
INFORMATIONSMEMORANDUM 
CONCENT HOLDING AB (publ)

Concent är ett nationellt fastighetsutvecklingsbolag som skapar hem och mötesplatser. Med hjär-
ta, samhällsansvar och finansiella resurser utmanar vi de stora bjässarna i branschen. Det handlar 
om att skapa ett resultat där kvalitet, miljö, ekonomi och människa är i balans. I praktiken betyder 
det att vi utvecklar hyresrätter med fokus på ungdomar och studenter, bostadsrätter som fler 
har råd med och platser där människor möts i form av gallerior, skolor, idrottsarenor och andra 
mötesplatser. Det goda samhället bygger vi nämligen tillsammans. Läs mer på www.concent.se.



vIkTIG INFORMATION  

Vissa Definitioner 
Med ”Concent” eller ”Bolaget”, avses beroende på sammanhanget, Concent Holding AB (publ), organisationsnummer 556970-5671 eller den koncern 
vari Concent Holding (publ) är moderbolag, Med ”Koncernen” avses den koncern i vilken Concent är moderbolag. Med ”Nordic MTF” avses en mark-
nadsplats som drivs av Nordic Growth Market NGM AB. Med ”Memorandumet” avses föreliggande informationsmemorandum som upprättats inför 
av upptagandet till handel av Bolagets aktie av serie B på Nordic MTF. Med ”Euroclear Sweden” avses Euroclear Sweden AB, org. nr. 556112-8074. 
Hänvisning till ”kr” eller ”kronor” avser svenska kronor. ”KSEK” avser tusen svenska kronor, ”MSEK” avser miljoner svenska kronor och”MDR” avser 
miljarder svenska kronor. ”kvm” avser kvadratmeter. Med ”Mangold” avses Mangold Fondkommission AB.

Viktig information 
Notera att all information som lämnas i detta Memorandum noga bör övervägas, i synnerhet såvitt avser de specifika faktorer som nämns i avsnittet 
”Riskfaktorer” som beskriver vissa risker som en investering i Concents aktier av serie B innebär. Detta Memorandum har upprättats med anledning av 
föreliggande notering av Bolagets aktier av serie B på Nordic MTF. Inga nya aktier kommer att emitteras i samband med noteringen.

Framtidsinriktade uttalanden, marknadsinformation med mera
Detta Memorandum innehåller framtidsinriktade uttalanden som återspeglar Concents aktuella syn på framtida händelser samt finansiell, operativ och 
övrig utveckling. Framtidsinriktad information kan urskiljas genom att den inte uteslutande avser historiska eller aktuella sakförhållanden eller genom 
att den kan innefatta ord såsom ”kan”, ”ska”, ”förväntas”, ”tros”, ”uppskattas”, ”planeras”, ”förbereds”, ”beräknas”, ”har för avsikt att”, ”prognostiseras”, 
”försöker” eller ”skulle kunna”, eller negationer av sådana ord och andra variationer därav eller jämförbar terminologi. Dessa framtidsinriktade uttalan-
den gäller endast per dagen för Memorandumet. Concent gör ingen utfästelse om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framtidsinriktade 
uttalanden till följd av ny information, framtida händelser eller dylikt. Även om Concent anser att förväntningarna som beskrivs i sådana framtidsinrik-
tade uttalanden är rimliga, finns det ingen garanti för att dessa framtidsinriktade uttalanden förverkligas eller visar sig vara korrekta. Följaktligen bör 
presumtiva investerare inte lägga otillbörlig vikt vid dessa och andra framtidsinriktade uttalanden. I avsnittet ”Riskfaktorer” finns en beskrivning, dock 
inte fullständig, av faktorer som kan medföra att faktiskt resultat eller utveckling skiljer sig avsevärt från historisk information eller från framtidsin-
riktade uttalanden. Memorandumet innehåller historisk marknadsinformation och prognoser. Viss information har inhämtats från utomstående källor 
och Concent har återgett sådan information korrekt i detta Memorandum. Även om Bolaget anser dessa källor vara tillförlitliga har ingen oberoende 
verifiering gjorts, varför riktigheten eller fullständigheten i informationen inte kan garanteras. Marknadsstatistik är till sin natur förenad med osäker-
het och reflekterar inte nödvändigtvis faktiska marknadsförhållanden. Värdet av jämförelser av statistik för olika marknader är begränsat av flera 
anledningar, bland annat genom att marknaderna definieras olika samt att informationen kan ha insamlats genom användande av olika metoder och med 
olika antaganden. Viss statistik i detta Memorandum har sammanställts av Concent, i vissa fall på basis av olika antaganden. Även om Bolaget anser 
att sammanställningsmetod och antaganden är rimliga har dessa endast i begränsad omfattning kunnat bekräftas eller verifieras mot oberoende källor. 
Mot bakgrund av det uppmärksammas läsaren av Memorandumet särskilt på att marknadsstatistik som presenteras i Memorandumet är förenad med 
osäkerhet och att ingen garanti kan ges för dess riktighet. Såvitt Bolaget känner till, och kan försäkra genom jämförelse med annan information som 
offentliggjorts av de tredje parter varifrån informationen hämtats, har dock inga uppgifter utelämnats på ett sätt som skulle göra den återgivna informa-
tionen felaktig eller missvisande. Vissa siffror i detta Memorandum har varit föremål för avrundning. Detta medför att vissa tabeller inte synes summera 
korrekt. Detta är fallet till exempel då belopp anges i tusen- eller miljontal och förekommer särskilt i avsnitten ”Finansiell översikt”, ”Kommentarer till 
den finansiella utvecklingen” och ”Kapitalstruktur och annan finansiell information” samt i den finansiella rapporten som införlivats genom hänvisning.

Bolagets aktier av serie B kommer att handlas på Nordic MTF under kortnamnet COHO MTF B. Handeln i bolagets aktier kan följas i realtid på www.
nordicmtf.se. Aktieägare, övriga aktörer på aktiemarknaden och allmänheten kan kostnadsfritt prenumerera på bolagets pressmeddelanden och ekono-
miska rapporter genom Nordic Growth Markets nyhetstjänst NG News, www.ngnews.se.

Nordic MTF är Nordic Growth Markets lista för handel i icke börsnoterade aktier. En investerare bör ha i åtanke att aktier som handlas på Nordic 
MTF inte är börsnoterade och att bolaget därför inte omfattas av samma regelverk till skydd för aktieägare som börsnoterade bolag. På Nordic MTF 
gäller således inte lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument, lagen (2006:451) om offentliga uppköpser-
bjudanden på aktiemarknaden, Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 om tillämpning av internationella 
redovisningsstandarder (IFRS). Däremot gäller kollegiet för Svensk Bolagsstyrnings “Takeoverregler för vissa handelsplattformar“. Enligt regler för 
bolag vars aktier är listade på Nordic MTF gäller dessutom att bolaget på sin hemsida ska ha en förteckning över de personer som har insynsställning i 
bolaget och transaktioner som dessa utför.

Handeln på Nordic MTF sker i Nordic Growth Markets handelssystem, Elasticia, under avdelningen Nordic MTF Stockholm, vilket innebär att 
samtliga Nordic Growth Markets medlemmar kan handla i aktierna. Kursinformationen distribueras i realtid till bland annat SIX, Reuters, Infront och 
ledande internetportaler med finansiell inriktning. Handeln kan också följas i realtid på www.nordicmtf.se.

MTF står för Multilateral Trading Facility och är hämtat från MiFID (Markets in Financial Instruments Directive). På Nordic MTF ansvarar Nordic 
Growth Market, en av Sveriges två börser med tillstånd från Finansinspektionen, för övervakningen av de listade bolagen och handeln i bolagens aktier.
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DEFINITIONER OCH FöRkORTNINGAR
”Concent” eller ”Bolaget” avser Concent Holding AB (publ), 
organisationsnummer 556970-5671.
”Euroclear” avser Euroclear Sweden AB.
”Nordic MTF” avser en marknadsplats som drivs av Nordic 
Growth Market NGM AB.
”Koncernen” avser den koncern i vilken Concent Holding AB 
(publ) är moderbolag.
”kr” eller ”kronor” avser svenska kronor. ”KSEK” avser tusen 
svenska kronor, ”MSEK” avser miljoner svenska kronor och
”MDR” avser miljarder svenska kronor.
”kvm” avser kvadratmeter.
”Mangold” avser Mangold Fondkommission AB.
”Memorandumet” avser detta informationsmemorandum.
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Memorandumsammanfattningar består av informationskrav uppställda i ”punkter”. Punkterna är num
rerade i avsnitten a–e (a.1–e.7). Sammanfattningen i detta Memorandum innehåller alla de punkter 
som krävs i en sammanfattning för aktuell typ av värdepapper och emittent. eftersom vissa punkter 
inte är till  lämpliga för alla typer av Memorandum kan det finnas luckor i punkternas numrering. Även 
om det krävs att en punkt inkluderas i sammanfattningen för aktuell typ av värdepapper och emittent, 
är det möjligt att ingen relevant information kan ges rörande punkten. Informationen har då ersatts 
med en kort beskrivning av punkten tillsammans med angivelsen ”Ej tillämplig”.

Sammanfattning

AvSNITT A – INTRODUkTION OCH vARNINGAR

A.1 Introduktion  
och varningar

Denna sammanfattning bör betraktas som en introduktion till Memorandumet. Varje beslut 
om att investera i de värdepapper som erbjuds ska baseras på en bedömning av Memorandu-
met i sin helhet från investerarens sida. Om yrkande avseende uppgifterna i Memorandumet 
anförs vid domstol kan den investerare som är kärande i enlighet med medlemsstaternas 
nationella lagstiftning bli tvungen att svara för kostnader för översättning av Memorandumet 
innan de rättsliga förfarandena inleds. Civilrättsligt ansvar kan endast åläggas de personer 
som lagt fram sammanfattningen, inklusive översättningar därav, men endast om samman-
fattningen är vilseledande, felaktig eller oförenlig med de andra delarna av Memorandumet 
eller om den inte, tillsammans med andra delar av Memorandumet, ger nyckelinformation för 
att hjälpa investerare i övervägandet att investera i det värdepapper som erbjuds.

A.2 Samtycke till finansiella 
mellanhänders använd
ning av Memorandumet

Ej tillämplig. Finansiella mellanhänder har inte rätt att använda Memorandumet för efterföl-
jande återförsäljning eller slutlig placering av värdepapper.

AvSNITT B – EMITTENT OCH EvENTUELL GARANTIGIvARE

B.1 Firma och handels
beteckningar

Bolagets registrerade firma är Concent Holding AB (publ) med organisationsnummer 
556970-5671. Bolaget har ansökt om listning på Nordic MTF med planerad första handelsdag 
den 7 juli 2015. Bolaget planeras att handlas under kortnamnet COHO MTF B.

B.2 Emittentens säte och 
bolagsform

Bolaget har sitt säte i Stockholm och dess associationsform är aktiebolag. Bolaget är bildat i 
Sverige och bedriver verksamhet enligt svensk lagstiftning.

B.3 Beskrivning av 
emittentens  
verksamhet

Concent är ett fastighetsutvecklingsbolag som utvecklar fastigheter från första idé till nyck-
elfärdig byggnad, med fokus på bostäder i Stockholm och andra stor- och universitetsstäder. 
Projekten säljs till långsiktiga ägare vid olika faser i utveck- lingen, och Bolaget är således 
inte ett fastighetsföretag som äger och förvaltar fastigheter.

Concent har tre verksamhetsområden:
- Bostad
- Kommersiella fastigheter
- Samhällsfastigheter

Fastighetsutveckling 
Inom fastighetsutveckling arbetar Concent främst med utveckling i egen regi, men erbjuder 
också vissa strategiskt viktiga kunder Bolagets tjänster på konsultbasis.



SAMMANFATTNING

3

B.4a Trender avseende emit
tenten och de branscher 
i vilka emittenten är 
verksam

Efterfrågan på bostäder i Stockholm förväntas vara fortsatt stor under under överskådlig 
framtid då det råder en extrem brist på bostäder i stor- och universitetsstäder i allmänhet och 
Stockholm i synnerhet. En historiskt låg nivå på bostadsbyggandet i kombination med en 
stadigt ökande befolkning borgar för en fortsatt stor efterfrågan. Mot bakgrund av en hög till- 
växt, förbättrad omvärldskonjunktur och en underliggande stark svensk ekonomi förväntas 
bostadsmarknaden ha en positiv utveckling under kommande år.

B.5 Beskrivning av koncer
nen och emittentens 
ställning inom denna

Concent är moderbolag inom Koncernen som består av 21 hel- och delägda dotterbolag.

B.6 Större aktieägare, kon
troll över Bolaget samt 
anmälningspliktiga 
personer

Nedanstående tabell visar Concents större aktieägare.

Ägare Ak A Ak B kapital %
 

 Röster %

CONCENT INTRESSENTER  AB 0 28  476 132 34,7 20,5

FASANIA AB  0 7 385 624 9,0 5,3

INDUSTRIQ AB 0 6 222 216 7,6 4,5

SJOSALFAR AB 1 575 000 4 500 000 7,4 14,6

QUANTUM LEBEN AG    0 4 069 401 4,9 2,9

SkAUNE AkTIEINvEST AB 1 575 000 2 093 996 4,5 12,9

RöNNSkÄRS Båk 1 575 000 2 093 995 4,5 12,9

TIGERSTEDT FöRvALTNING AB 1 575 000 2 093 995 4,5 12,9

NORDkING AB 0 1 400 000 1,7 1,0

vALORLIFE LIFE INS LTD 0 1 030 554 1,2 0,7

övRIGA AkTIEÄGARE (243 ST) 0 16 396 571 20,0 11,8

6 300 000 75 762 484 100,00 100,00

B.7 Utvald finansiell infor
mation i sammandrag

Nedanstående tabeller och kommentarer är ett utdrag från Concent Holdings koncernredo- 
visning avseende perioden 8 september – 31 december 2014. Eftersom Koncernen formellt 
bildades i september 2014 saknas finansiell historik för tidigare räkenskapsår. Informatio- 
nen nedan är hämtad ur Koncernens reviderade årsredovisning vilken är upprättad enligt 
Bokföringsnämndens allmänna råd och den svenska årsredovisningslagen. Nedanstående 
sammandrag av Koncernens räkenskaper bör läsas tillsammans med Koncernens reviderade- 
årsredovisning med tillhörande noter för perioden 8 september – 31 december 2014, vilken 
har införlivats i Memorandumet genom hänvisning.

Resultaträkning, kSEk
20140101 

  20141231

Intäkter 304 612

Rörelsens kostnader 45 541

Rörelseresultat 259 071

Resultat före skatt 267 759

Skatt på årets resultat 3 046

Årets resultat 270 810

Balansräkning, kSEk 141231

Anläggningstillgångar 596 112

Omsättningstillgångar 47 241

Summa tillgångar 643 353

Eget kapital 271 310

Minoritetsintresse 5 577

Avsättningar 296

kortfristiga skulder 366 170

Summa eget kapital och skulder 643 353

Nettoomsättningen under 2014 uppgick till 304,6 MSEK. Av nettoomsättningen fördelar
sig 294,8 MSEK på fastighetsutvecklingsverksamhet och 9,8 MSEK på konsultverksamhet. 
Rörelseresultatet uppgick till 259,1 MSEK motsvarande en rörelsemarginal på 85,1 %. All 
produktion sker i projektbolagen varav ett antal sålts under året vilket gör att den redovisade 
rörelsemarginalen i Koncernen är mycket hög. Då försäljningsintäkter redovisas i samband 
med försäljning av projektbolag gör detta att det kan förekomma stora svängningar i omsätt- 
ning och resultat mellan olika kvartal.
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B.8 Proformaredovisning Den 24 mars 2014 bildades Concent Holding AB och den 8 september 2014 bildades en 
koncern genom förvärvet av Concent Utveckling Holding AB. I Concent Utveckling Holding 
fanns vid förvärvstidpunkten ett antal fastighetsprojekt i olika dotterbolag. I syfte att visa 
hur Koncernens resultat- och balansräkning gestaltat sig om Koncernen varit verksam i 
nuvarande omfattning sedan 1 april 2014, har föreliggande proformaredovisning för Concent 
Holding AB upprättats.

koncernens resultaträkning proforma  
aprildecember 2014, kSEk

Concent  
Holding
 sepdec

Justeringar
 apraug

Proforma
         aprdec

Rörelsens intäkter

konsultveksamhet 9 834 12 9881) 22 822

Fasrighetsutvecklingsverksamhet 294 773 9 4082) 304 181

övriga rörelseintäkter 5 133) 8

Summa intäkter 304 612 22 383 326 995

Rörelsens kostnader

övriga externa kostnader 22 382 20 4144) 42 796

Personalkostnader 7 326 6 4165) 13 742

Avskrivningar och nedskrivningar 15 706 2206) 15 926

övriga rörelsekostnader 127 0 127

Summa rörelsens kostnader -45 541 -27 050 -72 591

Rörelseresultat 259 071 -4 667 254 404

övriga finansiella intäkter (emission) 9 903 0 9 903

Finansiella intäkter och kostnader 1 215 1 7027) 2 917

Resultat före skatt 267 759 -6 369 261 390

Skatt 3 046 1 6248) 4 670

Minoritetens andel 5 0 5

PERIODENS RESULTAT 270 810 -4 745 266 065

B.9 Resultatprognos Ej tillämpligt.

B.10 Revisions anmärkning Ej tillämpligt. Det finns ingen anmärkning i revisionsberättelsen.

B.11 Otillräckligt  
rörelsekapital

Ej tillämpligt. Det är Bolagets bedömning att det befintliga rörelsekapitalet är tillräckligt för 
de aktuella behoven under den kommande tolvmånadersperioden vid tidpunkten för godkän- 
nande av detta Memorandum.

AvSNITT C – vÄRDEPAPPER

C.1 värdepapper och ISIN Listningen avser aktier i Concent av serie B (ISIN-kod SE0006731691).

C.2 Denominering Aktierna är denominerade i SEK.

C.3 Totalt antal Aktier i 
Bolaget

Bolagets registrerade aktiekapital uppgår till 500 000 kronor, fördelat på 6 300 000 aktier av 
serie A samt 75 762 484 aktier av serie B. Varje aktie har ett kvotvärde om 0,006 kronor. 

Justeringar 
1) Justering för löpande konsultverksamhet 
2) Justering för försäljning av fastighetsprojekt 
3) Justering av intäkter 
4) Justering av löpande kostnader för perioden av 8 månader 
5) Justering för löpande personalkostnader 
6) Justering för löpande avskrivningar av materiella anläggningstillgångar 
7) Justering för löpande räntekostnader 
8) Justering för uppskjuten skatt
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C.4 Rättigheter som 
sammanhänger med 
värdepapperen

Varje aktie av serie A berättigar till 10 röster och varje aktie av serie B berättigar till 1 röst på 
bolagsstämman. Aktieägare får vid bolagsstämma rösta för det fulla antalet av de ägda och 
företrädda aktier utan begränsning i rösträtten. Aktierna medför lika rätt till andel i Bolagets 
tillgångar och vinst samt till eventuellt överskott i händelse av likvidation. Beslut om vinstut-
delning fattas av bolagsstämman och utbetalas genom Euroclears försorg. Rätt till utdelning 
tillkommer den som på den av bolagsstämman fastställda avstämningsdagen var registrerad 
som ägare i den av Euroclear förda aktieboken.

C.5 Inskränkningar i den fria 
överlåtbarheten

Ej tillämplig. Aktierna är inte föremål för några överlåtelsebegränsningar.

C.6 Upptagande till handel Bolaget har för avsikt att ansöka om notering på Nordic MTF, med planerad första handels-
dag den 7 juli 2015. Bolaget planeras att handlas under kortnamnet COHO MTF B.

C.7 Utdelningspolicy Concents ambitionsnivå är att ge en stabil utvecklingsnivå över tiden. Resultatet för 2015 
kommer att återinvesteras i rörelsen för att möjliggöra en stark utveckling och därmed en 
ökad substanstillväxt. Långsiktigt planerar Concent att dela ut 50 procent av nettoresultatet 
alternativt 50 procent av det genererade kassaflödet och från 2016 är ambitionen att utdelning 
kommer att ges.

AvSNITT D – RISkER

D.1 Huvudsakliga risker 
avseende till emittenten 
och dess verksamhet

Bolaget har identifierat ett antal riskfaktorer som bedöms skulle kunna ha en väsentlig
negativ inverkan på Koncernens verksamhet, resultat och finansiella ställning, påverka Bola-
gets framtidsutsikter, och/eller medföra att värdet på Bolagets aktier minskar. Riskfaktorerna 
är inte rangordnade efter sannolikhet, betydelse eller potentiell påverkan på aktierna eller 
Koncernens verksamhet, resultat eller finansiella ställning och gör inte anspråk på att vara 
uttömmande.

