INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I
BYGGPARTNER I DALARNA HOLDING AB (publ)

Sole Manager and Bookrunner

Nasdaq First North Premier är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i Nasdaq-
koncernen. Bolag på Nasdaq First North Premier är inte föremål för samma regler som ställs på bolag som är
noterade på den reglerade huvudmarknaden. De är istället föremål för mindre omfattande regler och regleringar
som är anpassade för mindre tillväxtbolag. En investering i ett bolag som handlas på Nasdaq First North Premier kan
därför vara mer riskfylld än en investering i ett bolag noterat på den reglerade huvudmarknaden. Samtliga b
 olag vars
aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North Premier har en Certified Adviser som övervakar att regelverket
efterlevs. Det är börsen (Nasdaq Stockholm AB) som godkänner ansökan om upptagande till handel.

VIKTIG INFORMATION

Viktig information för investerare
Detta prospekt (”Prospektet”) har upprättats med anledning av erbjudandet av aktier i ByggPartner i Dalarna Holding AB (publ) till allmänheten
i Sverige, till institutionella investerare i Sverige och utomlands samt noteringen på Nasdaq First North Premier (”Erbjudandet”). Med
”ByggPartner” eller ”Bolaget” avses i detta Prospekt, beroende på sammanhang, ByggPartner i Dalarna Holding AB (publ) med organisations
nummer 556710-9243 eller den koncern i vilken ByggPartner i Dalarna Holding AB (publ) är moderbolag eller ett eller flera dotterbolag till
ByggPartner i Dalarna Holding AB (publ). Med ”Koncernen” avses den koncern i vilken ByggPartner i Dalarna Holding AB (publ) är moderbolag.
Detta Prospekt har godkänts och registrerats av Finansinspektionen i enlighet med 2 kap. 25 § och 26 § lag (1991:980) om handel med
finansiella instrument, som implementerar Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/71/EG. Godkännandet och registreringen innebär inte
att Finansinspektionen garanterar att sakuppgifterna är riktiga eller fullständiga. Erbjudandet och detta Prospekt regleras av svensk rätt.
Domstolarna i Sverige har exklusiv behörighet vad beträffar lösande av eventuella meningsskiljaktigheter eller tvister som uppstår i samband
med Erbjudandet eller detta Prospekt.
En investering i Värdepapper är förenad med risker, se avsnittet ”Riskfaktorer”. När investerare fattar ett investeringsbeslut måste de förlita
sig på sin egen bedömning av Bolaget enligt detta Prospekt, inklusive föreliggande sakförhållanden och risker. Inför ett investeringsbeslut bör
potentiella investerare anlita sina egna professionella rådgivare samt noga utvärdera och överväga investeringsbeslutet. Investerare får endast
förlita sig på informationen i detta Prospekt samt eventuella tillägg till detta Prospekt. Ingen person har fått tillstånd att lämna någon annan
information eller göra några andra uttalanden än de som finns i detta Prospekt och, om så ändå sker, ska sådan information eller sådana
uttalanden inte anses ha godkänts av Bolaget eller Pareto Securities och Bolaget och Pareto Securities ansvarar inte för sådan information eller
sådana uttalanden. Varken offentliggörandet av detta Prospekt eller några transaktioner som genomförs i anledning härav ska under några
omständigheter anses innebära att informationen i detta Prospekt är korrekt och gällande vid någon annan tidpunkt än per dagen för
offentliggörandet av detta Prospekt eller att det inte har förekommit någon förändring i Koncernens verksamhet efter denna dag.
Erbjudandets struktur
Erbjudandet består av: (i) ett erbjudande till allmänheten i Sverige och (ii) ett erbjudande till institutionella investerare i Sverige och utomlands.
Erbjudandet riktar sig inte till allmänheten i något annat land än Sverige, och riktas inte heller till personer vars deltagande förutsätter ytterligare
prospekt, registrering eller åtgärder förutom vad som följer av svensk rätt. Erbjudandet riktar sig i synnerhet inte till personer som är bosatta i
USA, Australien, Kanada, Nya Zeeland, Hongkong, Japan, Schweiz eller Sydafrika.
Aktierna som omfattas av Erbjudandet har inte registrerats i enlighet med USA:s värdepapperslag av år 1933, Securities Act, jämte ändringar
(”Securities Act”) eller hos någon tillsynsmyndighet för värdepapper i någon av USA:s delstater, och kommer heller inte att registreras hos dessa.
Inga åtgärder har vidtagits och kommer heller inte att vidtas i andra jurisdiktioner än Sverige för att tillåta erbjudanden av aktier till allmänheten
eller tillåta innehav och distribution av Prospektet eller andra dokument som gäller ByggPartner eller aktier i sådan jurisdiktion. Anmälningar om
att förvärva aktier som bryter mot dessa regler kan komma att anses vara ogiltiga. ByggPartner och Pareto Securities kräver att personer som
får Prospektet informerar sig om dessa begränsningar och följer dem. Varken ByggPartner, Pareto Securities eller någon av de Säljande
Aktieägarna åtar sig något rättsligt ansvar i den händelse att någon person, oavsett om det rör sig om en eventuell investerare eller ej, bryter
mot sådana begränsningar. Informationen i detta Prospekt har tillhandahållits av ByggPartner och andra källor som identifieras i Prospektet. Det
är inte tillåtet att distribuera Prospektet till någon annan person än den som erbjuds att köpa aktier enligt Pareto Securities eller dess
representanters anvisningar, samt till eventuella personer som ombetts att ge råd till de personer som erbjudits att köpa aktier i samband med
Erbjudandet. Det är förbjudet att röja innehållet i Prospektet utan ByggPartners föregående skriftliga godkännande. Det är förbjudet att
reproducera eller distribuera hela eller delar av Prospektet i USA samt att röja dess innehåll för någon annan.
Stabiliseringsåtgärder
I samband med Erbjudandet kan Pareto Securities komma att delta i transaktioner som stabiliserar, vidmakthåller eller på annat sätt påverkar
priset på aktierna i upp till 30 dagar från offentliggörandet av det slutgiltiga priset i Erbjudandet. Mer specifikt har Pareto Securities, ByggPartner
och de Säljande Aktieägare överenskommit att Pareto Securities kan övertilldela aktier eller utföra transaktioner i syfte att stödja aktiernas
marknadspris på en högre nivå än som annars skulle råda. Pareto Securities och dess ombud är inte skyldiga att delta i några av dessa åtgärder
och det finns därför inte någon garanti för att dessa åtgärder kommer att vidtas; om de vidtas kan Pareto Securities eller dess ombud avbryta
någon av dessa aktiviter när som helst och de måste avslutas vid slutet av 30-dagarsperioden som omnämns ovan. Förutom vad som krävs
enligt lagar och regler har Pareto Securities inte för avsikt att offentliggöra omfattningen av några stabiliseringsåtgärder. Se avsnittet ”Legala
frågor och kompletterande information – Erbjudandets utformning – Stabilisering” för ytterligare information.
Presentation av finansiell information
Viss finansiell information som presenteras i Prospektet har avrundats för att göra informationen tillgänglig för läsaren. Följaktligen
överensstämmer inte siffrorna i vissa kolumner exakt med angiven totalsumma. Förutom när så uttryckligen anges har ingen information i
Prospektet granskats eller reviderats av Bolagets revisorer. Finansiell information som rör Koncernen i detta Prospekt och som inte är en del av
den information som har reviderats eller granskats av Bolagets revisor i enlighet med vad som anges häri är hämtad från Koncernens interna
bokförings- och rapporteringssystem.
Finansiella rådgivare
Manager och finansiell rådgivare till Bolaget avseende Erbjudandet är Pareto Securities som, mot avtalad ersättning vid genomförd transaktion,
biträtt Bolaget vid utformning av övergripande transaktionsstruktur samt vid upprättandet av detta Prospekt. Pareto Securities har förlitat sig på
information tillhandahållen av Bolaget och då samtliga uppgifter i Prospektet härrör från Bolaget eller tredjeman friskriver sig Pareto Securities
från allt ansvar avseende Bolagets aktieägare samt andra direkta eller indirekta konsekvenser till följd av investeringsbeslut eller andra beslut
som helt eller delvis grundas på uppgifter i Prospektet. Pareto Securities företräder Bolaget och ingen annan i samband med Erbjudandet.
Pareto Securities ansvarar inte gentemot någon annan än Bolaget för tillhandahållande av rådgivning i samband med Erbjudandet eller något
annat ärende till vilket hänvisning görs i detta Prospekt.
Framåtriktad information och marknadsinformation
Prospektet innehåller viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ
utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller
förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information.
Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida
händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall
kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.
Faktorer som kan medföra att Bolagets och Koncernens framtida resultat och utveckling avviker från vad som uttalas i framåtriktad
information innefattar, men är inte begränsade till, de som beskrivs i avsnittet ”Riskfaktorer”. Framåtriktad information i detta Prospekt gäller
endast per dagen för Prospektets offentliggörande. Bolaget lämnar inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av
framåtriktad information till följd av ny information, framtida händelser eller liknande omständigheter annat än vad som följer av tillämplig
lagstiftning.
Prospektet innehåller viss marknads- och branschinformation som kommer från tredje man. Även om informationen har återgivits korrekt och
Bolaget anser att källorna är tillförlitliga, har Bolaget inte oberoende verifierat denna information, varför dess riktighet och fullständighet inte kan
garanteras. Såvitt Bolaget känner till och kan förvissa sig om genom jämförelse med annan information som offentliggjorts av dessa källor, har
inga uppgifter utelämnats på ett sätt som skulle kunna göra den återgivna informationen felaktig eller missvisande.
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SAMMANFATTNING
Sammanfattningen ställs upp efter informationskrav i form av ett antal ”punkter” som ska innehålla viss
information. Dessa punkter är numrerade i avsnitt A–E (A.1–E.7). Denna sammanfattning innehåller alla
de punkter som ska ingå i en sammanfattning för denna typ av värdepapper och emittent. Eftersom vissa
punkter inte behöver ingå, kan det finnas luckor i numreringen av punkterna. Även om en viss punkt ska
ingå i sammanfattningen för denna typ av värdepapper och emittent, kan det förekomma att det inte finns
någon relevant information att ange beträffande sådan punkt. I sådant fall innehåller sammanfattningen
en kort beskrivning av aktuell punkt tillsammans med angivelsen ”ej tillämplig”.

