
ERBJUDANDE OM SENIORT SÄKERSTÄLLT LÅN 
Scandinavian House Sweden AB tar upp ett lån för att delfinansiera byggnationen av miljöcertifierade hyresrätter 

Storlek: 5 000 000 SEK Löptid: 18 månader

Årsränta: 11 % Säkerhet: Fastighetspant med bästa rätt, aktiepant, 
pant över internlån



Detta dokument (”Informationsmaterialet”) har upprättats av Scandinavian House Sweden AB (559034-1110) (”Låntagaren”) enbart i marknadsföringssyfte och är 
avsett för en begränsad skara behöriga potentiella långivare. Innehållet i detta investeringsmemorandum skall endast betraktas ur ett informativt perspektiv och 
inte uppfattas vare sig rådgivande eller som ett riktat erbjudande till någon part. Informationsmaterialet har inte registrerats hos finansinspektionen eller någon 
annan myndighet och skall ej betraktas som ett prospekt. Innehållet i detta dokument avser en skuldfinansiering för Låntagaren och är inte ett erbjudande om att 
teckna någon typ av värdepapper. Föreliggande dokument får ej distribueras till land där sådan distribution kräver åtgärder utöver vad som beskrivs häri, eller på 
något sätt strider mot rådande lagar och regler i sådant land. De personer med hemvist eller skattepliktighet i land där något av nyss beskrivna förhållanden 
föreligger förbjuds ta del av Informationsmaterialet. En viss byggteknisk granskning av Låntagaren och projektspecifika byggnadsförutsättningar har genomförts av 
en oberoende tredjepartsgranskare i samband med upprättandet av detta dokument. Därutöver har Låntagarens verksamhet, tillgångar och befattningshavare 
endast genomgått en begränsad legal granskning och kundkännedomsprocess. Det kan därför föreligga oidentifierade risker associerade med byggprojektet i fråga 
och/eller Låntagarens verksamhet, tidigare resultat eller finansiella ställning. Innehållet i Informationsmaterialet bör därför noga övervägas i sin helhet, i synnerhet 
med tanke på de specifika risker som direkt härrör från att låna ut kapital till Låntagaren. Inga garantier kan lämnas för att Låntagaren kommer att kunna fullgöra 
sina åtaganden i enlighet med lånevillkoren för de enkla skuldebrev som hänvisas till i detta dokument. Avseende Informationsmaterialet som helhet eller dess 
innehåll, accepteras inget ansvar och heller inte för åtgärder vidtagna med utgångspunkt från detta dokument eller dess innehåll. Låntagaren friskriver sig allt 
ansvar som direkt eller indirekt kan relateras till Informationsmaterialet, inklusive men ej begränsat till eventuella skriv- eller tryckfel. Låntagaren har ingen 
skyldighet, och kommer heller inte att uppdatera detta dokument. Informationen i detta dokument är konfidentiell och dokumentet får inte, utan Låntagarens 
godkännande, mångfaldigas eller distribueras vidare till allmänheten eller tredje man. Utlånat kapital kan, helt eller delvis, förloras både till följd av faktorer som 
Låntagaren kan såväl som inte kan påverka. Den verkliga resultat- och händelseutvecklingen kan komma att skilja sig avsevärt från de framåtblickande 
värderingsprognoser och planer som Informationsmaterialet innehåller, både som en följd av risker och faktorer som redogörs respektive inte redogörs för i detta 
dokument. En särskild hänvisning görs därför till den senare delen i detta dokument som behandlar olika riskfaktorer. 

Genom att aktivt ta del av Informationsmaterialet godkänner läsaren att man är medveten om och införstådd med de krav och omständigheter som ligger till grund 
för att ta del av detta dokument, samt att några överträdelser härav inte görs. 
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ERBJUDANDET I KORTHET

Låntagare: Scandinavian House Sweden AB 

Erbjudandets storlek: 5 000 000 SEK

Minsta investering: 30 000 SEK

Löptid: 18 månader

Ränta: 11 % årligen

Räntebetalning: Vid löptidens slut

Återbetalningsmetod: Genom refinansiering

Teckningsperiod: Teckning sker först till kvarn till sista teckningsdag 2019-03-03

Arrangör: SBP Nordiska AB

Agent: Intertrust (Sweden) AB

Legal rådgivare: Advokatfirma DLA Piper Sweden AB

Säkerhet: Fastighetspant med bästa rätt, aktiepant, pant över internlån

Sekundärmarknad: Tillhandahålls under normala förhållanden av SBP Nordic
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Inbetalning: 
Återbetalning:  
Effektiv årsränta:
Total ränta:

Investeringsexempel (18 månader): 

100 000 SEK
116 500 SEK

11%
16,5%
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> För att möta behovet av prisvärda och klimatsmarta bostäder uppför Låntagaren ett hyreshus med 24 
lägenheter i centrala Vara.

> Bygglov är redan beviljat och projektet möter de höga krav som ställs av och har beviljats stöd från 
Naturvårdsverket för hållbart byggande.

> Låntagaren har vunnit en markanvisning från Vara kommun för uppförandet, nya bostäder är ett 
prioriterat mål för kommunen och samhället.

> Huset kommer att ha hög energiprestanda. Det utrustas med solceller på taket och laddstolpar till elbilar.

Projektets styrkor

> Hyresfastighet i ett centralt läge på tillväxtort i 
Västsverige

> Stor efterfrågan på hyresrätter i området

> Uppförs enligt markanvisning från Vara kommun

> Erkända byggbolaget Derome står för 
totalentreprenad

> Miljömässigt hållbar fastighet med 
egenproducerad el genom solceller

> Beviljat klimatstöd för hållbart byggande

> Säkerhet i fastighetspant med bästa rätt och 
aktiepant 

Översikt av projektet

BUSINESS CASE

Återbetalningsfönster
mars - augusti

> Lånet används för att finansiera byggnationen som utförs av Derome
> Byggnationen tar 12 månader men låntagaren tar upp lånet över 18 månader för att ha marginal
> Lånet återbetalas då lägenheterna står färdiga genom bankrefinansiering