Huvudsakliga risker relaterade till Bolaget och/eller branschen utgörs av:
• Projektrisker – Projektutveckling av fastigheter medför ett antal risker vilka var och en 

kan medföra en väsentlig negativ inverkan på Koncernens verksamhet, resultat och finan- 
siella ställning. Sådana risker och faktorer inbegriper exempelvis tillgång till kompetens, 
tillstånd och myndigheters beslut, tillgång till finansiering, förmåga att producera vad 
marknaden efterfrågar, kalkylering och tekniska risker. Skulle någon av de ovan beskrivna 
riskerna realiseras skulle det kunna ha en väsentlig  negativ inverkan på Koncernens verk-
samhet, resultat och finansiella ställning.

• Beroende av lagar, tillstånd och beslut - Bolagets verksamhet regleras och påverkas av ett 
stort antal olika lagar och regelverk såväl som olika processer och beslut relaterade till 
dessa regelverk, både på politisk och tjänstemannanivå. Det finns en risk att Bolaget i fram-
tiden inte beviljas de tillstånd eller erhåller de beslut som krävs för att bedriva och utveckla 
verksamheten på ett önskvärt sätt. Skulle någon av de ovan beskrivna riskerna realiseras 
skulle det riskera att ha en väsentlig negativ inverkan på Koncernens verksamhet, resultat 
och finansiella ställning.

D.2 Huvudsakliga risker av
seende värdepapperna

Huvudsakliga risker relaterade till Bolagets aktier utgörs av:
• Oförutsebara framtida aktiekurser och likviditetsrisk. Aktiekursen för aktierna kan bli 

föremål för betydande fluktuationer, till följd av en förändrad uppfattning på aktiemarkna-
den avseende aktierna, på grund av olika omständigheter och händelser, som till exempel 
ändringar i tillämpliga lagar och andra regler som påverkar Bolagets verksamhet eller 
förändringar i Bolagets resultat och utveckling.

• Framtida utdelning - Utdelning får ske endast om det finns utdelningsbara medel hos 
Bolaget, och under förutsättning att sådant beslut framstår som försvarligt. Vidare kan 
aktieägarna, som huvudregel, inte besluta om högre utdelning än vad som föreslagits eller 
godkänts av styrelsen. Endast under vissa förutsättningar har bolagsstämman rätt att beslu-
ta om viss utdelning efter begäran av minoritetsaktieägarna. Mot bakgrund av de beskrivna 
restriktionerna riskerar utdelning på aktierna i Bolaget att helt eller delvis utebli.
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Riskfaktorer

En investering i Concent innefattar risker. Ett antal faktorer påverkar, eller kan påverka, concents 
verksamhet direkt eller indirekt. nedan beskrivs, utan särskild prioriteringsordning eller anspråk på att 
vara uttömmande, de riskfaktorer och förhållanden som anses vara av väsentlig betydelse för bolagets 
verksamhet och framtida utveckling. Ytterligare riskfaktorer som för närvarande inte är kända för con  
cent, eller som bolaget för närvarande anser vara obetydliga, kan i framtiden ha en väsentlig negativ 
inverkan på concents verksamhet, finansiella ställning och ställning i övrigt.

RISkER RELATERADE TILL BOLAGET, 
BRANSCHEN OCH MARkNADEN
Makroekonomiska faktorer
Branschen i vilken Concent verkar påverkas i stor utsträck- 
ning av makroekonomiska faktorer såsom den allmänna 
konjunkturutvecklingen, tillväxten, sysselsättningen, pro- 
duktionstakten för nya lokaler, förändringar i infrastruktur, 
befolkningstillväxt, inflationen och räntenivåerna. Concent är 
särskilt exponerat mot makroekonomiska faktorer som påver- 
kar Stockholmsområdet eftersom att det är Bolagets främsta 
marknad. Om en eller flera av dessa faktorer skulle utvecklas 
negativt, skulle det kunna ha en väsentlig negativ inverkan på 
Koncernens verksamhet, resultat och finansiella ställning.

Projektrisker
Concents verksamhet omfattar till stor del projektutveckling 
av fastigheter. Det är således en förutsättning för Bolagets 
fortsatta utveckling att sådana projekt kan genomföras med 
ekonomisk lönsamhet. Möjligheten att genomföra projektut- 
veckling av fastigheter med ekonomisk lönsamhet är bland 
annat beroende av ett antal faktorer såsom att Concent kan 
bibehålla och rekrytera nödvändig kompetens inom bland an- 
nat projektering, produktionsledning och försäljning, erhålla 
nödvändiga tillstånd och myndigheters beslut samt upphandla 
entreprenader för projektens genomförande på för Bolaget 
acceptabla villkor. Vidare är Concents projektutveckling av 
fastigheter beroende av löpande tillförsel och finansiering av 
nya projekt på för Bolaget acceptabla villkor, innefattande 
bland annat tillgång till nya fastigheter för nybyggnation.

Möjligheten att genomföra projektutveckling av fast- 
igheter med ekonomisk lönsamhet kan dessutom bland 
annat påverkas av om projekten i tillräcklig grad svarar 
mot marknadens efterfrågan, om efterfrågan eller pris på 
fastigheter generellt förändras, bristande planering, analys 
och kostnadskontroll, förändringar i skatter och avgifter, samt 
andra faktorer som kan leda till fördröjningar eller ökade eller 
oförutsedda kostnader i projekten. Vid såväl nyproduktion 
som vid fastighetsförvaltning förekommer tekniska risker. 
Dessa inkluderar risk för konstruktionsfel, andra dolda fel 
eller brister, skador samt föroreningar. Om sådana tekniska 
problem skulle uppstå kan det komma att medföra förse- 
ningar av planerade nyproduktioner, eller ökade kostnader för 
nyproduktion och förvaltning av Bolagets fastigheter. Vidare 
finns en risk att Bolaget inte kommer att erhålla nödvändiga 

myndighetsbeslut eller tillstånd för nyproduktion eller ändrad 
användning av förvärvade fastigheter, eller att förändringar
i tillstånd, planer, föreskrifter eller lagstiftning leder till att 
fastighetsutvecklingsprojekt försenas, fördyras eller inte alls 
kan genomföras. Om en eller flera av ovanstående faktorer 
skulle utvecklas negativt eller om någon av de ovan beskrivna 
riskerna skulle realiseras, skulle det ha en väsentlig negativ 
inverkan på Koncernens verksamhet, resultat och finansiella 
ställning.

Beroende av lagar, tillstånd och beslut
Bolagets verksamhet regleras och påverkas av ett stort antal 
olika lagar och regelverk såväl som olika processer och beslut 
relaterade till dessa regelverk, både på politisk och på tjäns- 
temannanivå. Bland annat plan- och bygglagen, byggnormer, 
säkerhetsföreskrifter och regler kring tillåtna byggmaterial 
har stor inverkan på Bolagets verksamhet samt kostnader för 
och möjligheter att utveckla fastigheterna på önskvärt sätt. 
Det finns en risk att Bolagets tidigare och nuvarande tolkning 
av lagar och regler är felaktig, eller att sådana lagar och regler 
kan komma att förändras i framtiden. Det finns även en risk 
att lagar och regler gör att Bolaget inte kan använda Koncer- 
nens fastigheter på avsett sätt, eller att detta endast kan göras 
med fördyrningar eller förseningar. För att Koncernens fastig- 
hetsprojekt ska kunna utvecklas som avsett krävs vidare olika 
tillstånd och beslut, innefattande bland annat detaljplaner och 
olika former av fastighetsbildningar, vilka beviljas och ges 
av bland annat kommuner och myndigheter, och som beslutas 
både på politisk och på tjänstemannanivå. Det finns en risk att 
Bolaget i framtiden inte beviljas de tillstånd eller erhåller de 
beslut som krävs för att bedriva och utveckla verksamheten 
på ett önskvärt sätt. Vidare finns en risk att beslut överklagas, 
och därför fördröjs, eller att beslutspraxis eller den politiska 
viljan eller inriktningen i framtiden förändras på ett för 
Bolaget negativt sätt. Skulle någon av de ovan beskrivna ris- 
kerna realiseras skulle det riskera att ha en väsentlig negativ 
inverkan på Koncernens verksamhet, resultat och finansiella 
ställning.

Beroende av nyckelpersoner
Koncernen och dess verksamhet är beroende av ett antal 
nyckelpersoner, däribland ledande befattningshavare och 
personer med specialistkompetens. Dessa nyckelpersoner har 
lång erfarenhet av och kompetens avseende projektutveckling 
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av fastigheter samt fastighets- och bostadstransaktioner. Om 
nyckelpersoner lämnar Koncernen riskerar det att ha en vä- 
sentlig negativ inverkan på Koncernens verksamhet, resultat 
och finansiella ställning.

Finansieringsrisk
Koncernens verksamhet, särskilt avseende utveckling av fast- 
igheter, finansieras bl.a. genom lån från externa långivare och 
räntekostnader är en, för Koncernen, inte obetydlig kostnads- 
post. En stor del av Koncernens verksamhet utgörs av pro- 
jektutveckling av fastigheter, vilka kan komma att fördröjas 
eller drabbas av oförutsedda eller ökade kostnader på grund 
av faktorer inom eller utom Bolagets kontroll. Om sådana 
omständigheter inträffar riskerat det att innebära att projekten 
inte kan slutföras innan lånen förfaller, eller att sådana ökade 
kostnader inte ryms inom beviljade kreditfaciliteter. Om 
Bolaget inte skulle kunna erhålla finansiering för förvärv eller 
utveckling, förlängning eller utökning av befintlig finansie- 
ring eller refinansiering av tidigare erhållen finansiering, eller 
bara kan erhålla sådan finansiering på oförmånliga villkor 
riskerar det att få en väsentlig negativ inverkan på Koncer- 
nens verksamhet, resultat och finansiella ställning.

Geografiska risker 
Utbud och efterfrågan avseende fastigheter och därmed av- 
kastningen på fastighetsinvesteringar skiljer sig mellan olika 
geografiska marknader och kan komma att utvecklas på olika 
sätt inom olika geografiska marknader. Concent har ett flertal 
pågående och planerade projekt som dock är fokuserade på 
Stockholm. Det finns en risk att efterfrågan sjunker i Stock- 
holm eller på övriga geografiska marknader, vilket riskerar
att ha en negativ effekt på Concents resultat och finansiella
ställning.

Kreditrisk 
Kreditrisk definieras som risken att Concents motparter inte 
kan uppfylla sina finansiella åtaganden mot Concent. Det 
finns en risk att Bolagets befintliga och potentiella kunder 
hamnar i ett sådant finansiellt läge att de inte kan uppfylla 
sina finansiella åtaganden eller i övrigt avstå från att fullgöra 
sina förpliktelser. Kreditrisk inom finansverksamheten upp-
står bland annat vid placering av likviditetsöverskott samt vid 
erhållande av lång- och kortfristiga kreditavtal. Det finns en 
risk att Concents motparter inte kan uppfylla sina åtaganden. 
Om motparter inte kan uppfylla sina åtaganden gentemot 
Concent riskerar det att få en väsentlig negativ inverkan på 
Concents verksamhet, resultat och finansiella ställning.

Ränterisk 
Concents verksamhet finansieras förutom av eget kapital till 
stor del av upplåning från kreditinstitut och annan form av 
upplåning. Ränterisken definieras som risken att förändringar 
i ränteläget påverkar Concents räntekostnad. Räntekostna- 
derna påverkas, förutom av omfattningen av räntebärande 
skulder, främst av nivån på aktuella marknadsräntor, kreditin- 
stitutens marginaler samt av vilken strategi Concent väljer för 
bindningstiden på lånen. Ju längre genomsnittlig räntebind 
ningstid Concent har på sina lån ju längre tid tar det innan en 
ränteförändring får genomslag i Bolagets räntekostnader. En 
högre räntenivå och ökade räntekostnader riskerar att få en 
väsentlig negativ inverkan på Concents verksamhet, resultat 
och finansiella ställning.
 

Tvister
Concent riskerar att bli inblandat i tvister eller krav, exem- 
pelvis avseende entreprenader inom ramen för den löpande 
verksamheten. Sådana tvister riskerar att vara tidskrävande 
och medföra kostnader, vars storlek inte alltid kan förutses. 
Tvister riskerar därmed att ha en väsentlig negativ inverkan 
på Koncernens verksamhet, resultat och finansiella ställning.

Förändrade redovisningsregler
Concents verksamhet påverkas av de redovisningsregler som 
tillämpas i Sverige, inklusive internationella redovisnings- 
regler. Det innebär att Koncernens redovisning, finansiella 
rapportering och interna kontroll i framtiden kan komma på- 
verkas av och behöva anpassas till förändrade redovisnings- 
regler eller förändrad tillämpning av sådana redovisningsreg- 
ler. Detta riskerar att medföra osäkerhet kring Koncernens 
redovisning, finansiella rapportering och interna kontroll 
och riskerar även att negativt påverka Bolagets redovisade 
resultat, balansräkning och egna kapital vilket skulle kunna 
ha en väsentlig negativ inverkan på Koncernens verksamhet, 
resultat och finansiella ställning.

Ledande befattningshavare, övrig personal och 
operationell risk 
Operationell risk definieras som risken att drabbas av förlus- 
ter på grund av bristfälliga rutiner. Concents anställda besitter 
kunskap, erfarenhet och engagemang som är viktig för Con- 
cents framtida utveckling. Concent har också ett stort antal 
underkonsulter knutna till Bolaget. Concent skulle påverkas 
negativt om ett flertal av dess anställda eller underkonsulter 
samtidigt skulle lämna Concent eller om Bolagets administra- 
tiva säkerhet och kontroll skulle brista.

Konkurrens 
Concent verkar i en bransch som är utsatt för konkurrens. 
Concents framtida konkurrensmöjligheter är bland annat 
beroende av Concents förmåga att ligga i framkant och snabbt 
reagera på befintliga och framtida marknadsbehov. Concent 
kan därför tvingas göra kostnadskrävande investeringar, 
omstruktureringar eller prissänkningar för att anpassa sig till 
en ny konkurrenssituation. En ökad konkurrens skulle kunna 
verka negativt på Concents resultat och finansiella ställning.

RISkER RELATERADE TILL  
AkTIERNA 
Oförutsebara framtida aktiekurser och 
likviditetsrisk
Aktiekursen kan bli föremål för betydande fluktuationer, till 
följd av en förändrad uppfattning på aktiemarknaden avse- 
ende aktierna, på grund av olika omständigheter och händel- 
ser, som till exempel ändringar i tillämpliga lagar och andra 
regler som påverkar Bolagets verksamhet eller förändringar i 
Bolagets resultat och utveckling. Aktiemarknader kan från tid 
till annan uppvisa betydande fluktuationer avseende pris och 
volym som inte behöver vara relaterade till Bolagets verksam- 
het eller framtidsutsikter. Därutöver kan Bolagets resultat och 
framtidsutsikter, från tid till annan, komma att vara lägre och 
sämre än förväntningarna från aktiemarknaden, analytiker 
eller investerare. 



RISkFAkTORER

8

Aktieägare med betydande inflytande
Concents största aktieägare Concent Intressenter AB äger 
idag cirka 35 procent av B-aktierna och kontrollerar cirka 21 
procent av rösterna i Bolaget. 
    Alla A-aktier ägs av fyra bolag, se sid 35. Vidare ägs och 
kontrolleras Fasania AB och Industriq AB av släkten Fah-
lander. Ägarna till dessa bolag har släktband och kontrollerar 
direkt och indirekt tillsammans med Concent Intressenter 
83,6 procent av rösterna.
    Det finns en risk att dessa ägares intressen kan komma 
att skilja sig från övriga aktieägares intressen och att detta 
inflytande kan ha en väsentlig negativ påverkan på aktiernas 
marknadsvärde.

Framtida aktieförsäljningars eller nyemissioners 
påverkan på aktiekursen
Concent har inte möjlighet att förutse i vilken utsträckning 
Bolagets aktier kommer att säljas av dess aktieägare. Vissa 
större aktieägare har förbundit sig att under en viss tidsperiod 
inte sälja eller på annat sätt överlåta sina aktier i Concent utan 
skriftligt samtycke från Mangold, så kallad lock-up. Efter ut-
gången av lock-up-perioden har dessa aktieägare rätt att fritt 
sälja eller på annat sätt överlåta sina aktier i Concent. 
    Aktieägarna  med lock-up är Tigerstedts förvaltning AB, 
Rönnskärs Båk AB , Sjosalfar AB, fram t o m 2016-04-30. 
Detsamma gäller Concent Intressenter AB, förutom 4 000 
000 aktier som är undantagna. Därtill kan Bolaget i framtiden 
komma att emittera aktier eller andra värdepapper för att 
exempelvis kunna genomföra förvärv eller andra investe-
ringar. Nyemissioner, försäljningar eller andra överlåtelser av 
ett betydande antal aktier, eller misstankar om att sådana ny-
emissioner, försäljningar eller andra överlåtelser kan komma 
att ske, riskerar att medföra en väsentlig negativ påverkan på 
aktiernas marknadsvärde.

Framtida utdelning
Enligt svensk lag beslutar bolagsstämman om utdelning. Ut- 
delning får ske endast om det finns utdelningsbara medel hos 
Bolaget, och under förutsättning att sådant beslut framstår 
som försvarligt. Vidare kan aktieägarna, som huvudregel, 
inte besluta om högre utdelning än vad som föreslagits eller 
godkänts av styrelsen. Endast under vissa förutsättningar har 
bolagsstämman rätt att besluta om viss utdelning efter begä- 
ran av minoritetsaktieägarna. Mot bakgrund av de beskrivna
restriktionerna riskerar utdelning på aktierna i Bolaget att helt 
eller delvis utebli.
 
Listningskrav
Bolaget har ansökt om upptagande till handel av Bolagets ak-
tier på Nordic MTF. För det fall Bolaget, efter att upptagande 
till handel skett, framgent inte lever upp till de listningskrav 
som Nordic MTF ställer, kan Bolagets aktier komma att avlis-
tas. Om Bolagets aktier avlistas, eller inte tas upp till handel 
på Nordic MTF, riskerar marknadsvärdet på aktierna att 
minska väsentligt samtidigt som en försäljning av innehavda 
aktier försvåras eller helt omöjliggörs.
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Bakgrund och motiv

Concent är ett välrenommerat fastighetsutvecklingsbolag som utvecklar och säljer bostäder, samhällsfastigheter samt kom- 
mersiella fastigheter i form av projekt. Med hjärta, samhällsansvar och ett entreprenöriellt synsätt i en konservativ bransch 
utmanar Concent de stora bjässarna i branschen. Primärt fokus är på Stockholm men också övriga stor- och universitetsstäder är 
attraktiva marknader för framför allt bostadsutveckling.

Concent har intern kompetens inom en fastighets hela livscykel: från första idé till nyckelfärdiga byggnader och kan också 
ta hand långsiktig förvaltning och uthyrning till sina kunder. Detta skapar möjlighet till nöjda kunder, full kontroll och goda 
marginaler i en växande marknad.

Concent AB har sedan starten 1998 utvecklat och levererat ett stort antal fastigheter så som bostäder, samhällsfastigheter 
och kommersiella fastigheter. Concent AB har byggt upp en stark kund- och referenslista med bl.a. många bostadsprojekt och 
kommersiella projejkt som Waterfront Building, Münchenbryggeriet, Barents Center Galleria, Eriksbergs Köpcentrum och 
Försvarsmaktens Centrallager. Under 2014 förvärvade Concent en projektutvecklingsorganisation samt en projektportfölj inne-
hållande byggrätter om cirka 140 000 kvm inom bostäder, kommersiella fastigheter och samhällsfastigheter.

Concent AB ś långa erfarenhet inom fastighetsutveckling och Concents växande projektportfölj tillsammans med Bolagets 
entreprenöriella synsätt ger stora möjligheter för fortsatt stark utveckling. Bolaget ser möjligheter för kraftig tillväxt inom 
bostadsutvecklingen och också inom samhällsfastigheter och kommersiella fastigheter där behovet ständigt ökar. Den extrema 
bostadsbristen kommer inte försvinna under överskådlig tid och Concent AB ś goda track-record inom samhällsfastigheter och 
kommersiella fastigheter gör att det finns goda möjligheter för tillväxt även inom det området.

Den planerade listningen av Concents aktier på Nordic MTF, bedöms främja Bolagets fortsatta utveckling och tillväxt. List-
ningen bedöms också ge ökad uppmärksamhet och varumärkeskännedom, stärka förtroendet från befintliga och potentiella nya 
kunder, leverantörer, banker, medarbetare, media och investerare samt förstärka Bolagets position på kapitalmarknaden. Detta 
medför stimulerande krav på organisationen och en ökad kunskap om Concent.

