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Tillägg till Prospekt 

Detta dokument (”Tillägget”) utgör ett tillägg till det av Hemsö Fastighets AB (publ) 
(”Bolaget” eller ”Hemsö”) upprättade prospektet avseende upptagande till handel av 
obligationslån med rörlig ränta om en miljard kronor (SEK 1.000.000.000) med ISIN 
SE 0005624871 samt obligationslån med fast ränta om tvåhundra miljoner kronor 
(SEK 200.000.000) med ISIN SE 0005624889 som godkändes och registrerades av 
Finansinspektionen den 16 mars 2017 (Finansinspektionens diarienummer 17-2078) 
(”Prospektet”). 

Tillägget har godkänts och registrerats av Finansinspektionen den 29 mars 2017 
(Finansinspektionens diarienummer 17-4866), har upprättats i enlighet med 2 kap. 34 § lagen 
(1991:980) om handel med finansiella instrument, och har offentliggjorts av Hemsö den 29 
mars 2017. 

Tillägget ska läsas tillsammans med och utgöra en del av Prospektet samt andra tillägg till 
Prospektet. Definitioner som används i Prospektet gäller även för Tillägget. 

Tillägget har upprättats mot bakgrund av att (i) vissa klara och uppenbara fel upptäckts i de 
slutliga villkoren för lån 104 och dessa slutliga villkor har därför justerats (vilket föranleder 
justeringar av avsnittet ”Slutliga villkor för Lån 104” i Prospektet), samt att (ii) Hemsö har 
offentliggjort sin årsredovisning för räkenskapsåret 2016 (publicerad 17 mars 2017). 

Ovanstående omständigheter föranleder förändringar av informationen i Prospektets avsnitt 
”Sammanfattning”, ”Slutliga villkor för lån 104”, ”Beskrivning av Hemsö”, ”Historisk 
finansiell information i sammandrag” och ”Legala frågor och övrig information”. 
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Tillägg till ”Sammanfattning” 

Med anledning av att Hemsö den 17 mars 2017 offentliggjorde sin årsredovisning för 2016 
ersätts informationen under rubriken ”B.12 – Historisk finansiell information” i avsnittet 
”Avsnitt B – EMITTENT” på sidorna 5-7 i Prospektet med följande information. 

 
B.12 – Historisk 
finansiell 
information 

 
Nedan presenteras Hemsös finansiella utveckling i sammandrag för 
räkenskapsåren 2015 och 2016. 

Belopp i mkr jan-dec 2016 jan-dec 2015 
Hyresintäkter 2 189 1988 
Övriga intäkter 15 12 
Driftkostnader -378 -364 
Underhållskostnader -141 -121 
Övriga fastighetskostnader -33 -39 
Driftnetto 1 652 1 476 
   
Central administration -182 -154 
Finansiella poster -359 -416 
Resultat före värdeförändringar 1 111 906 
Varav Förvaltningsresultat 1 111 959 
   
Värdeförändringar   
Förvaltningsfastigheter 2 072 581 
Derivat -208 140 
Resultat före skatt 2 975 1 627 
   
Aktuell skatt -49 -46 
Uppskjuten skatt -583 -231 
Periodens resultat  2 343 1 350 
 

Belopp i mkr 31 dec 2016 31 dec2015 
TILLGÅNGAR   
Förvaltningsfastigheter 33 629 26 502 
Övriga anläggningstillgångar 69 49 
Övriga kortfristiga fordringar 323 394 
Likvida medel 932 157 
SUMMA TILLGÅNGAR 34 953 27 102 
   
EGET KAPITAL OCH SKULDER   
Eget kapital 8 672 6764 
Ägarlån - - 
Uppskjuten skatteskuld 2 103 1 518 
Räntebärande skuld  15 167 10 082 
Ej räntebärande skulder 723 671 
Summa långfristiga skulder 17 993 12 271 
   
Räntebärande skulder 7 316 7 372 
Ej räntebärande skulder 972 695 
Summa kortfristiga skulder 8 288 8067 
SUMMA EGET KAPITAL OCH 
SKULDER 

34 953 27 102 

 

Finansiella nyckeltal 2016 2015 
Belåningsgrad, % 64,0 65,2 
Räntetäckningsgrad, ggr 4,1 3,6 
Säkerställd skuld, % 7,7 15,4 
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Fastighetsrelaterade nyckeltal 2016 2015 
Marknadsvärde fastigheter, mkt 33 629 26 502 
Överskottsgrad, % 75,0 73,8 
Ekonomisk uthyrningsgrad, % 97,0 96,2 
Fastighetsvärde, kr/kvm 20 528 17 686  
Antal fastigheter, st 356 317 
Uthyrningsbar yta, kvm 1 638 1 499 
 
Nyckeltal och definitioner 
Nedan definierade nyckeltal är inte definierade enligt IFRS, men 
presenteras i vissa fall för att underlätta en investerares bedömning av 
Bolagets finansiella situation. 

