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Revisors granskningsrapport
Till styrelsen i Estea Sverigefastigheter 2 AB (publ) org.nr 556865-2894
Inledning
Vi har utfört en översiktlig granskning av den finansiella delårsinformationen i sammandrag (delårsrapporten) för Estea
Sverigefastigheter 2 AB (publ) per 30 september 2014 och den niomånadersperiod som slutade per detta datum. Det är
styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta och presentera denna delårsrapport i enlighet
med IAS 34 och årsredovisningslagen. Vårt ansvar är att uttala en slutsats om denna delårsrapport grundad på vår
översiktliga granskning.
Den översiktliga granskningens inriktning och omfattning
Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med International Standard on Review Engagements ISRE 2410
Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor. En översiktlig granskning består
av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra
analytisk granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan
inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt International
Standards on Auditing och god revisionssed i övrigt har.
De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan
säkerhet att vi blir medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts.
Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad
på en revision har.
Slutsats
Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att
delårsrapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad för koncernens del i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen samt
för moderbolagets del i enlighet med årsredovisningslagen.
Stockholm den 19 november 2014
Ernst & Young AB

Ingemar Rindstig
Auktoriserad revisor
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KAPITALANDELSBEVISEN I KORTHET
Kapitalandelsbevis
Kapitalandelslånet, beslutat i enlighet med 11 kap. 11 §
aktiebolagslagen
(2005:551),
representeras
av
kapitalandelsbevis, vars nominella belopp initialt uppgår
till 10 000 kronor. Bolaget (låntagaren) har utfärdat
13 690 kapitalandelsbevis och det totala nominella
lånebeloppet som upptagits uppgår till 136,9 miljoner
kronor. Endast en serie av kapitalandelsbevis emitteras
och ISIN kod för dessa är SE0004867331. Bolaget kan
utfärda totalt 15 000 kapitalandelsbevis till ett nominellt
lånebelopp om 150,0 miljoner kronor.
Kapitalandelsbevis är inte fonder, aktier eller obligationer
utan enskilda värdepapper. De är konstruerade för att ge
både en årlig fastställd ränta och möjlighet till tillväxt.
Precis som övriga placeringar i värdepapper beror
återbetalningsbeloppet på hur utfallet hos låntagaren blir
efter löptidens slut. Återbetalningen är alltså beroende av
utvecklingen i låntagarkoncernen varför återbetalningen
kan komma att understiga eller överstiga det totala
lånebeloppet vid löptidens slut.
Börshandel
Kapitalandelsbevisen är sedan den 9 april 2013 noterade
på Nordic Derivatives Exchange (NDX) under
kortnamnet: ESTEA KAPBEVIS1. Noterad volym uppgår
till 136,9 miljoner kronor. Kapitalandelsbevisen är fritt
överlåtbara utan belastningar. Kapitalandelsbevisen
handlas i procent (%) av nominellt värde (10 000 kronor),
exklusive upplupen ränta (6,25 procent), ett så kallat
”clean price”. Kapitalandelsbevisen kan innehas via alla
typer av fondkonton, aktiedepåer, kapitalförsäkringar och
investerarsparkonton (ISK).
Ränta
Kapitalandelsbevisen ger en årsvis nominell ränta om
6,25 procent med kvartalsvis utbetalning i efterskott (den
effektiva räntan uppgår till 6,40 procent). Varje ränteperiod löper på 3 månader med utbetalning 5 januari, 5
april, 5 juli och 5 oktober vart år samt på lånets
förfallodag. Förfallodagen avser den dag som infaller 60
bankdagar efter avyttringsdagen. Avyttringsdagen avser
den dag då samtliga investeringar har avyttrats och full
betalning för dessa har erhållits, vilket ska ha skett senast
2019-06-30. Om avyttringsdagen infaller senare än 201812-31 ska lånebeloppsräntan höjas till 7,25 procent från
och med 2019-01-01.
Efterställt lån
Kapitalandelslånet utgör en ej säkerställd förpliktelse för
låntagaren. Kapitalandelslånet är efterställt samtliga
låntagarens icke efterställda förpliktelser.
Slutlig återbetalning av kapitalandelslånet
Slutlig återbetalning av kapitalandelslånet ska ske efter att
samtliga av bolagets investeringar har avyttrats och full