AVSNITT A – INTRODUKTION OCH VARNINGAR
A.1

Varningar

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

A.2

Finansiella
mellanhänder

Ej tillämplig; finansiella mellanhänder har inte rätt att använda Prospektet för efter
följande återförsäljning eller slutlig placering av värdepapper.

AVSNITT B – EMITTENT OCH EVENTUELL GARANTIGIVARE
B.1

Firma och
handelsbeteckning

Bolagets registrerade firma är ByggPartner i Dalarna Holding AB (publ), med
organisationsnummer 556710-9243. Bolagets handelsbeteckning är ByggPartner.
Kortnamnet på Nasdaq First North Premier är BYGGP.

B.2

Säte, bolagsform etc.

ByggPartner är ett publikt aktiebolag som har bildats i Sverige. Styrelsen har sitt säte
i Falun kommun i Sverige. Verksamheten bedrivs i enlighet med, och dess aktier har
utgivits i enlighet med, aktiebolagslagen (2005:551).

B.3

Huvudsaklig
verksamhet

ByggPartner är ett renodlat byggentreprenadföretag med kompletterande verksamhet
inom byggservice och byggnadsställningar. Den huvudsakliga verksamheten inom
byggentreprenad omfattar ny- och ombyggnation av kommersiella fastigheter, bostäder
och samhällsfastigheter. Bolaget är verksamt i Stockholm, Mälardalen, Uppsala, där
det ser en stor tillväxtpotential samt i Dalarna där det anser sig vara ett av de
marknadsledande byggföretagen. Sedan starten har Bolaget växt stadigt och omsätter
idag SEK 1 265 miljoner1) och hade per 30 september 2016 372 anställda samt
kontor i Falun, Borlänge, Hedemora, Avesta, Västerås, Stockholm och Uppsala.
1) Omsättning för perioden oktober 2015–september 2016; hämtad från Bolagets reviderade finansiella rapport
2015 (IFRS) samt översiktligt granskade delårsrapport Q3 2016.
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B.4a

Tendenser

Under 2016 har de generella marknadstrenderna fortsatt i en takt som inte väsentligt
skiljer sig mot den historiska utvecklingen.
Den 1 januari 2016 sänktes avdraget för reparation, ombyggnad och tillbyggnad
(ROT-avdraget) vilket kan komma att påverka privatpersoners investeringar i reparation,
ombyggnad och tillbyggnad av bostad. ByggPartner bedömer att de inte kommer
påverkas av beslutet då Bolagets kunder i huvudsak inte är privatpersoner.
I mars 2016 fattade riksdagen beslut om införande av nya regler avseende
amortering av bostadslån. Detta kan komma att ha en negativ inverkan på privat
personers betalningsförmåga och kan i förlängningen påverka bostadspriserna
negativt. För att gynna nybyggandet och inte minska investeringar i nya bostäder har
lagstiftaren inrymt ett undantag för nyproduktion vilket innebär att de första köparna av
nybyggda bostäder tillåts fem år av amorteringsfrihet. Bolaget bedömer att det inte
kommer väsentligt påverkas av beslutet.

B.5

Koncernen

ByggPartner är moder- och holdingbolag för tio helägda dotterbolag. Alla
koncernenheter är registrerade i Sverige och bedriver sin verksamhet i enlighet med
svensk rätt.

B.6

Större aktieägare

I nedanstående tabell visas de Säljande Aktieägarnas befintliga innehav av aktier vid
tidpunkten för detta Prospekt samt antal aktier som de Säljande Aktieägarna förväntas
sälja i Erbjudandet. Antal aktier som förväntas säljas i Erbjudandet visas med följande
alternativa utfall: (a) full anslutning i Erbjudandet samt att Övertilldelningsoptionen
inte utnyttjas (”Utfall I”) samt (b) full anslutning i Erbjudandet samt att Övertilldelnings-
optionen utnyttjas till fullo (”Utfall II”). Per dagen för detta Prospekt finns det, enligt
ByggPartners kännedom, inga fysiska eller juridiska personer som äger mer än fem
procent eller mer av aktierna eller rösterna i ByggPartner utöver vad som framgår
nedan.
Aktieinnehav per dagen
för detta Prospekt
Säljande Aktieägare

Utfall I

Utfall II

Antal

Procent

Antal

Procent

Antal

Procent

AB Surditet1)

3 723 923

30,8

1 302 502

10,8

1 302 502

10,8

Priveq Investment Fund III KB

3 240 565

26,8

1 844 444

15,2

2 196 958

18,1

Priveq Investment Fund III AB

1 729 651

14,3

984 472

8,1

1 172 626

9,7

LIRFO Invest AB

717 865

5,9

408 590

3,4

486 681

4,0

WellMats AB

717 865

5,9

408 590

3,4

486 681

4,0

Dalakvartetten Huskonsult AB

717 865

5,9

408 590

3,4

486 681

4,0

Sjulsarvet Invest AB

717 865

5,9

408 590

3,4

486 681

4,0

Lars Sunder Consulting AB

326 133

2,7

185 626

1,5

221 104

1,8

Dala Tillväxt AB

89 733

0,7

51 074

0,4

60 835

0,5

Ulla Nygårds

89 733

0,7

51 074

0,4

60 835

0,5

Sverker Källgården

35 905

0,3

0

0

0

0

1) Kontrolleras av grundaren och styrelseledamoten Bo Olsson.

Cornerstone Investors har gentemot Pareto Securities, de Säljande Aktieägarna och
ByggPartner åtagit sig att sammanlagt förvärva 3 135 701 aktier i Erbjudandet
motsvarande cirka SEK 110 miljoner under antagande om ett erbjudandepris
motsvarande mittpunkten i prisintervallet (SEK 35), vilket baserat på full teckning
i Erbjudandet samt att Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo motsvarar cirka 45
procent av det antal aktier som omfattas av Erbjudandet samt cirka 25,9 procent av
det totala antalet aktier och röster i ByggPartner.
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B.7

Finansiell
information i
sammandrag

Den finansiella informationen som redovisas nedan har hämtats från ByggPartners
årsredovisning för räkenskapsår 2014 (K3); finansiell rapport för räkenskapsåret 2015
(IFRS), vilken har upprättats i samband med detta Prospekt för att öka jämförbarheten
i den historiska finansiella informationen samt delårsrapporten för perioden 1 januari
2016–30 september 2016 (IFRS). Den finansiella informationen för räkenskapsåren
2014 (K3) och 2015 (IFRS) är reviderad av Bolagets revisor. Den finansiella
informationen för räkenskapsåren 2013 (K3) och 2014 (IFRS) är reviderad av Bolagets
revisor och har hämtats från jämförelsesiffrorna i årsredovisningen 2014 (K3) respektive
den finansiella rapporten för räkenskapsåret 2015 (IFRS). Den finansiella informationen
för delårsperioden 1 januari 2015–30 september 2015 (IFRS) samt för delårsperioden
1 januari 2016–30 september 2016 (IFRS) är översiktligt granskad av Bolagets revisor.
Årsredovisningen för räkenskapsåret 2014 (K3) inklusive jämförelsesiffrorna för
räkenskapsåret 2013 (K3) är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och
bokföringsnämndens allmänna råd 2012:1 ”Årsredovisning och koncernredovisning
(K3)”. Den finansiella rapporten för räkenskapsåret 2015 (IFRS) inklusive jämförelse
siffror för räkenskapsåret 2014 (IFRS) samt delårsrapporten för perioden 1 januari
2016–30 september 2016 (IFRS) är upprättade i enlighet med International Financial
Reporting Standard så som den antagits av EU (”IFRS”).
Jämförelsesiffrorna för räkenskapsåren 2013 (K3) har inkluderats för att ge
investerare en bättre bild av ByggPartners historiska finansiella utveckling och öka
jämförbarheten då Bolagets årsredovisning 2013 är upprättad i enlighet med
årsredovisningslagen och Redovisningsrådets rekommendationer 1–29 och tillhörande
uttalanden.
Utöver vad som anges avseende reviderad och granskad historisk finansiell
information har ingen information i Prospektet granskats eller reviderats av Bolagets
revisor.
KONCERNRESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG
SEK miljoner

Revision

2013

Nettoomsättning
Bruttoresultat
Försäljnings- och
administrationskostnader

2014

2015

Jan–sep
2015

Jan–sep
2016

Reviderade
Reviderade
jämförelsejämförelseÖversiktligt Översiktligt
siffror Reviderad
siffror Reviderad granskad granskad

Redovisningsstandard

Produktions- och driftskostnader1)

2014

K3

K3

IFRS

IFRS

IFRS

IFRS

870,6

1 044,9

1 020,7

1 125,6

772,1

911,1

–844,5

–997,3

–956,9

–1 037,4

–718,6

–858,9

26,1

47,6

63,8

88,2

53,5

52,2

–19,7

–23,7

–25,0

–25,0

–25,6

–18,9

Övriga rörelseintäkter

0,1

–

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

Rörelseresultat

2,5

22,6

38,8

62,6

34,6

32,5

Resultat från andelar i
intresseföretag

2,7

2,8

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

Resultat från andelar i
koncernföretag

–

0,5

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

0,9

0,1

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.
n.a.