Nyckeltal Definition Typ av nyckeltal 

Belåningsgrad Räntebärande 
nettoskulder exklusive 
ägarlån i procent av 
fastigheternas redovisade 
värde. Nyckeltalet visar 
bolagets skuldsättning. 

Alternativt nyckeltal 

Räntebärande 
nettoskulder 

Räntebärande skulder 
med avdrag för likvida 
medel. Anges för att 
belysa bolagets finansiella 
risk. 

Alternativt nyckeltal 

Räntetäckningsgrad Driftnetto med avdrag för 
central administration i 
förhållande till 
finansnetto, exklusive 
räntor på ägarlån. Central 
administration avser 
kostnader på 
koncernövergripande nivå 
som inte är direkt 
hänförbara till 
fastighetsförvaltningen, 
såsom kostnader för 
koncernledning, lokal- 
och kontorskostnader och 
köpta tjänster. Nyckeltalet 
visar bolagets förmåga att 
betala löpande 
räntekostnader. 

Alternativt nyckeltal 

Säkerställd skuld Skuld där säkerhet har 
ställts i procent av 
fastigheternas 
marknadsvärde. 
Nyckeltalet visar 
förhållandet mellan 
säkerställd och icke 
säkerställd skuld vilket är 
viktigt för bolagets 
långivare. 

Alternativt nyckeltal 

Marknadsvärde 
fastigheter 

Bedömt marknadsvärde 
vid periodens utgång. 

Operationellt nyckeltal 

Överskottsgrad Driftnetto i förhållande 
till summan av 
fastighetsintäkter och 
övriga intäkter. Anges för 
att belysa den löpande 
intjäningen i förvaltnings-
verksamheten. 

Operationellt nyckeltal 
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Ekonomisk 
uthyrningsgrad 

Hyresintäkt i förhållande 
till hyresvärde. Anges för 
att belysa Bolagets 
effektivitet i 
användningen av 
fastigheter. 

Operationellt nyckeltal 

Fastighetsvärde Fastigheternas 
marknadsvärde vid 
periodens utgång i 
förhållande till 
fastigheternas totala 
uthyrningsbara yta vid 
periodens utgång. Anges 
för att beskriva det 
genomsnittliga värdet per 
kvadratmeter. 

Operationellt nyckeltal 

Antal fastigheter Antal registerfastigheter, 
tomträtter och arrenden. 
Anges för att belysa 
storleken på 
fastighetsbeståndet. 

Operationellt nyckeltal 

Uthyrningsbar yta De av fastighetens ytor 
som hyresgästen kan 
debiteras hyra för vid 
periodens utgång. Anges 
för att belysa storleken på 
fastighetsbeståndet. 

Operationellt nyckeltal 

 
Inga väsentliga negativa förändringar har ägt rum i Bolagets framtidsutsikter 
sedan den senast offentliggjorda reviderade redovisningen. 

Inga väsentliga förändringar har inträffat vad gäller Koncernens finansiella 
ställning eller ställning på marknaden sedan offentliggörandet av Bolagets 
årsredovisning 2016. 
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Tillägg till ”Slutliga villkor för lån 104” 

Med anledning av att vissa klara och uppenbara fel upptäckts i de slutliga villkoren för lån 104 
har dessa justerats enligt följande: 

(a) ”Nominellt Belopp per MTN” har ändrats från ”SEK 200 000 000” till 
”SEK 100 000”; 

(b) ”Totalbelopp för emissionen” har ändrats från ”SEK 200 000 000” till 
”SEK 1 000 000 000”; 

(c) datumet för den sista ränteförfallodagen under ”Ränteförfallodagar” har ändrats 
från ”20 mars 2017” till ”20 juni 2017”; och 

(d) ”Totalt antal värdepapper som tas upp till handel” har ändrats från ”2 000” till 
”10 000”. 