Förlopp och tidsplan

2019 2020

Lägenheterna byggs av Derome

Lån tas upp

Inflyttning & Refinansiering
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Lånet används till att finansiera 
byggnationen med Derome 

som totalentreprenör

Mycket god pantstruktur med 
senior fastighetspant och 

aktiepant

Vara är en tillväxtort, både vad 
gäller invånare och företag, 

med goda kommunikationer 
till Göteborg

Huset byggs med hållbara 
material och principer och har 

därför fått miljöstöd från 
Naturvårdsverket

Kapitalet används till att finansiera 
bygget genom en erkänt god 

entreprenör vilket ökar säkerheten i 
byggnationen

Det finns värden att realisera 
om låntagaren inte skulle 

kunna återbetala

Det finns en underliggande 
efterfrågan på de 

hyresrättslägenheter som 
byggs

Din investering i projektet 
bidrar till hållbar utveckling

i Sverige

En investering som möjliggör 
hyresbostäder som behövs och är 

efterfrågade av hela samhället

BUSINESS CASE



Låntagare: Scandinavian House Sweden AB

Säte: Stockholm

Organisationsnummer: 559034-1110

Bolaget grundades: 2015-11-09

Verksamhetsbeskrivning:
Bolaget ska bedriva förvaltning av 
värdepapper samt investera i aktier och andra 
tillgångar samt därmed förenlig verksamhet.

Bolagsform: Privat aktiebolag

Styrelse: 
Ordinarie ledamot:
Styrelsesuppleant:

Göran Lindberg
Jessica Svensson

Revisor: 
Öhrling PricewaterhouseCoopers AB (PWC)
Ulf Hartell Borgstrand

Adress: 
Brahegatan 60
114 37, Stockholm
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 Scandinavian House Sweden AB har sedan 2016 drivit 

utvecklingsprojekt på den svenska marknaden genom dotterbolag.

 Bolaget är ett helägt dotterbolag till det börsnoterade bolaget 

Scandinavian House Development AG.

 Låntagaren är verksam inom två områden: hållbart byggande och 

förnybar energi från sol- och vindkraft.

 Bolaget ställer därför höga krav på alla dess samarbetspartners när det 

gäller miljömässiga krav och hållbarhet.

 Genom ett tätt samarbete med berörda kommuner säkerställs 

långsiktigt hållbara fastighetsprojekt där bostadsbehoven är som störst.

Låntagaren Översikt

OM LÅNTAGAREN
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Fastigheten
 För att möta det ökande behovet av prisvärda bostäder uppför Låntagaren ett hyreshus 

med 24 lägenheter i fyra plan, efter att ha mottagit en markanvisning från Vara kommun.

 Fastigheten är redo att bebyggas då bygglovet beviljades 2018-08-30.

 Huset kommer att byggas med fokus på hållbarhet, vilket bl.a. innebär att 

energiförbrukningen kommer att bli lägre än i konventionella hyreshus.

 I fastigheten kommer det finnas gröna installationer som exempelvis laddstolpar för el-

bilar vid alla parkeringsplatser, solcellsanläggning på taket och rening av regnvatten.

 Runt huset anläggs det en lekpark och grönområden.

FASTIGHETEN

 Lägenheterna riktar sig mot små hushåll, då det byggs ettor och 1½

rumslägenheter.

 Tack vare sitt fokus på hållbarhet har projektet beviljats 

Naturvårdsverkets bidrag för hållbarhet, Klimatklivet.

 Tomten Pinjen 11 avstyckas enligt anvisningsavtalet med 

kommunen till en mindre tomt där huset kommer att uppföras. 

Avstyckningen förväntas vara färdig inom kort.



Vara kommun
 Vara är en ort centralt belägen mitt på Västgötaslätten, och omges av 

vidsträckta odlingsbygder i hjärtat av Västergötland.

 Centralorten växer starkt med ökande invånarantal och gott företagsklimat.

 Vara kommun blev 2017 utsedd till årets superkommun, där kommunens 

inflyttningstillväxt, ekonomi, befolkningssammansättning, skolornas kvalitet, 

näringslivsklimat och förbindelser särskilt lyftes fram som utstående kvalitéer.
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LÄGE & OMRÅDE

 Ett framträdande kulturellt kluster finns på orten. Bland de viktigare institutionerna finns Vara 

konserthus som byggdes 2003 och Vara folkhögskola, där cirka 15 000 personer årligen deltar i 

utbildningar, kurser och föreläsningar.

 Vid konserthuset utvecklas ett kulturkluster med den nyetablerade spetsutbildningen Academy of 

Music and Business

 Besökare missar inte det iögonenfallande stationshuset, som 2012 målades blått från grund till 

taknock som ett offentligt konstverk. Det fick installationsnamnet Blue Orange.



Aktiepant
 Ägaren till projektbolaget Scandinavian House Vara AB pantsätter såsom ensam ägare av 

projektägande bolag samtliga dess i bolaget utstående aktier.

 Skulle fastighetspanten inte räcka för att återbetala långivarna vid en eventuell realisering står 

projektbolagets samtliga tillgångar som pant utöver detta.

 Aktiepanten förhindrar även låntagaren från att överlåta bolaget till någon annan.

Intertrust

Investerare

Låntagaren

Fastighetspant med bästa rätt
> Bolaget intecknar och pantsätter fastigheten VARA PINJEN 11 med bästa inomläge 0 – 20 000 000 kr.
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Som säkerhet för lånet ställer låntagaren följande till förmån för långivarna: 

SÄKERHETER

Pant över internlån
 I detta projekt är Låntagaren och bolaget där pengarna används, Scandinavian House Vara AB, två 

separata bolag. Låntagaren är ägare till Scandinavian House Fastighetsholding AB som i sin tur äger 

Scandinavian House Vara AB och detta lån skickas vidare inom koncernen från Låntagaren till 

Scandinavian House Vara AB. För att undvika att detta internlån skulle kunna bli efterställt andra 

lån eller fordringar, pantsätts detta till långivarna.

 LTV är ett nyckeltal som används som mått på 

skuldsättningsgraden för fastighetsprojekt. LTV är den totala 

skulden i förhållande till värdet av projekttillgångarna.

Loan-to-value (LTV)

Loan-to-value: 77%

20 mkr26 mkr

Värde hyreshus

Lån

Markvärde 3,5 mkr

Agenten Intertrust tillvaratar
investerarnas intressen genom att
hålla säkerheterna i förvar och
ansvarar för att sköta kontakten
mellan låntagaren och långivarna
under lånets löptid.



