosen 1

2 415

Eslöv total
Norra Hestra Kyrkobol 1:103, 1:26

6 573

Gislaved total

0
12 205

Bornhöft 1

Hässleholm

Samhällsfastighet

Utbildning

Vannaröd 64:3, 64:4

Hässleholm

Samhällsfastighet

Vård och omsorg

Hässleholm total

5 511
638
6 149

Hörby

Samhällsfastighet

Vård och omsorg

927

Bosjökloster 1:753

Höör

Samhällsfastighet

Vård och omsorg

450

Bosjökloster 1:756

Höör

Samhällsfastighet

Vård och omsorg

1 110

Håkantorp 1:4

Höör

Samhällsfastighet

Vård och omsorg

1 420

Långstorp 1:34, 1:35

Höör

Samhällsfastighet

Vård och omsorg

1 228

Hörby total

72

1 250
1 250

Gotland total

Brunnslöv 4:21

Uthyrningsbar yta(kvm)

927
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SÖDRA SVERIGE
Fastighet

Kommun

Samhällsfastighet/Kommersiell

Primärt användningsområde

Sätofta 2:106

Höör

Samhällsfastighet

Vård och omsorg

1 339

Sätofta 6:23

Höör

Samhällsfastighet

Vård och omsorg

1 670

Sätofta 6:88

Höör

Samhällsfastighet

Vård och omsorg

Höör total
Ättehögen 4

Uthyrningsbar yta(kvm)

122
7 339

Jönköping

Samhällsfastighet

Infrastruktur

Karlskrona

Samhällsfastighet

Infrastruktur

Degeberga 12:47

Kristianstad

Samhällsfastighet

Vård och omsorg

1 119

Tollarp 5:52

Kristianstad

Samhällsfastighet

Vård och omsorg

1 559

Åhus 3:108

Kristianstad

Samhällsfastighet

Vård och omsorg

Jönköping total
Sticksågen 1

4 796
4 796

Karlskrona total

1 970
1 970

Kristianstad total

1 904
4 582

Albano 22

Landskrona

Samhällsfastighet

Vård och omsorg

2 485

Albano 8

Landskrona

Samhällsfastighet

Vård och omsorg

554

Drottningen 2

Landskrona

Samhällsfastighet

Vård och omsorg

467

Florens 2

Landskrona

Samhällsfastighet

Vård och omsorg

605

Pallas 42

Landskrona

Samhällsfastighet

Vård och omsorg

2 598

Springaren 4

Landskrona

Samhällsfastighet

Vård och omsorg

Landskrona total
Rönnlaven 7

466
7 175

Malmö

Samhällsfastighet

Vård och omsorg

316

Mullsjö

Samhällsfastighet

Vård och omsorg

1 600

Mörbylånga

Samhällsfastighet

Vård och omsorg

Dekoratören 9

Osby

Samhällsfastighet

Vård och omsorg

110

Rosen 1

Osby

Samhällsfastighet

Vård och omsorg

400

Svanshals 1:14

Osby

Samhällsfastighet

Vård och omsorg

Malmö total
Habblahester 1:5

316

Mullsjö total
Färjestaden 1:184

1 600

Mörbylånga total

1 019

Osby total
Solrosen 9, 19 & 20

Simrishamn

Samhällsfastighet

Vård och omsorg

Svedala

Kommersiell fastighet

Kommersiell infrastruktur

Vellinge

Kommersiell fastighet

Kommersiell infrastruktur

Kompassen 7 & 8

Västervik

Samhällsfastighet

Kontor för offentlig förvaltning

Lindö 1

Västervik

Kommersiell fastighet

Övriga kommersiellla fastigheter

Havsbadshotellet 1

Ängelholm

Samhällsfastighet

Utbildning

Spoven 3

Ängelholm

Samhällsfastighet

Vård och omsorg

2 066
2 066

Vellinge total

2 340
2 340

Västervik total

819
3 758
4 577

Ängelholm total
SÖDRA SVERIGE TOTAL

24 954
24 954

Svedala total
Eskilstorp 1:3

625
1 135

Simrishamn total
Aggarp 7:37

1 019

326
2 659
2 985
98 520

#43

MELLERSTA SVERIGE
Fastighet

Kommun

Samhällsfastighet/Kommersiell

Primärt användningsområde

Bollnäs

Samhällsfastighet

Infrastruktur

1 772

Gävle

Kommersiell fastighet

Kommersiell infrastruktur

1 678

Hedemora

Samhällsfastighet

Vård och omsorg

7 608

Gripen 12

Karlstad

Samhällsfastighet

Vård och omsorg

5 900

Karlsvik 4

Karlstad

Samhällsfastighet

Vård och omsorg

2 143

Treklövern 1

Karlstad

Samhällsfastighet

Kontor för offentlig förvaltning

10 153

Uttern 19

Karlstad

Samhällsfastighet

Vård och omsorg

Säversta 7:117
Bollnäs total
Nybo 8:4

1 772

Gävle total
Vinstra 1

1 678

Hedemora total

7 608

Karlstad total
Sjukstugan 11

2 136
20 332

Leksand

Samhällsfastighet

Vård och omsorg

Orsa

Samhällsfastighet

Vård och omsorg

Leksand total
Fridhem 1

Uthyrningsbar yta(kvm)

10 092
10 092

Orsa total
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MELLERSTA SVERIGE
Fastighet
Sjukhemmet 1

Kommun

Samhällsfastighet/Kommersiell

Primärt användningsområde

Rättvik

Samhällsfastighet

Vård och omsorg

8 739

Sunne

Samhällsfastighet

Vård och omsorg

10 164

Årjäng

Samhällsfastighet

Vård och omsorg

Rättvik total
Brobyäng 1:1

8 739

Sunne total
Årjäng 4:79

10 164

Årjäng total
MELLERSTA SVERIGE TOTAL

Uthyrningsbar yta(kvm)

8 809
8 809
74 805

#12

ÖSTRA SVERIGE
Fastighet

Kommun

Samhällsfastighet/Kommersiell

Primärt användningsområde

Innehållet 3

Eskilstuna

Samhällsfastighet

Infrastruktur

Fagersta

Samhällsfastighet

Kontor för offentlig förvaltning

416

Gnesta

Samhällsfastighet

Vård och omsorg

640

Linköping

Samhällsfastighet

Infrastruktur

Norrköping

Samhällsfastighet

Infrastruktur

Eldsund 6:6

Strängnäs

Samhällsfastighet

Utbildning

Gorsinge 1:48

Strängnäs

Kommersiell fastighet

Kommersiell infrastruktur

1 190

Idun 1

Strängnäs

Samhällsfastighet

Utbildning

3 580

Västerås

Samhällsfastighet

Infrastruktur

2 336

Örebro

Samhällsfastighet

Infrastruktur

2 088

Eskilstuna total
Fagersta 3:94 & 3:95

416

Gnesta total
Magnetbandet 12

640

Linköping total
Fiskeby 4:123

29 059

33 829

Västerås total

2 336

Örebro total
ÖSTRA SVERIGE TOTAL

2 032
2 032

Strängnäs total

Leverantören 1

4 395
4 395

Norrköping total

Hubbo-Näs 1:2

1 927
1 927

Fagersta total
Gnesta 78:2, 78:5, 78:9, 78:10

Uthyrningsbar yta(kvm)

2 088
47 663

#10

NORRA SVERIGE
Fastighet

Kommun

Ackjan 1

Gällivare

Samhällsfastighet/Kommersiell
Samhällsfastighet

Primärt användningsområde
Utbildning

Fastlandet 2:60

Härnösand

Samhällsfastighet

Vård och omsorg

Nässland 4:1

Härnösand

Kommersiell fastighet

Kommersiell infrastruktur

Gällivare total

26 397
2 025
28 422

Jokkmokk

Samhällsfastighet

Utbildning

2 207

Älgen 1

Kiruna

Samhällsfastighet

Utbildning

2 206

Karesuando 18:1, 18:2

Kiruna

Samhällsfastighet

Utbildning

1 104

Luleå

Kommersiell fastighet

Kommersiell infrastruktur

3 630

Skellefteå

Kommersiell fastighet

Kommersiell infrastruktur

1 301

Storuman

Samhällsfastighet

Utbildning

1 033

Tallnäs 1:123

Timrå

Samhällsfastighet

Vård och omsorg

1 797

Vivsta 4:69

Timrå

Samhällsfastighet

Kontor för offentlig förvaltning

Jokkmokk total

2 207

Kiruna total
Plogen 1 (Luleå)

3 310

Luleå total
Volten 2

3 630

Skellefteå total
Laxnäs 1:18

1 301

Storuman total

1 033

Timrå total
Mätaren 11
Främmerhörnäs 2:4

Umeå

Samhällsfastighet

Infrastruktur

Örnsköldsvik

Samhällsfastighet

Infrastruktur

3 402
1 932

Östersund

Kommersiell fastighet

Kommersiell infrastruktur

2 444

3 402

Örnsköldsvik total
Brunflo-viken 2:207

6 135
7 932

Umeå total

1 932

Östersund total

74

1 715
1 715

Härnösand total
Jokkmokk 10:14

Uthyrningsbar yta(kvm)

2 444

NORRA SVERIGE TOTAL

#14

57 328

TOTAL FASTIGHETSPORTFÖLJ

#141

518 298

INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I OFFENTLIGA HUS I NORDEN AB (PUBL)

Fastighet: Vulkanus 15, Borås
Fastighetstyp: Kontor för offentlig förvaltning
Storlek: 9 956 m2
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VÄRDERINGSINTYG

Värderingsintyg

Värderingsintygen avseende Bolagets fastighetsbestånd, vilka
infogats i Prospektet (”Värderingsintygen”), har utfärdats på
Bolagets begäran av de oberoende sakkunniga värderarna
Newsec Advice AB, Stureplan 3, 111 45 Stockholm, Nordier
Property Advisors AB, Regeringsgatan 25, 111 53 Stockholm
och Forum Fastighetsekonomi AB, Kungsgatan 29, 111 56
Stockholm (tillsammans de ”Oberoende Värderarna”) under
perioden 10 december 2019 - 31 augusti 2020. Värderingsintygen från de Oberoende Värderarna har infogats på efterföljande sidor i detta avsnitt. Värderingsintygen omfattar hela
Bolagets fastighetsportfölj per den 31 augusti 2020 och anger
att fastigheternas sammanlagda marknadsvärde är 8 881 490
TSEK.

Den information som inkluderats i Prospektet och som baserats på Värderingsintygen kan medföra risker och osäkerhetsfaktorer samt vara föremål för ändringar baserat på
en rad olika externa faktorer, däribland de som behandlas
under avsnittet ”Riskfaktorer”. Värderingen av investeringar i fastigheter och tillhörande tillgångar föranleder ett visst
mått av uppskattningar och Bolaget och/eller de Oberoende
Värderarna kan ha behövt göra antaganden, uppskattningar
och bedömningar gällande flera faktorer. Värderingar av fastigheter är till sin natur subjektiva och osäkra, samt baseras på
antaganden som kan visa sig vara missvisande eller påverkas
av faktorer utanför Bolagets kontroll, och Bolaget kanske
inte har möjlighet att realisera det uppskattade värdet vid ett
avyttrande.

De Oberoende Värderarna har inte något väsentligt intresse i Bolaget och har godkänt att Värderingsintygen infogas i
Prospektet. Information från tredje part har återgivits korrekt
i Prospektet och såvitt Bolaget känner till och kan utröna av
information som offentliggjorts av berörd tredje part har inga
sakförhållanden utelämnats som skulle göra den återgivna
informationen felaktig eller vilseledande.
I Bolagets extra delårsrapport som publicerades den 17 september 2020 gällande perioden 1 januari 2020 till 31 augusti
2020 angavs fastigheternas sammanlagda marknadsvärde till
8 562 977 TSEK. Skillnaden mellan det sammanlagda marknadsvärdet som uppges i Värderingsintygen om 8 881 490
TSEK och det marknadsvärde som återfinns i Bolagets extra
delårsrapport om 8 562 977 TSEK följer av att det i fyra av
Bolagets fastigheter (Uttern 19, Pyramiden 19, Önnered 45:17
och Fagersta 3:94&3:95) finns ett återstående investeringsbehov som har räknats bort från det sammanlagda marknadsvärdet som anges i den extra delårsrapporten vilket inte
har gjorts i Värderingsintygen.
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VÄRDERINGSINTYG FRÅN NEWSEC

Newsec Advice AB
Stureplan 3
P.O Box 7795
SE-103 96 Stockholm
Tel +46 8 454 40 00
Fax +46 8 454 40 01
VAT SE 556305-7008

Utlåtande avseende marknadsvärdebedömning
Syfte och uppdragsgivare
Av Offentliga Hus i Norden AB (publ) genom Johan Bråkenhielm, har undertecknat företag erhållit
uppdraget att bedöma marknadsvärdet av 86 fastigheter samt två byggrätter med värdetidpunkt 10
december 2019, 31 december 2019, 18 februari 2020, 26 mars 2020, 15 april 2020, 20 maj 2020, 1
juni 2020, 30 juni 2020 och 31 augusti 2020. Värderingarna avser de enskilda fastigheterna och
eventuella portföljpremier-/rabatter har ej beaktats. För värderingsuppdraget gäller bilagda
”Allmänna villkor för värdeutlåtande”.
Värderingen syftar till att bedöma fastigheternas marknadsvärde, det vill säga det mest sannolika
priset vid en försäljning på en öppen och fri fastighetsmarknad vid en viss given tidpunkt.
Värderingsobjekten
De 86 fastigheterna utgörs av industri-, kontors-, och samhällsfastigheter. Fastigheterna är belägna
i Ale, Bollnäs, Borås, Bromölla, Burlöv, Eslöv, Falkenberg, Gävle, Göteborg, Halmstad, Hedemora,
Hässleholm, Hörby, Höör, Karlskrona, Karlstad, Kristianstad, Landskrona, Leksand, Lerum, Lilla
Edet, Malmö, Mark, Mullsjö, Mörbylånga, Norrtälje, Orsa, Osby, Rättvik, Simrishamn, Stockholm,
Sunne, Svedala, Södertälje, Varberg, Vellinge, Ängelholm, Örnsköldsvik och Östersund. Den
sammanlagda uthyrningsbara arean uppgår till 353 858 kvm. Samtliga fastigheter innehas med
äganderätt förutom Stockholm Västberga Gård 3 och Karlstad Gripen 12 som innehas med
tomträtt.
Besiktning av fastigheterna skedde under hösten och vintern 2019 och våren och sommaren 2020.
Ekonomisk redovisning
Information om de rådande hyresvillkoren har främst hämtats från hyresdebiteringslista. I de fall
hyrorna har bedömts avvika från marknadshyror, har de anpassats vid avtalsslut. Med hänsyn till
objektens storlek, karaktär och läge, varierar den långsiktiga vakans- och hyresrisken.
Kostnaderna för drift och löpande underhåll samt avsättning för periodiskt underhåll har bedömts
med hjälp av statistik, uppgifter från Offentliga Hus i Norden AB (publ), kontraktsuppgifter och
jämförelser med liknande fastigheter. Kostnaderna för drift och underhåll bedöms i genomsnitt följa
inflationsutvecklingen under kalkylperioden.
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Värdebedömning
Grunden för alla marknadsvärdebedömningar är analyser av försålda objekt i kombination med
kunskaper om aktörernas syn på olika typer av objekt, deras sätt att resonera samt kännedom om
marknadsmässiga hyresnivåer etc.
Värdet för fastigheterna har bedömts med stöd av en marknadsanpassad kassaflödeskalkyl i vilken
man genom simulering av de beräknade framtida intäkterna och kostnaderna (i de flesta 10 år om
inte kontrakten löper längre då har kalkylperioden förlängts) analyserar marknadens förväntningar
på värderingsobjektet. Avkastningskrav som används i kalkylen har härletts ur försäljningar av
jämförbara fastigheter. Faktorer av stor betydelse vid val av förräntningskrav är bedömningen av
objektets framtida hyresutveckling, värdeförändring och eventuella förädlingsmöjligheter samt
fastighetens underhållsskick och investeringsbehov.
Värderingsstandard
Värderingarna har utförts i enlighet med IVS och RICS värderingsstandard (upplaga 2017 Global).
Värderingsutlåtandet uppfyller kraven i punkterna 128-130 i ESMA uppdateringen av CESR’s
rekommendationer för ett konsekvent genomförande i Europeiska kommissionens förordning nr
809/2004 om genomförande av prospektdirektivet.
Definitioner och värdebegrepp är i enlighet med International Valuation Standards 2017 (IVS
2017), fastställda av International Valuation Standard Council (IVCS). Marknadsvärdet definieras
som det bedömda priset till vilken en tillgång skulle säljas för vid värdetidpunkten, mellan en villig
köpare och villig säljare utan intressegemenskap, där båda agerar välinformerade och utan tvång,
samt efter normal marknadsföring.
Värderingarna har utförts av värderare kvalificerade för uppdraget som har agerat som externa
värderare. Vi anser oss ha god kunskap om fastighetsmarknaden samt de aktuella
delmarknaderna, och därmed den kompetens som krävs för att genomföra värdebedömningarna.
Denna rapports användning är endast för den part till vilken den är utställd för specifika ändamål
som anges häri och inget ansvar accepteras från tredje part för hela eller delar av dess innehåll.
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Slutbedömning
Enligt den värdebedömning som redovisas i respektive fastighets kalkyl bedömer vi det
sammantagna marknadsvärdet, per värdetidpunkten mellan 10 december 2019 och 31 augusti
2020, till 6 604 790 000 SEK (Sex miljarder sexhundrafyra miljoner sjuhundranittio kronor).
Stockholm 2020-10-08
Newsec Advice AB

Linus Åhs

Fredrik Karlsson

Av Samhällsbyggarna
auktoriserad fastighetsvärderare

Av Samhällsbyggarna
auktoriserad fastighetsvärderare
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ALLMÄNNA VILLKOR FÖR VÄRDEUTLÅTANDE
Dessa allmänna villkor är gemensamt utarbetade av CBRE Sweden AB, Cushman & Wakefield Sweden AB, Forum Fastighetsekonomi AB,
FS Fastighetsstrategi AB, Newsec Advice AB, Savills Sweden AB och Svefa AB. De är utarbetade med utgångspunkt från God Värderarsed,
upprättat av Sektionen För Fastighetsvärdering inom Samhällsbyggarna och är avsedda för auktoriserade värderare inom Samhällsbyggarna.
Villkoren gäller från 2010-12-01 vid värdering av hela, delar av fastigheter, tomträtter, byggnader på ofri grund eller liknande
värderingsuppdrag inom Sverige. Såvitt ej annat framgår av värdeutlåtandet gäller följande;
1 Värdeutlåtandets omfattning
1.1 Värderingsobjektet omfattar i värdeutlåtandet angiven fast
egendom eller motsvarande med tillhörande rättigheter och
skyldigheter i form av servitut, ledningsrätt, samfälligheter
och övriga rättigheter eller skyldigheter som framgår av utdrag från Fastighetsregistret hänförligt till värderingsobjektet.
1.2 Värdeutlåtandet omfattar även, i förekommande fall, till
värderingsobjektet hörande fastighetstillbehör och byggnadstillbehör, dock ej industritillbehör i annan omfattning än vad
som framgår av utlåtandet.
1.3 Kontroll av inskrivna rättigheter har skett genom utdrag från
Fastighetsregistret. Den information som erhållits genom
Fastighetsregistret har förutsatts vara korrekt och fullständig,
varför ytterligare utredning av legala förhållanden och
dispositionsrätt ej vidtagits. Vad gäller legala förhållanden
utöver vad som framgår av Fastighetsregistret har dessa
enbart beaktats i den omfattning information därom lämnats
skriftligen av uppdragsgivaren/ägaren eller dennes ombud.
Förutom det som framgår av utdrag från Fastighetsregistret
samt av uppgifter som lämnats av uppdragsgivaren/ägaren
eller dennes ombud har det förutsatts att värderingsobjektet
inte belastas av icke inskrivna servitut, nyttjanderättsavtal
eller andra avtal som i något avseende begränsar fastighetsägarens rådighet över egendomen samt att värderingsobjektet
inte belastas av betungande utgifter, avgifter eller andra
gravationer. Vidare har det förutsatts att värderingsobjektet
inte är föremål för tvist i något avseende.
2
Förutsättningar för värdeutlåtande
2.1 Den information som innefattas i värdeutlåtandet har insamlats från källor som bedömts vara tillförlitliga. Samtliga
uppgifter som erhållits genom uppdragsgivaren/ägaren eller
dennes ombud och eventuella nyttjanderättshavare, har
förutsatts vara korrekta. Uppgifterna har endast kontrollerats
genom en allmän rimlighetsbedömning. Vidare har förutsatts
att inget av relevans för värdebedömningen har utelämnats av
uppdragsgivaren/ägaren eller dennes ombud.
2.2 De areor som läggs till grund för värderingen har erhållits
genom uppdragsgivaren/ägaren eller dennes ombud. Värderaren har förlitat sig på dessa areor och har inte mätt upp dem
på plats eller på ritningar, men areorna har kontrollerats
genom en rimlighetsbedömning. Areorna har förutsatts vara
uppmätta i enlighet med vid varje tillfälle gällande ”Svensk
Standard”.
2.3 Vad avser hyres- och arrendeförhållanden eller andra
nyttjanderätter, har värdebedömningen i förekommande fall
utgått från gällande hyres- och arrendeavtal samt övriga
nyttjanderättsavtal. Kopior av dessa eller andra handlingar
utvisande relevanta villkor har erhållits av uppdragsgivaren/ägaren eller dennes ombud.
2.4 Värderingsobjektet förutsätts dels uppfylla alla erforderliga
myndighetskrav och för fastigheten gällande villkor, såsom
planförhållanden etc, dels ha erhållit alla erforderliga myndighetstillstånd för dess användning på sätt som anges i utlåtandet.
3 Miljöfrågor
3.1 Värdebedömningen gäller under förutsättningen att mark eller
byggnader inom värderingsobjektet inte är i behov av sanering eller att det föreligger någon annan form av miljömässig
belastning.

3.2 Mot bakgrund av vad som framgår av 3.1 ansvarar värderaren
inte för den skada som kan åsamkas uppdragsgivaren eller
tredje man som en konsekvens av att värdebedömningen är
felaktig på grund av att värderingsobjektet är i behov av
sanering eller att det föreligger någon annan form av
miljömässig belastning.
4 Besiktning, tekniskt skick
4.1 Den fysiska konditionen hos de anläggningar (byggnader osv)
som beskrivs i utlåtandet är baserad på översiktlig okulär
besiktning. Utförd besiktning har ej varit av sådan karaktär att
den uppfyller säljarens upplysningsplikt eller köparens undersökningsplikt enligt 4 kap 19 § Jordabalken. Värderingsobjektet förutsätts ha det skick och den standard som okulärbesiktningen indikerade vid besiktningstillfället.
4.2 Värderaren tar inget ansvar för dolda fel eller icke uppenbara
förhållanden på egendomen, under marken eller i byggnaden,
som skulle påverka värdet. Inget ansvar tas för
• sådant som skulle kräva specialistkompetens eller speciella
kunskaper för att upptäcka.
• funktionen (skadefriheten) och/eller konditionen hos byggnadsdetaljer, mekanisk utrustning, rörledningar eller
elektriska komponenter.
5 Ansvar
5.1 Eventuella skadeståndsanspråk till följd av påvisad skada till
följd av fel i värdeutlåtandet skall framställas inom ett år från
värderingstidpunkten (datum för undertecknande av värderingen).
5.2 Det maximala skadestånd som kan utgå för påvisad skada till
följd av fel i värdeutlåtandet är 25 prisbasbelopp vid värderingstidpunkten.
6 Värdeutlåtandets aktualitet
6.1 Beroende på att de faktorer som påverkar värderingsobjektets
marknadsvärde förändras över tiden är den värdebedömning
som återges i utlåtandet gällande endast vid värdetidpunkten
med de förutsättningar och reservationer som angivits i utlåtandet.
6.2 Framtida in- och utbetalningar samt värdeutveckling som
redovisas i utlåtandet i förekommande fall, har gjorts utifrån
ett scenario som, enligt värderarens uppfattning, återspeglar
fastighetsmarknadens förväntningar om framtiden. Värdebedömningen innebär inte någon utfästelse om faktisk framtida
kassaflödes- och värdeutveckling.
7
Värdeutlåtandets användande
7.1 Innehållet i värdeutlåtandet med tillhörande bilagor tillhör
uppdragsgivaren och skall användas i sin helhet till det syfte
som anges i utlåtandet.
7.2 Används värdeutlåtandet för rättsliga förfoganden, ansvarar
värderaren endast för direkt eller indirekt skada som kan
drabba uppdragsgivaren om utlåtandet används enligt 7.1.
Värderaren är fri från allt ansvar för skada som drabbat tredje
man till följd av att denne använt sig av värdeutlåtandet eller
uppgifter i detta.
7.3 Innan värdeutlåtandet eller delar av det reproduceras eller
refereras till i något annat skriftligt dokument, måste värderingsföretaget godkänna innehållet och på vilket sätt
utlåtandet skall återges.
2017-01-18 Ver 3
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VÄRDERINGSINTYG FRÅN FORUM FASTIGHETSEKONOMI

VÄRDERINGSINTYG
På uppdrag av Offentliga Hus i Norden AB (publ), org.nr 556824-2696, har Forum Fastighetsekonomi AB bedömt marknadsvärdet avseende del av bolagets samlade fastighetsbestånd.
Värdetidpunkt är 2020-03-31 och 2020-06-30.
Det nu värderade beståndet utgörs av totalt 24 st värderingsenheter som utgörs av sammanlagt 27 registerfastigheter. Fastigheterna är belägna i sammanlagt 19 kommuner i Sverige.
Den totala uthyrbara arean uppgår till 64 681 kvm. Varje värderingsenhets marknadsvärde
har bedömts separat och värdebedömningen nedan utgör summan av samtliga värderingsobjekts marknadsvärden. Uppdraget är utfört av auktoriserade fastighetsvärderarna Filippa
Wibelius, Hans Westin, Hans Voksepp, Håkan Söderqvist, Madelene Gustafsson, Magnus
Hofström, Magnus Stenback och Victoria Tatti.
Metodik
Värderingen följer IVSC (International Valuation Standards Council) riktlinjer för värdering av
tillgångar.
Värderingen är upprättad i enlighet med ESMA:s uppdatering av CESR:s rekommendation för
tillämpning av kommissionens förordning om prospekt (Nr 809/2004).
Marknadsvärdet bedöms med en marknadsanpassad flerårig avkastningsanalys, dvs. en analys av förväntade framtida betalningsströmmar där alla indata (hyror, vakans/hyresrisk, driftoch underhållskostnader, fastighetsskatt etc, direktavkastningskrav, kalkylränta mm) ges värden som överensstämmer med de bedömningar marknaden kan antas göra under rådande
marknadssituation. Som grund för våra bedömningar om marknadens direktavkastningskrav
mm ligger ortsprisanalyser av gjorda jämförbara fastighetsköp.
Ett avkastningsbaserat nuvärde framräknas utgående från kalkylperiodens driftnetton efter
investeringar och restvärdet (dvs. det totala kapitalet vid kalkylslut). I förekommande fall beaktas olika värdetillägg eller värdeavdrag.
Underlag
Uppdraget är utfört enligt av uppdragsgivaren givna förutsättningar.
Värderingarna är utförda under perioden mars-juni 2020 och merparten har besiktats. Dessa
värderingar har genomförts med sedvanlig metodik.
Hyresdata har erhållits på fastighetsnivå tillsammans med uppgifter om pågående uthyrningar, uppsägningar och planerat underhåll etc. Officiella uppgifter om fastigheterna har
hämtats från Fastighetsdatasystemet och uppgifter om detaljplaner m m har inhämtats från
respektive myndighet.
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Värdeintyg Offentliga Hus i Norden AB (publ), org.nr 556824-2696
__________________________________________________________________________________

Värdebedömning
På begäran intygas härmed att de aktuella fastigheternas sammanlagda marknadsvärde vid
värdetidpunkten 2020-03-31 respektive 2020-06-30 och på basis av givna förutsättningar,
har bedömts till 676 700 000 kronor (sexhundra sjuttiosex miljoner sjuhundra tusen kronor).
I kassaflödeskalkylerna har bland annat följande bedömningar och antaganden gjorts:
− Kalkylstart 2020-04-01 och 2020-07-01
− Inflationen (KPI-förändring) är 2 % under kalkylperioden men 1 % under 2020 för värderingar med kalkylstart 2020-07-01.
− Hyresutvecklingen följer respektive hyreskontrakts villkor. Efter löptidens slut görs vid behov en marknadsanpassning och hyresutvecklingen följer sedan 100% av KPI.
− Kostnaderna för drift och underhåll utvecklas med 100% av KPI.
− Direktavkastningskravet vid kalkylslut har bedömts till 5,25% - 8,75 % beroende på fastighetstyp, läge och hyreskontraktsstruktur.
− Det genomsnittliga bedömda marknadsvärdet varierar mellan ca 4 100 och 23 800 kr/kvm
och med ett ovägt medel om ca 11 800 kr/kvm.
Stockholm 2020-10-08

FORUM FASTIGHETSEKONOMI AB

Filippa Wibelius
Civilingenjör

Hans Voksepp
Civilingenjör

Madelene Gustafsson
Civilingenjör

Magnus Stenback

Civilingenjör
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Hans Westin

Civilekonom

Håkan Söderqvist

Civilingenjör

Magnus Hofström

Civilingenjör

Victoria Tatti

Civilingenjör

INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I OFFENTLIGA HUS I NORDEN AB (PUBL)

Fastighet: Spoven 3, Ängelholm
Fastighetstyp: Vård och omsorg
Storlek: 2 659 m2
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Aktuell intjäningsförmåga

Detta avsnitt innehåller framåtriktade uttalanden som avspeglar Bolagets planer, uppskattningar och bedömningar.
Bolagets resultat kan komma att skilja sig väsentligen från det
som uttrycks i dessa framåtriktade uttalanden. Framåtriktade
uttalanden är baserade på nuvarande uppskattningar och antaganden, vilka har gjorts i enlighet med vad Bolaget känner
till. Sådana framåtriktade uttalanden är föremål för risker,
osäkerheter och andra faktorer som kan medföra att de
faktiska resultaten kan komma att avvika väsentligt från de
resultat som uttryckligen eller indirekt ligger till grund för, eller
beskrivs, i dessa uttalanden samt i andra delar av Prospektet
inklusive avsnittet ”Riskfaktorer”. Aktuell intjäningsförmåga är enligt Bolagets bedömning inte att jämställa med en
prognos för de kommande 12 månaderna utan är endast att
betrakta som en hypotetisk ögonblicksbild och presenteras
enbart för att illustrera intäkter och kostnader på årsbasis.
Bolaget har i sin offentliggjorda åttamånadersrapport för
perioden 1 januari - 31 augusti 2020 presenterat aktuell intjäningsförmåga, per den 31 augusti 2020, i syfte att ge en bild av
Bolagets momentana bedömda intjäningsförmåga. Den aktuella intjäningsförmågan som presenteras i detta avsnitt överensstämmer med den i åttamånadersrapporten för perioden 1
januari - 31 augusti 2020 offentliggjorda aktuella intjäningsförmågan per den 31 augusti 2020.

som avyttrats men som inte frånträtts per den 31 augusti
2020 i intjäningsförmågan. Bolagets resultaträkning påverkas
dessutom av centrala administrationskostnader, finansiella
kostnader i form av räntor, värdeutvecklingen i fastighetsbeståndet samt kommande fastighetsförvärv och/eller fastighetsförsäljningar. Ytterligare resultatpåverkande poster är
värdeförändringar avseende derivat. Inget av detta beaktas i
den aktuella intjäningsförmågan. Intjäningsförmågan baseras
på fastighetsbeståndets kontrakterade hyresintäkter inklusive
tillägg per balansdagen samt budgeterade fastighetskostnader.
Bolagets resultat kan komma att skilja sig väsentligt från det
som uttryckts i dessa uttalanden.
Den aktuella intjäningsförmågan ska läsas tillsammans med övrig information i Prospektet. För definitioner och avstämningstabeller, vänligen se avsnitten ”Finansiell information i sammandrag - Finansiella och icke-finansiella definitioner” samt ”
Finansiell information i sammandrag - Avstämningstabeller”.

MSEK

Totalt

Hyresintäkter

577,3

Fastighetskostnader

-154,9

Driftnetto

422,4

Avkastning1

4,9%

1. Driftnetto på tolvmånadersbasis i relation till fastighetsvärde.

REDOGÖRELSE FÖR DE VIKTIGASTE
ANTAGANDENA SOM LIGGER TILL GRUND
FÖR AKTUELLA INTJÄNINGSFÖRMÅGAN
Nedan presenteras Bolagets intjäningsförmåga på tolvmånadersbasis med beaktande av Bolagets fastighetsbestånd
per den 31 augusti 2020. Intjäningsförmågan innehåller ingen
bedömning av hyres- eller vakansförändringar eller fastighetsförvärv som ännu inte tillträtts. Vidare exkluderas det
marknadsmässiga värdet om 349 MSEK för de fastigheter

# Tillträde/Frånträde

Förvärv/Avyttring

Status

Fastighet/Portfölj

AVTAL OM FÖRVÄRV OCH AVYTTRING MED 		
TILLTRÄDE ELLER FRÅNTRÄDE EFTER
31 AUGUSTI 2020
Bolaget genomför fortlöpande förvärv och avyttringar av
fastigheter. Nedan presenteras de förvärv och avyttringar
som Bolaget avtalat om men som tillträddes eller frånträddes
efter den 31 augusti 2020.

Fastighetsvärde, MSEK

Kontrakterade årliga
hyresintäkter, MSEK

Driftnetto
MSEK

1

31 december 2020

Förvärv

Signerat

Göteborg Önnered 45:11

400

22.7

20.4

2

30 september 20201

Avyttring

Signerat

Portfölj med industrifastigheter

349

25.8

11.3

3

30 september 20201

Avyttring

Signerat

Ägarandel i SBS

n/a

n/a

Finansiell tillgång, MSEK
199

1. Frånträde skedde den 30 september 2020.
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AKTUELL INTJÄNINGSFÖRMÅGA

REVISORS RAPPORT AVSEENDE AKTUELL INTJÄNINGSFÖRMÅGA

OBEROENDE REVISORS RAPPORT AVSEENDE INTJÄNINGSFÖRMÅGA
TILL STYRELSEN I OFFENTLIGA HUS I NORDEN AB (PUBL) ORG NR 556824-2696
Vi har fått i uppdrag att lämna en rapport om den uppgiften om aktuella

redovisningsprinciper som används för intjäningsförmågan är i över-

intjäningsförmåga för Offentliga Hus i Norden AB (publ) prospekt per

ensstämmelse med koncernens redovisningsprinciper.

den 13 oktober 2020.
Vi anser att de bevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga
Intjäningsförmågan och de väsentliga antaganden som intjäningsför-

som grund för vårt uttalande.

mågan är baserad på har upprättats av Offentliga Hus i Norden AB:s
(publ) styrelse och verkställande direktören för att uppfylla kraven i den

Vi har ingen skyldighet att lämna och lämnar inte heller något uttalande

delegerade förordningen (EU) 2019/980 om prospekt, bilaga 1, avsnitt 11.

avseende möjligheten för Offentliga Hus i Norden AB (publ) att uppnå
den aktuella intjäningsförmågan eller de antaganden som ligger till

STYRELSENS OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRENS
ANSVAR

grund för upprättandet av sammanställningen av den aktuella intjä-

Det är styrelsens och verkställande direktörens som har ansvar för att

som använts i sammanställningen av den aktuella intjäningsförmågan

upprätta aktuell intjäningsförmåga, i enlighet med kraven i den delege-

utöver det ansvar som vi har för de revisorsrapporter avseende histo-

rade förordningen (EU) 2019/980, bilaga 1 punkterna 11.2 och 11.3 och

risk finansiell information som vi lämnat tidigare.

ningsförmågan. Vi tar inte något ansvar för sådan finansiell information

vägledningen ”ESMA update of the CESR recommendations – The
consistent implementation of Commission Regulation (EC) No

UTTALANDE

809/2004 implementing the Prospectus Directive”.

Eftersom intjäningsförmågan samt dess antaganden avser framtiden
och har upprättats med grund i antaganden om framtida händelser och

VÅRT OBEROENDE OCH VÅR KVALITETSKONTROLL

åtgärder som till sin natur är mycket osäkra, kan vi inte uttala oss om

Vi har följt kraven på oberoende och andra yrkesetiska krav i Sverige,

det verkliga utfallet av de resultat som prognosticeras kommer att mot-

som bygger på grundläggande principer om hederlighet, objektivitet,

svara de som visas i intjäningsförmågan. Avvikelserna kan komma att

professionell kompetens och vederbörlig omsorg, sekretess och profes-

bli väsentliga.

sionellt uppträdande.
Enligt vår uppfattning har den aktuella införtjäningsförmågan sammanRevisionsföretaget tillämpar ISQC 1 (International Standard on Quality

ställts på ett riktigt sätt enligt de förutsättningar som anges ovan och

Control) och har därmed ett allsidigt system för kvalitetskontroll vilket

dessa förutsättningar överensstämmer med de redovisningsprinciper

innefattar dokumenterade riktlinjer och rutiner avseende efterlevnad

som tillämpas av Offentliga Hus i Norden AB (publ).

av yrkesetiska krav, standarder för yrkesutövningen och tillämpliga krav
i lagar och andra författningar.

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR
Intjäningsförmågan och vår rapport om den har utarbetats för det syfte

REVISORNS ANSVAR

som anges i det inledande stycket och är därför inte lämplig för ett

Vårt ansvar är att uttala oss om intjäningsförmågan har sammanställts

annat ändamål.

av styrelsen i enlighet med den grund för upprättande av intjäningsförmågan som beskrivits ovan och att denna grund är förenlig med Offent-

Stockholm den 13 oktober 2020

liga Hus i Norden AB:s (publ) redovisningsprinciper.
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
Vi har utfört uppdraget i enlighet med International Standard on Assurance Engagements (ISAE) 3000 Andra bestyrkandeuppdrag än revisioner och översiktliga granskningar av historisk finansiell information

Magnus Thorling

(omarbetad) samt ISAE 3400 Granskning av framtida finansiell informa-

Auktoriserad revisor

tion (“The Examination of Prospective Financial Information”) som har
utfärdats av International Auditing and Assurance Standards Board.
Vårt arbete inkluderade utvärdering av styrelsens processer för sammanställningen av intjäningsförmågan och utvärdera om grunden för
den redovisning som används för intjäningsförmågan överensstämmer
med koncernens redovisningsprinciper.
Vi planerade och utförde vårt arbete för att uppnå en rimlig grad av
säkerhet om att intjäningsförmågan har presenterats på ett sätt som är
jämförbart med den historiska finansiella informationen och att de
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Fastighet: Eldsund 6:6, Strängnäs
Fastighetstyp: Utbildning
Storlek: 29 059 m2
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FINANSIELL INFORMATION I SAMMANDRAG

Finansiell information
i sammandrag

Den finansiella informationen som redovisas nedan har hämtats från Offentliga Hus reviderade
koncernredovisningar för räkenskapsåren som avslutades den 31 december 2017, 2018 och 2019, vilka
har upprättats i enlighet med IFRS, och reviderats av Offentliga Hus oberoende revisor i enlighet med
vad som anges i deras rapport (RevR 5), om inte något annat anges. Informationen har även hämtats
från den oreviderade delårsrapporten för perioden 1 januari – 30 juni 2020 (med jämförelsesiffror för
motsvarande period 2019), vilken har upprättats i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering.
Följande information bör läsas tillsammans med avsnittet “Operationell och finansiell översikt”,
”Kapitalisering, skuldsättning och annan finansiell information” samt Offentliga Hus reviderade koncernredovisningar för räkenskapsåren som avslutades den 31 december 2017, 2018 och 2019 och den
oreviderade delårsrapporten för perioden 1 januari – 30 juni 2020 (med jämförelsesiffror för motsvarande period 2019) samt den översiktligt granskade delårsinformationen för perioden 1 januari – 31
augusti 2020 vilken har hämtats från Bolagets interna rapporteringssystem och upprättats i enlighet
med gällande bestämmelser i årsredovisningslagen, vilka har inkluderats i Prospektet (se avsnittet
”Historisk finansiell information”).
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Koncernens resultaträkning

De sexmånadersperioder som
avslutades den 30 juni
TSEK

2020

Helåren som avslutades
den 31 december

2019

2019

Hyresintäkter
Övriga intäkter
Summa rörelsens intäkter
Fastighetskostnader

2018

2017

(Reviderat)

(Oreviderat)
241 195

136 417

320 063

207 553

1 951

2 427

2 601

7 623

135 498
297

243 146

138 844

322 664

215 176

135 795

-89 849

-51 468

-110 231

-61 716

-32 296

Driftnetto

153 297

87 376

212 433

153 460

103 499

Central administration

-23 115

-16 769

-36 511

-40 482

-17 567

Finansiella intäkter
Finansiella kostnader

445

4

951

4 068

-

-78 853

-46 256

-104 176

-78 004

-48 063

Övriga finansiella kostnader

-9 739

-4 132

-10 201

-8 241

-

Förvaltningsresultat

42 035

20 223

62 496

30 801

37 869
-

Andelar från intresseföretag

913

-

-3 026

17 962

-6 086

3 137

-4 687

2 817

-

-119 699

64 658

177 717

663 377

120 417

Värdeförändring derivat

-16 274

-17 595

-9 987

-3 116

-

Resultat före skatt

-99 111

70 422

222 513

711 842

158 286

Aktuell skatt

-3 720

-9 825

-16 644

-4 656

-3 794

Uppskjuten skatt

24 970

2 720

-40 359

-160 514

-35 746

Årets/periodens resultat från kvarvarande verksamhet

-77 861

63 317

165 510

546 672

118 746

Realiserade värdeförändringar fastigheter
Orealiserade värdeförändringar fastigheter

Årets resultat från avvecklad verksamhet

-

-

-

7 908

15 351

-77 861

63 317

165 510

554 579

134 097

Resultat per aktie före utspädning, kr1

0,39

0,32

0,83

2,73

0,61

Resultat per aktie efter utspädning, kr

0,39

0,32

0,83

2,73

0,61

Resultat per aktie före utspädning1

0,39

0,32

0,83

2,77

0,68

Resultat per aktie efter utspädning

0,39

0,32

0,83

2,77

0,68

Summa totalresultat för året/perioden
Resultat per aktie, räknat på resultat från kvarvarande
verksamheter hänförligt till moderföretagets ägare:

Resultat per aktie, räknat på resultat hänförligt till
moderföretagets stamaktieägare:

1. Baserat på antal utestående aktier per dagen för Prospektet.
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Koncernens balansräkning

Per den 30 juni
TSEK

2020

Per den 31 december
2019

2019

(Oreviderat)

2018

2017

(Reviderat)

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar

7 436 082

4 758 865

7 247 700

3 938 034

Finansiella anläggningstillgångar

257 561

185 422

243 158

138 311

0

7 693 643

4 944 287

7 490 858

4 076 345

1 986 112

Summa anläggningstillgångar

1 986 112

Omsättningstillgångar
Kundfordringar

17 175

4 210

8 848

7 920

628

Övriga kortfristiga fordringar

169 760

374 828

75 312

84 132

29 348

Förutbetalda konstader och upplupna intäkter

148 716

40 375

26 916

20 069

2 822

Likvida medel

87 809

73 728

116 796

77 159

355 344

-

-

416 971

Summa omsättningstillgångar

423 460

493 141

227 872

189 280

805 113

SUMMA TILLGÅNGAR

8 117 103

5 437 428

7 718 730

4 265 625

2 791 225

500

500

500

500

50

-

-

74 952
348 409

Tillgångar som innehas för försäljning

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital som kan hänföras till moderbolagets aktieägare
Aktiekapital
Pågående nyemission
Övrigt tillskjutet kapital

971 806

964 697

971 806

414 697

Hybridobligation

575 000

-

575 000

-

-

Balanserad vinst inklusive årets resultat

989 181

1 020 029

1 078 702

956 712

352 631

2 536 487

1 985 226

2 626 008

1 371 909

776 042

Summa eget kapital
Långfristiga skulder
Uppskjutna skatteskulder
Skulder till kreditinstitut
Obligationslån

279 858

266 571

304 693

264 334

105 436

2 600 854

2 150 169

2 447 925

1 768 574

1 057 959

676 228

686 456

1 238 891

683 605

381 134

Leasingskuld

47 493

-

43 413

-

-

Derivat

27 567

20 711

12 016

3 116

-

Övriga långfristiga skulder

32 891

-

-

-

-

3 664 891

3 123 907

4 046 938

2 719 629

1 544 529

1 351 436

128 416

697 245

53 987

61 764

45 481

37 600

53 162

42 768

14 485

Summa långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Kortfristiga skulder till kreditinstitut
Leverantörsskulder
Skuld till ägarbolag
Aktuella skatteskulder

-

-

2 633

4 825

1 398

11 942

7 702

15 363

-

6 675

Övriga kortfristiga skulder

253 949

9 250

168 378

303

704

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

252 917

145 326

109 002

72 204

45 844

-

-

-

-

339 784

Skulder som har ett direkt samband med tillgångar som innehas
för försäljning
Summa kortfristiga skulder

1 915 725

328 294

1 045 783

174 087

470 654

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

8 117 103

5 437 428

7 718 730

4 265 625

2 791 225
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Koncernens kassaflödesanalys

De sexmånadersperioderna som
avslutades den 30 juni
TSEK

2020

Helåren som avslutades
den 31 december

2019

2019

(Oreviderat)

2018

2017

(Reviderat)

Kassaflöde för rörelsen
Driftnetto

153 297

87 376

212 433

153 460

103 499

Central administration

-23 115

-16 769

-36 511

-40 482

-17 567

651

658

1 249

588

38

Övriga ej kassaflödespåverkande poster

-

367

-

-

-

Erhållen ränta

6

4

-

158

-

-87 038

-40 142

-96 177

-81 010

-51 979

-3 148

-7 553

-1 238

-8 601

-7 569

40 653

23 941

79 756

24 113

26 422

-16 913

Avskrivningar

Betald ränta
Betalda inkomstskatter
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av
rörelsekapitalet
Kassaflöde från förändring av röreslekapitalet
Ökning (–)/minskning (+) av kortfristiga fordringar

-180 088

-325 003

-34 842

-77 042

Ökning (+)/minskning (–) av kortfristiga skulder

239 133

65 612

206 421

48 420

410

Kassaflöde från den löpande verksamheten

99 698

-235 450

251 335

-4 509

9 919

-292 682

-815 940

-3 181 617

-1 289 435

-243 675

-57 787

-3 257

-3 350

-8 628

-

-2 255

-265

-504

-6 382

-

9 300

49 150

59 076

6 000

-

-

-

-49 906

-

-

-10 000

-

-

-

-

-343 423

-770 312

-3 176 300

-1 298 445

-243 675

Kassaflöde från investeringsverksamheten
Investeringar i förvaltningsfastigheter
Investeringar i pågående nyanläggningar
Investeringar i inventarier
Avyttring fastigheter
Investering i intresseföretag
Investeringar i övriga finansiella tillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
-

-

564 939

-

-

Upptagna lån

Hybridobligation

482 030

479 444

1 948 031

1 354 741

1 007 181

Amortering av lån

-247 173

-27 133

-80 476

-314 294

-429 600

Teckningsoptioner

-

-

7 109

-

-

Aktieägartillskott

-

550 000

550 000

-

-

-20 119

-

-

-

-

Betald utdelning hybridobligation
Lämnad utdelning
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Avgående kassa hänförligt till avvecklad verksamhet

-

-

-25 000

-25 000

-25 000

214 738

1 002 331

2 964 602

1 015 447

552 581

-

-

-

4 351

-3 337
315 488

Minskning/ökning av likvida medel
Årets/periodens kassaflöde

-28 987

-3 431

39 637

-283 156

Likvida medel vid årets början

116 796

77 159

77 159

360 315

44 827

87 809

73 728

116 796

77 159

360 315

Likvida medel vid årets/periodens slut
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Utvalda nyckeltal36

Offentliga Hus använder så kallade icke IFRS-mått som ett
komplement till de nyckeltal som generellt utgör god redovisningssed. Långsiktigt substansvärde (EPRA NAV) är ett
icke IFRS-mått som Offentliga Hus anser är av betydelse för
investerare i och med att den möjliggör en bättre bedömning
av Offentliga Hus finansiella ställning. Den information som
presenteras i tabellen nedan har beräknats baserat på uppgifter från Offentliga Hus historiska finansiella information för
räkenskapsåren som avslutades den 31 december 2017, 2018
och 2019 och uppgifter från Bolagets historiska finansiella
information för perioderna som avslutades den 30 juni 2020

(med jämförelsesiffror för motsvarande period 2019). Notera
att beräkningen ej framgår av Bolagets sedvanliga räkenskaper samt inte omfattas av revisionsberättelsen.
För en beskrivning av beräkningen av icke IFRS-mått som
används i Prospektet samt anledningen för användningen,
se avsnitt ”Finansiell information i sammandrag – Finansiella och icke-finansiella definitioner” samt avsnitt ”Finansiell
information i sammandrag – Avstämningstabeller” för härledning av icke IFRS-mått.

De sexmånadersperioderna som
avslutades den 30 juni
NYCKELTAL

2020

Helåren som avslutades
den 31 december

2019

2019

(Oreviderat)

2018

2017

(Reviderat)

Substansvärde (MSEK)
Eget kapital enligt balansräkning

2 536

1 985

2 626

1 372

776

Återläggning:
Derivat enligt balansräkning
Uppskjuten skatteskuld

28

21

12

3

-

280

267

305

264

105

Avdrag:
Hybridkapital
Långsiktigt substansvärde (EPRA NAV)

-575

-

-575

-

-

2 269

2 273

2 368

1 639

881

Finansiella och icke-finansiella
definitioner
ICKE IFRS-MÅTT

DEFINITION

Långsiktigt substansvärde (EPRA NAV)

Redovisat eget kapital efter avdrag för hybridkapital Nyckeltalet ger ett justerat och kompletterande

MOTIVERING FÖR ANVÄNDARE

och återläggning för derivat och redovisad uppskju- mått på storleken på eget kapital beräknat på ett för
ten skatteskuld enligt balansräkningen.
Driftnetto
Ekonomisk uthyrningsgrad. %

noterade fastighetsbolag enhetligt sätt.

Totala intäkter minus kostnader för underhåll, drift Nyckeltalet visar Bolagets intäkter efter direkta
samt fastighetsskatt.

fastighetskostnader.