Stockholm den 22 juni 2015

Concent Holding AB (publ) 
Styrelsen

Styrelsen för Concent Holding AB (publ) är ansvarig för innehållet i detta Memorandum. Styrelsen försäkrar härmed att 
alla rimliga försiktighetsåtgärder har vidtagits för att säkerställa att uppgifterna i detta Memorandum, såvitt styrelsen vet, 
överensstämmer med de faktiska förhållandena och att ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka dess innebörd. 
I de fall information kommer från tredje man har informationen återgivits korrekt och, såvitt Concent kan känna till och 
försäkra genom jämförelse med annan information som offentliggjorts av berörd tredje man, inga uppgifter har uteläm-
nats på ett sätt som skulle göra den återgivna informationen felaktig eller missvisande.
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VD har ordet

Sedan Concent AB bildades 1998 har mycket hänt. Fram till
2013 var Bolaget ett traditionellt konsultföretag med många 
uppmärksammade projekt och långa kundrelationer. Med 
prestigeuppdrag som projektledning av Stockholm Waterfront 
och den stora renoveringen av Münchenbryggeriet samt ut- 
veckling av flertalet bostadsprojekt har Concent etablerat sig 
som en respekterad samarbetspartner när det gäller värdeska- 
pande fastighetsutveckling.

en utmanare som levererar
Idag är Concent något mer. I början av 2014 togs beslutet 
att nyttja kompetensen inom Concent AB för att utveckla 
fastigheter i egen regi. Med sexton års erfarenhet av fastig-
hetsutveckling i olika stadier har vi arbetat i hela processen 
från planläggning, exploatering, projektering och construc-
tion management till försäljning och förvaltning. Concent har 
också under 2014 förvärvat en redan upparbetad projekt-
portfölj innehållande byggrätter om cirka 140 000 kvm inom 
bostäder, kommersiella fastigheter och samhällsfastigheter. 
Vissa projekt från projektportföljen har under året utvecklats 
vidare och avyttrats.

Med en breddad ägarbas, finansiell kompetens och en 
entreprenöriell organisation som tänker annorlunda i en 
konservativ bransch har vi skapat en lönsam utmanare som 
levererar.

med samhällsansvar i åtanke
Inom fastighetsutveckling säger många att de bygger bostäder 
och kommersiella lokaler. Vi på Concent säger istället att vi 
skapar hem och mötesplatser. Skillnaden i ord kan tyckas 
vara liten men det är också de små detaljerna som gör de stora 
skillnaderna i vår bransch.

I praktiken innebär det att vi, med fokus på Stockholm och 
dess akuta bostadsbrist och stora inflyttning, utvecklar min-
dre hyresrätter där priserna och hyrorna är som högst, mindre 
bostadsrätter som fler har råd med och platser där människor 
möts i form av gallerior, skolor, arbetsplatser m.m. Vi tar ett 
helhetsansvar och arbetar från första idé till nyckel- färdiga 
byggnader, alltid med fokus på god ekonomi, kvalitet, miljö 
och ett stort samhällsansvar i åtanke.

Nu tar vi nästa stora steg.

mot en listning
De senaste sex månaderna har varit intensiva på kontoret. 
Concent har med hjälp av Mangold Fondkommission ansökt 
om notering på Nordic MTF. Med ett bolag som är listat får 
vi en närmare koppling till finansmarknaden. Listningen 
planeras till den 7 juli 2015.

med sikte framåt
Exploateringen av projekten i portföljen, fortsatta förvärv av 
attraktiva byggrätter, en stor orderstock och ett upparbetat 
nätverk med kapitalstarka kunder av nyproducerade hyres- 
rättsfastigheter förväntas ge ytterligare avtryck och starka 
resultat i Bolagets finanser redan under 2015.

Vi hoppas du vill vara med oss in i nästa fas av utvecklingen!

Runar Söderholm
VD, Concent Holding AB (publ)
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Marknadsöversikt

ekonomisk utveckling
Efter ett svagare 2013 och till viss del 2014 ser den svenska 
ekonomin ut att vara på väg mot ljusare tider under 2015. Då 
exportens andel av BNP fortfarande är hämmad, drivs

tillväxten i ekonomin främst av en hög aktivitet i byggsek-
torn samt en ökning av hushållens konsumtion. Den årliga 
BNP- tillväxten förväntas öka till 2,9 procent år 2015.

Den svaga exporten beror primärt på det fortsatt osäkra 
globala ekonomiska läget. Exporten förväntas dock stiga 
inom de närmaste åren tack vare en stark utveckling på 
viktiga exportmarknader som Norge, Danmark och Tyskland. 
Den svaga återhämtningen i världsekonomin gör dock att ex- 
porttillväxten förväntas stanna vid 2,4 procent för att därefter 
stiga med 5,2 procent 2015 och 2016, en långsam uppgång sett 
i ett historiskt perspektiv.

Låg inflation, skattesänkningar, sjunkande arbetslöshet 
och en ökande förmögenhet inom hushållen har drivit på en 
ökning av hushållens konsumtionsgrad. Hushållens konsum- 
tion beräknas öka från 2,7 procent år 2014 till 3,0 procent år 
2015. Hushållens sparande ligger idag på en förhållandevis 
hög nivå, vilket indikerar på en dystrare framtidstro om den 
ekonomiska utvecklingen.

Arbetslösheten bedöms gradvis fortsätta sjunka under 2015 
och 2016, men en stark ökning för befolkningen i arbetsför ål- 
der till följd av ökad invandring de närmaste åren talar för att 
nedgången blir långsam. I slutet av 2016 ligger arbetslösheten 
kvar en bit över 7 procent.

Inflationstrycket kommer att förbli lågt under hela prognos- 
perioden. På kort sikt talar dock mycket för att KPIF-måttet 
bottnade på noll i mars och att årstakten blir något högre 
framöver. Den viktigaste inflationskraften på kort sikt är det 
senaste årets försvagning av kronan. Andra bidrag till en nå- 
got högre inflation kommer också från något högre energipri- 
ser och från livsmedelspriserna när effekterna av nuvarande 
nedgång faller ur tolvmånaderstalen.

utveckling på Bostadsmarknaden
Bostadsbyggandet i Sverige har länge legat på en låg nivå 
jämfört med de flesta andra europeiska länder, och det har 
skapat problem. Många menar att Sverige som helhet lider av 
bostadsbrist och att den växer snabbt. Enligt Boverkets defini- 
tion har marknaden gått från balans till stort underskott under 
bara de senaste 10 åren. Framför allt är det gapet mellan folk- 
mängd och byggande som är särskilt påtagligt i storstäderna.

Stigande inkomster, låga räntor, låga amorteringar och 

en stor befolkningstillväxt har lett till en hög efterfrågan på 
bostäder. Då de olika aktörerna på utbudssidan av bostads- 
marknaden inte kunnat svara på denna efterfrågan har det lett 
till en stor brist på bostäder och en obalans på bostadsmark- 
naden. Produktionen på marknaden hämmas också av en brist 
på konkurrens på utbudssidan.2

Den stora bristen på hyresrätter skapar en högre efterfrågan 
på bostäder. Skattesystem och reglering skapar också en s.k. 
”lock-in” effekt hos bostadsägare vilket leder till att bostads-
marknaden inte fungerar effektivt.

Trots en stark byggnadssektor jämfört med de senaste tjugo 
åren, kan bostadsmarknaden fortfarande inte tillfredsställa 
den ökade efterfrågan på marknaden. Mängden påbörjade 
bostadsbyggen indikerar att investeringarna inom byggbran- 
schen ökade mellan 15 och 20 procent under 2014, vilket inte 
är i närheten av att täcka ens inflyttningen.

Den ökade efterfrågan och det otillräckliga utbudet på 
bostäder har lett till en kraftig ökning av priserna på bostads- 
marknaden.
    

långa köer till hyresrätter
I Stor-Stockholm och Stor-Göteborg står var femte invånare i 
bostadskön och i Uppsala län drygt var fjärde invånare. I Stor-
Malmö står ”bara” var tjugonde invånare i bostadskön. I de 
fyra storstadsområdena står för närvarande 755 000 svenskar 
i bostadskön. För att bygga bort köerna skulle det, med 
nuvarande boendetäthet i beståndet, behövas ungefär 350 000 
nya lägenheter. Med nuvarande byggtakt om cirka 10 000 
hyreslägenheter per år kommer bostadsbristen öka kraftigt 
istället för att minska, då bara Stockholms invånarantal ökar 
med cirka 40 000 personer varje år.

Det är inte bara den låga byggtakten som har skapat det 
stora underskottet av hyresrätter. Bostadsbeståndet har också 
förändrats dramatiskt de senaste åren. Anledningen är främst 
att andelen bostadsrätter relativt ökat betydligt mer än hyres-
rätter. Mellan 1997 och 2012 minskade antalet hyreslägenhe-
ter med 94 000 samtidigt som antalet bostadsrättslägenheter 
ökade med 234 000. Bara i Stockholm omvandlades 110 000 
hyresrätter till bostadsrätter under första decenniet 2000.

Även kommuner som har balans eller överskott på bostäder 
rapporterar in brist på just hyreslägenheter. Bristkommunerna 
blir dessutom hela tider fler. I en undersökning 2013 uppgav 
246 kommuner, eller 85 procent, brist på hyreslägenheter. 
Året innan var det 242 kommuner. 

I många av kommunerna finns det tydliga planer för 

1 http://www.boverket.se/globalassets/publikationer/dokument/2014/marknadsrapport-maj-2014.pdf
2 http://www.svt.se/nyheter/ekonomi/stora-vinster-bakom-hoga-byggpriser
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nybyggnation, men ändå anser en majoritet att det behövs byg-
gas mer med hänsyn till den stora efterfrågan. Framför allt 
saknas lägenheter med ett och två rum med kök. 

Brett politiskt stöd för  
BostadsByggande
”Bostadspolitiken är en nationell angelägenhet. Bostads-
bristen ska mötas med ökat bostadsbyggande, inte minst i 
hyresrätter. Målet är minst 250 000 nya bostäder till år 2020. 
En bostadsmiljard införs till kommunerna för ökat byggande. 
Kreditgivningen för nybyggnation stärks. Miljonprogrammets 
flerbostadshus ska moderniseras på ett socialt och miljömäs-
sigt hållbart sätt”.  
– Stefan Löfvén, Regeringsförklaringen 2014.

Socialdemokraterna har tillsammans med Miljöpartiet drivit 
en tydlig politik som ska stimulera bostadsbyggande. Även 
Alliansen presenterade i valrörelsen paketet Sverigebyg-
get som syftade till att bygga 300 000 nya bostäder. Än så 
länge råder osäkerhet kring den exakta utformningen av de 
planerade satsningarna, men klart är att reformerna kommer 
att innefatta incitament för att öka byggandet.

Socialdemokraternas regeringsförklaring lyfter fram
att det till år 2020 ska byggas minst 250 000 nya bostäder. 
Förslaget ska stimuleras genom en särskild byggbonus för 
studentbostäder och små hyreslägenheter, men också genom 
stärkt kreditgivning för nybyggnation med tre miljarder 
kronor från statliga banken SBAB. Miljöpartiet föreslog 
innan valet ett stöd motsvarande 2 800 kr/kvm för nybyggda 
studentbostäder.

Bostadsbristen kostar bara i Stockholm, enligt konsultfö- 
retaget WSP, upp till 660 MDR i utebliven tillväxt och unga 
vuxnas möjlighet att förverkliga sina livsdrömmar minskar 
för varje år på grund av ökad bostadsbrist. Den före detta 
bostadsministern Stefan Attefall lägger stor skuld på kom- 
munerna. Budskapet är tydligt:
”Kommunerna måste ta ett betydligt större ansvar för att lösa 
bostadsekvationen. Det är riktigt att kommunerna har ett 
viktigt ansvar gällande bostadsförsörjningen. Men kommu-

nernas handlingsutrymme styrs till stora delar av staten: vilka 
regler vi har, hur finansieringen ser ut, hur politiskt prioriterad 
frågan är ”.

Riksbanken sänkte reporäntan till historiska - 0,25 procent 
den 25 mars 2015. Riksbankschefen menar att nu är det 
andra aktörers ansvar att se till att bostadsmarknaden inte 
överhettas. Ett stort ansvar faller på regeringen. Debatten 
om amorteringskrav och sänkta ränteavdrag får bränsle. Den 
bästa medicinen mot en mer fungerande bostadsmarknad 
glöms dock bort, den som regeringen och bostadsministern 
kan påverka med politik: ökat byggande! Regeringen har 
avisterat kraftiga subventioner till de som skapar hyresrätter 
i tillväxtkommuner. Allra högst kommer dessa att bli i Stock- 
holm, som är Concents huvudmarknad.

Betalningsförmåga och disponiBel 
inkomst
Hushållens betalningsförmåga och disponibla inkomst är en 
av de viktigaste parametrarna för att bestämma prisutveck- 
lingen på fastighetsmarknaden. Betalningsförmågan påverkas 
av makrofaktorer såsom t.ex. arbetslöshet och lönutveckling 
men också av förutsättningarna för hushållen att erhålla låne- 
finansiering samt utveckling av bolåneräntan.

Räntorna har under de senaste åren legat på en historiskt 
låg nivå. Den låga räntenivån ökar möjligheten för hushåll att 
erhålla lånefinansiering till fördelaktiga villkor, vilket har en 
positiv effekt på hushållens betalningsförmåga för boende.

Hushållens skuldkvot har ökat från en nivå på 100 procent 
på 90-talet till en nivå på 165 procent år 2012. Under det 
senaste året har skuldkvoten fortsatt att öka, vilket har lett till 
att skulderna nu ökar i samma takt som de disponibla intäk- 
terna. Förutom de låga räntorna kan man förklara den ökade 
skuldkvoten med ett ökat privat bostadsägande i förhållande 
till hyresrätter.

För att motverka en högre belåningsgrad beslöt Finans-
inspektionen att införa det så kallade bolånetaket i oktober
2010. Taket innebär att lån med bostad som pant inte får 
överstiga 85 procent av bostadens marknadsvärde.

0

5

10

15

20

25

30

Stor-
Stockholm

Stor-
Göteborg

Stor-
Malmö

Uppsala
län

%

andel av befolkningen i bostadskön 2013 förändringar av antalet hyresrätter i flerbostadshus i 
stor-stockholm

källa: kommunerna



marknadsöversikt

13

amorteringskrav på Bostadsrätter
Under våren 2014 bestämde sig även Bankföreningen och 
dess medlemmar att utöka amorteringsrekommendation till 
att gälla nya lån med en belåningsgrad över 70 procent.

I november 2014 tog Finansinspektionen ett beslut gällande 
krav på amortering för alla nya låntagare ned till 50 procent 
av bostadens marknadsvärde, men beslutet hävdes sedan i 
april 2015.

Finansinspektionen anser att det finns ett behov av ett 
amorteringskrav i Sverige. Det ökar hushållens motstånds- 
kraft mot störningar och minskar risken att Sveriges ekonomi 
påverkas negativt om något oväntat händer i Sverige eller i 
omvärlden.

Kammarrätten har i sitt remissyttrande gjort bedömningen 
att det är tveksamt om Finansinspektionen har stöd i lagstift- 
ningen för att införa regler om amortering. Finansinspektio- 
nenhar gjort en annan bedömning men delar Kammarrättens 
syn att det inte får finnas några tveksamheter kring regler som 
påverkar många hushåll under lång tid.

Finansinspektionen konstaterar därför att myndighetens 
mandat att ta fram regler på området behöver förtydligas. 
Tills vidare kommer Finansinspektionen att avvakta med det 
fortsatta regelarbetet. Det innebär att amorteringskravet inte 
kommer att vara på plats från den 1 augusti 2015.

presumtionshyror öppnar  
upp marknaden
Enligt Hyresgästföreningen har hyrorna i nybyggda hyres-
lägenheter ökat med cirka 30 procent i riket som helhet mel-
lan åren 2007 och 2014. Hyrorna i det äldre hyresbeståndet 
ökade under samma period med cirka 16 procent.

Allra mest, med 40 procent, har de så kallade presumtions- 
hyrorna stigit. Presumtionshyror innebär att en hyresvärd som 
vill bygga ett nytt hus efter förhandling med Hyresgästfören- 
ingen kan ta ut en högre hyra än det traditionsenliga så kall- 
lade bruksvärdet medger. Tanken är att hyresvärden därmed 
ska kunna täcka sina produktionskostnader för utveckling av 
fastigheten. Bestämmelsen innebär alltså att de lägenheter 
som omfattas av överenskommelsen ”lyfts ur” bruksvärdes- 
systemet under 15 år.

Tre fjärdedelar av landets presumtionshyror finns i Stock- 
holm, Göteborg och Malmö, vilket också är där bostadsbris- 
ten är som mest akut. Presumtionshyror anses vara ett första 
steg mot marknadsanpassade hyror och skapar möjligheter för 
fastighetsutvecklare att få bättre lönsamhet i hyresprojekt än 
tidigare.

konkurrenssituation
Concent verkar i en konkurrensutsatt bransch. Bolagets 
framtida konkurrensmöjligheter är bland annat beroende 
av Bolagets förmåga att ligga i framkant och kunna förutse 
framtida marknadsförändringar och trender, samt att snabbt 
reagera på befintliga och framtida marknadsbehov, vilket 
kan leda till kostnader för investeringar, omstruktureringar 
och/eller prissänkningar för att kunna anpassa sig till en ny 
konkurrenssituation. Ökad konkurrens från befintliga och nya 
aktörer eller försämrade konkurrensmöjligheter skulle kunna 
få en negativ inverkan på Bolagets verksamhet, resultat och 
finansiella ställning.

varför fastighetsutveckling?
Enligt Concent finns det mycket som talar för en fortsatt god 
utveckling för fastighetsutvecklare:
• Bostadsbristen, bostäder i allmänhet och hyresrätter i 

synnerhet har en bred politisk uppbackning, och med en ny 
S-ledd regering tror många på starka subventioner för just 
hyresrättsutveckling framöver.

• Concent fokuserar på mindre lägenheter där priserna, hy-
rorna och behovet är som högst, kommersiella fastigheter i 
attraktiva lägen där kund och långa avtal är klara från start, 
samt samhällsfastigheter med långa avtal med stat eller 
kommun.

• Det låga ränteläget kommer sannolikt vara bestående under 
lång tid.

• Brukshyra har blivit presumptionshyra och troligen blir det 
marknadshyror på nyproducerade hyresrättsfastigheter på 
sikt. Redan idag kan man säga att det är marknadshyror på 
sina håll i Stockholm.

• Inga vakanser och låga driftskostnader på nyproducerade 
hyresrätter innebär förutsägbara och säkra kassaflöden, vil-
ket i sin tur innebär att bankerna har lättare att låna ut trots 
åtstramningar inom banksektorn efter finanskrisen.

• Fastigheter är en populär och växande produkt att investera 
i, för såväl retail som institutioner. I Concents finansiella 
produkter lämnar Bolaget vakansgarantier och skriver 
driftsavtal till fast pris under kundernas investerings-
period, vilket ger garanterade kassaflöden och låg risk 
samtidigt som fastigheterna normalt sett ökar i värde med 
inflationen. Sammantaget ger detta en god riskjusterad 
avkastning på investerat kapital. 

• Priserna på bostadsrätter har stigit mycket de senaste åren, 
och även om någon form av korrigering kommer med jämna 
mellanrum så finns det få saker som talar för sjunkande pri-
ser på sikt. Den kraftigt ökande bostadsbristen i Stockholm 
talar för att Concents fokus på mindre välplanerade lägen-
heter ger en extra säkerhet, då människor tenderar att köpa 
mindre yta eller för mindre belopp när ekonomin är sämre.

• Fastighetsutveckling för en aktör som Concent, som skapar 
produkterna från första idé till nyckelfärdiga byggnader 
och dessutom skapar egna investeringsprodukter, innebär 
goda marginaler och låg kapitalbindning.
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Verksamhets
beskrivning

Detta är ConCent
Det företag som i dag heter Concent AB bildades 1998 inom
fastighetsföretaget Lundbergs och fick då namnet Concila.
2006 köptes Concila ut från Lundbergs av en grupp anställda.
2009 köpte Concila fastighetsbolaget Center Management 
och Concent AB bildades. För beskrivning av Koncernens 
bildande, se avsnittet Legala frågor och kompletterande 
information på sid 45.

Affärsidé
Concent är ett fastighetsutvecklingsbolag som utvecklar fast- 
igheter från första idé till nyckelfärdig byggnad, med fokus på 
bostäder i Stockholm och andra stor- och universitetsstäder. 
Projekten säljs till långsiktiga ägare vid olika faser i utveck- 
lingen, och Bolaget är således inte ett fastighetsföretag som 
äger och förvaltar fastigheter

Vision 
Concent ska vara den ledande och mest effektiva skaparen av 
hem och mötesplatser.
•  Ambitionen är att Bolaget av kunderna ska uppfattas som 

förstavalet och den mest attraktiva långsiktiga partnern.
•  Visionen är att omvärlden ska betrakta Concent som bran-
    schens mästare och en stabil samhällsutvecklare.
•  Concents anställda och samarbetspartners ska uppfatta 

arbetsklimatet som vänligt, resultatorienterat och utveck-
lande.

VerksamhetsområDen
Concent har tre verksamhetsområden:
- Bostad
- Kommersiella fastigheter
- Samhällsfastigheter

Fastighetsutveckling
Inom fastighetsutveckling arbetar Concent främst med 
utveckling i egen regi, men erbjuder också vissa strategiskt 
viktiga kunder Bolagets tjänster på konsultbasis.

Egen regi 
I egen regi driver Concent projekt från första idé till nyckel- 
färdig byggnad. Fokus ligger på hyresrätter i stor- och univer- 
sitetsstäder, bostadsrätter i Stockholm samt större kommersi- 
ella fastigheter och samhällsfastigheter i strategiska lägen.