Avsnittet ”Slutliga villkor för lån 104” på sidorna 32-36 i Prospektet ersätts därför i sin helhet 
med följande. 
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Tillägg till ”Beskrivning av Hemsö” 

Med anledning av att Hemsö den 17 mars 2017 offentliggjorde sin årsredovisning för 2016 
ersätts ”Hemsös geografiska delmarknader” i avsnittet ”Beskrivning av Hemsö” på sidan 43 i 
Prospektet med följande. 

 
Hemsös geografiska 
delmarknader 

 
Sverige 
Hemsös fastigheter i Sverige är belägna i närmare 80 kommuner. Beståndet delas in i 
fyra regioner; Region Öst, Region Väst, Region Nord och Region Syd. 
Fastighetsvärdet utgörs till 48,9 % av fastigheter belägna i de tre svenska 
storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö. Nedan angivna värden omfattar 
utfallet för perioden januari – december 2016. 

Region Öst 
Regionen omfattar främst Stockholms län och Östergötland. 

Marknadsvärde 11 390 mkr 

Hyresintäkter 616 mkr 

Driftnetto 470 mkr 

Region Väst 
Regionen sträcker sig från Falkenbergs kommun i söder till Åmåls kommun i norr och 
Eksjö kommun i öster. 

Marknadsvärde 3 875 mkr 

Hyresintäkter 337 mkr 

Driftnetto 214 mkr 

Region Nord 
Regionen består av fastigheter från Uppsala och norrut men innefattar även Gotland 
och Västerås. 

Marknadsvärde 8 116 mkr 
Hyresintäkter 570 mkr 
Driftnetto 424 mkr 

Region Syd 
Regionen sträcker sig från Ystad i söder till Halmstad i norr och Oskarshamn i öster. 

Marknadsvärde 4 626 mkr 
Hyresintäkter 321 mkr 
Driftnetto 221 mkr 

Tyskland 
Marknadsvärde 3 274 mkr 
Hyresintäkter 215 mkr 
Driftnetto 207mkr 

Finland 
Marknadsvärde 2 348 mkr 
Hyresintäkter 145 mkr 
Driftnetto 116 mkr 
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Med anledning av att Hemsö den 17 mars 2017 offentliggjorde sin årsredovisning för 2016 
ersätts beskrivningen under rubriken ”Koncernen” i avsnittet ”Beskrivning av Hemsö” på 
sidan 46 i Prospektet med följande. 

 
Koncernen 
 

 
Bolaget är moderbolag i Koncernen som per 31 januari 2017 omfattar 
174 bolag. I Koncernen ingår per 31 januari 2017 följande 
Koncernföretag av väsentlig betydelse. En komplett förteckning över 
dotterföretag per 31 december 2016 framgår av Hemsös 
årsredovisning för 2016 som är infogad genom hänvisning i detta 
Prospekt. 
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Tillägg till ”Historisk finansiell information i sammandrag” 

Med anledning av att Hemsö den 17 mars 2017 offentliggjorde sin årsredovisning för 2016 
ersätts beskrivningen i inledningen av avsnittet ”Historisk finansiell information i 
sammandrag” på sidan 50 i Prospektet med följande. 

 
Tabellerna nedan visar finansiell information i sammandrag som hämtats från Bolagets 
reviderade årsredovisning 2016 för räkenskapsåren 2015 och 2016. 

Relevanta delar av räkenskaperna för de två senaste räkenskapsåren är införlivade i Prospektet 
genom hänvisning. Samtliga rapporter finns att hämta på Bolagets webbplats: www.hemso.se. 
 

 

Med anledning av att Hemsö den 17 mars 2017 offentliggjorde sin årsredovisning för 2016 
ersätts tabellen under rubriken ”Finansiella nyckeltal” i avsnittet ”Historisk finansiell 
information i sammandrag” på sidan 50 i Prospektet med följande tabell. 

 
Finansiella  
nyckeltal 

   
Finansiella nyckeltal 2016 2015 
Belåningsgrad, % 64,0 65,2 
Räntetäckningsgrad, ggr 4,1 3,6 
Säkerställd skuld, % 7,7 15,4 
   
Fastighetsrelaterade nyckeltal 2016 2015 
Marknadsvärde fastigheter, mkt 33 629 26 502 
Överskottsgrad, % 75,0 73,8 
Ekonomisk uthyrningsgrad, % 97,0 96,2 
Fastighetsvärde, kr/kvm 20 528 17 686  
Antal fastigheter, st 356 317 
Uthyrningsbar yta, kvm 1 638 1 499 
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Med anledning av att Hemsö den 17 mars 2017 offentliggjorde sin årsredovisning för 2016 
ersätts tabellen under rubriken ”Koncernen – Rapport över totalresultat i sammandrag” i 
avsnittet ”Historisk finansiell information i sammandrag” på sidorna 51-52 i Prospektet med 
följande tabell. 