Ränteintäkter och liknande
poster
Räntekostnader och liknande
poster

–4,2

–1,8

n.a.

n.a.

n.a.

Finansiella intäkter

n.a.

n.a.

3,4

0,0

–

0,2

Finansiella kostnader

n.a.

n.a.

–1,8

–0,9

–0,8

–0,4

–0,6

1,6

1,6

–0,9

–0,8

–0,2
32,3

Finansnetto

1,9

24,1

40,3

61,7

33,8

Skatt

Resultat efter finansiella poster

–6,0

–8,4

–8,6

–10,0

–5,5

–5,5

Periodens resultat

–4,1

15,7

31,8

51,7

28,2

26,8

–3,4

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR
Avskrivningar
Materiella anläggnings
tillgångar
Goodwill
Total

–9,0

–8,7

–8,7

–7,5

–5,6

–24,3

–24,3

–

–

–

–

–33,3

–33,0

–8,7

–7,5

–5,6

–3,4

1) Inkluderar avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar enligt övriga upplysningar.
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KONCERNBALANSRÄKNING I SAMMANDRAG
SEK miljoner

13-12-31

14-12-31

14-12-31

15-12-31

15-09-30

16-09-30

Reviderade
Reviderade
jämförelsejämförelseÖversiktligt Översiktligt
siffror Reviderad
siffror Reviderad granskad granskad

Revision
Redovisningsstandard

K3

K3

IFRS

IFRS

IFRS

IFRS

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggnings
tillgångar
Goodwill
Materiella anläggningstillgångar
Maskiner och inventarier

n.a.

n.a.

–

–

–

0,9

88,0

63,7

88,0

88,0

88,0

88,0

n.a.

n.a.

38,6

23,0

20,2

23,8

21,3

21,7

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

Förbättringsutgift på annans
fastighet

0,7

0,7

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

Andelar i intresseföretag

2,0

0,1

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

Andra långfristiga
värdepappersinnehav

0,0

0,0

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

Finansiella anläggningstillgångar

n.a.

n.a.

0,1

0,1

0,1

0,1

Uppskjuten skattefordran

5,4

0,0

0,0

–

–

–

117,4

86,2

126,7

111,1

108,3

112,8

23,7

20,9

20,9

12,2

20,9

10,5

0,0

0,0

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

119,4

180,8

180,8

167,7

120,1

162,5

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Exploateringsfastigheter
Råvaror och förnödenheter
Kundfordringar
Aktuell skattefordran

1,9

0,3

0,3

–

–

–

Övriga kortfristiga fordringar

10,0

20,9

7,1

1,9

1,0

1,0

Upparbetade ej fakturerade
intäkter

n.a.

n.a.

–

12,7

25,3

68,7

Förutbetalda kostnader och
upplupna intäkter

7,4

7,9

7,9

7,2

2,7

5,0

Likvida medel

0,5

0,4

0,4

48,1

0,4

0,7

Summa omsättningstillgångar

162,9

231,1

217,3

249,8

170,3

248,4

SUMMA TILLGÅNGAR

280,3

317,3

344,0

360,9

278,6

361,2
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KONCERNBALANSRÄKNING I SAMMANDRAG, forts.
SEK miljoner

Revision

13-12-31

14-12-31

14-12-31

15-12-31

15-09-30

16-09-30

Reviderade
Reviderade
jämförelsejämförelseÖversiktligt Översiktligt
siffror Reviderad
siffror Reviderad granskad granskad

Redovisningsstandard

K3

K3

IFRS

IFRS

IFRS

IFRS

12,8

EGET KAPITAL
12,8

12,8

12,8

12,8

12,8

Bundna reserver

Aktiekapital

–

4,1

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

Balanserad vinst

33,5

25,3

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

Årets resultat

–4,1

15,8

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

111,1

111,1

111,1

111,1

Övrigt tillskjutet kapital
Balanserade vinstmedel
inklusive årets resultat

n.a.

n.a.

–49,9

1,8

–21,7

–11,4

SUMMA EGET KAPITAL

42,2

58,0

74,1

125,8

102,3

112,6

SKULDER
Långfristiga skulder
Långfristiga räntebärande
skulder

4,1

5,2

5,2

7,9

5,7

9,8

Uppskjuten skatteskuld

n.a.

n.a.

1,3

4,2

1,2

4,2

Övriga avsättningar

n.a.

n.a.

6,5

4,5

5,6

2,2

Summa långfristiga skulder

4,1

5,2

13,0

16,6

12,5

16,1

Kortfristiga skulder
2,0

2,6

47,2

3,3

19,6

27,9

Leverantörsskulder

Kortfristiga räntebärande skulder

85,8

117,7

117,7

132,2

81,6

126,0

Checkräkningskredit

67,4

33,3

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

–

–

–

6,4

3,1

7,5

22,0

35,4

35,4

33,2

19,7

29,3

6,8

7,3

7,6

–

–

–

Aktuell skatteskuld
Övriga kortfristiga skulder
Fakturerade ej upparbeta intäkter
Upplupna kostnader och
förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

46,1

50,0

49,0

43,5

39,9

41,8

230,0

246,4

257,0

218,5

163,9

232,5

4,0

7,6

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

280,3

317,3

344,0

360,9

278,6

361,2

Avsättningar
SUMMA EGET KAPITAL OCH
SKULDER
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KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS I SAMMANDRAG
SEK miljoner

2013

2014

2014

2015

Jan–sep
2015

Jan–sep
2016

Reviderade
Reviderade
jämförelsejämförelseÖversiktligt Översiktligt
siffror Reviderad
siffror Reviderad granskad granskad

Revision
Redovisningsstandard

K3

K3

IFRS

IFRS

IFRS

IFRS

Rörelseresultat före finansiella
poster

2,5

22,6

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

Resultat före skatt

n.a.

n.a.

40,4

61,8

33,8

32,3

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Justering för poster som
inte ingår i kassaflödet

31,6

33,7

9,4

5,5

–3,4

1,0

Erhållen ränta

0,9

0,1

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

Resultat från andelar i
intresseföretag

2,7

2,8

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

Resultat från andelar i
koncernföretag
Erlagd ränta
Betald inkomstskatt

–

0,5

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

–4,2

–1,8

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

3,2

–0,3

–0,3

–0,3

–2,3

–4,5

Kassaflöde från den löpande
verksamheten före förändringar
av rörelsekapital

36,8

57,6

49,5

66,9

28,1

28,9

Ökning (–) Minskning (+) av
exploateringsfastigheter

–0,4

2,8

2,8

8,7

–

1,8

Ökning (–) Minskning (+) av
rörelsefordringar

44,5

–72,8

–59,0

6,3

60,5

–47,7

Ökning (–) Minskning (+) av
rörelseskulder

–66,5

31,9

49,2

–0,9

–69,2

–11,8

Ökning (–) Minskning (+) av
övriga skulder

–1,3

17,9

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

–23,7

–20,2

–7,0

14,1

–8,7

–57,7

13,1

37,4

42,5

81,0

19,4

–28,8

Kassaflöde från förändringar av
rörelsekapital
KASSAFLÖDE FRÅN DEN
LÖPANDE VERKSAMHETEN
INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Förvärv av immateriella
anläggningstillgångar

n.a.

n.a.

–

–

–

–0,9

Avytting av intresseföretag

–

3,0

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

Avyttring av dotterbolag

–

0,5

–

–

–

–

Förvärv av materiella
anläggningstillgångar

–3,1

–9,0

–25,3

–8,2

–3,5

–4,2

Avyttring av materiella
anläggningstillgångar

0,1

0,2

0,2

16,3

–

–

Förvärv av finansiella
anläggningstillgångar

n.a.

n.a.

–

–0,1

–0,1

–

Avyttring av finansiella
anläggningstillgångar

n.a.

n.a.

3,5

–

–

–

–3,1

–5,3

–21,6

8,1

–3,5

–5,1

26,5

KASSAFLÖDE FRÅN
INVESTERINGSVERKSAMHETEN
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Upptagna lån
Amortering av lån
Utbetald utdelning
KASSAFLÖDE FRÅN
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
PERIODENS KASSAFLÖDE

–

1,7

13,0

3,3

–

–10,5

–34,1

–34,1

–44,6

–15,8

–

–

–

–

–

–

–40,0

–10,5

–32,3

–21,1

–41,3

–15,8

–13,5

–0,5

–0,2

–0,1

47,8

0,0

–47,4

Ingående likvida medel

1,0

0,5

0,5

0,4

0,4

48,1

Utgående likvida medel

0,5

0,4

0,4

48,1

0,4

0,7
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UTVALDA NYCKELTAL
Nyckeltalen nedan har hämtats från eller är baserade på den finansiella informationen
i Bolagets årsredovisning 2014 (K3), särskilt upprättad finansiella rapport 2015 (IFRS)
och delårsrapport januari 2016–september 2016. Med undantag från
nettoomsättning, rörelseresultat, periodens resultat och utgående eget kapital har
inga nyckeltal reviderats eller översiktligt granskats av Bolagets revisor. Nyckeltalen
har valts ut för att ge en bättre förståelse av Bolagets underliggande verksamhet.