Från första idé till nyckelfärdig byggnad
Concent har intern kompetens inom en fastighets hela livscy- 
kel, från första idé till nyckelfärdiga byggnader och erbjuder 
efter det långsiktig förvaltning och uthyrning.

Analys
Concents personal har fokus på aktuell omvärldsinformation, 
gör trendanalyser samt genomför olika typer av scenario- 
simulering. Bolaget gör även specifika ortsanalyser för att 
bedöma ett områdes framtida utveckling genom branschmäs- 
sig samt nationell och regional statistik. Detta för att bedöma 
det långsiktiga utbudet och efterfrågan för en viss typ av 
fastighet.

Markförvärv
Om ett område bedöms som attraktivt letar Bolaget efter möj- 
lighet till markförvärv i området. Säljare är oftast en kommun 
och till marken hör ofta byggrätter för bostäder eller andra 
fastigheter. I projektets inledning utses en projektledare inom 
Concent som ansvara för dialog med kommunen och andra 
relevanta myndigheter. I denna fas sker antingen markförvärv 
direkt eller genom köpoptionsavtal.

Projektering
Som ett första steg i projekteringen ges ett uppdrag till en 
arkitekt som börjar rita på projektet. Efter att Bolaget godkänt 
ett förslag kopplas experter på konstruktion, mark, el och
VVS in. I samband med det startar också processen med 
upphandlingar av arbete och material samt att Bolaget sätter 
en övergripande tidsplan.

Finansiering
Ett beslut tas kring finansieringen av projektet. I vissa fall 
paketeras projekt som en investeringsprodukt som lanseras 
mot externa investerare, och i andra fall kommer finansiering 
internt från Concent. I detta skede initieras även diskussioner 
med banker för att bedöma lämplig belåningsgrad. En fördel 
med att arbeta med hyresrätter är att bankerna generellt kän- 
ner en större trygghet i dessa än i bostadsrätter.

Analys Markförvärv Projektering Finansiering Produktion Förvaltning 
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Produktion 
I produktionsfasen ansvarar Concent för att planera och 
följa upp arbetet i produktionen. Bolaget arbetar exempelvis 
löpande med kalkylering och ekonomistyrning, upphand- 
ling och inköp, avtal och entreprenadjuridik, kvalitets- och 
miljöledning samt projektledning av installationer. Samtlig 
byggnation utförs av externa entreprenörer till fast pris, då 
Concent inte vill ta någon byggrisk i sina projekt.

Förvaltning
Concents förvaltningsteam sköter teknisk, ekonomisk och 
kommersiell förvaltning. Bolaget säkerställer ett optimalt 
driftnetto genom att hitta den långsiktigt bästa balansen 
mellan hyresintäkter och drift- och underhållskostnader. 
Därigenom kan Bolaget öka fastighetens värde och därmed 
ägarnas avkastning, vilket med normal inflation ger en god 
extra avkastning.

FastighetsutVeCkling 
Bostadsutveckling 
• Fokus på hyresrätter, äganderätter och bostadsrätter med 

primärt fokus på Stockholm och sekundärt i stora universi- 
tetsstäder.

•  Concent drar fördel av den rådande bostadsbristen och 
marknaden för ungdomar som vill hyra och köpa första 
bostaden: mindre, kompakta lägenheter med miljöfokus. 
Här är bostadsbristen akut, hyrorna och priserna som 
högst och kommunen uppskattar produkten som löser ett 
samhällsproblem.

•  Kommunerna uppskattar fastighetsutvecklare som skapar 
mindre hyresrätter. Detta gör det lättare och billigare att 
få tillgång till mark och kan också ge tillgång till annan 

attraktiv mark för äganderätter och bostadsrätter när 
hyresrätter byggs. Den nya regeringen lade i valrörelsen 
mycket stort fokus på detta område, och har nu aviserat att 
de kommer komma med subventioner samt goda villkor till 
de som skapar just mindre hyresrätter.

•  Redan idag finns ett köparnätverk som beräknas förvärva 
hyresrättsfastigheter under 2015 och framåt.

Mötesplatser: utveckling av samhällsfastigheter 
och kommersiella fastigheter
Många kommuner har idag stora utmaningar framför sig när 
det gäller skolor, äldreboenden, ishallar, simhallar, arenor 
m.m. Ofta kan nuvarande fastigheter utvecklas med bättre 
faciliteter, mer kostnadseffektivt för kommunen, och samti- 
digt skapa bostäder i samband med omvandlingen. Bolaget 
bedömer att det finns möjligheter att lösa dessa problem åt 
kommunen samtidigt som Concent får tillgång till byggrätter. 
Nyproduktion av denna typ av fastigheter ger också möjlig- 
heter till längre avtal med kommuner som hyresgäster, vilket 
har ett stort värde inom fastighetsutveckling.

Bolaget ämnar också att utveckla köpcentrum och hotell i 
samarbete med flertalet större aktörer, där samarbeten finns 
redan idag. Annan kommersiell utveckling som kontor i bra 
lägen efterfrågas av investerare och de första projekten kom- 
mer påbörjas kommande år. Även kommersiella fastigheter 
och samhällsfastigheter med fördelaktiga avtal är under 
utveckling.
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Våra tjänster
Concents konsultverksamhet är inriktad på strategiskt viktiga 
kunder och samarbetspartners. Verksamheten är fördelad på 
fyra tjänsteområden:

• Affärsutveckling
• Fastighetsutveckling
• Construction Management
• Förvaltning och Uthyrning

Med den samlade kompetensen inom dessa områden erbjuder 
Med den samlade kompetensen inom dessa områden erbjuder 
Concent tjänster som omfattar en fastighets hela livscykel; 
från analys och affärsidé till det fysiska genomförandet av 
projek- tet samt förvaltning.

Concent prioriterar Bolagets egna utvecklingsprojekt, men 
utför även vissa projekt åt externa, strategiskt viktiga samar-
betspartners. Concent AB har sedan 1998 byggt upp ett stort 
nätverk av kunder inom sin konsultverksamhet. Bolaget ska 
också börja vara partner i projektutvecklingen och inte bara 
leverantör, och på så sätt bli delaktig i attraktiva utvecklings-
områden. Marginalerna inom konsulterbjudandet förväntas 
därigenom kunna öka samtidigt som byggrättsportföljen ökar.

Construction Management - kortare byggtid och lägre 
kostnader 
Concents egenutvecklade och riskminimerande Construc- 
tion Mangement-metod används genomgående i både externa 
uppdrag samt vid projektutveckling. Metoden bygger på 
följande faktorer:
•  Concent arbetar med rätt arkitekt till rätt projekttyp, där 

arkitekten alltid har en förståelse för projektekonomi och 
håller sig inom givna ramar.

•  Projektering fram till kompletta systemhandlingar med för 
projektet rätt kvalitet och material, ofta i samarbete med 
tänkta totalentreprenörer för att säkerställa rätt produk- ti-
onskostnad.

•  Lång erfarenhet av kalkylering och inköpskompetens. 
Inköpen konkurrensutsätts vid varje projekt.

•  Risken inom byggnation ska alltid ligga på underleverantö- 
rer, vilket oftast sker genom upphandling av entreprenader 
till fast pris.

Metoden medför kortare byggtid, lägre projekt- och kapital- 
kostnader samt skapar en effektiv tids- och ekonomistyrning 
med fullständig insyn och påverkan under hela projektet.

målgrupper
Concents primära målgrupper är kommuner, markägare, samt 
fastighetsägare. Målgrupperna är inte större än att Bolaget 
kan arbeta personligt och skräddarsytt när det gäller att bygga 
relationer och att kommunicera. Eftersom personlig kontakt 
är avgörande i Bolagets bransch är det viktigt att Concent hela 
tiden har en tvåsamhet när det gäller kontakter. Skulle någon 
av Concents nyckelpersoner sluta, så har Bolaget alltid en an-
nan person med lika nära relationer med våra målgrupper.

samhällsansVar
Concent har en annan syn än många andra fastighetsutveckla- 
re. Det finns andra vinster än de rent ekonomiska. Livskvalitet 
och ett välmående samhälle är några saker som Concent skat-
tar högt. Bolaget vill vara med och bygga ett samhälle
där det finns utrymme att växa. Både för människan och för 
kommunen.

Detta innebär att det behövs hyresrätter, skolor, äldreboen- 
den och miljöer som lockar besökare för att öka en kom- 
muns attraktionskraft, men det innebär också att det måste 
finnas möjligheter för alla. Små hyresrätter till studenter och 
ungdomar är inte det mest attraktiva valet ur ett fastighets- 
utvecklingsperspektiv, men ur samhällsperspektiv är det en 
nödvändighet. Och att bygga klimatsmart är inte alltid det bil- 
ligaste sättet att bygga men det mest lönsamma för en hållbar 
framtid. Concent kallar det samhällsansvar – något Bolaget 
gärna är delaktigt i.

stor eFterFrågan
Utveckling av kommersiella lokaler är avgörande för att locka 
till sig nya företag och arbetstillfällen. Concent lyfter blicken 
för att utveckla såväl nya som befintliga fastigheter till mo- 
derna landmärken. Genom att vitalisera lokaler, mötesplatser 
och kommunala fastigheter skapas attraktiva orter där både 
människor och företag vill växa.

bostäDer För alla
Concent anser att alla ska ha råd med en bostad. Det gäller 
inte minst i storstäder och attraktiva studentorter där unga 
människor utgör framtidens kompetens. Genom att skapa 
kostnadseffektiva bostads-, hyres- och äganderätter ger Bola- 
get fler människor möjlighet att hitta sitt första boende och 
säkrar därmed regionens konkurrenskraft på lång sikt. 

kommersiella oCh kommunala 
Fastigheter
Utveckling av kommersiella lokaler är avgörande för att locka 
till sig nya företag och arbetstillfällen. Tillsammans med 
våra uppdragsgivare lyfter Concent blicken för att utveckla 
såväl nya som befintliga fastigheter till moderna landmärken. 
Genom att vitalisera lokaler, mötesplatser och kommunala 
fastigheter skapas attraktiva orter där både människor och 
företag vill växa.

geograFiskt Fokus
Concents geografiska fokus är Sverige med primär inriktning 
mot Stockholm. Projekt kan även genomföras i övriga stor- 
och universitetsstäder med stor bostadsbrist och stor efterfrå- 
gan. Fokus ligger på att hitta attraktiv mark i tidigt skede för 
konceptutveckling i egen regi inom bostäder och mötesplat-
ser. Samhälls- och kommersiella fastigheter ska alltid ligga i 
topplägen och med långa avtal med stabila hyresgäster.
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konkurrenter
Concents huvudsakliga marknad är fastighetsutveckling av 
bostäder i egen regi. Inom utveckling av bostäder finns ett 
antal större, medelstora och mindre konkurrenter som söker 
byggbar mark i storstadsområdena. Större konkurrenter är 
NCC, Skanska, PEAB, HSB, Riksbyggen, Veidekke och Einar 
Mattson. Medelstora aktörer är Besqab, Alm Equity, Järntor- 
get, Magnolia och Oscar Properties. Oscar Properties är dock 
inriktade på lyxsegmentet inom bostadsrätter.

I den tidiga fasen av projektutvecklingen konkurrerar Con- 
cent om förvärv av byggrätter, medan Bolaget i en senare fas 
konkurrerar om produktionsresurser på marknaden. Notera 
att konkurrensen inom förvärv av byggrätter för hyresrätts-
fastigheter är betydligt mindre än vid förvärv av byggrätter 
för bostadsrätter.

ConCents kärnVärDen
Bolagets diversifierade bakgrund och lösningsorienterade 
arbetssätt är grundbulten i Concent. Concents arbetsprocess 
beskrivs bäst av de fyra kärnvärden som Bolaget valt för dess 
verksamhet:

Målorientering
Den som utmanar måste arbeta med målsättningar. Bra 
målsättningar är avläsbara. Annars har man ingen aning om 
i vilken utsträckning man har nått fram eller inte. Därför har 
allt Concent gör ett tydligt syfte. Inför varje resursinsats stäl- 
ler sig Bolaget därför alltid frågan i vilken utsträckning den 
bidrar till att uppfylla Concents mål.

Lyhördhet
Den som utmanar måste vara en mästare på att lyssna. Annars 
är risken att man i ivern att uträtta stordåd springer i den rikt- 
ning man själv tror är rätt. Men det är alltid kundens behov 
som måste avgöra vad Concent ska leverera.

Kunskap
I Concents bransch handlar investeringar ofta om mycket 
stora belopp. Fel kan komma att kosta miljonbelopp. Alla kan 
göra fel, och ska kunna göra fel. Men i vårt fall får de inte bli 
för många. Då riskerar Bolaget att förlora både pengar och 
förtroendekapital. Därför strävar Concent efter att ha medar- 
betare med premium-kunskap, och ger gärna goda villkor för 
att rekrytera de allra bästa. Concent ska helt enkelt vara bäst
i klassen.

Vilja
Att vilja är att kontrollera sina tankar och sina handlingar. Att 
sträva efter att nå uppställda mål. Concents styrka kommer 
inte från fysisk kapacitet. Den kommer från en okuvlig vilja.

miljö oCh hållbarhet
Miljö har diskuterats så mycket och så länge att många nume-
ra tar miljöstyrning för given. Men faktum är att skillnaden är 
stor mellan olika fastighetsutvecklingsföretag. En sak är att 
hålla sig till lagkrav och en annan att ge mer.

I de projekt där Concent medverkar ska Bolaget arbeta för 
en god arbetsmiljö och nolltolerans när det gäller allvarliga 
olyckor på byggarbetsplatserna. Concent har ett speciellt 
miljöprogram som uppdateras fortlöpande. Här redovisas 
områden som miljöklassning av byggnader, klimatpåverkan, 
återvinning, avfallshantering, transporter, byggvarudekla- 
rationer, energiomsättning m.m. Ytterst handlar det om att 
skapa en hållbar miljö för framtiden, såväl ekologiskt, eko- 
nomiskt som socialt. Som en symbolisk markör för Concents 
engagemang ser Bolaget till att ett träd planteras i Afrika för 
varje hem det skapar. Ingen kan göra allt, men om alla gör 
något så är vi en bit på väg.

Concent är medlem av Sweden Green Building 
Council
Concent blev 2014 medlem av Sweden Green Building Coun- 
cil där Bolaget är med och skapar en gemensam värdegrund. 
Med denna som utgångspunkt verkar Concent för en snabbare 
utveckling av gemensamma certifieringssystem med fokus
på svenska behov och värderingar. Bolaget vill kunna möta 
allmänhetens behov av både tydlig och kvalitetssäkrad infor- 
mation kring byggnaders miljöprestanda samt bidra till ökad 
konkurrenskraft för svensk teknik och svenskt kunnande.

Sweden Green Building Council är en ideell förening som 
ägs av medlemmarna, öppen för alla företag och organisatio- 
ner inom den svenska fastighetssektorn. Föreningen verkar 
för grönt byggande samt för att utveckla och påverka miljö- 
och hållbarhetsarbetet i branschen.

organisation oCh meDarbetare 
Concent har medvetet byggt upp ledning och styrelse med 
starka kunskaper och nätverk inom fastighetsutveckling, 
finansiella sektorn och kommunerna. Den operativa organi- 
sationen har handplockats med personer med lång erfarenhet 
och goda kontakter samt expertis inom projektutveckling, 
finansiering, projektering, projektledning/Construction Ma- 
nagement, uthyrning och förvaltning.

I dag har Concent 29 anställda. Fördelningen inom respek-
tive funktion är: ledning 4 personer, ekonomi 3, marknad 3, 
juridik 1, HR 1 och affärsutveckling 8, projektledning/CM 5 
och uthyrning och förvaltning 4.

Bolaget har en intern projektledning och ansvarar i projek-
ten för inköp, kalkylering och projektadministration. Utöver 
de anställda är ett stort antal underleverantörer knutna till 
Bolaget.

VD för Concent är ledamot och ordförande i lednings- 
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gruppen och affärsgruppen. Affärsgruppen är en utökad 
ledningsgrupp som består av, förutom ledningsgruppen, tre 
stycken projektledare med inriktning mot projektutveckling. 
Affärsbeslut om fastighetsförvärv och försäljningar fattas av 
affärsgruppen, vid högre nivåer än affärsgruppens mandat 
fattas besluten av styrelsen.

VD 

UTHYRNING/FÖRVALTNINGCONSTRUCTION
MANAGEMENTFASTIGHETSUTVECKLING

Marknad  imonokE lanosrePJuridik 

STYRELSE:

AFFÄRSSTÖD:

AFFÄRSUTVECKLING

Organisationsstrukturen i verksamheten är projektorga- 
nisation. Projektorganisationen innebär att en organisation 
skapas för varje enskilt projekt. Bolaget satsar mycket på af-
färsutveckling, skapande av nya koncept och kunder. Affärs-
utvecklingen leds av två personer med gediget track- record 
från att ha byggt och utvecklat framgångsrika bolag.
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Genomförda projekt

Concent ab har sedan 1998 varit hel- eller delutvecklare i projekt om flertalet miljarder kr åt profes-
sionella beställare. informationen i detta avsnitt bör läsas tillsammans med avsnittet ”Verksamhetsbe-
skrivning”. efter tabellen presenteras ett urval av dessa projekt.

öVersikt - exempel på genomFörDa projekt

projekt
Yta  

(kvm)

totalt 
antal 

bostäder 
(st) typ av projekt beställare Fastighetsägare

Waterfront 23 300  - utveckling av konferens-, kontor- och 
hotellkomplex

jarl asset  
management

jarl asset  
management

münchen bryggeriet 6 000  - utveckling, Construction management 
samt omfattande renovering och 
uthyrning

niam niam

eriksbergs  
köpcentrum

10 000  - utveckling & uthyrning av köpcentrum pramerica pramerica

Vällingby parkstad 75 000 750 utveckling och Construction 
management av hyresrätter

sveafastigheter sveafastigheter

kungsängen 2 682 54 utveckling och Construction 
management av hyresrätter inkl. 
12-årigt avtal med statlig motpart

hyresrättsfonden 
1 / slättö  
Förvaltning

hyresrättsfonden 
1 / slättö  
Förvaltning

brandkärr 20 000 300 utveckling och Construction  
management av hyresrätter

nyköpingshem nyköpingshem

stjärnhagen 1 536 16 utveckling och Construction  
management av hyresrätter

Flens bostads Flens bostads

Fruängskällan 7 000 72 utveckling och Construction  
management av hyresrätter

nyköpingshem nyköpingshem

stenen 6 300 64 utveckling och Construction  
management av hyresrätter

Cederbergska 
stiftelsen 

Cederbergska 
stiftelsen 

ön 3 000 25 utveckling och Construction  
management av hyresrätter

sekretess enligt 
avtal 

sekretess enligt 
avtal 

Förrådet 11 350 204 utveckling och Construction  
management av hyresrätter

nyköpingshem nyköpingshem

strandvägen 1 700 20 utveckling och Construction  
management av hyresrätter

le lundbergs le lundbergs

upplands Väsby 
Centrum

24 000  - utveckling & uthyrning av köpcentrum möller & partners möller & partners

hallonbergen  
Centrum

8 000  - utveckling & uthyrning av köpcentrum Förvaltaren Förvaltaren

affärshuset paus 3 000  - utveckling & uthyrning av köpcentrum le lundbergs le lundbergs
linden norrköping 
City

20 000  - utveckling & uthyrning av köpcentrum le lundbergs le lundbergs

råå/ helsingborg 16 000  - utveckling & uthyrning av köpcentrum pramerica pramerica
Vinkeln/ huddinge 18 000  - utveckling & uthyrning av köpcentrum pramerica pramerica
marievik 3 000  - utveckling av kontor niam niam
amaranten 2 400  - utveckling av hotell host host
Försvarsmakten 50 000  - utveckling av logistikfastighet sturestaden sturestaden
lidl 45 000  - utveckling av logistikfastighet lidl i sverige lidl i sverige
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WaterFront 
Typ av projekt: 
Utveckling av konferens-, kontor- och hotellkomplex

Stockholm Waterfront består av tre byggnader för kongress-
verksamet, kontor och hotell. Waterfront Congress Center 
innehåller bland annat en kongressal med plats för 3 000 
personer, en festvåning som rymmer 2 000 gäster och ett antal 
mötesrum med plats för upp till 1 000 deltagare.

I Waterfront Building finns kontorslokaler på 23 300 kvm, 
fördelat på elva våningar. 

Den tredje byggnaden, Radisson Blu Waterfront Hotel, har 
418 hotellrum och direktanslutning till kongressbyggnaden. 
Concent AB var med och utvecklade det vinnande förslaget i 
en tävling om området, utlyst av Stockholm Stad. Concent AB 
ledde projekteringen fram till upphandling av entrepenör, samt 
arbetet kring detaljplan och bygglov. Concent AB deltog även i 
genomförandet av hyresgästanpassningar för kontor och hotell. 

münChenbrYggeriet
Typ av projekt: 
Utveckling, Construction Management samt omfattande 
renovering och uthyrning

Münchenbryggeriet i Stockholm genomgick en omfattande 
renovering där Concent AB stod för projekt- och byggledning. 
Anläggningen omfattar 6 000 kvm högkvalitativa kontors-
utrymmen och faciliteter för konferens och event för upp till 
2 600 deltagare. 