Årets hyresintäkter i förhållande till kontrakterad

Nyckeltalet används för att underlätta vid jämförelse

årshyra samt bedömd marknadshyra för vakanta

med bolag inom branschen samt ur perspektivet att

lokaler.

påvisa bolagets fokus på långsiktiga och stabila
hyresgäster, såsom kommuner och landsting.

Soliditet, %

Eget kapital i procent av balansomslutningen på

Nyckeltalet används för att belysa

balansdagen.

Bolagets finansiella stabilitet.

Belåningsgrad (LTV), %

Nettoskuld i förhållande till balansomslutning

Nyckeltalet används för att belysa Bolagets finan-

Säkerställd belåningsgrad, %

Säkerställda skulder i procent av fastigheternas

Nyckeltalet används för att belysa Bolagets finan-

värde.

siella stabilitet.

siella risk.

36. För definitioner, se avsnittet ”Finansiell information i sammandrag – Finansiella och icke-finansiella definitioner” nedan. För avstämningstabeller för icke IFRS-mått,
se avsnitt ”Finansiell information i sammandrag – Avstämningstabeller”.
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Avstämningstabeller

Nedanstående tabell redovisar avstämning avseende historiska nyckeltal.

Beräkning av alternativa nyckeltal

De sexmånadersperioderna som
avslutades den 30 juni
2020

Helåren som avslutades
den 31 december

2019

2019

(Oreviderat)

2018

2017

(Reviderat)

Substansvärde (MSEK)
Eget kapital, enligt balansräkning

2 536

1 985

2 626

1 372

776

Återläggning:
Derivat enligt balansräkning
Uppskjuten skatteskuld

28

21

12

3

-

280

267

305

264

105

Avdrag:
Hybridkapital

-575

-

-575

-

-

Långsiktigt substansvärde (EPRA NAV)

2 269

2 273

2 368

1 639

881

2 536 487

1 985 226

2 626 008

1 371 909

776 042

8 117 103

5 437 428

7 718 730

4 265 625

2 791 225

31,2

36,5

34,0

32,2

27,8

Långfristiga räntebärande skulder

3 277 082

2 836 625

3 686 816

2 452 179

1 439 093

Kortfristiga räntebärande skulder

1 351 436

128 416

697 245

53 987

61 764

Räntebärande skulder total

4 628 518

2 965 041

4 384 061

2 506 166

1 500 857

8 117 103

5 437 428

7 718 730

4 265 625

2 791 225

57,02

54,53

56,80

58,75

53,77

Soliditet
Eget kapital, TSEK
Balansomslutning, TSEK
Soliditet, %
Belåningsgrad

Summa tillgångar
Belåningsgrad (LTV), %
Säkerställd belåningsgrad
Räntebärande skulder till kreditinstitut

3 384 290

2 278 585

3 145 170

1 822 561

1 119 723

Fastighetsvärde

7 381 380

4 734 455

7 192 802

3 915 104

1 977 723

45,85

48,13

43,73

46,55

56,61

Säkerställd belåningsgrad, %
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Fastighet: Årjäng 4:79, Årjäng
Fastighetstyp: Vård och omsorg
Storlek: 8 809 m2
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Operationell och finansiell översikt

Nedanstående diskussion och analys av Koncernens finansiella ställning och verksamhetsresultat för de sexmånadersperioder som avslutades den 30 juni 2020 respektive 2019 och
helåren som avslutades den 31 december 2019, 2018 respektive 2017 ska läsas tillsammans med avsnittet ”Finansiell
information i sammandrag” och avsnittet ”Historisk finansiell
information”.
I diskussionen nedan nämns vissa poster och operationella
mått som inte presenteras i enlighet med IFRS. Definitioner
och förklaringar av dessa mått återfinns i avsnittet ”Finansiell
information i sammandrag - Finansiella och icke-finansiella
definitioner”.
Den operationella och finansiella översikten innehåller framåtriktad information som återspeglar Koncernens nuvarande förväntningar, uppskattningar och antaganden gällande
Koncernens bransch, verksamhet, strategi och momentana
intjäningsförmåga. Denna framåtriktade information utgör inga
garantier för framtida resultat och Koncernens faktiska resultat kan skilja sig väsentligt från de som redogörs för i denna
framåtriktade information. Faktorer som kan orsaka eller bidra
till skillnaderna inkluderar, men är inte begränsade till, vad som
anges nedan och på annan plats i detta Prospekt, i synnerhet
avsnitten ”Riskfaktorer” och ”Framåtriktade uttalanden”.

ÖVERSIKT
Offentliga Hus är ett tillväxtorienterat fastighetsbolag som på
ett långsiktigt och hållbart sätt äger och förvaltar Samhällsfastigheter. Via en kombination av ett aktivt deltagande på den
svenska marknaden för fastighetstransaktioner och utveckling
av befintligt bestånd har Offentliga Hus som vision att vara en
ledande samarbetspartner till aktörer inom svensk välfärd och
tillhandahålla långsiktiga och hållbara fastighetslösningar.
Bolaget äger ett fastighetsbestånd i Sverige om 141 fastigheter med ett totalt marknadsvärde om 8,6 MDSEK per den
31 augusti 2020. Fastighetsbeståndet är diversifierat över 72
kommuner och har en total yta om cirka 518 000 kvadratmeter. 83 procent av fastighetsbeståndet sett till fastighetsvärde
består av Samhällsfastigheter. Offentliga Hus definierar en
fastighet som Samhällsfastighet i de fall där mer än 50 procent av kontrakterad årshyra härrör från direkt eller indirekt
skattefinansierade hyresgäster. I alla fall då 50 procent eller
mindre än 50 procent av kontrakterad årshyra härrör från
direkt eller indirekt skattefinansierade hyresgäster definieras
fastigheten som en kommersiell fastighet. Offentliga Hus
huserar en viktig del av Sveriges välfärd, däribland polis, vård
och omsorg såväl som skolor och utbildningslokaler. Hyresgästerna inom dessa verksamhetsgrenar utgörs i normalfallet
av stat, kommun eller regioner, eller av privatägda operatörer
inom vård, omsorg eller utbildning som bedriver verksamhet
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på uppdrag av stat, kommun eller region. Genom sin fastighetsförvaltning genererar Koncernen därmed hyresintäkter
från offentligt finansierade hyresgäster, såsom kommuner,
regioner och statliga myndigheter. Hyresintäkterna och
effektiv fastighetsförvaltning utgör grunden för Koncernens
intjäningsförmåga och inom ramen för fastighetsförvaltning
arbetar Bolaget kontinuerligt med underhåll och utveckling
av fastigheterna för att möta hyresgästernas skiftande behov
över tid. Bolaget gör även fastighetsaffärer varigenom nya
fastigheter förvärvas och fastigheter som inte bedöms möta
Bolagets strategi för fastighetsförvaltningen avyttras.

NYCKELFAKTORER SOM PÅVERKAR
KONCERNENS RÖRELSERESULTAT

		

Allmänna ekonomiska förutsättningar och demografisk
utveckling
Offentliga Hus affärsaktiviteter och rörelseresultat påverkas
av ett antal allmänna ekonomiska och demografiska faktorer
som ligger utanför Koncernens kontroll.
Mot bakgrund av Koncernens fokus på Samhällsfastigheter
i Sverige påverkas Offentliga Hus i synnerhet av den utveckling som sker på och i relation till fastighetsmarknaden
i Sverige, makroekonomiska indikatorer, däribland bruttonationalprodukten (”BNP”), arbetslöshet och sysselsättning,
ränteutvecklingen, inflation och befolkningstillväxt. Utbrottet av COVID-19 och den efterföljande globala nedgången i
konjunkturen kan påverka fastighetsmarknaden då sjunkande
fastighetspriser kan resultera i att tillgångar behöver skrivas
ned och därigenom belastar Koncernens resultat. Se ”Marknadsöversikt” för mer information om allmänna ekonomiska
villkor och demografisk utveckling som påverkar marknaderna där Koncernen bedriver verksamhet.
BNP anses vara en indikator på ett lands allmänna ekonomiska villkor och levnadsstandard. Sveriges statsskuld i
förhållande till BNP per den 31 december 2019 uppgick till 22,4
procent och förväntas sjunka till 21 procent under 2020. Sveriges statsskuld i förhållande till BNP är bland de lägsta bland
EU:s medlemsländer, för vilka genomsnittet uppmättes till 84
procent per utgången av det tredje kvartalet 2019. Samtidigt
är den privata skuldsättningsgraden i Sverige bland de högsta
i EU, vilket delvis förklaras av den senaste tidens starka prisuppgång på bostäder och det låga ränteläget. Arbetskraften
växte något snabbare än sysselsättningsgraden 2019, vilket
resulterade i att arbetslösheten steg till 6,8 procent 2019 från
6,3 procent 2018. Som en konsekvens av alltfler varslingar och
permitteringar till följd av den pågående Covid-19-pandemin
bedömer Konjunkturinstitutet att arbetslösheten kommer att
uppgå till 8,5 procent 2020 och nå toppen 2021 på 9,6 procent
för att sedan sjunka till en normaliserad nivå kring 7,2 procent
år 2024.
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I december 2019 höjde Sveriges riksbank reporäntan till 0,00
procent från tidigare -0,25 procent och lämnade därmed en
fem år lång period av minusränta. Konjunkturinstitutet bedömer att räntan inom en överskådlig framtid kommer att ligga
vara kvar på 0,00 procent och att en höjning inte kommer att
ske förrän 2024. Den fortsatt låga räntan i kombination med
en relativt god tillgång till finansiering bedöms ge en fortsatt
bra förutsättning för tillväxt på fastighetsmarknaden.

vilket motsvarar en årlig tillväxttakt om 0,6 procent. Genomsnittstillväxten för övriga medlemsländer i EU väntas uppgå
till 0,1 procent under samma period. Personer under 19 år
och personer över 80 år är de två grupper som förväntas
växa snabbast de närmsta fem åren. En ökande urbanisering
i kombination med ett demografiskt skifte ställer allt högre
krav på och behov av investeringar i Samhällsfastigheter.

Sveriges riksbank har trots dess expansiva finans- och penningpolitikiska åtgärder, med undantag för 2018, inte lyckats
att hålla det långsiktiga inflationsmålet om 2,0 procent de senaste åren. Inflationstakten utvecklades positivt mellan 2015
och 2018 men föll tillbaka något under 2019. I augusti 2020
uppgick inflationstakten, som mäts genom konsumentprisindex med fast ränta (KPIF), till 0,7 procent, vilket är lägre än
samma period 2019 då inflationstakten uppgick till 1,3 procent.
Konjunkturinstitutet bedömer att inflationen kommer att vara
lägre än 2,0 procent de närmsta fyra åren.

Hyresintäkter
Hyresintäkter utgör Offentliga Hus primära källa till löpande
intäkter och påverkas av antalet fastigheter och den uthyrningsbara ytan i Koncernens fastighetsbestånd, samt av
uthyrningsgraden. I nedanstående tabell redovisas Koncernens
hyresintäkter för de sexmånadersperioder som avslutades den
30 juni 2020 respektive 2019 och helåren som avslutades den 31
december 2019, 2018 respektive 2017, tillsammans med antalet
fastigheter och den uthyrningsbara ytan i Koncernens fastighetsbestånd samt uthyrningsgraden vid slutet av varje period.

Sveriges befolkning uppmättes till drygt 10,3 miljoner i december 2019 och förväntas växa till 10,8 miljoner år 2025,

De sexmånadersperioderna som
avslutades den 30 juni
2020

2019

Helåren som avslutades
den 31 december
2019

(Oreviderat)
Hyresintäkter, TSEK

2017

243 146

138 844

320 063

207 553

217

213

217

212

91

496 000

367 400

466 000

360 000

178 000

94,7

96,1

94,4

97,0

96,0

Antal fastigheter
Antal kvadratmeter

2018
(Reviderat)

Ekonomisk uthyrningsgrad, (%)

Som framgår av tabellen har den höga uthyrningsgraden, i
kombination med förvärv och investeringar i befintliga fastigheter, möjliggjort för Offentliga Hus att fortsätta att öka sina
hyresintäkter varje period. Koncernens strategi bygger på att
ju högre specialiseringsgrad en fastighet har, desto längre ska
hyresavtalet vara. En högre grad av specialisering ger enligt
Bolagets uppfattning underlag för längre hyresrelationer, vilket exempelvis innefattar skolor och äldreboenden. En lägre
grad av specialisering, exempelvis kontor för offentlig förvaltning, har oftare jämfört med mer specialiserade samhällshyresgäster en kortare förväntad hyresgästrelation men innebär
vanligtvis bättre möjlighet att snabbt ställa om fastigheten
till nya hyresgäster och omförhandla hyror. Oavsett specialiseringsgraden av fastigheten gäller dock att Bolaget ogärna
äger fastigheter i geografier med svag efterfrågan på lokaler.
Den viktade genomsnittliga återstående löptiden för Koncernens kontrakt uppgick per den 31 december 2019 till 4,8 år.

135 498

Koncernen förväntar sig att hyresintäkterna kommer att
fortsätta att öka under kommande perioder, som en följd av
en tillväxt av Koncernens fastighetsbestånd samt som en följd
av ökade fastighetsrenoveringar och mer fokus på fastighetsutvecklingsverksamhet.

Vidare fokuserar Koncernen på selektiva förvärv av ytterligare
Samhällsfastigheter för att fortsätta öka sitt fastighetsbestånd och därigenom hyresintäkterna. Koncernledningen har
många års erfarenhet av förvärv och förvaltning av kommersiella fastigheter vilket inkluderat Samhällsfastigheter med
stabila direkt eller indirekt skattefinansierade hyresgäster
som motparter.
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Fastighetskostnader och kostnader för central administration
Koncernens fastighetskostnader, som består av taxebundna
kostnader, fastighetsskatt, övriga direkta fastighetskostnader
och övriga externa kostnader, har ökat under den granskade
perioden, i takt med att fastighetsbeståndet vuxit. Övriga
direkta fastighetskostnader, som främst består av kostnader
för löpande och planerat underhåll av fastigheterna, är den
största komponenten i Koncernens totala fastighetskostnader. Taxebundna kostnader, som främst består av tariffbaserade kostnader, såsom el, avfallshantering, kostnader för
vatten, värme och kyla. I viss mån är väderrelaterade säsongsvariationer en variabel för driftskostnaderna, eftersom
snöröjning och värmekostnader historiskt resulterat i att taxebundna kostnader har varit högst under det första kvartalet
varje år. Kostnaderna för fastighetsskatt har historiskt varit
den minsta beståndsdelen i Koncernens fastighetskostnader,
eftersom en stor andel av Koncernens fastighetsbestånd,

däribland de flesta Samhällsfastigheter i Sverige, är undantagna från fastighetsskatt.
Kostnader för central administration utgör kostnader för
funktioner på koncernövergripande nivå som inte är direkt
hänförbara till fastighetsförvaltningen, såsom koncernledning, transaktioner, marknadsföring, redovisning och revision,
finansiering, finansiell rapportering, IT och regelefterlevnad.
Kostnader för central administration korrelerar till viss mån
med tillväxt i antal förvaltningsfastigheter, dock finns det
skalfördelar då de flesta funktioner för koncernledning inte
växer linjärt med balansräkningens tillväxt.
I nedanstående tabell redovisas Koncernens kostnader fördelade efter kostnadsslag för de sexmånadersperioder som
avslutades den 30 juni 2020 respektive 2019 och helåren som
avslutades den 31 december 2019, 2018 respektive 2017.

De sexmånadersperioderna som
avslutades den 30 juni
2020

2019

Helåren som avslutades
den 31 december
2019

(Oreviderat)

2018

2017

(Reviderat)

Taxebundna kostnader

-37 364

-20 925

-46 397

-23 609

Fastighetsskatt

-6 096

-3 611

-11 943

-6 882

-1 795

-45 739

-26 274

-50 642

-30 637

-20 877
-195

Övriga direkta fastighetskostnader
Avskrivningar
Personalkostnader
Övriga externa kostnader
Summa

-11 409

-651

-658

-1 249

-588

-7 880

-3 602

-5 448

-6 404

-

-15 234

-13 167

-31 062

-34 078

-15 587

-112 964

-68 237

-146 742

-102 198

-49 863

-89 849

-51 468

-110 231

-61 716

-32 296

-23 115

-16 769

-36 511

-40 482

-17 567

-112 964

-68 237

-146 742

-102 198

-49 863

Fördelat i resultaträkningen
Fastighetskostnader
Central administration
Summa

Förändringar i fastighetsbeståndets värde
I enlighet med IFRS redovisar Offentliga Hus förvaltningsfastigheter till verkligt värde per varje balansdag. Enligt Koncernens värderingsregler värderas fastigheterna till det värde de
kan förväntas inbringa vid en försäljning vid värderingstidpunkten. Värderingarna baseras på fastigheternas marknadsvärde, varvid värderingen utförts av oberoende värderingsman minst en gång per räkenskapsår. Väsentliga bedömningar
görs därmed avseende bland annat kalkylränta och direktavkastningskrav, vilka är baserade på värderarnas erfarenhetsmässiga bedömningar av marknadens förräntningskrav
på jämförbara fastigheter. Bedömningar av kassaflödet för
drifts-, underhålls- och administrationskostnader är baserade
på faktiska och budgeterade kostnader men också erfarenheter av jämförbara fastigheter. Framtida investeringar i form
av hyresgästanpassningar bedöms utifrån varje fastighets
förutsättningar och marknadsläge. I värdet för två av Bolagets
fastigheter ingår i angivet marknadsvärde per den 31 augusti 2020 96 000 TSEK som avser befintliga byggrätter enligt
gällande detaljplan, vilket utgör 1 procent av marknadsvärdet.
Byggrätterna har värderats enligt samma värderingsregler
som fastigheterna i övrigt. De redovisade förändringarna i
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fastighetsvärde inkluderar såväl orealiserade som realiserade
värdeförändringar. Koncernen arbetar aktivt med förädling
och renodling av fastighetsportföljen, vilket lett till realiserade
och orealiserade ökningar i marknadsvärdet över tid, i takt
med att värdeökningar antingen realiserats genom avyttringar eller genom konstaterade värdeökningar i befintliga fastigheter genom att de marknadsvärderats enligt ovan.
I nedanstående tabell redovisas förändringarna i verkligt
värde för Offentliga Hus fastighetsbestånd, och förändringarna i verkligt värde speglas i Koncernens resultaträkning för
de sexmånadersperioder som avslutades den 30 juni 2020
respektive 2019 och helåren som avslutades den 31 december
2019, 2018 respektive 2017.
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De sexmånadersperioderna som
avslutades den 30 juni
2020

Helåren som avslutades
den 31 december

2019

2019

(Oreviderat)
Verkligt värde vid ingången av perioden/året

2018

2017

(Reviderat)

7 192 802

3 915 104

3 915 104

2 387 781

2 019 155

276 495

779 123

3 119 210

1 258 985

227 455

Investeringar i befintliga fastigheter

35 201

16 059

34 440

7 343

8 858

Avyttrade fastigheter

-9 300

-50 016

-63 867

-409 800

-

5 880

9 527

10 198

7 418

110

Förvärvade fastigheter

Omklassificerat från projekt
Värdeförändring

-119 698

64 658

177 717

663 377

132 203

Redovisat fastighetsvärde

7 381 380

4 737 455

7 192 802

3 915 104

2 387 781

Varav hänförligt till tillgångar som innehas för försäljning
Skattemässiga värden

-

-

-

-

409 800

2 470 647

1 985 609

2 253 946

1 237 520

889 573

Räntekostnader
Framtida förändringar av marknadsränta och räntemarginaler samt Koncernens förmåga att erhålla finansiering till
attraktiva villkor kommer att påverka Offentliga Hus totalresultat. Under den granskade perioden har Koncernens
upplåning ökat väsentligt till följd av nya krediter som tagits
för att finansiera tillväxten av fastighetsportföljen. Koncernen
förväntar sig att fortsätta förvärva fastigheter i enlighet med
tillväxtstrategin och kommer att finansiera en betydande
andel av dessa med ytterligare lån. Som ett resultat förväntas
Koncernens totala skuldsättning och räntekostnader öka i
framtiden, även om skuldsättningsgraden (det vill säga totala
lån i förhållande till totala tillgångar) inte förväntas öka. Koncernen har varit framgångsrik när det gäller att sänka räntorna på sina lån under den granskade perioden. Denna sänkning
kan hänföras främst till Koncernens gradvis starkare finansiella resultat och därmed stärkta kreditvärdighet, men även
Koncernens arbete för att diversifiera sina finansieringskällor.
Koncernens genomsnittsränta för säkerställda krediter var
per den 30 juni 2020 2,42 procent, jämfört med 2,44 procent
per den 31 december 2019, 2,24 procent per den 31 december
2018 och 2,20 procent per den 31 december 2017.
Offentliga Hus för en kontinuerlig dialog med sina finansiärer för att eventuellt kunna refinansiera befintliga lån till nya
lån med bättre villkor för att därigenom minska de totala
räntekostnaderna och publiceringen av Bolagets rating från
Nordic Credit Rating den 2 september 2019 var ett viktigt steg
i Bolagets strävan att uppnå mer fördelaktiga förutsättningar
för finansiering. Dock kan framtida höjningar av marknadsräntor leda till högre räntekostnader för Koncernen. För att
begränsa risken att framtida höjningar av marknadsräntor
väsentligen ska höja Koncernens finansieringskostnader har
Koncernen ingått derivatkontrakt i form av ränteswappar. Per
30 juni 2020 hade Koncernen ränteswappar till ett nominellt
belopp om 1 590 MSEK med en genomsnittlig återstående
löptid om 3,1 år.

BESKRIVNING AV NYCKELPOSTER I
KONCERNENS RESULTATRÄKNING
Nedan finns en kort beskrivning av posternas sammansättning i Koncernens rapport över totalresultat.
Hyresintäkter
Hyresintäkter utgör majoriteten av Koncernens intäkter.
Hyresintäkter inklusive tillägg aviseras i förskott och periodi-
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sering av hyrorna sker linjärt så att endast den del av hyrorna
som belöper på perioden redovisas som hyresintäkter. Hyresintäkterna reduceras, i förekommande fall, med värdet av
lämnade hyresrabatter. I de fall då hyreskontraktet innefattar
ett reducerat hyresbelopp under en viss tid periodiseras denna linjärt över den aktuella kontraktsperioden. Erlagda ersättningar från hyresgäster i samband med förtida avflyttning
redovisas som intäkt i samband med att avtalsförhållandet
med hyresgästen upphör och inga åtaganden kvarstår från
Offentliga Hus sida, vilket normalt sker vid avflyttning.
Nettofastighetskostnader
Nettofastighetskostnader representerar summan av taxebundna kostnader, fastighetsskatt, övriga direkta fastighetskostnader och övriga externa kostnader (se även avsnittet
”Fastighetskostnader och kostnader för central administration” ovan). Den största delen av fastighetskostnader utgörs
av taxebundna kostnader, som främst består av tariffbaserade kostnader, däribland el, avfallshantering, kostnader för
vatten och värme. Väder är en nyckelvariabel för driftskostnaderna, eftersom snöröjning och värmekostnader historiskt
resulterat i att taxebundna kostnader har varit högst under
det första kvartalet varje år. Övriga externa kostnader inkluderar kostnader för löpande underhåll och fastighetsskötsel
Kostnaderna för fastighetsskatt har historiskt varit den minsta beståndsdelen i Koncernens fastighetskostnader, eftersom
en stor andel av Koncernens fastighetsbestånd, däribland
de flesta Samhällsfastigheter i Sverige, är undantagna från
fastighetsskatt.
Driftnetto
Driftnetto utgörs av totala intäkter minus kostnader för underhåll, drift, tomträttsavgälder samt fastighetsskatt.
Kostnader för central administration
Kostnader för central administration utgör kostnader för
funktioner på koncernövergripande nivå som inte är direkt
hänförbara till fastighetsförvaltningen, såsom koncernledning, transaktioner, marknadsföring, redovisning och revision,
finansiering, finansiell rapportering, IT och regelefterlevnad.
Resultat från intresseföretag
Resultat från intresseföretag utgör Koncernens andel av tillgångarna i intresseföretag. Ett intresseföretag är ett företag i
vilket Koncernen utövar ett betydande men inte bestämmande inflytande, vilket antas vara fallet när innehavet uppgår till
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minst 20 procent och mest 50 procent eller på annat sätt har
bestämmande inflytande i bolaget. Koncernens intresseföretag hanterar fastighetsutvecklingsprojekt eller äger, förvaltar
och utvecklar investeringsfastigheter. Ytterligare information
om Koncernens intresseföretag som anses utgöra betydande
innehav för Koncernen per den 31 december 2019, däribland
innehavet i Studentbostäder i Sverige AB som Bolaget offentliggjorde att de ingått avtal om att avyttra den 28 juli 2020,
ingår i not 12 till koncernredovisningen för helåret 2019.

skottsavdrag eller krediter utnyttjas. Följaktligen har Offentliga Hus beräknat den aktuella skatten med skattesatsen 21,4
procent och den uppskjutna skatteskulden med 20,6 procent,
eftersom de inte förväntar sig att den ska återföras i någon
betydande omfattning under 2020 och 2021.
Periodens resultat
Nettoresultat för perioden är summan av resultatet före skatt
plus skatt.

Resultat före finansiella poster
Resultat före finansiella poster utgörs av driftnetto plus resultat från intresseföretag minus kostnader för central administration.
Finansiella poster netto
Finansiella poster netto utgörs av ränteintäkter på fordringar
och liknande poster, minus räntekostnader och liknande poster, som valutaförluster och avvecklade verksamheter.
Värdeförändringar fastigheter
I enlighet med IFRS redovisar Offentliga Hus förvaltningsfastigheter till verkligt värde per varje balansdag. Enligt Koncernens värderingsregler värderas fastigheterna till det värde
de kan förväntas inbringa vid en försäljning vid värderingstidpunkten (se även avsnittet ”Förändringar i fastighetsbeståndets värde” ovan). Den värdeförändring som redovisas i
Koncernens rapport över totalresultatet utgörs av förändringen av fastigheternas marknadsvärde justerat för eventuella
investeringar som gjorts i fastigheterna under den period som
rapporten avser.
Värdeförändringar derivat
Koncernen har ingått derivatkontrakt, däribland ränteswappar med fast ränta för att säkra sin ränterisk. Koncernens
derivatkontrakt klassificeras i allmänhet inte som säkringsredovisning enligt IFRS och redovisas följaktligen till verkligt
värde i Koncernens resultaträkning. Förändringarna i derivatvärde utgör skillnaden i ränteswapparnas verkliga värde efter
diskontering av uppskattade framtida kassaflöden enligt kontrakt och löptider, och marknadsräntan i slutet av perioden,
jämfört med verkligt värde vid periodens början.
Resultat före skatt
Resultat före skatt utgörs av summan av resultat före
finansiella poster, nettoförändringar i fastighetsvärde och
nettoförändringar i derivatvärde.
Skatt
Skatt utgörs av aktuella skatter och uppskjutna skatter
på fastigheter med hänsyn tagen till eventuella avdrag för
skattemässiga underskott. Som ett resultat av den ändrade
bolagsskattenivån i Sverige som trädde i kraft den 1 januari
2019 omvärderas uppskjuten skatt till 20,6 procent för 2018.
Den nya regleringen sänker bolagsskatten i två steg, från 22,0
procent till 21,4 procent från den 1 januari 2019 och till 20,6
procent från den 1 januari 2021. Uppskjutna skattefordringar
och uppskjutna skatteskulder måste omvärderas baserat på
den skattesats som kommer att gälla när den underliggande
temporära skillnaden återförs eller när outnyttjade under-
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RÖRELSERESULTAT
I nedanstående tabell redovisas Koncernens rörelseresultat
för de sexmånadersperioder som avslutades den 30 juni 2020
respektive 2019 och helåren som avslutades den 31 december
2019, 2018 respektive 2017.

De sexmånadersperioderna som
avslutades den 30 juni
2020

Helåren som avslutades
den 31 december

2019

2019

(Oreviderat)
Hyresintäkter
Övriga intäkter
Summa rörelsens intäkter
Fastighetskostnader

2018

2017

(Reviderat)

241 195

136 417

320 063

207 553

1 951

2 427

2 601

7 623

135 498
297

243 146

138 844

322 664

215 176

135 795

-89 849

-51 468

-110 231

-61 716

-32 296

Driftnetto

153 297

87 736

212 433

153 460

103 499

Central administration

-23 115

-16 769

-36 511

-40 482

-17 567

445

4

951

4 068

-

Finansiella kostnader

-88 592

-50 388

-114 377

-86 245

-48 063

Summa finansiella poster

-88 147

-50 384

-113 426

-82 177

-48 063

42 035

20 223

62 496

30 801

37 869
-

Finansiella intäkter

Förvaltningsresultat
Resultat från intresseföretag

913

-

-3 026

17 962

Värdeförändringar derivat

-16 274

-17 595

-9 987

-3 116

-

Realiserade värdeförändringar fastigheter

-6 086

3 137

-4 687

2 817

-

-119 699

64 658

177 717

663 377

120 417

-99 111

70 422

222 513

711 842

158 286

Orealiserade värdeförändringar fastigheter
Resultat före skatt
Inkomstskatt
Årets resultat från kvarvarande verksamhet
Avvecklade verksamheter
Årets resultat från avvecklade verksamheter
Årets/periodens resultat
Övrigt totalresultat
Summa totalresultat för året/perioden
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21 250

-7 105

-57 003

-165 170

-39 540

-77 861

63 317

165 510

546 672

118 746

-

-

-

-

-

-

-

-

7 908

15 351

-77 861

63 317

165 510

554 579

134 097

-

-

-

-

-

-77 861

63 317

165 510

554 579

134 097
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Rörelseresultat för den sexmånadersperiod som
avslutades den 30 juni 2020 jämfört med den
sexmånadersperiod som avslutades den 30 juni 2019.
I nedanstående tabell redovisas Koncernens resultaträkning
för de sexmånadersperioder som avslutades den 30 juni 2020
respektive 2019 och anger förändringen mellan perioderna i
belopp om procent för varje komponent i Koncernens resultaträkning.

De sexmånadersperioderna som
avslutades den 30 juni
2020

Förändring
2019

(belopp)

(%)

241 195

136 417

104 778

77

1 951

2 427

-476

-20

243 146

138 844

104 302

75

(Oreviderat)
Hyresintäkter
Övriga intäkter
Summa rörelsens intäkter

-89 849

-51 468

-38 381

75

Driftnetto

Fastighetskostnader

153 297

87 376

65 921

75

Central administration

-23 115

-16 769

-6 346

38

445

4

441

11 025

Finansiella kostnader

-88 592

-50 388

-38 204

76

Summa finansiella poster

-88 147

-50 384

-37 763

75

42 035

20 223

21 812

108

Finansiella intäkter

Förvaltningsresultat
Resultat från intresseföretag
Värdeförändringar derivat
Värdeförändringar fastigheter
Resultat före skatt
Inkomstskatt
Årets resultat från kvarvarande verksamhet
Avvecklade verksamheter
Årets resultat från avvecklade verksamheter
Årets/periodens resultat
Övrigt totalresultat
Summa totalresultat för året/perioden

Hyresintäkter

Hyresintäkterna för den sexmånadersperiod som avslutades
den 30 juni 2020 var 241 195 TSEK, en ökning med 104 778
TSEK, eller 77 procent, jämfört med 136 417 TSEK för motsvarande period 2019. Detta kunde främst hänföras till tillväxten
i fastighetsportföljen. Den uthyrningsbara ytan uppgick till
496 tusen kvm i 217 fastigheter per den 30 juni 2020 jämfört
med 367 tusen kvm i 213 fastigheter per den 30 juni 2019. Den
ekonomiska uthyrningsgraden uppgick per den 30 juni 2020 till
94,6 procent jämfört med 96,1 procent per den 30 juni 2019.

102

913

-

913

-

-16 274

-17 595

1 321

8

-125 785

67 795

-193 580

-286

-99 111

70 422

-169 533

-241

21 250

-7 105

28 355

-399

-77 861

63 317

-141 178

-223

-

-

-

-

-

-

-

-

-77 861

63 317

-141 178

-223

-

-

-

-

-77 861

63 317

-141 178

-223

38 381 TSEK, eller 75 procent, jämfört med -51 468 TSEK för
motsvarande period 2019. Detta kunde främst hänföras till
tillväxten i fastighetsportföljen.
Driftnetto

Som ett resultat av de faktorer som beskrivs ovan ökade
driftnettot med 65 921 TSEK, eller 75 procent, för den sexmånadersperiod som avslutades den 30 juni 2020, från 87 376
TSEK för motsvarande period 2019 till 153 297 TSEK för den
sexmånadersperiod som avslutades den 30 juni 2020.

Fastighetskostnader

Central administration

Nettofastighetskostnader för den sexmånadersperiod som
avslutades den 30 juni 2020 var -89 849 TSEK, en ökning med

Kostnader för central administration för den sexmånadersperiod som avslutades den 30 juni 2020 var -23 115 TSEK, en
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ökning med 6 346 TSEK, eller 38 procent, jämfört med -16
769 TSEK för motsvarande period 2019. Detta kunde främst
hänföras till utökningen av bolagets organisation.
Resultat från intresseföretag

Koncernens andel av resultatet från intresseföretag för den
sexmånadersperiod som avslutades den 30 juni 2020 var 913
TSEK jämfört med 0 TSEK för motsvarande period 2019. Detta
berodde främst på en högre resultatandel för den sexmånadersperioden som avslutades 30 juni 2020.
Finansiella poster netto

Finansiella poster netto för den sexmånadersperiod som
avslutades den 30 juni 2020 var -88 147 TSEK, en ökning med
37 763 TSEK, eller 75 procent, jämfört med en kostnad på -50
384 TSEK för motsvarande period 2019. Detta kunde främst
hänföras till utökningen av låneportföljen under den sexmånadersperioden som avslutades 30 juni 2020.
Värdeförändringar fastigheter

Värdeförändringen på Koncernens fastigheter för den sexmånadersperiod som avslutades den 30 juni 2020 var en nettominskning på -125 785 TSEK jämfört med en nettoökning på 67 795
TSEK för motsvarande period 2019. Nettominskningen för den
sexmånadersperiod som avslutades den 30 juni 2020 berodde
dels på förändringar i sammansättningen av fastighetsportföljen,
förändrade kassaflöden i fastigheterna samt i viss mån justerade
avkastningskrav.
Värdeförändringar derivat

Värdeförändringen på derivat för den sexmånadersperiod
som avslutades den 30 juni 2020 var en nettominskning på -16
274 TSEK jämfört med en nettominskning på -17 595 TSEK
motsvarande period 2019. Nettominskningen för den sexmånadersperiod som avslutades den 30 juni 2020 berodde främst på
förändringen i sammansättning av derivatportföljen samt ändrade marknadsräntor.
Resultat före skatt

Som ett resultat av de faktorer som beskrivs ovan minskade
resultatet före skatt med -169 533 TSEK, eller -241 procent, för
den sexmånadersperiod som avslutades den 30 juni 2020, från
70 422 TSEK för motsvarande period 2019 till -99 111 TSEK för
den sexmånadersperiod som avslutades den 30 juni 2020.
Skatt

Skatt för den sexmånadersperiod som avslutades den 30
juni 2020 var 21 250 TSEK, en minskning med 28 355 TSEK,
eller 399 procent, jämfört med -7 105 TSEK för den sexmånadersperiod som avslutades den 30 juni 2019. I perioden har
den uppskjutna skatten påverkats med cirka 10 MSEK av en
justering i beräkningen av uppskjuten skatt.
Periodens resultat

Som ett resultat av de faktorer som beskrivs ovan minskade
nettoresultatet med -141 178 TSEK, eller 223 procent, till -77
861 TSEK för den sexmånadersperiod som avslutades den 30
juni 2020 jämfört med 63 317 TSEK för den sexmånadersperiod som avslutades den 30 juni 2019.

INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I OFFENTLIGA HUS I NORDEN AB (PUBL)

103

OPERATIONELL OCH FINANSIELL ÖVERSIKT

Rörelseresultat för helåret som avslutades den
31 december 2019 jämfört med samma period 2018
I nedanstående tabell redovisas Koncernens resultaträkning
för helåren som avslutades den 31 december 2019 respektive
2018 och anger förändringen mellan perioderna i belopp och
procent för varje komponent i Koncernens resultaträkning.

Helåren som avslutades den 31 december
TSEK

2019

Förändring

2018

(belopp)

(%)

320 063

207 553

112 510

54

2 601

7 623

-5 022

-66

Summa rörelsens intäkter

322 664

215 176

107 488

50

Fastighetskostnader

(Reviderat)
Hyresintäkter
Övriga intäkter

-110 231

-61 716

-48 515

79

Driftnetto

212 433

153 460

58 973

38

Central administration

-36 511

-40 482

3 971

-10

951

4 068

-3 117

-77

Finansiella kostnader

-114 377

-86 245

-28 132

33

Summa finansiella poster

-113 426

-82 177

-31 249

38

62 496

30 801

31 695

103
-117

Finansiella intäkter

Förvaltningsresultat
Resultat från intresseföretag

-3 026

17 962

-20 988

Värdeförändringar derivat

-9 987

-3 116

-6 871

221

Realiserade värdeförändringar fastigheter

-4 687

2 817

-7 504

-266

Orealiserade värdeförändringar fastigheter

177 717

663 377

-485 660

-73

Resultat före skatt

222 513

711 842

-489 329

-69

Inkomstskatt

-57 003

-165 170

108 167

-65

Årets resultat från kvarvarande verksamhet

165 510

546 672

-381 162

-69

-

-

-

-

Avvecklade verksamheter
Årets resultat från avvecklade verksamheter
Årets/periodens resultat
Övrigt totalresultat
Summa totalresultat för året/perioden

104

-

7 908

-7 908

-100

165 510

554 579

-389 069

-70

-

-

-

-

165 510

554 579

-389 069

-70

Hyresintäkter

Fastighetskostnader

Hyresintäkterna för helåret som avslutades den 31 december
2019 var 320 063 TSEK, en ökning med 112 510 TSEK, eller 54
procent, jämfört med 207 553 TSEK för helåret som avslutades den 31 december 2018. Detta var främst ett resultat av
förändringar i Koncernens fastighetsbestånd som en följd av
förvärv, investeringar och tecknandet av nya kontrakt som
resulterade i höjningar av genomsnittshyran per kvadratmeter. Den uthyrningsbara ytan ökade till 501 000 kvm per den 31
december 2019 från 290 000 kvm per den 31 december 2018,
och antalet fastigheter i Koncernens ägo ökade från 212 till 217
under året. Den ekonomiska uthyrningsgraden uppgick per
den 31 december 2019 till 94 procent jämfört med 97 procent
per den 31 december 2018. Det aktuella hyresvärdet ökade till
469 MSEK per den 31 december 2019 från 262 MSEK per den
31 december 2018.

Fastighetskostnaderna netto för helåret som avslutades den
31 december 2019 var 110 231 TSEK, en ökning med 48 515
TSEK, eller 79 procent, jämfört med 61 716 TSEK för helåret
som avslutades den 31 december 2018. Detta kan i allt väsentligt härledas till ökningen av fastighetsbeståndet.
Driftnetto

Som ett resultat av de faktorer som beskrivs ovan ökade driftnettot för helåret som avslutades den 31 december
2019 med 38 procent eller 58 973 TSEK, från 153 460 TSEK
för helåret som avslutades den 31 december 2018 till 212 433
TSEK för helåret som avslutades den 31 december 2019. Rörelsemarginalen för helåret som avslutades den 31 december
2019 var 66 procent jämfört med 74 procent för helåret som
avslutades den 31 december 2018.
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Kostnaderna för central administration för helåret som avslutades den 31 december 2019 var 36 511 TSEK, en minskning
med 3 971 TSEK, eller 10 procent, jämfört med 40 482 TSEK
för helåret som avslutades den 31 december 2018. Detta var
främst ett resultat av att bolagets egen organisation under
2019 var mycket liten.

procent, jämfört med 165 170 TSEK för helåret som avslutades den 31 december 2018. Minskningen kan hänföras till
förändringen i uppskjuten skatt, vilket i sin tur berodde på de
stora värdeförändringar som redovisades under 2018. Koncernens effektiva skattesats för perioden var 25,6 procent, vilket
avviker från bolagsskatten som är 21,4 procent på grund av
uppskjuten skatt på avyttringar.37

Resultat från intresseföretag

Periodens resultat

Koncernens andel av resultatet från intresseföretag för helåret som avslutades den 31 december 2019 var -3 026 TSEK
jämfört med 17 962 för helåret som avslutades den 31 december 2018. Detta berodde främst på värdejustering av engångskaraktär som bokfördes under fjärde kvartalet 2019.

Som ett resultat av de faktorer som beskrivs ovan minskade
nettoresultatet för perioden med 70 procent eller 389 069
TSEK, till 165 510 TSEK för helåret som avslutades den 31
december 2019 jämfört med 554 579 TSEK för helåret som
avslutades den 31 december 2018.

Central administration

Finansiella poster netto

Finansiella poster netto för helåret som avslutades den 31
december 2019 var en kostnad på 113 426 TSEK, en ökning
med 31 249 TSEK, eller 38 procent, jämfört med en kostnad på
82 177 TSEK för helåret som avslutades den 31 december 2018.
Detta förklaras dels av den växande balansräkningen.
Värdeförändringar fastigheter

Värdeförändringen på Koncernens fastigheter för helåret som
avslutades den 31 december 2019 uppgick till 173 030 TSEK,
jämfört med 666 194 TSEK för helåret som avslutades den 31
december 2018. Värdeförändringarna inkluderade realiserade
värdeförändringar på -4 687 TSEK för helåret som avslutades
den 31 december 2019. De orealiserade värdeförändringarna
på 177 717 TSEK utgörs delvis av 44 MSEK värdeförändringar
hänförliga till förvärv under året. Resterande del av värdeförändringarna förklaras av förändrade driftnetton och ändrade
avkastningskrav. Per den 31 december 2019 var den genomsnittliga direktavkastningen 4,7 procent.
Värdeförändringar derivat

Värdeförändringen på derivat för helåret som avslutades
den 31 december 2019 var en nettominskning på 9 987 TSEK
jämfört med en nettominskning på 3 116 TSEK för helåret
som avslutades den 31 december 2018. Nettominskningen i
värde på derivat för helåret som avslutades den 31 december
2019 berodde främst på förändringar i derivatportföljen samt
ändrade marknadsräntor.
Resultat före skatt

Som ett resultat av de faktorer som beskrivs ovan minskaderesultatet före skatt och före resultat från avvecklad
verksamhet för helåret som avslutades den 31 december 2019
med 69 procent eller 489 329 TSEK, från 711 842 TSEK för
helåret som avslutades den 31 december 2018 till 222 513 TSEK
för helåret som avslutades den 31 december 2019.
Skatt

Skatten för helåret som avslutades den 31 december 2019
var 57 003 TSEK, en minskning med 108 167 TSEK, eller 65

37. För mer information om varför den effektiva skatten är högre än bolagsskatten se not 14 i årsredovisningen för 2019.
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Rörelseresultat för helåret som avslutades den
31 december 2018 jämfört med samma period 2017
I nedanstående tabell redovisas Koncernens resultaträkning för
helåren som avslutades den 31 december 2018 respektive 2017
och anger förändringen mellan perioderna i belopp och procent för varje komponent i Koncernens resultaträkning.

Helåren som avslutades den 31 december
2018

Förändring

2017

(belopp)

(%)

207 553

135 498

72 055

53

7 623

297

7 326

247

215 176

135 795

79 381

58

Fastighetskostnader

-61 716

-32 296

-29 420

91

Driftnetto

153 460

103 499

49 961

48

Central administration

-40 482

-17 567

-22 915

130

4 068

-

4 068

-

-86 245

-48 063

-38 182

79

(Reviderat)
Hyresintäkter
Övriga intäkter
Summa rörelsens intäkter

Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Summa finansiella poster

-82 177

-48 063

-34 114

71

Förvaltningsresultat

30 801

37 869

-7 068

-19

Resultat från intresseföretag

17 962

-

17 962

-

Värdeförändringar derivat

-3 116

-

-3 116

-

2 817

-

2 817

-

663 377

120 417

542 960

451

Realiserade värdeförändringar fastigheter
Orealiserade värdeförändringar fastigheter
Värdeförändring fastigheter
Resultat före skatt
Inkomstskatt
Årets resultat från kvarvarande verksamhet

Årets resultat från avvecklade verksamheter
Årets/periodens resultat
Övrigt totalresultat
Summa totalresultat för året/perioden

-

-

-

158 286

553 556

350

-165 170

-39 539

-125 631

318

546 672

118 746

427 926

360

7 908

15 351

-7 443

-48

554 579

134 097

420 482

314

-

-

-

-

554 579

134 097

420 482

314

Hyresintäkter

Driftnetto

Hyresintäkterna för helåret som avslutades den 31 december
2018 var 207 553 TSEK, en ökning med 72 055 TSEK, eller 53
procent, jämfört med 135 498 TSEK för helåret som avslutades den 31 december 2017. Ökningen är i sin helhet hänförlig
till årets förvärv.

Som ett resultat av de faktorer som beskrivs ovan ökade
driftnettot för helåret som avslutades den 31 december 2018
med 48 procent eller 49 961 TSEK, från 103 499 TSEK för
helåret som avslutades den 31 december 2017 till 153 460
TSEK för helåret som avslutades den 31 december 2018. Rörelsemarginalen för helåret som avslutades den 31 december
2018 var 74 procent jämfört med 76 procent för helåret som
avslutades den 31 december 2017.

Nettofastighetskostnader

Nettofastighetskostnader för helåret som avslutades den 31
december 2018 var -61 716 TSEK, en ökning med 29 420 TSEK,
eller 91 procent, jämfört med -32 296 TSEK för helåret som
avslutades den 31 december 2017. Detta berodde främst på
förändringar i fastighetsportföljens sammansättning.
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Central administration

Kostnaderna för central administration för helåret som avslutades den 31 december 2018 var -40 482 TSEK, en ökning
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med 22 915 TSEK, eller 130 procent, jämfört med -17 567 TSEK
för helåret som avslutades den 31 december 2017. Ökningen berodde främst på att Koncernens verksamhet har växt
under året i takt med ökade antal förvaltningsfastigheter
och därigenom högre administrativa kostnader. Vidare hade
Koncernen tre anställda under året, där årets personalkostnader uppgick till 6,4 MSEK för helåret som avslutades den 31
december 2018 jämfört med 0 SEK för helåret som avslutades
den 31 december 2017.
Finansiella poster netto

Finansiella poster netto för helåret som avslutades den 31
december 2018 var -82 117 TSEK, en ökning med 34 114 TSEK,
eller 71 procent, jämfört med -48 063 TSEK för helåret som
avslutades den 31 december 2017. Ökningen speglade främst
den utökade belåningen vilken i sin tur motiveras av den växande fastighetsportföljen.

jämfört med -39 539 TSEK för helåret som avslutades den 31
december 2017. Ökningen berodde främst på ökningar i den
aktuella skatten hänförlig till ökningen i resultatet före skatt
samt ökad uppskjuten skatt hänförlig till fastigheter. Koncernens effektiva skattesats för perioden var 23,2 procent, vilket
avviker från bolagsskatten som är 21,4 procent på grund av
uppskjuten skatt på avyttringar.
Periodens resultat

Som ett resultat av de faktorer som beskrivs ovan ökade
nettoresultatet för perioden med 314 procent eller 420 482
TSEK, från 134 097 TSEK för helåret som avslutades den 31
december 2017 till 554 579 TSEK för helåret som avslutades
den 31 december 2018.

Resultat från intresseföretag

Koncernens andel av resultatet från intresseföretag för
helåret som avslutades den 31 december 2018 var 17 962
TSEK jämfört med 0 TSEK för helåret som avslutades den 31
december 2017. Detta berodde främst på att Koncernen inte
hade några andelar i intresseföretag under 2017. Andelarna i
Studentbostäder i Sverige förvärvades under 2018.
Värdeförändringar fastigheter

Värdeförändringen på Koncernens fastigheter för helåret
som avslutades den 31 december 2018 var en nettoökning
med 663 377 TSEK jämfört med en nettoökning med 120 417
TSEK för helåret som avslutades den 31 december 2017. De
orealiserade värdeförändringarna består delvis av värde som
skapats av Koncernens investeringar i befintliga fastigheter
på 7 343 TSEK. Förändringarna består av -410 MSEK i sålda
fastigheter, 1 274 MSEK i investeringar samt förvärvade fastigheter och 663 MSEK i värdeförändringar. Resterande del av
värdeförändringarna förklaras av omförhandlade hyreskontrakt, investeringar och lägre direktavkastningskrav. Per den
31 december 2018 var den genomsnittliga direktavkastningen
5,1 procent.
Värdeförändringar derivat

Värdeförändringarna på derivat för helåret som avslutades
den 31 december 2018 var en nettoökning med -3 116 TSEK.
Koncernen hade inga utestående derivat under helåret som
avslutades den 31 december 2017. Nettoökningen i värde på
derivat för helåret som avslutades den 31 december 2018 var
främst hänförlig till förändrade marknadsräntor under året.
Resultat före skatt

Som ett resultat av de faktorer som beskrivs ovan ökade resultatet före skatt för helåret som avslutades den 31 december 2018 med 350 procent eller 553 556 TSEK, från 158 286
TSEK för helåret som avslutades den 31 december 2017 till 711 842
TSEK för helåret som avslutades den 31 december 2018.
Skatt

Skatt för helåret som avslutades den 31 december 2018 var
-165 170 TSEK, en ökning med 125 631 TSEK, eller 318 procent,
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RÖRELSESEGMENT
Bolagets verksamhet utgörs av investering i Samhällsfastigheter. Koncernens verksamhet anses därför utgöras av ett
enda segment och det är enligt detta segment som styrelse
och ledning följer upp den finansiella ställningen.

LIKVIDITET OCH KAPITALRESURSER
Koncernens likviditetsbehov härrör främst från behovet att
finansiera förvärv av fastigheter och förvärv av bolag som
äger fastigheter, att finansiera investeringar i det befintliga
beståndet och att finansiera rörelsekapitalbehoven. Koncernen behöver även likviditet för att kunna betala ränta och
amorteringar på lån. Koncernens huvudsakliga källa till likviditet har historiskt varit kassaflöde från den löpande verksamheten, obligationer och kapitaltillskott från aktieägarna.