Redovisnings
standard1)
Nettoomsättning
(SEKm)
Rörelseresultat
(SEKm)

2013

2014

2014

2015

Jan–sep
2015

Jan–sep
2016

K3

K3

IFRS

IFRS

IFRS

IFRS

870,6

1 044,9

1 020,7

1 125,6

772,1

911,1

2,5

22,6

38,8

62,6

34,6

32,5

Rörelsemarginal

0,3%

2,2%

3,8%

5,6%

4,5%

3,6%

Periodens resultat

–4,1

15,7

31,8

51,7

28,2

26,8

Utgående eget
kapital

42,2

58,0

74,1

125,8

102,3

112,6

Avkastning på
eget kapital

n.a.

31%

55%

52%

32%

22%

115,7

99,2

126,5

136,9

127,6

150,3

Utgående sysselsatt
kapital
Avkastning på
sysselsatt kapital

n.a.

21%

32%

48%

27%

23%

Utgående soliditet

15%

18%

22%

35%

37%

31%

877,4

1 528,8

1 528,8

1 086,0

927,6

1 200,8

Orderingång (SEKm)
Antal aktier
Vinst per aktie (SEK)
Utdelning per aktie
Antal anställda

12 107 103 12 107 103 12 107 103 12 107 103 12 107 103 12 107 103
neg.

1,3

2,6

4,3

2,3

2,2

–

–

–

–

–

3,3

368

341

341

354

356

372

1) I den mån nyckeltalen påverkas av vilken redovisningsstandard som föreligger och/eller är definierade enligt
IFRS eller K3, följer de angivna nyckeltalen samt dess definition angiven redovisningsstandard.
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NYCKELTALSDEFINITIONER
Med undantag för nettoomsättning, periodens resultat, utgående eget kapital, antal
aktier, vinst per aktie och utdelning per aktie är nyckeltalen inte definierade enligt IFRS
eller K3, vilket innebär att de inte nödvändigtvis är jämförbara med motsvarande
nyckeltal för liknande bolag. I det fall nyckeltalen inte är definierade enligt IFRS eller K3
eller att en definition bedöms öka förståelsen följer deras definition nedan.
Antal aktier: Antal utestående aktier vid periodens slut.
Antal anställda: Antal anställda i Bolaget vid periodens slut.
Avkastning på eget kapital: Periodens resultat i procent av genomsnittet av ingående
och utgående eget kapital; har inkluderats för att investerare ska kunna skapa sig en
bild av Bolagets historiska avkastning.
Avkastning på sysselsatt kapital: Periodens rörelseresultat i procent av genomsnittet
av ingående och utgående sysselsatt kapital; har inkluderats för att investerare ska
kunna skapa sig en bild av Bolagets historiska avkastning.
Orderingång: Summan av värdet på de kontrakt som bokats under perioden under
segmentet byggentreprenad; har inkluderats för att investerare ska kunna skapa sig
en bild av hur orderboken utvecklats historiskt avseende nya kontrakt.
Rörelsemarginal: Rörelseresultat i procent av nettoomsättning; rörelsemarginalen
visar lönsamheten för rörelsen före finansiella poster och skatt; har inkluderats för att
investerare ska kunna skapa sig en bild av rörelsens historiska lönsamhet.
Rörelseresultat: Resultat före finansiella poster och skatt.
Utgående eget kapital: Eget kapital vid periodens slut.
Utgående soliditet: Eget kapital i procent av balansomslutningen vid periodens slut;
soliditeten visar hur stor andel av balansomslutningen som utgörs av eget kapital; har
inkluderats för att investerare ska kunna skapa sig en bild av Bolagets historiska
kapitalstruktur.
Utgående sysselsatt kapital: Sysselsatt kapital vid periodens slut; summan av eget
kapital och långfristiga och kortfristiga räntebärande skulder inklusive
checkräkningskredit.
VÄSENTLIGA FÖRÄNDRINGAR I BYGGPARTNERS FINANSIELLA SITUATION OCH
RÖRELSEKAPITAL
I samband med Prospektet har en finansiell rapport för räkenskapsåret 2015, med
jämförelsesiffror för räkenskapsåret 2014, upprättats i enlighet med International
Financial Reporting Standard så som den antagits av EU (”IFRS”) för att öka
jämförbarheten i den historiska finansiella informationen. Det innebär dock inte att den
finansiella informationen avseende räkenskapsåren 2013 och 2014, vilket rapporterats
enligt K3, är direkt jämförbar med senare finansiell information vilken rapporteras enligt
IFRS.
Under perioden 2013 (K3) till och med 2014 (K3) ökade nettoomsättningen från
SEK 870,6 miljoner till SEK 1 044,9 miljoner, en ökning om cirka 20 procent vilket
framför allt kan hänföras till volymökning inom segmenten byggentreprenad och
byggservice. Under samma period ökade rörelseresultatet från SEK 2,5 miljoner till
SEK 22,6 miljoner.
Under perioden 2014 (IFRS) till och med 2015 (IFRS) ökade nettoomsättningen
från SEK 1 020,7 miljoner till SEK 1 125,6 miljoner, en ökning om cirka tio procent
vilket framför allt kan hänföras till volymökning inom segmenten byggentreprenad och
byggservice. Under samma period ökade rörelseresultatet från SEK 38,8 miljoner till
SEK 62,6 miljoner.
Under perioden januari 2016–september 2016 uppgick nettoomsättningen till
SEK 911,1 miljoner, en ökning om cirka 18 procent jämfört med samma period
föregående år. Ökningen kan framför allt hänföras till segmenten byggentreprenad
och byggservice. Flera större projekt i såväl Uppsala som i Stockholm går med full
produktionstakt vilket visar sig i en ökad omsättning. Vidare har segmentet
byggservice ökat kraftigt i Dalarna. Ökningen inom byggservice är en effekt av ett
målinriktat arbete där fokus varit att öka marknadsandelen i Dalarna genom
bearbetning av såväl nya kunder som nya närliggande geografiska områden.
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Under tredje kvartalet 2016 utbetalades utdelning till Bolagets aktieägare om SEK 40
miljoner.
VÄSENTLIGA HÄNDELSER SEDAN DEN 30 SEPTEMBER 2016
Sedan den 30 september 2016 har följande väsentliga händelser inträffat:
●● Bolaget har som en av fyra entreprenörer tilldelats två avtalskontrakt med
Uppsalahem omfattande ramavtal avseende mindre förnyelse och ombyggnad av
projekt upp till SEK 40 miljoner och ramavatal avseende förnyelse och ombyggnad
av projekt över SEK 40 miljoner.
●● Helena Skåntorp utsåg till ny styrelseledamot i Bolaget på extra bolagsstämma

i oktober 2016.
●● Tore Hallersbo utsågs till ny styrelseledamot i Bolaget på extra bolagsstämma

i november 2016.1)
●● ByggPartner tecknade två nya ramavtal avseende strategisk Partnering med

Uppsalahem i november 2016.
●● ByggPartner skrev avsiktsförklaring med Stiftelsen Danviks Hospital i november

2016. Projektet är en nyproduktion av två vårdbyggnader inom stiftelsens
fastighet i Nacka.
Utöver dessa händelser har inga väsentliga förändringar inträffat avseende
Koncernens finansiella ställning sedan den 30 september 2016.
1) Beslutet är emellertid villkorat av att noteringen på Nasdaq First North Premier genomförs.

B.8

Utvald
proformaredovisning

Ej tillämplig; Prospektet innehåller inte proformaredovisning.

B.9

Resultatprognos

Ej tillämplig; Prospektet innehåller inte någon resultatprognos.

B.10

Revisionsanmärkning

Ej tillämplig; det finns inte några anmärkningar i revisionsberättelserna.

B.11

Rörelsekapital

Styrelsen gör bedömningen att rörelsekapitalet är tillräckligt för Koncernens aktuella
behov under den kommande tolvmånadersperioden efter dagen för detta Prospekt.

AVSNITT C – VÄRDEPAPPER
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C.1

Värdepapper som
erbjuds

Aktier i ByggPartner i Dalarna Holding AB (publ) (ISIN-kod: SE0009242324).

C.2

Denominering

Aktierna är denominerade i svenska kronor (SEK).

C.3

Totalt antal aktier i
Bolaget

Per dagen för detta Prospekt uppgår Bolagets registrerade aktiekapital till SEK
12 847 096 fördelat på totalt 12 107 103 registrerade aktier. Det finns ett aktieslag i
Bolaget och varje aktie har ett kvotvärde om cirka SEK 1,06. Samtliga aktier är fullt
betalda.

C.4

Rättigheter som
sammanhänger med
värdepappren

Varje aktie i Bolaget berättigar innehavaren till en röst på bolagsstämma och varje
aktieägare har rätt att rösta för samtliga aktier som aktieägaren innehar i Bolaget. Om
Bolaget emitterar nya aktier, teckningsoptioner eller konvertibler vid en kontant
emission eller en kvittningsemission har aktieägarna som huvudregel företrädesrätt
att teckna sådana värdepapper i förhållande till antalet aktier som innehades före
emissionen. Samtliga aktier har lika rätt till utdelning samt till Bolagets tillgångar och
eventuellt överskott i händelse av likvidation.