 
Koncernen – 
Rapport över 
totalresultat i 
sammandrag 

   
Belopp i mkr jan-dec 2016 jan-dec 2015 
Hyresintäkter 2 189 1988 
Övriga intäkter 15 12 
Driftkostnader -378 -364 
Underhållskostnader -141 -121 
Övriga fastighetskostnader -33 -39 
Driftnetto 1 652 1 476 
   
Central administration -182 -154 
Finansiella poster -359 -416 
Resultat före värdeförändringar 1 111 906 
Varav Förvaltningsresultat 1 111 959 
   
Värdeförändringar   
Förvaltningsfastigheter 2 072 581 
Derivat -208 140 
Resultat före skatt 2 975 1 627 
   
Aktuell skatt -49 -46 
Uppskjuten skatt -583 -231 
Periodens resultat  2 343 1 350 
   
Periodens resultat hänförligt till  
Moderbolagets aktieägare 2 295 1 344 
Innehav utan bestämmande inflytande 48 6 
   
Övrigt totalresultat   
Periodens resultat 2 343 1 350 
Omräkningsdifferens 81 -50 
Periodens totalresultat 2 424 1 300 
   
 

  



 

17 
 

Med anledning av att Hemsö den 17 mars 2017 offentliggjorde sin årsredovisning för 2016 
ersätts tabellen under rubriken ”Koncernen – Rapport över finansiell ställning i sammandrag” 
i avsnittet ”Historisk finansiell information i sammandrag” på sidan 53 i Prospektet med 
följande tabell. 

 
Koncernen – 
Rapport över 
finansiell ställning i 
sammandrag 

   
Belopp i mkr 31 dec 2016 31 dec2015 
TILLGÅNGAR   
Förvaltningsfastigheter 33 629 26 502 
Övriga anläggningstillgångar 69 49 
Övriga kortfristiga fordringar 323 394 
Likvida medel 932 157 
SUMMA TILLGÅNGAR 34 953 27 102 
   
EGET KAPITAL OCH SKULDER   
Eget kapital 8 672 6764 
Ägarlån - - 
Uppskjuten skatteskuld 2 103 1 518 
Räntebärande skuld  15 167 10 082 
Ej räntebärande skulder 723 671 
Summa långfristiga skulder 17 993 12 271 
   
Räntebärande skulder 7 316 7 372 
Ej räntebärande skulder 972 695 
Summa kortfristiga skulder 8 288 8067 
SUMMA EGET KAPITAL OCH 
SKULDER 

34 953 27 102 
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Med anledning av att Hemsö den 17 mars 2017 offentliggjorde sin årsredovisning för 2016 
ersätts tabellen under rubriken ”Koncernen – Rapport över kassaflöden i sammandrag” i 
avsnittet ”Historisk finansiell information i sammandrag” på sidan 54 i Prospektet med 
följande tabell. 

 
Koncernen – 
Rapport över 
kassaflöden i 
sammandrag 

   

Belopp i mkr Jan - dec 2016 Jan - dec 2015

  

Den löpande verksamheten   

Resultat före skatt 2 975 1 627 

Orealiserade värdeförändringar -2 028 -773 

Justering för övriga poster som inte ingår i kassaflödet -63 30 

Betald skatt -64 -14 

Kassaflöde före förändring i rörelsekapital 820 870 

Ökning (+)/minskning (-) av rörelsekapital 418 -76 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 1 238 794 

  

Investeringsverksamheten   

Förvärv av fastigheter -3 362 -1 223 

Investeringar i ny-, till- och ombyggnation -1 551 -1 059 

Försäljning av fastigheter 60 778 

Övriga anläggningstillgångar -25 -40 

Kassaflöde från investeringsverksamheten -4 878 -1 544 

  

Finansieringsverksamheten   

Erhållna aktieägartillskott 74 21 

Upptagna räntebärande skulder 11 468 7 204 

Amorteringar räntebärande skulder -6 522 -6 192 

Tillskott från innehav utan bestämmande inflytande - 25 

Utbetald utdelning -585 -264 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 4 435 794 

      

Periodens kassaflöde 795 44 

Likvida medel vid periodens början 157 107 
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Kursdifferens i likvida medel -20 6 

Likvida medel vid periodens slut 932 157 
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Tillägg till ” Legala frågor och övrig information” 

Med anledning av att Hemsö den 17 mars 2017 offentliggjorde sin årsredovisning för 2016 
ersätts informationen under rubriken ”Information om tendenser” i avsnittet ”Legala frågor 
och övrig information” på sidan 55 i Prospektet med följande. 