> Fastigheten är inte belånad sedan tidigare och denna typ av pant har senior status över eventuella 

andra skulder som Låntagaren kan pantsätta tillgången som säkerhet för i framtiden. 

> I praktiken innebär det att långivarna kan tillgodoräkna sig alla värden som går att utvinna från 

projektet om Låntagaren skulle komma på finansiellt obestånd och inte kunna återbetala lånet

> Eftersom projektet har en loan-to-value (LTV) på 77% innebär det att långivarna får sin investering 

återbetalad så länge projektets tilgångar kan säljas eller refinansieras till ett värde om minst 77% av 

den värdering som finns av de två tomterna samt de färdigställda lägenheterna. Det vill säga, 77% av 

26 mkr.  

Senior status
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> Att ha senior pant med s.k. bästa inomläge innebär att man som 

långivare har högsta prioritet framför andra borgenärer att återfå de 

pengar man har lånat ut. 

> Klarar inte låntagaren att återbetala det belopp inklusive ränta som 

långivaren har lånat ut, har långivaren rätt att kräva låntagaren på 

dessa pengar och realisera panten. I förlängningen om det går riktigt 

långt kan låneagenten försätta låntagaren i konkurs för att realisera 

återstående värden.

> I konkursförfarandet får den seniora långivaren betalt först av alla 

övriga eventuella långivare. Som senior långivare är man alltså högst 

prioriterad av de som har pant i bolagets tillgångar att få betalt.

Förklaring av senior pant
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Aktieägare

Juniort lån

Seniort lån

SÄKERHETER



> En oberoende värdering har utförts av Newsec som värderar det färdigställda huset till 26 000 000 kr.

> Denna värdering är utförd enligt beräkningsmodeller avsedda för standardhyreshus. Med tanke på de 
energiinstallationer som finns på plats redan från början kommer fastigheten däremot att ha mycket 
lägre löpande driftskostnader än ett standardhyreshus, vilket denna typ av värdering inte beaktar.

> På grund av detta förväntas husets värde något överstiga den värdering som är gjord av Newsec.

> Newsec har nyligen värderat enbart den obebyggda tomten till 3 500 000 kr.

Värdering av fastigheten
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VÄRDERING

26 mkr

Hyreshus

Mark 3,5 mkr

Newsecs värdering



 Den övergripande projektkalkylen beskriver kostnaderna för 

att uppföra hyreshuset

 Kapitalstrukturen beskriver hur kostnaden för uppförandet 

finansieras

 Rörelsekalkylen beskriver hur ekonomin i hyreshuset ser ut 

från Låntagarens perspektiv.  

Fastighetsförvärv - 675 000

Projektutvecklingskostnader - 2 500 000

Byggherrekostnader - 4 717 888

Markarbeten - 1 020 000

Kostad byggproduktion Derome - 20 400 000

Konst utsmyckning enligt avtal - 204 000

Förråd + Miljöstation - 500 000

Summa produktionskostnad 30 016 888

Totalt kapitalbehov 30 016 888

Byggnadskreditiv 27 516 888

Eget kapital 2 500 000

Övergripande projektkalkyl (kr) Kapitalstruktur (kr)

PROJEKTKALKYL
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Kassaflödesanalys (tkr)

Resultat före finansiella poster

År 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

(+) Hyror 821 1 658 1 674 1 691 1 708 1 725 1 759

(-) Vakans 0 -12 -13 -13 -13 -13 -13

(-) Driftkostnad -130 -265 -270 -276 -281 -287 -292

(-) Avsättning för underhåll -17 -35 -36 -37 -37 -38 -39

(=) Driftnetto (Dn) 674 1 346 1 355 1 365 1 377 1 387 1 415

Detta avser den löpande driften. 
Den standardmässiga kalkylen för 
driftskostnader och kostnader för 
underhåll är 340 kr/kvm/år.
De faktiska jämförbara 
kostnaderna för lågenergihus är 
under 200 kr/kvm/år. Låntagaren 
kan kalkylera med sådana 
kostnader först efter 12 mån drift.



Teckning sker månadsvis först till kvarn fram till sista
teckningsdag 3 mars 2019. Finansieringen kommer därefter
bolaget tillhanda, eller vid tidigare tidpunkt när
finansieringsrundan fulltecknas.

Lägenheterna byggs under 2019. Kapitalet 
används för att finansiera byggnationen 
som utförs av Derome. 

Hela lånet inklusive upplupen ränta för hela perioden
återbetalas senast i augusti 2020. Bolaget avser att
återbetala lånet genom refinansiering genom bank
av de färdigställda lägenheterna. Om försening skulle
ske utgår 5% ytterligare dröjsmålsränta under
förseningsperioden.
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Återbetalningsfönster
mars - augusti
20 mkr + ränta

Augusti

2020

TIDSPLAN FÖR DETTA LÅN

2019

Mars

Kapitalanskaffning
5 mkr
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RÄKENSKAPER

Scandinavian House Sweden AB Låntagaren

 Låntagaren är ett utpräglat projektbolag med relativt kort historik

 Låntagaren är helt obelånad sedan tidigare
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Mikael Engström  Styrelseledamot moderbolaget

 Mikael har lång och gedigen erfarenhet från finansbranschen. Efter universitetsstudier i både Sverige och USA med inriktning finans och 
fastigheter har han varit aktiv i finansbranschen sedan 1986. 

 Mikael har lång erfarenhet av finansiering till fastighetsprojekt och är involverad i upplägget för denna finansiering.

 Mikael var delaktig att bygga upp SBAB där han arbetade nära med företagets ledning som ansvarig för bolagets avdelning i Stockholm 
som hanterade 40 miljarder SEK i balansomslutning. Där samarbetade han med bolag som GE Capital, Morgan Stanley och flertalet
noterade fastighetsbolag i större finansieringstransaktioner. 

 Såsom styrelseordförande och VD för Låntagaren drar Göran nytta av alla sina tidigare erfarenheter inom bygg- och fastighetsbranschen. 
Utbildad civilingenjör från KTH och har varit aktiv i branschen sedan 1981. 