C.5

Inskränkningar i den
fria överlåtbarheten

Ej tillämplig; aktierna är inte föremål för några överlåtelsebegränsningar.

C.6

Upptagande till handel

Ej tillämplig; aktierna kommer inte att upptas till handel på en reglerad marknad.
Styrelsen för ByggPartner har ansökt om notering av Bolagets aktier på Nasdaq First
North Premier. Handel beräknas påbörjas omkring den 5 december 2016, under
förutsättning att ansökan godkänns. Ett villkor för godkännande är bland annat att
spridningskravet för Bolagets aktie är uppfyllt senast på första dagen för handel.
Nasdaq First North Premier är en alternativ marknadsplats och har inte samma
juridiska status som en reglerad marknad.

C.7

Utdelningspolicy

ByggPartners mål är att betala ut en stabil utdelning om minst 50 procent av resultat
efter skatt, beroende av Bolagets behov av medel för att utveckla verksamheten. Olika
risker och osäkerheter påverkar Bolagets förmåga att möta det finansiella målet; det
finns därför ingen garanti att Bolaget kan efterfölja sin policy som planerat.
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AVSNITT D – RISKER
D.1

Risker relaterade till
emittenten eller
branschen

Koncernen är föremål för risker som helt eller delvis är utanför Koncernens kontroll
och som påverkar eller kan komma att påverka Koncernens verksamhet, resultat,
finansiella ställning och framtidsutsikter. Nedanstående riskfaktorer, som beskrivs
utan särskild ordning och utan anspråk på att vara uttömmande, bedöms vara de
huvudsakliga riskerna för Koncernens framtida utveckling.
●● ByggPartners verksamhet påverkas av makroekonomiska faktorer såsom allmän

konjunkturutveckling, befolkningstillväxt, inflation och räntenivåer, vilket kan
påverka ByggPartners verksamhet negativt.
●● ByggPartner verkar på en starkt konkurrensutsatt marknad. Bolagets

konkurrenskraft är bland annat beroende av Bolagets förmåga att förutse framtida
marknadsförändringar och trender, samt att snabbt reagera på befintliga och
framtida marknadsbehov, vilket kan leda till kostnadsökningar eller kräva
prissänkningar.
●● ByggPartners ekonomiska lönsamhet är beroende av resultaten från enskilda

projekt som bland annat kan påverkas av fördelning av kostnadsökningar.
Utmaningarna i ByggPartners verksamhet handlar i stor utsträckning om att
förutse, beräkna och hantera risker hänförliga till Koncernens projekt. Inom
byggbranschen blir i regel konsekvenserna av projekt med negativt utfall väsentligt
större än fördelarna av projekt med positivt utfall. Byggbranschens traditionellt
sett låga marginaler kräver således i regel att ByggPartner lyckas genomföra flera
lönsamma projekt för att kunna kompensera för ett enda förlustprojekt. Om
ByggPartners kalkyl i inledningsfasen av ett projekt baseras på en otillräcklig
undersökning och därmed en felaktig prognos, kan detta leda till att det uppstår
förlust i projektet eller att projektuppdraget över huvud taget inte erhålls.
●● ByggPartner använder i stor utsträckning externa underentreprenörer, vilket gör att

Bolaget är beroende av tillgången till externa leverantörer och priset för sådana
tjänster. Dessutom medför Bolagets beroende av externa leverantörer vissa
projektrelaterade risker, såsom förseningar, konstruktionsfel, dolda fel, andra fel,
skador och föroreningar. Fastighetsrelaterade transaktioner är förenade med
osäkerhet och risk, exempelvis beträffande oförutsedda kostnader för miljö
sanering, hantering av tekniska problem samt uppkomsten av tvister relaterade till
förvärvet eller fastighetens skick. Sådana osäkerheter kan leda till fördröjningar
av projekt eller ökade eller oförutsedda kostnader för fastigheterna eller
transaktionerna.
●● ByggPartners verksamhet är föremål för svenska lagar och regelverk avseende

exempelvis bygglov och planläggning, byggnadsstandarder och byggnormer,
säkerhets- och skyddsregler, hälso- och miljöregler, regler om tillåtna
konstruktionsmaterial samt byggnadsklassifikationer. Att anpassa ByggPartners
verksamhet till dessa legala förutsättningar kan medföra ökade kostnader för
Bolaget, vilket i sin tur kan få en väsentlig negativ inverkan på Koncernens
verksamhet.
●● ByggPartner är beroende av olika beslut och tillstånd. Det finns en risk att

 yggPartner, eller de projekt man genomför åt kund, i framtiden inte beviljas de
B
tillstånd eller erhåller de beslut som krävs för att bedriva och utveckla
verksamheten på önskvärt sätt.
●● ByggPartner är beroende av att kunna behålla och rekrytera kvalificerad personal,

däribland ledande befattningshavare och personer med specialistkompetens. En
förlust av ett betydande antal av Koncernens medarbetare eller någon av dess
nyckelpersoner kan påverka Koncernens verksamhet, samtidigt som ledningens
tid måste avsättas till att hitta lämpliga ersättare eller täcka upp för en sådan
vakans till dess att en lämplig ersättare har hittats.
●● ByggPartner är exponerat för risken att inte få betalt från nuvarande och framtida

kunder. Om dessa motparter inte kan uppfylla sina åtaganden gentemot
ByggPartner, kan detta få en väsentlig negativ inverkan på Koncernens
verksamhet.
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D.1

Risker relaterade till
emittenten eller
branschen, forts

●● ByggPartner är exponerat för finansieringsrisker. Om ByggPartner i framtiden

 isslyckas med att erhålla nödvändig finansiering, eller om ByggPartner inte har
m
tillräcklig likviditet för att uppfylla sina förpliktelser, möjlighet att refinansiera
eventuella framtida låneavtal eller endast kan refinansiera sina låneavtal på för
ByggPartner oförmånliga villkor, kan det få en väsentlig negativ inverkan på
Koncernens verksamhet.
●● ByggPartner köper en mindre del av materialet till sina byggentreprenadprojekt

från leverantörer i andra länder än Sverige och betalar därför i andra valutor än
SEK. Bolaget är därmed exponerat mot risken för negativ resultatpåverkan
orsakad av valutakursförändringar.
●● Då förändringar i marknadsräntor och kreditmarginaler alltid får genomslag i

räntenettot över tid, finns det en risk för att förändringar i marknadsräntor och
kreditmarginaler får en negativ kassaflödesmässig påverkan på ByggPartner i
framtiden.
●● Det åligger ByggPartner att årligen pröva nedskrivning för goodwill. Det finns en

risk att Koncernen i framtiden kan tvingas göra nedskrivningar av goodwill och
sådana nedskrivningar kan, om de är betydande, få en väsentlig negativ inverkan
på Koncernens verksamhet.
●● ByggPartner är föremål för omfattande och allt strängare miljö-, hälso-, och

säkerhetslagar och regelverk som relaterar till Bolagets verksamhet. Bristande
efterlevnad av sådana lagar och regler kan resultera i att ByggPartner drabbas av
ökade kostnader för sanering eller efterbehandling för nuvarande eller i framtiden
förvärvade fastigheter. Vidare skulle sådana förändringar kunna leda till ökade
kostnader eller förseningar för att ByggPartner ska kunna genomföra sina projekt
på ett för Bolaget önskvärt sätt.
●● ByggPartners renommé är centralt för dess intjäningsförmåga och följaktligen är

Bolagets verksamhet känslig för risker relaterade till renomméskador. Om
ByggPartners renommé skulle försämras eller om ByggPartner skulle uppleva
negativ publicitet, kan det minska dess konkurrenskraft, uppta bolagsledningens
tid och resurser samt orsaka ytterligare kostnader för ByggPartner.
●● ByggPartner är från tid till annan involverat i legala processer med kunder,

leverantörer, underentreprenörer och utomstående parter inom ramen för
ByggPartners dagliga verksamhet. Tvister, anspråk, utredningar och rättsliga
förfaranden kan leda till att ByggPartner blir skyldigt att betala skadestånd eller
att Bolaget inte får full ersättning för genomfört arbete.
●● Bolagets försäkringsskydd kan visa sig vara otillräckligt för att kompensera för

skador relaterade till exempelvis Bolagets byggentreprenader. Om en oförsäkrad
skada skulle uppstå, eller om en skada överstiger försäkringsskyddet, kan Bolaget
bli ansvarigt för att reparera skador som orsakats av oförsäkrade risker. Bolaget
kan även bli ansvarigt för skulder och andra ekonomiska förpliktelser avseende
skadade byggnader.
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D.3