Koncernens förmåga att generera kassaflöde från den löpande verksamheten beror på de framtida resultaten, vilka i
sin tur är beroende av diverse faktorer, däribland, men inte
begränsat till, de som beskrivs under ”- Nyckelfaktorer som
påverkar Koncernens rörelseresultat”, varav vissa ligger
utanför Koncernens kontroll. Koncernens faktiska finansieringsbehov kommer att bero på flera olika faktorer, däribland
de allmänna ekonomiska villkoren, tillgång till finansiering från
banker, andra finansinstitut och kapitalmarknader, begränsningar i avtalsvillkor och den finansiella utvecklingen.
Historiska kassaflöden
I nedanstående tabell redovisas Koncernens kassaflöden för
de sexmånadersperioder som avslutades den 30 juni 2020
respektive 2019 och helåren som avslutades den 31 december
2019, 2018 respektive 2017.

De sexmånadersperioderna som
avslutades den 30 juni
2020

Helåren som avslutades
den 31 december

2019

2019

(Oreviderat)
Likvida medel vid periodens början

2017

116 796

77 159

77 159

360 315

44 827

40 653

23 941

79 756

24 113

26 422

Kassaflöde från den löpande verksamheten

99 698

-235 450

251 335

-4 509

9 919

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-343 423

-770 312

-3 176 300

-1 298 445

-243 675

214 738

1 002 331

2 964 602

1 015 447

552 581

-

-

-

4 351

-3 337

Årets/periodens kassaflöde

-28 987

-3 431

39 637

-283 156

315 488

Likvida medel vid årets slut

87 809

73 728

116 796

77 159

360 315

-

-

-

-

4 971

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av
rörelsekapitalet

Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Avgående kassa hänförligt till avvecklad verksamhet

Varav likvida medel hänförligt till tillgångar för försäljning

Kassaflöde från den löpande verksamheten före/efter
förändring av rörelsekapitalet

Offentliga Hus kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändring av rörelsekapitalet utgörs av Koncernens förvaltningsresultat, avskrivningar, övriga ej kassaflödespåverkande transaktioner, erhållen och betald ränta samt betalda
inkomstskatter.
Nettokassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapitalet för den sexmånadersperiod som
avslutades den 30 juni 2020 var 40 653 TSEK jämfört med
nettokassaflödet i den löpande verksamheten på 23 941 TSEK
för den sexmånadersperiod som avslutades den 30 juni 2019.
Nettoökningen i kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar i rörelsekapital för den sexmånadersperiod
som avslutades den 30 juni 2020 kombinerades med en ökning
av periodens rörelsekapital.
Nettokassaflödet från den löpande verksamheten för helåret
som avslutades den 31 december 2019 var 79 756 TSEK jämfört med nettokassaflödet till den löpande verksamheten på
24 113 TSEK för helåret som avslutades den 31 december 2018.
Nettoökningen i kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar i rörelsekapital för helåret som avslutades
den 31 december 2019 kombinerades med en ökning i rörelsekapital för perioden.
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2018
(Reviderat)

Nettokassaflödet från den löpande verksamheten för helåret
som avslutades den 31 december 2018 var -4 509 TSEK jämfört med nettokassaflödet i den löpande verksamheten på 9
919 TSEK för helåret som avslutades den 31 december 2017.
Nettominskningen i kassaflöde till den löpande verksamheten
före förändringar i rörelsekapital för helåret som avslutades
den 31 december 2018 kombinerades med en minskning i
rörelsekapital för perioden.
Kassaflöde från investeringsverksamheten

Nettokassaflödet från/till investeringsverksamheten för den
sexmånadersperiod som avslutades den 30 juni 2020 var -343
423 TSEK, och berodde främst på investeringar i fastigheter.
Nettokassaflödet från/till investeringsverksamheten för
helåret som avslutades den 31 december 2019 var -3 176 300
TSEK och kunde främst hänföras till investeringar i fastigheter
och förändringar i fordringar från intresseföretag.
Nettokassaflödet från/till investeringsverksamheten för
helåret som avslutades den 31 december 2018 var -1 298 445
TSEK, och kunde främst hänföras till investeringar i fastigheter.
Nettokassaflödet från/till investeringsverksamheten för helåret som avslutades den 31 december 2017 var -243 675 TSEK,
och kunde främst hänföras till investeringar i fastigheter.
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Nettokassaflöden från finansieringsverksamheten för helåret
som avslutades den 31 december 2017 var 552 581 TSEK och
kunde främst hänföras till nettoförändringen i Koncernens
låneportfölj.

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

Nettokassaflöden från finansieringsverksamheten för den
sexmånadersperiod som avslutades den 30 juni 2020 var 214
738 TSEK och kunde främst hänföras till nettoförändringen i
Koncernens låneportfölj.
Nettokassaflöden från finansieringsverksamheten för helåret
som avslutades den 31 december 2019 var 2 964 602 TSEK och
kunde främst hänföras till nettoförändringen i Koncernens
låneportfölj.
Nettokassaflöden från finansieringsverksamheten för helåret
som avslutades den 31 december 2018 var 1 015 447 TSEK och
kunde främst hänföras till nettoförändringen i Koncernens
låneportfölj.

Investeringar
Koncernens investeringar utgörs främst av fastighetsinvesteringar, däribland förvärv av fastigheter och förvärv av
bolag som äger fastigheter samt investeringar i renovering
av fastigheter och pågående nyanläggningar, avyttringar och
investeringar i inventarier. I nedanstående tabell redovisas
Koncernens historiska investeringar.

De sexmånadersperioderna som
avslutades den 30 juni
2020

Helåren som avslutades
den 31 december

2019

2019

(Oreviderat)
Investeringar i förvaltningsfastigheter
Investeringar i pågående nyananläggningar

-815 940

-3 181 617

-1 289 435

-243 675

-57 787

-3 257

-3 350

-8 628

-

-2 255

-265

-504

-6 382

-

9 300

49 150

59 076

6 000

-

Avyttring fastigheter
Investering i intresseföretag

-

-

-49 906

-

-

-343 423

-770 312

-3 176 300

-1 298 445

-243 675

Investeringar i förvaltningsfastigheter

Utgifterna för den sexmånadersperiod som avslutades den
30 juni 2020 var -292 682 TSEK, en minskning med 523 258
TSEK, eller 64 procent, jämfört med -815 940 TSEK för den
sexmånadersperiod som avslutades den 30 juni 2019. Under
den sexmånadersperiod som avslutades den 30 juni 2020
förvärvade Bolaget fem fastigheter, varvid de två största
fastigheterna stod för cirka 85 procent av de totala förvärvsutgifterna. De två största fastigheterna var Torpeden 8 i Östertälje och Saturnus 14. Under den sexmånadersperiod som
avslutades den 30 juni 2019 förvärvade Bolaget tre fastigheter,
varvid den största fastigheterna stod för cirka 89 procent av
de totala förvärvsutgifterna. Den största fastigheten var Pyramiden 20. Minskningen kunde främst hänföras till att färre
antal transaktioner genomfördes.
Förvärvsutgifterna för helåret som avslutades den 31 december 2019 var 3 181 617 TSEK, en ökning med 1 892 182 TSEK,
eller 147 procent, jämfört med 1 289 435 TSEK för helåret som
avslutades den 31 december 2018. Under helåret som avslutades den 31 december 2019 förvärvade Bolaget 19 fastigheter,
varvid de tio största fastigheterna stod för cirka 95 procent
av de totala förvärvsutgifterna. De tio största fastigheterna
var Pyramiden 19, Pyramiden 20, Eldsund 6:6, Sjukstugan
11, Älmsta 8:2, Sjukhemmet 1, Idun 1, Fridhem 1, Lindö 1 och
Vivsta 4:69. Under helåret som avslutades den 31 december
2018 förvärvade Bolaget 139 fastigheter, varvid de tio största
fastigheterna stod för cirka 57 procent av de totala förvärvsutgifterna. De tio största fastigheterna var Västberga Gård 3,
Vinstra 1, Solrosen 1, Jönköping Ättehögen 4, Åhus 3:108, Lin-
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2017

-292 682

Investeringar i inventarier

Summa investeringar

2018
(Reviderat)

köping Magnetbandet 12, Luleå Plogen 1, Tollarp 5:52, Norra
Hestra Kyrkobol 1:26 och Korsvången 1. Ökningen var främst
ett resultat av den ökade affärsvolymen.
Förvärvsutgifterna för helåret som avslutades den 31 december 2018 var 1 289 435 TSEK, en ökning med 1 045 760 TSEK,
eller 429 procent, jämfört med 243 675 TSEK för helåret som
avslutades den 31 december 2017. Under helåret som avslutades den 31 december 2017 förvärvade Bolaget 15 fastigheter,
varvid de tio största fastigheterna stod för cirka 93 procent av
de totala förvärvsutgifterna. De tio största fastigheterna var
Älgen 1, Sätofta 6:23, Nynäshamn Hammaren 6, Sätofta 2:106,
Håkantorp 1:4, Långstorp 1:34 - 1:35, Jokkmokk 10:14, Ackjan
1, Havsbadshotellet 1, Rosenknoppen 29. Ökningen kunde
främst hänföras till antalet transaktioner Koncernen genomförde och förvärv av fler fastigheter.
Investeringar i pågående nyanläggningar

Pågående nyanläggningar består av värdehöjande arbeten
på fastigheter där värdehöjande bedöms utifrån ett uthyrningsperspektiv. Investeringar i pågående nyanläggningar för
den sexmånadersperiod som avslutades den 30 juni 2020 var
57 787 TSEK, en ökning med 52 053 TSEK, eller 908 procent,
jämfört med 5 733 TSEK för den sexmånadersperiod som avslutades den 30 juni 2019. Under den sexmånadersperiod som
avslutades den 30 juni 2020 investerade Bolaget sammanlagt
57 787 TSEK i pågående nyanläggningar, däribland nyanläggningar på fastigheterna Uttern 19, Pyramiden 19, Korsvången
1 och Fagersta som stod för 98 procent av de totala investeringarna i pågående nyanläggningar. Under den sexmånader-
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speriod som avslutades den 30 juni 2019 investerade Bolaget
sammanlagt 3 257 TSEK i pågående nyanläggningar, däribland
nyanläggningar på fastigheten Treklövern 1 som stod för 56
procent av de totala investeringarna i pågående nyanläggningar. Ökningen var främst ett resultat av större investeringar i pågående projekt under första halvåret 2020.
Investeringar i pågående nyanläggningar för helåret som avslutades den 31 december 2019 var 3 350 TSEK, en minskning
med 5 278 TSEK, eller 61 procent, jämfört med 8 628 TSEK för
helåret som avslutades den 31 december 2018. Under helåret
som avslutades den 31 december 2019 investerade Bolaget
sammanlagt 3 350 TSEK i pågående nyanläggningar, däribland nyanläggningar på fastigheterna Fjolner 21, Älgen 1 och
Ackjan 1 som stod för 54 procent av de totala investeringarna
i pågående nyanläggningar. Under helåret som avslutades
den 31 december 2018 investerade Bolaget sammanlagt 8 628
TSEK i pågående nyanläggningar, däribland nyanläggningar
på fastigheterna Gripen 12, Brobyäng 1:1 Sunne, Treklövern 1,
Storuman Laxnäs 1:18 och Hillebarden 3, som stod för 70 procent av de totala investeringarna i pågående nyanläggningar.
Minskningen av investeringar i pågående anläggningar under
2019 kunde främst hänföras till färre investeringar i pågående
projekt.
Investeringar i pågående nyanläggningar för helåret som
avslutades den 31 december 2018 var 8 628 TSEK, en ökning
med 8 628 TSEK, eller 100 procent, jämfört med 0 SEK för
helåret som avslutades den 31 december 2017. Under helåret
som avslutades den 31 december 2017 investerade Bolaget
sammanlagt 0 TSEK i pågående nyanläggningar. Ökningen i
pågående nyanläggningar kan hänföras till att att bolaget inte
gjorde några investeringar i pågående nyanläggningar under
2017.
Investeringar i inventarier

Investeringarna i inventarier för den sexmånadersperiod som
avslutades den 30 juni 2020 var 2 255 TSEK, en ökning med 1
990 TSEK, eller 751 procent, jämfört med 265 TSEK för den
sexmånadersperiod som avslutades den 30 juni 2019. Under
den sexmånadersperiod som avslutades den 30 juni 2020
investerade Bolaget sammanlagt 2 255 TSEK i inventarier
tillhörande förvaltningsfastigheter, däribland inventarier tillhörande förvaltningsfastigheten Torpeden 8 som stod för 98
procent av de totala investeringarna i inventarier. Under den
sexmånadersperiod som avslutades den 30 juni 2019 investerade Bolaget sammanlagt 265 TSEK i inventarier tillhörande
Offentliga Hus i Norden AB. Ökningen 2019 avser tillkommande förvärv av inventarier.
Investeringarna i inventarier för helåret som avslutades den 31
december 2019 var 504 TSEK, en minskning med 5 878 TSEK,
eller 92 procent, jämfört med 6 382 TSEK för helåret som avslutades den 31 december 2018. Under helåret som avslutades
den 31 december 2019 investerade Bolaget sammanlagt 504
TSEK i inventarier tillhörande förvaltningsfastigheter, däribland tillhörde cirka 54 procent inventarier i Offentliga Hus i
Norden AB. Under helåret som avslutades den 31 december
2018 investerade Bolaget sammanlagt 6 382 TSEK i inventarier tillhörande förvaltningsfastigheter, däribland inventarier
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tillhörande förvaltningsfastigheterna Grillby 73:2, 76:1, Norra
Hestra Kyrkobol 1:26 och 1:103 samt Habblahester 1:5 som
stod för 69 procent av de totala investeringarna i inventarier.
Minskningen kunde främst hänföras till att man 2018 förvärvat en fastighet som utgör ett vårdboende där Bolaget köpt
inventarier, såsom köksutrustning och andra vitvaror, som
hyresgästerna vanligtvis bekostar.
Investeringarna i inventarier för helåret som avslutades den
31 december 2018 var 6 382 TSEK, en ökning med 6 382 TSEK,
jämfört med 0 TSEK för helåret som avslutades den 31 december 2017. Ökningen 2018 kunde främst hänföras tillkommande förvärv av inventarier.
Avyttring av fastigheter

Avyttringar av fastigheter för den sexmånadersperiod som
avslutades den 30 juni 2020 var 9 300 TSEK, en minskning
med 39 850 TSEK, eller 79 procent, jämfört med 49 150 TSEK
för den sexmånadersperiod som avslutades den 30 juni 2019.
Under den sexmånadersperiod som avslutades den 30 juni
2020 avyttrande Bolaget fyra fastigheter med ett sammanlagt
överenskommet fastighetsvärde om cirka 9,3 MSEK. Den
största fastigheten stod för cirka 56 procent av det totala
överenskomna fastighetsvärdet. Den största fastigheten var
Nordanö 1:77. Under den sexmånadersperiod som avslutades
den 30 juni 2019 avyttrande Bolaget tre fastigheter med ett
sammanlagt överenskommet fastighetsvärde om cirka 49 150
TSEK. Den största fastigheten stod för cirka 88 procent
av det totala överenskomna fastighetsvärdet. Den största
fastigheten var Helsingborg Hillebarden 3. Minskningen kunde
hänföras till färre avyttringar under första halvåret 2019.
Avyttringar av fastigheter för helåret som avslutades den 31
december 2019 var 59 076 TSEK, en ökning med 53 076 TSEK,
eller 885 procent, jämfört med 6 000 TSEK för helåret som
avslutades den 31 december 2018. Under helåret som avslutades den 31 december 2019 avyttrande Bolaget 12 fastigheter
med ett sammanlagt överenskommet fastighetsvärde om cirka 64 MSEK. Den största fastigheten stod för cirka 68 procent
av det totala överenskomna fastighetsvärdet. Den största
fastigheten var Hillebarden 3. Under helåret som avslutades
den 31 december 2018 avyttrande Bolaget 5 fastigheter med
ett sammanlagt överenskommet fastighetsvärde om cirka 6
MSEK. Den största fastigheten stod för cirka 70 procent av
det totala överenskomna fastighetsvärdet. Den största fastigheten var Vägmästaren 11. Ökningen kunde främst hänföras
till värdet på den största fastigheten som såldes 2019.
Avyttringar av fastigheter för helåret som avslutades den 31
december 2018 var 6 000 TSEK, en ökning med 6 000 TSEK,
eller 100 procent, jämfört med 0 SEK för helåret som avslutades den 31 december 2017. Under helåret som avslutades
den 31 december 2017 avyttrande Bolaget inga fastigheter.
Ökningen hänförs till att det inte avyttrades några fastigheter
under 2017.
Skuldsättning
Koncernen har en betydande skuldsättning som består av
banklån, skulder till koncernföretag samt säkerställda obligationslån. Per den 30 juni 2020 uppgick Koncernens räntebä-
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rande skulder till 4 628 518 TSEK och Koncernen hade 2,67 års
viktad genomsnittlig kontraktslängd och 3,39 procents viktad
genomsnittlig skuldkostnad.
Banklån

Per den 30 juni 2020 uppgick Koncernens utestående banklån
till 3 403 624 TSEK. Koncernens låneportfölj är uppdelad på 8
kreditinstitut vilka samtliga utgörs av svenska affärsbanker.

ränta om tre månaders Stibor plus 6,85 procentenheter. I november 2019 utökades hybridobligationslånet genom en til�läggsemission om ytterligare 75 MSEK inom rambeloppet om
750 MSEK. Tilläggsemissionen gjorde till oförändrade villkor
och emitterades till 101,875 procent av det nominella värdet.
Obligationslånet är noterat på Nasdaq Stockholm. Villkoren
för hybridobligationslånet innehåller bland annat en ägarförändringsklausul. För mer information, se avsnitt ”Legala
frågor och kompletterande information - Obligationslån”.

Obligationer

I december 2017 emitterade Offentliga Hus ett icke-säkerställt
obligationslån om 400 MSEK inom ett rambelopp om 700
MSEK. Obligationslånet löper över tre och ett halvt år med
förfall den 15 juni 2021. Obligationslånet löper med en rörlig
kupong om tre månaders Stibor plus 7 procentenheter, där
Stibor aldrig tillåts gå under noll (s.k. Stibor-golv). I september
2018 utökades obligationslånet genom en tilläggsemission om
ytterligare 300 MSEK inom rambeloppet om 700 MSEK. Til�läggsemissionen gjordes till oförändrade villkor och emitterades till 101,75 procent av det nominella värdet. Obligationslånet
är noterat på Nasdaq Stockholm. I september 2019 offentliggjordes utfallet av ett frivilligt återköpserbjudande som Bolaget
riktade till obligationsinnehavarna. Bolaget erbjöd dessa
att delta i ett återköp upp till ett belopp om 200 MSEK mot
kontant vederlag. Innehavarna av obligationerna accepterade
återköp motsvarande ett totalt nominellt belopp om 132 MSEK
till ett pris om 105,5 procent av det nominella värdet.

Skuldförfallostruktur
I nedanstående tabell redovisas förfalloprofilen för Koncernens finansiella åtaganden per den 30 juni 2020. Förfallostrukturen summerar inte till totalt redovisad räntebärande skuld
då Bolaget i balansräkningen drar av cirka 43 MSEK avseende
förutbetalda uppläggnings- och låneavgifter.

I september 2019 emitterade Offentliga Hus ett icke-säkerställt grönt obligationslån om 500 MSEK inom ett rambelopp
om 750 MSEK. Obligationslånet förfaller den 27 mars 2023.
Obligationslånet löper med en rörlig kupong om tre månaders
Stibor plus 4,4 procentenheter, där räntan aldrig tillåts vara
mindre än noll. I november 2019 utökades obligationslånet
genom en tilläggsemission om ytterligare 200 MSEK inom
rambeloppet om 750 MSEK. Tilläggsemissionen gjordes till
oförändrade villkor och emitterades till 101,75 procent av
det nominella värdet. Obligationslånet är noterat på Nasdaq
Stockholm.

KRITISKA REDOVISNINGSPRINCIPER OCH
UPPSKATTNINGAR

Villkoren för båda obligationslånen innehåller bland annat informationsåtaganden, finansiella kovenanter och utdelningsrestriktioner för Bolaget. Vidare innehåller obligationsvillkoren
ägarförändringsklausuler. För mer information, se avsnitt
”Legala frågor och kompletterande information - Obligationslån”.

Arrangemang utanför balansräkningen
Per den 30 juni 2020 hade Koncernen inga arrangemang utanför balansräkningen.

KVANTITATIVA OCH KVALITATIVA UPPLYSNINGAR GÄLLANDE MARKNADSEXPONERING
Koncernens hantering av marknadsrisk (däribland ränterisk,
likviditetsrisk, kreditrisk och andra prisrisker) beskrivs i not 22
i de reviderade koncernredovisningarna i avsnittet ”Historisk
finansiell information” på sida F-46.

Vid upprättandet av de finansiella rapporterna måste företagsledningen och styrelsen göra vissa bedömningar och
antaganden. Dessa bedömningar och antaganden påverkar
redovisade tillgångs- och skuldposter respektive intäkts- och
kostnadsposter samt övrig lämnad information. Ledningens
och styrelsens bedömningar baseras på erfarenheter och
antaganden som ledningen och styrelsen bedömer vara rimliga utifrån rådande omständigheter. Det faktiska utfallet kan
sedan skilja sig från dessa bedömningar om förutsättningarna
ändras. Koncernens viktiga redovisningsprinciper redovisas
i not 2 och Koncernens viktiga redovisningsbedömningar,
uppskattningar och antaganden redovisas i not 3 i de reviderade koncernredovisningarna i avsnittet ”Historisk finansiell
information” på sidorna F-32-F-36.

Bolaget emitterade i oktober 2019 ett efterställt hybridobligationslån om 500 MSEK inom ett rambelopp om 750 MSEK.
Hybridobligationerna har evig löptid och löper med en rörlig

År
Belopp
Andel, %

2020

2021

2022

2023

2024

2025

>2025

413 161 875

1 765 951 307

1 141 606 590

895 300 403

0

284 176 000

171 428 205

9

38

24

19

0

6

4
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VÄSENTLIGA TRENDER
Utöver det som beskrivs i avsnitten ”Riskfaktorer”, ”Verksamhetsbeskrivning”, och ”Betydande förändringar sedan
den 30 juni 2020”, finns det per dagen för Prospektet inte
några för Bolaget kända tendenser, osäkerhetsfaktorer, potentiella fordringar eller andra krav, åtaganden eller händelser
som kan förväntas ha en väsentlig inverkan på Offentliga Hus
affärsutsikter under det innevarande räkenskapsåret. Utöver
vad som anges i avsnittet ”Riskfaktorer” och ovan känner
Bolaget inte heller till några offentliga, ekonomiska, skattepolitiska, penningpolitiska eller andra politiska åtgärder som,
direkt eller indirekt, väsentligt påverkat eller väsentligt skulle
kunna påverka Offentliga Hus verksamhet.

BETYDANDE FÖRÄNDRINGAR SEDAN DEN 		
30 JUNI 2020

försäljningar är ovillkorade och frånträde sker den 30 september 2020.
Offentliga Hus har upptagit cirka 1,2 MDSEK i ny säkerställd
finansiering samt förlängt en stor del av de lån som förfaller
de kommande 12 månaderna (cirka 0,5 MDSEK).
Den 30 september 2020 tecknade bolaget avtal med Strängnäs kommun om att förlänga hyresavtalet med 15 år avseende utbildningslokaler för huvudsakligen Thomasgymnasiet
och vuxenutbildningen i Offentliga Hus fastighet Strängnäs
Eldsund 6:6. Det nya hyresavtalet träder i kraft redan den 1
oktober 2020. Kommunfullmäktige fattade formellt beslut i
frågan den 28 september 2020 och beslutet vinner laga kraft
tre veckor efter att det kungjorts.

I juli 2020 offentliggjordes att Offentliga Hus skrivit avtal om
förvärv av tre fastigheter i Simrishamn med en uthyrningsbar area om 25 500 m² som består av lokaler för primärvård,
specialistvård, psykiatri, vårdcentral, tandläkare och ytterligare flera inrättningar kopplade till offentlig verksamhet.
Region Skåne är den dominerande hyresgästen på ett 10-årigt

Den 31 augusti 2020 offentliggjorde Bolaget nya finansiella och
operationella mål samt en utdelningspolicy. Målen speglar
Offentliga Hus ambition på medellång sikt och innefattar
bland annat att det långsiktiga substansvärdet (EPRA NAV)
ska växa med i genomsnitt 20 procent årligen och att bolaget
ska uppnå ett kreditbetyg som motsvarar Investment Grade

hyresavtal. Årshyresvärdet i transaktionen uppgår till drygt 18
MSEK och tillträde skedde den 31 augusti 2020 med ett överenskommet fastighetsvärde om 182 MSEK.

inom en treårsperiod.

Den 1 juli 2020 tillträdde bolaget fastigheten Getängen 33 i
Borås samt projektfastigheten Önnered 45:17 i Göteborg, som
båda förvärvades i juni 2020. Göteborg Önnered 45:17 har en
avtalad projektentreprenad för uppförande av ca 10 250 m²
bruttoarea (BTA) för huvudsakligen studentbostäder och ett
20-årigt blockhyresavtal är tecknat med Stiftelsen Göteborgs
Studentbostäder. Efter färdigställande hösten 2022 kommer
årshyresvärdet uppgå till 16 MSEK och marknadsvärdet bedöms då uppgå till cirka 300 MSEK.
Den 31 augusti 2020 tillträdde Offentliga Hus en portfölj om sju
fastigheter för offentlig förvaltning i Halmstad och två i Borås,
till ett totalt överenskommet fastighetsvärde om 1 160 MSEK.
Portföljen omfattar totalt 55 300 m² uthyrbar lokalarea.
De största hyresgästerna är Region Halland, Skatteverket,
Halmstad kommun och Borås stad. Årshyresvärdet uppgår till
totalt cirka 73 MSEK.
Bolaget har tillträtt vårdfastigheten Härnösand Fastlandet
2:60 som förvärvades av Region Västernorrland i maj 2020.
Fastigheten innehåller drygt 26 000 m² lokalyta för vård- och
omsorgsverksamhet. Region Västernorrland är den dominerande hyresgästen och hyr cirka 14 000 m². Överenskommet
fastighetsvärde uppgår till 106 MSEK och årshyresvärdet till
cirka 17 MSEK.

Den 24 september 2020 offentliggjorde Offentliga Hus att
Bolagets ägare har lämnat ett ovillkorat aktieägartillskott om
300 MSEK till Bolaget.
Den 2 oktober 2020 offentliggjorde Bolaget ett frivilligt
återköpserbjudande och lämnande samtidigt ett villkorat
meddelande om frivilligt inlösen av alla sina utestående seniora icke-säkerställda obligationslån 2017/ 2021, vilket avsågs
finansieras genom emission av en ny senior icke-säkerställd
grön obligation.
Den 6 oktober 2020 offentliggjorde Offentliga Hus att Bolaget
emitterat en ny senior icke-säkerställd grön obligation om
totalt 550 MSEK och bekräftade därmed att villkoret för frivillig inlösen av samtliga utestående seniora icke-säkerställda
obligationslån 2017/ 2021 var uppfyllt. Genom emissionen av
den seniora icke-säkerställda gröna obligationen och inlösen
av det seniora icke-säkerställda obligationslånet 2017/ 2021
sänkte Bolaget sin genomsnittliga låneränta från 3,14 procent
per 31 augusti 2020 till cirka 2,57 procent. Vidare höjde Bolaget
sin genomsnittliga kapitalbindningstid för samtliga lån från 3,2
år per 31 augusti 2020 till 3,5 år.
Utöver vad som anges ovan har det inte inträffat några betydande förändringar av Offentliga Hus finansiella ställning eller
finansiella resultat sedan den 30 juni 2020.

Som ett led i att renodla portföljen mot samhällsfastigheter
inför kommande börsnotering har Offentliga Hus avtalat om
avyttring av 88 mindre fastigheter som inte bedömts vara
långsiktigt förenliga med bolagets strategi. Fastighetsportföljen avyttras till ett överenskommet fastighetsvärde om
349 MSEK. Avtal om försäljning har även träffats avseende
den 34-procentiga ägarandelen i Studentbostäder i Sverige
AB. Denna ägarandel säljs för cirka 200 MSEK. Båda dessa
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Kapitalisering, skuldsättning och 			
annan finansiell information

Tabellerna i detta avsnitt redovisar Bolagets kapitalisering
och skuldsättning på koncernnivå per 31 augusti 2020. Se
avsnittet ”Aktiekapital och ägarförhållanden” för ytterligare
information om Bolagets aktiekapital och aktier. Tabellerna i
detta avsnitt bör läsas tillsammans med avsnittet ”Operationell och finansiell översikt” och Bolagets finansiella information, med tillhörande noter, som återfinns på annan plats i
detta Prospekt.

räntebärande skulderna uppgick till 6 296 955 TSEK, varav 4
643 538 TSEK avsåg skulder till kreditinstitut, 1 196 464 TSEK
avsåg obligationslån och 456 953 TSEK reverser. Bolagets
belåningsgrad uppgick till 66,0 procent. Bolagets säkerställda
belåningsgrad uppgick till 52,9 procent. I tabellen nedan visas
koncernens kapitalisering i form av kortfristig och långfristiga
skulder samt eget kapital. Indirekta skulder om 336,1 MSEK
(bestående av uppskjuten skatt, leasingskuld samt derivatskuld) är exkluderade i denna tabell. Bolagets långsiktiga
substansvärde (EPRA NAV) uppgick till 2 386 MSEK. Den 24
september offentliggjorde Offentliga Hus att Bolagets ägare
lämnat ett kontantreglerat ovillkorat aktieägartillskott vilket
ökar Bolagets långsiktiga substansvärde (EPRA NAV) med 300
MSEK.

KAPITALISERING
Tabellerna i detta avsnitt redovisar Koncernens kapitalisering. Bolaget finansieras via eget kapital, räntebärande skuld
och andra skulder. De räntebärande skulderna består av
skulder till kreditinstitut, obligationer och reverser. De totala

TSEK

Per den 31 augusti 2020

Justeringar3

Justerat3

Kortfristiga skulder
Mot borgen

-

-

-

Mot säkerhet1

376 021

-116 8694

259 152

Blancokrediter

739 164

-619 8535

119 311

Summa kortfristiga skulder

1 115 185

-736 722

378 463

Långfristiga skulder
Mot borgen

-

-

-

Mot säkerhet2

4 394 370

-

4 394 370

Blancokrediter

1 023 328

350 0006

1 373 328

5 417 698

350 000

5 767 698

Summa långfristiga skulder (exklusive
kortfristig del av långfristiga skulder)
Eget kapital
Aktiekapital
Övrigt tillskjutet kapital
Hybridkapital

500

1277

627

971 806

1 009 8738

1 981 679

575 000

-

575 000

Balanserad vinst

1 125 592

-

1 125 592

Totalt eget kapital

2 672 898

1 010 000

3 682 898

Total kapitalisering

9 205 781

623 278

9 829 059

1. Säkerhet utgörs av pantbrev i fastigheter samt pant i dotterbolagsaktier.
2. Säkerhet utgörs av pantbrev i fastigheter samt pant i dotterbolagsaktier.
3. Under antagande av att Erbjudandet fulltecknas och att Erbjudandepriset fastställs till mittpunkten av prisintervallet, 14,75 SEK per aktie, med avdrag för kostnader relaterade
till Erbjudandet.
4. Består av lösen av lån vid försäljningar om cirka 116,9 MSEK.
5. Består av lösen av obligationslån om cirka 518 MSEK (se vidare avsnittet ”Legala frågor och kompletterande information - Obligationslån - Icke-säkerställt obligationslån
2017/2021”) samt lösen av kortfristiga skulder om cirka 101,9 MSEK.
6. Består av emission av ny obligation vilket tillför Bolaget 550 MSEK (se vidare avsnittet ”Legala frågor och kompletterande information - Obligationslån - Icke-säkerställt
grönt obligationslån 2020/2024”) samt lösen av långfristiga skulder om cirka 200 MSEK.
7. Består av nyemissionen i Erbjudandet, vilket beräknas tillföra Offentliga Hus cirka 750 MSEK före emissionskostnader.
8. Består av nyemissionen i Erbjudandet, vilket beräknas tillföra Offentliga Hus cirka 750 MSEK före emissionskostnader om cirka 40 MSEK samt det kontantreglerad ovillkorade
aktieägartillskottet om 300 MSEK.

SKULDSÄTTNING
Offentliga Hus oreviderade skuldsättning presenteras i
tabellen nedan. Tabellen omfattar både räntebärande och
icke-räntebärande skulder. Bolaget har indirekta skulder om
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cirka 336,1 MSEK, bestående av uppskjuten skatt om 262,8
MSEK, derivatskuld om 25,7 MSEK samt leasingskuld om 47,5
MSEK. Bolaget har inga eventualförpliktelser.
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TSEK

Per den 31 augusti 2020

Justeringar3

-

-

-

161 040

1 128 1474

1 289 187

(A) Kassa
(B) Likvida medel
(C) Lätt realiserbara värdepapper

Justerat3

-

-

-

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

161 040

1 128 147

1 289 187

(E) Kortfristiga fodringar

214 800

-

214 800

(F) Kortfristiga banklån

376 021

-116 8695

259 152

(G) Kortfristig del av långfristiga skulder1

518 000

-518 0006

-

221 164

-101 8537

119 311

1 115 185

-736 722

378 463

739 345

-1 864 869

-1 125 524

(H) Andra kortfristiga skulder
(I) Kortfristiga skulder (F)+(G)+(H)
(J) Netto kortfristiga skuldsättningar
(I)-(E)-(D)
(K) Långfristiga banklån

4 394 370

-

4 394 370

(L) Emitterade obligationer2

678 464

542 0008

1 220 464

(M) Andra långfristiga lån

330 100

-200 0009

130 100

(N) Långfristiga skulder (K)+(L)+(M)

5 402 934

342 000

5 744 934

(O) Nettoskuldsättning (J)+(N)

6 142 279

-1 522 869

4 619 410

1. Inklusive Bolagets utestående obligationslån om 518 MSEK med kort återstående löptid. För mer information om den utestående obligationen, se avsnitt ”Legala frågor
och kompletterande information - Obligationslån - Icke-säkerställt obligationslån 2017/2021”.
2. Exklusive Bolagets utestående obligationslån om 518 MSEK. För mer information om den utestående obligationen, se avsnitt ”Legala frågor och kompletterande
information - Obligationslån - Icke-säkerställt obligationslån 2017/2021”.
3. Under antagande av att Erbjudandet fulltecknas och att Erbjudandepriset fastställs till mittpunkten av prisintervallet, 14,75 SEK per aktie, med avdrag för kostnader relaterade
till Erbjudandet.
4. Består av nyemissionen i Erbjudandet, vilket beräknas tillföra Offentliga Hus cirka 750 MSEK före emissionskostnader om cirka 40 MSEK, likvid från återbetalning av de
reverser uppgående till ett nominellt belopp om totalt cirka 415 MSEK som sker i samband med Erbjudandet, det kontantreglerade ovillkorade aktieägartillskottet om
300 MSEK, lösen av långfristiga skulder om cirka 200 MSEK samt kortfristiga skulder om cirka 101,9 MSEK, lösen av obligationslån om cirka 518 MSEK med en lösenkostnad
om cirka 19 MSEK (se vidare avsnittet ”Legala frågor och kompletterande information - Obligationslån - Icke-säkerställt obligationslån 2017/2021”) samt emission av ny
obligation vilket tillför Bolaget 550 MSEK före emissionskostnader om cirka 8 MSEK (se vidare avsnittet ”Legala frågor och kompletterande information - Obligationslån Icke-säkerställt grönt obligationslån 2020/2024”).
5. Består av lösen av lån vid försäljningar om cirka 116,9 MSEK.
6. Består av lösen av obligationslån om cirka 518 MSEK (se vidare avsnittet ”Legala frågor och kompletterande information - Obligationslån - Icke-säkerställt obligationslån
2017/2021”).
7. Består av lösen av kortfristig skuld om cirka 101,9 MSEK.
8. Består av emission av ny obligation vilket tillför Bolaget 550 MSEK före emissionskostnader om cirka 8 MSEK (se vidare avsnittet ”Legala frågor och kompletterande
information - Obligationslån - Icke-säkerställt grönt obligationslån 2020/2024”).
9. Består av lösen av långfristiga skulder om cirka 200 MSEK.

RÖRELSEKAPITAL OCH KAPITALBEHOV
Styrelsen bedömer att det befintliga rörelsekapitalet, före
genomförandet av Erbjudandet, inte är tillräckligt för Offentliga Hus aktuella behov under den kommande tolvmånadersperioden. Bolaget bedömer att rörelsekapitalbehovet för
kommande tolv månader uppgår till cirka 722 MSEK. Rörelsekapitalbehov avser i denna bemärkelse likvida medel som
krävs för att Bolaget ska kunna fullgöra sina betalningsförpliktelser i den takt de förfaller till betalning. Utan beaktande
av likvid från Erbjudandet bedöms rörelsekapitalet räcka till
januari 2021.
Om Erbjudandet fulltecknas kommer Bolaget att tillföras cirka
1 125 MSEK38 efter avdrag för emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 40 MSEK.
I det fall Erbjudandet inte genomförs eller inte skulle fulltecknas skulle Bolaget behöva söka alternativa finansieringsmöjligheter i form av exempelvis ett nytt obligationslån,
en företrädesemission, en riktad nyemission eller långsiktig
lånefinansiering från existerande eller nya investerare.

veckling och expansion av verksamheten. Tillgångarna består
i huvudsak av fastigheter som finansieras via eget kapital,
räntebärande skulder och övrigt kapital. Fördelningen mellan
respektive kapitalslag beror på stabiliteten i Bolaget, fastighetstyper, riskaversion hos såväl ägare som kreditgivare samt
ägarnas avkastningskrav på eget kapital. Yttre faktorer såsom
konjunktur, skattesituation och hyresavtalens konstruktion
påverkar också.

EGET KAPITAL
Aktiekapital
Per den dagen för Prospektet uppgår aktiekapitalet till 500 000 SEK
och kvotvärdet var 0,0025 SEK, fördelat på 200 000 000 aktier.
Övrigt tillskjutet kapital
Övrigt tillskjutet kapital utgörs av kapital tillskjutet av Offentliga Hus ägare i form av aktieägartillskott samt avseende
emitterade aktier.

KAPITALSTRUKTUR

Annat eget kapital inklusive årets resultat
Annat eget kapital utgörs, utöver balanserat resultat inklusive
årets resultat, av kapital avseende de emitterade hybridobligationerna samt innehav utan bestämmande inflytande.

Offentliga Hus bedriver kapitalintensiv verksamhet där
tillgången till kapital är en grundförutsättning för fortsatt ut-

Bolaget hade per den 31 augusti 2020 en utestående hybrido-

38. Detta belopp är inklusive lösen av de utestående reverser om cirka 415 MSEK som den Säljande Aktieägaren kommer att återbetala i samband med Erbjudandet.
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bligation uppgående till 575 MSEK inom ett rambelopp om 750
MSEK. Hybridobligationen har evig löptid och löper med en
rörlig ränta om tre månaders Stibor plus 6,85 procentenheter.

och driftnetto om 20,4 MSEK. Årshyresvärdet i fastigheten
uppgår till cirka 22,7 MSEK och överenskommet fastighetsvärde uppgick till 400 MSEK. Fastigheten är belägen i Göteborg och kategoriserades som Kontor för offentlig förvaltning.

EXTERN FINANSIERING
Offentliga Hus kreditgivare utgörs huvudsakligen av de större
nordiska bankerna samt obligationsinvesterare. Offentliga
Hus ser kapitalmarknaden som ett viktigt komplement till
bankfinansiering. Skuldportföljen utgörs av banklån och icke
säkerställda obligationer. Utöver dessa finansieringskällor har
Bolaget även emitterat en hybridobligation. Vid periodens slut
uppgick andelen kapitalmarknadsfinansiering till 19 procent
av de totala räntebärande skulderna. Bolaget hade per den 31
augusti 2020 räntebärande skulder om 6 296 955 TSEK. Den
genomsnittliga räntan för de räntebärande skulderna uppgick
till 3,14 procent. Räntebindningstiden för samtliga räntebärande
skulder uppgick till i genomsnitt 1,5 år. Per 31 augusti 2020 var
25 procent av Bolagets räntebärande skuld säkrad via derivat.
Bolagets policy är att långsiktigt ha mellan 40 och 70 procent
av all räntebärande skuld säkrad via derivat eller fasträntelösningar. Räntesäkringar ingås normalt på löptider mellan 3 och
8 år. Genomsnittlig kapitalbindning uppgick till 3,2 år. Bolaget

Den 28 juli 2020 meddelade Offentliga Hus att Koncernen
avyttrat en portfölj om 88 mindre fastigheter som inte bedömts vara förenliga med Koncernens långsiktiga strategi
vilka frånträddes den 30 september 2020. Intjäningsförmågan
på tolvmånadersbasis; hyresintäkter om 25,8 MSEK, fastighetskostnader om 14,5 MSEK och driftnetto om 11,3 MSEK.
Årshyresvärdet i fastigheterna uppgår till cirka 45 MSEK och
överenskommet fastighetsvärde uppgick till 349 MSEK. Fastigheterna är belägna i ett större antal mindre orter som inte
bedömts vara strategiskt viktiga orter för Bolagets framtida
expansion. Fastigheterna kategoriseras till stor del som fastigheter för vägunderhåll och infrastruktur samt lätt industri.
Den 28 juli 2020 meddelade Offentliga Hus att Koncernen
avyttrat innehavet i Studentbostäder i Sverige AB vilket frånträddes den 30 september 2020. Överenskommet transaktionsvärde uppgick till 199 MSEK.

siktar på att över tid ha en relativt jämn fördelning över belopp
som förfaller >1år till >6 år och att helst minimera det som
förfaller <1 år. Bolagets lånefaciliteter innehåller sedvanliga garantier och åtaganden, bland annat åtaganden för Bolaget och
dess dotterbolag att uppfylla vissa finansiella nyckeltal såsom
belåningsgrad och soliditet. Om inte Bolaget uppfyller dessa
åtaganden och garantier kan bankerna säga upp lånefaciliteterna och begära återbetalning av lånen.

MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Per den 31 augusti 2020 uppgick Offentliga Hus materiella anläggningstillgångar till 8 617 361 TSEK varav förvaltningsfastigheter uppgick till 8 562 977 TSEK, pågående nyanläggningar
till 0 SEK och inventarier uppgick till 6 891 TSEK. Bolagets
förvaltningsfastigheter belastades per den 31 augusti 2020
med inteckningar uppgående till cirka 4 620 019 201 SEK.

INVESTERINGAR
För en beskrivning av Bolagets investeringar under helåren
2019, 2018 och 2017 samt perioden 1 januari – 30 juni 2020 respektive 2019, se avsnittet “Operationell och finansiell översikt
– Likviditet och kapitalresurser – Investeringar”.
Pågående och beslutade investeringar
Bolaget genomför kontinuerligt investeringar i befintliga fastigheter. Per dagen för detta Prospekt har Bolaget inte gjort
några fasta åtaganden om väsentliga investeringar utöver vad
som framgår av avsnittet ”Ej tillträdda förvärv och avyttringar”
nedan.
Ej tillträdda/frånträdda förvärv och avyttringar

Per den 31 augusti 2020 hade Bolaget avtalat om, men ej tillträtt eller frånträtt, följande förvärv och avyttringar.
Offentliga Hus har genom dotterbolag förvärvat fastigheten
Göteborg Önnered 45:11 med beräknat tillträde den 31 december 2020. Intjäningsförmågan på tolvmånadersbasis; hyresintäkter om 22,7 MSEK, fastighetskostnader om 2,3 MSEK
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Fastighet: Uttern 19, Karlstad
Fastighetstyp: Vård och omsorg
Storlek: 2 136 m2

116

INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I OFFENTLIGA HUS I NORDEN AB (PUBL)

STYRELSE, LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

Styrelse, ledande befattningshavare 		
och revisor

STYRELSE
Offentliga Hus styrelse består av sex (6) ordinarie ledamöter,
inklusive styrelseordföranden, utan suppleanter, vilka valts för
tiden intill slutet av årsstämman 2021. Tabellen nedan visar

ledamöterna i styrelsen, när de först valdes in i styrelsen och
om de är oberoende i förhållande till Bolaget och/eller Huvudägarna.

Oberoende i förhållande till
Namn

Befattning

Ledamot sedan

Bolaget och
bolagsledningen

Björn Rosengren

Styrelseordförande

2019

Ja

Nej

Carl Bildt

Styrelseledamot

2019

Ja

Nej

Magdalena Schmidt

Styrelseledamot

2020

Ja

Ja

Mari Broman

Styrelseledamot

2020

Ja

Ja

Pierre Ladow

Styrelseledamot

2014

Ja

Nej

Svante Bengtsson

Styrelseledamot

2017

Ja

Nej

Huvudägarna

Björn Rosengren

Född 1942. Styrelseordförande sedan oktober 2019.
UTBILDNING: ÖVRIGA NUVARANDE BEFATTNINGAR:
Styrelseordförande i Aktiebolaget Fastator (publ), Priority Group AB, Yump
Sverige AB, Priority Strategy Stockholm-New York AB, Norsk-Svenska Handelskammarens Serviceaktiebolag, Smart Parkering Sverige AB, Italian Path AB, Point
Properties AB, Smart Parkering Fastigheter Sverige AB, Smart Trademark Sverige
AB, Smart Parkering Sverige Holding AB, Studentbostäder i Sverige AB och ett
flertal dotterbolag inom koncernen, OHIN Service AB och Copine Holding AB.
Styrelseledamot i VI Invest Aktiebolag, Rosengren Italia AB, CC09 Intressenter AB,
Löftet Holding AB, Cellcomb AB, Wonderboo AB, Rosengren & Rosengren Invest
AB och Björn F:son Rosengren AB.
Styrelsesuppleant i Forsman Invest AB, Peacock Retail AB och Black Rosebud AB.
TIDIGARE BEFATTNINGAR (SENASTE 5 ÅREN):
Styrelseordförande i AB Previa, Transvoice AB, Auktoritet Inkasso AB, Future TCB
Tech AB, Transvoice Sweden AB, iZafe Group AB, MedTalent AB, The Talent Group
AB och Strängnäs Färgbutik AB.
Styrelseledamot i AdCityMedia AB, Global Invit AB, Nordisk Fast 1 AB och Filmoch TV-producenterna i Sverige ek. för.
Styrelsesuppleant i Amfa Ekonomi AB och Amfa Holding AB.
AKTIEÄGANDE I BOLAGET: Björn Rosengren äger 3 000 000 syntetiska optioner39
i Offentliga Hus. Björn Rosengren innehar inga aktier i Bolaget.

39. För mer information om de syntetiska optionerna, se avsnittet ”Aktiekapital och ägarförhållanden - Konvertibler, teckningsoptioner, etc. –
Incitamentsprogram - Syntetiskt optionsprogram 2020/2023”.
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Carl Bildt

Född 1949. Styrelseledamot sedan oktober 2019.
UTBILDNING: ÖVRIGA NUVARANDE BEFATTNINGAR:
Styrelseledamot i Micro Systemation AB (publ), Aktiebolaget Fastator (publ), Bildt
Global AB och Point Properties AB.
TIDIGARE BEFATTNINGAR (SENASTE 5 ÅREN):
Styrelseledamot i Magnora Aktiebolag.
Firmatecknare i Bildt Net AB.
AKTIEÄGANDE I BOLAGET: Carl Bildt innehar inga aktier i Bolaget.

Magdalena Schmidt

Född 1966. Styrelseledamot sedan mars 2020.
UTBILDNING: Jur. kand. från Stockholms universitet samt studier i ekonomi och
engelska vid Stockholms universitet.
ÖVRIGA NUVARANDE BEFATTNINGAR:
Styrelseledamot i Aktiebolaget MM i Stockholm, GRA Stockholm Advokat AB,
Ramberg Advokater AB och Insamlingsstiftelsen Skiers Left - Mikaelas Minne.
Styrelsesuppleant i Feature AB, Advokatfirman C-J Malmberg AB och Xpose
Stockholm AB.
Extern firmatecknare i RVL Partners Advokat AB.
TIDIGARE BEFATTNINGAR (SENASTE 5 ÅREN):
Styrelsesuppleant i Advokat Åsa Lennmor AB och Advokatbyrån AMRO AB.
AKTIEÄGANDE I BOLAGET: Magdalena Schmidt innehar inga aktier i Bolaget.

Mari Broman

Född 1951. Styrelseledamot sedan mars 2020.
UTBILDNING: Fil. pol. mag. från Göteborgs universitet.
ÖVRIGA NUVARANDE BEFATTNINGAR:
Styrelseordförande i IQ Samhällsbyggnad AB och Sharing Capabilities AB.
Styrelseledamot i ChromoGenics AB, SERNEKE Group AB (publ) och Forserum
Safety Glass AB.
TIDIGARE BEFATTNINGAR (SENASTE 5 ÅREN):
Styrelseordförande i Marginalen Bank Bankaktiebolag.
Styrelseledamot i Sustainable Innovation i Sverige AB.
AKTIEÄGANDE I BOLAGET: Mari Broman innehar inga aktier i Bolaget.

