
Frågor från aktieägare och svar – Årsstämma 2021 
 
Uppdaterad 2021-06-22 
 
Nedan följer frågor från aktieägare och de svar som har lämnat. Frågor som 
har samma frågeställning som tidigare besvarade frågor, och som presenteras 
här, har inte tagits med som separat fråga och svar. 
 
Först en generell notering gällande ett flertal av de frågor som rör den 
kommande utvecklingen av projektet: I mina svar kan jag alltså inte ge andra 
besked än vad som är vår målsättning beaktat att det handlar om vad som 
sker i en produktion som pågår ca 18 – 24 månader från start och där vi idag 
har genomfört ca 2 månader. 
 
 

1. Skall jag tolka det som din nuvarande bedömning är att återbetalning till oss 
investerare ligger Q3 -22 ? Jag förstår att man inte kan veta vill bara få just din 
bedömning och inget annat. 

 
Svar: Vi arbetar för att göra en rekordsnabb produktion med målsättningen att genomföra 
produktionen på 18 månader, men det sagt så är det som du förstår en målsättning. Det är den ena 
delen. 
  
Det andra är att vi idag inte vet hur refinansieringen från byggkreditiv till förvaltningsfastighet och 
den eventuella försäljningen samverkar och påverkar tiden i det skedet. Bara så att du har med den 
parametern som är kopplad till marknadsförutsättningar vid den tidpunkten. Vi har ju nu även en 
parameter i förslaget om fri hyressättning som vi inte vet hur den kommer att landa. Eventuellt 
träder något i kraft precis i slutskedet av produktionen. 
  
Jag är dock mycket optimistisk beträffande möjligheten att hyra ut bostäderna och därmed ge bra 
förutsättningar för såväl finansiering som eventuell försäljning. 
 
 
2.Hur har upphandlingarna hittills gått?  
Svar: Min uppfattning är att upphandlingarna så här långt har gått mycket bra. Vad som har varit 
särskilt viktigt är att upphandlingen av stomentreprenaden förhoppningsvis skall kunna korta 
produktionstiden i jämförelse med de övriga anbud vi hade.  
 
 
3.Hur ser ekonomin ut jämfört med lagd budget?  
 
Svar: Så här långt ligger vi relativt väl i paritet med budget med den reservationen att all upphandling 
ännu inte är gjord och att endast en mindre del av produktionen fram till idag har genomförts. Viss 
ökning av konsultkostnader för ändringar i system-och bygghandlingar i jämförelse med budgeterade 
kostnader.  
 
 



 
 
4.När kan jag förvänta mig att få några pengar? Hur mycket kan jag förvänta mig? 
 
Svar: Vi arbetar med ambitionen att göra en rekordsnabb produktion med målsättningen att 
genomföra produktionen på 18 månader, men det sagt så är det som du förstår en målsättning. Det 
är den ena delen. 
Det andra är att vi idag inte vet hur marknaden ser ut vid tidpunkten för refinansieringen från 
byggkreditiv till förvaltningsfastighet och den eventuella försäljningen samverkar och påverkar tiden 
och utfallet i det skedet. Det är för tidigt att uttala sig om. 
Det är naturligtvis ambitionen att betala kapital och ränta.  
 
 
5. Behöver ni mer pengar och i så fall varför? 
 
Svar: Nej, vi räknar idag inte med att ta in mer pengar, men med det sagt så är det är en lång 
produktionsprocess innan det är klart.  
 
 
6.Vilka risker finns fram till inflyttning? 

 
Svar: En produktion som pågår under en så lång tidsperiod som en produktion av en 
bostadsfastighet kan möta en rad problem som är ett resultat av omvärldshändelser. Det har 
vi alla blivit mer medvetna om efter upplevelsen av den fortfarande pågående pandemin.  
 
Det kan självfallet även inträffa förseningar i leveranser, misstag av leverantörer eller 
entreprenörer vilket orsakar förseningar, även om vi i vår upphandling skyddar oss så mycket 
som möjligt mot ekonomisk skada. 
 