Risker relaterade till
värdepapperna

Alla investeringar i värdepapper är förknippade med risker. Sådana risker kan leda till
att priset på ByggPartners aktier sjunker avsevärt och investerare kan förlora hela eller
delar av sin investering. Nedanstående riskfaktorer, som beskrivs utan särskild
ordning och utan anspråk på att vara uttömmande, bedöms vara de huvudsakliga
riskerna för ByggPartners aktier.
●● Nasdaq First North Premier är inte en reglerad marknad, kan vara föremål för
störningar och har en högre grad av risk än en investering i ett bolag noterat på en
reglerad marknad.
●● Det finns en risk att en aktiv och likvid marknad inte utvecklas eller, om den

utvecklas, inte kommer att bli bestående efter att Erbjudandet slutförts. Om en
sådan marknad inte utvecklas eller upprätthålls kan det få en negativ påverkan på
likviditeten och aktiekursen, vilket kan öka aktiekursens volatilitet. Det finns en
risk att investerare inte kan sälja sina aktier snabbt eller till marknadspris om det
inte förekommer någon aktiv handel med ByggPartners aktier.
●● Vissa aktieägare kan fortsätta att ha ett betydande inflytande över Koncernen och

dess verksamhet efter Erbjudandets genomförande och det är möjligt att dessa
aktieägares intressen inte överensstämmer med andra aktieägares intressen.
●● ByggPartners framtida erbjudanden av skuldebrev eller aktierelaterade värde

papper kan inverka negativt på aktiernas marknadspris och kan leda till betydande
utspädning för befintliga aktieägare.
●● ByggPartners förmåga att betala utdelning i framtiden kan vara begränsad och är

beroende av flera faktorer. Det går inte att förutse om någon utdelning kommer att
föreslås eller meddelas under ett visst år.
AVSNITT E – ERBJUDANDE
E.1

Emissionsbelopp och
emissionskostnader

Inga nya aktier eller andra värdepapper emitteras av ByggPartner i samband med
Erbjudandet. Bolaget kommer inte att erhålla någon del av försäljningslikviden från de
Säljande Aktieägarna. Bolagets kostnader hänförliga till upptagande till handel av
aktierna på Nasdaq First North Premier och Erbjudandet förväntas uppgå till cirka
SEK 1,5 miljoner.

E.2a

Motiv och användning
av emissionslikviden

ByggPartner grundades i Falun 1992 av Bo Olsson som varit operativt verksam i
Bolaget fram tills 2008 samt agerade som tillförordnad VD under delar av 2012 och
2013. Bo Olsson sitter idag i styrelsen och äger cirka 31 procent1) av Bolagets aktier.
Sedan 2006 äger Priveq Investment cirka 41 procent2) av ByggPartner och har
sedan investeringen bedrivit ett aktivt arbete för att växa Bolagets verksamhet och
etablerat strukturer för en fortsatt lönsam tillväxt. Som del i Priveq Investments
investeringsstrategi ingår det att avyttra de förvärvade bolagen när uppsatta mål har
uppnåtts. Mot bakgrund av detta anser Priveq Investment och styrelsen att det nu är
rätt tidpunkt för att bredda Bolagets ägarbas.
ByggPartners ledande befattningshavare och styrelse anser att Erbjudandet och
noteringen av Bolagets aktier kommer att gynna Bolagets framtida tillväxt genom att
öka medvetenheten om Bolagets verksamhet både i och utanför de geografier vari
Bolaget är verksamt. Det bedöms även stärka Bolagets profil och förhandlingsstyrka
gentemot kunder, leverantörer och underentreprenörer samt förbättra Bolagets
förmåga att attrahera och behålla kvalificerade medarbetare. Erbjudandet kommer att
bredda ByggPartners aktieägarkrets och även ge Bolaget tillgång till den svenska och
internationella kapitalmarknaden. Därigenom kommer fler finansieringskällor för
Bolaget att tillgängliggöras, vilket bedöms främja Bolagets fortsatta tillväxt och
utveckling.
Mot bakgrund av det som beskrivs här ovan har styrelsen ansökt om upptagande
till handel av Bolagets aktier på Nasdaq First North Premier. ByggPartner kommer inte
att erhålla några intäkter från försäljningen av de aktier som erbjuds av de Säljande
Aktieägarna i Erbjudandet.

1) Genom bolaget AB Surditet.
2) Genom bolagen Priveq Investment Fund III KB och Priveq Investment Fund III AB.
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E.3

Erbjudandets former
och villkor

Erbjudandet: Erbjudandet omfattar 6 053 552 befintliga aktier som erbjuds av de
Säljande Aktieägarna, motsvarande cirka 50 procent av det totala antalet aktier i
Bolaget. Inga nyemitterade aktier erbjuds. Erbjudandet är uppdelat i två delar:
●● Erbjudandet till allmänheten i Sverige1); och
●● Erbjudandet till institutionella investerare2) i Sverige och internationellt.

Säljande Aktieägare har utfärdat en option till Pareto Securities, vilken kan utnyttjas
helt eller delvis under 30 kalenderdagar från offentliggörandet av det slutgiltiga priset
i Erbjudandet, att förvärva högst 908 032 ytterligare befintliga aktier i B
 olaget,
motsvarande högst cirka 15 procent av det totala antalet aktier som omfattas
av Erbjudandet för att täcka eventuell övertilldelning i Erbjudandet.
Erbjudandepriset: Erbjudandepriset förväntas fastställas genom ett anbudsförfarande
inom intervallet SEK 33–37 per aktie. Erbjudandepriset kommer inte att överstiga
SEK 37. Courtage utgår ej. Prisintervallet har fastställts av de Säljande Aktieägarna
i samråd med Pareto Securities baserat på det bedömda investeringsintresset från
institutionella investerare.
Anmälningsperiod: Anmälan om förvärv av aktier för allmänheten i Sverige kan göras
under perioden 22 november 2016–29 november 2016.
Anmälan om förvärv av aktier för institutionella investerare kan göras under
perioden 22 november 2016–30 november 2016.
Bolaget, i samråd med Pareto Securities, förbehåller sig rätten att förlänga
anmälningsperioden.
Anmälan: Anmälan från allmänheten om förvärv av aktier ska avse som lägst 150
aktier och upp till 27 000 aktier, i jämna poster om 25 aktier. Anmälan om förvärv av
aktier ska göras via en särskilt upprättad anmälningssedel som finns tillgänglig på
ByggPartners webbplats (www.byggpartner.com) och Pareto Securities webbplats
(www.paretosec.com). Anmälningssedeln kan även hämtas på ByggPartners eller
Pareto Securities respektive kontor.
Den som är värdepappersdepå- och internetkund hos Avanza kan göra anmälan via
Avanzas internettjänst.
Anmälan för institutionella investerare ska ske till Pareto Securities i enlighet med
särskilda instruktioner.
Tilldelning: Beslutet om tilldelning av aktier fattas av de Säljande Aktieägarna i
samråd med Pareto Securities varvid målet kommer att vara att uppnå en god
institutionell ägarbas och en bred spridning av aktierna bland allmänheten i Sverige för
att möjliggöra en regelbunden och likvid handel med ByggPartners aktier på Nasdaq
First North Premier.
I händelse av överteckning kan tilldelning komma att utebli eller ske med ett lägre
antal aktier än anmälan avser, varvid tilldelning helt eller delvis kan komma att ske
genom slumpmässigt urval. Härutöver kan vissa kunder i Pareto Securities komma att
särskilt beaktas vid tilldelning. Anställda och vissa närstående parter kan beaktas
särskilt vid tilldelningen.
Tilldelning bland de institutioner som lämnat intresseanmälan sker helt
diskretionärt. Cornerstone Investors är emellertid garanterade tilldelning i enlighet
med sina respektive åtaganden.
Betalning: Betalning för tilldelade aktier ska ske kontant i enlighet med instruktioner
på erhållen avräkningsnota dock senast den 5 december 2016.
För den som är depåkund hos Avanza kommer likvid för tilldelade aktier att dras
från angivet konto senast på likviddagen den 5 december 2016. Observera att likvida
medel för betalning av tilldelade aktier ska finnas disponibelt på depån från och med
den 29 november 2016 till och med den 5 december 2016.
Om full betalning inte görs i rätt tid, kan tilldelade aktier komma att överlåtas till
annan. Skulle försäljningspriset vid sådan överlåtelse understiga Erbjudandepriset kan
den som erhöll tilldelning av aktier i Erbjudandet få stå för mellanskillnaden.

1) Till allmänhet räknas privatpersoner och juridiska personer i Sverige som anmäler sig för förvärv av upp till 27 000 aktier.
2) Till institutionella investerare räknas privatpersoner och juridiska personer som anmäler sig för förvärv av 27 000 aktier eller fler.
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E.4

Intressen som har
betydelse för
Erbjudandet

Vissa styrelseledamöter och ledande befattningshavare har ekonomiska intressen i
Erbjudandet, dels genom att äga aktier i ByggPartner, dels genom att vissa av dessa
även är Säljande Aktieägare.
Pareto Securities och närstående bolag till Pareto Securities har tidvis, som ett led
i sin normala verksamhet, och kan i framtiden komma att, tillhandahålla tjänster åt
ByggPartner, de Säljande Aktieägarna eller någon närstående part till dem. Vidare
kan Pareto Securities som ett led i sin normala verksamhet komma att inneha
ByggPartners aktier eller de Säljande Aktieägarnas aktier i syfte att genomföra
investeringar för deras räkning respektive för deras närståendes räkning. För vissa av
dessa transaktioner och tjänster förekommer det generellt, av sekretesskäl och på
grund av interna förfaranden eller gällande regler och bestämmelser begränsningar
avseende informationsdelning. Pareto Securities har erhållit och kommer att erhålla
sedvanliga avgifter och arvoden för dessa transaktioner och tjänster.