Pierre Ladow

Född 1982. Styrelseledamot sedan 2014.
UTBILDNING: Ekonomiutbildning, studier vid European Business School i London
ÖVRIGA NUVARANDE BEFATTNINGAR:
Styrelseledamot i OH Management AB, Nordact AB och OHIN Service AB.
TIDIGARE BEFATTNINGAR (SENASTE 5 ÅREN):
Styrelseledamot i NSH Holding AB.
AKTIEÄGANDE I BOLAGET: Pierre Ladow innehar inga aktier i Bolaget.
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Svante Bengtsson

Född 1971. Styrelseledamot sedan 2017.
UTBILDNING:
Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm, fil kand. i systemvetenskap från
Stockholms universitet, styrelseutbildning från Stockholms handelskammare
samt miljöstudier från bland annat Sweden Green Building Council.
ÖVRIGA NUVARANDE BEFATTNINGAR:
Styrelseordförande i Vivskä AB, OH Management AB, Nordic PM AB, Industrisamhället Norden Holding AB (publ) och Point Properties Portfolio 1 AB (publ).
Styrelseledamot i Konkret Fastighetsutveckling i Nacka AB, Dawg Invest AB, GenovaFastator Holding AB, KONYAB 1 i Sverige AB, Fastator Venture AB, Fastator
PM AB, Public Properties Europe AB, Community Service Properties Sweden AB,
Hyreslägenheten i Sverige AB, Svensk Stadsutveckling AB, Pinnsvajn Fastigheter
Holding AB, Fastator Li3rty AB, Svenska Kulturskatter AB, Hyresrätten Fastigheter Sverige AB och Fastator P19 AB.
Styrelseledamot och VD för Nordact AB.
Extern vice VD för Aktiebolaget Fastator (publ).
Styrelsesuppleant i Industrisamhället Fastigheter Ängelholm AB, Industrisamhället Hässleholm AB, Industrisamhället Smålandsstenar AB, Industrisamhället R8
Höganäs AB, Industrisamhället Tjörröd AB, Industrisamhället Eslöv AB, Industrisamhället Trelleborg AB, Dataskyddsombud Sverige AB, Industrisamhället
Södertälje 2 AB, Industrisamhället Lageråsen AB, Industrisamhället Mark AB,
Industrisamhället Vägrenen AB, Industrisamhället Helsingborg Björka AB, Point
Properties Holding AB, Industrisamhället Väg 10 AB, OHIN Service AB, Industrisamhället Värmland AB.
TIDIGARE BEFATTNINGAR (SENASTE 5 ÅREN):
Styrelseordförande i Wegaf Hillebarden V AB och Liveable AB.
Styrelseledamot i OH Fyllinge AB, Ekerydsplans fastigheter AB, OHNYAB 18
Fastigheter AB, Grimmered Fastighet AB, Konkret Fastighetsutveckling 11 i Visby
AB, Meek Holding AB, PuL-Pedagogen Sverige AB, Konkret Fastighetsutveckling
i Sverige AB, NSH Holding AB, OHNYAB 28 AB, Point Properties AB och Utvecklingsbolaget Sverige Holding AB.
Styrelseledamot och VD för Mistral Energi AB.
Styrelsesuppleant i Aktiebolaget Bollnäs Torget, Limestone Fastigheter på
Gotland AB, Kronan Shopping AB, Hyresbostäder i Karlshamn AB, Olastorpsfastigheter i Kristianstad AB, Karlstorps Bostads AB, Teleborgsfastigheter i Växjö AB,
Spelmansbostäder i Lund AB, Mungigan i Karlstad AB, Mälargruppen Fastigheter
AB, Capital Funding Sweden AB, OH Lödöse AB, OH Landskrona Fastigheter AB,
OH Bunge AB, Aktiebolaget Trygghetsboendet 1 i Värmland, Fastigheten Vretåker 2 AB, OH Årjäng AB, OH Västervik AB, OH BAGG AB, OH Nya torg AB, OH
Borås AB, OH Karlsvik AB, OH Träffpunkten AB, OH Jungfrun 3 AB, OH Hallsta
AB, OH Jungfrun 2 AB, Rehact AB, STUSAB Fastigheter 1 AB, OH Tynnered AB,
OH Höör AB, OHNYAB 29 AB, OHNYAB 30 AB, Offentliga Hus Holding 1 AB, NSH
NY 2 AB, OH Hedemora AB, OH Karesuando AB, OH Ackjan 1 AB, OH Jokkmokk
AB, OH Storuman AB, OHNYAB 24 AB, OHNYAB 25 AB, OH Havsbadshotellet
1 AB, OH Rosenknoppen AB, OH Kiruna AB, Säffletorget i Värmland AB, Centrumhuset i Hällefors AB, OH P19 AB, Pointny AB, Pointny 1 AB, Centrumhuset i
Motala AB, Pointny 3 AB, Pointny 5 AB, Point Karlskoga Holding AB, Industrisamhället Väg 1 AB, Industrisamhället Väg 2 AB, Industrisamhället Väg 3 AB, Industrisamhället Väg 4 AB, Industrisamhället Väg 5 AB, Industrisamhället Väg 6 AB,
Industrisamhället Väg 7 AB, och Industrisamhället Väg 8 AB
AKTIEÄGANDE I BOLAGET:
Svante Bengtsson äger 2 000 000 syntetiska optioner40 i Offentliga Hus. Svante
Bengtsson innehar inga aktier i Bolaget.

40. För mer information om de syntetiska optionerna, se avsnittet ”Aktiekapital och ägarförhållanden - Konvertibler, teckningsoptioner, etc. –
Incitamentsprogram - Syntetiskt optionsprogram 2020/2023”.
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Fredrik Brodin

Född 1967. CEO sedan 1 januari 2020.
UTBILDNING:
Civilingenjör i väg- och vatten från Kungliga Tekniska Högskolan. Kompletterande
studier inom lantmäteri, fastighetsutvärdering, fastighetsekonomi och fastighetsjuridik vid Kungliga Tekniska Högskolan.
ÖVRIGA NUVARANDE BEFATTNINGAR:

Styrelseordförande i Raybased Holding AB (publ), BOX Bygg AB, LKF Fastigheter AB, XOB Fastighetsutveckling AB, Box Bygg Fastighetsutveckling AB, Box Holding AB, Agev Fastighetsutveckling AB, Raybased
Proptech AB och Box Gruppen AB.
Styrelseledamot i OH Fyllinge AB, OH Hässleholm AB, Broville AB, OH Rättvik Sjukhemmet AB, OH Strängnäs Eldsund AB, OH Timrå 4 AB, OH Timrå 2 AB, Limestone Fastigheter på Gotland AB, Broville Holding
AB, OH Västberga AB, OH Västervik Lindö AB, OH Norrtälje Älmsta AB, OH Lödöse AB, OH Landskrona
Fastigheter AB, OH Bunge AB, Aktiebolaget Trygghetsboendet 1 i Värmland, OH Nynäs AB, OH Årjäng AB,
OH Västervik AB, OH P20 AB, OH Getängsvägen AB, OH Norrtälje AB, OH BAGG AB, OH Nya torg AB, OH
Borås AB, OH Karlsvik AB, OH Träffpunkten AB, OH Jungfrun 3 AB, OH Hallsta AB, OH Jungfrun 2 AB, NSH
Holding AB, Opalparken Bostads AB, OH Iris AB, OH Tynnered AB, OH Höör AB, OHNYAB 30 AB, Offentliga
Hus Holding 1 AB, OH Hedemora AB, OH Karesuando AB, OH Ackjan 1 AB, OH Jokkmokk AB, OH Storuman
AB, OHNYAB 24 AB, OHNYAB 25 AB, OH Havsbadshotellet 1 AB, OH Rosenknoppen AB, OH Kiruna AB,
Broville Invest AB, OH Väg Syd AB, OH Väg Nord AB, OH Strängnäs Idun AB, OH Skåne AB, BROENE AB,
OHNYAB 35 AB, Biohuset Visby AB, OH P19 AB, Broville Jörsön 7:6 AB, Broville Fastigheter AB och OHNYAB
38 AB, OHNYAB 39 AB, OHNYAB 40 AB, Industrisamhället Väg 1 AB, Industrisamhället Väg 2 AB, Industrisamhället Väg 3 AB, Industrisamhället Väg 4 AB, Industrisamhället Väg 5 AB, Industrisamhället Väg 6 AB,
Industrisamhället Väg 7 AB, Industrisamhället Väg 8 AB, NV Samhällsfastigheter AB, Fastighets AB Lycksele
Renhållaren 1, Fastighets AB Vingåker Brene 1:5, Fastighets AB Junsele-Krånge 3:57, Fastighets AB Krokom
Bredbyn 2:46, Fastighets AB Storsele 1:28, Rohan Ekonomisk förening.
Ägare av Oy Broville AB genom dess moderbolag Broville Holding AB.

TIDIGARE BEFATTNINGAR (SENASTE 5 ÅREN):

Styrelseledamot i Trä5:an Fastighets AB, Stendörren Kalvö AB, Stendörren Glädjen 1:56 AB, Fastighets AB
Upplands-Bro Viby 19:27, Fastighets AB Råbäcksvägen 1, Stendörren Årsta 72:4 AB, Stendörren Stockholm
2 AB, Fastighets AB Öjavägen m.fl., Fastighets AB Vindkraften 2, Hembla AB, FUCHS LUBRICANTS REAL
ESTATE AB, Stendörren Traversen 15 AB, Fastighets AB Armaturen 5, Stendörren Enholmen Fastigheter AB,
Stendörren Librobäck 18:1 AB, Stendörren Årsta 72:5 AB, Fastighets AB Täby Linjalen 63, Fastighets AB Vingåkersvägen 73, Järna Företagsby AB, Stendörren Flygeleven 2 AB, Fastighets AB Ryssviksvägen 2, Fastighets
AB Fågelviksvägen, Fastighets AB Skrubba allé, Fastighets AB Propellervägen m.fl., Stendörren S2 Holding AB,
Kilen 119 Strängnäs AB, Fastighets AB Luna 1 m.fl., Fastighets AB Lintavägen 1 m.fl., Stendörren Magneten
18 AB, Fastighets AB Annelundsgatan 11 m.fl., Fastighets AB Nygård 2:14, Fastighets AB Domherrevägen,
Fastighets AB Jursta 3:8, Fastighets AB Stensätravägen, Fastighets AB Svista, Stendörren Gnejsgatan 10 AB,
Stendörren Brandthovdagatan 26 AB, Termino C 3818 AB, Fastighets AB Åkerby 8, Högdalen Industrifastigheter AB, TB Fastighets AB Viby 19:66, Kilen 120 Strängnäs AB, Fastighets AB Gräddö 2 och 4, Fastighets AB
Bergklacken 6, Fastighets AB Kvartsgatan 11, Stendörren Husbyborg 15:1 AB, Corem Science Fastighets AB,
Fastighets AB Elementet 1, Fastighets AB Blästerugnen 2, Fastighets AB Gjutjärnet 7, Fastighets AB Taljavägen
6, Fastighets AB Bberg, Stendörren Husbyborg AB, Fastighets AB Veddesta 2:54, Fastighets AB Annelundsgatan 18, Stendörren Fastigheter Skälby 2:2 AB, Stendörren Magneten 30 AB, Stendörren Magneten 12 AB, Nygård 2:17 i Upplands-Bro AB, Blickabergets Fastighets AB, Stendörren Boländerna 35:4 och 35:5 AB, Fastighets
AB Vitgröet 12, Nitton Tretton AB, Fastighets AB Okvisitavägen 15, Fastighets AB Bruttohus, Termino C 3817
AB, Industridörren Fotocellen 2 AB, Industriporten Viggbyholm AB, Fastighets AB Diamantsliparen, Stendörren
Stockholm 1 AB, Oiger Veddesta I AB, Termino C 3814 AB, ME 18:30 AB, Stendörren Jakobsberg 18:30 AB, ME
4:1 AB, Fastighets AB Flen Sågaren 2, Stendörren Danmarks-Säby 14:2 AB, Fastighets AB Sköldinge-Valla 16:1,
Stendörren Librobäck 21:3 AB, Stendörren Stenvreten 7:74 AB, Stendörren Stockholm 4 AB, Fastighets AB
Kvittenvägen 26, Termino C 3815 AB, BRUNNA TRUCK CENTER AB, Fastighets AB Kvartsgatan 13, Termino C
3816 AB, Kvalitena Danmark AB, Stenvreten 5:68 AB, Fastighets AB Mätarvägen 23, Stendörren Stockholm 5
AB, Stendörren Stockholm 6 AB, Stendörren Stockholm 7 AB, Fastighets AB Leverantörsvägen, K-Fast Viken
AB, Fastighets Vallentuna Bällsta 5:133 AB, Stendörren Kalvsvik 16:17 AB, Fysikern 1 AB, Stendörren Botkyrka
Handel AB, Stendörren Stenvreten 7:60 AB, Stendörren Båglampan 25 AB, Fastighets AB Haninge Årsta 1:87,
Stockholm Väst Logistik AB, Stendörren FU Kilen AB, Volymelement AB, Stendörren Magneten 33 AB, Fastighets AB Hofors 1, Stendörren Romberga AB, Fastighets AB Elementet 1, Stendörren GHB AB, Stendörren
Mörtö AB, Fastighets AB Söderbymalm 7:35, Stendörren Vakten 15 AB, Stendörren Andelsägare Väst AB,
Stendörren Väst Holding 5 AB, Stendörren Väst Holding 3 AB, Stendörren Väst Holding 4 AB, Stendörren Väst
Holding 1 AB, Stendörren Väst Holding 2 AB, Stendörren Fallhammaren 1 AB, Stendörren Hjulsmeden 1 AB,
OHNYAB 33 AB, OHNYAB 34 AB, OHNYAB 36 AB och OHNYAB 37 AB.
VD för Stendörren Fastigheter AB.
Styrelsesuppleant i Swerot Nordic AB.

AKTIEÄGANDE I BOLAGET:
Fredrik Brodin äger 115 teckningsoptioner av Serie A vilka, efter intjänandeperiodens
utgång, ger rätt att teckna 4 600 000 aktier i Bolaget41 och 2 664 000 teckningsoptioner av Serie B42 i Offentliga Hus. Fredrik Brodin innehar inga aktier i Bolaget.

41. För mer information om teckningsoptionerna, se avsnittet ”Aktiekapital och ägarförhållanden - Konvertibler, teckningsoptioner, etc. –
Incitamentsprogram - Teckningsoptionsprogram 2019/2023”.
42. För mer information om teckningsoptionerna, se avsnittet ”Aktiekapital och ägarförhållanden - Konvertibler, teckningsoptioner, etc. –
Incitamentsprogram - Teckningsoptionsprogram 2020/2023”.
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Magnus Sundell

Född 1967. CFO och vice VD sedan 1 januari 2020.
UTBILDNING:
Civilekonom från Uppsala Universitet.
ÖVRIGA NUVARANDE BEFATTNINGAR:

Styrelseledamot i CJM Sundell AB.
Styrelsesuppleant i OH Fyllinge AB, OH Hässleholm AB, OH Rättvik Sjukhemmet AB, OH Strängnäs
Eldsund AB, OH Timrå 4 AB, OH Timrå 2 AB, Limestone Fastigheter på Gotland AB, OH Västberga
AB, OH Västervik Lindö AB, OH Norrtälje Älmsta AB, OH Lödöse AB, OH Landskrona Fastigheter
AB, OH Bunge AB, Aktiebolaget Trygghetsboendet 1 i Värmland, OH Nynäs AB, OH Årjäng AB, OH
Västervik AB, OH P20 AB, OH Getängsvägen AB, OH Norrtälje AB, OH Bagg AB, OH Nya torg AB,
OH Borås AB, OH Karlsvik AB, OH Träffpunkten AB, OH Jungfrun 3 AB, OH Hallsta AB, OH Jungfrun
2 AB, NSH Holding AB, Opalparken Bostads AB, OH Iris AB, OH Tynnered AB, OH Höör AB, OHNYAB
30 AB, Offentliga Hus Holding 1 AB, OH Hedemora AB, OH Karesuando AB, OH Ackjan 1 AB, OH
Jokkmokk AB, OH Storuman AB, OHNYAB 24 AB, OHNYAB 25 AB, OH Havsbadshotellet 1 AB, OH
Rosenknoppen AB, OH Kiruna AB, OH Väg Syd AB, OH Väg Nord AB, OH Strängnäs Idun AB, OH Saturnus 14 i Borås AB, OH Skåne AB, OHNYAB 35 AB, Biohuset Visby AB, OH P19 AB, OHNYAB 38 AB,
OHNYAB 39 AB, OHNYAB 40 AB, Industrisamhället Väg 1 AB, Industrisamhället Väg 2 AB, Industrisamhället Väg 3 AB, Industrisamhället Väg 4 AB, Industrisamhället Väg 5 AB, Industrisamhället Väg
6 AB, Industrisamhället Väg 7 AB, Industrisamhället Väg 8 AB, Fastighets AB Lycksele Renhållaren 1,
Fastighets AB Vingåker Brene 1:5, Fastighets AB Junsele-Krånge 3:57, Fastighets AB Krokom Bredbyn 2:46 och Fastighets AB Storsele 1:28.

TIDIGARE BEFATTNINGAR (SENASTE 5 ÅREN):

Vice VD och CFO för Stendörren Fastigheter AB.
Styrelsesuppleant i Trä5:an Fastighets AB, Stendörren Kalvö AB, Stendörren Glädjen 1:56 AB,
Fastighets AB Upplands-Bro Viby 19:27, Fastighets AB Råbäcksvägen 1, Stendörren Årsta 72:4 AB,
Stendörren Stockholm 2 AB, Fastighets AB Öjavägen m.fl., Fastighets AB Vindkraften 2, Stendörren
Traversen 15 AB, Fastighets AB Armaturen 5, Stendörren Enholmen Fastigheter AB, Stendörren
Librobäck 18:1 AB, Stendörren Årsta 72:5 AB, Fastighets AB Täby Linjalen 63, Järna Företagsby
AB, Stendörren Flygeleven 2 AB, Fastighets AB Ryssviksvägen 2, Fastighets AB Fågelviksvägen,
Fastighets AB Skrubba allé, Fastighets AB Propellervägen m.fl., Stendörren S2 Holding AB, Kilen 119
Strängnäs AB, Fastighets AB Luna 1 m.fl., Fastighets AB Lintavägen 1 m.fl., Stendörren Magneten
18 AB, Fastighets AB Annelundsgatan 11 m.fl., Fastighets AB Nygård 2:14, Fastighets AB Domherrevägen, Fastighets AB Jursta 3:8, Fastighets AB Stensätravägen, Fastighets AB Svista, Stendörren
Gnejsgatan 10 AB, Stendörren Brandthovdagatan 26 AB, Termino C 3818 AB, Fastighets AB Åkerby
8, Högdalen Industrifastigheter AB, TB Fastighets AB Viby 19:66, Kilen 120 Strängnäs AB, Fastighets AB Gräddö 2 och 4, Fastighets AB Bergklacken 6, Fastighets AB Kvartsgatan 11, Stendörren
Husbyborg 15:1 AB, Corem Science Fastighets AB, Fastighets AB Elementet 1, Fastighets AB Blästerugnen 2, Fastighets AB Gjutjärnet 7, Fastighets AB Taljavägen 6, Fastighets AB Bberg, Stendörren Husbyborg AB, Fastighets AB Veddesta 2:54, Fastighets AB Annelundsgatan 18, Stendörren
Fastigheter Skälby 2:2 AB, Stendörren Magneten 30 AB, Stendörren Magneten 12 AB, Nygård 2:17 i
Upplands-Bro AB, Blickabergets Fastighets AB, Stendörren Boländerna 35:4 och 35:5 AB, Fastighets
AB Vitgröet 12, Nitton Tretton AB, Fastighets AB Okvistavägen 15, Fastighets AB Bruttohus, Termino
C 3817 AB, Industridörren Fotocellen 2 AB, Industriporten Viggbyholm AB, Fastighets AB Diamantsliparen, Stendörren Stockholm 1 AB, Termino C 3814 AB, Stendörren Jakobsberg 18:30 AB, ME 4:1
AB, Fastighets AB Flen Sågaren 2, Stendörren Danmarks-Säby 14:2 AB, Stendörren Librobäck 21:3
AB, Stendörren Stenvreten 7:74 AB, Stendörren Stockholm 4 AB, Fastighets AB Kvittenvägen 26,
Termino C 3815 AB, BRUNNA TRUCK CENTER AB, Fastighets AB Kvartsgatan 13, Termino C 3816 AB,
Stenvreten 5:68 AB, Fastighets AB Mätarvägen 23, Stendörren Option AB, Stendörren Stockholm
5 AB, Stendörren Stockholm 6 AB, Stendörren Stockholm 7 AB, Fastighets AB Leverantörsvägen,
Fastighets Vallentuna Bällsta 5:133 AB, Stendörren Kalvsvik 16:17 AB, Fysikern 1 AB, Stendörren
Botkyrka Handel AB, Fastighets AB Romfast 23:52, Stendörren Stenvreten 7:60 AB, Stendörren
Båglampan 25 AB, Stockholm Väst Logistik AB, Stendörren FU Kilen AB, Stendörren Magneten 33
AB, Stendörren Kalvsvik 16:23 AB, Fastighets AB Hofors 1, Stendörren Romberga AB, Fastighets AB
Elementet 1, Stendörren GHB AB, Stendörren Mörtö AB, Fastighets AB Söderbymalm 7:35, Stendörren Vakten 15 AB, Stendörren Andelsägare Väst AB, Stendörren Väst Holding 5 AB, Stendörren
Väst Holding 3 AB, Stendörren Väst Holding 4 AB, Stendörren Väst Holding 1 AB, Stendörren Väst
Holding 2 AB, Byggnads AB Dörrstenen, Stendörren Fallhammaren 1 AB, Stendörren Hjulsmeden 1
AB, OHNYAB 33 AB, OHNYAB 34 AB, OHNYAB 36 AB och OHNYAB 37 AB

AKTIEÄGANDE I BOLAGET:
Magnus Sundell äger 70 teckningsoptioner av Serie A vilka, efter intjänandeperiodens utgång, ger rätt att teckna 2 800 000 aktier i Bolaget43 och 1 628 000 av Serie
B44 i Offentliga Hus. Magnus Sundell innehar inga aktier i Bolaget.

43. För mer information om teckningsoptionerna, se avsnittet ”Aktiekapital och ägarförhållanden - Konvertibler, teckningsoptioner, etc. –
Incitamentsprogram - Teckningsoptionsprogram 2019/2023”.
44. För mer information om teckningsoptionerna, se avsnittet ”Aktiekapital och ägarförhållanden - Konvertibler, teckningsoptioner, etc. –
Incitamentsprogram - Teckningsoptionsprogram 2020/2023”.
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Johan Bråkenhielm

Född 1973. COO sedan 1 maj 2020 (tidigare Transaktions- och fastighetschef sedan 1
januari 2020).
UTBILDNING:
Civilingenjör med inriktning Bygg & Fastighetsekonomi på Lantmäterilinjen, Kungliga
Tekniska Högskolan.
ÖVRIGA NUVARANDE BEFATTNINGAR:
Styrelseledamot i MBJB Invest AB.
Styrelsesuppleant i Mijodent AB.
TIDIGARE BEFATTNINGAR (SENASTE 5 ÅREN):
Transaktionschef för Stendörren Fastigheter AB.
AKTIEÄGANDE I BOLAGET:
Johan Bråkenhielm äger 70 teckningsoptioner av Serie A vilka, efter intjänandeperiodens utgång, ger rätt att teckna 2 800 000 aktier i Bolaget45 och 1 628 000 teckningsoptioner av Serie B46 i Offentliga Hus. Johan Bråkenhielm innehar inga aktier i Bolaget.

Terese Filipsson

Född 1976. Fastighetschef sedan 1 maj 2020.
UTBILDNING:
Civilingenjör med inriktning lantmäteri, bygg & fastighetsekonomi, från Kungliga
Tekniska Högskolan.
ÖVRIGA NUVARANDE BEFATTNINGAR: TIDIGARE BEFATTNINGAR (SENASTE 5 ÅREN):
Förvaltningschef hos Nordic PM AB.
AKTIEÄGANDE I BOLAGET:
Terese Filipsson äger 400 000 teckningsoptioner av Serie B47 i Offentliga Hus.
Terese Filipsson innehar inga aktier i Bolaget.

45. För mer information om teckningsoptionerna, se avsnittet ”Aktiekapital och ägarförhållanden - Konvertibler, teckningsoptioner, etc. –
Incitamentsprogram - Teckningsoptionsprogram 2019/2023”.
46. För mer information om teckningsoptionerna, se avsnittet ”Aktiekapital och ägarförhållanden - Konvertibler, teckningsoptioner, etc. –
Incitamentsprogram - Teckningsoptionsprogram 2020/2023”.
47. För mer information om teckningsoptionerna, se avsnittet ”Aktiekapital och ägarförhållanden - Konvertibler, teckningsoptioner, etc. –
Incitamentsprogram - Teckningsoptionsprogram 2020/2023”.
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ÖVRIGA UPPLYSNINGAR AVSEENDE
STYRELSE OCH LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE
Det förekommer inga familjeband mellan några styrelseledamöter eller ledande befattningshavare.
Det föreligger inga intressekonflikter eller potentiella intressekonflikter mellan styrelseledamöternas och ledande
befattningshavarnas åtaganden gentemot Bolagets och deras
privata intressen och/eller andra åtaganden.
Det har inte träffats någon särskild överenskommelse mellan
större aktieägare, kunder, leverantörer eller andra parter
enligt vilken någon styrelseledamot eller ledande befattningshavare har valts in i nuvarande befattning.
Under de senaste fem åren har ingen styrelseledamot eller
ledande befattningshavare (i) dömts i bedrägerirelaterade
mål, (ii) representerat ett företag som försatts i konkurs eller
likvidation, eller varit föremål för konkursförvaltning (inklusive
pågående eller eventuella förestående förfaranden som Bolaget känner till), (iii) bundits vid och/eller utfärdats påföljder
för ett brott av reglerings- eller tillsynsmyndigheter (inbegripet erkända yrkessammanslutningar) eller (iv) förbjudits av
domstol att ingå som medlem av en emittents förvaltnings-,
lednings- eller kontrollorgan eller från att ha ledande eller
övergripande funktioner hos en emittent.
Alla styrelseledamöter och ledande befattningshavare kan
nås via Bolagets adress, Linnégatan 2, 114 47 Stockholm.

REVISOR
Bolagets revisor är sedan 2011 Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, som på årsstämman 2020 omvaldes för perioden
intill slutet av årsstämman 2021. Magnus Thorling (född 1970)
har sedan räkenskapsåret 2014 varit Bolagets huvudansvariga
revisor. Magnus Thorling är auktoriserad revisor och medlem
i FAR (branschorganisationen för auktoriserade revisorer).
Öhrlings PricewaterhouseCoopers ABs kontorsadress är
Torsgatan 21, 113 97 Stockholm. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har varit revisor under hela den period som den
historiska finansiella informationen i detta Prospekt omfattar.
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Fastighet: Österskans 2, Halmstad
Fastighetstyp: Kontor för offentlig förvaltning
Storlek: 8 959 m2
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Bolagsstyrning

BOLAGSSTYRNING
Offentliga Hus är ett svenskt publikt aktiebolag. Före noteringen på Nasdaq First North Premier grundades bolagsstyrningen i Bolaget på svensk lag samt interna regler och
föreskrifter. När Bolaget har noterats på Nasdaq First North
Premier kommer Bolaget också att följa Nasdaq First North
Premiers regelverk för emittenter och tillämpa Svensk kod för
bolagsstyrning (”Koden”). Koden gäller för alla svenska bolag
vars aktier är noterade på en reglerad marknad i Sverige och
ska tillämpas fullt ut från noteringen. Bolaget behöver inte
följa alla regler i Koden då Koden i sig själv medger möjlighet
till avvikelse från reglerna, under förutsättning att sådana
eventuella avvikelser och den valda alternativa lösningen
beskrivs och orsakerna härför förklaras i bolagsstyrningsrapporten (enligt den så kallade ”följ eller förklara-principen”).
Bolaget kommer att tillämpa Koden från det att aktierna
noteras på Nasdaq First North Premier. Eventuella avvikelser
från Koden kommer att redovisas i Bolagets bolagsstyrningsrapport för räkenskapsåret 2020. Bolaget förväntar sig för
närvarande inte att rapportera någon avvikelse från Koden i
bolagsstyrningsrapporten.

BOLAGSSTÄMMA
Enligt aktiebolagslagen (2005:551) är bolagsstämman Bolagets
högsta beslutsfattande organ. På bolagsstämma utövar aktieägarna sin rösträtt i nyckelfrågor, till exempel fastställande av
resultat- och balansräkningar, disposition av Bolagets resultat, beviljande av ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och
verkställande direktör, val av styrelseledamöter och revisorer
samt ersättning till styrelsen och revisorerna.
Årsstämma måste hållas inom sex månader från utgången
av räkenskapsåret. Utöver årsstämman kan det kallas till
extra bolagsstämma. Enligt bolagsordningen sker kallelse
till bolagsstämma genom annonsering i Post- och Inrikes
Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på Bolagets
webbplats. Att kallelse har skett ska samtidigt annonseras i
Svenska Dagbladet.
Rätt att delta i bolagstämma
Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma ska anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges
i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag,
annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller
nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före
stämman. Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller
två biträden, dock endast om aktieägaren till bolaget gjort
anmälan härom enligt föregående stycke. Aktieägare kan
närvara vid bolagsstämmor personligen eller genom ombud
och kan även biträdas av högst två personer. Vanligtvis är det
möjligt för aktieägare att anmäla sig till bolagsstämman på
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flera olika sätt, vilka närmare anges i kallelsen till stämman.
Aktieägare är berättigade att rösta för samtliga aktier som
aktieägaren innehar.
Initiativ från aktieägarna
Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på bolagsstämman måste skicka en skriftlig begäran härom till styrelsen. Begäran ska normalt vara styrelsen tillhanda senast sju
veckor före bolagsstämman.

VALBEREDNING
Bolag som följer Koden ska ha en valberedning. Enligt Koden ska bolagsstämman utse valberedningens ledamöter
eller ange hur ledamöterna ska utses. Valberedningen ska
enligt Koden bestå av minst tre ledamöter och en majoritet
av dessa ska vara oberoende i förhållande till Bolaget och
koncernledningen. Minst en ledamot i valberedningen ska
därutöver vara oberoende i förhållande till den röstmässigt
största ägaren eller den grupp av aktieägare som samverkar
om Bolagets förvaltning.
Vid extra bolagsstämman som hölls den 22 september 2020
beslutades att valberedningen inför årsstämman 2021 ska utgöras av styrelseordföranden och en representant för var och
en av de tre största aktieägarna baserat på ägandet i bolaget
per utgången av räkenskapsårets tredje kvartal. För det fall
någon av de tre största aktieägarna skulle avstå från att utse
en representant till valberedningen ska rätten övergå till den
aktieägare som, efter dessa tre aktieägare, har det största
aktieägandet i bolaget. Styrelseordföranden ska sammankalla
valberedningen. Till ordförande i valberedningen ska utses
den ledamot som företräder den största aktieägaren om valberedningen inte enhälligt utser annan ledamot.
Om aktieägare som utsett ledamot i valberedningen inte
längre tillhör de tre största aktieägarna senast tre månader
före årsstämman ska den ledamot som utsetts av denne
ägare ställa sin plats till förfogande och den aktieägare som
tillkommit bland de tre största aktieägarna ha rätt att utse
en representant till valberedningen. Om inte särskilda skäl
föreligger ska emellertid ingen förändring ske i valberedningens sammansättning om endast en marginell ägarförändring
ägt rum eller om förändringen inträffar senare än tre månader
före årsstämman. Aktieägare som tillkommit bland de tre
största ägarna till följd av en väsentlig förändring i ägandet
senare än tre månader före stämman ska dock ha rätt att
utse en representant som ska ha rätt att ta del i valberedningens arbete och delta vid valberedningens möten. För
det fall ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete
är slutfört ska den aktieägare som utsett ledamoten utse en
ny ledamot. Om denne aktieägare inte längre tillhör de tre
största aktieägarna ska en ny ledamot utses i ovan angiven
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ordning. Aktieägare som utsett representant till ledamot i
valberedningen har rätt att entlediga sådan ledamot och utse
ny representant till ledamot i valberedningen.
Ändringar i valberedningens sammansättning ska omedelbart
offentliggöras. Valberedningens mandatperiod löper intill dess
ny valberedning utsetts. Valberedningen ska utföra vad som
åligger valberedningen enligt bolagsstyrningskoden.

STYRELSEN
Styrelsen är Bolagets högsta beslutsfattande organ efter
bolagsstämman. Enligt aktiebolagslagen är styrelsen ansvarig
för Bolagets förvaltning och organisation, vilket innebär att
styrelsen är ansvarig för att, bland annat, fastställa mål och
strategier, säkerställa rutiner och system för utvärdering av
fastställda mål, fortlöpande utvärdera Bolagets resultat och
finansiella ställning samt utvärdera den operativa ledningen.
Styrelsen ansvarar också för att säkerställa att årsredovisningen och delårsrapporter upprättas i rätt tid. Dessutom
utser styrelsen Bolagets verkställande direktör.

Ersättningsutskott
Offentliga Hus har ett ersättningsutskott vars uppgifter
fullgörs av styrelsen i dess helhet. Ersättningsutskottet ska
bereda förslag avseende ersättningsprinciper, ersättningar
och andra anställningsvillkor till bolagsledningen.

BOLAGSLEDNINGEN
Den verkställande direktören är underordnad styrelsen och
ansvarar för Bolagets löpande förvaltning och den dagliga
driften. Arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören anges i arbetsordningen för styrelsen och
instruktionen för verkställande direktör. Verkställande direktören ansvarar också för att upprätta rapporter och sammanställa information från ledningen inför styrelsemöten och är
föredragande av materialet på styrelsemötena.

Styrelseledamöterna väljs normalt av årsstämman för tiden
intill slutet av nästa årsstämma. Enligt Bolagets bolagsordning
ska styrelsen, till den del den väljs av bolagsstämman, bestå
av minst tre (3) ledamöter och högst sju (7) ledamöter med
högst sju (7) suppleanter.

Enligt instruktionerna för finansiell rapportering är den
verkställande direktören ansvarig för finansiell rapportering i
Bolaget och ska följaktligen säkerställa att styrelsen erhåller
tillräckligt med information för att styrelsen fortlöpande ska
kunna utvärdera Bolagets finansiella ställning.

Enligt Koden ska styrelsens ordförande väljas av årsstämman
och ha ett särskilt ansvar för ledningen av styrelsens arbete
och för att styrelsens arbete är välorganiserat och genomförs
på ett effektivt sätt.

Verkställande direktör ska hålla styrelsen kontinuerligt informerad om utvecklingen av Bolagets verksamhet, omsättningens utveckling, Bolagets resultat och ekonomiska ställning,
likviditets- och kreditläge, viktigare affärshändelser samt
varje annan händelse, omständighet eller förhållande som
kan antas vara av väsentlig betydelse för Bolagets aktieägare.

Styrelsen följer en skriftlig arbetsordning som revideras årligen och fastställs på det konstituerande styrelsemötet varje
år. Arbetsordningen reglerar bland annat styrelsepraxis, funktioner och fördelningen av arbete mellan styrelseledamöterna
och verkställande direktör. I samband med det konstituerande
styrelsemötet fastställer styrelsen även instruktionen för
verkställande direktör innefattande finansiell rapportering.
Styrelsen sammanträder enligt ett årligen fastställt schema.
Utöver dessa styrelsemöten kan ytterligare styrelsemöten
sammankallas för att hantera frågor som inte kan hänskjutas
till ett ordinarie styrelsemöte. Utöver styrelsemötena har styrelseordföranden och verkställande direktören en fortlöpande
dialog rörande ledningen av Bolaget.
För närvarande består Bolagets styrelse av sex (6) ordinarie
ledamöter som valts av bolagsstämman, vilka presenteras i
avsnittet ”Styrelse, ledande befattningshavare och revisorer”.
Revisionsutskott
Offentliga Hus har ett revisionsutskott bestående av tre medlemmar: Magdalena Schmidt, Svante Bengtsson och Björn
Rosengren. Revisionsutskottet ska, utan att det påverkar
styrelsens ansvar och uppgifter i övrigt, bland annat övervaka Bolagets finansiella rapportering, övervaka effektiviteten
i Bolagets interna kontroll, internrevision och riskhantering,
hålla sig informerat om revisionen av årsredovisningen och
koncernredovisningen, granska och övervaka revisorns
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opartiskhet och självständighet och därvid särskilt uppmärksamma om revisorn tillhandahåller Bolaget andra tjänster än
revisionstjänster, samt biträda vid förberedelse av förslag till
bolagsstämmans val av revisor.

Verkställande direktör och övriga ledande befattningshavare
presenteras i avsnittet ”Styrelse, ledande befattningshavare
och revisor”.

ERSÄTTNING TILL STYRELSELEDAMÖTER 		
OCH BOLAGSLEDNINGEN
Ersättning till styrelseledamöter
Arvode och annan ersättning till styrelseledamöterna, inklusive ordföranden, fastställs av bolagsstämman. På årsstämman
den 16 juni 2020 beslutades att arvode ska utgå till styrelsens
ordförande med 300 000 SEK och till övriga ledamöter med
200 000 SEK. Därutöver, beslutades det på årsstämman den
16 juni 2020 att arvode ska utgå med 50 000 SEK till revisionsutskottets ordförande och med 50 000 till övriga två ledamöter i revisionsutskottet. Noterades att Svante Bengtsson vid
årsstämman frivilligt avstod från att erhålla arvode för arbete
i revisionsutskottet. Styrelsens ledamöter har inte rätt till
några förmåner efter att deras uppdrag som styrelseledamöter har upphört.
Arvode till styrelsen under räkenskapsåret 2019
Tabellen nedan visar de arvoden som utbetalats till tidigare
och nuvarande styrelseledamöter valda av bolagsstämman
för räkenskapsåret 2019.
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Namn

Befattning

Björn Rosengren2

Styrelseordförande

Styrelsearvode1

Sociala avgifter

Pensionskostnader

Övriga ersättningar

33 000

5 000

-

-

Svante Bengtsson

38 000

Styrelseledamot

200 000

63 000

-

-

263 000

Pierre Ladow

Styrelseledamot

200 000

63 000

-

-

263 000

Jaqueline Winberg

Styrelseledamot

200 000

63 000

-

-

263 000

Carl Bildt2

Styrelseledamot

33 000

5 000

-

-

38 000

Mats Hulth2

f.d. styrelseordförande

167 000

27 000

-

-

194 000

Ulf Adehlsohn2

f.d. styrelseledamot

167 000

27 000

-

-

194 000

1 000 000

253 000

-

-

1 253 000

Total

Summa

1. Styrelsearvode redovisas allteftersom det upparbetas.
2. Styrelseledamoten Ulf Adelsohn och styrelseordförande Mats Hulth arvode avser perioden fram till 15 oktober. Björn Rosengren och Carl Bildt tillträdde sina styrelseposter därefter och deras arvode avser från och med 15 oktober.

Riktlinjer för ersättning till bolagsledningen
Vid extra bolagsstämman som hölls den 22 september 2020
beslutades att anta följande riktlinjer för ersättning till bolagsledningen.
Dessa riktlinjer omfattar bolagets VD och övriga personer i
bolagsledningen. Riktlinjerna ska tillämpas på ersättningar som
avtalas, och förändringar som görs i redan avtalade ersättningar, efter det att riktlinjerna antagits av extra bolagsstämman
2020. Riktlinjerna omfattar inte ersättningar som beslutas av
bolagsstämman. Det noteras att ledamöterna i bolagets styrelse endast uppbär arvode som beslutas av bolagsstämman
varför dessa riktlinjer inte inkluderar styrelsens ledamöter.
Riktlinjernas främjande av bolagets affärsstrategi, långsiktiga
intressen och hållbarhet
Bolagets affärsstrategi är i korthet följande.
Offentliga Hus är ett fastighetsbolag med fokus på samhällsfastigheter, där hyresgästerna till övervägande del, direkt eller
indirekt, bedriver offentliga verksamheter. Bolaget är geografiskt fokuserat på större och medelstora städer i Sverige.
Genom att erbjuda ändamålsenliga lokaler till marknadsmässiga
villkor är vi en attraktiv samarbetspartner för stat, kommun och
region i behov av långsiktiga och effektiva fastighetslösningar.
För ytterligare information om bolagets affärsstrategi, se
www.offentligahus.se.
En framgångsrik implementering av bolagets affärsstrategi
och tillvaratagandet av bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, förutsätter att bolaget kan rekrytera och
behålla kvalificerade medarbetare. För detta krävs att bolaget
kan erbjuda konkurrenskraftig ersättning. Dessa riktlinjer
möjliggör att ledande befattningshavare kan erbjudas en konkurrenskraftig totalersättning.
I bolaget har tidigare inrättats aktierelaterade incitamentsprogram. De har beslutats av bolagsstämman och omfattas
därför inte av dessa riktlinjer. För mer information om tidigare
program, innefattande de kriterier som utfallet är beroende
av, se www.offentligahus.se. Eventuella framtida aktierelaterade incitamentsprogram kommer att beslutas om av
bolagsstämman.
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Rörlig kontantersättning som omfattas av dessa riktlinjer ska
syfta till att främja bolagets affärsstrategi och långsiktiga
intressen, inklusive dess hållbarhet.
Formerna av ersättning m.m.
Ersättningen ska vara marknadsmässig och får bestå av följande komponenter: fast kontantlön, rörlig kontantersättning,
pensionsförmåner och andra förmåner. Bolagsstämman kan
därutöver – och oberoende av dessa riktlinjer – besluta om
exempelvis aktie- och aktiekursrelaterade ersättningar.
Uppfyllelse av kriterier för utbetalning av rörlig kontantersättning ska kunna mätas under en period om ett år. Den rörliga
kontantersättningen får uppgå till högst 50 procent av den
fasta årliga kontantlönen.
För verkställande direktören ska pensionsförmåner, innefattande sjukförsäkring, vara premiebestämda. Rörlig kontantersättning ska inte vara pensionsgrundande. Pensionspremierna
för premiebestämd pension ska uppgå till högst 35 procent
av den fasta årliga kontantlönen. För övriga ledande befattningshavare ska pensionsförmåner, innefattande sjukförsäkring, vara premiebestämda om inte befattningshavaren
omfattas av förmånsbestämd pension enligt tvingande kollektivavtalsbestämmelser. Rörlig kontantersättning ska vara
pensionsgrundande i den mån så följer av tvingande kollektivavtalsbestämmelser som är tillämpliga på befattningshavaren.
Pensionspremierna för premiebestämd pension ska uppgå till
högst 35 procent av den fasta årliga kontantlönen.
Andra förmåner får innefatta bl.a. livförsäkring, sjukvårdsförsäkring och bilförmån. Sådana förmåner får sammanlagt
uppgå till högst 15 procent av den fasta årliga kontantlönen.
Upphörande av anställning
Vid uppsägning från bolagets sida får uppsägningstiden vara
högst sex månader. Fast kontantlön under uppsägningstiden och avgångsvederlag får sammantaget inte överstiga
ett belopp motsvarande den fasta kontantlönen för två år
för verkställande direktören och ett år för övriga ledande
befattningshavare. Vid uppsägning från befattningshavarens
sida får uppsägningstiden vara högst sex månader, utan rätt
till avgångsvederlag.
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Därutöver kan ersättning för eventuellt åtagande om konkurrensbegränsning utgå. Sådan ersättning ska kompensera för
eventuellt inkomstbortfall och ska endast utgå i den utsträckning som den tidigare befattningshavaren saknar rätt till
avgångsvederlag. Ersättningen ska uppgå till högst 60 procent
av månadsinkomsten vid tidpunkten för uppsägningen och
utgå under den tid som åtagandet om konkurrensbegränsning
gäller, vilket ska vara högst 9 månader efter anställningens
upphörande.
Kriterier för utdelning av rörlig kontantersättning m.m.
Den rörliga kontantersättningen ska vara kopplad till förutbestämda och mätbara kriterier som kan vara finansiella eller
icke-finansiella. De kan även utgöras av individanpassade
kvantitativa eller kvalitativa mål. Kriterierna ska vara utformade så att de främjar bolagets affärsstrategi och långsiktiga
intressen, inklusive dess hållbarhet, genom att exempelvis ha
en tydlig koppling till affärsstrategin eller främja befattningshavarens långsiktiga utveckling.
När mätperioden för uppfyllelse av kriterier för utbetalning av
rörlig kontantersättning avslutats ska det bedömas/fastställas i vilken utsträckning kriterierna uppfyllts. Styrelsen ansvarar för bedömningen såvitt avser rörlig kontantersättning till
verkställande direktören. Såvitt avser rörlig kontantersättning
till övriga befattningshavare ansvarar verkställande direktören för bedömningen. Såvitt avser finansiella mål ska bedömningen baseras på den av bolaget senast offentliggjorda
finansiella informationen.
Lön och anställningsvillkor för anställda
Vid beredningen av styrelsens förslag till dessa ersättningsriktlinjer har lön och anställningsvillkor för bolagets anställda
beaktats genom att uppgifter om anställdas totalersättning,

Beslutsprocessen för att fastställa, se över och genomföra
riktlinjerna
Styrelsen ska upprätta förslag till nya riktlinjer åtminstone
vart fjärde år och lägga fram förslaget för beslut vid årsstämman. Riktlinjerna ska gälla till dess att nya riktlinjer antagits av
bolagsstämman. Styrelsen ska även följa och utvärdera program för rörliga ersättningar för bolagsledningen, tillämpningen
av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt
gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget.
Vid styrelsens behandling av och beslut i ersättningsrelaterade
frågor närvarar inte verkställande direktören eller andra personer i bolagsledningen, i den mån de berörs av frågorna.
Frångående av riktlinjerna
Styrelsen får besluta att tillfälligt frångå riktlinjerna helt eller
delvis, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det och
ett avsteg är nödvändigt för att tillgodose bolagets långsiktiga
intressen, inklusive dess hållbarhet, eller för att säkerställa
bolagets ekonomiska bärkraft.
Nuvarande anställningsavtal för verkställande direktör 		
och övriga i bolagsledningen
Beslut om nuvarande ersättningsnivåer och övriga anställningsvillkor för den verkställande direktören och övriga i
bolagsledningen har fattats av styrelsen.
Tabellen nedan visar arvoden till den verkställande direktören
och övriga i bolagsledningen för räkenskapsåret 2019.

Namn

Grundlön

Sociala avgifter

Pensionskostnader

Övriga ersättningar

Summa

Lars Holm, verkställande direktör

1 334 000

433 000

310 000

7 000

2 084 000

Övriga i bolagsledningen (1 st)

1 448 000

465 000

293 000

13 000

2 220 000

Total

2 782 000

898 000

603 000

20 000

4 304 000

Den verkställande direktören har rätt till en fast månatlig
ersättning om 190 000 SEK. Den verkställande direktören är
även berättigad till rörlig ersättning som får uppgå till högst
6 månadslöner. Därutöver betalar Bolaget individuell tjänstepensionsförsäkring där premien får uppgå till högst 35 procent av den verkställande direktörens fasta månatliga ersättning. Mellan Bolaget och den verkställande direktören gäller en
ömsesidig uppsägningstid om sex månader. Den verkställande
direktören är berättigad till ett avgångsvederlag motsvarande
tolv månadslöner vid uppsägning från Bolagets sida.
De övriga ledande befattningshavarna har sedvanliga anställningsvillkor och är berättigade till tjänstepensionsförsäkring.
De övriga ledande befattningshavarna är även berättigade
till rörlig ersättning som får uppgå till högst sex månadslöner.
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ersättningens komponenter samt ersättningens ökning och
ökningstakt över tid har utgjort en del av styrelsens beslutsunderlag vid utvärderingen av skäligheten av riktlinjerna och
de begränsningar som följer av dessa.

För övriga ledande befattningshavarna gäller en ömsesidig
uppsägningstid om sex månader.

INTERN KONTROLL
Den interna kontrollen omfattar kontroll av Bolagets och Koncernens organisation, förfarande och stödåtgärder. Målsättningen är att säkerställa att en tillförlitlig och korrekt finansiell
rapportering sker, att Bolagets och Koncernens finansiella
rapporter upprättas enligt lag och tillämplig redovisningssed,
att Bolagets tillgångar skyddas, samt att andra krav efterlevs.
Systemet för intern kontroll är även avsett att övervaka att
Bolagets och Koncernens policyer, principer och instruktioner efterlevs. Den interna kontrollen omfattar även analys
av risker och uppföljning av införlivande informations- och
affärssystem. Koncernen identifierar, bedömer och hanterar
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risker baserat på Koncernens vision och mål. Riskbedömning
av strategiska-, compliance-, drift- och finansiella risker utförs årligen av CFO, bedömningen presenteras för revisionsutskottet och styrelsen.
Styrelsen och styrelsens revisionsutskott ansvarar för intern
kontroll. Processer för hantering av verksamheten och levererar värde ska fastställas inom verksamhetsledningssystem.
VD ansvarar för processtrukturen inom Koncernen.
En egen bedömning av minimikraven i definierade kontroller för identifierade risker för varje affärsprocess ska årligen
utföras och rapporteras till revisionsutskottet och styrelsen.
CFO ansvarar för självutvärderingsprocessen, vilken underlättas av att den interna kontrollen fungerar. Dessutom utför
funktionen för intern kontroll omdömen om riskkontroller
och interna system enligt den plan som överenskommits med
styrelse och koncernledning.

INCITAMENTSPROGRAM
För en beskrivning av Bolagets incitamentsprogram, se
avsnittet “Aktiekapital och ägarförhållanden – Konvertibler,
teckningsoptioner, etc. – Incitamentsprogram”.

REVISION
Revisorn ska granska Bolagets årsredovisning och räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning.
Efter varje räkenskapsår ska revisorn lämna en revisionsberättelse och en koncernrevisionsberättelse till årsstämman.
Enligt Bolagets bolagsordning ska Bolaget ha högst två (2)
revisorer med eller utan revisorssuppleanter. Bolagets revisor
är Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, med Magnus Thorling som huvudansvarig revisor. Bolagets revisor presenteras
närmare i avsnittet ”Styrelse, ledande befattningshavare och
revisor”.
Under 2019 uppgick den totala ersättningen till Bolagets revisor till 2,144 MSEK.
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Aktiekapital och ägarförhållanden

ALLMÄN INFORMATION
Enligt Bolagets bolagsordning får aktiekapitalet inte understiga 500 000 SEK och inte överstiga 2 000 000 SEK, och antalet
aktier får inte understiga 200 000 000 och inte överstiga 800
000 000. Per dagen för Prospektet har Bolaget emitterat
totalt 200 000 000 aktier. Aktierna är denominerade i SEK och
varje aktie har ett kvotvärde om 0,0025 SEK.
Aktierna i Bolaget har emitterats i enlighet med svensk rätt.
Samtliga emitterade aktier är fullt betalda och fritt överlåtbara.
De erbjudna aktierna är inte föremål för erbjudande som
lämnats till följd av budplikt, inlösenrätt eller lösningsskyldighet. Inget offentligt uppköpserbjudande har lämnats avseende de erbjudna aktierna under innevarande eller föregående
räkenskapsår.