 Göran har lång erfarenhet som projektledare på NCC och Sweco AB innan han startade egen verksamhet. Han har utvecklat projekt både i 
Sverige och utomlands, i flera länder, ihop med erkända samarbetspartners som Skanska. 

 Vidbynäs Golfanläggning, vilken är känd som en av Sveriges bästa golfbanor, har Göran utvecklat och han sitter nu i dess styrelse.

Göran Lindberg Grundare, Ägare & Styrelseledamot

 Utbildad civilekonom och är projektledare samt operativt ansvarig för Scandinavian House projekt i Vara

 Mats har lång och relevant erfarenhet från bankväsendet där han arbetat med företagskrediter och finansieringsupplägg på Danske Bank. 

Sedan 2014 har han använt sin kunskap om finansiering och projektledning i fastighetsbranschen där han lett ett antal fastighetsprojekt.

 Kreditchef och värderingsman på Danske Bank i Linköping med 30 anställda

Mats Wengelin Projektledare

BEFATTNINGSHAVARE
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ORGANISATIONSSTRUKTUR

Scandinavian House Development AG

Lån: 20 mkr

Pant i fastighet med 
bästa rätt

Fastigheten: 
VARA PINJEN 11

Låntagaren:
Scandinavian House Sweden AB

100%

Pant över internlån

Scandinavian House Vara ABAktiepant (100%)

Scandinavian House Fastighetsholding AB

100%
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För att ett byggprojekt ska kunna färdigställas är en hel rad underentreprenörer inblandade som utför olika arbeten. Kvaliteten på 
underentreprenörerna utgör därmed i mångt och mycket vilken kvalitet projektet som helhet håller. I detta projekt är antalet entreprenörer 
lågt då Derome som erkänd aktör står för totalentreprenaden. Det gör organisationen enklare och lättare att överblicka. 

Vilka är det som bygger?

PROJEKTORGANISATION

 Newsec erbjuder fastighetsägare, investerare och hyresgäster ett brett utbud av tjänster inom förvaltning 

och rådgivning. Inom värdering är Newsec en erkänd aktör och har genomfört värderingar av fastigheter till 

ett värde över 1 400 miljarder kronor. 

Newsec Värdering

 Deromegruppen är Sveriges största familjeägda träindustri med anor från 1946. Trä är Deromes specialitet och 

arbetar med hela värdekedjan när skog blir till trävaror, hus, byggkomponenter och miljövänlig bioenergi. 

 Eftersom husen byggs till mycket hög miljöstandard är trä ett självklart val och Derome är då Sverige mest 

etablerade aktör och en mycket god samarbetspartner. 

Derome Totalentreprenör

 EasyCharging paketerar och erbjuder elbilsladdning, solkraft och vid behov batterilagring i en gemensam 

lösning där detta samverkar på ett för kunden optimalt och kostnadseffektivt sätt.

 Inom koncernen har bolaget bland annat genomfört större elladdningsprojekt i Örebro. EasyCharging tar sikte 

på att göra allas vår elektriska framtid lite enklare – och framförallt mycket mer hållbar.

Easycharging Leverantör av energiteknik
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Översikt

 Andelen av befolkningen som bor i en kommun med bostadsbrist är 

93%.

 Ett av få undantag är Helsingborg som hör till de kommuner som har 

byggt mer än genomsnittet de senaste åren vilket visar att för att 

lyckas lösa problemet med brist måste vi helt enkelt bygga fler 

bostäder.

 Även i kommuner där det råder balans på bostadsmarknaden är det 

ändå brist på bostäder i centralorten.

BOSTADSMARKNAD

 243 av Sveriges 290 kommuner rapporterar att de har 

bostadsbrist 2018. 

Bostadsmarknadsläget, 1983-2018

Källa: Boverket / hurvibor.se

160 000

0
2000 2018

Folkökning
Färdigställda 

bostäder

 Grafen visar befolkningsutvecklingen 

och antalet färdigställda bostäder från 

2000 - 2018. 

 Takten med vilken befolkningen i 

Sverige ökar har stigit markant på senare 

år och bostadsbyggandet har inte 

utvecklats i samma takt. 

Befolkningsutveckling och färdigställda bostäder

Hyresrätter

 Störst är bristen på hyresrätter. De senaste fem åren har det byggts 

184 000 bostäder i Sverige varav 38% är hyresrätter.

 Ungdomar och nyanlända har svårast att ta sig in på 

bostadsmarknaden men även äldre som vill flytta från villa till en 

mindre bostad.

 För dessa grupper behövs hyresrätter, dels mindre lägenheter och 

dels större tvåor och treor. 
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MILJÖBOSTÄDER

Klimatklivet – Beviljat stöd från Naturvårdsverket 

 Klimatklivet är ett statligt stöd för investeringar som minskar utsläppen av koldioxid.

 Stödet administreras av Naturvårdsverket och har sedan 2015 stöttat 2 317 projekt 

över hela landet.

 De främsta mottagarna av stödet har gått till uppförande av laddstationer, 

energikonvertering (byte till fosilfritt bränsle, anslutning till fjärrvärme) och transport.

 Klimatklivet stöttar projekt som har en hög klimatnytta per satsad krona.

 Åtgärderna förväntas minska Sveriges koldioxidutsläpp med 930 000 ton per år.

 De som har beviljats stödet måste rapportera till Naturvårdsverket om projektets 

resultat. Kostnaderna ska verifieras och utsläppsminskningen ska vara påvisbar.

Klimatsmart byggande

 Hyreshuset byggs med klimatsmarta val ända från stommen ut till utvändiga 

applikationer.

 Huset byggs i trä via Derome vilket är ett miljövänligt val. 

 Hyreshuset utrustas med solceller på taket som bidrar till att huset blir energieffektivt 

och har även möjlighet att sälja överproduktion av el på elnätet.

 Laddstolpar för elbilar monteras vid de tillhörande parkeringsplatserna, både 

snabbladdare och standardladdare.