E.5

Säljare av aktier och
Lock-up-avtal

ByggPartner kommer att åta sig gentemot Pareto Securities att, under en period om
12 månader från första dag för handel i aktierna, inte utan Paretos Securities skriftliga
samtycke föreslå en kapitalökning till ByggPartners aktieägare, eller vidta någon annan
åtgärd som skulle möjliggöra för ByggPartner att direkt eller indirekt, emittera, erbjuda,
pantsätta, sälja, ingå avtal om försäljning, eller på annat sätt överlåta eller avyttra
värdepapper som är väsentligen likställda med aktierna; och att inte köpa eller sälja
någon option eller annat värdepapper eller ingå swap-, hedge-, eller andra arrangemang
som skulle ha en ekonomisk effekt som motsvarar sådana åtgärder. ByggPartners
åtaganden är föremål för vissa sedvanliga undantag och ska inte heller tillämpas på
ByggPartners eventuella framtida aktiebaserade incitamentsprogram.
De Säljande Aktieägarna i ByggPartner och den verkställande direktören Sverker
Källgården kommer var och en att åta sig gentemot Pareto Securities, att inte utan
Pareto Securities skriftliga samtycke, erbjuda, pantsätta, sälja, ingå avtal om att sälja,
sälja någon option eller avtala om att köpa, köpa någon option eller avtala om
försäljning, bevilja optioner, rätter eller warranter att köpa, låna eller på annat sätt,
direkt eller indirekt, överlåta eller avyttra aktier eller värdepapper i ByggPartner som
kan konverteras till, inlösas mot eller bytas mot aktier eller värdepapper i ByggPartner
som representerar en rätten att erhålla aktier i B
 yggPartner eller värdepapper som
väsentligen liknar ByggPartners aktier; ingå swap-, hedge-, eller andra arrangemang
som helt eller delvis överlåter de finansiella riskerna förknippade med ägandet av
aktierna till någon annan; eller framställa eller rösta för ett förslag om en
kapitalökning, oavsett om sådan transaktion ska betalas genom leverans av aktier,
kontanter eller på annat sätt under en period om nio månader från första dag för
handel i aktierna för samtliga Säljande Aktieägarna, med undantag för AB Surditet och
Sverker Källgården vars respektive åtagande kommer att gälla för en period om
12 månader från den första dagen för handel med aktierna på Nasdaq First North
Premier. Ovanstående begränsningar är inte tillämpliga på vissa överlåtelser av aktier.
Även Prioett AB, ägt av styrelseordföranden Torsten Josephson, kommer att ingå ett
motsvarande lock-up avtal som gäller för en period om 12 månader från den första
dagen för handel med aktierna på Nasdaq First North Premier (se avsnitt ”Legala
frågor och komplettrande information – Transaktioner med närstående”).

E.6

Utspädningseffekt

Ej tillämplig; inga nya aktier emitteras av ByggPartner i samband med Erbjudandet.

E.7

Kostnader som åläggs
investerare

Ej tillämplig; Bolaget kommer inte att ålägga investerarna några kostnader.
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RISKFAKTORER
En investering i ByggPartner är förknippad med stora risker. Investerare bör noga överväga de specifika
riskfaktorer som beskrivs nedan och all övrig information som redovisas i detta Prospekt innan beslut
fattas om en investering i ByggPartner. Om någon av följande risker inträffar kan det få en väsentlig
negativ inverkan på Koncernens verksamhet, finansiella ställning och resultat. I sådana fall kan kursen för
de erbjudna aktierna falla och investerare kan förlora hela eller delar av sin investering. De risker som
beskrivs nedan är inte de enda risker som Koncernen är föremål för. Ytterligare risker som Koncernen för
närvarande inte känner till eller som den för närvarande, baserat på sedvanlig riskanalys, anser vara
oväsentliga, kan också på ett väsentligt negativt sätt påverka Koncernens verksamhet, finansiella
ställning och resultat. Den ordning i vilken de enskilda riskerna presenteras utgör vare sig en indikation
på sannolikheten för att de ska inträffa eller på deras allvarlighetsgrad eller betydelse.
Utöver detta avsnitt ska investerare även beakta den övriga information som lämnas i Prospektet i
dess helhet. Detta Prospekt innehåller också framåtblickande uttalanden som grundas på antaganden
och uppskattningar och som omfattas av risker och osäkerheter. Koncernens verkliga resultat kan, till följd
av många faktorer, skilja sig väsentligt från det som förutses i dessa framåtblickande uttalanden, bland
annat riskerna som beskrivs nedan och på andra platser i detta Prospekt.

RISKER RELATERADE TILL BYGGPARTNER, BRANSCHEN OCH MARKNADEN
BYGGPARTNERS VERKSAMHET PÅVERKAS AV
MAKROEKONOMISKA FAKTORER SÅSOM
ALLMÄN KONJUNKTURUTVECKLING,
BEFOLKNINGSTILLVÄXT, INFLATION OCH
RÄNTENIVÅER.
Branschen i vilken ByggPartner verkar påverkas i stor
utsträckning av makroekonomiska faktorer såsom
allmän konjunkturutveckling, regionalekonomisk
utveckling, sysselsättningsutveckling, produktionstakt för nya bostäder och lokaler, förändringar i
infrastruktur, befolkningstillväxt, befolkningsstruktur,
inflation, räntenivåer med mera. ByggPartner är
särskilt exponerat mot makroekonomiska faktorer
som påverkar Dalarna, Mälardalen, Stockholm och
Uppsala eftersom Koncernen är verksam inom dessa
geografiska områden. Om en eller flera av dessa
faktorer eller regioner utvecklas negativt, skulle det
kunna få en väsentlig negativ inverkan på Koncernens
verksamhet, resultat och finansiella ställning.

BYGGPARTNER VERKAR PÅ EN
KONKURRENSUTSATT MARKNAD OCH BOLAGET
KAN FÅ SVÅRIGHETER ATT I FRAMTIDEN
KONKURRERA PÅ ETT FRAMGÅNGSRIKT SÄTT.
ByggPartner verkar på en starkt konkurrensutsatt
marknad. Bolagets konkurrenskraft är bland annat
beroende av Bolagets förmåga att förutse framtida

16

marknadsförändringar och trender, samt att snabbt
reagera på befintliga och framtida marknadsbehov,
vilket kan leda till kostnadsökningar eller kräva
prissänkningar. Vidare är Koncernen verksam på en
marknad där vissa av ByggPartners konkurrenter har
större finansiella resurser och kapacitet än Koncernen
för att bättre stå emot nedgångar på marknaden,
konkurrera på ett mer framgångsrikt sätt, vara bättre
på att rekrytera eller behålla kompetent personal eller
reagera snabbare på förändringar i kunders behov. Om
ByggPartner inte kan konkurrera på ett framgångsrikt
sätt kan det få en väsentlig negativ inverkan på
Koncernens verksamhet, resultat och finansiella
ställning.

BYGGPARTNER ÄR FÖREMÅL FÖR
PROJEKTRELATERADE RISKER.
ByggPartners huvudsakliga verksamhet omfattar
projekt inom byggentreprenad, men Bolaget bedriver
även verksamhet inom byggservice och byggnads
ställningar. Projekt inom dessa verksamhetsområden
är ByggPartners primära inkomstkälla och Koncernens
ekonomiska lönsamhet är således beroende av de
enskilda projektens resultat. Utmaningarna i
ByggPartners verksamhet handlar i stor utsträckning
om att förutse, beräkna och hantera risker hänförliga
till Koncernens projekt.
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Inom byggbranschen blir i regel konsekvenserna av
projekt med negativt utfall väsentligt större än
fördelarna av projekt med positivt utfall. Ett väl
genomfört projekt kan exempelvis resultera i att
marginalen för projektet ökar med någon procentenhet, medan ett stort förlustprojekt kan ha en negativ
resultatavvikelse som är betydligt större. Byggbranschens traditionellt sett låga marginaler kräver
således i regel att ByggPartner lyckas genomföra flera
lönsamma projekt för att kunna kompensera för ett
enda förlustprojekt.
De operationella riskerna är avsevärt högre än de
finansiella riskerna i byggbranschen. Inför varje projekt
gör ByggPartner en undersökning av respektive projekt
och tar fram en kalkyl baserat på en beräknad prognos
för projektet. Om ByggPartners kalkyl i inledningsfasen
av ett projekt baseras på en otillräcklig undersökning
och därmed en felaktig prognos, kan detta leda till att
det uppstår förlust i projektet eller att projektuppdraget
över huvud taget inte erhålls.
Vidare avräknas ByggPartners projekt med
successiv vinstavräkning, vilket innebär att vinsten
baseras på den senaste slutkostnadsprognosen och
redovisas i takt med att kostnaderna upparbetas.
Varje projekt utvärderas kvartalsvis där justeringar av
vinstavräkningen görs för eventuella förändringar i den
bedömda kostnaden för att slutföra projektet.
Uppskattade förluster i pågående projekt redovisas i
sin helhet vid den tidpunkt bedömningen görs. I ett
förlustprojekt som tidigare har rapporterat vinst måste
den tidigare avräknade vinsten kostnadsföras och vid
samma tillfälle ska hela den bedömda förlusten
kostnadsföras. Om inga ytterligare förändringar sker,
kommer projektet att redovisa noll i bruttoresultat
under återstoden av produktionsperioden. Detta kan
i sin tur medföra att ByggPartners externa finansiella
redovisning från tid till annan kan komma att bli
missvisande.
Vid byggentreprenad förekommer vissa projekt
relaterade risker, såsom förseningar, konstruktionsfel,
dolda fel, andra fel, skador, föroreningar, risker
relaterade till arbetsplatsolyckor samt risker relaterade
till underentreprenörer. Det finns dessutom en risk för
att Bolaget eller dess kunder inte kan erhålla erforderliga
myndighets-tillstånd eller godkännanden för projekten
och att förändringar i villkor, planer, regler och legala
krav kan leda till förseningar eller ökade kostnader,
exempelvis i form av kostnader för omallokering av
personal från ett projekt till ett annat. För det fall
projekt försenas kan detta även leda till att parter med
vilka ByggPartner har ingått avtal om exempelvis
nybyggnation kan göra påföljder, såsom vite eller
skadestånd, gällande mot ByggPartner. I förhållande
till utförda och resultatavräknade projekt är
ByggPartner dessutom föremål för risken att av
Byggpartner utställda garantier kan komma att
aktualiseras.
ByggPartners projekt kan baseras på olika typer av
kontraktsformer. Risken avseende priser på varor och
insatsmaterial varierar i stor utsträckning beroende på