VISSA RÄTTIGHETER FÖRENADE MED AKTIERNA
De erbjudna aktierna är av samma slag. Rättigheterna förenade med aktier emitterade av Bolaget, inklusive de som följer
av bolagsordningen, kan endast ändras enligt de förfaranden
som anges i aktiebolagslagen (2005:551).
Rösträtt
Varje aktie i Bolaget berättigar innehavaren till en röst på
bolagsstämma och varje aktieägare har rätt att rösta för
samtliga aktier som aktieägaren innehar i Bolaget.
Företrädesrätt till nya aktier m.m.
Om Bolaget emitterar nya aktier, teckningsoptioner eller konvertibler vid en kontantemission eller en kvittningsemission
har aktieägarna som huvudregel företrädesrätt att teckna
sådana värdepapper i förhållande till antalet aktier som innehades före emissionen.
Rätt till utdelning och behållning vid likvidation
Samtliga aktier i Bolaget ger lika rätt till utdelning samt till
Bolagets tillgångar och eventuella överskott i händelse av
likvidation.
Beslut om vinstutdelning fattas av bolagsstämma. Samtliga
aktieägare som är registrerade i den av Euroclear Sweden
förda aktieboken på av bolagsstämman beslutad avstämningsdag är berättigade till utdelning. Utdelningen utbetalas
normalt till aktieägarna genom Euroclear Sweden som ett
kontant belopp per aktie, men betalning kan även ske i annat
än kontanter (sakutdelning). Om aktieägare inte kan nås
genom Euroclear Sweden, kvarstår aktieägarens fordran på
Bolaget avseende utdelningsbeloppet och sådan fordran är
föremål för en tioårig preskriptionstid. Vid preskription tillfaller utdelningsbeloppet Bolaget.
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Det finns inga restriktioner avseende rätten till utdelning för
aktieägare bosatta utanför Sverige.

INFORMATION OM UPPKÖPSERBJUDANDEN 		
OCH INLÖSEN AV MINORITETSAKTIER
Enligt Kollegiet för svensk bolagsstyrnings Takeover-regler för vissa handelsplattformar ska den som inte innehar
några aktier eller innehar aktier som representerar mindre
än tre tiondelar av röstetalet för samtliga aktier i ett svenskt
aktiebolag vars aktier handlas på Nasdaq First North Premier
(”Målbolaget”) och genom förvärv av aktier i Målbolaget,
ensam eller tillsammans med någon som är närstående, uppnår ett aktieinnehav som representerar minst tre tiondelar
av röstetalet för samtliga aktier i Målbolaget omedelbart
offentliggöra hur stort hans eller hennes aktieinnehav i Målbolaget är, och inom fyra veckor därefter lämna ett offentligt
uppköpserbjudande avseende resterande aktier i Målbolaget
(budplikt).
En aktieägare som själv eller genom dotterföretag innehar
mer än 90 procent av aktierna i ett svenskt aktiebolag (”Majoritetsaktieägaren”) har rätt att lösa in resterande aktier i
Målbolaget. Ägare till de resterande aktierna (”Minoritetsaktieägarna”) har en motsvarande rätt att få sina aktier inlösta
av Majoritetsaktieägaren. Förfarandet för inlösen av Minoritetsaktieägarnas aktier regleras närmare i aktiebolagslagen
(2005:551).

CENTRAL VÄRDEPAPPERSFÖRVARING
Aktierna i Bolaget är registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och
kontoföring av finansiella instrument. Detta register förs
av Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm. Inga
aktiebrev är utfärdade för Bolagets aktier. Swedbank AB
(publ) är kontoförande institut. ISIN-koden för aktierna är
SE0014829644.

AKTIEKAPITALETS UTVECKLING
Nedanstående tabell visar den historiska utvecklingen för Bolagets aktiekapital, samt de förändringar i antalet aktier och
aktiekapitalet som kommer att genomföras i samband med
noteringen av Bolagets aktier på Nasdaq First North Premier.
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Aktiekapital (SEK)
Tidpunkt

Händelse

Förändring i antal
aktier och röster

Antal aktier och röster
efter transaktionen

Förändring

Totalt

2010-11-08

Bolagets bildande

500

500

50 000

50 000

2017-10-31

Nyemission1

4 500

5 000

450 000

500 000

2020-06-16

Uppdelning av aktier (1:20 000)

99 995 000

100 000 000

-

500 000

2020-09-15

Uppdelning av aktier (1:2)

100 000 000

200 000 000

-

500 000

2020-10-23

Nyemission i Erbjudandet2

50 847 458

250 847 458

127 119

627 119

1. Betald genom kvittning. Teckningskursen uppgick till 16 656 SEK per aktie, vilket motsvarar 0,4164 SEK per aktie justerat för den uppdelning av aktier som genomfördes
under 2020. Kvittningen avsåg lån som upptagits av Bolaget i samband med Bolagets förvärv av samtliga aktier i NSH Holding AB.
2. Under antagande att Erbjudandet fulltecknas och att Erbjudandepriset fastställs till mittpunkten av prisintervallet, 14,75 SEK per aktie.

KONVERTIBLER, TECKNINGSOPTIONER, ETC.
Det finns inte några utestående teckningsoptioner, konvertibler eller andra aktierelaterade finansiella instrument
i Bolaget utöver vad som beskrivs i avsnittet “Konvertibler,
teckningsoptioner, etc. – Incitamentsprogram” nedan.
Incitamentsprogram
Teckningsoptionsprogram 2019/2023

Vid en extra bolagsstämma den 13 december 2019 antog
stämman ett teckningsoptionsprogram för VD och vissa övriga ledningsgruppsmedlemmar (”Teckningsoptionsprogram
2019”). Totalt är 255 teckningsoptioner utestående i programmet. Teckningsoptionerna i Teckningsoptionsprogram 2019
(”Serie A”) kan utnyttjas under perioden 1 mars 2023 – 31
mars 2023. Varje teckningsoption berättigar innehavaren att
teckna fyrtio tusen (40 000) nya aktier i Bolaget till ett teckningspris om 14,00 SEK per aktie.48 Teckningsoptionerna har
vid utgivande värderats till marknadsvärde enligt värderingsmodellen Black & Scholes.
Vid fullt utnyttjande av antalet teckningsoptioner i teckningsoptionsprogrammet skulle utspädningen uppgå till högst
cirka 4 procent av det totala antalet aktier i Bolaget efter
Erbjudandets fullföljande, under antagande att Erbjudandet
fulltecknas.
För ytterligare information om teckningsoptionsprogrammet, se
not 32 på sida F-51 i avsnittet ”Historisk finansiell information”.
Syntetiskt optionsprogram 2020/2023

Vid en extra bolagsstämma den 1 september 2020 antog
stämman ett syntetiskt optionsprogram för vissa styrelseledamöter och andra nyckelpersoner i bolaget. Totalt är 9
000 000 syntetiska optioner utestående i programmet. De
syntetiska optionerna kan utnyttjas under perioden 1 mars –
25 mars 2023. Programmet innebär att deltagaren förvärvat
ett visst antal syntetiska optioner till ett pris som motsvarar
marknadsvärdet för de syntetiska optionerna vid utgivandet
beräknat enligt värderingsmodellen Black & Scholes. Efter intjänandeperioden om tre år ger de syntetiska optionerna rätt
att erhålla en kontant utbetalning per syntetisk option under

vissa angivna villkor. Den kontanta utbetalningen motsvarar skillnaden mellan lösenkursen om 13,75 SEK och aktiens
marknadsvärde enligt villkoren, vilket motsvarar det framräknade medeltalet av den volymviktade noterade högsta och
lägsta betalkursen för bolagets aktie under en period om 10
handelsdagar närmast före den 25 mars 2023 eller den tidigare
eller senare dag som kan följa på grund av villkoren. Maximalt
utfall uppgår till högst 24,55 SEK per syntetisk option.
Då de syntetiska optionerna enbart berättigar till en kontant
utbetalning innebär utnyttjandet ingen utspädning av det
totala antalet aktier i Bolaget.
Teckningsoptionsprogram 2020/2023

Vid en extra bolagsstämma den 22 september 2020 antog
stämman ett teckningsoptionsprogram för VD, andra medlemmar av ledningsgruppen samt övriga anställda i Bolaget
(”Teckningsoptionsprogram 2020”). Totalt är 8 000 000 teckningsoptioner utestående i programmet. Teckningsoptionerna
i Tecknings- optionsprogram 2020 (”Serie B”) kan utnyttjas
under perioden 1 september 2023 – 30 september 2023. Varje
tecknings- option berättigar innehavaren att teckna en (1) ny
aktie i Bolaget till en teckningskurs motsvarande 16,19 SEK
per aktie, motsvarande 135 procent av aktiens proportionella andel av Bolagets värde per den 31 augusti 2020. Teckningsoptionerna har vid utgivande värderats till marknadsvärde enligt värderingsmodellen Black & Scholes.
Vid fullt utnyttjande av antalet teckningsoptioner i teckningsoptionsprogrammet, skulle utspädningen uppgå till högst cirka 3
procent av det totala antalet aktier i Bolaget efter Erbjudandets
fullföljande, under antagande att Erbjudandet fulltecknas.

48. Antalet aktier samt teckningspriset har omräknats på grund av uppdelning av aktier i Bolaget, beslutad på årsstämman den 16 juni 2020 och extra bolagsstämman den
15 september 2020, i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna.
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ÄGARSTRUKTUR
Per datumet för detta Prospekt är Bolagets enda aktieägare
Nordact AB som äger 200 000 000 aktier, motsvarande 100
procent av aktierna i Bolaget. Nordact AB är ägt till 50 procent
vardera av Aktiebolaget Fastator (publ) och Offentliga Nordic
Property Holding SARL. Aktiebolaget Fastator (publ) är noterat på
Nasdaq First North och dess huvudägare är Joachim Kuylenstierna (genom Skälsö Intressenter AB) och Mats Lundberg (genom
Mats Invest AB), vardera med ett innehav om 27,8 procent av
aktierna i Aktiebolaget Fastator (publ). Offentliga Nordic Property

Holding SARL är ytterst kontrollerat av Pierre Ladow, styrelseledamot i Offentliga Hus, med 25 procent och av Bardeen FCP-SIF
till 75 procent. Tabellen nedan beskriver Offentliga Hus ägarstruktur omedelbart före Erbjudandet och omedelbart efter Erbjudandets genomförande under antagande att Erbjudandet fulltecknas
och att Erbjudandepriset fastställs till mittpunkten i prisintervallet,
14,75 SEK per aktie. Såvitt Bolaget känner till så kontrolleras inte
Bolaget direkt eller indirekt av någon utöver Nordact AB (den
Säljande Aktieägaren).

Ägande före Erbjudandet

Efter Erbjudandet (förutsatt
att Övertilldelningsoptionen
inte utnyttjas)

Efter Erbjudandet (förutsatt
att Övertilldelningsoptionen
utnyttjas till fullo)

Antal

Procent

Antal

Procent

Antal

Procent

200 000 000

100

149 152 542

59

133 898 304

53

Aktieägare
Aktieägare vars innehav överstiger 5 procent av aktierna
Nordact AB

Aktieägande styrelseledamöter och ledande befattningshavare och övriga aktieägare
Björn Rosengren

-

-

-

-

-

-

Carl Bildt

-

-

-

-

-

-

Magdalena Schmidt

-

-

-

-

-

-

Mari Broman

-

-

-

-

-

-

Pierre Ladow

-

-

-

-

-

-

Svante Bengtsson

-

-

-

-

-

-

Fredrik Brodin

-

-

-

-

-

-

Magnus Sundell

-

-

-

-

-

-

Johan Bråkenhielm

-

-

-

-

-

-

Terese Filipsson

-

-

-

-

-

-

Övriga befintliga aktieägare
Summa
Övriga nya aktieägare
Summa

-

-

-

-

-

-

200 000 000

100

149 152 542

59

133 898 304

53

-

-

101 694 916

41

116 949 154

47

200 000 000

100

250 847 458

100

250 847 458

100

Omstrukturering av den Säljande Aktieägarens och Huvudägarnas aktieinnehav i Bolaget
Per dagen för Prospektet har Bolaget endast en aktieägare,
Nordact AB (den Säljande Aktieägaren). Den Säljande Aktieägaren ägs i sin tur till 50 procent vardera av Offentliga Nordic
Property Holding SARL och, via det helägda dotterbolaget Vivskä AB, Aktiebolaget Fastator (publ) (Huvudägarna). Huvudägarna har som ambition att efter noteringen omstrukturera sitt
innehav i Bolaget i syfte att bli direkta aktieägare i Bolaget.

ÅTAGANDE ATT AVSTÅ FRÅN ATT SÄLJA AKTIER
Genom Placeringsavtalet som förväntas ingås omkring den 22
oktober 2020 kommer Säljande Aktieägaren, styrelseledamöter
och ledande befattningshavare i Koncernen att åta sig, med vissa förbehåll, att inte sälja sina respektive innehav under viss tid
efter att handeln på Nasdaq First North Premier har inletts. Lock
up-perioden för den Säljande Aktieägaren, styrelseledamöter
och ledande befattningshavare i Bolaget kommer att vara 360
dagar. I den Säljande Aktieägarens åtaganden enligt Placeringsavtalet undantas dock överföring av den Säljande Aktieägarens
aktieinnehav i Bolaget till Huvudägarna, med vissa begränsningar, varigenom Huvudägarna går från indirekta aktieägare i Offentliga Hus till direkta aktieägare (se vidare avsnittet ”Aktiekapital och ägarförhållanden – Omstrukturering av den Säljande
Aktieägarens och Huvudägarnas aktieinnehav i Bolaget”). Efter
en sådan överföring av aktier från den Säljande Aktieägaren till
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Huvudägarna omfattas Huvudägarna av samma åtagande att
avstå från att sälja aktier som den Säljande Aktieägaren. Vidare
föreskrivs i Placeringsavtalet ett undantag för en av Huvudägarna, Aktiebolaget Fastator (publ), att, i den mån den Säljande
Aktieägaren överfört aktier i Bolaget till Huvudägarna, efter
den 23 november 2020 dela ut aktier i Offentliga Hus upp till ett
värde om cirka 200 MSEK, baserat på Erbjudandepriset, till sina
aktieägare, under förutsättning att dess två största aktieägare Mats Invest AB och Skälsö Intressenter AB gör samma
åtagande om att avstå från att sälja aktier som den Säljande
Aktieägaren. Efter utgången av Lock up-perioden kan aktierna
komma att bjudas ut till försäljning, vilket kan påverka marknadspriset på aktien. Joint Global Coordinators kan komma att
medge undantag från ifrågavarande åtaganden. Medgivande
av undantag från gjorda lock up-åtaganden avgörs från fall till
fall och kan var av såväl personlig som affärsmässig karaktär.
Säljande Aktieägare kommer i avtalet att åta sig gentemot Joint
Global Coordinators bland annat att, med vissa undantag, under
en period av 180 dagar från första dagen för handel i Bolagets aktier på Nasdaq First North Premier, inte utan skriftligt
medgivande från Joint Global Coordinators, besluta eller föreslå
bolagsstämma att besluta om ökning av aktiekapitalet genom
emission av aktier eller andra finansiella instrument. Se vidare
avsnittet ”Legala frågor och kompletterande information - Avtal
om placering av aktier”.
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Fastighet: Svartmunken 1, Halmstad
Fastighetstyp: Kontor för offentlig förvaltning
Storlek: 8 126 m2
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BOLAGSORDNING

Bolagsordning

Bolagsordning för Offentliga Hus i Norden AB (publ), organisationsnummer 556824-2696, antagen på extra bolagsstämma den 15 september 2020.

1 § FÖRETAGSNAMN
Bolagets företagsnamn är Offentliga Hus i Norden AB (publ).

sig biträden vid bolagsstämman ska antalet biträden (högst
två) anges i anmälan.

10 § BOLAGSSTÄMMA
Ordinarie bolagsstämma hålles årligen inom 6 månader efter
räkenskapsårets utgång. På ordinarie bolagsstämma ska
följande ärenden förekomma:

2 § STYRELSENS SÄTE
Styrelsen har sitt säte i Stockholm.

Bolaget ska förvalta och förvärva fastigheter samt bedriva
därmed förenlig verksamhet.

1.
2.
3.
4.
5.

4 § AKTIEKAPITAL

6.

3 § VERKSAMHETSFÖREMÅL

Aktiekapitalet ska uppgå till lägst 500 000 och till högst 2 000
000.

5 § AKTIER
Antalet aktier i bolaget ska uppgå till lägst 200 000 000 och till
högst 800 000 000.

6 § AVSTÄMNINGSBOLAG
Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och
kontoföring av finansiella instrument.

7 § STYRELSE OCH REVISORER
Styrelsen består av 3 – 7 ledamöter. Den väljes årligen på
ordinarie bolagsstämma för tiden intill dess nästa ordinarie
bolagsstämma har hållits.

Val av ordförande vid stämman
Upprättande och godkännande av röstlängd
Godkännande av dagordning
Val av en eller två protokolljusterare
Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
7.
Beslut
a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller
förlust enligt den fastställda balansräkningen;
c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
9. Val av styrelse och, i förekommande fall, revisorer
samt eventuella revisorssuppleanter
10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt
aktiebolagslagen eller bolagsordningen

11 § RÄKENSKAPSÅR
1 – 2 revisorer med eller utan revisorssuppleanter väljes på
ordinarie bolagsstämma för tiden intill dess ordinarie bolagsstämma har hållits under fjärde räkenskapsåret efter valet.

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår 1 januari - 31
december.

8 § KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Postoch Inrikes tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig
på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker ska bolaget genom annonsering i Svenska Dagbladet upplysa om att
kallelse har skett.

9 § ANMÄLAN OM DELTAGANDE I BOLAGSSTÄMMA
En aktieägare som vill delta i en bolagsstämma ska dels vara
upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken, dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast den dag
som anges i kallelsen till bolagsstämman. Denna dag får inte
vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte
vardagen före bolagsstämman. Om en aktieägare vill ha med
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Fastighet: Sankt Nikolaus 19, Halmstad
Fastighetstyp: Kontor för offentlig förvaltning
Storlek: 6 731 m2
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Legala frågor och kompletterande 			
information

GODKÄNNANDE FRÅN FINANSINSPEKTIONEN

LEGAL KONCERNSTRUKTUR

Detta prospekt har godkänts av Finansinspektionen såsom
behörig myndighet enligt Europaparlamentet och rådets förordning (EU) 2017/1129. Finansinspektionen godkänner enbart
att Prospektet uppfyller de krav på fullständighet, begriplighet
och enhetlighet som fordras enligt förordning (EU) 2017/1129
och godkännandet bör inte betraktas som något slags stöd,
varken för emittenten som avses i Prospektet eller för kvaliteten på de värdepapper som avses i Prospektet, och investerare bör göra sin egen bedömning av huruvida det är lämpligt

Offentliga Hus är ett svenskt publikt aktiebolag vars verksamhet bedrivs i enlighet med aktiebolagslagen. Bolagets
företagsnamn är Offentliga Hus i Norden AB (publ), dess
organisationsnummer är 556824-2696 och dess identifieringskod (LEI) är 549300DW54NOXRJXTR48. Offentliga Hus
bildades i Sverige den 8 november 2010 och registrerades
vid Bolagsverket den 8 november 2010. Bolaget har sitt säte
i Stockholm. Adressen till Offentliga Hus hemsida är www.
offentligahus.se. Informationen på hemsidan utgör inte en del

att investera i värdepapperen.

av detta Prospekt såvida denna information inte införlivats i
Prospektet genom hänvisning.

Prospektet godkändes av Finansinspektionen den 13 oktober
2020. Prospektet är giltigt i tolv månader efter godkännandet.
Skyldigheten att tillhandahålla tillägg till Prospektet i fall av nya
omständigheter av betydelse, sakfel eller väsentliga felaktigheter kommer inte att vara tillämplig när aktierna emitterade i Erbjudandet tagits upp till handel på Nasdaq First North Premier.

Företagnamn

Per den 31 augusti 2020 var Bolaget moderbolag till 76 direkt
eller indirekt ägda dotterbolag i Sverige. Koncernstrukturen
framgår av tabellen nedan.

Antal aktier

Ägarandel

Offentliga Hus i Norden AB (publ)
Limestone Fastigheter på Gotland AB

100 000

100

OH Borås AB

500

100

OH Karlsvik AB

500

100

OH Kiruna AB

50 000

100

OH Karesuando AB

50 000

100

OH Ackjan 1 AB

50 000

100

OH Jokkmokk AB

50 000

100

OH Storuman AB

50 000

100

OHNYAB 24 AB

50 000

100

OH Havsbadshotellet 1 AB

50 000

100

OH Rosenknoppen AB

50 000

100

500

100

1 000

100

500

100

1 000

100

OH Hedemora AB

50 000

100

OHIN Service AB

50 000

100

Offentliga Hus Holding 1 AB

50 000

100

500

100

50 000

100

500

100

1 000

100

-

100

1 000

100

Biohuset Visby AB

500

100

OH Bagg AB

500

100

OH Nya Torg AB

500

100

OH Väg Nord AB
OH Väg Syd AB
OH Skåne AB
NSH Holding AB

Saturnus 14 i Borås AB
OH Norrtälje AB
OH Norrtälje Älmsta AB
OHNYAB 39 AB
OH Torpeden 8 i Södertälje KB
OHNYAB 40 AB (u.ä.t. OH Holding 2 AB)
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Företagnamn
OH Bunge AB

Antal aktier

Ägarandel

500

100

OH Jungfrun 3 AB

1 000

100

OH Jungfrun 2 AB

1 000

100

OH Hallsta AB

1 000

100

KB Fjolner 21

-

100

KB Fastigheten Liljedal

-

100

KB Grönfinken 1

-

100

OH Landskrona Fastigheter AB

500

100

AB Trygghetsboendet 1 i Värmland

500

100

50 000

100

OH Fyllinge AB

1 000

100

OH Lödöse AB

1 000

100

Lödösehus 3 KB

-

100

Lödösehus 4 KB

-

100

250

100

OH Höör AB

1 000

100

OH Tynnered AB

1 000

100

50 000

100

OH Västervik AB

1 000

100

OH Nynäs AB

1 000

100

500

100

-

100

100 000

100

50 000

100

1 000

100

121 612

100

1 000

100

1 000

100

1 000

100

1 000

100

OH Strängnäs Eldsund AB

10 000

100

OH Strängnäs Idun AB (under fusion)

50 000

100

150 000

100

1 000

100

1 000

100

-

100

50 000

100

1 000

100

50 000

100

10 000

100

50 000

100

OH Orsa Fridhem KB

-

100

OH Leksand Sjukstugan KB

-

100

1 000

100

1 000

100

OH SPV 01 AB (under fusion)

1 000

100

Frisk 6 Fastighets AB (u n ä)

1 000

100

Frisk 19 Fastighets AB (u n ä)

1 000

100

Frisk 20 Fastighets AB (u n ä)

1 000

100

OH Årjäng AB

OH Fastlandet 2:60 Fastighets AB

OHNYAB 25 AB

OH Iris AB
OH Vinstra KB
OH Västberga AB
OH P19 AB
OH SPV 03 AB
OH Getängsvägen AB
OH SPV 02 AB
OH Träffpunkten AB
OHNYAB 38 AB
OH Västervik Lindö AB

OH P20 AB
OH Koljan 9 i Halmstad AB
OH Andelsägare i Halmstad AB
OH Österskans 2 i Halmstad Handelsbolag
OH Vulkanus 15 i Borås AB
OH Uranus 2 i Borås AB
OHNYAB 30 AB
OH Rättvik Sjukhemmet AB (under fusion)
OHNYAB 35 AB

OH SPV 04 AB
OH Halmstad 6:48 i Halmstad AB
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LAGSTIFTNING OCH REGELVERK
Offentliga Hus verksamhet består huvudsakligen av att äga
och förvalta Samhällsfastigheter varför Bolagets måste efterleva kraven i ett antal koder, lagar och regleringar, inklusive
detaljplanereglering, byggnadsstandarder, säkerhetsföreskrifter med mera. De regelverk som påverkar Bolagets verksamhet utgörs därmed bland annat av jordabalken (1970:994),
miljöbalken (1998:808) och plan- och bygglagen (2010:900).
Vidare är Offentliga Hus även föremål för allmänna regelverk som gäller för svenska publika aktiebolag, och framgent
kommer Bolaget även bli föremål för de lagar, regler och
rekommendationer och god sed på aktiemarknaden enligt
den självreglering som följer av noteringen av Bolagets aktier
på Nasdaq First North Premier.

VÄSENTLIGA AVTAL
Förvärvs- och överlåtelseavtal
Offentliga Hus genomför löpande förvärv och överlåtelser av
fastigheter och fastighetsägande bolag. Förvärvs- och överlåtelseavtalen följer i allmänhet marknadspraxis vad avser
garantiers omfattning, garantitid och belopps- och ansvarsbegränsningar.
Den 28 juli 2020 ingick Bolaget ett överlåtelseavtal med det
Fastatorägda bolaget Industrisamhället Norden Holding
AB om försäljning av en fastighetsportfölj bestående av 88
mindre fastigheter. Portföljen avyttrades som ett naturligt led
i Bolagets strategi för att renodla sin portfölj genom avyttring av fastighetstillgångar som inte bedöms som långsiktiga
innehav. De 88 mindre fastigheterna har sålts till ett överenskommet fastighetsvärde om 349 MSEK (preliminär köpeskilling för aktierna vid tidpunkten för avtalets ingående uppgick
till 215 MSEK). Överlåtelseavtalet innehåller i övrigt sedvanliga
garantiutfästelser. Som ersättning för fastighetsportföljen
kommer Bolagets helägda dotterbolag OHNYAB 25 AB erhålla
aktier i Industrisamhället Norden Holding AB som omgående vidareförsäljs till Nordact AB mot en revers nominellt
uppgående till köpeskillingens belopp som avser betalning för
överlåtelse av aktier i Industrisamhället Norden Holding AB till
OHNYAB 25 AB. Tillträde skedde den 30 september 2020.
I samband med avyttringen av de 88 mindre fastigheterna till
Industrisamhället Norden Holding AB ingicks även ett överlåtelseavtal mellan Offentliga Hus och dess ägare Nordact AB,
varigenom Offentliga Hus avyttrade sin ägarandel om cirka
34 procent av aktierna i Studentbostäder i Sverige AB till
Nordact AB för en köpeskilling om cirka 200 MSEK. Överlåtelseavtalet innehåller i övrigt sedvanliga garantiutfästelser.
Som ersättning för aktierna erhöll Bolaget en revers nominellt
uppgående till köpeskillingens belopp. Tillträde skedde den 30
september 2020.
Till följd av de ovan beskrivna överlåtelserna innehar Bolaget
reverser, med Nordact AB som gäldenär, uppgående till ett
nominellt belopp om totalt cirka 415 MSEK, vilka kommer att
återbetalas av Nordact AB, inklusive upplupen ränta, i samband med Erbjudandet.

Fastighetsförvaltningsavtal med Nordic PM AB
Den 4 september 2020 ingick Bolaget ett fastighetsförvaltningsavtal med sin samarbetspartner Nordic PM AB som gäller för perioden 1 juli 2020 till 30 juni 2023 och förlängs därefter
med ett år i taget om inte avtalet sägs upp med nio månaders
uppsägningstid. Nordic PM AB är ett närstående bolag till Offentliga Hus och ägs till 64 procent av en av Bolagets huvudägare, Aktiebolaget Fastator (publ).
Fastighetsförvaltningsavtalet omfattar tjänster inom förvaltning, teknisk förvaltning, hyresadministration, drift och uthyrning. Offentliga Hus väljer själv vilka tjänster som utnyttjas för
respektive fastighet.
Per datumet för Prospektet förvaltar Nordic PM majoriteten
av Bolagets fastighetsbestånd. Avtalet omfattar inte tillkommande fastigheter, utan vid förvärv av nya fastigheter gör
Bolaget en bedömning vilken leverantör av fastighetsförvaltningstjänster som är bäst lämpad och kontrakterar denna.
Hyresavtal
Per den 31 augusti 2020 har Koncernen ingått cirka 400 stycken hyresavtal avseende lokaler för i första hand offentliga
verksamheter såsom skolor, polisstationer och vårdinrättningar. Av hyresavtalen ingångna med Koncernens tio största
hyresavtal sett till hyresintäkter är majoriteten baserade på
Fastighetsägarnas standardformulär för hyresavtal vilket har
en utbredd användning på den svenska fastighetsmarknaden.
Till nu nämnda hyresavtal bifogas även som huvudregel en
eller flera bilaga/or med särskilda bestämmelser för hyresförhållandet, samt i det fall där lokalen genomgår en mer
omfattande hyresgästanpassning före hyrestidens början,
en bilaga med reglering kring parternas arbete med nämnda
anpassningsarbete.
Enligt hyresavtalen utgår en fast bashyra med ett indexbaserat hyrestillägg som årligen justeras i enlighet med förändringar i svenskt konsumentprisindex (KPI). Koncernens hyresavtal har varierande uppsägningstider alltifrån nio månader till
ett par år. Vid utebliven uppsägning förlängs hyresavtalen på
oförändrade villkor för en period mellan 3 till 5 år.
För det fall en hyresgäst själv utför hyresgästanpassningar förekommer det att Koncernen utbetalar ett investeringsbidrag
till hyresgästen som ersättning för de arbeten hyresgästen
utför i lokalerna. Koncernen har bland annat i två hyresavtal
avtalat om att ersätta Anocca AB med cirka 40 MSEK för
hyresgästanpassningar avseende lokaler för labbverksamhet i Södertälje som utförs av hyresgästen. Vidare innehåller
vissa av Koncernens tio största hyresavtal bestämmelser om
hyresrabatter och investeringar.
Det tionde största hyresavtalet ingånget av Koncernen, avseende lokaler för äldreboende i Leksand som förhyrs av Region
Dalarna, har sagts upp för avflyttning av hyresgästen och kommer tomställas per den 30 juni 2021. Årlig hyresintäkt (bashyra)
uppgår till cirka 7 MSEK per år under nämnda hyresavtal.
Koncernen har ingått entreprenadavtal för uppförande av 214
studentbostäder i Göteborg. Byggstart är beräknad till tredje
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kvartalet 2020 och inflyttning planeras till fjärde kvartalet
2022. Bedömd kostnad netto för projektet är 246 MSEK.
Hyreskontrakt är tecknat med SGS (Stiftelsen Göteborg Studentbostäder) och löper på 20 år.
Finansieringsavtal
Allmän information

Bolaget har ingått kreditavtal där Bolaget är låntagare såväl
som kreditavtal där dotterbolagen är låntagare och Bolaget
borgensman. Lånefaciliteterna tillhandahålls av Danske Bank,
Sparbanken Skåne, Westra Wermlands Sparbank, Sparbanken Nord, Handelsbanken, Nordea och Swedbank. Bolaget
och dotterbolagen har ställt säkerhet för sina förpliktelser
till förmån för bankerna. Säkerheterna består huvudsakligen
av pant i aktier i Bolagets dotterbolag, pantbrev i fastigheter, pantsättning av bankkonton och borgensåtaganden från
Bolaget för dotterbolagens förpliktelser gentemot bankerna.
Bolaget har även ingått vissa efterställningsåtaganden i förhållande till kreditavtalen. Bolagets totala skuldsättning uppgick per den 30 juni 2020 till 4 628 MSEK, varvid 3 384 MSEK
utgjordes av säkerställd skuld och 1 244 MSEK av icke-säkerställd skuld. Den största delen av kreditavtalen löper med
rörligt ränta och har ingåtts med bankerna på deras respektive allmänna villkor. Bolaget har vidare ett ramavtal för handel
med valuta och derivatinstrument med Danske Bank.
Kovenanter i kreditavtalen

Kreditavtalen innehåller sedvanliga utfästelser, åtaganden,
finansiella åtaganden (däribland åtaganden om räntetäckningsgrad och belåningskvoter), informationsåtaganden och
uppsägningsgrunder för kredittagarna respektive Bolaget
såsom borgensman. Vissa kreditavtal innehåller begränsningar för kredittagarna, samt i vissa fall, Bolaget, att uppta skuld,
ställa säkerhet, avyttra tillgångar, förvärva aktier samt förändra
verksamheten. Vissa av kreditavtalen innehåller så kallade
cross-default bestämmelser, som innebär att samtliga utestående lån samt övriga förpliktelser gentemot den aktuella banken förfaller till betalning om kredittagaren eller annan medlem
av Koncernen inte fullgör sina förpliktelser eller på annat sätt
bryter mot åtaganden eller utfästelser under andra avtal till vilket denne är part. I tillägg till detta innehåller vissa kreditavtal
negativklausuler, soliditetsklausuler, ägarförändringsklausuler,
efterställningsåtaganden och finansiella kovenanter.

OBLIGATIONSLÅN
Icke-säkerställt obligationslån 2017/2021
Bolaget emitterade i december 2017 ett icke-säkerställt obligationslån om 400 MSEK inom ett rambelopp om 700 MSEK.
Obligationslånet löper över tre och ett halvt år med förfall
den 15 juni 2021. Obligationslånet löper med en rörlig kupong
om tre månaders Stibor plus 7 procentenheter, där Stibor
aldrig tillåts gå under noll (s.k. Stibor-golv). I september 2018
utökades obligationslånet genom en tilläggsemission om ytterligare 300 MSEK inom rambeloppet om 700 MSEK. Tilläggsemissionen gjordes till oförändrade villkor och emitterades
till 101,75 procent av det nominella värdet. Obligationslånet är
noterat på Nasdaq Stockholm. I september 2019 offentliggjordes utfallet av ett frivilligt återköpserbjudande som Bolaget
riktade till obligationsinnehavarna. Bolaget erbjöd dessa
att delta i ett återköp upp till ett belopp om 200 MSEK mot
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kontant vederlag. Innehavarna av obligationerna accepterade
återköp motsvarande ett totalt nominellt belopp om 132 MSEK
till ett pris om 105,5 procent av det nominella värdet. Den 1
september 2020 offentliggjorde Bolaget att det återköpt 7,1
procent av Bolagets egna utestående obligationer till ett nominellt belopp om 50 MSEK genom flera förvärv över marknaden.
Syftet med återköpet av obligationerna var att minska Offentliga Hus bruttoskuld och sänka den genomsnittliga upplåningskostnaden. Efter återköpet uppgår det nominella värdet av
Offentliga Hus egna innehav av det berörda obligationslånet till
182 MSEK och 518 MSEK kvarstår som utestående.
Villkoren för obligationslånet innehåller bland annat informationsåtaganden, finansiella kovenanter och utdelningsrestriktioner för Bolaget. Vidare innehaller obligationsvillkoren
ägarförandringsklausuler. En ägarförandring uppstår enligt
obligationslånet om i) någon eller några (med undatag för
Aktiebolaget Fastator (publ)) som agerar tillsammans, direkt
eller indirekt blir ägare till mer än 50 procent av aktierna och
rösterna i Bolaget alternativt har rätt att utse samtliga eller
en majoritet av styrelsens ledamöter eller om ii) Bolagets
aktier, efter det att aktierna noterats på en reglerad marknad
som Nasdaq Stockholm eller en multilateral handelsplattform
som Nasdaq First North, upphör att vara listade. Vid en sådan
ägarförändring kan obligationsinnehavare under obligationslånet kräva förtida inlösen av obligationerna till ett belopp om
101 procent av det nominella värdet av obligationen.
Den 2 oktober 2020 offentliggjorde Bolaget ett frivilligt återköpserbjudande och lämnande samtidigt villkorat meddelande
om frivilligt inlösen av alla sina utestående seniora icke-säkerställda obligationslån 2017/2021 (”Utestående Obligationerna”).
Återköpserbjudandet innebär att Bolaget erbjuder innehavare
av de Utestående Obligationerna att återköpa dessa till ett pris
om 103,91 procent av nominellt belopp jämte upplupen ränta
i enlighet med bestämmelserna och villkoren i det av Bolaget offentliggjorda återköpsdokumentet. Den 6 oktober 2020
offentliggjordes utfallet av det frivilliga återköpserbjudandet
och innehavarna av de Utestående Obligationerna accepterade återköp motsvarande 297 MSEK. Efter återköpserbjudandet
äger Bolaget Utestående Obligationer om totalt 479 MSEK.
Samtliga Utestående Obligationer kommer att lösas in och för
de Utestående Obligationerna som inte återköpts kommer
Bolaget att erlägga 103,50 procent av nominellt belopp jämte
upplupen ränta till och med dagen för inlösen. De Utestående
Obligationerna förväntas att lösas per 3 november 2020.
Återköp och inlösen av de Utestående Obligationerna finansieras med emissionslikviden från den nya icke-säkerställda
gröna obligation som emitterades den 6 oktober 2020 och
som beskrivs i avsnittet ”Obligationslån – ”Icke-säkerställt
grönt obligationslån 2020/2024”, nedan.

Icke-säkerställt grönt obligationslån 2019/2023
Bolaget emitterade i september 2019 ett icke-säkerställt grönt
obligationslån om 500 MSEK inom ett rambelopp om 750
MSEK. Obligationslånet förfaller den 27 mars 2023. Obligationslånet löper med en rörlig kupong om tre månaders Stibor
plus 4,4 procentenheter, där räntan aldrig tillåts vara mindre
än noll. I november 2019 utökades obligationslånet genom en
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tilläggsemission om ytterligare 200 MSEK inom rambeloppet
om 750 MSEK. Tilläggsemissionen gjordes till oförändrade
villkor och emitterades till 101,75 procent av det nominella
värdet. Obligationslånet är noterat på Nasdaq Stockholm.
Villkoren för obligationslånet innehåller bland annat informationsåtaganden, finansiella kovenanter och utdelningsrestriktioner för Bolaget. Vidare innehåller obligationsvillkoren
ägarförändringsklausuler. En ägarförändring uppstår enligt
obligationslånet om i) någon eller några (med undatag för
Aktiebolaget Fastator (publ)) som agerar tillsammans, direkt
eller indirekt blir ägare till mer än 50 procent av aktierna och
rösterna i Bolaget alternativt har rätt att utse samtliga eller en
majoritet av styrelsens ledamöter eller om ii) Bolagets aktier
upphör att vara listade på en reglerad marknad som Nasdaq
Stockholm eller en multilateral handelsplattform som Nasdaq
First North. Vid en sådan ägarförändring kan obligationsinnehavare under obligationslånet kräva förtida inlösen av
obligationerna till ett belopp om 101 procent av det nominella
värdet av obligationerna.

mer än 50 procent av rösterna i Bolaget eller rätten att utse
en majoritet av styrelsen i Bolaget. Inträffar en ägarförändring
kan obligationsinnehavarna under obligationslånet kräva förtida inlösen av obligationerna till ett belopp om 101.00 procent
av det nominella värdet av obligationerna.

IMMATERIELLA RÄTTIGHETER
Offentliga Hus är innehavare av domännamnet offentligahus.
se. Offentliga Hus använder varumärket ”Offentliga Hus” och
tillhörande logotyp i sin verksamhet. Inga immateriella rättigheter inom Offentliga Hus är föremål för någon pant eller
annan typ av belastning. Offentliga Hus har ingen kännedom
om någon överträdelse, inskränkning eller liknande omständighet som skulle kunna påverka någon väsentlig immateriell
rättighet, och Bolaget har inte heller mottagit några krav
angående intrång i tredje parts rättigheter.

TVISTER
Offentliga Hus är från tid till annan inblandat i tvister, krav
och negativa myndighetsbeslut som en del av den löpande
verksamheten.

Efterställt hybridobligationslån
Bolaget emitterade i oktober 2019 ett efterställt hybridobligationslån om 500 MSEK inom ett rambelopp om 750 MSEK.
Hybridobligationerna har evig löptid och löper med en rörlig
ränta om tre månaders Stibor plus 6,85 procentenheter. I november 2019 utökades hybridobligationslånet genom en til�läggsemission om ytterligare 75 MSEK inom rambeloppet om
750 MSEK. Tilläggsemissionen gjorde till oförändrade villkor
och emitterades till 101,875 procent av det nominella värdet.
Obligationslånet är noterat på Nasdaq Stockholm.
Villkoren för hybridobligationslånet innehåller bland annat en
ägarförändringsklausul, enligt vilken en ägarförändring uppstår
om någon eller några (med undantag för Offentliga Nordic
Property Holding SARL samt Aktiebolaget Fastator (publ)) som
agerar tillsammans, direkt eller indirekt blir ägare till mer än 50
procent av aktierna och rösterna i Bolaget alternativt har rätt
att utse samtliga eller en majoritet av styrelsens ledamöter.
Inträffar en ägarförändring kan innehavarna av hybridobligationerna på en obligationsinnehavarstämma besluta om förtida
inlösen av samtliga hybridobligationer till ett belopp om 101
procent av det nominella värdet av obligationerna.

Icke-säkerställt grönt obligationslån 2020/2024
Bolaget emitterade i oktober 2020 ett icke-säkerställt grönt obligationslån om 550 MSEK inom ett rambelopp om 1 000 MSEK.
Obligationslånet löper över tre och ett halvt år med förfall den
12 april 2024. Obligationslånet löper med en rörlig kupong om tre
månaders STIBOR plus 3,15 procentenheter, där räntan aldrig
tillåts gå under noll (s.k. räntegolv). Obligationslånet kommer att
noteras på Nasdaqs Stockholm lista för hållbara obligationer.
Villkoren för obligationslånet innehåller bland annat informationsåtaganden, finansiella kovenanter och utdelningsrestriktioner för Bolaget och andra sedvanliga åtaganden och
restriktioner. Vidare innehåller obligationsvillkoren en ägarförändringsklausul, enligt vilken en ägarförändring anses inträffa om någon person (förutom Aktiebolaget Fastator (publ)
och Offentliga Nordic Property Holding SARL) kontrollerar

140

Bolaget för en dialog med Amasten Fastighets AB (publ)
(”Amasten”) om giltigheten av ett aktieöverlåtelseavtal
ingånget i september 2019 om förvärv av ett fastighetsbolag
med ett överenskommet värde om 93 MSEK. Den 8 juli 2020
begärde Amasten att Bolaget skulle fullgöra sina skyldigheter under aktieöverlåtelseavtalet. Bolaget bestrider avtalets
giltighet mot bakgrund av det inte är ingånget av en behörig
företrädare för Offentliga Hus.
Utöver ovan har Offentliga Hus inte varit part i några rättsliga
förfaranden, myndighetsförfaranden eller förlikningsförfaranden (inklusive ännu icke avgjorda ärenden och ärenden som
Bolaget är medvetet om kan uppkomma) under de senaste tolv
månaderna, och som nyligen haft eller skulle kunna få betydande effekter på Bolagets finansiella ställning eller lönsamhet.

SKATTEREVISION
Offentliga Hus är föremål för en skatterevision av Skatteverket avseende mervärdesskatt och inkomstskatt för perioden januari 2016-december 2019. Revisionen är pågående
och Skatteverket har inte fattat något beslut i anledning av
revisionen. Av ett förslag till beslut från Skatteverket daterat
den 9 oktober 2020 framgår att Skatteverket överväger att
påföra Offentliga Hus ytterligare skatt och skattetillägg för
den granskade perioden. Vad gäller mervärdesskatt föreslås
en höjd beskattning avseende koncerninterna tjänster samt
nekade avdrag för vissa inköp till ett sammanlagt belopp om
cirka 31 MSEK inklusive skattetillägg. Sannolikt kommer höjd
mervärdesbeskattning av Offentliga Hus koncerninterna tjänster medföra ökade mervärdesskatteavdrag i koncernbolag,
vilket enligt bolagets beräkningar bör kunna reducera mervärdesskattekostnaden på koncernnivå med omkring 14 MSEK
och därmed skulle skatterevisionen med avseende på mervärdesskatt få en nettoeffekt på Koncernen om cirka 17 MSEK.
Skatteverket överväger vidare att påföra bolaget inkomstskatt och skattetillägg avseende hanteringen av förvärvskostnader med ett belopp om totalt cirka 35 MSEK. Bolagets
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uppfattning är dock att förslaget i den delen inte kommer att
leda till någon ökad skattekostnad då förvärvskostnaderna
inte behandlats som avdragsgilla i bolagets deklarationer.

FÖRSÄKRING
Koncernens försäkringsskydd omfattar försäkringar för risker
förknippade med Koncernens verksamhet som fastighetsägare, vilket inkluderar bland annat (i) Företagsförsäkring
egendom, ansvar, rättsskyddsförsäkring (ii) Fastighetsförsäkring, egendom, ansvar, hyresförlust (iii) VD- och styrelseansvarsförsäkring. Offentliga Hus och dess rådgivare anser
att de försäkringar som finns i Koncernen är i nivå med andra
företag i samma bransch samt att de är väl anpassade med
hänsyn till de risker som normalt är förenade med Koncernens verksamhet. Det finns dock ingen garanti för att Koncernen inte kommer att drabbas av förluster som inte täcks av
försäkringar eller täcks i tillräcklig utsträckning för att inte en
oförutsedd kostnad ska uppstå.

AVTAL OM PLACERING AV AKTIER
Enligt villkoren i Placeringsavtalet som avses att ingås omkring
den 22 oktober 2020 mellan Bolaget, Huvudägarna, Säljande
Aktieägaren samt Joint Global Coordinators, åtar sig Bolaget
att emittera högst 55 970 150 nya aktier och Säljande aktieägaren att sälja högst 55 970 150 aktier till de tecknare som anvisas
av Joint Global Coordinators, alternativt såvida Joint Global
Coordinators misslyckas har Joint Global Coordinators åtagit
sig att själva förvärva de aktier som omfattas av Erbjudandet.
Säljande Aktieägaren avser vidare att lämna en Övertilldelningsoption som innebär en utfästelse att, på begäran av
Joint Global Coordinators senast 30 kalenderdagar från första
dagen för handel i Bolagets aktier, sälja ytterligare högst
16 791 045 aktier, motsvarande högst 15 procent av det totala
antalet aktier som omfattas av Erbjudandet. Övertilldelningsoptionen får endast utnyttjas i syfte att täcka eventuell
övertilldelning inom ramen för Erbjudandet.
Genom Placeringsavtalet lämnar Bolaget sedvanliga garantier
till Joint Global Coordinators, främst avseende att informationen i prospektet är korrekt, att prospektet och Erbjudandet uppfyller relevanta krav i lagar och regelverk samt att
inga legala eller andra hinder föreligger för Bolaget att ingå
avtalet eller för Erbjudandets genomförande. Placeringsavtalet föreskriver att Joint Global Coordinators åtaganden att
förmedla köpare till eller, för det fall Joint Global Coordinators
misslyckas med detta, själva köpa de aktier som omfattas
av Erbjudandet är villkorade bland annat av att garantierna
som lämnas av Bolaget och Huvudägarna är korrekta. Enligt
Placeringsavtalet kommer Bolaget att, med sedvanligt förbehåll, åta sig att under vissa förutsättningar hålla Joint Global
Coordinators skadeslösa mot vissa anspråk.
Genom Placeringsavtalet kommer Säljande Aktieägaren att
åta sig, med sedvanliga förbehåll, att inte sälja sitt innehav
under Lock up-perioden (se vidare avsnittet ”Aktiekapital och
ägarförhållanden - Åtagande att avstå från att sälja aktier”). I
enlighet med Placeringsavtalet kommer dessutom Bolaget att
åta sig, att inte (i) emittera, erbjuda, pantsätta, sälja, åta sig
att sälja, eller annars överföra eller avyttra, direkt eller indi-
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rekt, några aktier i Bolaget eller några andra värdepapper som
kan konverteras till eller möjliga att utnyttja eller byta till sådana aktier, eller (ii) köpa eller sälja option eller annat instrument eller ingå swap-avtal eller andra arrangemang som helt
eller delvis överlåter den ekonomiska risken förknippade med
ägandet av aktie i Bolaget till annan förrän tidigast 180 dagar
efter dagen då handel på Nasdaq First North Premier inleds.
Joint Global Coordinators kan dock medge undantag från
dessa begränsningar. I den mån den Säljande Aktieägaren
överför sitt aktieinnehav i Bolaget till Huvudägarna i enlighet
med undantag från åtagandet i Placeringsavtalet omfattas
även Huvudägarna av samma åtagande om att avstå från att
sälja aktier som den Säljande Aktieägaren (se vidare avsnittet
”Aktiekapital och ägarförhållanden – Omstrukturering av
den Säljande Aktieägarens och Huvudägarnas aktieinnehav i
Bolaget” samt ”Aktiekapital och ägarförhållanden - Åtagande
att avstå från att sälja aktier”).

STABILISERING
I samband med Erbjudandet kan Swedbank komma att genomföra transaktioner i syfte att upprätthålla marknadspriset
på aktierna på en högre nivå än den som i annat fall kanske
hade varit rådande på marknaden. Sådana stabiliseringstransaktioner kan komma att genomföras på Nasdaq First
North Premier, OTC-marknaden eller på annat sätt, och kan
komma att genomföras när som helst under perioden som
börjar på första dagen för handel i aktierna på Nasdaq First
North Premier och avslutas senast 30 kalenderdagar därefter.
Swedbank har dock ingen skyldighet att genomföra någon
stabilisering och det finns ingen garanti för att stabilisering
kommer att genomföras.
Övertilldelningsoptionen kan användas för att övertilldela
aktier för att möjliggöra stabiliseringsåtgärder. Stabilisering,
om påbörjad, kan vidare komma att avbrytas när som helst
utan förvarning. Under inga omständigheter kommer transaktioner att genomföras till ett pris som är högre än det pris
som fastställts i Erbjudandet. Senast vid slutet av den sjunde
handelsdagen efter att stabiliseringstransaktioner utförs ska
Swedbank offentliggöra att stabiliseringsåtgärder har utförts, i
enlighet med artikel 5(4) i EU:s marknadsmissbruksförordning
596/2014. Inom en vecka efter stabiliseringsperiodens utgång
kommer Swedbank att offentliggöra huruvida stabilisering
utfördes eller inte, det datum då stabiliseringen inleddes, det
datum då stabilisering senast genomfördes, samt det prisintervall inom vilket stabiliseringen genomfördes för vart och
ett av de datum då stabiliseringstransaktioner genomfördes.

TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE
Under räkenskapsåret 2017 förvärvade Koncernen central administration och fastighetsrelaterade tjänster från OH Management AB, ägt av Aktiebolaget Fastator (publ) och Offentliga
Nordic Property Holding SARL, för 8 233 TSEK, från Nordic PM
AB, 64-procentigt ägt av Aktiebolaget Fastator (publ), för 7 294
TSEK och från Naibaf AB-koncernen, en koncern med betydande inflytande i Aktiebolaget Fastator (publ), för 443 TSEK. Vidare
omvandlades samtliga lån utställda av Bolagets aktieägare,
uppgående till 144 MSEK till ovillkorade aktieägartillskott.
Under räkenskapsåret 2018 förvärvade Koncernen central
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administration och fastighetsrelaterade tjänster från OH
Management AB för 11 374 TSEK, från Nordic PM AB för
17 602 TSEK och från Naibaf AB-koncernen för 208 TSEK. Vidare
förvärvade Bolaget tjänster relaterade till transaktioner och
affärsutveckling från aktieägarna Aktiebolaget Fastator (publ) och
Offentliga Nordic Property Holding SARL för 24 151 TSEK respektive 21 199 TSEK. Bolaget fakturerade även sitt tidigare dotterbolag Studium 6 527 TSEK för räntekostnader samt fastighets- och
ekonomisk förvaltning. Slutligen förvärvade Bolaget en fastighet
av Aktiebolaget Fastator (publ) till ett värde om 43 MSEK.
Under räkenskapsåret 2019 förvärvade Koncernen central
administration och fastighetsrelaterade tjänster från OH
Management AB, ägt av Aktiebolaget Fastator (publ) och
Offentliga Nordic Property Holding SARL, för 4 288 TSEK
och från Nordic PM AB, 64-procentigt ägt av Aktiebolaget
Fastator (publ), för 25 495 TSEK. Vidare förvärvade Bolaget
tjänster relaterade till transaktioner och affärsutveckling
från aktieägarna Aktiebolaget Fastator (publ) och Offentliga
Nordic Property Holding SARL för 30 419 TSEK respektive
24 043 TSEK. Bolaget förvärvade fastigheter från Aktiebolaget
Fastator (publ) till ett värde om 1 228 MSEK. Vidare förvärvade Bolaget en fastighet av Nordret AB, systerbolag till Skälsö
Intressenter AB som har ett betydande inflytande i Aktiebolaget Fastator (publ), till ett värde om 18 MSEK. Slutligen har
Bolaget köpt PR- och kommunikationstjänster av Priority AB,
vari styrelsens ordförande har ett väsentligt inflytande och
ägande, för 461 TSEK.
Under perioden 1 januari till den 31 augusti 2020 förvärvade
Bolaget tjänster för teknisk förvaltning och viss fastighetsförvaltning från Nordic PM AB, 64-procentigt ägt av Aktiebolaget Fastator (publ), för 23 859 TSEK. Bolaget förvärvade
även tjänster relaterade till transaktioner och affärsutveckling
från aktieägarna Aktiebolaget Fastator (publ) och Offentliga
Nordic Property Holding SARL för 3 865 TSEK respektive
1 880 TSEK. Vidare har Bolaget köpt PR- och kommunikationstjänster av Priority AB, vari styrelsens ordförande har
ett väsentligt inflytande och ägande, för 1 809 TSEK. Slutligen
förvärvade Koncernen tjänster relaterade till central administration från OH Management AB, ägt av Aktiebolaget
Fastator (publ) och Offentliga Nordic Property Holding SARL,
för 820 TSEK fram till dess att Bolaget etablerade sin egen organisation för central administration under maj månad 2020.
För information om styrelsens, VD:s och övriga befattningshavares löner och andra ersättningar, kostnader och avtal angående avgångsvederlag, se avsnittet ”Bolagsstyrning - Ersättning till styrelseledamöter och bolagsledningen”. Transaktioner
med närstående parter sker på marknadsmässiga villkor.

VÄRDERINGSINTYG
Värderingsintygen avseende Bolagets fastighetsbestånd har
tillhandahållits av de Oberoende Värderarna. De Oberoende
Värderarna har godkänt att värderingsintygen publiceras i
detta Prospekt och ingen av de Oberoende Värderarna har,
såvitt Bolaget känner till, några väsentliga intressen i Bolaget.

RÅDGIVARES INTRESSEN

Coordinators finansiell rådgivning och andra tjänster till
Bolaget och Huvudägarna, för vilka Joint Global Coordinators
kommer att erhålla en provision uppgående till en viss andel
av bruttointäkterna från försäljningen av aktier i Erbjudandet.
Därutöver kan Bolaget och Huvudägarna välja att betala en
diskretionär avgift till Joint Global Coordinators, till ett belopp
och en fördelning som bestäms efter Erbjudandets genomförande. Den totala kompensationen som Joint Global Coordinators kommer att erhålla beror på Erbjudandets framgång.
Joint Global Coordinators är per dagen för Prospektet långivare till Bolaget och vissa andra bolag i Koncernen (se vidare
avsnittet ”Legala frågor och kompletterande information –
Väsentliga avtal - Finansieringsavtal”).
Från tid till annan kommer Joint Global Coordinators att
tillhandahålla tjänster, inom den ordinarie verksamheten och
i samband med andra transaktioner, till Huvudägarna och till
Huvudägarna närstående parter.
Advokatfirman Vinge KB har agerat legala rådgivare i samband med Erbjudandet och noteringen. Dessa kan komma att
tillhandahålla ytterligare legal rådgivning till Bolaget.

KOSTNADER FÖR ERBJUDANDET
Som ersättning för Joint Global Coordinators arbete i samband med upptagandet av aktierna till handel på Nasdaq First
North Premier och Erbjudandet kommer Joint Global Coordinators att, med förbehåll för vissa reservationer, att ersättas
av Bolaget för externa kostnader som ådragits av dem samt
erhålla provision uppgående till en viss andel av bruttointäkterna från försäljningen av aktier i Erbjudandet.
Offentliga Hus kostnader hänförliga till upptagandet av aktierna till handel på Nasdaq First North Premier och Erbjudandet, beräknas uppgå till omkring 40 MSEK. Sådana kostnader
är framförallt hänförliga till kostnader för revisorer, advokater,
tryckning av Prospektet, kostnader relaterade till presentationer av bolagsledningen, etc.
Nyemissionen beräknas tillföra Offentliga Hus cirka 750 MSEK
före emissionskostnader.
Av försäljningslikviden från de aktier som Säljande Aktieägaren avser sälja i samband med Erbjudandet kommer cirka 415
miljoner kronor tillfalla Offentliga Hus genom lösen av de reverser till Offentliga Hus som uppstod i samband med den renodling av fastighetsportföljen som Bolaget offentliggjorde den 28
juli 2020 vilket inkluderar försäljningen av 88 mindre fastigheter
samt andelsägandet i Studentbostäder i Sverige AB.

CERTIFIED ADVISER
Bolaget har utsett FNCA Sweden AB till Certified Adviser.
FNCA Sweden AB äger inga aktier i Bolaget.

HANDLINGAR SOM HÅLLS TILLGÄNGLIGA 		
FÖR INSPEKTION
Offentliga Hus bolagsordning, registreringsbevis samt Värderingsintygen finns tillgängliga i elektronisk form på Bolagets
hemsida www.offentligahus.se.

I samband med Erbjudandet tillhandahåller Joint Global
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DEFINITIONSLISTA

Definitionslista

Nordea

Nordea Bank Abp, filial i Sverige.

Erbjudandet

Erbjudandet av aktier i enlighet med detta Prospekt.

Erbjudandepriset

Det slutliga erbjudandepris som förväntas bestämmas inom prisintervallet 13,4 - 16,1 SEK per aktie.

EUR

Euro.

Euroclear Sweden

Euroclear Sweden AB.

Huvudägarna

Offentliga Nordic Property Holding SARL och Aktiebolaget Fastator (publ).

Koden

Svensk kod för bolagsstyrning.

Joint Global Coordinators

Nordea och Swedbank.

MDSEK

Miljarder svenska kronor.

MSEK

Miljoner svenska kronor.

Nasdaq First North Premier

Nasdaq First North Premier Growth Market, en alternativ marknadsplats som drivs av de olika
börserna som ingår i Nasdaq.

Placeringsavtal

Avtalet om placering av aktier som beskrivs i avsnittet “Legala frågor och kompletterande information - Avtal om placering av aktier”.

Prospektet

Detta Prospekt.
Fastigheter där mer än 50 procent av kontrakterad årshyra härrör från direkt eller indirekt skat-

Samhällsfastigheter

tefinansierade hyresgäster. I alla fall då 50 procent eller mindre än 50 procent av kontrakterad
årshyra härrör från direkt eller indirekt skattefinansierade hyresgäster definieras fastigheten som
en kommersiell fastighet.

SEK

Svenska kronor.

Swedbank

Swedbank AB (publ).

Säljande Aktieägaren

Nordact AB.

TSEK

Tusen svenska kronor.

USD

Amerikanska dollar.

Offentliga Hus, Bolaget eller Koncernen

Offentliga Hus i Norden AB (publ), koncernen inom vilken Offentliga Hus är moderbolag eller ett
dotterbolag i koncernen, beroende på sammanhanget.
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Fastighet: Slottet 4, Halmstad
Fastighetstyp: Kontor för offentlig förvaltning
Storlek: 5 670 m2
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Koncernens resultaträkning

TSEK
Intäkter
Fastighetskostnader
Driftnetto
Central administration
Finansnetto
Förvaltningsresultat
Resultatandelar enligt kapitalandelsmetoden
Värdeförändringar fastigheter, orealiserade

Not

2020-01-01 – 2020-08-31
308 706
-107 843
200 863
-18 785
-120 523
61 555
-12 087

Värdeförändringar fastigheter, realiserade

-6 086

Värdeförändring derivat

-16 274

Resultat före skatt

27 108

Aktuell skatt

-3 720

Uppskjuten skatt

35 731

Periodens resultat från kvarvarande verksamhet

59 119

Periodens resultat från avvecklade verksamheter
Periodens resultat

9 886
69 005

Koncernens rapport över
totalresultat

TSEK
Periodens resultat
Övrigt totalresultat
Summa totalresultat

2020-08-31
69 005
69 005

Periodens totalresultat hänförligt till:
Moderbolagets ägare, kvarvarande verksamhet
Moderbolagets ägare, avvecklad verksamhet
Summa
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59 119
9 886
69 005
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Koncernens balansräkning

TSEK

2020-08-31

TILLGÅNGAR
Förvaltningsfastigheter
Nyttjanderätter
Inventarier
Pågående nyanläggningar
Summa materiella anläggningstillgångar

8 562 977
47 493
6 891
8 617 361

Andelar i intressebolag

-

Andra långsiktiga finansiella anläggningstillgångar

-

Summa finansiella anläggningstillgångar

0

Tillgångar som innehas för försäljning

548 648

Kortfristiga fordringar

214 800

Likvida medel

161 040

Summa omsättningstillgångar

924 488

SUMMA TILLGÅNGAR

9 541 849

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital som kan hänföras till moderbolagets aktieägare
Aktiekapital
Övrigt tillskjutet kapital

500
971 806

Hybridobligation

575 000

Balanserad vinst

1 125 592

Summa eget kapital

2 672 898

Uppskjutna skatteskulder
Skulder till kreditinstitut
Obligationslån
Leasingskuld
Derivat
Övriga långfristiga skulder räntebärande
Övriga långfristiga skulder
Summa långfristiga skulder

262 845
4 394 370
678 464
47 493
25 730
330 100
14 764
5 753 766

Räntebärande skulder

777 152

Skulder som har ett direkt samband med tillgångar som innehas för försäljning

116 869

Ej räntebärande skulder
Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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Rapport över förändringar
i koncernens eget kapital

2020-08-31
TSEK
Ingående eget kapital 1 januari 2020

Övrigt tillskjutet

Hybrid-

Aktiekapital

kapital

obligation

vinst

Summa

500

971 806

575 000

1 078 702

2 626 009

Periodens resultat

69 005

69 005

Utdelning hybridobligation

-22 116

-22 116

Övrigt totalresultat för året
Summa totalresultat
Transaktioner med aktieägare, redovisade direkt i eget kapital
Utgående eget kapital 31 augusti 2020
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Balanserad

-

-

-

-

500

971 806

575 000

-

-

46 889

46 889

-

-

1 125 591

2 672 898
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Koncernens kassaflödesanalys

TSEK

2020-01-01 – 2020-08-31

Kassaflöde från den löpande verksamheten
Rörelseresultat
Avskrivningar

182 078
873

Övriga ej kassaflödespåverkande poster
Erhållen ränta
Betald ränta

243
-107 615

Betalda inkomstskatter

-3 148

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapitalet

72 431

Kassaflöde från förändring av röreslekapitalet
Ökning (–)/minskning (+) av kortfristiga fordringar

-20 709

Ökning (+)/minskning (–) av kortfristiga skulder

21 523

Kassaflöde från den löpande verksamheten

73 245

Kassaflöde från investeringsverksamheten
Investeringar i fastigheter
Avyttring fastigheter
Investering i intresseföretag
Investering i övriga finansiella tillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

-1 424 999
9 300
10 000
-1 405 699

Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Aktieägartillskott

-

Hybridobligation

-

Upptagna lån

2 016 673

Amortering av lån

-618 047

Teckningsoptioner
Betald utdelning hybridobligation
Lämnad utdelning
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Kassaflöde hänförligt till avvecklad verksamhet

-30 573
1 368 053
8 646

Minskning/ökning av likvida medel
Periodens kassaflöde

44 244

Likvida medel vid årets början

116 796

Likvida medel vid periodens slut

161 040
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Fastighetsbeståndet1

UTVALDA NYCKELTAL
2020-08-31
Ekonomisk uthyrningsgrad, %

93,3

Antal fastigheter2

141

Indexerad bashyra + vakanshyra, Mkr

581,7

Hyrestillägg, Mkr

40,7

Hyresvärde, Mkr

622,5

Verkligt värde, Mkr

8 563

Återstående löptid, kontrakt3

4,8

Snitthyra, kr/m2

1 254

Uthyrningsbar yta, ’000 m²

518,3

1. Samtliga uppgifter i beskrivningen av Fastighetsbeståndet är baserade på kvarvarande verksamhet efter avyttring av tillgångar som innehas för försäljning.
2. Ett antal mindre enheter består av fler än en registerfastighet och att det totala antalet registerfastigheter är 154 per 31 augusti 2020, kvarvarande verksamhet.
3. Exklusive lokaler med hyreskontrakt som gäller tillsvidare, alltså utan ett fast slutdatum, med en total årshyra om 20 Mkr.

Tabeller och diagram på denna sida och nästa visar Offentliga
Hus fastighetsbestånd per 31 augusti med justering för avtalade försäljningar som frånträds 30 september.
Portföljens totala uthyrningsbara area uppgår till 518 000 m².
Den genomsnittliga återstående hyreskontraktstiden uppgick
vid periodens slut till cirka 4,8 år. Hyresförfallen har en god
spridning där cirka 41% förfaller om fem år eller senare, under

2020 förfaller enbart 2% av den kontrakterade hyresintäkten.
Bolaget har en väldiversifierad hyresgäststruktur med över
380 hyresgäster, där de 10 största utgör 47% av den totala
hyresintäkten. Den övervägande majoriteten av hyresintäkterna kommer från kommuner, regioner och statligt finansierad verksamhet. Den ekonomiska uthyrningsgraden uppgick
till 93,3%.

TOPP 10 STÖRSTA HYRESGÄSTERNA

Hyresgäst
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FÖRFALLOSTRUKTUR, ÅRSHYRA, Mkr

% av totalt uthyrd
årshyra

Scania CV AB

7,5%

Strängnäs Fastighets AB

6,1%

Polismyndigheten

6,1%

Region Skåne

4,7%

Region Värmland

4,4%

Borås Kommun

4,2%

Halmstad Kommun

3,8%

Region Dalarna

3,8%

Anocca AB

3,2%

Norrtälje Kommun

3,0%

Övriga

53,3%

Summa

100%

200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0

184

132

78

77

46

1 år

45

2 år

3 år

4 år

5 år

> 5 år

Exklusive lokaler med hyreskontrakt som gäller tillsvidare, alltså utan ett fast slutdatum,
med en total årshyra om 20 Mkr.
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Geografisk fördelning – 31 augusti 2020
FÖRÄNDRING REDOVISAT VÄRDE FASTIGHETER, Mkr

5%

2020-08-31
Fastighetsbestånd vid årets början

7 193

Förvärv av fastigheter

1 680

Försäljning av fastigheter
Fastigheter som innehas för försäljning
Investeringar i befintliga fastigheter
Värdeförändringar i befintliga fastigheter
Fastighetsbestånd vid periodens slut

-9
-349
61
-13
8 563

33%

12%

10%

25%

STORSTOCKHOLM
VÄSTRA SVERIGE
SÖDRA SVERIGE
MELLANSVERIGE

14%

ÖSTRA SVERIGE
NORRA SVERIGE

Fördelning av lokalslag – 31 augusti 2020,
kvarvarande verksamhet
VÅRD OCH OMSORG

17%
4%
21%

32%

KONTOR FÖR OFFENTLIG
FÖRVALTNING

8,6

UTBILDNING

Mdkr

INFRASTRUKTUR

26%

83% samhällsfastigheter2

ÖVRIGT1
1. Övriga lokalslag omfattar till största delen privata kontor, kommersiell infrastruktur och studentbostadsprojekt.
2. Offentliga Hus definierar en fastighet som Samhällsfastighet då mer än 50% av kontrakterad årshyra härrör från direkt eller indirekt
skattefinansierade hyresgäster. I de fall då 50% eller mindre än 50% av kontrakterad årshyra härrör från direkt eller indirekt
skattefinansierade hyresgäster definieras fastigheten som en kommersiell fastighet.
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Redovisningsprinciper och noter

REDOVISNINGSPRINCIPER
Dessa finansiella rapporter har upprättats i enlighet med IAS
34, Delårsrapportering förutom att de inte är fullständiga då
de inte innehåller några jämförelsetal och bör läsas i sammanhang med den historiska finansiella informationen för
räkenskapsåren 2019, 2018 och 2017 på sidorna F-28-F-52 i
Prospektet. De viktigaste redovisningsprinciperna som används vid upprättandet av denna rapport beskrivs i not 2 på
sidorna F-32-F-36 i den historiska finansiella informationen
för räkenskapsåren 2019, 2018 och 2017 i Prospektet.

ÄNDRADE REDOVISNINGSPRINCIPER
FRÅN 1 JANUARI 2020
Inga väsentliga ändringar av redovisningsprinciperna för
koncernen har skett från årsredovisningen 2019. För viktiga
uppskattningar och bedömningar kopplade till den finansiella
rapporteringen, se sidorna F-32-F-36 i Prospektet.

ALTERNATIVA NYCKELTAL
Riktlinjer avseende alternativa nyckeltal för företag med värdepapper noterade på en reglerad marknad inom EU har getts
ut av ESMA (The European Securities and Markets Authority).
I delårsrapporten refereras det till ett antal icke-IFRS resultatmått som används för att hjälpa såväl investerare som ledning
att analysera företagets verksamhet. Nedan beskriver vi de
olika icke-IFRS resultatmått som använts som ett komplement till den finansiella information som redovisats enligt IFRS.
DRIFTNETTO, KR
Totala intäkter minus fastighetskostnader.

EPRA NAV
Eget kapital exklusive hybridobligation, derivat och uppskjuten
skatt.

NOT 1. UPPLYSNINGAR MED NÄRSTÅENDE
Inom koncernen har följande närstående parter identifierats:
•
•
•
•
•
•

Styrelseledamöter i Offentliga Hus har ett bestämmande
eller betydande inflytande.
Styrelseledamöter i bolag som klassificeras som koncernbolag.
AB Fastator samt Offentliga Nordic Property Holding SARL
som äger 50 procent av bolaget vardera.
OH Management AB som är ett systerbolag.
Nordic PM AB som är ett dotterbolag till AB Fastator.
Priority AB där styrelseordförande har betydande inflytande.

Under perioden har följande transaktioner med närstående
identifierats:
•

Offentliga Hus köper i huvudsak central administration
och fastighetsrelaterade tjänster från de närstående
bolagen. Tjänsterna är reglerade i avtal och sker på marknadsmässiga villkor. Under perioden uppgick de köpta
tjänsterna till följande belopp:

-

Nordic PM
23 859 TSEK
AB Fastator
3 865 TSEK
Offentliga Nordic Property Holding SARL 1 880 TSEK
Priority AB
1 809 TSEK
OH Management AB
820 TSEK

SÄKERSTÄLLD BELÅNINGSGRAD, %
Säkerställda krediter dividerat med fastigheternas bedömda
marknadsvärde.
SOLIDITET, %
Eget kapital dividerat med balansomslutningen på balansdagen.
EKONOMISK UTHYRNINGSGRAD, %
Kontrakterade årshyror i förhållande till totalt hyresvärde (vilket förutom kontrakterade hyror även inkluderar bedömd
marknadshyra av vakanta lokaler).
HYRESVÄRDE, KR
Kontrakterad årshyra inklusive tillägg och exklusive rabatter,
samt bedömd marknadsmässig årshyra för vakanta ytor.
GENOMSNITTLIG ÅTERSTÅENDE KONTRAKTSLÖPTID, ÅR
Genomsnittlig återstående kontraktstid viktad utifrån hyresvärde, uttryckt i år.
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NOT 2. FINANSIELLA KOSTNADER
Nedan presenteras de olika delarna som koncernens finansnetto består av. Ränteintäkter avser ränteintäkter från ett
projektlån och avser en fastighet som är under uppbyggnad
och tillträds under 2021. Den finansiella tillgången som är
kopplad till dessa ränteintäkter återfinns i ”Andra långfristiga
finansiella tillgångar” i balansräkningen. Räntekostnader avser
räntekostnader för obligationslån, skulder till kreditinstitut
och förvärvsrevser. Periodisering av anskaffningskostnader
avser kostnader kopplade till anskaffning av kapital som har

aktiverats mot skuldbeloppet och som skrivs av över lånets
löptid. Tomträttsavgälden redovisas som finansiell kostnad
enligt IFRS 16 och avser tomträttsavgälder för totalt tre tomträttsavtal. Värdeförändringen av syntetiska optioner avser
förändringen i marknadsvärdet av de syntetiska optioner som
har tecknats av tidigare nyckelpersoner i Offentliga Hus. Dessa
består av styrelseordförande Björn Rosengren samt anställda i
ägarbolaget AB Fastator (publ), varför de redovisas som finansiell kostnad och inte personalkostnad.

2020-08-31
Ränteintäkter
Räntekostnader
Periodisering av kapitalanskaffningskostnader
Tomträttsavgäld
Värdeförändring, syntetiska optioner
Summa finansnetto

NOT 3. VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER
ÅTTAMÅNADERS PERIODEN 2020
Hyresintäkterna för åttamånadersperioden uppgick till 308,7
Mkr och driftnettot uppgick till 200,9 Mkr vilket motsvarar en
överskottsgrad om 65%. Utöver detta redovisar bolaget 8,6 Mkr
i intjäning från avvecklad verksamhet (avseende de 88 fastigheter som är avyttrade med planerat frånträde den 30 september).
Vid slutet av perioden tillträddes fastigheter om 1 448 Mkr vilka
väntas höja den genomsnittliga överskottsgraden i portföljen.
Att äga och utveckla fastigheter är en kapitalintensiv verksamhet och Offentliga Hus kapitalbehov tillgodoses genom en
balanserad mix av externa lån samt eget kapital. Vid periodens
utgång uppgick den säkerställda belåningsgraden till 54%. Räntekostnader är också koncernens största kostnadspost och
det är av strategisk betydelse för Offentliga Hus att oavsett
marknadsförutsättningar alltid ha tillgång till kostnadseffektiv
finansiering. För att begränsa risken att räntekostnader stiger
har Offentliga Hus ingått ränteswapavtal till ett nominellt värde om 1 590 Mkr med en genomsnittlig återstående löptid om
drygt 3 år. Med hänsyn tagen till ränteswapparna uppgår bolagets genomsnittliga räntebindning till 1,5 år. Räntederivaten
marknadsvärderas vid varje rapportdatum och värdeförändringen för perioden uppgår till -16,3 Mkr. Under perioden
uppgår räntekostnaderna till -101,8 Mkr och övriga finansiella
kostnader (inklusive tomträttsavgälder om 1 mkr som i enlighet med IFRS 16 redovisas som en finansiell kostnad) uppgick
till 18,7 Mkr. Den genomsnittliga räntan på all räntebärande
skuld var vid rapportdatumet 3,14% och inklusive effekten av
ränteswappar uppgår den genomsnittliga räntan till 3,26%. 73%
av all räntebärande skuld utgörs av säkerställda lån från kreditinstitut till en genomsnittlig ränta om 2,24%. Genomsnittlig
kapitalbindningstid för samtliga lån uppgick till 3,2 år och den
genomsnittliga räntebindningen uppgick till 1,5 år (inklusive
effekt av swapparna).
Under rapportperioden har tillkommande lån från Swedbank
upptagits om 390 Mkr med säkerhet i befintliga fastigheter.
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-101 784
-16 641
-1 049
-1 292
-120 523

Denna tillkommande finansiering utgörs dels av en revolverande kreditfacilitet om 250 Mkr samt en utökning av befintliga
fastighetslån om 140 Mkr. Utöver detta har befintliga krediter
om 473 Mkr med kort återstående löptid förlängts på 5 åriga
löptider. I samband med att bolaget frånträder tillgångar om
549 Mkr den 30 september tillförs ca 415 Mkr i likviditet vilka
kommer användas för att lösa icke säkerställd skuld.
Den aktuella skatten för perioden uppgår till -3,7 Mkr och
uppskjuten skatt till 35,7 Mkr. Uppskjuten skatt avser huvudsakligen skatten på den temporära skillnaden mellan fastigheternas verkliga värde och deras skattemässiga restvärde
samt uppskjuten skatt på obeskattade reserver och outnyttjade
förlustavdrag. I perioden har den uppskjutna skatten påverkats
med cirka 10 Mkr av en justering i beräkningen av uppskjuten
skatt. Den aktuella skatten har beräknats med skattesatsen
21,4% och den uppskjutna skatteskulden med 20,6%.
Inför den planerade börsnoteringen har bolaget valt att minska antalet fastighetsvärderingsinstitut för att fokusera på tre
större etablerade institut (Newsec, Nordier och Forum). I samband med detta har ett större antal fastigheter fått nya värderingar. Under perioden har även nytillträdda fastigheter om ca
1 450 Mkr marknadsvärderats. Sammantaget medförde detta
en nettojustering av portföljens marknadsvärdering om cirka
-18,2 Mkr varav orealiserade värdeförändringar uppgår till -12,1
Mkr och realiserade värdeförändringar uppgår till -6,1 Mkr.
Liksom under årets första och andra kvartal är det bolagets
bedömning att covid-19-krisen inte medfört någon märkbar
påverkan på fastigheternas marknadsvärden. Beståndet av
förvaltningsfastigheter hade per 31 augusti ett marknadsvärde
uppgående till 8 912 Mkr varav 349 Mkr redovisas i balansräkningen som tillgångar som innehas för försäljning (avseende
den portfölj av mindre fastigheter som sålts till Industrisamhället med frånträde planerat till 30 september). På motsvarande sätt redovisas även aktieinnehavet i Studentbostäder i
Sverige AB (”SBS”) om 199 Mkr som tillgångar som innehas för
försäljning.
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Periodens resultat uppgick till 69,0 Mkr. Det egna kapitalet
uppgick per 31 augusti till 2 673 Mkr. Under perioden har utdelning på hybridobligationen om 30,6 Mkr utbetalats (0) vilket
inkluderar 8,5 Mkr avseende fjärde kvartalet 2019. Hybridobligationen uppgår nominellt till 575 Mkr och emitterades under
fjärde kvartalet 2019 med en evig löptid och rörlig nominell ränta
om STIBOR 90 dagar plus 685 räntepunkter. Soliditeten uppgick
till 28,0% och likvida medel vid periodens slut uppgick till 161 Mkr.
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgår till 81,9 Mkr.
PERSONAL
Offentliga Hus har per 31 augusti 15 anställda. Ledningsgruppen
består av VD, CFO, COO samt Fastighetschef. Därtill omfattar
organisationen en bolagsjurist, 7 ekonomer (inklusive ekonomichef), en regionchef förvaltning, en projektutvecklare och en
projektledare/analytiker inom transaktioner. Bolaget köper
även fastighetsförvaltningstjänster från externa leverantörer
såsom Nordic PM AB som är ett dotterbolag till Fastator.
VÄSENTLIGA RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER
Den löpande intäktsrisken är begränsad då hyresavtalen till
övervägande del är tecknade med offentlig sektor (kommuner,
regioner och stat) med långa löptider och där kreditrisken är låg.
Risker finns i övrigt huvudsakligen inom projektutveckling (där
projektkostnader kan felbedömas) samt inom kapitalförsörjningen där tillgången på krediter kan variera över tid och räntekostnader kan stiga. Bolagets finanspolicy stipulerar att ränterisker skall mötas genom användande av räntederivat. Under
2020 drabbades världen, likväl som Sverige, av Covid-19-epidemin och den därmed följande ekonomiska krisen. Många fastighetsbolag har därmed erfarit väsentliga hyresbortfall och önskemål från hyresgäster om senarelagd hyresbetalning eller
rabatterad hyra. Hyresgästerna i Offentliga Hus utgörs till övervägande del av aktörer inom välfärdssektorn och betalningsviljan har endast påverkats ytterst marginellt av denna kris.

NOT 4. VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RÄKENSKAPSPERIODENS UTGÅNG
För redogörelse för väsentliga händelser efter räkenskapsperiodens utgång, se not 33 i historisk finansiell information för
räkenskapsåren 2019, 2018 och 2017, sida F-51.

NOT 5. VÄSENTLIGA RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER
För redogörelse för väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer, se
not 3 i historisk finansiell information för perioden 1 januari - 30
juni 2020 med jämförelsetal för motsvarande period 2019, sidorna F-23-F-24 samt not 3 i historisk finansiell information för
perioden 1 januari - 31 augusti 2020, sidorna F-11-F-12.

158
F-12

INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I OFFENTLIGA HUS I NORDEN AB (PUBL)

HISTORISK FINANSIELL INFORMATION FÖR PERIODEN 1 JANUARI – 31VD
AUGUSTI
HAR ORDET
2020

Avstämning nyckeltal

MSEK
Balansomslutning

2020-08-31
9 542

Eget kapital

2 673

Soliditet %

28,0%

Fastighetsvärde

8 563

Räntebärande skulder till kreditinstitut

4 527

Säkerställd belåningsgrad %

52,9%

Eget kapital

2 673

Hybridobligation

-575

Derivat
Uppskjuten skatt
EPRA NAV, Mkr
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Revisorns granskningsrapport

REVISORNS GRANSKNINGSRAPPORT
OFFENTLIGA HUS I NORDEN AB (PUBL) ORG NR 556824-2696
INLEDNING
Vi har utfört en översiktlig granskning av den finansiella delårsinformationen i sammandrag (de finansiella rapporterna) för Offentliga Hus i
Norden AB (publ) per 31 augusti 2020 och den åttamånadersmånadersperiod som slutade per detta datum på sidorna F3-F13 i detta dokument. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret
för att upprätta och presentera denna finansiella delårsinformation
enligt de principer som beskrivs i avsnitt Redovisningsprinciper på sidan
F10. Vårt ansvar är att uttala en slutsats om de finansiella rapporterna
grundad på vår översiktliga granskning.

DEN ÖVERSIKTLIGA GRANSKNINGENS INRIKTNING
OCH OMFATTNING
Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med International
Standard on Review Engagements ISRE 2410 Översiktlig granskning av
finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor. En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att
utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och en
betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning
som en revision enligt ISA och god revisionssed i övrigt har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir medvetna om alla
viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en
revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig
granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har.

SLUTSATS
Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några
omständigheter som ger oss anledning att anse att de finansiella rapporterna inte, i allt väsentligt, är upprättad för koncernens och moderbolagets del enligt de principer som beskrivs i redovisningsprinciper.

UPPLYSNING AV SÄRSKILD BETYDELSE
- REDOVISNINGSPRINCIPERNA
Vi vill fästa uppmärksamheten på avsnitt Redovisningsprinciper i de
finansiella rapporterna för Offentliga Hus i Norden AB (publ) som
beskriver grunderna för upprättandet av desamma på sidan F10. De
finansiella rapporterna är upprättade för att uppfylla kraven i avnsittt
Redovisningsprinciper och som en effekt av detta kan det hända att
dessa finansiella rapporter inte är lämpliga för något annat syfte. Vi har
inte modifierat vårt uttalande i detta avseende.
Stockholm den 13 oktober 2020
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Magnus Thorling
Auktoriserad revisor
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HISTORISK FINANSIELL INFORMATION FÖR PERIODEN 1 JANUARI – 30 JUNI 2020
MED JÄMFÖRELSETAL FÖR MOTSVARANDE PERIOD 2019

Koncernens resultaträkning

TSEK

Not

2019 jan-jun

Intäkter

243 146

138 844

122 463

68 981

322 664

426 966

Fastighetskostnader

-89 849

-51 468

-44 289

-27 794

-110 231

-148 612

153 297

87 376

78 174

41 187

212 433

278 354

Driftnetto
Central administration
Finansnetto
Förvaltningsresultat
Resultatandelar enligt kapitalandelsmetoden
Värdeförändringar fastigheter, orealiserade

2

2020 apr-jun

2019 apr-jun

2019 jan-dec

Rullande 12
jul – jun

2020 jan-jun

-23 115

-16 769

-12 735

-5 987

-36 511

-42 857

-88 147

-50 384

-45 156

-25 419

-113 426

-151 189

42 035

20 223

20 283

9 781

62 496

84 308

913

-

-327

-

-3 026

-2 113

-119 699

64 658

-106 153

20 894

177 717

-6 640

Värdeförändringar fastigheter, realiserade

-6 086

3 137

-6 553

2 090

-4 687

-13 910

Värdeförändring derivat

-16 274

-17 595

-11 513

-10 229

-9 987

-8 666

Resultat före skatt

-99 111

70 422

-104 263

22 536

222 513

52 979

Aktuell skatt

-3 720

-9 825

334

-4 675

-16 644

-10 539

Uppskjuten skatt

24 970

2 720

4 224

-7 552

-40 359

-18 109

Periodens resultat från kvarvarande verksamhet

-77 861

63 317

-99 705

10 309

165 510

24 331

2020 jan-jun

2019 jan-jun

2020 apr-jun

2019 apr-jun

2019 jan-dec

Rullande 12
jul – jun

-77 861

63 317

-99 705

10 309

165 510

24 331

-

-

-

-

-

-

-77 861

63 317

-99 705

10 309

165 510

24 331

-77 861

63 317

-99 705

-107 232

165 510

24 331

-

-

-

-

-

-

-77 861

63 317

-99 705

10 309

165 510

24 331

Koncernens rapport över
totalresultat

TSEK
Periodens resultat
Övrigt totalresultat
Summa totalresultat
Periodens totalresultat hänförligt till:
Moderbolagets ägare, kvarvarande verksamhet
Moderbolagets ägare, avvecklad verksamhet
Summa
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Koncernens balansräkning

TSEK

2020-06-30

2019-06-30

2019-12-31

7 381 380

4 734 455

7 192 802

47 493

11 621

43 413

7 209

5 800

5 605

-

6 989

5 880

7 436 082

4 758 865

7 247 700
195 140

TILLGÅNGAR
Förvaltningsfastigheter
Nyttjanderätter
Inventarier
Pågående nyanläggningar
Summa materiella anläggningstillgångar
Andelar i intressebolag

199 105

138 311

Andra långsiktiga finansiella anläggningstillgångar

58 456

47 111

48 017

Summa finansiella anläggningstillgångar

257 561

185 422

243 158

Kortfristiga fordringar

335 651

419 413

111 076

Likvida medel

87 809

73 728

116 796

Summa omsättningstillgångar

423 460

493 141

227 872

SUMMA TILLGÅNGAR

8 117 103

5 437 428

7 718 730

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital som kan hänföras till moderbolagets aktieägare
Aktiekapital

500

500

500

Övrigt tillskjutet kapital

971 806

964 697

971 806

Hybridobligation

575 000

-

575 000

Balanserad vinst

989 181

1 020 029

1 078 702

2 536 487

1 985 226

2 626 009

Summa eget kapital
Uppskjutna skatteskulder
Skulder till kreditinstitut
Obligationslån

279 858

266 571

304 693

2 600 854

2 150 169

2 447 925

676 228

686 456

1 238 891

Leasingskuld

47 493

-

43 413

Derivat

27 567

20 711

12 016

Övriga långfristiga skulder

32 891

-

-

Summa långfristiga skulder

3 664 891

3 123 907

4 046 938

Räntebärande skulder

697 245

1 351 436

128 416

Ej räntebärande skulder

564 289

199 878

348 538

Summa kortfristiga skulder

1 915 725

328 294

1 045 783

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

8 117 103

5 437 428

7 718 730
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Rapport över förändringar
i koncernens eget kapital

2020-06-30
Balanserad
Övrigt tillskjutet
TSEK

Hybrid- vinst inklusive

Aktiekapital

kapital

obligation

årets resultat

Summa

500

971 806

575 000

1 078 702

2 626 009

Periodens resultat

-77 861

-77 861

Utdelning hybridobligation

-11 661

-11 661

Ingående eget kapital

Övrigt totalresultat för året
Summa totalresultat
Transaktioner med aktieägare, redovisade direkt i eget kapital
Utgående eget kapital

-

-

-

-

500

971 806

575 000

-

-

-89 522

-89 522

-

-

989 180

2 536 487

2019-06-30
Balanserad
TSEK
Ingående eget kapital

Övrigt tillskjutet

vinst inklusive

Aktiekapital

kapital

årets resultat

Summa

500

414 697

956 712

1 371 909

63 317

63 317

63 317

63 317

Periodens resultat
Övrigt totalresultat för året
Summa totalresultat

-

550 000

Aktieägartillskott
Transaktioner med aktieägare, redovisade direkt i eget kapital
Utgående eget kapital

-

-

550000

-

-

500

964 697

1 020 029

1 985 226

2019-12-31
Balanserad
Övrigt tillskjutet
TSEK
Ingående eget kapital

Hybrid- vinst inklusive

Aktiekapital

kapital

obligation

årets resultat

Summa

500

414 697

-

956 712

1 371 909

Periodens resultat

165 510

Hybridobligation

575 000

Emissionskostnader hybridobligation
Utdelning hybridobligation
Teckningsoptioner
-

-8 458

7 109

575 000

-

-

146 990

729 099

-25 000

Aktieägartillskott

550 000

Transaktioner med aktieägare, redovisade direkt i eget kapital

164
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-10 062

-8 458

7 109

Utdelning

Utgående eget kapital

-10 062
7 109

Övrigt totalresultat för året
Summa totalresultat

971 806

-25 000
550 000

550 000
500

165 510
575 000

575 000

-25 000

525 000

1 078 702

2 626 009
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Koncernens kassaflödesanalys

TSEK

2020 jan-jun

2019 jan-jun

2020 apr-jun

2019 apr-jun

2019 jan-dec

kassaflöde från den löpande verksamheten
Driftnetto

153 297

87 376

78 174

41 187

212 433

Central administration

-23 115

-16 769

-12 735

-5 987

-36 511

651

658

325

267

1 249

Övriga ej kassaflödespåverkande poster

-

367

-

-418

-

Erhållen ränta

6

4

1

2

-

-87 038

-40 142

-54 334

-23 794

-96 177

Betalda inkomstskatter

-3 148

-7 553

740

-3 694

-1 238

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapitalet

40 653

23 941

12 170

7 563

79 756

Avskrivningar

Betald ränta

Kassaflöde från förändring av röreslekapitalet
Ökning (–)/minskning (+) av kortfristiga fordringar

-180 088

-325 003

-82 494

-310 710

-34 842

Ökning (+)/minskning (–) av kortfristiga skulder

239 133

65 612

86 370

29 668

206 421

Kassaflöde från den löpande verksamheten

99 698

-235 450

16 046

-273 479

251 335

-342 723

-819 462

-230 538

-744 431

-3 185 470

9 300

49 150

2 200

44 850

59 076

-

-

-

-

-49 906

Kassaflöde från investeringsverksamheten
Investeringar i fastigheter
Avyttring fastigheter
Investering i intresseföretag
Investeringar i övriga finansiella tillgångar

-10 000

-

-

-

-

-343 423

-770 312

-228 338

-699 581

-3 176 300

Aktieägartillskott

-

550 000

-

550 000

550 000

Hybridobligation

-

-

-

-

564 939

Upptagna lån

482 030

479 444

115 012

434 798

1 948 031

Amortering av lån

-247 173

-27 133

-30 272

-13 199

-80 476

-

-

-

-

7 109

-20 119

-

-10 193

-

-

-

-

-

-

-25 000

214 738

1 002 331

74 547

971 599

2 964 602

39 637

Kassaflöde från investeringsverksamheten
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

Teckningsoptioner
Betald utdelning hybridobligation
Lämnad aktieutdelning
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Minskning/ökning av likvida medel
Periodens kassaflöde

-28 987

-3 431

-137 745

-1 462

Likvida medel vid periodens början

116 796

77 159

225 554

75 190

77 159

87 809

73 728

87 809

73 728

116 796

Likvida medel vid periodens slut

INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I OFFENTLIGA HUS I NORDEN AB (PUBL)

F-19
165

VD HAR ORDET
HISTORISK
FINANSIELL INFORMATION FÖR PERIODEN 1 JANUARI – 30 JUNI 2020 MED JÄMFÖRELSETAL FÖR MOTSVARANDE PERIOD 2019

Fastighetsbeståndet

UTVALDA NYCKELTAL
2020-06-30

2020-03-31

2019-06-30

2019-09-30

2019-12-31

94,7

94,0

96,1

97,7

94,4

217

216

213

213

217

480,3

469,6

307,3

412,3

468,5

Hyrestillägg, Mkr

29,5

-

-

-

-

Hyresvärde, Mkr

509,8

-

-

-

-

7 381

7 260

4 735

4 735

7 193

Ekonomisk uthyrningsgrad, %
Antal fastigheter1
Indexerad bashyra + vakanshyra, Mkr2

Verkligt värde, Mkr
Återstående löptid, kontrakt3

4,6

4,7

5,0

5,5

4,8

Återstående löptid, kontrakt, exkl Svevia3

4,7

5,0

5,4

5,6

5,2

1 092

1 022

836

1 142

1 053

Snitthyra, kr/m2

1. Ett antal mindre enheter består av fler än en registerfastighet och att det totala antalet registerfastigheter är 231 i Q2 2020.
2. Hyrestillägg anges separat för första gången per 30 juni. Hyresvärde för tidigare perioder exkluderar hyrestillägg.
3. Exklusive lokaler med hyreskontrakt som gäller tillsvidare, alltså utan ett fast slutdatum, med en total årshyra om 2,5 Mkr.

Offentliga Hus har en väldiversifierad hyresgäststruktur med
över 400 hyresgäster. Den totala uthyrningsbara arean uppgår till 496 KKVM där portföljen bestående av vägstationer
uppgår till cirka 150 KKVM. Den genomsnittliga återstående
hyreskontraktstiden uppgick vid periodens slut till cirka 4,7
år. Hyresförfallen har en god spridning där cirka 37% förfaller
om fem år eller senare. Under 2020 är det enbart 4% som förfaller. Den ekonomiska uthyrningsgraden uppgick till 94,6%.

TOPP 10 STÖRSTA HYRESGÄSTERNA
% av totalt uthyrd
årshyra

Hyresgäst
Scania CV AB

9,0%

Strängnäs Fastighets AB

7,3%

Polismyndigheten

7,3%

Region Dalarna

5,6%

Svevia AB

5,6%

Region Värmland

5,3%

Anocca AB

3,9%

Norrtälje kommun

3,6%

Kungliga Tekniska Högskolan, KTH

3,4%

Nytida

3,0%

Övriga

46,0%

Summa

100%

FÖRFALLOSTRUKTUR, ÅRSHYRA, Mkr

EKONOMISK UTHYRNINGSGRAD, %
155

160

100
97,7

140
120
100

83

80
60

96,1

99

94,4

95

68

94,7
94,0

53

40

23

20
0

90
1 år

2 år

3 år

4 år

5 år

> 5 år

2019
kv 2

2019
kv 3

2019
kv 4

2020
kv 1

2020
kv 2

Exklusive lokaler med hyreskontrakt som gäller tillsvidare, alltså utan ett fast slutdatum,
med en total årshyra om 2,5 Mkr.
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Geografisk fördelning
FÖRÄNDRING REDOVISAT VÄRDE FASTIGHETER, Mkr

jan-jun 2020

jan-dec 2019

7 193

3 915

276

3 119

Försäljning av fastigheter

-9

-64

Investeringar i befintliga fastigheter

41

45

Värdeförändringar i befintliga fastigheter

-120

178

Fastighetsbestånd vid periodens slut

7 381

7 193

Fastighetsbestånd vid årets början

5%

Förvärv av fastigheter

15%

40%
12%

14%

STORSTOCKHOLM
MELLANSVERIGE
SÖDRA SVERIGE
ÖSTRA SVERIGE

14%

VÄSTRA SVERIGE
NORRA SVERIGE

Fördelning av lokalslag
17%
13%
15%

VÅRD OCH OMSORG

32%

7,4
Mdkr

23%
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Redovisningsprinciper och noter

REDOVISNINGSPRINCIPER
Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med IAS 34, Delårsrapportering och bör läsas i sammanhang med den historiska
finansiella informationen för räkenskapsåren 2019, 2018 och 2017
på sidorna F-28-F-52 i Prospektet. De viktigaste redovisningsprinciperna som används vid upprättandet av denna rapport
beskrivs i not 2 på sidorna F-32-F-36 i den historiska finansiella
informationen för räkenskapsåren 2019, 2018 och 2017 i Prospektet.

ÄNDRADE REDOVISNINGSPRINCIPER
FRÅN 1 JANUARI 2020
Inga väsentliga ändringar av redovisningsprinciperna för koncernen har skett från årsredovisningen 2019. För viktiga uppskattningar och bedömningar kopplade till den finansiella rapporteringen, se sidorna F-32-F-36 i Prospektet.

ALTERNATIVA NYCKELTAL
Riktlinjer avseende alternativa nyckeltal för företag med värdepapper noterade på en reglerad marknad inom EU har getts ut
av ESMA (The European Securities and Markets Authority).
I delårsrapporten refereras det till ett antal icke-IFRS resultatmått som används för att hjälpa såväl investerare som ledning
att analysera företagets verksamhet. Nedan beskriver vi de olika icke-IFRS resultatmått som använts som ett komplement
till den finansiella information som redovisats enligt IFRS.
DRIFTNETTO
Totala intäkter minus fastighetskostnader.

EPRA NAV
Eget kapital exklusive hybridobligation, derivat och uppskjuten
skatt.

NOT 1. UPPLYSNINGAR MED NÄRSTÅENDE
Inom koncernen har följande närstående parter identifierats:
•
•
•
•
•
•

Styrelseledamöter i Offentliga Hus har ett bestämmande
eller betydande inflytande.
Styrelseledamöter i bolag som klassificeras som koncernbolag.
AB Fastator samt Offentliga Nordic Property Holding SARL
som äger 50 procent av bolaget vardera.
OH Management AB som är ett systerbolag.
Nordic PM AB som är ett dotterbolag till AB Fastator.
Priority AB där styrelseordförande har betydande innehav.

Under perioden har följande transaktioner med närstående
identifierats:
•

Offentliga Hus köper i huvudsak central administration och
fastighetsrelaterade tjänster från de närstående bolagen.
Tjänsterna är reglerade i avtal och sker på marknadsmässiga
villkor. Under perioden uppgick de köpta tjänsterna till 		
följande belopp:

-

Nordic PM
27 894 TSEK (12 172)
AB Fastator
3 775 TSEK (7 980)
Offentliga Nordic Property Holding SARL
1 880 TSEK
Priority AB
1 310 TSEK
OH Management AB
820 TSEK (1 676)

SÄKERSTÄLLD BELÅNINGSGRAD, %
Säkerställda krediter dividerat med fastigheternas bedömda
marknadsvärde.
SOLIDITET, %
Eget kapital dividerat med balansomslutningen på balansdagen.
EKONOMISK UTHYRNINGSGRAD, %
Kontrakterad årshyra vid periodens utgång i förhållande till
Hyresvärde vid periodens utgång.
HYRESVÄRDE, KR
Kontrakterad årshyra inklusive tillägg och exklusive rabatter,
samt bedömd marknadsmässig årshyra för vakanta ytor.
GENOMSNITTLIG ÅTERSTÅENDE KONTRAKTSLÖPTID, ÅR
Genomsnittlig återstående kontraktstid viktad utifrån hyresvärde, uttryckt i år.
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NOT 2. FINANSIELLA KOSTNADER

skuldbeloppet och som skrivs av över lånets löptid. Tomträttsavgälden redovisas som finansiell kostnad enligt IFRS 16 och
avser tomträttsavgälder för totalt tre tomträttsavtal. Värdeförändringen av syntetiska optioner avser förändringen i marknadsvärdet av de syntetiska optioner som har tecknats av tidigare nyckelpersoner i Offentliga Hus. Dessa består av
styrelseordförande Björn Rosengren samt anställda i ägarbolaget AB Fastator (publ), varför de redovisas som finansiell kostnad och inte personalkostnad.