 Dagvatten renas på plats genom en speciell fontän vilket också bridrar till god 

miljöpåverkan. På grund av detta fyller huset krav på rening av dagvatten både idag 

och för framtida skärpta krav. 
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REFERENSPROJEKT

Vidbynäs golf
Strax utanför Nykvarn, en dryg halvtimme med bil från 
centrala Stockholm, ligger Vidbynäs Golf känd som en 
av Sveriges bästa golfanläggningar. Projektet är 
genomfört av Göran Lindberg med bolag. 
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För hyresgästen Region Uppsala har Låntagaren 
framgångsrikt byggt en ny lokal för habilitering av 
barn och vuxna i Bålsta. Huset är känt som ”termos-
huset” p.g.a. dess låga energiförbrukning, som har 
legat på 30kWh/kvm/år. Som jämförelse förbrukar 
nyare flerfamiljshus på över 130kWh/kvm/år. 

REFERENSPROJEKT



23

I Nacka och i Bro har Scandinavian House designat 
och färdigställt villor direkt till slutkund.

REFERENSPROJEKT
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I Tegefjäll, Åre har Scandinavian House färdigställt 5 
flerfamiljshus av modulkonstruktion. 

REFERENSPROJEKT
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I samarbete med PCS Projektservice AB har 
Låntagaren konstruerat en lågenergi-förskola. Även 
detta projektet framställdes med modulkonstruktion.

REFERENSPROJEKT
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Givet ert nära samarbete med Vara kommun, hur stort är behovet av bostäder i Vara?
Det finns framför allt två grupper som har svårt att få ett lämpligt boende i Vara. Det är yngre människor som flyttar in i sin 
första eller nästan första bostad och det är äldre som vill flytta ut ur större bostäder och in i mer lättskötta bostäder med
hög standard. För dessa grupper finns inga bra hyresalternativ i Vara som har en hyreskö på flera hundra personer. 

I Vara kommun har det de senaste fem åren enbart byggts 63 hyreslägenheter. Det finns alltså ett underliggande behov 
för ytterligare hyresrätter i regionen. 

Varför finansierar inte bolaget köpet via bank då det finns så goda säkerheter?

Ett lokalt bankkontor har bedömt projektet som attraktivt och erbjudit Låntagaren en finansiering uppgående till halva 
det sökta byggnadskreditivet. Låntagaren ville redan före årsskiftet kunna sätta igång med byggnadsprojektet, varför 
finansiering säkrades i etapp 1 av detta erbjudandet under december.

FRÅGOR & SVAR



RISKFAKTORER

Följande riskfaktorer under detta avsnitt har tagits fram med anledning av Låntagarens, Scandinavian House Sweden AB (559034-1110), planerade skuldfinansiering via 

finansieringsplattformen SBP Nordic. Syftet med transaktionen är att finansiera byggnationskostnaden till för ett byggprojekt avseende nybyggnation av hyresrätter i Vara, där denna 

finansiering utgör en förutsättning för att Låntagaren skall kunna genomföra projektet i enlighet med nuvarande tidplan. Samtliga Långivare för denna lånefinansiering kommer under lånets 

fulla löptid att företrädas av Intertrust (Sweden) AB (”Låneagenten”). Att i någon omfattning delta i erbjudandet och gå in som Långivare medför vissa inneboende risker. En särskilt viktig 

förutsättning att ta i beaktande är den finansiella ställningen hos Låntagaren när beslut fattas rörande att som Långivare delta i investeringserbjudandet eller inte. Den generella 

utvecklingen för Låntagarens samlade verksamhet kan i stor utsträckning påverka dess resultatutveckling och finansiella ställning, vilket i slutändan kan påverka Låntagaren framtida 

återbetalningsförmåga. I detta avsnitt om riskfaktorer behandlas ett antal risker hänförliga till investeringserbjudandet och dessa är av såväl allmän, verksamhetsrelaterad som 

projektspecifik natur. Det är av största vikt att inse att det kan existera risker och osäkerhetsfaktorer som inte behandlas häri, antingen beroende på att de ännu inte är kända eller att de i 

nuläget inte bedöms vara väsentliga för Låntagarens förmåga att i framtiden fullgöra sina förpliktelser under villkoren för denna lånefinansiering. Ordningen i vilken riskfaktorerna nedan 

behandlas är inte presenterade i någon prioritetsordning utifrån hur överhängande de i dagsläget bedöms vara och potentiella Långivare bör noggrant studera innehållet i detta avsnitt för 

att själv kunna göra en egen riskbedömning innan någon handling att som Långivare ta del av investeringserbjudandet företas. 
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Allmänt

Makroekonomiska risker
I allmänhet påverkas fastighetsbranschen i stor utsträckning av den makroekonomiska 
utvecklingen, där faktorer som: konjunkturläge, regionalekonomisk utveckling, 
sysselsättningsutveckling, inflationsutveckling, räntenivåer, befolkningsutveckling 
övergripande produktionstakt för bostäder och den globala tillväxtutvecklingen kan spela en 
betydande roll. Vid stora makroekonomiska skiftningar eller externa ekonomiska chocker kan 
Låntagaren eller dess kunders och samarbetspartners finansiella ställning potentiellt påverkas 
negativt, vilket kan resultera i att Låntagarens framtida återbetalningsförmåga försämras. 

Marknadsrelaterade risker 
Fastighetsmarknaden kommer i bred mening alltid att vara en föränderlig marknad där värdet 
på fasta tillgångar varierar från tid till annan. Detta får som direkt följd att framtida 
marknadsvärden för såväl fast egendom som mark och fastighetsprojekt som helhet är 
omöjliga att med någon större exakthet bestämma. Det framtida värdet på ställda panter och 
säkerheter kan därför komma att förändras. Generellt sett när det gäller bygg- och 
fastighetsprojekt anses ett projekt som redan är helt eller delvis utsålt eller uthyrt före 
byggstart, mindre riskfyllt eftersom det är omöjligt att med exakthet säga hur marknaden för att 
få sålt eller uthyrt det som kommer att byggas under projekttiden kommer att se ut i framtiden. 
Även om betydande tid och resurser läggs ner på att göra värderingar och relevanta 
marknadsundersökningar för att få en uppfattning om fast egendoms framtida värde, finns inga 
garantier för att en sådan värdering är tillförlitlig även i framtiden. Eftersom det framtida värdet 
av den fastighet som nu skall uppföras grundar sig på hyresvärdet av densamma, är också 
projektets värde starkt beroende av den lokala efterfrågan för hyresrätter samt i en vidare 
mening också utbudet på marknaden för hyresbostäder.