Concent AB tillhandahöll varumärkesanalys och övergri-
pande strategi för att skapa orienterbarhet och samlingsplatser 
i byggnaderna och för att uppdatera den historiska byggnaden 
till hög modern standard. Bolaget bistod även med hyresgäst-
förhandlingar och hyresgästanpassningar, vilket resulterade i 
att fastigheten gick från en uthyrningsgrad om 60 procent, till 
fullt uthyrd med profilstarka hyresgäster som Skype, Filippa 
K och Efva Attling. 
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nYa parken 
Typ av projekt: 
Utveckling av arena och närområde

Nya Parken - tidigare Norrköpings idrottspark - är det nya 
namnet på IFK Norrköpings hemmaarena som är belägen i 
centrala Norrköping.

Norrköpings idrottspark byggdes om ett flertal gånger och 
färdigställdes under 2009. Ett år senare tog klubben över 
ägandet av arenan och bytte dess namn. Deras ambitioner var 
att stärka arenans attraktivitet som fotbollsarena.

Concent AB fick i uppgift att identifiera och analysera ett 
flertal projekt idéer som fanns kring målsättningen och sedan 
ansvara för genomförandet för de projekt som IFK Norrkö-
ping slutligen bestämde sig för. 

kungsängen
Typ av projekt:
Utveckling och Construction Management av hyresrätter inkl. 
12-årigt avtal med statlig motpart 

Concent har uppfört 54 hyresrättslägenheter till förmån för 
blockhyresgästen MHS-bostäder och köparen Hyresrättsfon-
den 2. MHS-bostäder är en statligt ägd stiftelse som tillhan-
dahåller bostäder åt Försvarsmaktens personal, studerande på 
Försvarshögskolan. Blockhyresavtalet sträcker sig 12 år fram 
i tiden.

Området är en del av Tibbleskogen, nära Kungsängens cen-
trum, och är på god väg att bli ett charmigt bostadskvarter be-
stående av en blandning av lägenheter och friliggande villor. 
Lägenheterna i projektet är fördelade mellan väldisponerade 
1:or och 3:or, där den minsta ettan är 31 kvm och den största 
trean är 70 kvm. Alla lägenheter var klara i maj 2014. Concent 
drev projektet från idé till nyckelfärdiga byggnader.
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Pågående projekt

I detta avsnitt redogörs för exempel ur Concents projektportfölj per den 31 mars 2015. Informatio-
nen om Bolagets projektportfölj i detta avsnitt är, i all väsentlighet, Bolagets aktuella bedömning av 
projektportföljen och respektive projekt i sin helhet. dessa bedömningar och det slutgiltiga utfallet av 
respektive projekt, kan komma att förändras på grund av faktorer såväl inom som utom Bolagets kon-
troll på grund av till exempel utformning av detaljplaner, myndighetsbeslut och marknadsutveckling 
samt att flera av projekten är i planeringsfas där planen för respektive projekt kan komma att föränd-
ras. detta avsnitt bör läsas tillsammans med avsnittet ”Verksamhetsbeskrivning”.

ÖVersIkt - exemPel På Pågående Projekt

Projekt
Yta 
(kvm)

Antal 
bostäder 

(st) typ av projekt

kryddan 1 10 077 186 Utveckling och Construction management av hyresrätter

gallerian 39 881 - Utveckling, Construction management och uthyrning av köpcentrum

Förrådet 11 350 204 Utveckling och Construction management av hyresrätter

tornedalsskolan 2 900 - Utveckling och Construction management av gymnasieskola 

kryddan 2 4 201 82 Utveckling och Construction management av hyresrätter

golf View 3 762 77 Utveckling och Construction management av hyresrätter

multiarenan 9 000 - Utveckling och Construction management av multiarena 

Frestaby 4 316 90 Utveckling och Construction management av hyresrätter

Island 3 000 25 Utveckling och Construction management av egna hem och kontor

Pendlaren 13 900 300 Utveckling och Construction management av hyresrätter

studenten 5 200 150 Utveckling och Construction management av hyresrätter

strandkanten 18 000 300 Utveckling och Construction management av hyresrätter

strandkanten 2 10 000 140 Utveckling och Construction management av hyresrätter

Hotel Barents 8 250 - Utveckling och Construction management av hotell, konferensanläggning och spa

Frestaby 2 5 200 - Utveckling och Construction management av handelslokaler

Flygplatsen 5 500 - Utveckling och Construction management av hotell

sportstaden 14 000 300 Utveckling och Construction management av hyresrätter

orten 5 500 - Utveckling och Construction management av hotell

Pendlaren 2 6 000 150 Utveckling och Construction management av hyresrätter

studentstaden 14 000 300 Utveckling och Construction management av hyresrätter

Campus 12 500 400 Utveckling och Construction management av hyresrätter
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BArents Center (gAllerIAn,  
tornedAlsskolAn, mUltIArenAn  
sAmt Hotel BArents)
Typ av projekt: 
Utveckling, uthyrning och Construction Management av 
köpcentrum

Här finns galleria, skola, multiarena, hotell, kontor m.m. Allt 
samlas i samma anläggning, Barents Center.

HaparandaTornio är en stadsregion på riksgränsen mellan 
Sverige och Finland, som även attraherar norska och ryska 
besökare. 

UPPlAnds VÄsBY
Typ av projekt: 
Utveckling av 100 hyreslägenheter med radhuskänsla

Det planerade projektet kommer att omfatta ca 100 lägen-
heter. Byggnationen är stadsradhus i 2,5 våningar med en 
lägenhet på entréplan och en större på de två övre planen. Lä-
genheterna erbjuder ett naturnära boende med radhuskänsla i 
hyreslägenhetsform.

Lägenheterna får en typisk standard med parkettgolv i 
vardagsrum och sovrum, slittåligt klinker i del av hall samt vit-
målade väggar. Badrummen har kakel på väggarna och klinker 
som golvbeläggning. Vitvaror är av vanlig byggstandard. Bygg-
nationen kommer att värmas upp med fjärrvärme och anslutas 
till det kommunala vatten- och avloppsystem. Parkeringsmöj-
ligheterna kommer att ske som angöring framför huskropparna 
och med markparkering på andra sidan gatan.

BålstA
Typ av projekt: 
Nyproduktion av 270 hyreslägenheter

Concent bygger 270 hyresrätter i Bålsta i Håbo kommun. 
Lägenheterna, som riktar sig mot ungdomar, studenter och 
små familjer, kommer att vara på 1-3 rum och kök till en yta 
mellan 30-60 kvm.

Håbo är en snabbt växande kommun och möjligheten att 
som ung bo kvar i kommunen är idag begränsad då det råder 
stor brist på mindre lägenheter. Området ligger bara ett par 
hundra meter från Bålsta centrum och genom de goda kom-
munikationerna med järnvägen kommer de boende att ha god 
stor tillgång till arbetsmarknaden.

Just nu pågår ett detaljplanearbete och byggstarten är 
planerad till Q1 2016.

Bolaget är utöver de projekt som presenteras i detta avsnitt delaktigt i ett flertal förhandlingar om byggrätter för utveck-
ling på såväl kort som lång sikt.

De kommande åren avser Bolaget fortsätta utnyttja de gynnsamma marknadsförutsättningarna med låg ränta, extrem 
bostadsbrist m.m. och utöka projektportföljen kraftigt genom förvärv av såväl detaljplanerade byggrätter samt byggrätter 
under detaljplanering.

Bolaget planerar även att medverka i joint ventures med andra parter för att ytterligare bidra till framtida vinster.
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Finansiell översikt

nedanstående tabeller och kommentarer är ett utdrag från Concent Holdings koncernredovisning 
avseende perioden 8 september – 31 december 2014. eftersom koncernen formellt bildades i sep-
tember 2014 saknas finansiell historik för tidigare räkenskapsår. Informationen nedan är hämtad ur 
koncernens reviderade årsredovisning vilken är upprättad enligt Bokföringsnämndens allmänna råd 
och den svenska årsredovisningslagen. nedanstående sammandrag av koncernens räkenskaper bör 
läsas tillsammans med koncernens reviderade årsredovisning med tillhörande noter för perioden 8 
september – 31 december 2014, vilken har införlivats i memorandumet genom hänvisning.

Resultaträkning 

ksek
2014

8 sept - 31 dec

Rörelsens intäkter
nettoomsättning 304 607
Övriga rörelseintäkter 5
Summa intäkter 304 612

Rörelsens kostnader
Vidarefakturerade kostnader -6 088
Övriga externa kostnader -16 294
Personalkostnader -7 326
Avskrivningar och nedskrivningar -15 706
Övriga rörelsekostnader -127
Summa rörelsens kostnader -45 541

Rörelseresultat 259 071

Intäkter från försäljning av andelar i koncernföretag 9 903
ränteintäkter och liknande resultatposter 35
räntekostnader och liknande resultatposter - 1 250
Resultat före skatt 267 759

skatt 3 046
minoritetens andel av årets resultat 5
PERIODENS RESULTAT 270 810

ConCent HoldIng AB (konCern redoVIsnIng) 
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Balansräkning   

ksek
2014

 31 dec

tIllgångAr
Anläggningstillgångar
materiella anläggningstillgångar 41 708
Immateriella anläggningstillgångar 481 457
långfristiga fordringar 68 200
Uppskjuten skattefordran 4 747
Summa anläggningstillgångar 596 112

Omsättningstillgångar
Varulager, pågående arbeten 937
skattefordran 209
kundfordringar 8 639
Övriga fordringar 29 351
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2 554
likvida medel 5 551
Summa omsättningstillgångar 47 241

SUMMA TILLGÅNGAR 643 353

eget kAPItAl oCH skUlder
Eget kapital
Bundet eget kapital 500
Periodens resultat 270 810
Summa eget kapital 271 310

minoritetsintresse 5 577
Avsättningar 296

Kortfristiga skulder
skulder till kreditinstitut 67 333
leverantörsskulder 16 421
Övriga skulder 273 373
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 9 043
Summa kortfristiga skulder 366 170

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 643 353
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Kassaflödesanalys

ksek
2014

8 sept - 31 dec

Löpande verksamheten
rörelseresultat före finansiella poster 259 071
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar 15 706
justering för poster som inte ingår i kassaflödet    -69 198
erlagd ränta -278
Betald inkomstskatt 204

205 505

Förändringar av kundfordringar 3 319
Förändringar av övriga kortfristiga fordringar 8 338
Förändingar av leverantörsskulder 2 035
Förändringar av övriga kortfristiga rörelseskulder  -3 963
Kassaflöde från den löpande verksamheten 215 234

Investeingsverksamheten
Investeringar i dotterbolag -26 498
Försäljningar av portföljbolag 21 402
Investeringar i materiella anläggningstillgångar -63
Förändringar av räntebärande kortfristiga fordringar 1 206
Kassaflöde från investeringsverksamheten -5 426

Finansieringsverksamheten
Upptagna lån 8 000
emission i dotterbolag 15  476
Förändringar av räntebärande kortfristiga skulder -1 991
Amortering lån -226 242
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -204 757

årets kassaflöde 5 051
likvida medel vid årets början 500
likvida medel vid periodens slut 5 551

Nyckeltal

ksek 2014-12-31

nettoomsättning 304 607
reslutat efter finansiella poster 267 759
rörelsemarginal 85,1%
Balansomslutning 643 353
soliditet 42,2%
Antal aktier vid periodens slut 82 062 484
Vinst per aktie, sek 3,3
Utdelning per aktie, sek -
Antal anställda i koncernen vid årets slut 29

Definitioner nyckeltal
Rörelsemarginal: rörelseresultat dividerat med nettoomsätt-
ning
Balansomslutning: summan av tillgångssidan alternativt sum-
man av skulder och eget kapital
Soliditet: eget kapital dividerat med balansomslutningen

Vinst per aktie: årets resultat dividerat med antal aktier vid 
periodens slut
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kommentArer tIll den FInAnsIellA UtVeCklIngen

Kommentarer till den  
finansiella utvecklingen

ConCent HoldIng AB

8 september - 31 december 2014

Resultaträkning
Concent bildades 26 mars 2014 och förvärvade Koncernens 
bolag 8 september 2014, vilket återspeglas i Bolagets resul-
taträkning. Av denna anledning finns inga siffror avseende 
Koncernen för föregående räkenskapsår. En organisation och 
projektportfölj om ca 140 000 kvm inom fastighetsutveckling 
i egen regi förvärvades i september 2014. Portföljen innehål-
ler projekt och fastigheter inom såväl bostäder, samhällsfas-
tigheter samt kommersiella fastigheter. Delar av portföljen 
har färdigutvecklats och sålts under 2014, samtidigt som fler-
talet nya fastighetsprojekt påbörjats, tilldelats och förvärvats.  

Nettoomsättningen under 2014 uppgick till 304,6 MSEK. 
Av nettoomsättningen fördelar sig 294,8 MSEK på fastighets-
utvecklingsverksamhet och 9,8 MSEK på konsultverksamhet. 
Rörelseresultatet uppgick till 259,1 MSEK motsvarande en 
rörelsemarginal på 85,1 procent. All produktion sker i pro-
jektbolagen varav ett antal sålts under året vilket gör att den 
redovisade rörelsemarginalen i Koncernen är mycket hög. Då 
försäljningsintäkter redovisas i samband med försäljning av 
projektbolag gör detta att det kan förekomma stora sväng-
ningar i omsättning och resultat mellan olika kvartal. Årets 
resultat uppgick till 270,8 MSEK.
 
Balansräkning
Bolagets balansomslutning uppgick till 596,1 MSEK per den 
31 december 2014. Den största tillgångsposten utgjordes av 
goodwill som uppgick till 481,5 MSEK. Denna post uppstod 
i samband med förvärvet av ett större antal bolag med fastig-
hetsutvecklingsprojekt, knowhow samt organisationserfaren-
het inom fastighetsutveckling. I bolagen som förvärvades 
fanns det vid förvärvstillfället ett antal fastighetsutvecklings-
projekt, avtal, samarbeten, kontakter m.m. Dessa skapade 
stora värden för koncernen. Under perioden har det också 
tillkommit nya projekt från bolagen.                    

Posten kan härledas till den projektportfölj vilket Concent 
Holding AB förvärvade i september 2014 bestående till stor 
del av bolagen beskrivna i not 13 i ÅR 2014. I förvärvet ingick 
även en fastighetsutvecklingsorganisation som fortsatt skapa 
affärer, projekt och värden inom koncernen. Från den pro-
jektportfölj som förvärvades i september har ett antal projekt 
sålts och även nya kommit till.      

Goodwill-posten skrivs av linjärt på 10 år. Näst största pos-
ten utgörs av andra långfristiga fordringar som uppgick till 
68,2 MSEK per 31 december 2014, av detta belopp utgjorde 
67,9 MSEK fordringar genom försäljning av dotterföretag.

Summa eget kapital uppgick till 271,3 MSEK per den 31 

december 2014. De största posterna på skuldsidan bestod 
vid samma tidpunkt av övriga kortfristiga skulder om 273,4 
MSEK som främst härrör förvärv av fastighetsutvecklings-
projekt, samt skulder till kreditinstitut om 67,3 MSEK. Det 
bör noteras att de kortfristiga skulderna omförhandlats till 
långsiktiga under första kvartalet 2015.

Kassaflödesanalys
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under 
2014 till 215,2 MSEK. Beloppet utgjordes huvudsakligen av 
rörelseresultat före finansiella poster om 259,1 MSEK justerat 
för av- och nedskrivningar om 15,7 MSEK och justering för 
poster som inte ingår i kassaflödet om -69,2 MSEK. 
    Poster som inte ingår i kassaflödet består till största delen 
icke erhållen del av försäljningslikviden för projektbolagen 
Kumminen och Purjolöken i Örebro. Denna del av likviden 
ligger i balansräkningen under långa kundfordringar.
    Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -5,4 
MSEK och bestod huvudsakligen av investeringar i dotterbo-
lag om -26,5 MSEK samt försäljningar av dotterbolag om 21,4 
MSEK. Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick 
till -204,8 MSEK och påverkades främst av amortering av 
skuld om -226,2 MSEK och emission i dotterbolag om 15,5 
MSEK. Årets kassaflöde summerade till 5,1 MSEK.
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Kapitalstruktur och annan 
finansiell information

eget kAPItAl oCH skUldsÄttnIng
Nedan framgår Concents eget kapital och skulder samt nettoskuldsättning per den 30 mars 2015. Bolagets eget kapital uppgick 
till 261 MSEK. Nettoskuldsättningen uppgick till 350 MSEK. Som säkerhet för de kortfristiga skulderna om 63 MSEK har läm-
nats pant i form av aktier i dotterbolag, fastighetspant avseende Haparanda Patan 1 och Haparanda Patan 2 samt borgen.

Eget kapital och skulder

ksek
2015

30 mars

Kortfristiga skulder  
mot borgen 0
mot säkerhet 62 848
Blancokrediter 30 879
Summa kortfristiga skulder 93 727

Långfristiga skulder
mot borgen 0
mot säkerhet 0
Blancokrediter 264 557
Summa långfristiga skulder 264 557

Avsättningar 690

Eget Kapital
Aktiekapital 500
Övrigt eget kapital 260 226
Summa eget kapital 260 726

Nettoskuldsättning

ksek
2015

30 mars

Likviditet  
A. kassa 8 785
B. likvida medel 0
C. lätt realiserbara värdepapper 0
D. Summa likviditet (A)+(B)+(C) 8 785

E. Kortfristiga räntebärande fordringar 0

Kortfristiga skulder
F. kortfristiga bankskulder 0
g. kortfristig del av långfristiga skulder 2 000
H. Andra kortfristiga skulder 91 727
I. Summa kortfristiga skulder (F)+(G)+(H) 93 727

J. Kortfristig nettoskuldsättning (I)-(E)-(D) 85 823

Långfristiga skulder
k. långfristiga banklån 0
l. emitterade obligationer 0
m. Andra långfristiga skulder 264 557
N. Summa långfristiga skulder (K)+(L)+(M) 264557

O. Nettoskuldsättning (J)+(N) 350 380
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FInAnsIerIng oCH 
InVesterIngsstrAtegI
Concent bedömer att Bolaget har god tillgång till finansiering. 
Dock ska Concent alltid minimera bindningen av kapital i 
samband med projektutveckling och eventuella markköp, 
genom att Bolaget:
•   Primärt väljer projekt och/eller metod med snabb omsätt-

ning.
•   Samarbetar med andra investerare och mindre projektut-

vecklare.
•   Gör eventuella köp av mark i tidigt skede, till ett lägre pris, 

med handpenning och slutbetalning så sent som möjligt. 
Om möjligt ska optionsavtal användas i tidiga skeden.

•   Riskminimeringen sker genom en välutvecklad strategi 
inom val av lägen för projekt i egen regi, där Stockholm 
är huvudmarknaden, att all byggrisk hanteras av under-
leverantörer, att kunder ofta står för finansiering samt att 
utveckling av kommersiella lokaler enbart genomförs då 
det finns köpare innan större investeringar görs.

•   Finansiering av investeringar sker genom
    o  eget kapital och vinstmedel
    o  kunder, partners och investerare som betalar tidigt 

genom ”forward funding”
    o  banker (kreditiv och slutfinansiering)
    o  emission av obligationer och preferensaktier  
•   Concents kunder tar ofta ansvar för all finansiering av 

mark och kreditiv, vilket innebär att Bolagets balansräk-
ning sällan belastas vid större finansieringar.

•   Finansierings- och kapitalbehov upprättas årligen och 
uppdateras löpande.

FInAnsIellA oCH oPerAtIVA mål
Bolaget har följande finansiella och operativa mål:
•  Minst 10 procent organisk omsättningsökning per år från 

2016 och framåt. Eventuella förvärv av fastighetsutveck-
lingsföretag tillkommer.

•  Minst 15 procent marginal i genomsnitt på fastighetsut-
vecklingsprojekt i egen regi.

•  Minst 90 procent av människorna i Bolagets prioriterade 
målgrupper ska uppleva att Concent lever upp till sina 
varumärkesvärden: Utmanare, Nytänkare och Effektiv.

•  Minst 90 procent av människorna i Bolagets prioriterade 
målgrupper ska anse att Concent skapar mervärden.

•  Minst 90 procent av människorna i Bolagets prioriterade 
målgrupper ska svara ja på frågan om de kan rekommen-
dera Concent till en branschkollega.

•  Nöjd Medarbetar Index: målindex 85 år 2015 och mål index 
90 år 2016.

Utöver ovan nämnda punkter ska Bolaget ha effektivt 
kapitalutnyttjande och riskminimering samt ha en soliditet 
om minst 30 procent. Riskminimeringen sker genom en välut-
vecklad strategi inom val av lägen för projekt i egen regi, där 
Stockholm är huvudmarknaden, samt genom att finansiering, 
inhouse projektering, intern Construction Management och 
utveckling av kommersiella lokaler enbart genomförs då det 
finns köpare innan större investeringar görs.