Nedan presenteras de olika delarna som koncernens finansnetto består av. Ränteintäkter avser ränteintäkter från ett projektlån och avser en fastighet som är under uppbyggnad och
tillträds under 2021. Den finansiella tillgången som är kopplad till
dessa ränteintäkter återinns i ”Andra långfristiga finansiella tillgångar” i balansräkningen. Räntekostnader avser räntekostnader för obligationslån, skulder till kreditinstitut och förvärvsrevser. Periodisering av anskaffningskostnader avser kostnader
kopplade till anskaffning av kapital som har aktiverats mot

TSEK

2020 jan-jun

Ränteintäkter

2019 jan-jun

2020 apr-jun

2019 apr-jun

2019 jan-dec

Rullande 12,
jul – jun

445

4

223

2

951

1 392

Räntekostnader

-77 696

-46 256

-42 193

-22 821

-102 755

-134 194

Periodisering av kapitalanskaffningskostnader

-10 679

-4 132

-5 247

-2 600

-10 201

-16 749

-807

-

736

-

-1 421

-2 228

590

-

1 325

-

-

590

-88 147

-50 384

-45 156

-25 419

-113 426

-151 189

Tomträttsavgäld
Värdeförändring, syntetiska optioner
Summa finansnetto

NOT 3. VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER
RÄKENSKAPSPERIODEN 2020
Hyresintäkterna för första halvåret uppgick till 243,1 MSEK
(138,8), en ökning med 75% jämfört med föregående år. Ökningen är huvudsakligen hänförlig till genomförda förvärv under 2019
samt även omförhandlade hyreskontrakt. Driftnettot uppgick till
153,3 MSEK (87,4), vilket även det motsvarar en ökning med 75%.
Att äga och utveckla fastigheter är en kapitalintensiv verksamhet. Offentliga Hus kapital tillgodoses genom en balanserad
mix av externa lån samt eget kapital, med en säkerställd belåningsgrad på 46 (48)%. Räntekostnader är också koncernens
största kostnadspost och det är av strategisk betydelse för
Offentliga Hus att oavsett marknadsförutsättningar alltid ha
tillgång till kostnadseffektiv finansiering. Offentliga Hus har
räntederivat om 1 590 MSEK som bidrog med värdeförändringar om -16,3 MSEK (-17,6) under perioden. Under perioden uppgår räntekostnaderna till -77,7 MSEK (46,3), Den genomsnittliga
räntan på all räntebärande skuld var vid rapportdatumet 3,39%
inklusive effekten av ränteswappar. Exklusive ränteswapparna
uppgår snitträntan till 3,30%. Den genomsnittliga räntan på lån i
kreditinstitut uppgick till 2,42% med en snittmarginal om 2,23%.
Genomsnittlig kapitalbindningstid uppgick till 2,7 år och den
genomsnittliga räntebindningen uppgick till 2,0 år (inklusive
effekt av swapparna).
Efter rapportperiodens utgång har bindande kreditlöften
erhållits från Swedbank anseende 390 MSEK utökad belåning
med säkerhet i befintliga fastigheter. Denna tillkommande
finansiering kommer göras tillgänglig under augusti i form av
dels en revolverande kreditfacilitet om 250 MSEK samt i form
av en utökning av befintliga fastighetslån om 140 MSEK. Swedbank har även avgivit kreditlöfte avseende tillkommande
säkerställd finansiering för fastigheterna Getängen 33 (tillträdd
1 juli) samt Härnösand Fastlandet 2:60 (planeras tillträdas 31
augusti). Utöver detta har Swedbank godkänt förlängning på
upp till 5 år av krediter uppgående till 473 MSEK vilkas ordinarie
förfall infaller inom 12 månader från rapportdatumet.
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Kreditlöfte har även erhållits från Nordea avseende 661 MSEK i
säkerställd finansiering för det avtalade förvärvet av samhällsfastigheter i Borås och Halmstad från SBB uppgående till 1 160
MSEK (planerat tillträde 31 augusti).
Den aktuella skatten för perioden uppgår till -3,7 MSEK (-9,8)
och uppskjuten skatt till 25,0 MSEK (2,7). Uppskjuten skatt
avser huvudsakligen skatten på den temporära skillnaden mellan fastigheternas verkliga värde och deras skattemässiga restvärde samt uppskjuten skatt på obeskattade reserver och outnyttjade förlustavdrag. I perioden har den uppskjutna skatten
påverkats med cirka 10 MSEK av en justering i beräkningen av
uppskjuten skatt. Den aktuella skatten har beräknats med skattesatsen 21,4% och den uppskjutna skatteskulden med 20,6%.
Inför den planerade börsnoteringen har bolaget valt att minska
antalet fastighetsvärderingsinstitut för att fokusera på tre
större etablerade institut (Newsec, Nordier och Forum). I samband med detta har ett större antal fastigheter fått nya värderingar. Detta medförde en nettojustering av portföljens marknadsvärdering om cirka -1,5% under det andra kvartalet varvid
orealiserade värdeförändringar uppgående till -106 MSEK
redovisas. Liksom under årets första kvartal är det bolagets
bedömning att covid-19-krisen inte medfört någon märkbar
påverkan på fastigheternas marknadsvärden. Beståndet av
förvaltningsfastigheter hade per 30 juni ett marknadsvärde
uppgående till 7 381 MSEK (4 734). Under första halvåret har
fem fastigheter tillträtts till ett värde av 276,5 MSEK samt fyra
avyttrats till ett värde av 9,3 MSEK (se tabell på sidan 24).
Periodens resultat uppgick till -77,9 MSEK (63,3). Minskningen
beror i all väsentligt på negativa värdeförändringar i fastighetsbeståendet. Det egna kapitalet uppgick per 30 juni 2020 till 2
536 MSEK (1 985 MSEK). Under perioden har utdelning på
hybridobligationen om 11,6 MSEK utbetalats . Därtill har ytterligare 8,5 MSEK utbetalats avseende fjärde kvartalet 2019.
Hybridobligationen uppgår nominellt till 575 MSEK och emitterades under fjärde kvartalet 2019 med en evig löptid och rörlig
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nominell ränta om STIBOR 90 dagar plus 685 räntepunkter.
Soliditeten uppgick till 31,2% (36,5). Likvida medel vid periodens
slut uppgick till 87,8 MSEK (73,7). Kassaflödet från den löpande
verksamheten uppgår till 99,7 MSEK (-235,5).
PERSONAL
Offentliga Hus har per 30 juni 12 anställda. Ledningsgruppen
består av VD, CFO, COO samt Fastighetschef. Därtill omfattar
organisationen 6 ekonomer (inklusive ekonomichef), en regionchef förvaltning och en projektledare/analytiker inom transaktioner. För ytterligare beskrivning av organisationen, se sidan
14. Bolaget köper även fastighetsförvaltningstjänster från
Nordic PM AB som är ett dotterbolag till Fastator.

NOT 4. VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RÄKENSKAPSPERIODENS UTGÅNG
För redogörelse för väsentliga händelser efter räkenskapsperiodens utgång, se not 33 i historisk finansiell information för
räkenskapsåren 2019, 2018 och 2017, sida F-51.

NOT 5. VÄSENTLIGA RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER
För redogörelse för väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer,
se not 3 i historisk finansiell information för perioden 1 januari 30 juni 2020 med jämförelsetal för motsvarande period 2019,
sidorna F-23-F-24 samt not 3 i historisk finansiell information
för perioden 1 januari - 31 augusti 2020, sidorna F-11-F-12.

VÄSENTLIGA RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER
Den löpande intäktsrisken är begränsad då hyresavtalen till
övervägande del är tecknade med offentlig sektor (kommuner,
regioner och stat) med långa löptider och där kreditrisken är
låg. Risker finns i övrigt huvudsakligen inom projektutveckling
(där projektkostnader kan felbedömas) samt inom kapitalförsörjningen där tillgången på krediter kan variera över tid och
räntekostnader kan stiga. Bolagets finanspolicy stipulerar att
ränterisker skall mötas genom användande av räntederivat. Vid
rapportperiodens utgång hade bolaget en derivatportfölj
bestående av ränteswappar omfattande totalt 1 590 MSEK i
nominellt belopp där den genomsnittliga återstående löptiden
uppgår till 3,3 år och den genomsnittliga räntesatsen uppgår till
0,47%. Under 2020 drabbades världen, likväl som Sverige, av
Coronaepidemin och den därmed följande ekonomiska krisen.
Många fastighetsbolag har därmed erfarit väsentliga hyresbortfall och önskemål från hyresgäster om senarelagd hyresbetalning eller rabatterad hyra. Hyresgästerna i Offentliga Hus
utgörs till övervägande del av aktörer inom välfärdssektorn och
betalningsviljan har endast påverkats ytterst marginellt av
denna kris. Det samlade hyresbelopp som det fåtal hyresgäster
(huvudsakligen mindre aktörer inom restaurang- och resenäring) som begärt anstånd eller rabatt på hyran med hänvisning
till Coronakrisen under andra och tredje kvartalet uppgår till
knappt 0,4 MSEK (<0,8 procent av Bolagets årshyresvärde).
FRAMTIDA UTVECKLING
Offentliga Hus har en ambition att fortsätta expansionen och
förhandlar om ett flertal nya förvärv. Det allmänna transaktionsklimatet på fastighetsmarknaden bedöms som fortsatt
gott även om den rådande covid-19-krisen medfört att betydande volymer av affärstransaktioner på marknaden har rapporterats som uppskjutna.
Offentliga Hus förmåga att attrahera samhällsägare ökar i takt
med att man kan uppvisa framgångsrika projekt. Offentliga
Hus starka finansiella ställning utgör en god grund för fortsatt
tillväxt och i kombination med förbättrad kreditrating är förutsättningarna goda för en fortsatt sänkning av bolagets finansieringskostnader.
AKTIEÄGARE
Bolaget är ett helägt dotterbolag till Nordact AB, som i sin tur
ytterst ägs till 50% av Aktiebolaget Fastator (publ) samt till 50%
av Offentliga Nordic Property Holding SARL. En börsnotering
av bolagets aktie på Nasdaq Stockholm First North Premier
planeras under oktober 2020.
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Avstämning nyckeltal

MSEK

jun 2020

jun 2019

Balansomslutning

8 117

5 437

7 719

Eget kapital

2 536

1 985

2 626

Soliditet %

31,2%

36,5%

34,0%

Fastighetsvärde

7 381

4 734

7 193

Räntebärande skulder till kreditinstitut

3 384

2 279

3 145

45,8%

48,1%

43,7%

Eget kapital

2 536

1 985

2 626

Hybridobligation

-575

-

-575

28

21

12

280

267

305

2 269

2 273

2 368

Säkerställd belåningsgrad %

Derivat
Uppskjuten skatt
EPRA NAV, Mkr
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Koncernens resultaträkning
Koncernen
TSEK
Hyresintäkter

Not

2019

2018

2017

4

320 063

207 553

135 498

Övriga intäkter

2 601

7 623

297

322 664

215 176

135 795

-110 231

-61 716

-32 296

212 433

153 460

103 499

5, 6, 7

-36 511

-40 482

-17 567

10

951

4 068

-

11, 8

-104 176

-78 004

-48 063

11

-10 201

-8 241

-

62 496

30 801

37 869

Summa rörelsens intäkter
Fastighetskostnader

5, 8

Driftnetto
Central administration
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Övriga finansiella kostnader
Förvaltningsresultat
Andelar från intressebolag

12

-3 062

17 962

-

Värdeförändringar derivat

24

-9 987

-3 116

-

Realiserade värdeförändringar fastigheter

15

-4 687

2 817

-

Orealiserade värdeförändringar fastigheter

15

177 717

663 377

120 417

222 513

711 842

158 286

Aktuell skatt

14

-16 644

-4 656

-3 794

Uppskjuten skatt

14

-40 359

-160 514

-35 746

165 510

546 672

118 746

Resultat före skatt

Årets resultat från kvarvarande verksamhet
Avvecklade verksamheter
Årets resultat från avvecklade verksamheter

12, 28

Årets resultat

-

7 908

15 351

165 510

554 579

134 097

Resultat per aktie, räknat på resultat från kvarvarande
verksamheter hänförligt till moderföretagets ägare:
Resultat per aktie före utspädning, kr1

0,39

0,32

0,83

2,73

0,61

Resultat per aktie efter utspädning, kr

0,39

0,32

0,83

2,73

0,61

Resultat per aktie före utspädning1

0,39

0,32

0,83

2,77

0,68

Resultat per aktie efter utspädning

0,39

0,32

0,83

2,77

0,68

Resultat per aktie, räknat på resultat hänförligt till
moderföretagets stamaktieägare:

1. Baserat på antal utestående aktier per prospektdatum

Koncernens rapport över totalresultatet
Koncernen
TSEK

Not

Årets resultat
Övrigt totalresultat
Summa totalresultat

2019

2018

2017

165 510

554 579

134 097

-

-

-

165 510

554 579

134 097

165 510

546 672

118 746

-

7 908

15 351

165 510

554 580

134 097

Årets totalresultat hänförligt till:
Moderbolagets ägare, kvarvarande verksamhet
Moderbolagets ägare, avvecklad verksamhet
Summa
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Koncernens balansräkning
Koncernen
Per den 31 december
TSEK

Not

2019

2018

2017

15

7 192 802

3 915 104

1 977 981

8

43 413

-

-

Pågående nyanläggningar

16

5 880

16 516

7 887

Inventarier

17

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Förvaltningsfastigheter
Nyttjanderätter

Summa materiella anläggningstillgångar

5 605

6 414

244

7 247 700

3 938 034

1 986 112

-

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i intressebolag

12

195 140

138 311

Andra finansiella tillgångar

29

48 017

-

-

243 158

138 311

0

Summa finansiella anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Kundfordringar
Övriga kortfristiga fordringar
Förutbetalda konstader och upplupna intäkter
Likvida medel

18, 19

8 848

7 920

628

18

75 312

84 312

29 348

20

26 916

20 069

2 822

18, 21

116 796

77 159

355 344
416 971

Tillgångar som innehas för försäljning
Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR

-

-

227 872

189 280

805 113

7 718 730

4 265 625

2 791 225

500

500

50

-

-

74 952
348 409

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital som kan hänföras till moderbolagets aktieägare
Aktiekapital

30

Pågående nyemission
Övrigt tillskjutet kapital

33

971 806

414 697

575 000

-

-

Balanserad vinst inklusive årets resultat

1 078 702

956 712

352 631

Summa eget kapital

2 626 009

1 371 909

776 042

Hybridobligation

Långfristiga skulder

22

Uppskjutna skatteskulder

14

304 693

264 334

105 436

22, 25

2 447 925

1 768 574

1 057 959

Obligationslån

22

1 238 891

683 605

381 134

Leasingskulder

8

43 413

-

-

23

12 016

3 116

-

4 046 938

2 719 629

1 544 529

Långfristiga skulder till kreditinstitut

Derivat
Summa långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Kortfristiga skulder till kreditinstitut

22, 25

Leverantörsskulder
Skuld till ägarbolag
Aktuella skatteskulder

697 245

53 987

61 764

53 162

42 768

14 485

2 633

4 825

1 398

15 363

-

6 675

Övriga kortfristiga skulder

18

168 378

303

704

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

24

109 002

72 204

45 844

Skulder som har ett direkt samband med tillgångar som innehas för försäljning

-

-

339 784

Summa kortfristiga skulder

1 045 783

174 087

470 654

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

7 718 730

4 265 625

2 791 225
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Koncernens förändring i eget kapital

Hänförligt till moderbolagets aktieägare
Balanserad
Pågående
TSEK
Ingående balans per 1 januari 2017

Övrigt tillskjutet

Hybrid-

vinst inklusive

obligation

årets resultat

Summa

318 486

425 259

134 097

134 097

Aktiekapital

nyemission

kapital

50

0

106 723

Årets resultat
Övrigt totalresultat för året
Summa totalresultat
Genomförd nyemission

450

74 952

-

134 097

134 097

-450

Tillskott förvärv av NSH

-74 952

Erhållet aktieägartillskott

241 686

74 952
-74 952
241 686

Lämnad utdelning

-25 000

-25 000

Transaktioner med aktieägare, redovisade direkt i eget kapital

450

74 952

166 734

-25 450

216 686

Utgående balans per 31 december 2017

500

74 952

273 457

427 133

776 042

Ingående balans per 1 januari 2018

500

74 952

273 457

Årets resultat
Övrigt totalresultat för året
Summa totalresultat
Genomförd nyemission

-74 952

Erhållet aktieägartillskott
Transaktioner med aktieägare, redovisade direkt i eget kapital

427 133

776 042

554 579

554 579

-

-

554 579

554 579

74 952

0

66 288

66 288

Lämnad utdelning

-25 000

-25 000

0

0

141 240

-25 000

41 288

Utgående balans per 31 december 2018

500

0

414 697

956 712

1 317 909

Ingående balans per 1 januari 2019

500

0

414 697

956 712

1 317 909

165 510

165 510

Årets resultat
Övrigt totalresultat för året
Summa totalresultat

0

0

0

Emission av hybridobligation
Utbetalning hybridobligation
Inbetalningar teckningsoptioner
Erhållet aktieägartillskott

Utgående balans per 31 december 2019

0

165 510

165 510
575 000

-10 062

-10 062

-8 458

-8 458

7 108

7 108

550 000

550 000

Lämnad utdelning
Transaktioner med aktieägare, redovisade direkt i eget kapital

-

575 000

Emissionskostnader hybridobligation
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0

0

0

557 108

500

0

971 805

575 000

-25 000

-25 000

-43 520

1 088 588

1 078 702

2 626 008
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Kassaflödesanalys koncernen

Koncernen
TSEK

Not

2019

2018

2017

Kassaflöde från den löpande verksamheten
Driftnetto

212 433

153 460

103 499

Central administration

-36 511

-40 482

-17 567

1 249

588

38

-

158

-

-96 177

-81 010

-51 979

-1 238

-8 601

-7 569

79 576

24 113

26 422

Ökning (–)/minskning (+) av kortfristiga fordringar

-34 842

-77 042

-16 913

Ökning (+)/minskning (–) av kortfristiga skulder

206 421

48 420

410

Kassaflöde från den löpande verksamheten

251 335

-4 509

9 918

Avskrivningar

17

Erhållen ränta
Betald ränta
Betalda inkomstskatter
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av
rörelsekapitalet
Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet

Kassaflöde från investeringsverksamheten
Investeringar i förvaltningsfastigheter

15

-3 181 617

-1 289 435

-243 675

Investeringar i pågående nyanläggningar

16

-3 350

-8 628

-

Investeringar i inventarier

17

-504

-6 382

-

Avyttring av förvaltningsfastigheter

15

59 076

6 000

-

Investering i intresseföretag

12

-49 906

-

-

-3 176 300

-1 298 445

-243 675

Erhållet aktieägartillskott

550 000

-

-

Emission av hybridobligation

564 939

-

-

22

1 948 031

1 354 741

1 007 181

Amortering av lån

22

-80 476

-314 294

-429 600

Inbetalningar för teckningsoptioner

32

7 109

-

-

-25 000

-25 000

-25 000

2 964 602

1 015 447

552 581

-

4 351

-3 337

Årets kassaflöde

39 637

-283 156

315 488

Likvida medel vid årets början

77 159

360 315

44 827

116 796

77 159

360 315

Kassaflöde från investeringsverksamheten
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

Upptagna lån

31

Lämnad utdelning
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Kassaflöde hänförligt till avvecklad verksamhet

28

Minskning/ökning av likvida medel

Likvida medel vid årets slut
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Redovisningsprinciper och noter
NOT 1. ALLMÄN INFORMATION
Offentliga Hus i Norden AB, organisationsnummer 5568242696, är ett aktiebolag registrerat i Sverige. Företagets säte är
Stockholm. Offentliga Hus i Norden AB ägs till 100% av Nordact
AB (namnändrat från Offentliga Hus i Norden Holding AB),
organisationsnummer 556971-0113, som i sin tur ägs till 50% av
Aktiebolaget Fastator (publ) och 50% av Offentliga Nordic Property Holding SARL. Företaget är moderbolag i Offentliga
Hus-koncernen, vars huvudsakliga verksamhet är att äga och
förvalta samhällsfastigheter med kommuner och landsting
som hyresgäster.
Styrelsen har den 12 oktober 2020 godkänt denna koncernårsredovisning för offentliggörande.

NOT 2. SAMMANFATTNING AV VIKTIGA
REDOVISNINGSPRINCIPER
De viktigaste redovisningsprinciperna som tillämpats när denna
koncernredovisning upprättats anges nedan. Dessa principer
har tillämpats konsekvent för alla presenterade år, om inte annat
anges.

2.1 GRUND FÖR RAPPORTERNAS UPPRÄTTANDE
Koncernredovisningen för Offentliga Huskoncernen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen, RFR 1 Kompletterande
redovisningsregler för koncerner, samt International Financial
Reporting Standards (IFRS) och tolkningar från IFRS Interpretations Committee (IFRS IC) sådana de antagits av EU. Den har
upprättats enligt anskaffningsvärdemetoden förutom vad
beträffar omvärderingar av förvaltningsfastigheter samt derivat.
Moderbolagets funktionella valuta är svenska kronor, vilken
också är rapporteringsvalutan för koncernen. Samtliga belopp
är, om inget annat anges, redovisade i tusental kronor (TSEK)
och avser perioden 1 januari – 31 december för resultaträkningsrelaterade poster respektive 31 december för balansräkningsrelaterade poster.
Att upprätta rapporter i överensstämmelse med IFRS kräver
användning av ett antal viktiga uppskattningar för redovisningsändamål. Vidare krävs att ledningen gör vissa bedömningar vid
tillämpningen av koncernens redovisningsprinciper. De områden
som innefattar en hög grad av bedömning, som är komplexa eller
sådana områden där antaganden och uppskattningar är av
väsentlig betydelse för koncernredovisningen anges i not 3.
2.1.1 Ändringar i redovisningsprinciper och upplysningar
Nya standarder, ändringar och tolkningar som tillämpas
av koncernen
Koncernen tillämpar IFRS 16 Leasingavtal från den 1 januari 2019.
Standarden kräver att tillgångar och skulder hänförliga till alla
leasingavtal, med några undantag, redovisas i balansräkningen.
Denna redovisning baseras på synsättet att leasetagaren har en
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rättighet att använda en tillgång under en specifik tidsperiod och
samtidigt en skyldighet att betala för denna rättighet. Offentliga
Hus har endast två avtal som leasetagare i form av tomträttsavtal, se mer om detta i not 8. Koncernen har inga väsentliga korttidskontrakt eller kontrakt av mindre värde. Inga rörliga kostnader kopplade till tomträttsavtalen utgår. Den förenklade
övergångsmetoden har tillämpats och därmed har inga jämförelsetal räknats om. Standarden har inte haft någon väsentlig
påverkan på koncernens nyckeltal eller finansiell ställning i övrigt
eller på redovisningen för koncernen som leasegivare.
Nya standarder och tolkningar som ännu inte har tillämpats
av koncernen
Inga av de IFRS standarder eller IFRIC-tolkningar som ännu inte
har trätt ikraft väntas ha någon väsentlig inverkan på koncernen.
Inte heller nya svenska standarder och regeländringar som ännu
inte trätt ikraft bedöms få väsentlig inverkan på koncernen.

2.2 KLASSIFICERING
Anläggningstillgångar och långfristiga skulder består av belopp
som förväntas återvinnas eller betalas efter mer än tolv månader från balansdagen. Omsättningstillgångar och kortfristiga
skulder består av belopp som förväntas återvinnas eller betalas
inom tolv månader från balansdagen.

2.3 KONCERNREDOVISNING
Dotterbolag är alla företag över vilka koncernen har bestämmande inflytande. Koncernen kontrollerar ett företag när den
exponeras för eller har rätt till rörlig avkastning från sitt innehav i
företaget och har möjlighet att påverka avkastningen genom sitt
inflytande i företaget. Dotterbolag inkluderas i koncernredovisningen från och med den dag då det bestämmande inflytandet
överförs till koncernen. De exkluderas ur koncernredovisningen
från och med den dag då det bestämmande inflytandet upphör.
Förvärvsmetoden används för redovisning av koncernens rörelseförvärv. Köpeskillingen för förvärvet av ett dotterbolag utgörs
av verkligt värde på överlåtna tillgångar, skulder som koncernen
ådrar sig till tidigare ägare av det förvärvade bolaget och de aktier som emitterats av koncernen.
Då förvärv av dotterbolag inte avser förvärv av rörelse, utan förvärv av tillgångar i form av förvaltningsfastigheter, fördelas
anskaffningskostnaden på de förvärvade nettotillgångarna i förvärvsanalysen. I not 3.2 finns en närmare beskrivning av koncernens avgränsning mellan rörelse- och tillgångsförvärv.
Koncerninterna transaktioner, balansposter samt orealiserade
vinster och förluster på transaktioner mellan koncernföretag elimineras.
2.3.1 Segmentsrapportering
Offentliga Hus verksamhet utgörs av investering i samhällsfast-
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igheter. Rapportering till och uppföljning av högste verkställande
beslutsfattare sker på aggregerad nivå för verksamheten som
helhet varför enbart ett segment identifierats. Högste verkställande beslutsfattare utgörs av koncernens ledningsgrupp.

2.4 INTÄKTER OCH KOSTNADER
2.4.1 Hyresintäkter
Koncernens redovisade intäkter avser i huvudsak hyresintäkter.
De intäkter som avser vidaredebitering till hyresgäster avseende
mediakostnader framgår av not 4.
Hyresintäkter inklusive tillägg aviseras i förskott och periodisering av hyrorna sker linjärt så att endast den del av hyrorna som
belöper på perioden redovisas som intäkter. Redovisade hyresintäkter har i förekommande fall reducerats med värdet av lämnade hyresrabatter. I de fall hyreskontrakten ger en reducerad
hyra under en viss period, periodiseras denna linjärt över den
aktuella kontraktsperioden. Erlagda ersättningar från hyresgäster i samband med förtida avflyttning redovisas som intäkt i
samband med att avtalsförhållandet med hyresgästen upphör
och inga åtaganden kvarstår från Offentliga Hus sida, vilket normalt sker vid avflyttning. I hyresintäkterna ingår belopp som fakturerats hyresgästen avseende media och fastighetsskatt samt
andra kostnader, i den mån Offentliga Hus inte agerat ombud för
hyresgästens räkning.
2.4.2 Administrationskostnader
Koncernens administrationskostnader fördelas på fastighetsadministration som ingår i koncernens driftnetto och central administration. Till central administration klassificeras kostnader på
koncernövergripande nivå som inte är direkt hänförbara till fastighetsförvaltningen, såsom kostnader för fastighetsinvesteringar som inte aktiveras, finansieringsarbete, juridik, marknadsföring med mera.
2.4.3 Personalkostnader
Ersättning till anställda består av löner, pensioner, betald semester och sjukfrånvaro. Dessa redovisas i vartefter de anställda har
utfört sitt arbete. Endast avgiftsbestämda pensionsplaner finns i
koncernen. I det fallet en anställd sägs upp redovisas kostnaden
avseende uppsägningen vid dess skede då det är mer sannolikt
än inte att en uppsägning kommer att fullföljas. Löner sätts utifrån marknadsmässiga grunder där marknadsanpassning görs
mot jämförbara bolag och förankras hos styrelsen.
2.4.4 Finansiella intäkter och kostnader
Ränteintäkter på fordringar och räntekostnader på skulder
beräknas med tillämpning av effektivräntemetoden. Effektivräntan är den ränta som gör att nuvärdet av alla framtida in- och
utbetalningar under räntebindningstiden blir lika med det redovisade värdet av fordran eller skulden. Finansiella intäkter och
kostnader redovisas i den period till vilken de hänför sig.

ning och upplysning sker i enlighet med IFRS 5, där den avyttrade
tillgångens finansiella ställning presenteras separat från den
kvarvarande verksamheten.

2.5 LEASINGAVTAL
Redovisningsprincip från och med den 1 januari 2019
Leasingavtal där koncernen är leasetagare redovisas som tillgång respektive skuld där de initiala värdena beräknas genom
att diskontera leasingavtalets kassaflöden. Koncernens leasingavtal utgörs endast av tomträttsavtal, där tillgången redovisas som nyttjanderätt respektive långfristig leasingskuld i
balansräkningen. Tomträttsavgälden redovisas som finansiell
kostnad i resultaträkningen.
Koncernen har leasingavtal i form av leasgivare och avser hyresavtal. Fastigheter som avser dessa leasingavtal inkluderas i posten förvaltningsfastigheter. Principen för redovisning av hyresintäkter framgår av avsnitt 2.4.1.
Redovisningsprincip före den 1 januari 2019
Leasingavtal där i allt väsentligt alla risker och förmåner förknippade med ägandet faller på leasegivaren, klassificeras som operationella leasingavtal. Koncernens samtliga hyresavtal är utifrån
detta att betrakta som operationella leasingavtal. Fastigheter
som hyrs ut under operationella leasingavtal inkluderas i posten
förvaltningsfastigheter. Principen för redovisning av hyresintäkter framgår av avsnitt 2.4.1. Betalningar som görs avseende operationella leasingavtal, där Offentliga Hus är leasetagare, kostnadsförs i resultaträkningen linjärt över leasingperioden.

2.6 INVENTARIER
Inventarierna består främst av inventarier tillhörande förvaltningsfastigheterna, vilka har tagits upp till anskaffningsvärde
med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuellt gjorda nedskrivningar. Inventarierna skrivs av linjärt under tillgångens beräknade nyttjandeperiod. Inventarierna beräknas ha en
nyttjandeperiod som antas vara lika med tillgångens ekonomiska livslängd varför restvärdet antas vara försumbart och
beaktas därför ej. Avskrivningar beräknas från och med den
tidpunkt då tillgången är färdig att tas i bruk. Inventarier skrivs
normalt av på 5 år.

2.7 PÅGÅENDE NYANLÄGGNINGAR
Pågående nyanläggningar består av värdehöjande arbeten på
fastigheter där värdehöjande bedöms utifrån ett uthyrningsperspektiv. Arbetena redovisas initialt till anskaffningsvärde. Verkligt värde används endast när det kan fastställas med stor tillförlitlighet och är ett större samt långtgående projekt. Koncernens
pågående projekt uppgår till lägre belopp och vid färdigställande
omklassificeras till fastighet.

2.8 FÖRVALTNINGSFASTIGHETER
2.4.5 Avvecklad verksamhet
Under tredje kvartalet 2018 har ett dotterbolag med en portfölj
av studentbostäder avvecklats, se vidare i not 11 och 27. Dotterbolaget presenteras som avvecklad verksamhet då det är en
väsentlig verksamhet som särskiljer sig från övriga fastigheter i
koncernen. Resultatet presenteras på egen rad samt i not tillsammans med balansräkning och kassaflödesanalys. Redovis-
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marknad och är det belopp till vilken en tillgång skulle kunna
överlåtas mellan kunniga parter som är oberoende av varandra
och som har ett intresse av att transaktionen genomförs. För att
fastställa fastigheternas verkliga värde vid varje enskilt bokslutstillfälle görs marknadsvärdering av samtliga fastigheter. Förändringar i verkligt värde av förvaltningsfastigheter redovisas
som värdeförändring i resultaträkningen. Ytterligare upplysning
om verkligt värde för förvaltningsfastigheter återfinns i not 14.
Tillkommande utgifter aktiveras när det är troligt att framtida
ekonomiska fördelar förknippade med tillgången kommer att
erhållas av koncernen och utgiften kan fastställas med tillförlitlighet samt att åtgärden avser utbyte av befintlig eller införandet
av en ny identifierad komponent. Övriga underhållsutgifter samt
reparationer resultatförs löpande i den period de uppstår.
Vid större ny-, till- och ombyggnader aktiveras även räntekostnad under produktionstiden i enlighet med IAS 23 Lånekostnader. Under de rapportperioder som presenteras har inga räntor
aktiverats.

2.9 INTRESSEBOLAG
Ett bolag redovisas som intresseföretag när Offentliga Hus har
som minst 20% av rösterna och som mest 50% eller på annat vis
har möjlighet till betydande inflytande i bolaget. Redovisning
sker enligt kapitalandelmetoden och vad som föreskrivs i IAS 28.
Innehavet redovisas initialt till anskaffningsvärdet med tillägg för
förvärvskostnader. Därefter görs justering av värdet såsom Offentliga Hus andel av intressebolagets nettotillgångar förändras.

talbelopp och ränta, redovisas till upplupet anskaffningsvärde.
Dessa ingår i omsättningstillgångar med undantag för poster
med förfallodag mer än 12 månader efter rapportperiodens
slut, vilka klassificeras som anläggningstillgångar.
2.10.3 Finansiella skulder redovisade till upplupet
		 anskaffningsvärde
Skulder under denna kategori redovisas samt värderas till
upplupet anskaffningsvärde enligt effektivräntemetoden.
Direkta kostnader vid upptagande av lån inkluderas i anskaffningsvärdet. All lånefinansiering innefattas i denna kategori.
Även Offentliga Hus leverantörsskulder och andra skulder
klassificeras under denna kategori och redovisas likaså till
upplupet anskaffningsvärde. Avgifter som betalas för lånelöften redovisas som transaktionskostnader för upplåningen i
den utsträckning det är sannolikt att delar av eller hela kreditutrymmet kommer att utnyttjas. I sådana fall redovisas
avgiften när kreditutrymmet utnyttjas. När det inte föreligger
några bevis för att det är sannolikt att delar av eller hela kreditutrymmet kommer att utnyttjas, redovisas avgiften som en
förskottsbetalning för finansiella tjänster och fördelas över
det aktuella lånelöftets löptid.
2.10.4 Derivatinstrument
Derivaten redovisas till verkligt värde i balansräkningen som räntebärande skuld och värdeförändringar i resultaträkningen.
Verkligt värde fastställs genom diskontering av framtida kassaflöden enligt avtalens villkor och förfallodagar samt rådande
marknadsräntor. Värdering sker enligt nivå 2, IFRS 13, där värdering har gjorts med hjälp av observerbar data.

2.10 FINANSIELLA INSTRUMENT
Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar bland tillgångarna andra finansiella tillgångar, likvida medel,
kundfordringar, övriga kortfristiga fordringar och derivatinstrument samt bland skulderna leverantörsskulder, låneskulder och
derivatinstrument. Finansiella instrument redovisas initialt till
verkligt värde med tillägg för transaktionskostnader, med
undantag för kategorierna finansiell tillgång eller skuld värderad
till verkligt värde via resultaträkningen. Redovisningen sker därefter olika beroende på hur de finansiella instrumenten har klassificerats enligt nedan. Klassificeringen av finansiella tillgångar
styrs av affärsmodellen för att inkassera de avtalsenliga kassaflödena och huruvida de avtalsenliga kassaflödena enbart utgörs
av kapitalbelopp och ränta. Finansiella skulder klassificeras som
och redovisas till upplupet anskaffningsvärde såvida de inte är
derivat. Derivat redovisas till verkligt värde med verkligt värdeförändringar redovisade i resultaträkningen.

2.10.5 Nedskrivning av finansiella tillgångar
Princip för nedskrivning av finansiella tillgångar från och med 1
januari 2018:

2.10.1 Likvida medel

Koncernen bedömer de framtida förväntade kreditförluster som
är kopplade till tillgångar redovisade till upplupet anskaffningsvärde. Koncernen redovisar en kreditförlustreserv för sådana
förväntade kreditförluster vid varje rapporteringsdatum. Koncernen tillämpar den förenklade nedskrivningsmodellen och
redovisar förväntade kundförluster för återstående löptid.
Bedömningen baseras på om det finns betalningshistorik och
antaganden om framåtblickande information.

I likvida medel ingår, i såväl balansräkningen som i rapporten
över kassaflöden, kassa, banktillgodohavanden och övriga kortfristiga placeringar med förfallodag inom tre månader från
anskaffningstidpunkten.
2.10.2 Finansiella tillgångar redovisade till upplupet
anskaffningsvärde
Princip för finansiella tillgångar från och med 1 januari 2018:
Tillgångar som innehas med syfte att inkassera avtalsenliga
kassaflöden och där dessa kassaflöden enbart består av kapi-
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Princip för nedskrivning av finansiella tillgångar som tillämpas för
räkenskapsåret 2017 Offentliga Hus bedömde vid varje rapportperiods slut om det fanns objektiva bevis för att nedskrivningsbehov förelåg för en finansiell tillgång eller en grupp av finansiella
tillgångar. En finansiell tillgång eller grupp av finansiella tillgångar
hade ett nedskrivningsbehov och skrevs ned endast om det
fanns objektiva bevis för ett nedskrivningsbehov till följd av att
en eller flera händelser inträffat efter det att tillgången redovisats första gången (en ”förlusthändelse”) och att denna händelse (eller händelser) hade en inverkan på de uppskattade framtida
kassaflödena för den finansiella tillgången eller grupp av finansiella
tillgångar som kunde uppskattas på ett tillförlitligt sätt.

2.10.6 Fordringar och skulder i utländsk valuta
Transaktioner i utländsk valuta redovisas till transaktionsdagens
kurs. Valutakursvinster och -förluster som uppkommer vid
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betalning av sådana transaktioner och vid omräkning av monetära tillgångar och skulder i utländsk valuta till balansdagens
kurs, redovisas i resultaträkningen.
Finansiella tillgångar - Klassificering och värdering enligt
IAS 39 som tillämpas för räkenskapsåret 2017
Lånefordringar och kundfordringar
Lånefordringar och kundfordringar är finansiella tillgångar som
inte är derivat, som har fastställda eller fastställbara betalningar
och som inte är noterade på en aktiv marknad. De ingår i
omsättningstillgångar med undantag för poster med förfallodag
mer än 12 månader efter rapportperiodens slut, vilka klassificeras som anläggningstillgångar. Offentliga Hus lånefordringar och
kundfordringar utgörs av Kundfordringar och andra fordringar
samt Likvida medel i balansräkningen. Kundfordringar redovisas
inledningsvis till verkligt värde och därefter till upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av effektivräntemetoden, minskat
med eventuell reservering för värdeminskning.

2.11 AKTIEKAPITAL OCH ÖVRIGT TILLSKJUTET
		KAPITAL
Stamaktier klassificeras som eget kapital. Transaktionskostnader som direkt kan hänföras till emission av nya stamaktier eller
optioner redovisas, netto efter skatt, i eget kapital som ett
avdrag från emissionslikviden. Erhållna aktieägartillskott redovisas som Övrigt tillskjutet kapital i koncernen.
2.11.1 Hybridobligation
Offentliga Hus har vid rapportperiodens utgång ett hybridobligationslån som är strukturerat med evig löptid vilket innebär att
det inte finns någon avtalad förpliktelse att återbetala obligationerna. Bolaget kan dock återbetala obligationerna från och med
7 januari 2025. Hybridobligationen löper med en nominell ränta
om STIBOR 90 plus 685 räntepunkter i räntemarginal. Om obligationerna inte återbetalats innan dess stiger den nominella
räntemarginalen till 710 räntepunkter efter 7 januari 2030 och till
785 räntepunkter efter 7 januari 2045. Betalning av ränta på
hybridobligationerna är frivillig varvid Bolaget har rätt att uppskjuta räntebetalningar på evig tid. Sådan uppskjuten räntebetalning omfattas av ränteberäkning med samma villkor som
hybridobligationerna. Hybridobligationslånets struktur medför
att det i sin helhet redovisas som eget kapital. Kostnader som är
hänförliga till emissionen har redovisats mot balanserade vinstmedel. Eventuella utbetalningar på obligationen redovisas direkt
mot balanserade vinstmedel i eget kapital.
2.11.2 Aktierelaterade ersättningar
Offentliga Hus har utgivit två teckningsoptionsprogram, varav
ena består av aktiereglerade teckningsoptioner som har tecknats av anställda som ingår i ledningsgruppen och det andra av
kontantreglerade syntetiska optioner som har tecknats av nyckelpersoner som inte är anställda i Offentliga Hus. Båda dessa har
köpts till marknadspris per utgivningstillfället.
De aktiereglerade teckningsoptionerna redovisas mot eget
kapital som övrigt tillskjutet kapital. I det fallet optionsrätten
utövas tecknas en ny aktie för varje optionsrätt.
De kontantreglerade optionerna marknadsvärderas vid varje
balansdag. Per inbetalningsdatum redovisas dessa som skuld.
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Förändringen i det verkliga värdet av optionerna redovisas som
personalkostnad i resultaträkningen. I balansräkningen redovisas det som övrig långfristig skuld fram tills ett 12 månader innan slutdagen och därefter som övrig kortfristig skuld. Då dessa
utgavs till marknadspris utgår eller redovisas inga sociala avgifter. Varje optionsrätt berättigar till att erhålla kontant ersättning motsvarande en aktie gånger det större av 1) slutkursen,
vilket är aktiens marknadsvärde, med ett tak om 650 TSEK per
aktie eller 2) noll.
Båda programmen utgår med villkor att anställning eller nyckelpositionen gentemot bolaget kvarstår. När anställning eller
nyckelpositionen upphör äger Offentliga Hus rätten att återköpa
teckningsoptionerna. Inlösenperioden för båda programmen är
2023-03-01 – 2023-03-31.

2.12 AKTUELL OCH UPPSKJUTEN INKOMSTSKATT
Periodens skattekostnad omfattar aktuell och uppskjuten skatt.
Skatt redovisas i resultaträkningen, utom när skatten avser poster som redovisas i övrigt totalresultat eller direkt i eget kapital. I
sådana fall redovisas även skatten i övrigt totalresultat respektive eget kapital.
Den aktuella skattekostnaden beräknas på basis av de skatteregler som på balansdagen är beslutade eller i praktiken beslutade i de länder där moderföretaget och dess dotterbolag är verksamma och genererar skattepliktiga intäkter. Ledningen
utvärderar regelbundet de yrkanden som gjorts i självdeklarationer avseende situationer där tillämpliga skatteregler är föremål
för tolkning. Den gör, när så bedöms lämpligt, avsättningar för
belopp som troligen ska betalas till skattemyndigheten. Uppskjuten skatt redovisas på alla temporära skillnader som uppkommer mellan det skattemässiga värdet på tillgångar och skulder och dessas redovisade värden i koncernredovisningen.
Uppskjuten skatt redovisas inte om den uppstår till följd av en
transaktion som utgör den första redovisningen av en tillgång
eller skuld som inte är ett rörelseförvärv och som, vid tidpunkten
för transaktionen, varken påverkar redovisat eller skattemässigt
resultat. Uppskjuten inkomstskatt beräknas med tillämpning av
skattesatser (och -lagar) som har beslutats eller aviserats per
balansdagen och som förväntas gälla när den berörda uppskjutna skattefordran realiseras eller den uppskjutna skatteskulden
regleras.
Uppskjuten skatteskuld hänförlig till förvaltningsfastigheter som
värderas till verkligt värde återspeglar skattekonsekvenserna av
en återvinning av det redovisade värdet för fastigheten genom
försäljning.
Uppskjutna skattefordringar redovisas i den omfattning det är
troligt att framtida skattemässiga överskott kommer att finnas
tillgängliga, mot vilka de temporära skillnaderna kan utnyttjas.
Uppskjutna skattefordringar och -skulder kvittas när det finns
en legal kvittningsrätt för aktuella skattefordringar och skatteskulder och när de uppskjutna skattefordringarna och skatteskulderna hänför sig till skatter debiterade av en och samma
skattemyndighet och avser antingen samma skattesubjekt eller
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olika skattesubjekt, där det finns en avsikt att reglera saldona
genom nettobetalningar.

2.13 EVENTUALFÖRPLIKTELSE
(ANSVARSFÖRBINDELSE)
En eventualförpliktelse redovisas när det finns ett möjligt åtagande som härrör från inträffade händelser och vars förekomst
bekräftas endast av en eller flera osäkra framtida händelser eller
när det finns ett åtagande som inte redovisas som en skuld eller
avsättning på grund av det inte är troligt att ett utflöde av resurser kommer att krävas.

2.14 RESULTAT PER AKTIE
Resultat per aktie före utspädning beräknas genom att nettoresultat hänförlig till moderbolagets aktieägare divideras med viktat genomsnittligt antal utestående aktier under året. Vid beräkning av resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare (vilket
utgör täljare i beräkningen) justeras för årets ränta på hybridobligationerna (till den del denna inte utbetalats).

men också erfarenheter av jämförbara fastigheter. Framtida
investeringar har bedömts utifrån det faktiska behov som
föreligger. Avsnittet om marknadsvärdering i not 15 innehåller närmare information om bedömningar och antaganden i
övrigt.

3.2 Avgränsning mellan rörelseförvärv och
tillgångsförvärv
När ett bolag förvärvas utgör det antingen ett förvärv av
rörelse eller ett förvärv av tillgångar. Ett förvärv av tillgångar föreligger om förvärvet avser fastigheter, med eller utan
hyreskontrakt, men inte innefattar organisation och de processer som krävs för att bedriva förvaltningsverksamheten.
Övriga förvärv är rörelseförvärv. Företagsledningen bedömer
vid varje enskilt förvärv vilka kriterier som är uppfyllda. I Offentliga Huskoncernen sker främst tillgångsförvärv, men en
bedömning sker vid varje förvärv om det är ett rörelse- eller
ett tillgångsförvärv. Under 2017, 2018 och 2019 är bedömningen att enbart tillgångsförvärv har genomförts.

Resultat per aktie efter utspädning beräknas genom att nettoresultat hänförlig till moderbolagets aktieägare divideras, i tillämpliga fall justerat, med summan av det viktade genomsnittliga
antalet stamaktier och potentiella stamaktier som kan ge upphov till utspädningseffekt.
För beräkning av resultat per aktie efter utspädning justeras
beloppen som använts för beräkning av resultat per aktie före
utspädning genom att beakta:
•
•

Effekten, efter skatt, av utdelningar och räntekostnader på
potentiella stamaktier, och
det vägda genomsnittet av de ytterligare stamaktier som
skulle ha varit utestående vid en konvertering av samtliga
potentiella stamaktier.

NOT 3. VIKTIGA BEDÖMNINGAR VID TILLÄMPNING AV KONCERNENS REDOVISNINGSPRINCIPER
För att kunna upprätta redovisningen enligt god redovisningssed måste företagsledningen och styrelsen göra
bedömningar och antaganden. Dessa påverkar redovisade
tillgångs- och skuldposter respektive intäkts- och kostnadsposter samt lämnad information i övrigt. Bedömningarna
baseras på erfarenheter och antaganden som ledningen och
styrelsen bedömer vara rimliga under rådande omständigheter. Faktiskt utfall kan sedan skilja sig från dessa bedömningar om andra förutsättningar uppkommer. Nedan beskrivs
de bedömningar som är mest väsentliga vid upprättandet av
Offentliga Hus finansiella rapporter.

3.1 Verkligt värde på förvaltningsfastigheter
Förvaltningsfastigheter ska redovisas till verkligt värde, vilket
fastställs av företagsledningen, baserat på fastigheternas
marknadsvärde utförda av externa oberoende värderingsmän. Väsentliga bedömningar har därmed gjorts avseende
bland annat kalkylränta och direktavkastningskrav, vilka är
baserade på värderarnas erfarenhetsmässiga bedömningar
av marknadens förräntningskrav på jämförbara fastigheter. Bedömningar av kassaflödet för drifts-, underhålls- och
administrationskostnader är baserade på faktiska kostnader
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NOT 4. HYRESINTÄKTER
För räkenskapsåret 2019 uppgick koncernens hyresintäkter
till 320 MSEK (2018: 208, 2017: 135) vilket utgörs av debiterade
hyror för uthyrda lokaler. I de samlade hyresintäkterna ingår
även vidaredebitering av mediakostnader uppgående till 20,2
(2018: 8, 2017: 5) MSEK. Samtliga hyreskontrakt redovisas
enligt IFRS 16. Då koncernens fastigheter främst har Triple-

net avtal med hyresgäster utgör ingen del av hyran serviceintäkter för koncernen. Den vägda genomsnittliga återstående
löptiden i kontraktsportföljen uppgick vid årsskiftet till 4,8
(2018: 5,5, 2017: 7,5) år.
Nedan redovisas förfallostrukturen för de hyreskontrakt som
är avtalade per den 31 december.

2019

2018

2017

Årshyra TSEK

Årshyra TSEK

Årshyra TSEK

Förfall inom 1 år

38 343

69 115

43 373

2 år

69 579

33 227

22 621

3 år

69 952

32 784

12 680

4 år

86 921

40 137

4 311

5 år

29 165

15 796

5 450

Kontraktsportföljens förfallostruktur

Senare än 5 år

148 282

75 455

69 708

442 242

266 514

158 143

NOT 5. KOSTNADER FÖRDELADE PER KOSTNADSSLAG
Koncernen
Taxebundna kostnader

2019

2018

2017

-46 397

-23 609

-11 409

Fastighetsskatt

-11 943

-6 882

-1 795

Övriga direkta fastighetskostnader

-50 642

-30 637

-20 877
-195

Avskrivningar

-1 249

-588

Personalkostnader

-5 448

-6 404

-

-31 062

-34 078

-15 587

-146 742

-1 02 198

-49 863

-110 231

-61 716

-32 296

-36 511

-40 482

-17 567

-146 742

-1 02 198

-49 863

Övriga externa kostnader
Summa
Fördelat i resultaträkningen
Fastighetskostnader
Central administration
Summa

NOT 6. CENTRAL ADMINISTRATION
Moderbolagets verksamhet består av koncernövergripande
funktioner samt organisation för förvaltning av de fastigheter
som ägs av andra koncernbolag. Kostnaderna för fastighetsförvaltning vidarefaktureras till de fastighetsägande bolagen

som fastighetsadministration. Övriga kostnader i moderbolaget avser central administration som inte är direkt hänförbar
till fastighetsförvaltningen, såsom koncernledning, fastighetsinvesteringar, finans och central marknadsföring.

Ersättning till revisorer

Koncernen
2019

2018

2017
1 489

PwC
- Revisionsuppdraget

2 095

2 661

- Revisionverksamhet utöver revisionsuppdraget

-

96

-

- Skatterådgivning

8

17

49

41

0

222

-

49

-

2 144

2 823

1 760

- Övriga tjänster
- Övriga revisionsbolag
Summa
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NOT 7. ERSÄTTNINGAR TILL ANSTÄLLDA, M.M.
Utöver anställd personal köps adminstrativa tjänster från de
närstående företagen OH Management AB och Nordic PM AB.
Koncernen
Styrelse och ledande befattningshavare

2019

2018

2017

3 782

4 206

661

-

-

-

3 782

4 206

661

603

708

Övriga
Summa löner och ersättningar
Pensionskostnader - ledande befattningshavare
Pensionskostnader - övriga anställda

-

-

Sociala avgifter

1 152

1 262

Summa

5 537

6 176

661

Ersättning och övriga förmåner 2019
Styrelsearvode 1

Sociala
avgifter

33

5

38

Styrelseledamot Pierre Ladow

200

63

263

Styrelseledamot Jacqueline Winberg

200

63

263

Styrelseledamot Svante Bengtsson

200

63

263

33

5

38

167

27

194

Styrelse och Ledande befattningshavare

Grundlön

Styrelseordförande Björn Rosengren 2

Styrelseledamot Carl Bildt 2
fd. Styrelseordförande Mats Hulth 2
fd. Styrelseledamot Ulf Adehlsohn 2

167

27

-

433

Pensionskostnad

Övriga
ersättningar

Summa

194

VD

1 334

310

7

2 084

Övriga ledande befattningshavare (2)

1 448

-

465

293

13

2 220

Summa

2 782

1 000

1 152

603

20

5 558

Samtlig personal som finns i koncernen är anställda i moderbolaget. Med-

Avgiftsbestämd pension

eltalet anställda under året uppgår till två personer, varav samtliga är

Koncernen har endast avgiftsbestämda pensionsplaner. Pensions-

män. Inget styrelsearvode utgår till styrelsen i dotterbolag.

kostnad avser den kostnad som påverkat årets resultat. Pensionsåldern för verkställande direktören och andra ledande befattningsha-

Grundlön / Styrelsearvode

vare är 65 år.

Arvode till styrelsens ordförande och ledamöter utgår enligt beslut på
årsstämman. Styrelsens ledamöter har inte fått någon ersättning utöver

Avgångsvederlag

styrelsearvode förutom vad som anges i denna not. Styrelsearvode

Mellan företaget och verkställande direktören gäller en ömsesidig upp-

utbetalas som lön. Ersättning till ledande befattningshavare avser brut-

sägningstid om 6 månader. Inget avgångsverderlag utgår vid uppsäg-

tolön, pension och övriga ersättningar i form av skattepliktiga förmåner.

ning från bolagets sida. Mellan företaget och andra ledande befattningshavare gäller en ömsesidig uppsägningstid om 3 månader. Vid

Bonus / Rörliga ersättningar

uppsägning från vardera håll utgår inget avgångsvederlag.

Inga rörliga ersättningar har utgått för 2019.
Aktierelaterade ersättningar
Se not 32.