Likviditetsrisk
Även om en tillgång utan tvivel innehar ett betydande värde är det inte säkert att detta värde 
omedelbart eller skyndsamt kan omsättas till likvida medel nu eller i framtiden. Det är inte ovanligt att 
realisationen av en fast och/eller lös egendoms värde kan bli en tidskrävande process och det är heller 
inte uteslutet att säljaren kan tvingas justera ned priset för att lyckas åstadkomma en relativt skyndsam 
försäljning. I händelse av att det visar sig svårt eller tidskrävande att genomföra en eventuell framtida 
försäljning av den under projekttiden uppförda hyresfastigheten, kan detta direkt påverka det framtida 
värdet av Låntagarens för lånet ställda säkerheter negativt. 

Lägre totalavkastning vid återbetalning i förtid

I enlighet med villkoren i lånedokumentationen har Låntagaren möjlighet att återbetala lånet upp till 6 

månader i förtid, räknat från datumet för lånets förfall. För en långivare blir i ett sådant fall effekten att 

den investerade summan återbetalas men med ett lägre räntebelopp jämfört med om lånet hade 

återbetalats på sista återbetalningsdag. Som långivare är det av största vikt att noggrant studera 

samtliga villkor för lånet som specificeras i för lånefinansieringen tillhörande lånedokumentation. 

Möjlighet att fullfölja borgensåtagande 
I de fall där låntagande bolag, moderbolag eller privatperson(er) åtar sig ett borgensåtagande som en 
del säkerhetsstrukturen för långivarna utgör detta ingen garanti för  framtida återbetalningsförmåga. 
Borgensmannens finansiella ställning behöver inte nödvändigtvis vara god och/eller kan ha  försämras 
sen den tidpunkt som borgensåtagandet ingicks. 

Löptidsrisk
Vid lån med lång återstående löptid är kreditrisken i normalfallet svårare att överblicka än vid 
motsvarande lån med en kortare löptid. De flesta riskfaktorer är att betrakta som förhöjda för lån med 
lång löptid jämfört med motsvarande lån med kortare löptid eftersom en mängd risker och 
osäkerhetsfaktorer kan komma att materialiseras under en längre tidsperiod.

Återbetalningsrisk 

Vid investering i lån utgörs avkastningen av räntan som erläggs vid samma tidpunkt som det utlånade 

beloppet återbetalas vid lånets löptids slut. Det finns flera risker som kan påverka Låntagarens 

verksamhet och återbetalningsförmåga. För att lånets återbetalning skall kunna äga rum krävs att 

Låntagaren har tillräckliga medel för att fullfölja sina åtaganden senast vid den i enlighet med 

låneavtalet fastställda tidpunkten för återbetalning, samt att Låntagaren faktiskt genomför 

återbetalningen i praktiken.  

Konkursrisk 
Grunden för all affärsverksamhet är egentligen att allt kan hända och fastighetsbranschen utgör inget 
undantag. Oförutsedda händelser kan drabba även den mest seriösa projektägaren trots att avsikterna 
med ett visst projekt eller verksamheten som helhet varit odelat goda. Trots att alla projekt och 
projektägare genomgår en noggrann granskning, även av en oberoende tredje part, kan inga faktiska 
garantier lämnas mot att det projektägande bolaget går i konkurs under löptiden för lånet. Låntagaren 
måste lämna tillfredställande säkerheter för lånet i form av panter och säkerheter, vilket ger Långivarna 
ett bättre skydd än bolagets aktieägare vid en konkurssituation. Den totala säkerhetsmassan för lånet 
till trots är det dock inte säkert att hela det utlånade beloppet inklusive upplupen ränta kan återbetalas 
till Långivarna i händelse av att det låntagande bolaget försätts i konkurs. Långivaren kompenseras 
därför för att bära denna risk genom den årsränta lånet ger. För att som Långivare inte vara lika 
beroende av utvecklingen för ett enskilt fastighetsprojekt anses det generellt sett mer fördelaktigt ur 
riskspridningssynpunkt att fördela sina fastighetsinvesteringar över flera olika projekt. 
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Säkerhetsrisk 
Värdet för de säkerheter som är ställda för lånet kan förändras under löptiden och utgör därför ingen 
garanti för full återbetalning av långivarnas kapital. Värdet av pant i fastigheter är exempelvis beroende 
av att den pantsatta tillgången faktiskt kan avyttras till ett pris som räcker till för att återbetala det 
utstående lånebeloppet samt upplupen ränta. Värdet på aktiepant och företagsinteckningar är 
exempelvis beroende av att det pantsatta bolaget har realiserbara tillgångar. Vid utställning av 
moderbolagsgaranti är det betalningsförmåga och tillgångsvärden hos det låntagande bolagets 
moderbolag som utgör återbetalningsförmågan. Som investerare bör man utvärdera säkerheterna 
noggrant samt vara medveten om att det kan ta tid att återfå kapitalet vid en eventuell pantrealisation, 
oavsett pantens kvalitet. Det finns också en risk för att panten vid en realisation visar sig betinga ett 
betydligt lägre värde än det på förhand förväntade. 

Risk associerad med belåningsgrad
En så låg belåningsgrad som möjligt rekommenderas i allmänhet för att minska riskerna för en 
långivare, även om just en lägre belåningsgrad i vissa fall kan leda till en lägre ränta. Den i normalfallet 
högsta belåningsgraden för projekt som marknadsförs på plattformen SBP Nordic är i 
storleksordningen 85 %, men denna nivå ska inte uppfattas som absolut och varierar beroende på 
projektförutsättningarna som helhet och den underliggande säkerhetsstrukturen för lånet.

Risk för utebliven refinansiering och tilläggsfinansiering 

För de fall där Låntagaren har behov av ytterligare tilläggsfinansiering kan det generellt bli svårare att få 

om flera befintliga pantsättningar av Låntagarens tillgångar redan finns. Kreditgivare kan avskräckas 

från att låna ut pengar om det finns ett stort antal utställda säkerheter och panter sedan tidigare. Skulle 

ett projekt inte förflyta enligt plan kan det överhuvudtaget vara svårt att hitta ytterligare finansiering 

eller refinansieringsmöjligheter, framför allt för en relativt sett mindre projektägare med en redan 

avsevärd volym upptagen belåning. Vissa fastighetsprojekt kan vara direkt eller indirekt beroende av 

ytterligare finansiering eller refinansiering, vilket utgör en risk för misslyckad återbetalning om sådan 

tilläggsfinansiering eller refinansiering av någon anledning inte kan säkras och/eller Låntagaren vid 

återbetalningstillfället är insolvent. 