UttAlAnde AVseende rÖrelsekAPItAl 
oCH kAPItAlBeHoV
Det är Bolagets bedömning att det befintliga rörelsekapitalet 
är tillräckligt för de aktuella behoven under den kommande 
tolvmånadersperioden vid tidpunkten för godkännande av 
detta Memorandum. Med rörelsekapital avses här Concents 
möjlighet att få tillgång till likvida medel för att fullgöra sina 
betalningsförpliktelser varefter de förfaller till betalning.    

InVesterIngAr                                                                   
8 sePtemBer – 31 deCemBer 2014
Under räkenskapsåret 2014 genomfördes investeringar i mark 
och produktion på 173,7 MSEK, varav 47 MSEK från externa 
långivare. 

Pågående oCH BeslUtAde FrAmtIdA 
InVesterIngAr
Bolaget har ett antal pågående och beslutade framtida investe-
ringar inom ramen för Bolagets projektutvecklingsverksam-
het. Som regel är det dock köparen, d v s Concents kund, som 
står för den mest kapitalkrävande delen av investeringen, d v s 
i byggnad och mark. 

Samtliga investeringar ovan som görs inom ramen för 
Bolagets löpande verksamhet finansieras genom en kombina-
tion av eget och lånat kapital. Dessa kommer att uppgå till en 
kostnad om 64,3 MSEK varav Eget kapital 7,5 MSEK och 
bankmedel 17 MSEK. Resterade del kommer att finansieras 
av kund efter att Bolaget sålt projekten. Samtliga investe-
ringar sker i Sverige. 

VÄsentlIgA FÖrÄndrIngAr FInAnsIell 
stÄllnIng eller stÄllnIng På mArknA-
den eFter den 31 deCemBer 2014
Övriga kortfristiga skulder uppgick till 273,4 MSEK per den 
31 december 2014. Det bör noteras att de kortfristiga skul-
derna omförhandlats till långsiktiga under första kvartalet 
2015, se sid 46.
    Ett av koncernens dotterbolag, Concent Hyresfastigheter, 
har en pågående emission av obligationer. Denna emission 
sker med stöd av ett prospekt som FI godkänt. Målet för emis-
sionen är att teckning skall ske för 150 MSEK. Obligations-
likviden skall användas till att förvärva, utveckla och förvalta 
hyresfastigheter. 

Formellt sker detta genom ett Obligationslån denomine-
rat till 150 MSEK. Maximalt kan  15 000 obligationer med 
ett nominellt belopp om 10 000 SEK per obligation utges. 
Teckningstiden för Obligationerna löper under tiden 20 april 
2015 till och med 15 juli 2015. Möjlighet att förlänga teck-
ningsperioden finns. Obligationerna är fritt överlåtelsebara 
och bolaget avser att ansöka om att Obligationerna noteras på 
lämplig handelplats, såsom NGM eller annan.

Obligationerna har en löptid om 4 år, till en ränta om 7,5 
procent per annum. Återbetalningsdag är 15 april 2019, om 
inte förtida återbetalning sker enligt villkoren för Obliga-
tionslånet.

Utöver ovan lämnade information, har under 2015 och fram 
till daterandet av Memorandumet har inga väsentliga föränd-
ringar avseende Bolagets finansiella ställning eller ställning 
på marknaden inträffat.
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tendenser oCH FrAmtIdsUtsIkter
Efterfrågan på bostäder, som är Concents huvudprodukt, 
förväntas vara fortsatt stor under överskådlig framtid då det 
råder en extrem brist på bostäder i stor- och universitetsstäder 
i allmänhet och Stockholm i synnerhet. En historiskt låg nivå 
på bostadsbyggandet i kombination med en stadigt ökande be-
folkning borgar för en fortsatt stor efterfrågan. Mot bakgrund 
av en hög tillväxt, förbättrad omvärldskonjunktur och en 
underliggande stark svensk ekonomi förväntas bostadsmark-
naden ha en positiv utveckling under kommande år.
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Proformaredovisning

BAkgrUnd oCH sYFte
Den 24 mars 2014 bildades Concent Holding AB och den
8 september 2014 bildades en koncern genom förvärvet av 
Concent Utveckling Holding AB. I Concent Utveckling Hol- 
ding fanns vid förvärvstidpunkten ett antal fastighetsprojekt i 
olika dotterbolag. I syfte att visa hur Koncernens resultat- och 
balansräkning gestaltat sig om Koncernen varit verksam i 
nuvarande omfattning sedan 1 april 2014, har föreliggande 
proformaredovisning för Concent Holding AB upprättats.

Proformaredovisningen har endast till syfte att informera 
och belysa fakta och är avsedd att beskriva en hypotetisk 
situation. Därmed ger proformaredovisningen inte nödvän- 
digtvis någon indikation om Concent Holding koncernens 
verkliga resultat och finansiella ställning om förvärvet ovan 
skett per 1 april 2014. Proformaredovisningen är inte heller 
avsedd att representera ett förväntat resultat eller finansiell 
ställning för någon framtida period eller tidpunkt.

FÖrUtsÄt tnIngAr 
Proformaredovisningen har upprättats med tillämpande av 
samma redovisningsprinciper som Bolagets tidigare upprät- 
tade och reviderade årsredovisning. Proforman baseras på 
följande handlingar:
•  Reviderade räkenskaper för Concent Holding AB i enlighet
med upprättad årsredovisning för räkenskapsåret 2014.
•  Reviderade räkenskaper för de bolag som ingick vid köpet 
av Concent Utveckling Holding AB avseende räkenskaps- 
året 2014.

Proforman har granskats av Concents revisor i enlighet med 
FAR:s rekommendation RevR 5, se ”Revisorns rapport avse- 
ende proformaredovisning” på sid 44. Proformaredovisningen 
bör läsas tillsammans med övrig information i Memorandumet.

ProFormAjUsterIngAr 
Med utgångspunkt i Concent Holding koncernens resultaträk- 
ning för räkenskapsåret 2014 i enlighet med avlämnad årsre- 
dovisning samt de i förvärvet ingående bolagens räkenskaper 
i enlighet med avlämnade årsredovisningar har det upprättats 
en proformaredovisning för Koncernen. Härutöver har juste- 
ringar för koncerninterna poster gjorts samt i förekommande 
fall justeringar av förvärvselimineringar.

Med utgångspunkt i Concent Holding koncernens balans-
räkning vid tidpunkten för förvärvet av Concent Utveckling 
Holding och de förvärvade bolagens balansräkningar vid 
årsskiftet 2013/2014 har en proforma balansräkning upprät-
tats. Härvid har i tillämpliga fall effekterna av koncerninterna 
poster och förvärvselimineringar justerats. De proformajuste-
ringar som gjorts beskrivs närmare i anslutning till respektive 
justering.
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Koncernens balansräkning proforma per den 31 december 2014 

ksek
Concent Holding

 sep-dec
justeringar

 apr-aug
Proforma

         apr-dec

tIllgångAr
Anläggningstillgångar
Byggnader och mark, pågående 39 700 39 700
materiella anläggningstillgångar 2 008 2 008
Immateriella anläggningstillgångar 481 457 481 457
långfristiga fordringar 68 200 68 200
Uppskjuten skattefordran 4 747 4 747
Summa anläggningstillgångar 596 112 596 112

Omsättningstillgångar
Varulager, pågående arbeten 937 937
skattefordran 209 209
kundfordringar 8 639 8 639
Övriga fordringar 29 351 29 351
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2 554 2 554
likvida medel 5 551 5 551
Summa omsättningstillgångar 47 241 47 241

SUMMA TILLGÅNGAR 643 353 643 353

eget kAPItAl oCH skUlder
Eget kapital
Bundet eget kapital 500 500
Periodens resultat 270 810 -4 7451) 266 065
Summa eget kapital 271 310 266 565

minoritetsintresse 5 577 5 577
Avsättningar 296 296

Långfristiga skulder
skulder till kreditinstitut
Övriga långfristiga skulder 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0

Kortfristiga skulder
Bokföringsmässig justeringspost 0 4 7241) 4 745
skulder till kreditinstitut 67 333 67 333
leverantörsskulder 16 421 16 421
Övriga skulder 273 373 273 373
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 9 043 9 043
Summa kortfristiga skulder 366 170 370 915

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 643 353 643 353
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Koncernens resultaträkning proforma april-december 2014  

ksek
Concent Holding

 sep-dec
justeringar

 apr-aug
Proforma

         apr-dec

Rörelsens intäkter
konsultveksamhet 9 834 12 9881) 22 822
Fasrighetsutvecklingsverksamhet 294 773 9 4082) 304 181
Övriga rörelseintäkter 5 -133) -8
Summa intäkter 304 612 22 383 326 995

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader -22 382 -20 4144) -42 796
Personalkostnader -7 326 -6 4165) -13 742
Avskrivningar och nedskrivningar -15 706 -2206) -15 926
Övriga rörelsekostnader -127 0 -127
Summa rörelsens kostnader -45 541 -27 050 -72 591

Rörelseresultat 259 071 -4 667 254 404

Övriga finansiella intäkter (emission) 9 903 0 9 903

Finansiella intäkter och kostnader -1 215 -1 7027) -2 917

Resultat före skatt 267 759 -6 369 261 390

skatt 3 046 1 6248) 4 670
minoritetens andel 5 0 5

PERIODENS RESULTAT 270 810 -4 745 266 065

Justeringar 
1) Justering för löpande konsultverksamhet 
2) Justering för försäljning av fastighetsprojekt 
3) Justering av intäkter 
4) Justering av löpande kostnader för perioden av 8 månader 
5) Justering för löpande personalkostnader 
6) Justering för löpande avskrivningar av materiella anläggningstillgångar 
7) Justering för löpande räntekostnader 
8) Justering för uppskjuten skatt
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Revisors rapport  
avseende proforma-
redovisning
Till styrelsen i Concent Holding AB (publ)
Org nr 556966-5671

Vi har utfört en revision av den proformaredovisning som 
framgår på sidorna 34 - 35 i Concent Holding ABs Memo-
randum daterat den 22 juni 2015. Proformaredovisningen har 
upprättats endast i syfte att informera om hur verksamheten 
hade kunnat redovisas om koncernen hade bildats 1 april 
2014.

stYrelsens AnsVAr 
Det är styrelsens ansvar att upprätta en proformaredovisning i 
enlighet med kraven i prospektförordningen 809/2004/EG.

reVIsorns  AnsVAr  
Det är vårt ansvar att lämna ett uttalande enligt bilaga II p.7 i 
prospektförordningen 809/2004/EG. Vi har ingen skyldighet 
att lämna något annat uttalande om proformaredovisingen 
eller någon av dess beståndsdelar. Vi tar inte något ansvar för 
sådan finansiell information som använts i sammanställning-
en av proformaredovisningen utöver det ansvar som vi har för 
de revisionsrapporter avseende historisk finansiell informa-
tion som vi lämnat tidigare.

UtFÖrt ArBete
Vi har utfört vårt arbete i enlighet med FARs rekommenda-
tion RevR 5 Granskning av finansiell information i Memo-
randum. Vårt arbete, vilket inte innefattade en oberoende 
granskning av underliggande finansiell information, har hu-
vudsakligen bestått i att jämföra den icke justerade finansiella 
informationen med källdokumentation, bedöma underlag till 
proformajusteringarna och diskutera proformaredovisningen 
med företagsledningen.        

Vi har planerat och utfört vårt arbete för att få den informa-
tion och de förklaringar vi bedömt nödvändiga för att med 
rimlig säkerhet försäkra oss om att proformaredovisningen 
har sammanställts enligt de grunder som anges i Memorandu-
met och att dessa grunder överenstämmer med de redovis-
ningsprinciper som tillämpas av bolaget.

UttAlAnde 
Enligt vår bedömmning har proformaredovisningen sam-
manställts på ett korrekt sätt enligt de grunder som anges i 
memorandumet och att dessa grunder överensstämmer med 
de redovisningsprinciper som tillämpas av bolaget

Örebro den 2 juni 2015 
KPMG

Claes Pettersson
Auktoriserad revisor

reVIsors rAPPort AVseende ProFormA redoVIsnIng
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Aktien och  
ägarförhållanden

AktiekApitAlet
Aktiekapitalet i Concent uppgår till 500 000 SEK, fördelat 
pAktiekapitalet i Concent uppgår till 500 000 SEK, fördelat 
på 6 300 000 aktier av serie A med ett röstvärde om 10 och 
75 762 484 aktier av serie B med ett röstvärde om 1, var och 
en med ett kvotvärde om 0,006 SEK. Aktierna har emitterats 
enligt svensk lag och är denominerade i svenska kronor. 
Aktierna är registrerade på person i elektronisk form och 
kontoförs av Euroclear Sweden.

 Varje aktie äger lika rätt till Bolagets tillgångar och vinst. 
Vid bolagsstämma får varje röstberättigad rösta för fulla 
antalet av honom eller henne ägda och företrädda aktier utan 
begränsning i rösträtten. Samtliga aktier ger lika företrädes- 
rätt att teckna aktier vid emission av nya aktier i Bolaget om 
inte bolagsstämman, eller styrelsen genom ett bemyndigande 

från bolagsstämman, beslutar om avvikelse från aktieägarnas 
företrädesrätt.

Det föreligger inga begränsningar i aktiernas överlåtbarhet. 
Bolagets aktier är ej heller föremål för erbjudande som läm- 
nats till följd av budplikt, inlösenrätt eller lösningsskyldighet. 
Bolagets aktier har ej varit föremål för offentligt uppköpser- 
bjudande under innevarande eller föregående räkenskapsår. 
Enligt bolagsordningen ska aktiekapitalet vara lägst 500 000 
SEK och högst 2 000 000 SEK och antalet aktier vara lägst 
82 062 484 och högst 328 249 939. Aktiekapitalets utveckling 
sedan bildandet visas i tabellen nedan. Minoritetsaktieägares 
skydd innefattar att Bolaget tilllämpar aktiebolagslagen och 
följer de bestämmelser som föreskrivs i bolagsordningen.

Aktiekapitalets utveckling

datum
kvot-

värde
förändring 
antal aktier

Summa  
antal aktier

Varav  
A-aktier

Varav  
B-aktier

förändring 
aktiekapital

totalt  
aktiekapital

nybildning 2014-03-26 100 1 000 1 000 - 1 000 100 000 100 000
nyemission 2014-07-15 100 4 000 5 000 - 5 000 400 000 500 000
Split 2014-07-15 0,04 11 223 212 11 723 212 900 000 10 823 212 - 500 000
Split 2015-01-02 0,006 70 339 272 82 062 484 6 300 000 75 762 484 - 500 000

BemyndigAnden
Bemyndigande för styrelsen finns att fram till nästa års- 
stämma emittera ut högst 4 000 000 preferensaktier och 8 200
000 B-aktier i Concent.

AktieBASerAde incitAmentSprogrAm
Det finns för närvarande inga särskilda system eller in-
citamentsprogram för personalens förvärv av aktier eller 
liknande i Concent.

teckningSoptioner och konVertiBlA 
SkuldeBreV
Det finns för närvarande inga utestående teckningsoptions-
program eller konvertibla skuldebrev i Concent.

hAndelSplAtS
Concent har ansökt om listning av Bolagets aktie av serie B 
på Nordic MTF, med planerad första handelsdag den 7 juli 
2015. Bolaget planeras att handlas under kortnamnet COHO 
MTF B.

mentor
Inför listningen på Nordic MTF har Concent utsett Mangold 
som mentor. Bolag på Nordic MTF måste utse en mentor som 
ska verka under de 2 första åren. Dennes uppgift är att guida 
bolaget och säkerställa att bolaget följer marknadsplatsens 
regelverk. Mangold ägde vid tidpunkten för daterande av 
Memorandumet inga aktier i Concent.    

likViditetSgArAnt
Bolaget har för tillfället inte ingått något avtal om likviditets-
garanti avseende aktier av serie B, men kommer vid eventuellt 
behov ingå avtal gällande lividitetsgaranti med Mangold.

utdelningSpolicy
Concents ambitionsnivå är att ge en stabil utvecklingsnivå 
över tiden. Resultatet för 2015 och 2016 kommer att åter-
investeras i rörelsen för att möjliggöra en stark utveckling 
och därmed en ökad substanstillväxt. Långsiktigt planerar 
Concent att dela ut 50 procent av nettoresultatet alternativt 50 
procent av det genererade kassaflödet.

Ingen utdelning har lämnats sedan Bolagets bildande. 
Varje aktie medför lika rätt till vinstutdelning samt till even- 
tuellt överskott vid likvidation.
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ägArStruktur
Nedanstående tabell visar Concents större aktieägare.

ägare Ak A Ak B kapital %
 

 röster %

concent intreSSenter  AB 0 28  476 132 34,7 20,5
fASAniA AB  0 7 385 624 9,0 5,3
induStriQ AB 0 6 222 216 7,6 4,5
SJoSAlfAr AB 1 575 000 4 500 000 7,4 14,6
QuAntum leBen Ag    0 4 069 401 4,9 2,9
SkAune AktieinVeSt AB 1 575 000 2 093 996 4,5 12,9
rönnSkärS Båk 1 575 000 2 093 995 4,5 12,9
tigerStedt förVAltning AB 1 575 000 2 093 995 4,5 12,9
nordking AB 0 1 400 000 1,7 1,0
VAlorlife life inS ltd 0 1 030 554 1,2 0,7
öVrigA AktieägAre (243 St) 0 16 396 571 20,0 11,8

6 300 000 75 762 484 100,00 100,00

Concent Intressenter AB, ägs av Sjosalfar AB till 35.5 procent och Rönnskärs Båk AB, Skaune Aktieinvest AB och Tigerstedt 
Förvaltning AB till vardera 21,5 procent. Sjosalfar AB ägs i sin tur av Ann-Marie Fahlander, Rönnskärs Båk AB av Sandra 
Fahlander, Tigerstedt Förvaltning AB av Rasmus Fahlander och Skaune Aktieinvest AB ägs av Isabella Fahlander. Fasania AB 
ägs med 1/8 var av Mikael Fahlander, Sara Fahlander, Ann-Marie Fahlander, Sandra Fahlander, Isabella Fahlander, Rasmus 
Fahlander, Elin Sanfridson samt Margareta Sanfridson. Industriq ägs av Nischer till 100 procent som i sin tur ägs av Avalanche 
Capital till 85,31 procent. I Avalanche Capital har Mikael Fahlander ett väsentligt inflytande. Dessa ägare kontrollerar direkt 
och indirekt tillsammans 83,6 procent av rösterna.
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StyrelSe, ledAnde BefAttningShAVAre och reViSor

Styrelse, ledande  
befattningshavare  
och revisor
StyrelSe
Koncernens styrelse består av fyra personer, inklusive ord-
förande, och har sitt säte i Stockholm. Styrelseledamöterna 
väljs årligen vid årsstämma för tiden intill slutet av nästa 
årsstämma. Extra bolagsstämman den 31 mars 2015 beslutade 
att styrelsen ska bestå av följande personer som presenteras 
nedan.

Tommy Marklund 
(född 1948) 
Befattning
Styrelseordförande 

Andra aktuella befatt-
ningar
Styrelseordförande i Yield Life Science AB (publ), Nischer 
AB (publ) samt Concent AB (publ). Styrelseledamot i Rasta 
Group AB (publ), Investment Weps i Tjörn AB samt Isofol 
Medical AB. Styrelsesuppleant i Växjö/Karlstad Fastigheter 
AB, Amaui AB, IndustrIQ AB, HimmelBLÅ Holding AB, 
Avalanche Capital Development AB, Brainsway Scandinavia 
AB samt Strandsundet Fastigheter AB.  

Erfarenhet
Tommy har lång erfarenhet inom Corporate Finance, Private 
Equity samt värdepappersförvaltning såväl som av styrelse-
arbete i både noterade och onoterade bolag, av vilka bla kan 
nämnas: Consafe Venture AB, Active AB, Emil Lundberg AB 
samt Hägglöf & Ponsbach Gota Securities LTD.

Tidigare befattningar under de senaste fem åren
Styrelseordförande i Solidum samt RCC Group AB. Styrel-
seledamot i Forwood Aktiebolag, Mediaprovider AB samt 
IQuity AB. Styrelsesuppleant i Dermafol AB.

Utbildning
Chalmers tekniska högskola, civilingenjörsexamen.

Aktieinnehav
Inga aktier.

Runar Söderholm 
(född 1957)
Befattning 
Styrelseledamot och VD.

Andra aktuella  
befattningar
Styrelseordförande i TBT Bygg AB, Gamlestadens Rör AB 
samt Gilbert Trading Engros AB. Styrelseledamot i RCC 
Group AB (publ), Nischer AB (publ), IQuity AB, IndustriQ 
AB, Avalanche Capital Development AB, Scanergy South 
AB, Lean & Green Systems AB, Next Trend Sverige AB, 
Gilbert Trading i Jönköping AB, Gilbert Trading Engros 
AB, Ängen 1 AB, Sävar Vind AB, Tornedalen Bostäder AB, 
Ekeby Almby Fastigheter AB, Brf Ekeby-Almby Strand, 
Växjö/Karlstad Fastigheter AB samt Amaui AB.