7. Hur många preferensaktier av slagen A, B respektive C är utestående?  
Svar: A: 2400, B:1600, C 21. 
 
8. Vilket är det samlade beloppet som skall betalas vid inlösen, exklusive 
ansamlade/upprullade ej utbetalda utdelningar för A, B respektive C?  
- Vilket är det, per 31/12 2020 ansamlade/upprullade utdelningsbeloppet för A, B resp C?  
- Med nuvarande antal preferensaktier - hur stort belopp kommer då att rullas upp för året 
2021 för A, B resp C? Som Du förstår vill jag få klarhet i vilka åtaganden Bolaget har visavi 
sina preferensaktieägare. 
  
Svar: Jag förstår det, men det är inte riktigt så som preferensaktierna fungerar. Dessa frågor 
kan besvaras först när det tidsmässigt är aktuellt, allt annat blir spekulation och information 
som bygger på spekulation och antaganden kan bli till skada för bolaget. I övrigt hänvisar jag 
till det svar som redan föregående år lämnades av revisorn. 
 
9. Jag önskar också veta hur mycket av ovanstående belopp som tillfaller "interna" 
investerare såsom UniverCity eller andra av Dig Christina ägda/kontrollerade eller på 
andra sätt associerade bolag. 
 



Svar: Det kan på samma sätt och med samma reservation som ovan, besvaras först när det 
tidsmässigt är aktuellt. 
 
10. Bolaget har en stor fordran på ett koncernföretag men också en stor skuld till ett, 
annat?, koncernföretag. Vänligen förklara omständigheterna kring detta förhållande. 
 
Svar: I bolagsgruppen har tjänster utförts mellan bolagen.  
 
11. När kommer uthyrningsprocessen att påbörjas?		
 
Svar: Det finns inget beslut fattat. Ett frågetecken just nu är den aktuellt uppseglade frågan 
om fri hyressättning i nybyggnation och vilken vändning den tar. Vi har ju annars avtal om 
presumtionshyror. Jag är optimistisk beträffande möjligheterna att hyra ut lägenheterna, 
inte minst mot bakgrund av den stora efterfrågan och de fåtal hyresfastigheter som byggs i 
området.	
	
12. Är din avsikt att avyttra fastigheten efter färdigställandet eller att behålla den i 
förvaltning? 
		 
Svar: Det finns inget beslut fattat. Det är även beroende av marknadsförutsättningar vid det 
tillfället. Intresset från långsiktiga fastighetsägare bedömer jag för närvarande som stort. 
 
13. Har ni gjort en ny värdering av projektet? 
 
Svar: Nej 
 
14. Fråga ställd till revisor Ingemar Rindstig: 
 
För en bedömare som inte har tillgång till bokföringen finns det ingen möjlighet att bedöma 
hur mycket Bolaget har finansierat genom utgivandet av olika preferensaktier och heller 
ingen möjlighet att bedöma storleken på de upprullade utdelningsbeloppen. Därmed går det 
inte att bedöma Bolagets ekonomiska ställning. Vad som meddelades på årsstämman 2019 
var, för mig mycket förvånande, att en investerare med fler aktier kunde ha en väsentligt 
mindre kapitalfordran än en investerare med färre aktier och en väsentligt större 
kapitalfordran. Hur kan det vara förenligt med aktiebolagslagen eller vara i samklang med 
god redovisningssed? En utomstående bedömare, eller aktieägare för den delen, kan inte 
ana det. En balansräkning skall väl tydligt avspegla ett bolags finansiella ställning, eller.?  
 
Svar från revisor Ingemar Rindstig: 
Preferensaktier är ett instrument som ger rätt till utdelning i framtiden om förutsättningar 
finns och är uppfyllda. Någon skuldreservering redovisas inte för sådant instrument. Vad 
avser frågan om antal aktier och villkor hänvisar jag till styrelsen. 
 
 
 
 
 
	



	
	
 
 
 
 
 
 
	
 
 
 
 
 
 

 
 

 