Långivarnas rättigheter och intressen är under lånets löptid beroende av Låneagenten 

En direkt följd av att gå in som långivare under erbjudandet som detta informationsmaterial avser, är att 

man samtycker till att under lånets löptid företrädas av Låneagenten gentemot Låntagaren i alla 

ärenden relaterade till lånetransaktionen. Även om Låneagentens roll under lånets löptid är att agera i 

Långivarnas bästa intresse föreligger en risk för att Låneagenten inte lyckas utföra sina skyldigheter på 

ett riktigt sätt eller att det råder delade meningar mellan enskilda Långivare och Låneagenten rörande 

vilka åtgärder som bör vidtas i Långivarnas bästa intresse. 

Risker hänförliga andrahandsmarknaden för underliggande enkla skuldebrev 

Från den dag då lånets löptid inleds kommer SBP efter bästa förmåga att vara behjälpliga, för 

låneandelar för lån förmedlade genom den digitala finansieringsplattformen SBP Nordic, med att 

uppfylla önskade ägarbyten under löptiden för de enkla skuldebreven. Förekomsten av en 

andrahandsmarknad har givetvis en positiv effekt för möjligheten att konvertera ett skuldebrev till 

likvida medel under lånets löptid, men det är samtidigt av största vikt att förstå att en sådan 

andrahandsmarknad på intet sätt utgör någon garanti för att ett specifikt skuldebrev helt eller delvis 

faktiskt går att sälja vidare. I likhet med alla andra marknader krävs att det finns åtminstone en 

intresserad köpare och att både köparen och säljaren sedan kan enas om ett pris för att en faktisk 

transaktion på andrahandsmarknaden skall kunna äga rum. I händelse av brist på köpare eller säljare, 

samt eventuella matchningsproblem mellan de olika parterna på andrahandsmarknaden, blir följden 

att långivarna inte kan realisera hela eller delar av skuldebrevets värde förrän slutlig låneåterbetalning 

sker. I sådant fall sker återbetalning av Låntagaren utefter givna villkor i enlighet med den tillhörande 

lånedokumentationen för skuldfinansieringen i fråga. 
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Endast begränsad legal och finansiell granskning 
Även om det inför denna lånefinansiering genomförts en granskning av Låntagarens legala och 

finansiella ställning, har denna granskning varit begränsad av tillgången till dokumentation avseende 

specifika aspekter rörande Låntagaren och projektspecifika tillgångar. Detta eftersom dessa aspekter 

bedömts direkt eller indirekt utgöra del av den underliggande säkerhetsstrukturen för de enkla 

skuldebreven som agerar som underliggande tillgång för lånefinansieringen i fråga. Det kan dock finnas 

andra både direkta och/eller indirekta finansiella och legala risker, associerade med koncernen av 

vilken Låntagaren utgör en del och som skulle kunna påverka Låntagarens finansiella ställning och 

framtida återbetalningsförmåga negativt.

Risk för avvikelser från framåtblickande uttalanden 
I materialet som tagits fram av Låntagaren med anledning av denna lånefinansiering 

(”Informationsmaterialet”) förekommer från tid till annan framåtblickande uttalanden. I de fall där 

formuleringar som ”uppskattar”, ”tror”, ”bedömer”, ”förväntar sig” eller liknande förekommer refererar 

de till Låntagarens, eller dess lednings, uppfattning baserat på nuvarande förväntningar vilka per 

definition är förenade med risker och osäkerhet. Framåtblickande uttalanden baseras till att börja med 

på ett antal antaganden, som även om de i nuläget uppfattas som rimliga, kan påverkas av väsentliga 

osäkerhetsfaktorer rörande exempelvis marknadsläge, ekonomi, verksamhet och konkurrenssituation. 

Det är därför av största vikt att inse att faktiska utfall kan komma att avvika avsevärt från vad som 

förväntades med utgångspunkt från tidigare gjorda framåtblickande uttalanden. 

Kommersiell risk 
Det finns risker relaterade till den affärsrörelse Låntagaren bedriver. Gällande fastigheter genereras 

intäkter primärt genom ett positivt driftnetto, värdeökning i fastigheter eller genom försäljning. Externa 

faktorer så som marknadsläge, räntenivåer, finansieringsvillkor, kompetens och erfarenhet,  val av 

leverantörer, tillstånd, entreprenörer etc. kan komma att påverka Låntagarens kommersiella framgång. 

Det finns även risk att Låntagaren under löptiden för lånefinansieringen förvärvar eller investerar i 

mindre attraktiva projekt som kan resultera i en ogynnsam affär.

Risker associerade med tillgång på historik 
Många fastighetsprojekt sker i nybildade aktiebolag för att på ett enklare vis kunna förvalta eller sälja 
fastigheten då dess uppförande är klart. Förfarandet är i sig ingenting konstigt men det kan försvåra 
processen att utvärdera om ett projekt är av god kvalitet eller ej. Det är i normalfallet svårare att dra 
slutsatser om kvaliteten i ett projekt vid begränsad tillgång på historik, i vilket fall riskbedömningen 
försvåras, eftersom det inte finns lika mycket tillgängligt material i form av bokslut, finansiell situation, 
betalningsförmåga etc. Även om en fastighetsutvecklare har en lång historik av framgångsrika projekt 
bakom sig utgör sådan historik på intet sätt någon garanti för att fastighetsutvecklarens framtida 
projekt också blir framgångsrika. 

Finansieringsrisk 
Förutsättningarna för Låntagarens övriga befintliga finansieringslösningar eller kreditlinor, kan komma 

att förändras under tidsperioden för lånets löptid, vilket i förlängningen skulle kunna påverka 

Låntagarens kapitaltillgång, likviditetssituation och återbetalningsförmåga negativt.