betalning för dessa har erhållits, vilket ska ha skett senast
2019-06-30. Avyttringsdagen kan dock, om Bolaget finner
det ekonomiskt lönsamt, ske när som helst dessförinnan.
Bolaget har en skyldighet att senast
2017-04-01 påbörja arbetet med att avyttra samtliga
investeringar, reglera alla externa skulder och förpliktelser
samt placera resterande medel på räntebärande konto.
Bolaget ska senast 45 bankdagar efter avyttringsdagen
översända en av bolaget upprättad, och av bolagets
revisor
särskilt
granskad,
resultaträkning
för
låntagarkoncernen fram till och med avyttringsdagen,
varpå beräkningen av den slutliga återbetalningen ska
grundas. Resultaträkningen ska upprättas enligt de
principer som anges i de Allmänna villkoren för Esteas
kapitalandelslån.
Den slutliga återbetalningen ska uppgå till summan av det
totala lånebeloppet per förfallodagen, och 75 procent av
låntagarkoncernens ackumulerade resultat, för det fall
detta är positivt, eller 100 procent av låntagarkoncernens
ackumulerade resultat, för det fall detta är negativt.
Fullständiga villkor framgår av ”Allmänna Villkor” vilka
finns att tillgå på bolagets hemsida www.estea.se.
Utbetalningar av ränta och återbetalning
Låntagarens utbetalningar av ränta och slutlig
återbetalning ska ske till de personer som är registrerade
som långivare på avstämningsdagen (se definition i de
allmänna villkoren). Har långivare genom ett
kontoförande institut låtit registrera att ränta samt
återbetalning ska sättas in på visst bankkonto, sker
insättning genom Euroclears försorg på respektive
betalningsdag. I annat fall översänder Euroclear
betalningen till långivaren på den adress som på
avstämningsdagen är registrerad hos Euroclear. Infaller
en räntebetalningsdag eller annan betalningsdag på en
dag som inte är en bankdag sätts respektive belopp in
närmast följande bankdag.
Långivaragent och långivarmöte
CorpNordic startade sin verksamhet i Sverige 2003 och
är idag en ledande aktör i Sverige vad gäller att erbjuda
fullständig administration av bolag och stiftelser.
CorpNordic har engagerats som långivaragent vilket
innebär att de tillvaratar vissa av långivarnas
gemensamma intressen. Som långivaragent är
CorpNordic berättigad att företräda långivarna vid bland
annat omförhandlingar av villkor och eventuella
villkorsbrott eller betalningsinställelser. Till CorpNordic
utgår ett årligt arvode vilket betalas av bolaget.
Avkastning kapitalandelsbevis
Den fastställda årliga räntan på kapitalandelsbevisen är
6,25 procent (effektiv ränta 6,40 procent). Därutöver är
avkastningen ett resultat av koncernens egna kapital
(resultatdelning på 75 procent).
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Definitioner Fastighetsrelaterade nyckeltal
Direktavkastning, %
Periodens driftnetto justerat för fastigheternas innehavstid under året i förhållande till fastigheternas bokförda värden vid
periodens utgång.
Driftnetto
Hyresintäkter minus fastighetskostnader
Ekonomisk uthyrningsgrad, %
Redovisade hyresintäkter i förhållande till hyresvärdet.
Genomsnittlig kontraktstid, år
Återstående genomsnittlig löptid i befintliga hyresavtal.
Hyresvärde
Kontrakterad årshyra som löper vid periodens utgång med tillägg för rabatter samt bedömd marknadshyra för vakanta
lokaler.
Uthyrningsbar area, kvm
Fastighetens totala uthyrningsbara area vid periodens utgång.
Överskottsgrad, %
Driftnetto i förhållande till redovisade hyresintäkter.

Definitioner Finansiella nyckeltal
Avkastning på eget kapital, %
Resultat efter skatt i förhållande till genomsnittligt eget kapital.
Avkastning kapitalandelslån, %
Årsränta på kapitalandelslån med tillägg för periodens andel av resultatet i förhållande till nominellt inbetalt
kapitalandelslån.
Belåningsgrad, %
Skulder till kreditinstitut i procent av fastigheternas redovisade värde.
Medelränta kreditinstitut, %
Genomsnittlig ränta på bolagets totala räntebärande skulder exkl. kapitalandelslån vid periodens utgång.
Justerad räntetäckningsgrad, ggr
Resultat efter finansiella poster med återläggning av räntekostnader, i relation till räntekostnader exklusive räntekostnader
för kapitalandelslånet.
Kapitalbindning, år
Återstående genomsnittlig löptid i befintliga banklån innan lånen förfaller till återbetalning/refinansiering.
Räntetäckningsgrad, ggr
Resultat efter finansiella poster med återläggning av räntekostnader, i relation till räntekostnader.
Soliditet, %
Eget kapital i förhållande till balansomslutningen.
Justerad soliditet, %
Eget kapital med tillägg för redovisat värde av kapitalandelslån i förhållande till balansomslutningen.
Kalendarium
Ränteutbetalning från Euroclear
Bokslutskommuniké 2014
Ränteutbetalning från Euroclear
Årsredovisning 2014
Delårsrapport januari-mars 2015
Årsmöte

5 januari 2015
27 februari 2015
6 april 2015
24 april 2015
20 maj 2015
21 maj 2015

www.estea.se
Information och finansiella rapporter finns tillgängliga på www.estea.se
Ytterligare information kan erhållas av VD David Ekberg telefon 08-679 05 00 eller ekonomichef Gerry Sommensjö telefon
08-679 05 00.
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INVESTERING- & TILLGÅNGSFÖRVALTNING PÅ DEN
SVENSKA KOMMERSIELLA FASTIGHETSMARKNADEN SEDAN 2002
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