 
Information om 
tendenser 
 

 
Inga väsentliga negativa förändringar har ägt rum i Hemsös 
framtidsutsikter sedan offentliggörandet av årsredovisningen 2016. 

 

Med anledning av att Hemsö den 17 mars 2017 offentliggjorde sin årsredovisning för 2016 
ersätts rubriken och informationen under rubriken ”Investeringar sedan offentliggörande av 
bokslutskommunikén för perioden januari – december 2016” i avsnittet ”Legala frågor och 
övrig information” på sidan 55 i Prospektet med följande. 

 
Investeringar 
sedan 
offentliggörande av 
årsredovisningen 
för 2016 
 

 
Inga väsentliga investeringar har gjorts sedan offentliggörandet av 
årsredovisningen för 2016. 

 

Med anledning av att Hemsö den 17 mars 2017 offentliggjorde sin årsredovisning för 2016 
ersätts rubriken och informationen under rubriken ”Väsentliga förändringar sedan 
offentliggörandet av bokslutskommunikén för perioden januari – december 2016” i avsnittet 
”Legala frågor och övrig information” på sidan 55 i Prospektet med följande. 

 
Väsentliga 
förändringar sedan 
offentliggörandet 
av 
årsredovisningen 
för 2016 
 

 
Inga väsentliga förändringar har inträffat vad gäller Koncernens 
finansiella ställning eller ställning på marknaden sedan offentliggörandet 
av Koncernens årsredovisningen för 2016. 

 

Med anledning av att Hemsö den 17 mars 2017 offentliggjorde sin årsredovisning för 2016 
ersätts informationen under rubriken ”Införlivande genom hänvisning” i avsnittet ”Legala 
frågor och övrig information” på sidan 56 i Prospektet med följande information. 

 
Handlingar som 
införlivats i 
Grundprospektet 
genom hänvisning 

 
Koncernens finansiella rapporter för räkenskapsåren 2015 och 2016 
utgör en del av detta Prospekt och ska läsas som en del därav. Dessa 
finansiella rapporter återfinns i Hemsös årsredovisningar för 
räkenskapsåren 2015 och 2016. Hemsös årsredovisningar för 
räkenskapsåren 2015 och 2016 har reviderats av Bolagets revisor och 
revisionsberättelsen är fogad till årsredovisningen. 
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Årsredovisning 2015 Sida  Årsredovisning 2016 Sida 

Resultaträkning 50  Resultaträkning 60 

Balansräkning 51  Balansräkning 61 

Kassaflödesanalys 52  Kassaflödesanalys 62 

Revisionsberättelse  73  Revisionsberättelse 83 

 
Den information som framgår av de delar av ovan nämnda 
årsredovisningar samt bokslutskommuniké som inte införlivas är 
antingen inte relevanta för investerarna eller återfinns på annan plats i 
detta Prospekt. Förutom Hemsös reviderade koncernredovisning för 
räkenskapsåren 2015 och 2016 har ingen information i detta Prospekt 
granskats eller reviderats av Bolagets revisor. 

 

Med anledning av att Hemsö den 17 mars 2017 offentliggjorde sin årsredovisning för 2016 
ersätts informationen under rubriken ”Tillgängliga handlingar” i avsnittet ”Legala frågor och 
övrig information” på sidan 56 i Prospektet med följande information. 

 
Tillgängliga 
handlingar 

 
Följande handlingar finns tillgängliga i elektronisk form på Hemsös 
hemsida, www.hemso.se. Kopior av handlingarna hålls också 
tillgängliga på Hemsös huvudkontor under Prospektets giltighetstid 
(ordinarie kontorstid på vardagar): 

• Bolagets bolagsordning. 

• Koncernens och dess dotterbolags reviderade 
årsredovisningar för räkenskapsåren 2015 och 2016 
(inklusive revisionsberättelser). 

• Detta Prospekt. 

 

 


