
Frågor och Svar – Inför Årsstämma Exploatering City One AB, 26 juni, 
2020 
 
Här besvaras frågor från aktieägare inför röstningen på årsstämman och som vid en vanlig 
stämma med fysisk närvaro som aktieägare skulle ha möjlighet att ställa. Dock inte frågor 
som kommit till bolaget och som enbart rör sådan information om röstningen som redan finns 
i informationsmaterialet vilket finns tillgängligt på samma webbsida som den här 
informationen är upplagd, eller på annat sätt ligger utanför regelverket för stämman, dess 
ärenden och syfte, och relevant informationsgivning till aktieägarna. Inkomna frågor har 
besvarats direkt till frågeställaren och läggs upp här för information till övriga aktieägare. 
Datum anger när frågan ställdes. 
 
2020-06-15 

1. Vad innebär beslutet att ”Bemyndigande till styrelsen att fatta beslut om 
nyemission m.m” 
 
Svar: Det innebär att styrelsen ges rätt att fatta beslut om nyemission utan att först 
kalla till extra bolagsstämma. Styrelsen ges även rätt att rikta nyemission till tredje 
part utan tillämpning av aktieägarnas företrädesrätt vid nyemission. Fattas ett sådant 
beslut informeras bolagsstämman i efterhand. 
 
Detta är vanligt att man har ett sådant bemyndigande för att, om behovet uppstår, 
kunna genomföra en nyemission med kort varsel. Vi har haft ett sådant beslut vid 
varje årsstämma, men det är inte något som hitintills har använts av styrelsen. 
 

2020-06-17 
 

2. Ett igångsättande förutsätter att marken förvärvas från kommen. När kommer 
det att ske? Och till vilken kostnad? 

 
Svar: Tillträde kan ske så snart finansieringsavtalet är klart och kommunen resp 
finansiären har sitt pappersarbete klart. Priset för marken är enligt avtalet med 
kommunen ca 23 Mkr. Det finns en indexuppräkning som gör att priset kan slå något 
beroende på när tillträdet sker. 

 
3. När finns en avtalad entreprenad på plats?   

 
Svar: Förhandlingar om entreprenaden pågår. Förhoppningen är att komma till avslut 
inom kort. 

 
4. När kan vi sätta spaden i backen?  

 
Svar: Det är alltså avhängigt av att vi har tillrätt marken, att entreprenadavtalet är på plats 
och att detaljprojekteringen för stomme och markarbeten är klar. En mer konkret tidplan 
utarbetas när avtalen finns på plats. 

 
5. Vad beräknas kostnaden bli för att färdigställa projektet, inklusive moms, men 

exklusive markförvärvskostnaden.  
 



Svar: Förhandlingar om entreprenaden pågår och därmed även förhandling om 
entreprenadkostnaden. 

 
6. Är försäljningsvärdet på den färdiga fastigheten oförändrat? Vad är din 

bedömning? 
 

Svar: Ja, den följer de uppgifter och antaganden som vi tidigare gjort baserat på avtalade 
hyresintäkter och marknadens förväntade direktavkastningskrav. Den beräkningen 
framgår också av den presentation som lagts upp på hemsidan. Jag ser inga tecken i 
marknaden på justering av värdet. Intresset från institutionella köpare att förvärva den 
färdiga fastigheten bedömer jag som fortsatt starkt. 

  
7. Ser inga projektkostnader som tillkommit under året?  

 
Svar: Kostnaderna har tagits i moderbolaget UniverCity AB 

 
8. Fordringar hos koncernföretag om 21.814.742 finns - på vilket/vilka bolag?  

 
Svar: UniverCity AB 

 
9. Redovisning av pref.aktierna A, B, C, antal och belopp idag 

 
Svar: Redovisning av aktiefördelning, kapital och röster framgår av not i 

årsredovisningen 
 

10. Vad är det samlade belopp som skall betalas vid inlösen, exkl. ansamlade, ej 
utbetalda, utdelningar 

 
Svar: Tillskott via preferensaktier uppgår till ca 26 Mkr.  