Byggnationsrisk 
När det gäller fastighetsutvecklingsprojekt kan det inte uteslutas att oförutsedda omständigheter 

rörande byggnationen framkommer någon gång under projekttiden. Att innan byggnationen har 

startats investera tid och resurser i ett gediget projekteringsarbete minskar givetvis den här typen av 

risker, men oavsett vilket kan det aldrig helt uteslutas att omständigheter framkommer under 

projekttiden som försvårar att framarbetade kalkyler och tidsplaner för det aktuella byggprojektet 

förblir intakta i praktiken. 

Samarbetsrisk 

Det finns flera för projektägaren utomstående faktorer som måste förflyta enligt plan för att ett 

nybyggnationsprojekt skall kunna färdigställas i enlighet med den på förhand utarbetade 

projektplanen. Om exempelvis leverantörskedjan av insatsprodukter och material, som är nödvändiga 

för att byggnationen, inte kan leverera produkter enligt överenskommelse uppstår risker för försening 

och/eller ökade kostnader för projektet som helhet. Vid användning av underentreprenörer för olika 

delar av byggnationen är det givetvis viktigt att dessa kan leverera ett arbete i enlighet med 

överenskommelse, annars uppkommer även här risker för att projektet inte kan färdigställas enligt plan. 
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Risk associerad med vakansgrad
Även om det just nu råder en uttalad brist på hyresrätter kan det ej uteslutas att den lokala marknaden 

för hyresrätter ser helt annorlunda ut i framtiden. Politiska ställningstaganden på lokal- och riksnivå kan 

drastiskt förändra förutsättningarna för antalet hyresrätter som byggs framöver. En central del för 

värdet på en hyresfastighet är dess vakansgrad, d.v.s. andelen av den totala uthyrbara ytan för 

fastigheten som saknar hyresgäst. Om det efter hyresfastighetens färdigställande skulle visa sig svårt att 

få fastigheten uthyrd, kan detta resultera i en betydande vakansgrad, vilket i sin tur gör att 

hyresfastigheten i fråga betingar ett lägre värde i relation till om den hade varit fullt  uthyrd. 

Behov av tilläggsfinansiering och refinansiering

I Låntagarens nuvarande finansiella plan ingår att i omgångar under uppförandetiden ta upp 

finansiering för att täcka merparten av byggnationskostnaden för hyresfastigheten i fråga. Låntagaren 

har också för avsikt att återbetalning av lånebelopp samt betalning av upplupen ränta till långivarna vid 

lånets löptids slut skall äga rum genom refinansiering av lånet med den helt färdigställda  

hyresfastigheten som säkerhet. Även om utsikterna i nuläget bedöms som goda för att planerad 

tilläggsfinansiering och slutgiltig refinansiering skall kunna säkras, kan inga garantier lämnas för att 

dessa planer faktiskt kan omsättas till verklighet i framtiden. Det är heller inte nödvändigtvis så att 

hyresfastigheten kommer att betinga den värdering som i dagsläget gjorts. Sådana 

fastighetsvärderingar kan antas vara korrelerade med värdeutvecklingen för reala tillgångar, såsom 

fastigheter, över tid och därför också direkt bero på övergripande makroekonomiska utvecklingar.
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> Att agera långivare till en projektägare/ett enskilt fastighetsprojekt är en 
fastränteinvestering och ingen deposition på ett bankkonto och omfattas därför 
inte av den statliga insättningsgarantin.

> Investeringsinstrumentet är ett enkelt skuldebrev och kan inte inhysas inom en 
kapitalförsäkring eller ett ISK-konto.

> Eftersom finansieringsplattformen SBP Nordic är en helt digital och automatiserad 
lösning har den fördelen att vara en mycket smidig lösning för investerarna, till 
skillnad från den absoluta merparten av andra placeringsalternativ.

Ej insättningsgaranti, kontotyp

> Alla fastighetsprojekt som läggs upp på SBP Nordic har granskats av en oberoende 
tredjepartsgranskare, i form av en utomstående projektkonsult med inriktning mot 
byggsidan.

> Alla projektägare som tillåts söka finansiering genom plattformen har genomgått en 
intern kundkännedomsprocess och kreditprövning.

Kontroll

> Crowdfunding är den finansieringsform för fastighetsprojekt som just nu och de 
senaste åren vuxit mest i både Sverige och globalt.

> Den årliga räntan för långivarna är fast och avkastningsnivån påverkas inte alls 
under löptiden, varken av utvecklingen på den svenska räntemarknaden eller i 
ekonomin som helhet.

> Det är du som långivare, tillsammans med andra privatpersoner och företag, som 
skapar förutsättningar för att fastighetsprojektet ska kunna startas igång i närtid.

> Inom ramarna för låneavtalet har låntagaren rätt att förkorta eller förlänga lånets 
löptid med upp till 6 respektive 3 månader, räknat från lånets ursprungliga 
förfallodag. I händelse av en förkortning av löptiden återbetalas lånebeloppet i sin 
helhet tillsammans med upplupen ränta endast för den del av lånets löptid som 
förflutit. Skulle låntagaren däremot välja att förlänga lånets löptid tillkommer en 
ytterligare dröjsmålsränta om 5 procentenheter på hela lånebeloppet för den 
tidsperioden som överskrider lånets ursprungliga löptid. 

Din investering

BRA ATT VETA SOM LÅNGIVARE
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 Låneagenten in överenskomna panter för förvaring under lånets löptid. Först när detta är 

gjort skickas betalningsinstruktioner ut.

 När du som investerare har mottagit betalningsinstruktionen ska kapitalet föras över inom 

anvisad tidsram.

2. För över kapital

 Skuldebrevet skickas ut via den digitala signeringstjänsten GetAccept. Avtalet blir juridiskt 

bindande i samband med att skuldebrevet undertecknas med BankID eller liknande säker 

verifiering under förutsättning att finansieringsrundan blir fulltecknad under tidsperioden 

projektet är öppet för teckning.

1. Skriv under skuldebrevet

 Lånesumman inklusive räntan kommer i sin helhet återbetalas i samband med lånets 

förfall. Låntagaren har möjlighet att återbetala lånet upp till 6 månader i förtid.

3. Invänta återbetalning av lånebelopp och räntebetalning 
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