Erfarenhet
Runar har lång erfarenhet av ledande roller i olika företag 
och branscher så som finansiella produkter, energi, fastighe-
ter och handel. Han har bl.a. arbetat som egen konsult inom 
fastighetsutveckling och som vd för fastighetsbolaget Nordby 
Köpcenter AB. Runar har även varit verksam inom dagligva-
ruhandel som vd för Eurocash och Konsum Bohuslän, samt 
som vd och styrelseordförande för kreditmarknadsbolaget 
Solidum. Han har även varit ledamot i Folksams Livs huvud-
styrelse. 

Tidigare befattningar under de senaste fem åren 
Styrelseordförande och VD i Solidum AB (publ). VD i RCC 
Group AB (publ) samt i Nischer AB. Styrelseledamot och 
VD i TBT Bygg AB samt TBT Byggteknik Aktiebolag. 
Styrelseordförande i Mogöl Fastighets AB. Styrelseledamot 
i PlaCell Aktiebolag, Sättravallen Vindkraft AB, Bärnberget 
AB samt Stockholm Smart Living AB. Styrelsesuppleant i Ell 
European Industry Investors AB samt Swegoth Industri AB.

Utbildning
Handelshögskolan i Stockholm, Executive Management 
Program. Uppsala universitet, Bachelor i Business Adminis-
tration and Economics.

Aktieinnehav
Inga aktier. 
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Patrik Oja  
(född 1970) 
Befattning
Styrelseledamot 

Andra aktuella  
befattningar
Styrelseledamot i The Patrik Oja Holding AB.

Erfarenhet
Patrik har lång erfarenhet inom ledarskap och den kommu-
nala sektorn där han bl.a. varit kommunchef, kommunjurist 
och förvaltningschef. Har ett mycket brett nätverk inom den 
kommunala sektorn och också erfarenhet av större fastighet-
utvecklingssprojekt.

Tidigare befattningar under de senaste fem åren 
VD för Stiftelsen Haparanda Bostäder AB och extern VD för 
Bottenvikens Reningsverk AB samt Haparanda Teknik och 
Fastighets AB.

Utbildning
Uppsala universitet, jur kand. Stockholms universitet, 
skatterätt.

Aktieinnehav
Inga aktier. 

David Lehto
(född 1987) 
Befattning
Styrelseledamot

Andra aktuella befatt-
ningar
Styrelseledamot i Asplöven Hockey AB.

Erfarenhet
David har flera års erfarenhet av affärsutveckling. Han har 
också varit med och startat upp Solidum AB.

Tidigare befattningar under de senaste fem åren
Styrelseledamot i Avalanche Capital Development. Affärsut-
vecklare på IQuity AB, regionchef på Solidum AB.

Utbildning
Tornedalsskolan Haparanda, affärsjuridik.

Aktieinnehav
Inga aktier. 

ledning

Bo Lind
(född 1952) 
Befattning
CFO 

Andra aktuella befatt-
ningar
Arbetande styrelseordförande i Novaklinikerna, Modern 
Vård i Norden AB samt VD för MVILondon Ltd. 
Styrelseledamot i MVIce Nordic AB samt Modern Spräng-
teknik i Norden AB.

Erfarenhet
Bo har lång erfarenhet från företagsutveckling, bank och 
finanssektorn. Principal i Nordiska och UK bolag inom tjänst 
och industri sektorn sedan 1992. Stort antal styrelseuppdrag i 
Norden och UK inom noterade och onoterade bolag.

Tidigare befattningar under de senaste fem åren 
Styrelseordförande i AMS Loans AB. Styrelseledamot i 
Upool Apoteksbemanning AB, MVI Equity AB, Competi-
tion Line (UK) Ltd, Gamlebro Ltd, Bystad Holding AB samt 
Upool Holding AB. Styrelsesuppleant i XCounter.

Utbildning
University of Washington, Master i Ekonomi.

Aktieinnehav
Inga aktier. 

Catrine Loqvist
(född 1963) 
Befattning
HR-chef

Andra aktuella  
befattningar
Ägare och VD för HRI AB samt styrelseordförande i Catfarm 
Music AB.

Erfarenhet
Catrine har lång erfarenhet av arbete inom HR, ledningsgrup-
per och som företagschef inom Swedbank AB (publ). 

Tidigare befattningar under de senaste fem åren
Utbildningsledare på Kurshuset i Stockholm AB, HR-chef på 
Human Related Issues AB, HR-chef på Solidum AB, HR Bu-
siness Partner på Swedbank Large Corporates & Institutions.

Utbildning
Stockholms universitet, personal, arbete och organistaion - 
Beteendevetare med personalinriktning samt enstaka kurser i 
nationalekonomi, företagsekonomi samt juridik.

Aktieinnehav
Inga aktier. 

StyrelSe, ledAnde BefAttningShAVAre och reViSor
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Catarina Ekman  
(född 1975) 
Befattning
Marknadschef 

Andra aktuella befatt-
ningar
Inga andra befattningar.

Erfarenhet
Catarina har över 10 års erfarenhet av marknadsföring i 
fastighetsbranschen och kommer närmast från DTZ där 
hon i sin senaste roll ansvarat för företagets övergripande 
marknadsföring, både internt och externt. Hon har även 
arbetat som Marketing Coordinator på Colliers International, 
marknadsassistent på Erik Olsson Fastighetsförmedling samt 
som Project Coordinator på CFI Group.

Tidigare befattningar under de senaste fem åren 
Inga tidigare befattningar.

Utbildning
Stockholms universitet.

Aktieinnehav
Inga aktier. 
 

Michel Fatehnia 
(född 1978) 
Befattning
Chef Projektledning / Con-
struction Management

Andra aktuella befatt-
ningar
Styrelseledamot i Kian Properties AB.

Erfarenhet
Michel har gedigen erfarenhet från bygg- och fastighetssek-
torn och har arbetat både i en nationell och en internationell 
miljö.

Tidigare befattningar under de senaste fem åren
Affärsutvecklingschef på Reinhold, fastighetschef på Rein-
hold Gustafsson Byggnadsfirma. Styrelseledamot och VD för 
Reinhold Gustafsson Partner AB.

Utbildning
Stockholms universitet, Business Administration and Politi-
cal Science. Institut d´Etuedes politiques de Rennes, civilrätt 
och ekonomi.

Aktieinnehav
Inga aktier. 

Sara Johansson 
(född 1981) 
Befattning
Chef Fastighetsutveckling 

Andra aktuella befatt-
ningar
Inga andra befattningar.

Erfarenhet
Sara har lång erfarenhet av fastighetsutveckling inom framför 
allt bostäder.

Tidigare befattningar under de senaste fem åren
Projektutvecklare på ALM Equity AB, projektledarroll på 
Samhällsbyggnadskontoret i Värmdö kommun, projektledare 
på Exploateringskontoret i Stockholms stad. Styrelseledamot 
i Såpsjudaren Fastighets AB, Såpsjudaren Holding AB, Paus 
Fastighetsutveckling AB, Bostadsrättsföreningen Pausfågeln 
samt Bostadsrättsföreningen Birger Jarlsgatan 53.

Utbildning
Kungliga Tekniska högskolan, samhällsbyggnadsteknik.

Aktieinnehav
Inga aktier. 

David Aspehult
(född 1980) 
Befattning
Affärsutvecklare

Andra aktuella befatt-
ningar
Styrelseledamot samt delägare i DAAS Holding & Consulting 
AB.

Erfarenhet
David har bred erfarenhet och har arbetat som VD i både 
onoterade och noterade bolag, drivit konsultbolag samt med-
verkat vid lanseringen av Viaplay i Skandinavien.

Tidigare befattningar under de senaste fem åren
Grundare och ägare av DAAS Holding och Consulting. VD 
för GuldAdam Holding AB samt för GuldAdam Norge/
Danmark. Styrelseordförande i LaskuFrank Oy och KultaEva 
Oy. Styrelseledamot i GA Sverige AB, Anbovi Holding AB, 
Auksas Pinigus Ltd, SIA ”ZeltsNauda”, KultaRahaksi Oy, 
Aspehult Holding AB samt Ancient Teak AB. 

Utbildning
Uppsala universitet, juridik- och ekonomistudier på magis-
ternivå.
 
Aktieinnehav
Inga aktier. 

StyrelSe, ledAnde BefAttningShAVAre och reViSor
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reViSorer
Revisorer är KPMG med Claes Pettersson som huvudansva-
rig revisor. Claes Pettersson har varit Bolagets revisor från 
grundandet och är medlem i FAR.

öVrig informAtion om StyrelSe 
och ledAnde BefAttningShAVAre                   
Samtliga av Bolagets styrelseledamöter och ledande befatt-
ningshavare kan nås via Bolagets adress, Concent Holding 
AB, Sergels Torg 12, 111 57 Stockholm. Bolagets stiftare är 
RCC Group AB (publ).

Av Concents styrelseledamöter och ledande befattningsha-
vare har följande personer delägarskap i bolag (överskridande 
5 procent av aktier eller röster): Tommy Marklund - Invest-
ment AB Weps, Brainsway Scandinavia AB och Natstone 
AB, och Patrik Oja - The Patrik Oja AB, Michel Fatehnia 
– Kian Properties AB, Catrine Loqvist - HRI AB samt David 
Aspehult – DAAS Holding & Consulting AB. 

Det föreligger ingen intressekonflikt mellan någon av 
styrelseledamöternas eller de ledande befattningshavarnas 
plikter gentemot Bolaget, deras privata intressen och/ eller 
andra plikter. Ej heller föreligger några familjeband mellan 
Bolagets styrelseledamöter och ledande befattningshavare. 
Det föreligger inga begränsningar för styrelsens ledamöter el-
ler de ledande befattningshavarna att avyttra aktier i Bolaget.  
     Det förekommer inga särskilda överenskommelser med 
större aktieägare, kunder, leverantörer eller andra parter, 
enligt vilka någon styrelseledamot eller ledande befattnings-
havare valts in i förvaltnings-, lednings- och kontrollorgan 
eller tillsatts i annan ledande befattning. 

Tommy Marklund satt i styrelsen i Solidums AB (publ) när 
bolaget i oktober 2014 fick en anmärkning av FI samt ålades 
av FI att betala straffavgift om 400 000 SEK på grund av att 
bolaget haft brister i sin kreditriskhantering och kreditpro-
cess.

Utöver ovan har ingen av Bolagets medlemmar av för-
valtnings-, lednings- och kontrollorgan under de senaste fem 
åren (i) dömts i bedrägerirelaterade mål, (ii) varit föremål för 
anklagelser eller sanktioner av i lag eller förordning bemyn-
digade myndigheter (däribland godkända yrkessammanslut-
ningar) eller (iii) förbjudits av domstol att ingå som medlem 
av ett bolags förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan eller 
att inneha ledande eller övergripande funktion vid ett bolag. 
Ingen av Bolagets medlemmar av förvaltnings-, lednings- 
och kontrollorgan har, utöver vad som anges ovan, under 
de senaste fem åren varit företrädare i bolag som försatts i 
konkurs eller (ofrivillig) likvidation eller varit inblandad i 
konkursförvaltning.

erSättning till StyrelSen
Styrelsens arvode bestäms av bolagsstämman. Ersättning 
till styrelseledamöter för räkenskapsåret 2014 utgår med 40 
000 kronor per ledamot som ej är anställda i Bolaget och 
till styrelsens ordförande med 80 000 kronor. Lön och övrig 
ersättning till VD uppgick för räkenskapsåret 2014 till 916 
000 kronor. 

förmåner efter uppdrAgetS 
AVSlutAnde 
Det föreligger inte något avtal eller någon liknande över-
enskommelse om förmåner efter avslutande av respektive 
persons uppdrag mellan Bolaget eller något av dess dotter-
bolag å ena sidan och verkställande direktören, styrelseleda-
möterna, de ledande befattningshavarna och revisorn å andra 
sidan. 
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Bolagsstyrning

BolAgSStyrning i Allmänhet
Svensk kod för bolagsstyrning gäller för svenska aktiebolag 
vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad i 
Sverige, för närvarande Nasdaq Stockholm och NGM Equity. 
Concent omfattas därmed inte formellt av Svensk kod för 
bolagsstyrning. Bolaget tillämpar inte Svensk kod för bolags- 
styrning.  är 7 styrelsemöten inplanerade.

BolAgSStämmA
Årsstämman, eller i förekommande fall, den extra bolags- 
stämman, är Concents högsta beslutande organ. Det är vid 
årsstämman eller den extra bolagsstämman som aktieä- 
garna utövar sin rätt att besluta i Bolagets angelägenheter. 
Det är stämman som utser styrelsens ledamöter, styrelsens 
ordförande, väljer revisor, fastställer moderbolagets och 
Koncernens resultaträkning och balansräkning, beslutar i 
frågan om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter, beslutar om 
dispositioner beträffande Bolagets resultat och beslutar i ett 
antal andra frågor.

Kallelse till stämma sker genom annonsering i Post- och 
Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på 
Bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker ska Bolaget 
genom annonsering i Dagens Industri upplysa om att kallelse 
har skett.

Vid årsstämman våren 2015 kommer beslut fattas om 
sedvanliga ärenden såsom fastställande av antalet styrelsele- 
damöter, val av styrelse och revisor, fastställande av arvode 
till styrelsen och revisor samt dispositioner avseende Bolagets 
resultat.

Vid extra stämman den 3 mars 2015 fattades beslut om 
antagande av ny bolagsordning.

StyrelSen
Concents styrelse ska enligt bolagsordningen bestå av lägst 
tre och högst nio ledamöter med högst fem suppleanter. 
Styrelseledamöterna utses för högst ett år i taget. Bolagets 
styrelse består idag av fyra ledamöter och Bolagets verkstäl- 
lande direktör är ledamot av styrelsen. Styrelsens ledamöter 
är Tommy Marklund (ordförande), Runar Söderholm (VD), 
David Lehto och Patrik Oja. Ledamoten Tommy Marklund är 
oberoende i förhållande till Bolaget, Bolagets ledning och Bo-
lagets större aktieägare. Runar Söderholm, David Lehto och 
Patrik Oja är att anse som beroende i förhållande till Bolaget 
och Bolagets ledning.

Styrelsens arbete följer den arbetsordning för styrelsen 
som styrelsen antagit och som ses över årligen. Utöver denna 
arbetsordning ansvarar styrelsen även för att det finns en 
instruktion för den verkställande direktören samt att denna 

instruktion är föremål för årlig översyn. Styrelsen ansvarar 
för Bolagets organisation och förvaltningen av Bolagets an- 
gelägenheter. Styrelsens arbete leds av styrelsens ordförande 
och styrelsen är beslutför när mer än hälften av ledamöterna 
är närvarande. Vidare faller det under styrelsens ansvar att 
fortlöpande bedöma Bolagets och Koncernens ekonomiska 
situation, vilket görs genom att tillse att Bolagets organisation 
är utformad så att bokföring, medelsförvaltning och ekono- 
miska förhållanden i övrigt kontrolleras på ett tillförlitligt 
sätt. Enligt styrelsens arbetsordning ska styrelsen, utöver kon- 
stituerande möte, sammanträda minst 6 gånger per år. Sedan 
Koncernen bildades i september 2014 har styrelsen hållit 14 
protokollförda styrelsemöten. Under resterande delen av 2015 
är 7 styrelsemöten inplanerade.

VerkStällAnde direktören och 
ledAnde BefAttningShAVAre
Concents verkställande direktör, Runar Söderholm, är an- 
svarig inför styrelsen och handhar den löpande förvaltningen 
av Bolaget. Inom ramen för den VD-instruktion, budget och 
affärsplan som styrelsen har fastställt samt aktiebolagsla- 
gens regler ska den verkställande direktören driva Bolagets 
utveckling framåt och fatta de beslut som krävs för det. 
Vidare ska verkställande direktören vidta de åtgärder som är 
nödvändiga för att Bolagets bokföring fullgörs i överensstäm- 
melse med lag. 

Utöver den verkställande direktören består ledande befatt-
ningshavare av Bo Lind som är CFO, Catrine Loqvist som är 
HR-chef, Nina Ekman som är marknadschef, Sara Johansson 
som är chef för Fastighetsutveckling, Michel Fatehnia som är 
chef för Construction Management och David Aspehult som 
är affärsutvecklare.

VAlBeredning
En valberedning har till uppgift att inför kommande års- 
stämma lämna förslag avseende styrelseledamöter, sty- 
relse- och revisorsarvode, styrelseordförande, ordförande 
på bolagsstämma samt förslag om procedur för utseende av 
valberedning inför nästkommande årsstämma. Bolaget har 
för närvarande inte inrättat en valberedning, men styrelsen 
har för avsikt att föreslå årsstämman 2015 att inrätta en 
valberedning, enligt följande huvudprinciper. Årsstämman 
ska välja fem ledamöter. En av ledamöterna ska vara Bolagets 
styrelseordförande. Valberedningen ska även fungera som 
Bolagets ersättningsutskott.
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utSkott
Styrelsen i Bolaget har för närvarande inte några utskott och 
styrelsen i sin helhet fullgör tillsvidare de uppgifter som 
ankommer på revisions- och ersättningsutskottet.

reViSion
Revisorn ska granska Concents årsredovisning och räkenska-
per samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning. 
Revisor i Concent är sedan grundandet KPMG med Claes 
Pettersson som huvudansvarig revisor. Claes Pettersson är 
medlem i FAR. 

intern kontroll
Styrelsen ansvarar enligt aktiebolagslagen för den interna 
kontrollen och styrningen av Bolaget. För att behålla och 
utveckla en väl fungerande kontrollmiljö har styrelsen fast- 
ställt ett antal grundläggande dokument av betydelse för den 
finansiella rapporteringen. Däribland ingår styrelsens arbets- 
ordning och instruktionerna för verkställande direktören och 
för den ekonomiska rapporteringen. Därutöver förutsätter en 
fungerande kontrollmiljö en utvecklad struktur med löpande 
översyn. Ansvaret för det dagliga arbetet med att upprätthålla 
kontrollmiljön vilar primärt på den verkställande direktören. 
Verkställande direktören rapporterar regelbundet till styrel- 
sen. Verkställande direktören framlägger vid varje styrelse- 
möte som hålls i samband med kvartalsbokslut ekonomisk 
och finansiell rapport över verksamheten.
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Bolagsordning

1 firmA
Bolagets firma är Concent Holding AB (publ).

2 StyrelSenS Säte
Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholms kommun.

3 VerkSAmheten
Bolaget ska äga och förvalta företag som bedriver fastighets-
utveckling samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

4 AktiekApitAl
Aktiekapitalet ska vara lägst 500 000 kronor och högst 
2 000 000 kronor.

5 AntAl Aktier
Antalet aktier ska vara lägst 82 062 484 stycken och högst 
328 249 936 stycken.

Antalet aktier ska vara lägst 82 062 484 stycken och högst 
328 249 936 stycken.

Aktier ska kunna ges ut av tre slag, aktier av serie A, aktier 
av serie B och preferensaktier. Av varje aktieslag kan utges 
högst 100 procent av det totala antalet aktier i bolaget. Aktie 
av serie A medför tio (10) röster per aktie. Aktie av serie B 
och preferensaktier medför en (1) röst per aktie.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvitt- 
ningsemission ge ut nya aktier av serie A, serie B eller prefe- 
rensaktier ska ägare av serie A, serie B och preferensaktier 
äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag 
i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger 
(primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknats med primär 
företrädesrätt ska erbjudas samtliga aktieägare till teckning 
(subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier 
räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, 
ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det 
antal aktier de förut äger och i den mån detta inte kan ske, 
genom lottning.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvitt- 
ningsemission ge ut endast aktier av visst slag, ska samtliga 
aktieägare, oavsett om deras aktier är av serie A, serie B 
eller preferensaktier, äga företrädesrätt att teckna nya aktier i 
förhållande till det antal aktier de förut äger.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvitt- 
ningsemission ge ut teckningsoptioner eller konvertibler har 
aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner som 
om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas 
på grund av optionsrätten respektive företrädesrätt att teckna 
konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konver- 
tiblerna kan komma att bytas ut mot.

Vad som ovan sagts ska inte innebära någon inskränkning 
i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvitt- 
ningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädes-
rätt. Preferensaktier ska, med företräde över aktier av serie A 
och serie B, ha rätt till årlig del av bolagets för vinstutdelning 
tillgängliga medel med ett belopp om 8 kronor per preferens- 
aktie. Om vinstutdelning till ägare av preferensaktier inte kan 
ske ska deras rätt till utdelning ackumuleras och deras rätt till 
utdelning äga företräde framför ägare av aktier av serie A och 
serie B:s rätt till utdelning.

Efter det att utdelning till preferensaktierna skett enligt 
ovan ska preferensaktier inte äga rätt till ytterligare utdel- 
ning och det (eventuella) återstående belopp som styrelsen 
föreslagit för utdelning ska tillfalla ägare av aktier av serie A 
och serie B.

Vid bolagets likvidation ska preferensaktierna medföra 
företrädesrätt framför aktier av serie A och serie B till åter- 
betalning med ett belopp motsvarande 100 kronor per prefe- 
rensaktie. Aktierna av serie A och serie B ska följaktligen inte 
tillskiftas några tillgångar innan preferensaktierna tillskiftats 
ett belopp motsvarande 100 kronor per preferensaktie.