 
11. En redogörelse för finansieringen från idag till färdigt projekt.  

 
Svar: Produktionen kommer att finansieras genom byggkreditiv.  

 
12. En redogörelse för olika exitplaner 

 
Svar: Alternativen är försäljning av den färdigbyggda hyresfastigheten till institutionell 
fastighetsägare eller annan långsiktig ägare med bestånd av bostadsfastigheter, eller att 
behålla den färdigbyggda hyresfastigheten varvid refinansiering baserad på värde och 
hyresintäkter sker. 
 

2020-06-20 
 
 
13. Vilket är det genom bygglovet fastställda BTA-ytan resp BOA-ytan? 
 
Svar: Bygglovet ytuppgifter är BTA: 8 779 m2, BOA: 5 835 m2. 
 
14. Är det 107 lägenheter? 

 



Svar: Ja 
 

15. Finns det svar på frågor om planerna för projektet under 2020 i den presentation 
som lagts upp på UniverCity’s hemsida? 

 
Svar: Ja, frågor om de närmaste planerna för att byggstarta m m finns i presentationen. 
 
16. Hur syns tillförda medel/kapital i årsredovisningen? 
 
Svar: Det framgår av Verksamhetsberättelsen, förändringar av Eget Kapital. Medel 
tillförda under 2020 noteras men syns vid nästa års årsredovisning. 
 
17. Det finns ett ej registrerat aktiekapital om 210 - vad är det och när det är 

registrerat hur syns det då på tillgångssidan? 
 

      Svar: Det är 210 kr i aktiekapital som inte hunnit registreras på Bolagsverket före             
årsskiftet. Det kommer att synas som en del i förändring av Eget Kapital vid nästa bokslut. 
 

18. Hur ser fördelningen mellan olika de olika lägenhetstyperna? 
 
Svar: Projektets 107 lägenheter ska fördelas på 59 st. 1 rok på ca 40 kvm, 28 st. 2 rok på 49-
59 kvm och 20 st. 3 rok på 77-80 kvm. Av dessa är 3st sk ”bokaler” med möjlighet till att ha 
butik/kontor i bottenplanet mot gata. 
 

19. Vad är bolaget skyldigt till investerarna som en konsekvens av 
preferensaktierna? Hur fördelas det mellan ”interna” och ”externa” investerare? 

 
Svar: Frågan är i dagsläget inte relevant och beräkning förutsätter att utdelningsbara medel 
finns i bolaget vid en tidpunkt efter färdigställande och där är bolaget inte idag. Beräkning av 
utdelning bestäms utifrån lydelsen i bolagsordningen. De preferensaktier som inte ägs av 
”externa” aktieägare (om vi uppfattat definitionen rätt), ägs av UniverCity Holding, ett 
dotterbolag till UniverCity AB. 
 

20. Vad avser långfristiga fordringar/deposition om 350.205? 
 

Svar: Den är en affärsmässig deposition/förskott till en extern part för tjänster i samband med 
sk due dilligence. 
  

21. Vad avser övriga fordringar om 199.995? 
 
Svar: Avser aktieägartillskott vilket inbetalats först efter årsskiftet. 
 

22. Vad är aktiens kvotvärde? 
 

Svar: 0,025 kr 
 

23. Fråga: 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.  



Dessutom är det så att vi anses äga ett mycket mindre antal preferensaktier än en annan finansiär 
som vid en senare tidpunkt gått in med bara bråkdelar av det belopp vi bidragit med, som jag 
minns det från en diskussion vid årsstämman 2019. Hur kan det vara förenligt med 
aktiebolagslagen eller vara i samklang med god redovisningssed?? En utomstående bedömare kan 
inte ana det. En balansräkning skall väl avspegla bolagets finansiella ställning, eller...? Bolaget har 
fordringar om 21.814.740 kronor på koncernföretag. Hur har revisorn förvissat sig om att Bolaget 
har fullgoda säkerheter för dessa? 

 
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. Avseende fordringar har granskningen utförts enligt gängse 
revisionsmetodik/god revisionssed. 
 