Ersättning och övriga förmåner 2018
Styrelsearvode1

Sociala
avgifter

Styrelseordförande Mats Hulth

200

33

Styrelseledamot Ulf Adelhson

200

33

233

Styrelseledamot Pierre Ladow

200

63

263

Styrelseledamot Jacqueline Winberg

200

63

263

Styrelseledamot Svante Bengtsson

200

63

-

419

Styrelse och ledande befattningshavare

VD

Grundlön

1 334

Pensionskostnad

Övriga
ersättningar

Summa
233

263
316

39

2 108

Övriga ledande befattningshavare (2)

1 872

-

588

392

35

2 887

Summa

3 206

1 000

1 262

708

74

6 250

1. Styrelsearvode redovisas allteftersom det upparbetas.
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Samtlig personal som finns i koncernen är anställda i moderbolaget. Med-

Avgiftsbestämd pension

eltalet anställda under året uppgår till två personer, varav samtliga är

Koncernen har endast avgiftsbestämda pensionsplaner. Pensions-

män. Inget styrelsearvode utgår till styrelsen i dotterbolag.

kostnad avser den kostnad som påverkat årets resultat.

Grundlön / Styrelsearvode

Avgångsvederlag

Arvode till styrelsens ordförande och ledamöter utgår enligt beslut på

Mellan företaget och verkställande direktören gäller en ömsesidig upp-

årsstämman. Styrelsens ledamöter har inte fått någon ersättning utöver

sägningstid om 6 månader. Inget avgångsverderlag utgår vid uppsäg-

styrelsearvode förutom vad som anges i denna not. Styrelsearvode

ning från bolagets sida. Mellan företaget och andra ledande befatt-

utbetalas som lön. Ersättning till ledande befattningshavare avser brut-

ningshavare gäller en ömsesidig uppsägningstid om 3 månader. Vid

tolön, pension och övriga ersättningar i form av skattepliktiga förmåner.

uppsägning från vardera håll utgår inget avgångsvederlag.

Bonus / Rörliga ersättningar
Inga rörliga ersättningar har utgått för 2018.

Ersättning och övriga förmåner 2017
Styrelsearvode1

Sociala
avgifter

Styrelseordförande Mats Hulth

200

33

Styrelseledamot Ulf Adelhson

200

33

233

Styrelseledamot Pierre Ladow

200

0

200

Styrelseledamot Jacqueline Winberg

200

63

263

Styrelse och ledande befattningshavare

Grundlön

Pensionskostnad

Övriga
ersättningar

Summa
233

VD

0

Övriga ledande befattningshavare (0)

0

Summa

800

800

Könsfördelning för styrelseledamöter och övriga ledande befattningshavare
2019
Antal på
balansdagen
Styrelseledamöter

5

Verkställande direktör och övriga ledande

2018
Varav män

Antal på
balansdagen

4

5

2

2

7

6

2017
Varav män

Antal på
balansdagen

Varav män

4

5

4

3

3

1

1

8

7

6

5

befattningshavare
Koncernen totalt

NOT 8. LEASINGAVTAL
Offentliga Hus har per balansdagen två fastigheter belägna i
Västberga, avtalad till och med 2022-01-01, samt Karlstad, avtalat till och med 2035-01-01, upplåtna med tomträtt. Dessa redovisas i balansräkningen som nyttjanderätt respektive leasingskuld. Tomträttsavgälden har redovisats som en finansiell
kostnad och uppgick till 1 421 TSEK.

Likvidförfall avtalade tomträttsavgälder
>1 år

1 421

1–5 år

1 140

>5 år

2 565

Summa

5 126

Diskonteringsfaktorn vid beräkning av nyttjanderätten samt
leasingsskuldens värde har satts till den realränta kommunen
använder vid beräkning av tomträttsavgälden och uppgår till
3,25%. I tabellen visas förfallostruktur av ej diskonterade tomträttsavgälder.
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NOT 10. FINANSIELLA INTÄKTER
Koncernen
Ränteintäkter
Ränteintäkter från dotterbolag
Summa finansiella intäkter

2019

2018

2017

951

-

-

-

4 068

-

951

4 068

-

NOT 11. FINANSIELLA KOSTNADER

Koncernen
2019

2018

2017

Räntekostnader, kreditinstitut

-49 021

-38 818

-29 843

Räntekostnader, obligationslån

-53 734

-37 976

-

-1 421

-

-

-

-5 092

-13 219

Tomträttsavgäld
Räntekostnader, lån till närstående
Räntekostnader övriga
Övriga finansiella kostnader

-

-

-127

-10 201

-8 241

-3 705

Räntekostnader koncernbolag

-

-

-6 929

Valutakursförändringar

-

-1 358

-1 033

Avvecklade verksamheter

-

5 240

6 793

-114 377

-86 245

-48 063

Summa finansiella kostnader

NOT 12. INTRESSEFÖRETAG
Offentliga Hus äger 34,4% (44,9) av bolaget Studentbostäder i Sverige

Den studentportfölj som tidigare ägdes av Offentliga Hus, kallat ”Studium”

AB (”Studentbostäder”), org.nr 559163-0727, med säte i Stockholm.

bestående av 14 fastigheter, såldes till Studentbostäder under 2018.

Studentbostäder äger och förvaltar studentbostäder runtom i Sverige.

Innehavet redovisas enligt kapitalandelsmetoden.

Koncernen
Redovisat värde, TSEK

2018-12-31

2017-12-31

138 311

-

-

Nedskrivning fordringar

Anskaffningsvärde

-

125 370

-

Resultatandel

Förvärvskostnader

-

13 791

-

Summa värdeförändring,

49 566

-

-

resultaträkning

7 263

-850

-

195 140

138 311

-

Ingående värde

Nyemission
Resultatandel under perioden
Summa andelsvärde, balansräkning

186
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Koncernen

2019-12-31

Resultaträkning, TSEK

2019-12-31

2018-12-31

2017-12-31

-10 289

-

-

7 263

-850

-

-3 026

-850

-
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STUDENTBOSTÄDER I SVERIGE AB,
FINANSIELLA RAPPORTER I SAMMANDRAG
Resultaträkning, TSEK
Hyresintäkter
Fastighetskostnader
Driftnetto
Central admin
Förvaltningsresultat
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader

2019, 12M

2018, 3M

102 251

18 905

-50 633

-13 946

51 618

4 959

-13 325

-4 401

38 293

558

834

-

-20 428

-2 261

-636

-

Resultat efter finansiella poster

18 063

-1 703

Värdeförändring fastighet

82 173

-

Kostnader avseende nyttjanderätter

Värdeförändring derivat
Resultat före skatt

94

-

100 330

-1 703

-4 741

-74

-16 928

-117

Årets resultat

78 661

-1 894

Varav Offentliga Hus resultatandel

27 059

-850

Balansräkning, TSEK

2019-12-31

2018-12-31

Materiella anläggningstillgångar

2 088 738

893 320

Aktuell skatt
Uppskjuten skatt

Nyttjanderätter
Derivat
Uppskjuten skattefordran
Kortfristiga fordringar

6 235

-

94

-

609

887

11 611

28 353

45 702

3 931

Eget kapital

567 433

266 773

Varav Offentliga Hus resultatandel

195 140

119 781

Likvida medel

Uppskjuten skatteskuld
Långfristiga räntebärande skulder
Kortfristiga skulder
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NOT 14. INKOMSTSKATT
Koncernen
Aktuell skatt på årets resultat
Justeringar avseende tidigare år
Uppskjuten skatt
Avgår: Avvecklade verksamheter
Summa inkomstskatt

2019

2018

2017

-15 338

-4 557

-3 716

-1 306

-98

-78

-40 359

-160 515

-37 230

0

0

1 485

-57 003

-165 170

-39 539

Inkomstskatten på koncernens resultat före skatt skiljer sig från det
teoretiska belopp som skulle ha framkommit vid användning av vägd
genomsnittlig skattesats för resultaten i de konsoliderade företagen
enligt följande:
Koncernen
2019

2018

2017

Resultat före skatt, kvarvarande verksamhet

222 513

711 842

158 286

Inkomstskatt beräknad enligt gällande skattesats, 21,4%

-47 618

-156 605

-33 873

Skatteeffekter av:
- Ej skattepliktiga intäkter

1 463

8 859

0

- Ej avdragsgilla kostnader

-4 505

-4 316

-147

- Återläggning ej avdragsgill ränta

-12 299

-

-

-

1 190

481

-3 867

-5 856

-1 916

- Nedskrivning/omvärdering uppskjuten skattefordran1

-

-10 510

966

Justering uppskjuten skatt hänförlig till tidigare år

-

-

-1 566
-237

- Utnyttjande av förlustavdrag som tidigare inte redovisats
- Skattemässiga underskott för vilka ingen uppskjuten
skattefordran redovisats

Förvärvad skattekostnad

-

-

11 129

2 339

-

-1 306

-272

-78

Summa skattekostnad

-57 003

-165 170

-36 370

Vägd genomsnittlig skattesats inom koncernen är:

-25,6%

-23,2%

-23,0%

Skatteeffekt av ändrad skattesats2
Justering aktuell skatt avseende tidigare år

1. Uppskjuten skattefordran redovisas ej om det beror på att uppskjuten skatteskuld ej redovisats vid förvärv. Beloppet blir då en reducering av den oredovisade uppskjutna skatteskulden.
2. Avser effekten av ändrad skattesats i den ingående balansen och avvikelsen mellan skattesatsen i aktuell skatt och uppskjuten skatt avseende årets förändringar. Offentliga Hus har använt 		
skattesatsen 21,4% vid beräkning av den latenta skatten avseende fastigheterna i 2018 och i 2019 ändrades denna till 20,6%.

Koncernen
Uppskjuten skatt redovisad i resultaträkningen

2019

2018

-5 115

-

-

Förvaltningsfastigheter

-35 244

-160 515

-35 746

Summa uppskjuten skatt redovisad i resultaträkningen

-40 359

-160 515

-35 746

Obeskattade reserver

2017

Koncernen
Uppskjuten skatt redovisad i balansräkningen

2019

2018

Obeskattade reserver

5 115

-

2017
-

Förvaltningsfastigheter

299 578

264 334

105 436

Summa uppskjuten skatt

304 693

264 334

105 436

Uppskjuten skatteskuld på fastigheter och övrigt avser skatt på skillnaden

temporära skillnader på fastigheter vid tillgångsförvärv. Där ska skill-

mellan skattemässiga och redovisade restvärden. Samtliga skatteskulder

naderna vid förvärvstidpunkten inte beaktas vid beräkning av uppskju-

bedöms förfalla efter 12 månader. Aktuell skatt har beräknats utifrån

ten skatt. I balansräkningen är uppskjuten skatteskuld beräknad uti-

en nominell skattesats på 21,4 procent (2018: 22%) och uppskjuten skatt

från den nominella skattesatsen. Vid en marknadsvärdering av

med en nominell skattesats om 20,6 procent (2018: 21,4%). Uppskjuten

uppskjuten skatteskuld erhålls dock sannolikt ett lägre värde än vad som

skatt ska enligt gällande regelverk beaktas på temporära skillnader på

är upptaget i balansräkningen.

samtliga tillgångar och skulder i balansräkningen, med undantag för
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Koncernen
Bruttoförändringen avseende uppskjutna skatter
Ingående balans
Förvärvad uppskjuten skatt på obeskattade reserver

2019

2018

2017

264 334

105 436

88 864
4

-

-

Uppskjuten skatt, periodiseringsfonder

5 115

-

-

Uppskjuten skatt, avyttrade fastigheter

-2 359

-1 617

-19 178

Förvaltningsfastigheter
Utgående balans

37 603

160 515

35 746

304 693

264 334

105 436

NOT 15. FÖRVALTNINGSFASTIGHETER

hyresavtal samt analys av den aktuella hyresmarknaden. Normalt har de

Alla koncernens fastigheter värderas av extern värderingsman med inter-

gällande hyresavtalen antagits gälla fram till hyresavtalens slut.

valler om maximalt tolv månader. Vid mellanliggande kvartal görs ytterligare externvärderingar om omständighet har uppstått som kan antas ha

För de fall hyresvillkoren bedömts som marknadsmässiga har de sedan

en värdepåverkan som inte fångats i tidigare externvärderingar. På balans-

antagits möjliga att förlänga på oförändrade villkor alternativt möjliga

dagen värderades beståndet av förvaltnings fastigheter till 7 193 miljoner

att nyuthyra på liknande villkor. Kassaflödesanalysen medger möjlig-

kronor. De externa fastighetsvärderingarna har utförts av Forum Fastig-

heten att beakta marknadsläge, hyresnivå, framtida utveckling av

hetsekonomi, Nordier Property Advisors, Newsec Sweden, Cushman &

marknadshyra och långsiktig vakansgrad.

Wakefield, JLL och CBRE. Realiserade och orealiserade värdeförändringar
av förvaltningsfastigheter under 2019 uppgick till 173 miljoner kronor (666).

Huvuddelen av fastighetsbeståndet har besiktigats och besiktningen

Av den samlade värdeförändringen under perioden avser -5 miljoner

omfattar allmänna utrymmen samt ett urval av lokaler, där särskild vikt

kronor (3) realiserade värdeförändringar vid fastighetsförsäljningar. Orea-

lagts vid större hyresgäster samt vakanta lokaler. Syftet med besikt-

liserade värdeförändringar motsvarande därmed 3,2% av det redovisade

ningen är att bedöma fastighetens allmänna standard och skick,

värdet av förvaltningsfastigheter vid utgången av året.

underhållsbehov, marknadsposition och lokalernas attraktivitet.

Offentliga Hus redovisar förvaltningsfastigheter till ett bedömt mark-

Samtliga marknadsvärderingar för förvaltningsfastigheter har genomförts

nadsvärde. I syfte att bedöma objektens marknadsvärde värderas fast-

med hjälp av betydande icke observerbara data (nivå 3 i verkligt värde hie-

igheterna externt av värderingsinstitut minst en gång per räkenskapsår.

rarkin). Den icke observerbara data som påverkar värderingarna är dis-

För 2019 gjordes externa värderingar av delar av beståndet vid samtliga

konteringsräntan. För att säkerställa en korrekt nivå på diskonteringsrän-

kvartal och hela fastighetsportöljen har därmed värderats under 2019.

tan anlitas externa företag med auktoriserade fastighetsvärderare. Det

Marknadsvärde definieras som det mest sannolika priset vid en försälj-

har inte skett någon förändring av värderingsmetod mellan perioderna och

ning på en öppen och fri fastighetsmarknad vid en viss given tidpunkt.

därmed ingen överföring mellan verkligt värdenivåerna.

Grunden för alla marknadsvärdebedömningar är analyser av försålda
objekt i kombination med kunskaper om aktörernas syn på olika typer av

Kalkylräntan och direktavkastningskraven som har använts i beräk-

objekt, deras sätt att resonera samt kännedom om marknadsmässiga

ningarna har härletts från försäljningar av jämförbara objekt och annan

hyresnivåer etc.

relevant information såsom den allmänna situationen på fastighetsmarknaden, tillväxt, hyrestider, befolkningsstruktur, finansmarkna-

Värdena har bedömts med stöd av en marknadsanpassad kassaflö-

den, investerares direktavkastningskrav o.s.v. Viktiga faktorer vid upp-

deskalkyl i vilken värderare genom simulering av de beräknade framtida

skattning av direktavkastningskrav är bedömningen av den framtida

intäkterna och kostnaderna analyserar marknadens förväntningar på

hyresutvecklingen härledande till fastigheterna, deras förändring i

värderingsobjekten. Kalkylperioden uppgår som regel till tio år. Som

värde och möjligheten för dem att utvecklas, samt de standarder i vilka

grund för beräknade framtida driftnetton ligger analys av gällande

de har underhållits.

Koncernen
2019-12-31

2018-12-31

2017-12-31

Verkligt värde vid ingången av året

3 915 104

2 387 781

2 019 155

Förvärvade fastigheter

3 119 210

1 258 985

227 455

34 440

7 343

10 039

-

-

-1 181

-63 867

-409 800

-

Omklassificerat från pågående arbeten

10 198

7 418

110

Värdeförändring

177 717

663 377

11 786

-

-

120 417

Redovisat fastighetsvärde

7 192 802

3 915 104

2 387 781

Skattemässiga värden

2 253 946

1 237 520

889 573

Investeringar i befintliga fastigheter
Utrangerat
Avyttrade fastigheter

Värdeförändring, avvecklad verksamhet
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Koncernens fastigheter består av äldreboenden, skolor, landstingshus,

till 6 724 529 ( 2018: 3 534 822, 2017: 1 487 892) TSEK. Kalkylräntan sätts av

vårdcentraler, vårdboende, dagcenter, vägstationer m.m med framfö-

externa värderare som gör bedömning utifrån marknadens krav på risk-

rallt kommuner och landsting som hyresgäster.

tillägg, vilket varierar med objektets typ, läge, alternativinvesteringar,
hyresgäster, kontraktsammansättningar etc.

Kassaflödeskalkylerna baseras under 2019 på ett inflationsantagande
om 2 procent per år (2) under kalkylperioden.

Vid en minskning av marknadshyrorna med 5 procent skulle värdet uppgå
till 6 827 286 (2018: 3 660 228, 2017: 1 560 237) TSEK, vid en ökning av mark-

Direktavkastningskraven varierar från 3,9 (2018: 3,8, 2017: 4.1) procent till

nadshyrorna med 5 procent skulle marknadsvärdet uppgå till 7 500 226

13,3 (2018: 12,5, 2017: 8,5) procent. Vid en minskning av det initiala direkt-

(2018: 4 174 370, 2017: 1 682 163) TSEK. Kalkylräntan sätts av externa vär-

avkastningskravet med 50 punkter (0,5 procentenheter) skulle värdet

derare som gör bedömning utifrån marknadens krav på risktillägg, vilket

uppgå till 7 697 644 (4 331 139) TSEK, vid en ökning av initiala direktavkast-

varierar med objektets typ, läge, alternativinvesteringar, hyresgäster,

ningskravet med 50 punkter (0,5 procent) skulle marknadsvärdet uppgå

kontraktsammansättningar etc.

Marknadshyra
Värdeförändring, TSEK

Direktavkastningskrav
+0,5%

-0,5%

(enheter)

(enheter)

-428 964

-531 721

441 394

-254 876

-380 282

416 035

-154 181

-201 581

242 619

+5%

-5%

2019-12-31

243 976

2018-12-31

259 266

2017-12-31

155 019

NOT 16. PÅGÅENDE NYANLÄGGNINGAR
Koncernen
Ingående balans
Omklassificerat till fastigheter
Årets aktiveringar
Avyttrade
Utgående balans

2019-12-31

2018-12-31

16 516

7 887

2017-12-31
510

-10 198

-7 417

-110
7 487

3 348

16 422

-3 786

-376

-

5 880

16 516

7 887

NOT 17. INVENTARIER
Koncernen
Anskaffningsvärde

2019-12-31

2018-12-31

2017-12-31

8 641

1 148

682

Omklassificerat

420

-

-

Förvärvade inventarier

234

6 167

353

Ingående anskaffningsvärde

Sålda inventarier

-476

-

-

270

1 326

113

9 089

8 641

1 148

-2 227

-528

-333

-74

-1 111

-

66

-

-

Årets avskrivningar

-1 249

-588

-195

Utgående avskrivningar
Varav hänförlig till tillgångar som innehas till försäljning
Utgående balans

-3 484
5 605

-2 227
6 414

-528
-376
244

Årets inköp
Utgående anskaffningsvärde
Avskrivningar
Ingående avskrivningar
Förvärvade avskrivningar
Sålda inventarier
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NOT 18. FINANSIELLA INSTRUMENT PER KATEGORI

verbar, det vill säga företagets egna antaganden. Verkligt värde för

Koncernens och moderbolagets finansiella fordringar och skulder

ﬁnansiella tillgångar och skulder fastställs genom att använda informa-

redovisas till upplupet anskaffningsvärde med avdrag för förlustreserv

tion som är hänförlig till en eller ﬂera av ovan nämnda nivåer. Klassiﬁ-

eller verkligt värde via resultatet. För finansiella tillgångar och skulder

ceringen bestäms av den lägsta nivån i hierarkin för den information

värderade till upplupet anskaffningsvärde bedöms det redovisade värdet

som har väsentlig effekt på värdet. Verkligt värde för de ﬁnansiella

vara en god approximation av det verkliga värdet då fordringarna och

skulder som ingår i nivå 2 har fastställts i enlighet med allmänt veder-

skulderna antingen löper över en kortare tid eller i det fall det stäcker

tagna värderingstekniker baserade på diskontering av framtida kassa-

sig längre, löper med en kort räntebindning.

ﬂöden, där diskonteringsräntan som speglar motpartens kreditrisk
utgör den mest väsentliga indatan.

Klassificiering görs i en hierarki i tre olika nivåer utifrån den information
som används för att fastställa deras verkliga värde. Nivå 1 avser när

Övriga långfristiga finansiella tillgångar avser dels en handpenning om

verkligt värde fastställs utifrån noterade priser på aktiv marknad för

10 MSEK samt projektlån inklusive ackumulerad ränta om 35 MSEK för

identiska ﬁnansiella tillgångar eller skulder. Nivå 2 avser när verkligt

en fastighet som är under uppbyggnad och tillträds under H1 2021.

värde fastställs utifrån annan observerbar information än noterade

Fastigheten består av lokaler för kontor och handel. Hyresgästerna

priser på en aktiv marknad. Nivå 3 avser när det fastställda verkliga

består till övervägande del av offentliga verksamheter som Göteborgs

värdet till en väsentlig del baseras på information som inte är obser-

Stad och Västra Götalandsregionen, samt Hemköp.
Koncernen

Finansiella tillgångar värderade till upplupet
anskaffningsvärde

2019-12-31

2018-12-31

2017-12-31

48 017

-

-

8 848

7 920

-

63 017

104 201

-

116 796

77 159

-

Kundfordringar

-

-

628

Övriga lån och fordringar

-

-

32 170

-

-

355 344

236 678

189 280

388 142

Andra finasiella tillgångar
Kundfordringar
Övriga kortfristiga fordringar
Likvida medel
Lånefordringar och kundfordringar

Likvida medel
Finansiella tillgångar

Skulder värderade till upplupet anskaffningsvärde
Obligationslån

1 238 891

683 605

381 134

Andra räntebärande skulder

3 145 170

1 822 561

1 121 121

Leverantörsskulder

53 162

42 769

14 485

110 296

77 330

46 548

Derivatinstrument, verkligt värde via resultatet

12 016

3 116

-

Syntetiska optioner

8 853

-

-

4 568 388

2 629 381

1 563 288

Övriga skulder
Finansiella skulder värderade till verkligt värde via resultatet

Finansiella skulder

NOT 19. KUNDFORDRINGAR

Koncernen

Kundfordringar
Minus: reservering för osäkra fordringar
Kundfordringar – netto

2019-12-31

2018-12-31

2017-12-31

8 848

7 920

628

-

-

-

8 848

7 920

628

Samtliga kundfordringar är i SEK
Åldersanalysen av dessa kundfordringar framgår nedan:
Koncernen
2019-12-31

2018-12-31

2017-12-31

Mindre än 2 månader

2 327

7 108

628

2– 9 månader

6 218

812

-

303

-

-

8 848

7 920

628

Över 9 månader
Summa kundfordringar

Redovisat värde på kundfordringar överensstämmer med verkligt

gjorts då det bedöms att hyresgästernas betalningsförmåga är oför-

värde. Då inbetalning av kundfordringar ligger nära i tiden är det verk-

ändrad samt att det inte föreligger andra externa omständigheter som

liga värdet samma som det upplupna anskaffningsvärdet.

föranleder att betalning av kundfordringarna per balansdagen inte
skulle ske. Historiskt har inga väsentliga förluster avseende hyresford-

Ingen reserv för förväntade kreditförlust avseende kundfordringar har
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NOT 20. FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER
Koncernen
2019-12-31

2018-12-31

4 235

-

-

Förutbetalda kostnader

19 629

13 388

2 339

Upplupna ränteintäkter

3 052

-

-

-

6 681

483

26 916

20 069

2 822

Upplupna intäkter

Övriga poster
Summa förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

2017-12-31

NOT 21. LIKVIDA MEDEL

den, förändringar i kassaflöden samt fluktuation i bolagets resultat.

Likvida medel uppgick till 116 796 TSEK (2018: 77 159, 2017: 355 344) och

Bolaget är utsatt för ränterisker till följd av låneskulder. Bolagets han-

utgörs av banktillgodohavanden utan bindningstid. Placering av likvida

tering av ränterisk sker enligt gällande rutiner och är centraliserad till

medel har gjorts hos motparter som bedöms ha hög kreditvärdighet

VD och finanschef som har till uppgift att identifiera, hantera och mini-

och därmed låg risk. Likvida medel i moderbolaget uppgick till 746

mera eventuella ränterisker för koncernen. Detta rapporteras löpande

TSEK (2018: 5 010, 2017: 309 684).

till VD och styrelse. Räntevillkoren på bolagets externa lån baseras på

NOT 22. UPPLÅNING OCH FINANSIELL
RISKHANTERING

Stibor 3-månader med tillägg för marginal. I syfte att reducera ränteriskerna och uppnå önskad räntebindningstid använder sig bolaget av
räntederivat. En ökning respektive en minskning av räntan med en

Att äga och utveckla fastigheter är en kapitalintensiv verksamhet.

procentenhet, beaktat att 1,29 MDSEK är räntesäkrat, skulle öka res-

Offentliga Hus kapital tillgodoses genom en balanserad mix av externa

pektive minska räntekostnaden med 44 240 (2018: 15 160, 2017: 18 256)

lån samt eget kapital, med en säkerställd belåningsgrad på 43,9 (2018:

KSEK per år.

46,6, 2017: 57,0) procent per årsskiftet och en soliditet på 35 (2018: 32,
2017: 28) procent. Räntekostnader är också företagets största kost-

Kreditrisk		 				

nadspost och det är av strategisk betydelse för Offentliga Hus att oav-

Kreditrisk förknippas främst med sannolikheten för finansiell förlust

sett marknadsförutsättningar alltid ha tillgång till kostnadseffektiv

som beror på motparters oförmåga att uppfylla de avtalsmässiga för-

finansiering. Målet för finansverksamheten är att säkerställa finansie-

pliktelserna förknippade med finansiella transaktioner eller instru-

ringsbehovet till lägsta möjliga kostnad inom de ramar och restriktio-

ment. De finansiella motparternas risk värderas och övervakas med

ner styrelsen beslutar.

målet att minska motpartsrisken. Koncernen hanterar kreditrisken
genom att begränsa sina motparter till ett antal större välkända banker

Finansiell riskhantering

och finansiella institutioner samt övervaka deras ställning.

Koncernen är genom sin verksamhet exponerad för olika slag av finan-

				

siella risker. Med finansiella risker avses fluktuationer i företagets

Lånevillkor

resultat och kassaflöde till följd av förändringar i räntenivåer, likvidi-

Lånevillkor eller covenanter som banken ställer ut för att utfärda en

tets- och kreditrisker. Hanteringen av koncernens finansiella risker

kredit, är likartade i de olika kreditavtalen. Avtalen föreskriver i huvud-

utförs, på uppdrag av styrelsen, av VD och finanschef vars uppgift är

sak en räntetäckningsgrad i koncernen om minst 1,5 ggr, maximal belå-

att identifiera och i största möjliga utsträckning minimera dessa riskers

ningsgrad (exklusive aktieägarinlåning) om 60-75 procent samt en

resultatpåverkan. All finansiell risk ska rapporteras och analyseras av

koncernmässig soliditet om minst 25 procent (inklusive aktieägarinlå-

företagsledningen och rapporteras till styrelsen. Detta ska ske enligt

ning). Även moderbolagsgarantier förekommer. Offentliga Hus i Nor-

bolagets gällande rutiner, vilka verkar för att begränsa bolagets finan-

den AB eller dess dotterbolag inte har brutit mot något lånevillkor eller

siella risker.

covenant under året.

					

Marknadsrisk
Marknadsrisk är att risken för att verkligt värde på, eller framtida kassaflöden från, ett finansiellt instrument varierar på grund av förändringar i marknadspriser. Enligt IFRS indelas marknadsrisker i tre slag:
valutarisk, ränterisk och andra prisrisker. Den marknadsrisk som
främst påverkar bolaget är ränterisk. Bolagets målsättning är att identifiera, hantera och minimera marknadsriskerna. Detta görs av VD och
finanschef enligt gällande rutiner.

Likviditetsrisk

				

Likviditetsrisk är risken för att bolaget inte ska kunna infria sina betalningsförpliktelser vid förfallotidpunkten utan att kostnaden för att
erhålla betalningsmedel ökar avsevärt. Enligt bolagets gällande rutiner
är likviditetshanteringen centraliserad till VD och finanschef för att
därigenom optimera utnyttjandet av likvida medel och minimera finansieringsbehovet. För att minimera likviditetsrisken görs löpande likviditetsprognoser för att säkerställa likviditet på såväl kort som lång sikt.

Ränterisk		 			
Med ränterisk avses risken att förändringar i ränteläget påverkar ett
bolags räntekostnader. Ränterisk kan leda till förändring i verkliga vär-
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Koncernen
2019-12-31

2018-12-31

2017-12-31

Långfristiga skulder till kreditinstitut

2 447 925

1 768 574

1 057 959

Obligationslån

1 238 891

683 605

381 134

3 686 816

2 452 179

1 439 093

Långfristig upplåning

Kortfristig upplåning
Kortfristiga skulder till kreditinstitut
Summa upplåning

697 245

53 987

61 764

4 384 061

2 506 166

1 500 857

Skulden till kreditinstituten förfaller fram till 2052 och löper med en

effekten av räntederivat. Den sammantagna genomsnittliga räntan för

genomsnittlig ränta på 2,40 procent per år (2018: 2,46, 2017: 2,20) inklusive

räntebärande skulder uppgår till 3,23 procent (2018: 3,46, 2017: 3,27).

Förfallostruktur

Koncernen

Skulder som förfaller till betalning;

2019-12-31

2018-12-31

697 245

53 987

69 264

3 599 051

2 365 014

1 655 824

6–10 år från balansdagen

30 268

22 685

22 685

senare än 10 år efter balansdagen

97 469

74 327

78 864

4 424 033

2 516 013

1 826 638

inom 1 år från balansdagen
1–5 år från balansdagen

Summa

2017-12-31

Kortfristiga skulder till kreditinstitut utgörs av skulder som förfaller till

5,56% (7,00) per år som erläggs kvartalsvis. Snitträntan under året för

återbetalning inom 12 månader från rapporteringstillfället plus kom-

obligationer om 568 MSEK och som är emitterade under den första

mande 12 månaders amorteringar på längre lån. Offentliga Hus bedöm-

ramen uppgår till 6,67 % (7,00). Resterande 700 MSEK som emitterades

ning är att samtliga skulder kommer att refinansieras under året.

under 2019 har en snittränta om 4,23 %. Förfallotidpunkten för 568 MSEK
av obligationerna är 15 juni 2021 och resterande förfaller 27 mars 2023.

Obligationskulden uppgår till 1 268 MSEK, uppdelad på två olika obligatio-

Emissionskostnader om 31,9 MSEK ligger per 31 december 2019 mot

ner om 568 respektive 700 MSEK och löper med en snittränta Stibor 3m +

skuldbeloppet och periodiseras över obligationernas löptid.

Likviditetsanalys, TSEK

Koncernen
2019-12-31

6 månader eller mindre
6 –12 månader
1–5 år

2018-12-31

Ränta

Ränta

Krediter

krediter

derivat

Summa

439 004

70 299

686

258 241

66 172

2 065

2017-12-31

Ränta

Ränta

Ränta

Krediter

krediter

derivat

Summa

Ränta

Krediter

krediter

derivat

509 989

28 589

44 008

439

73 035

22 765

29 747

-

326 478

28 589

43 930

439

52 513

72 957

46 499

28 910

-

75 409

25 015 4 054 501

22 096 2 517 392

Summa

3 599 051

430 435

2 361 824

133 472

1 655 824

132 996

6 –10 år från balansdagen

30 268

12 843

-

43 111

22 685

9 320

4 105

36 110

22 685

9 208

-

31 893

senare än 10 år efter balansdagen

97 469

19 720

-

117 189

74 327

14 227

-

88 554

78 864

15 515

-

94 379

4 424 033

599 470

27 765 5 051 268

2 516 014

244 957

27 078 2 788 049

1 826 637

216 376

Summa

- 1 788 820

- 2 043 014

Beloppen avser framtida ej diskonterade kassaflöden för finansiella

använts för att beräkna framtida kassaflöden för samtliga skulder. Sti-

skulder inklusive ränta, uppdelat efter den tid som återstår fram till

borräntan per balansdagen har använts vid beräkning av derivaträntan.

avtalsenlig förfallotidpunkt. Balansdagens ränta, för respektive lån har

INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I OFFENTLIGA HUS I NORDEN AB (PUBL)

F-47
193

VD HAR ORDET
HISTORISK
FINANSIELL INFORMATION FÖR RÄKENSKAPSÅREN 2019, 2018 OCH 2017

NOT 23. DERIVATAINSTRUMENT

liga Hus har ingått totalt fem ränteswapavtal om totalt 1,29 MDSEK

Offentliga Hus använder räntederivat för att minska ränterisken.

varav 0,29 MDSEK avser avtal ingångna under 2019. Den genomsnittlig

Samtliga kreditavtal löper med rörlig ränta och via ränteswappar byts

återstående löptiden uppgår till 3,2 (2018: 4,4, 2017: ) år. Det tidigaste

rörlig ränta mot fast ränta. Räntederivaten redovisas till verkligt värde.

förfallodatumet är 2021-07-26 och det senaste 2025-12-18. Ränteswap-

Förändringen i marknadsvärdet uppstår då marknadsräntorna ändras

par som har tecknats utgör 40% (55) av skulderna till kreditinstitut till

samt i takt med att slutet av avtalets löptid kommer närmare. Offent-

40% (55%), inklusive obligationslån uppgår det till 28% (40).

Koncernen
TSEK

2019-12-31

2018-12-31

2017-12-31

-3 116

-

-

1 087

-

-

Värdeförändringar

-9 987

-3 116

-

Summa bokfört värde

-12 016

-3 116

0

Ingående värde
Tillkommande derivatavtal

Förfallostruktur, TSEK
2020

-

-

-

2021

250 000

250 000

-

2022

544 769

250 000

-

2023

250 000

250 000

-

2024

-

-

-

2025

250 000

250 000

-

1 294 769

1 000 000

0

Summa derivat

NOT 24. UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER
Koncernen
Upplupna räntekostnader
Övriga upplupna finansiella kostnader

2019-12-31

2018-12-31

20 912

4 646

2017-12-31
6 470

-

-

12 980

Upplupna drifts- och centrala administrationskostnader

24 115

-

-

Förutbetalda hyresintäkter

49 541

52 251

26 783

Upplupna transaktionskostnader

14 300

-

-

-

-

1 662

Underhållsreserv
Transaktionsreserv
Övriga poster

-

3 200

-

224

12 107

4 777

Varav hänförlig till tillgångar som innehas till försäljning

-

-

-6 828

Summa upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

109 002

72 204

45 844

NOT 25. STÄLLDA SÄKERHETER
Koncernen
För egna skulder och avsättningar:
Fastighetsinteckningar
Aktier i dotterföretag
Summa ställda säkerheter
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2019-12-31

2018-12-31

2017-12-31

2 356 933

1 816 013

1 363 003

884 697

139 418

423 640

3 241 630

1 955 431

1 786 643
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NOT 28. AVVECKLAD VERKSAMHET

bolaget Studentbostäder i Sverige AB (”Studentbostäder”). Det eko-

Offentliga Hus förvärvade juni 2016 en portfölj om 15 studentlägen-

nomiska frånträdet av aktierna i Studium skedde per 30 september

hetsfastigheter (”Studium”) som tillsammans omfattar ca 26 000 kvm.

2018, varför resultat och kassaflöde endast visas fram till och med

Denna fastighetsportfölj slogs i 2018 samman med Samhällsbyggnads-

frånträdet i denna not.

bolaget i Norden AB (publ) och Amasten AB (publ) studentfastigheter i

Resultaträkning, avvecklad verksamhet
TSEK
Rörelsens intäkter
Fastighetskostnader

2018 kv 1-3

2017 kv 1-4

24 824

35 351

-15 938

-21 205

Central administration

-1 900

-2 303

Finansiella poster

-5 240

-6 793

Värdeförändring fastigheter
Inkomstskatt
Periodens resultat

5 530

11 786

632

-1 485

7 908

15 351

Skattekostnad
Resultat före skatt

7 276

16 836

-1 601

-4

- Ej skattepliktiga intäkter

-

-

- Ej avdragsgilla kostnader

2

-

2 231

-1 481

Inkomstskatt beräknad enligt gällande skattesats, 22%

- Skattemässiga underskott
Justering avseende tidigare år

-

Periodens skatt

632

-1 485

Effektiv skatt

9%

-11%

Balansräkning, avvecklad verksamhet
TSEK

2018-09-30

2017-12-31

Materiella anläggningstillgångar

419 472

410 176

Summa anläggningstillgångar

419 472

410 176

-

296

TILLGÅNGAR

Kundfordringar
Kortfristiga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

3 186

210

-

1 318

Likvida medel

4 352

4 971

Summa omsättningstilllgångar

7 538

6 795

427 009

416 971

SUMMA TILLGÅNGAR
Uppskjutna skatteskulder
Räntebärande skulder
Ej räntebärande skulder
Summa långfristiga skulder
Räntebärande skulder

21 640

20 662

274 076

233 175

-

66 288

295 716

320 125

8 736

7 500

Ej räntebärande skulder

19 199

12 209

Summa kortfristiga skulder

27 935

19 709

SUMMA SKULDER

323 651

339 834

SUMMA NETTOTILLGÅNGAR

103 358

77 137
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Rapport över kassaflöden, avvecklad verksamhet
TSEK

2018 9M

2017

6 986

3 903

- Kassaflöde från den löpande verksamheten

5 485

4 598

- Kassaflöde från investeringsverksamheten

-3 765

-435

- Kassaflöde från finansieringsverksamheten

-1 875

-7 500

-155

-3 337

24 824

35 531

Rörelseresultat från verksamhet under avveckling
Varav kassaflöde från avvecklad verksamhet

Periodens kassaflöde från avvecklad verksamhet
Nyckeltal, avvecklad verksamhet
Hyresintäkter, TSEK
Förvaltningsresultat, TSEK

6 986

9 888

Justerad soliditet, %

24,5%

34,4%

Belåningsgrad %
Fastighetsvärde, TSEK

67,7%

58,7%

417 900

409 800

NOT 29. UPPLYSNINGAR MED NÄRSTÅENDE

NOT 30. AKTIEKAPITAL

Inom koncernen har följande närstående parter identifierats:

Aktiekapitalet består av 5 000 stamaktier med ett kvotvärde om 100
SEK per aktie. Alla aktier som emitterats är till fullo betalda.

•

Aktiebolaget Fastator (publ) och Offentliga Nordic Property Holding SARL vilka äger 50 procent vardera av Offentliga Hus. Dessa
två ägare äger också tillsammans OH Management AB som Offentliga Hus under året köpte administrativa tjänster ifrån.

•

Skälsö Intressenter AB som har betytande inflytande i Aktiebolaget
Fastator (publ).

•

Nordic PM AB som är ett dotterbolag till ägarbolaget AB Fastator
(publ) från vilket man köper förvaltningstjänster.

•

Styrelseledamöter i Offentliga Hus vilka har ett bestämmande eller
betydande inflytande. Förteckning över och ersättningar till styrelseledamöterna återfinns i not 7.

•

Styrelseledamöter i bolag som klassificeras som koncernbolag eller
ägarbolag.

•

Priority AB där styrelsens ordförande har väsentligt inflytande och
ägande.

Under perioden januari–december 2019 har följande transaktioner med
närstående identifierats:
•

Offentliga Hus köper i huvudsak central administration och fastighetsrelaterade tjänster från de närstående bolagen. Tjänsterna är
reglerade i avtal och sker på marknadsmässiga villkor. Under 2019
uppgick de köpta tjänsterna till följande belopp;
- OH Management AB

4 288 TSEK (2018: 11 373)

- Nordic PM AB		

25 495 TSEK (2018: 17 602)

Ägarbolagen fakturerar även för tjänster relaterade till transaktioner
och affärsutveckling. Under året har denna fakurering uppgått till 30
419 TSEK (2018: 24 154) till Fastator AB och 24 043 TSEK (2018: 21 199)
till Offentliga Nordic Property Holding SARL.
•

Offentliga Hus har förvärvat fastigheter från Fastator till ett värde
om 1 228 MSEK (2018: 43). För dessa förvärv har Offentliga Hus en
kvarstående skuld avseende köpeskillingen om 110 MSEK samt
skuld om 45 MSEK avseende lösen av internlån. Utöver detta har
Offentliga Hus leverantörsskulder gentemot Fastator AB om 17
MSEK.

•

Nordret AB, systerbolag till Skälsö Intressenter AB som har ett
betydande inflytade i Fastator AB, har sålt en fastighet till ett värde
om 18 MSEK till Offentliga Hus. En handpenning om 15 MSEK har
även erlagts till Marvikens Hallar AB, även det ett systerbolag
Skälsö Intressenter AB. Handpenningen avser ett framtida förvärv,
där ytterligare avtalsvillkor föreligger innan förvärvet genomförs.

•
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Priority AB har sålt PR- och kommunikationstjänser om 461 TSEK.
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NOT 31. KASSAFLÖDESANALYS

Periodiserade
finansiella

Skulder till kreditinstitut
Obligationslån
Summa

Skulder till kreditinstitut
Obligationslån
Varav hänförlig till tillgångar som innehas till
försäljning
Summa

Skulder till kreditinstitut

Kassaflöde

kostnader

rätter

2019-12-31

1 822 561

1 320 133

2 746

43 413

3 188 583

683 605

547 423

7 863

-

1 238 891

2 506 166

1 867 556

10 339

43 413

4 427 474

Omvandlat

finansiella

till aktieägar-

Sålda

Kassaflöde

kostnader

tillskott

intressebolag

2018-12-31

1 352 898

759 721

-

-

- 290 058

1 822 561

381 134

295 819

6 652

-

-

683 605

-233 175

-

-

-

233 175

-

1 500 857

1 055 540

6 652

-

-56 883

2 506 166

Periodiserade

Omvandlat

finansiella

till aktieägar-

Sålda

2016-12-31

Kassaflöde

kostnader

tillskott

intressebolag

2017-12-31

1 269 655

82 210

-

-

1 033

1 352 898

-

380 895

239

-

-

381 134

-

-

-

-

-233 175

-233 175

Varav hänförlig till tillgångar som innehas till
försäljning
Summa

Periodiserade
2017-12-31

Obligationslån

Övriga långfristiga skulder

Nyttjande-

2018-12-31

144 000

-

-

-144 000

-

-

1 413 655

463 105

239

-144 000

-232 142

1 500 857

NOT 32. OPTIONSPROGRAM

tecknade per 31 december 2019. Programmet ger innehavarna av synte-

I december har två teckningsoptionsprogram utgivits, ett till ledningen

tiska optioner rätt att, under perioden 1-31 mars 2023, inlösa optionerna

(bestående av VD, CFO samt fastighets- & transaktionschef) och ett till

mot kontant betalning motsvarande skillnaden mellan aktiens börskurs

övriga nyckelpersoner bestående av styrelseordförande Björn Rosengren

(eller substansvärde per aktie om ingen noterad aktiekurs finns) och

samt i ägarbolaget Fastator AB anställda vice VD, CFO och transaktions-

substansvärdet per aktie per 30 september 2019. Optionsprogrammet

ansvarig.

regleras kontant och redovisas som en skuld vilken uppgår till 8 853
TSEK per 31 december 2019.

Optionsprogrammet riktat till ledningen utgörs av 255 optioner, varav
samtliga är tecknade per 31 december 2019. Optionsinnehavarna har

Båda optionsprogramen har tilldelades till marknadspris. Substansvärde

under inlösenperioden, som är 2023-03-01–2023-03-31, rätt att teckna en

utgörs av det redovisade egna kapitalet per 30 september 2019. Värdet

ny aktie i bolaget för en teckningskurs som motsvarar 125% av det beräk-

på optionerna har beräknats baserat på Black-Scholes värderingsmo-

nade substansvärdet per aktie per 30 september 2019. Inbetalt per 31

dell och uppgår till 28 879 kr per option. Väsentliga antaganden i beräk-

december 2019 avseende detta optionsprogram uppgår till 7 109 TSEK.

ningen utgörs av en volatilitet om 21,5 % samt en riskfri ränta om 0,3 %.

Inlösenpriset per aktie uppgår till 500 013 SEK. Optionsprogrammet regle-

Värderingen har utförts av extern och oberoende part. Antaganden har

ras med aktier och redovisas mot eget kapital.

baserats på jämförbara bolags aktiekurser. Båda optionsprogrammen
villkoras av att optionsinnehavarna kvarhåller sina positioner gentemot

Det andra optionsprogrammet riktar sig till övriga nyckelpersoner och

Offentliga Hus.

utgörs av syntetiska optioner om totalt 225 stycken, varav samtliga är

NOT 33. HÄNDELSER EFTER BALANSDAGENS UTGÅNG

2020 har organisationen även kompletterats med en Fastighetschef

Coronakrisen som drabbade Sverige och världen började på allvar

(Terese Filipsson), en Ekonomichef och en Projektledare Fastighets-

påverka vårt samhälle i slutet av februari. Vid tidpunkten för denna års-

transaktion. Under perioden efter rapportperiodens utgång fram till

redovisnings avgivande (6 april 2020) ser vi ännu inte slutet, eller ens

avgivandet av denna årsredovisning har bolaget förvärvat en fastighet i

kulmen i denna epidemi och ingen kan överblicka vad konsekvenserna

Södertälje till ett underliggande fastighetsvärde om 69 miljoner kronor

kommer bli för Sveriges ekonomi i stort. Hyresgästerna i Offentliga Hus

och en fastighet i Borås till ett underliggande fastighetsvärde om 188

fastigheter utgörs dock i allt väsentligt av verksamheter som är direkt

miljoner kronor. Därtill har Offentliga Hus etablerat en relation med

eller indirekt skattefinansierade varför krisens påverkan på betalnings-

Danske Bank som ny långivare. Därmed har Offentliga Hus en etablerad

viljan hos bolagets hyresgäster är per detta datum ytterst marginell.

lånerelation med tre av de stora nordiska bankerna.

I januari 2020 tillträdde bolagets nya ledning Fredrik Brodin (VD), Magnus
Sundell (CFO) och Johan Bråkenhielm (COO). Under första kvartalet
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NOT 34. RESULTAT PER AKTIE

Årets resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare
Genomsnittligt antal ordinarie utestående aktier1

2019

2018

2017

0,83

2,77

0,68

2 000 000

200 000 000

200 000 000

Resultat per aktie före och efter utspädning, kr

1. Efter uppdelning av aktier i Bolaget, beslutad på årsstämman den 16 juni 2020 och extra bolagsstämman den 15 september 2020.
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Revisors granskningsrapport

REVISORS RAPPORT AVSEENDE FINANSIELLA RAPPORTER ÖVER
HISTORISK FINANSIELL INFORMATION
RAPPORT FRÅN OBEROENDE REVISOR
TILL STYRELSEN I OFFENTLIGA HUS I NORDEN AB (PUBL) ORG NR 556824-2696

RAPPORT OM KONCERNREDOVISNINGEN

utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan

UTTALANDEN

uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsent-

Vi har utfört en revision av koncernredovisningen för Offentliga Hus i

liga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de

Norden AB (publ) för den period om tre räkenskapsår som slutar den 31

ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen

december 2019. Bolagets koncernredovisning ingår på sidorna F27-F52 i

och koncernredovisningen.

detta dokument.
Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme
Enligt vår uppfattning har koncernredovisningen upprättats i enlighet

och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen.

med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvi-

Dessutom:

sande bild av koncernens finansiella ställning per den 31 december 2019,
31 december 2018 samt 31 december 2017 och av dess finansiella resul-

•

identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i

tat och kassaflöde för vart och ett av de tre räkenskapsår som slutar

årsredovisningen och koncernredovisningen, vare sig dessa beror

den 31 december 2019 enligt International Financial Reporting Stan-

på oegentligheter eller misstag, utformar och utför gransknings-

dards (IFRS), så som de antagits av EU, och årsredovisningslagen.

åtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en

GRUND FÖR UTTALANDEN

grund för våra uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsent-

Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA)

lig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsent-

och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder

lig felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan

beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhål-

innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnan-

lande till koncernen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt full-

den, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.

gjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav
•

skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna kontroll

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ända-

som har betydelse för vår revision för att utforma granskningsåt-

målsenliga som grund för våra uttalanden.

gärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men
inte för att uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen.

STYRELSENS OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRENS
ANSVAR

•

utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att

och rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens upp-

koncernredovisningen upprättas och att de ger en rättvisande bild

skattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.

enligt årsredovisningslagen och enligt IFRS så som de antagits av EU.
Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för den interna

•

drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkstäl-

kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en koncernre-

lande direktören använder antagandet om fortsatt drift vid upp-

dovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig

rättandet av koncernredovisningen. Vi drar också en slutsats,

dessa beror på oegentligheter eller misstag.

med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns
någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser

Vid upprättandet av koncernredovisningen ansvarar styrelsen och

eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om koncer-

verkställande direktören för bedömningen av bolagets och koncernens

nens förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen

förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt,

att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsbe-

om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksam-

rättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i koncernre-

heten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om

dovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om

fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande direk-

sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om kon-

tören avser att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte

cernredovisningen. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis

har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.

som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan
framtida händelser eller förhållanden göra att en koncern inte

REVISORNS ANSVAR

längre kan fortsätta verksamheten.

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida koncernredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter,

•

utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och

vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en

innehållet i koncernredovisningen, däribland upplysningarna, och

revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är

om koncernredovisningen återger de underliggande transaktio-

en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som

nerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.
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•

inhämtar vi tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis avseende den finansiella informationen för enheterna eller affärsaktiviteterna inom koncernen för att göra ett uttalande avseende
koncernredovisningen. Vi ansvarar för styrning, övervakning och
utförande av koncernrevisionen. Vi är ensamt ansvariga för våra
uttalanden.

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade
omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också
informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de
eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat.
Stockholm den 13 oktober 2020
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Magnus Thorling
Auktoriserad revisor
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Fastighet: Fastlandet 2:60, Härnösand
Fastighetstyp: Vård och omsorg
Storlek: 26 397 m2
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Fastighet: Saturnus 14, Borås
Fastighetstyp: Vård och omsorg
Storlek: 8 995 m2
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