Vid kvarvarande medel efter utskiftning av ett belopp mot- 
svarande samtliga aktiers kvotvärde, ska dessa fördelas lika 
mellan aktier av serie A och serie B.

Ökning av aktiekapitalet genom fondemission med 
utgivande av aktier får endast ske genom utgivande av aktier 
av serie A och serie B. Därvid gäller att endast innehavare 
av aktier av serie A och serie B har företrädesrätt till de nya 
aktierna av serie A och serie B fördelat efter det antal aktier 
av serie A och serie B de förut äger. Vad som nu sagts ska inte 
innebära någon inskränkning i möjligheten att genomföra 
fondemission och, efter erforderlig ändring av bolagsord- 
ningen, ge ut aktier av nytt slag.

concent holding AB (publ)
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6 StyrelSe
Styrelsen ska bestå av lägst tre (3) och högst nio (9) styrelse-
ledamöter med högst fem (5) styrelsesuppleanter. Styrelsen 
utses på årsstämman för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

7 reViSorer
För granskning av bolagets årsredovisning och bokföring 
samt styrelsens och den verkställande direktörens förvalt-
ning skall en eller två auktoriserade revisorer, med eller utan 
suppleanter, utses. Istället för revisor kan registrerat revisions-
bolag utses.

8 kAllelSe
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i 
Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls 
tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker 
ska bolaget genom annonsering i Dagens Industri upplysa om 
att kallelse har skett.

Kallelse till ordinarie bolagsstämma och till extra bolags-
stämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att 
behandlas skall utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra 
veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma 
skall utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före 
stämman.  

Rätt att deltaga i bolagsstämma har aktieägare som dels 
upptagits i aktieboken på sätt som föreskrivs i 7 kap 28 
paragrafen 3 stycket aktiebolagslagen och som dels anmält sig 
hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman, 
varvid antalet biträden skall uppges. Dagen för anmälan får 
inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsom-
marafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än 
femte vardagen före stämman. 

9 ärenden på årSStämmA
På årsstämma ska följande ärenden behandlas.
1. Val av ordförande.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller flera justeringsmän.
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6.  Framläggande av årsredovisning och revisions berättelse 

samt i förekommande fall koncernredovisning och 
koncern revisionsberättelse.

7. Beslut om följande
a)  Fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt i 

förekommande fall koncernresultaträkning och koncern-
balansräkning.

b)  Dispositioner av bolagets vinst eller förlust enligt den 
fastställda balansräkningen samt i förekommande fall 
den fastställda koncernbalansräkningen.

c)  Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande 
direktör när sådan förekommer.

8. Fastställande av arvoden åt styrelseledamöter och revisorer.
9.  Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter och i 

vissa fall revisorer och revisorssuppleanter.
10.  Annat ärende som ska tas upp på stämman enligt aktiebo-

lagslagen (2005:551) eller bolagsordningen

10 räkenSkApSår
Bolagets räkenskapsår ska vara 1 januari – 31 december.

11 AVStämningSförBehåll
Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsre-
gister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella 
instrument.
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legAlA frågor och kompletterAnde informAtion

Legala frågor och kom-
pletterande information

Allmänt
Bolagets firma är Concent Holding AB (publ) och dess 
organisationsnummer är 556966-5671. Bolaget är ett publikt 
aktiebolag med hemvist i Sverige och styrelsen har sitt säte i 
Stockholm. Bolagets huvudkontor ligger i Stockholm och har 
adress Sergels Torg 12, 111 57 Stockholm och telefonnumret 
är 08-509 080 00. Bolaget bildades i Sverige den 26 mars 
2014 och registrerades vid Bolagsverket samma datum och 
dess bestånd är inte tidsbegränsat. Bolagets associationsform 
regleras av och dess aktier har utgivits enligt aktiebolagslagen 
(2005:551). Aktieägarnas rättigheter kan förändras endast i 
enlighet med aktiebolagslagen.

koncernStruktur
Koncernen tillkom under 2014 genom att Concent Holding 
AB (publ) bildades. Syftet var att bilda en ny koncern inom 
fastighetsutveckling med Concent Holding AB (publ) som 
moderbolag.

Under tidig höst 2014 förvärvade Concent Holding AB 
(publ) dels det välrenommerade fastighetsutvecklingsbolaget 
Concent AB, som arbetat med fastighetsutveckling sedan 
1998, och dels en projektportfölj inom bostäder, samhällsfas-
tigheter och kommersiella fastigheter. 

Concent har 21 dotterbolag. Concent Commercial AB
ägs indirekt av Bolaget med 90 procent av kapital och röster. 

Concent Commercial AB äger i sin tur direkt och indirekt 100 
procent av aktierna i dotterbolagen Quagg AB och Östermyra 
Bruk AB. Övriga bolag i Koncernen är direkt eller indirekt 
helägda av Bolaget. Samtliga dotterbolag är bildade i Sverige 
och har sitt säte i Stockholm. En sammanställning över 
Koncernen samt förteckning över andelar i Koncernens bolag 
framgår nedan.

VäSentligA AVtAl
Entreprenadavtal rörande Barents Center
Östermyra Bruk AB har den 14 april 2015 ingått entreprenad- 
avtal med Lehto Bygg AB avseende uppförande av Barents 
Center på totalentreprenad till fast pris. Arbetena ska påbörjas 
enlig senare överenskommelse och vara färdigställda och till- 
gängliga för slutbesiktning senast 26 månader från tidpunkten 
då arbetena påbörjats. Östermyra Bruk AB håller med och 
bekostar försäkringar för entreprenaden vars kontraktsumma 
uppgår till omkring 975 MSEK exklusive mervärdesskatt. 
Justering av kontraktssumman ska ske kopplad till föränd- 
ring av eurokursen i samband med att kontraktsarbetena 
påbörjas men är i övrigt inte föremål för reglering, så som 
indexreglering. Kontraktsumman ska betalas enligt tids- och 
produktionsanpassad betalningsplan. Entreprenadavtalet är 
villkorat av godkännande från styrelserna i Päätoimija Oy
och Concent. 1	  
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Konsultavtal
Concent AB har ingått flera konsultavtal innebärande bl.a. 
projektstyrning och projektledning av olika fastighetsutveck- 
lingsprojekt.

Låneavtal
Bolaget har två lån hos Solidum AB om sammanlagt 6 MSEK 
som förfaller till betalning den 28 september 2015, amorte- 
ring sker löpande. Concent Holding AB har lån från ett antal 
investerare, om totalt 25 MSEK, där CorpNordic har anlitats 
som agent. Lånen förfaller i september 2015. 
    Östermyra Bruk AB har lån från ett antal investerare, om 
totalt ca 160 MSEK, där CorpNordic har anlitats som agent. 
Lånen förfaller den 1 oktober 2015 med rätt till förlängning.

Hyresavtal
Östermyra Bruk AB har, genom tidigare fastighetsägare, 
ingått hyresavtal med Haparanda kommun avseende del av 
fastigheterna Haparanda Patan 1 och Patan 2. Hyresavtalen 
avser hyra av gymnasieskola och multibyggnad inom Barents 
Center som ska uppföras bl.a. på bolagets fastigheter. Hyresti- 
den i respektive avtal är 25 år och avtalen är villkorade av att 
slutbesiktning skett senast den 1 januari 2020.

Fastigheter
Östermyra Bruk AB har den 26 januari 2015 förvärvat 
fastigheterna Haparanda Patan 1 och Haparanda Patan 2 
genom transportköp från Avalanche Capital AB. Bolaget har 
beviljats lagfart för fastigheterna. Haparanda Patan 1 består 
av cirka 16 044 kvm mark och det finns uttagna pantbrev om 
96 MSEK, dessa är pantsatta till CorpNordic Sweden AB. 
Haparanda Patan 2 består av cirka 3 952 kvm mark och det 
finns uttagna pantbrev om 64 MSEK, dessa är pantsatta till 
CorpNordic Sweden AB

tViSter och rättSligA proceSSer
Bolaget är inte och har heller inte varit part i några rättsliga 
förfaranden eller skiljeförfaranden under de senaste tolv må- 
naderna som har haft eller skulle kunna få betydande effekter 
på Bolagets finansiella ställning eller lönsamhet. Bolaget har 
inte heller informerats om anspråk som kan leda till att Bola- 
get blir part i sådan process eller skiljeförfarande. 

AVtAl och trAnSAktioner med  
närStående
Utöver vad som beskrivs nedan har inga transaktioner mellan 
koncernbolag och aktieägarna, styrelseledamöterna, ledande 
befattningshavare, revisor eller närstående skett. För ersätt- 
ning till styrelsen och ledande befattningshavare, se avsnittet 
”Styrelse, ledande befattningshavare och revisor”.

Concent AB har ingått ett konsultavtal med The Patrik 
Oja AB (konsulten) där konsulten ska tillhandahålla Patrik 
Oja (ordinarie styrelseledamot i Bolaget) som affärsområ-
deschef för affärsområdet bostad. Avtalet löper tills vidare 
med sex månaders uppsägningstid från Concent AB:s sida 
och fyra månaders uppsägningstid från konsulten. Utöver fast 
ersättning, 165 000 SEK per månad exkl. moms, är konsulten 
berättigad att till Concent AB vidarefakturera månadskostna- 
den för konsultens bil. Konsulten är berättigad till 35 dagars 
ledighet per år utan minskad ersättning.

Mikael Fahlander är anställd i Concent AB. Avalanche 
Capital AB, där Mikael Fahlander är ensam styrelseledamot, 
förvärvade den 23 december 2014 Concent Utveckling 7 AB 
med dotterbolaget Concent Public AB från Concent Holding 
AB (publ) för en köpeskilling om 225 625 000 SEK. Ava- 
lanche Capital AB överlät den 26 januari 2015 fastigheterna 
Haparanda Patan 1 och Haparanda Patan 2 till Östermyra 
Bruk AB för en sammanlagd köpeskilling om 48 MSEK. 
Överlåtelserna skedde genom transportköp, innebärande att 
fastigheterna överläts på samma villkor som enligt köpebrev 
mellan Haparanda kommun och Avalanche Capital AB. 
Avalanche Capital AB förvärvade Concent Mitt AB för 36 
MSEK den 15 maj 2015 från Concent Fastighet AB. Förvärvet 
betalades genom kvittning av fordran mot Concent Fastighet 
AB. Bolagets bedömning är att överlåtelserna har skett på 
marknadsmässiga villkor.

Bolaget har skulder till Amui AB ( tidigare Concent Fastig-
het 3 AB) om ca 148 MSEK och Avalanche Capital om ca 122 
MSEK. Amui ägs av IQuity AB .Detta är bokfört under kort-
fristiga skulder, se sidan 25, Balansräkning. Dessa skulder är 
under 2015 omförhandlade till långfristiga skulder. Med en 
löptid till 2016-12-31, med en ränta av 4,5 procent.

Utöver transaktioner mellan koncernbolag har inga transak-
tioner skett mellan Bolaget och medlemmar av Bolagets sty-
relse, andra ledande befattningshavare eller anhöriga till dessa. 
För ersättning till styrelsen och ledande befattningshavare, se 
avsnittet ”Styrelse, ledande befattningshavare och revisor”.

immAteriellA rättigheter
Concent AB har två immateriella tillgångar bestående av 
domännamnen concent.se och barentscenter.it. 

AktieägArAVtAl
Såvitt Bolagets styrelse känner till existerar inga aktieägar-
avtal eller motsvarande avtal som kan komma att leda till att 
kontrollen över Bolaget förändras. 

förSäkringAr
Bolagets styrelse anser att Koncernen har ett försäkrings- 
skydd som överensstämmer med branschstandard och täcker 
de risker som uppstår i verksamheten. Bolaget och dotterbo- 
laget Concent AB har ett försäkringsavtal avseende en kombi- 
nerad företagsförsäkring som innefattar bl.a. konsultansvars- 
försäkring, ansvarsförsäkring och egendomsförsäkring. En 
separat VD-/styrelseansvarsförsäkring finns för Bolaget som 
också täcker Koncernen.

intreSSen och intreSSekonflik ter 
Det föreligger ingen intressekonflikt mellan någon av styrel- 
seledamöternas eller de ledande befattningshavarnas plikter 
gentemot Bolaget, deras privata intressen och/ eller andra 
plikter. Ej heller föreligger några familjeband mellan Bolagets 
styrelseledamöter och ledande befattningshavare. Mangold 
agerar emissionsinstitut och har biträtt Bolaget vid upprät-
tande av Memorandumet. För dessa tjänster erhåller Mangold 
en marknadsmässig ersättning.  

legAlA frågor och kompletterAnde informAtion
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Skattefrågor i Sverige

Nedan ges en översiktlig sammanfattning av vissa skatte-
konsekvenser som kan uppkomma enligt nu gällande svensk 
skattelagstiftning med anledning av aktieinnehav i Bolaget. 
Informationen utgör inte en uttömande redogörelse, och 
behandlar inte heller alla skattefrågor som kan uppkomma i 
sammanhanget. 

Sammanfattningen är av generell karaktär. Vidare avser 
den endast obegränsat skattskyldiga fysiska personer och 
aktiebolag med skatterättslig hemvist i Sverige, om inget an-
nat uttryckligen anges. Sammanfattningen behandlar således 
bland annat inte de särskilda regler som gäller för så kallade 
kvalificerade andelar i fåmansföretag, innehav via kapitalför-
säkring eller investeringssparkonto, värdepapper som innehas 
av handels , kommanditbolag eller europeiska ekonomiska 
intressegrupperingar, eller som innehas som en lagertillgång 
i näringsverksamhet. Inte heller behandlas de särskilda 
reglerna om skattefri kapitalvinst och skattefri utdelning på så 
kallade näringsbetingade andelar i bolagssektorn. 

Särskilda skatteregler gäller också för vissa typer av skatt-
skyldiga, såsom till exempel investeringsfonder, investment-
företag, försäkringsbolag och personer som inte är obegränsat 
skattskyldiga i Sverige. Inte heller dessa regler be rörs. Varje 
aktieinnehavare bör rådfråga skatterådgivare om de skat-
tekonsekvenser som kan uppkomma för dennes del.

fySiSkA perSoner
Beskattning vid avyttring av aktier i Bolaget
Fysiska personer beskattas för kapitalvinst i inkomstslaget 
kapital. Skatt tas ut med 30 procent av kapitalvinsten.

Kapitalförlust på marknadsnoterade aktier och andra 
marknadsnoterade delägarrätter får dras av fullt ut mot 
skattepliktiga kapitalvinster som uppkommer samma år 
på aktier samt marknadsnoterade delägarrätter (dock inte 
andelar i investeringsfonder som innehåller endast svenska 
fordringsrätter, så kallade räntefonder). Kapitalförlust som 
inte kan kvittas på detta sätt är avdragsgill till 70 procent 
mot annan inkomst av kapital. Uppkommer underskott i 
inkomstslaget kapital medges reduktion mot kommunal och 
statlig inkomstskatt samt mot statlig fastighetsskatt och mot 
kommunal fastighetsavgift. Skattereduktion medges med 30 
procent av underskott som inte överstiger 100 000 kronor och 
med 21 procent av resterande del. Underskott kan inte sparas 
till senare beskattningsår.

Kapitalvinst respektive kapitalförlust beräknas som skillna-
den mellan försäljningsersättningen efter avdrag för eventuella 
försäljningsutgifter, såsom till exempel courtage, och de avytt-
rade aktiernas omkostnadsbelopp (anskaffnings  utgift).

Vid vinstberäkningen används den så kallade genom  
snittsmetoden. Metoden innebär att omkostnads beloppet för 
en aktie utgörs av det genomsnittliga omkostnadsbeloppet 
för samtliga innehavda aktier av samma slag och sort. För 
marknadsnoterade aktier, som aktier i Bolaget, kan också 
en så kallad schablonregel användas. Denna regel innebär 
att omkostnadsbeloppet alltid får beräknas till 20 procent av 
försäljningsersättningen efter avdrag för eventuella försälj  
ningsutgifter.

utdelning
Utdelning på aktier är skattepliktig i inkomstslaget kapital. 
Skatt tas ut med 30 procent av utdelat belopp. För fysiska per  
soner innehålls preliminär skatt med 30 procent på utdelat be  
lopp. Den preliminära skatten innehålls normalt av Euroclear 
eller, beträffande förvaltarregistrerade aktier, av förvaltaren.

AktieBolAg
Beskattning vid avyttring av aktier i Bolaget
För aktiebolag beskattas inkomst, inklusive kapitalvinster och 
utdelningar på noterade aktier, i inkomstslaget näringsverk-
samhet med en skattesats om 22 procent.

Beräkningen av kapitalvinst respektive kapitalförlust sker 
i huvudsak på samma sätt som för fysiska personer i enlighet 
med vad som angivits ovan.

Kapitalförluster på aktier får endast dras av mot skatte  
pliktiga kapitalvinster på aktier och andra delägarrätter. Om 
en kapitalförlust inte kan dras av hos det företag som gjort 
förlusten, kan den dras av mot skattepliktiga kapitalvinster på 
aktier och andra delägarrätter hos ett annat företag i samma 
koncern, under förutsättning att det föreligger koncern  
bidragsrätt mellan företagen och båda företagen begär det 
för ett beskattningsår som har samma deklarationstidpunkt 
eller som skulle ha haft det om inte något av företagens bokfö  
ringsskyldighet upphör. Kapitalförluster som inte har kunnat 
utnyttjas ett visst år får dras av mot kapitalvinster på aktier 
och andra delägarrätter under efterföljande beskattningsår 
utan tidsbegränsning.

utdelning
Utdelning på noterade aktier är normalt skattepliktiga i 
inkomstslaget nä ringsverksamhet med en skattesats om 22 
procent av utdelat belopp.
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ViSSA SkAttefrågor för AktieägAre 
Som är BegränSAt SkAttSkyldigA i 
SVerige 
Kapitalvinstbeskattning
Aktieägare som är begränsat skattskyldiga i Sverige, och 
som inte bedriver verksamhet från fast driftställe i Sverige, 
kapitalvinstbeskattas normalt inte i Sverige vid avyttring av 
aktier. Aktieägare kan emellertid bli föremål för beskattning 
i sin hemviststat.

Enligt den så kallade tioårsregeln kan fysiska personer som 
är begränsat skattskyldiga i Sverige bli föremål för svensk 
beskattning vid avyttring om de vid något tillfälle under 
avyttringsåret eller något av de tio föregående kalenderåren 
varit bosatta eller stadigvarande vistats i Sverige. Tillämplig  
heten av denna bestämmelse har dock i många fall begränsats 
i avtal för undvikande av dubbelbeskattning som Sverige 
ingått med andra länder.

kupongSkAtt
För aktieägare som är begränsat skattskyldiga i Sverige och 
som erhåller utdelning från svenskt aktiebolag uttas normalt 
svensk kupongskatt. Skatt tas ut med 30 procent av utdelat 
belopp. Skattesatsen reduceras i allmänhet genom föreskrift 
i skatteavtal som Sverige har ingått med andra länder för 
undvikande av dubbelbeskattning. Flertalet av Sveriges skat  
teavtal möjliggör således nedsättning av den svenska skatten 
till den nivå som anges i avtalet direkt vid utbetalningstillfäl  
let, om erforderliga uppgifter om den utdelningsberättigades 
hemvist föreligger. I Sverige verkställer normalt Euroclear 
eller, beträffande förvaltarregistrerade aktier, förvaltaren 
avdrag för kupongskatt.
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hAndlingAr införliVAde genom hänViSning

Handlingar införlivade 
genom hänvisning

Nedan angiven information ska anses införlivad i Memoran-
dumet genom hänvisning:

•  Concents årsredovisning, inklusive revisionsberättelse, för 
perioden 26 mars – 31 december 2014.

Informationen, till vilken hänvisning sker, ska läsas som
en del av detta Memorandum. Informationen finns tillgänglig 
på Concents hemsida, www.concent.se. 

hAndlingAr Som hållS tillgängligA 
för inSpektion
Följande handlingar hålls tillgängliga för inspektion:

•  Dokument som är införlivade genom hänvisning.
•  Bolagsordning för Concent.
•  Årsredovisningar, inklusive revisionsberättelse, för 

räkskapsåret 2014, för samtliga dotterbolag.

Stiftelseurkund kan erhållas från Bolagsverket.
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Adresser

BolAget
Concent Holding AB
Sergelstorg 12
111 57 Stockholm
Tel: +46 8 509 080 00
Hemsida: www.concent.se 
E-mail: info@concent.se
 

emiSSionSinStitut
Mangold Fondkommission
Engelbrektsplan 2
114 34 Stockholm
Tel: +46 8 50 30 15 50
Fax: +46 8 50 30 15 51
Hemsida: www.mangold.se 
E-mail: info@mangold.se 

reViSor
KPMG 
Box 161 06
Tegelbacken 4 A
103 23 Stockholm
Tel: +46 8 723 91 00

kontoförAnde inStitut
Euroclear Sweden AB
Box 191
Klarabergsviadukten 63
101 23 Stockholm
Tel: +46 8 402 90 00
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