kontraktstyp. I vissa projekt ansvarar exempelvis
kunden för eventuella kostnadsökningar genom att
parterna har avtalat om löpande räkning. Andra projekt
kan regleras av avtal om fast pris vilket innebär att
ByggPartner står risken för eventuella kostnads
ökningar om avtalen inte innehåller indexerings
klausuler som tillåter uppräkningar av kontraktsvärdet
motsvarande prisökningarna. ByggPartner kan således
bli föremål för kostnadsökningar som kan leda till
minskade marginaler och få en negativ inverkan på
projektens lönsamhet.
En stor del av ByggPartners projekt genomförs
inom ramen för samarbetsformen partnering.
Partnering kännetecknas av större projekt i samverkan
med kund med stabil lönsamhet över tid och hög andel
återkommande kunder, vilket anses vara viktiga
faktorer för att uppnå Bolagets finansiella mål. Per den
30 september 2016 utgjorde samarbetsformen cirka
60 procent av ByggPartners orderbok. Fördelarna med
samarbetsformen partnering kan hänföras till att
gemensamma incitament avtalas mellan ByggPartner
och kunden, vilket medför ekonomisk vinning i form av
effektiviseringar samt att eventuella kostnadsöver
skridelser fördelas mellan ByggPartner och kunden.
Samarbetsformen bygger i hög utsträckning på
ömsesidigt förtroende samt ett gott samarbete mellan
ByggPartner och dess kunder. Om något samarbete
inte utvecklas i en positiv riktning skulle det kunna
leda till att andelen partneringprojekt minskar, vilket i
sin tur skulle kunna leda till att ByggPartner inte
uppnår sina finansiella mål.
Om en eller flera av ovanstående faktorer skulle
utvecklas negativt eller om någon av de ovan
beskrivna riskerna skulle realiseras, kan det få en
väsentlig negativ inverkan på Koncernens verksamhet,
resultat och finansiella ställning.

BYGGPARTNER ÄR BEROENDE AV
UNDERENTREPRENÖRER.
ByggPartner använder i stor utsträckning externa
underentreprenörer, vilket gör att Bolaget är beroende
av tillgången till externa leverantörer och priset för
sådana tjänster. Bolagets avtal med sådana under
entreprenörer exponerar även ByggPartner för
motpartsrisker, det vill säga att Bolagets under
entreprenörer inte kan fullgöra sina förpliktelser enligt
de avtal som ingåtts med Bolaget. Dessutom medför
Bolagets beroende av externa leverantörer vissa
projektrelaterade risker, såsom förseningar,
konstruktionsfel, dolda fel, andra fel, skador och
föroreningar av skäl hänförliga till leverantören. Även
om Bolaget kan ha ett giltigt regressanspråk gentemot
en leverantör, kan den berörda beställaren, under
vissa omständigheter, kräva ersättning från eller säga
upp avtalet med ByggPartner. Användningen av
underentreprenörer medför även att ByggPartner är
exponerat för risker relaterade till arbetsplatsolyckor,
vilket i sin tur kan leda till att Bolaget blir föremål för
rättsliga förfaranden eller skador på dess renommé.
Om någon av dessa risker skulle förverkligas kan det
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få en väsentlig negativ inverkan på Koncernens
verksamhet, resultat och finansiella ställning.

BYGGPARTNER ÄR FÖREMÅL FÖR OSÄKERHET
OCH RISK RELATERADE TILL FASTIGHETSUTVECKLINGSPROJEKT, DÄRIBLAND
OFÖRUTSEDDA KOSTNADER SAMT
EFTERFRÅGAN PÅ BOSTÄDER.
En mindre del av ByggPartners verksamhet utgörs av
att inom ramen för projekt förvärva, utveckla och
avyttra fastigheter. Fastighetsrelaterade transaktioner
är förenade med osäkerhet och risk, exempelvis
beträffande oförutsedda kostnader för miljösanering,
hantering av tekniska problem samt uppkomsten av
tvister relaterade till förvärvet eller fastighetens skick.
Sådana osäkerheter kan leda till fördröjningar av
projekt eller ökade eller oförutsedda kostnader för
fastigheterna eller transaktionerna. Projektrelaterade
problem i samband med fastighetsutveckling kan
dessutom leda till att ledningens uppmärksamhet
avleds från ByggPartners befintliga verksamhet, men
också leda till ökade kostnader som kanske inte går
att få ersättning eller kompensation för. ByggPartners
fastighetsutveckling är dessutom beroende av
tillgången till erforderlig finansiering på för Bolaget
acceptabla villkor samt tillgången till fastigheter på
attraktiva områden och marknader.
Bolagets förmåga att framgångsrikt genomföra
fastighetsutvecklingsprojekt kan vidare påverkas av
exempelvis marknadsfaktorer, såsom efterfrågan på
bostäder, effektiviteten av projektledning,
kostnadsanalys och kontroll, förändringar avseende
skatter och avgifter, möjligheten att avyttra
fastigheterna efter genomfört utvecklingsprojekt, samt
faktorer som kan leda till förseningar och ökade eller
oväntade kostnader. Det finns dessutom en risk för att
Bolaget inte kan erhålla erforderliga myndighets
tillstånd eller godkännanden för utveckling, att den
tillåtna användningen av förvärvade fastigheter
förändras och att förändringar i villkor, planer, regler
eller legala krav kan leda till förseningar eller ökade
kostnader.
Om en eller flera av ovanstående faktorer skulle
utvecklas negativt eller om någon av de ovan
beskrivna riskerna skulle realiseras, kan det få en
väsentlig negativ inverkan på Koncernens verksamhet,
resultat och finansiella ställning.

BYGGPARTNER OMFATTAS AV OLIKA REGELVERK
OCH FÖRÄNDRINGAR I LEGALA FÖRHÅLLANDEN
SOM KAN FÅ EN NEGATIV INVERKAN PÅ
BOLAGET.
ByggPartners verksamhet är föremål för svenska lagar
och regelverk avseende exempelvis bygglov och
planläggning, byggnadsstandarder och byggnormer,
säkerhets- och skyddsregler, hälso- och miljöregler,
regler om tillåtna konstruktionsmaterial samt
byggnadsklassifikationer. Bolaget är och kan i
framtiden även bli föremål för ytterligare legala
restriktioner. Dessutom kan Bolagets verksamhet
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påverkas av regionala och överstatliga regelverk,
såsom EU-lagstiftning. Lagstiftning och andra
regelverk kan förändras och det finns en risk för att
Bolaget inte kan uppfylla sådana förändrade krav utan
att behöva vidta betydande åtgärder och lägga ned
betydande kostnader, vilket i sin tur kan få en väsentlig
negativ inverkan på Koncernens verksamhet, resultat
och finansiella ställning.

BYGGPARTNER ÄR BEROENDE AV OLIKA BESLUT
OCH TILLSTÅND.
ByggPartners verksamhet är beroende av olika beslut
och tillstånd på såväl politisk nivå som tjänstemannanivå. Sådana tillstånd och beslut innefattar bland
annat detaljplaner, bygglov och olika former av
fastighetsbildningar. Det finns en risk att ByggPartner,
eller de projekt man genomför åt kund, i framtiden inte
beviljas de tillstånd eller erhåller de beslut som krävs
för att bedriva och utveckla verksamheten på önskvärt
sätt. Vidare kan beslut komma att överklagas och
därmed fördröjas väsentligen, och beslutspraxis eller
den politiska viljan eller inriktningen i framtiden kan
komma att förändras på ett för ByggPartner negativt
sätt, vilket i sin tur kan få en väsentlig negativ inverkan
på Koncernens verksamhet, resultat och finansiella
ställning.

BYGGPARTNER ÄR BEROENDE AV ATT KUNNA
BEHÅLLA OCH REKRYTERA KVALIFICERAD
PERSONAL, DÄRIBLAND LEDANDE
BEFATTNINGSHAVARE OCH PERSONER MED
SPECIALISTKOMPETENS.
Koncernen och dess verksamhet är beroende av att
kunna rekrytera, behålla och dra nytta av
nyckelpersoner, däribland ledande befattningshavare
och personer med specialistkompetens. Koncernens
befintliga nyckelpersoner har lång erfarenhet av och
kompetens inom byggentreprenad, byggservice och
byggnadsställningar. Genom sin erfarenhet har dessa
nyckelpersoner byggt upp goda relationer med aktörer
på bygg- och fastighetsmarknaderna i Dalarna,
Mälardalen, Stockholm och Uppsala. Nyckel
personerna är därför viktiga för en framgångsrik
utveckling av Koncernens verksamhet.
Det finns en risk för att medlemmar i lednings
gruppen eller andra nyckelpersoner bestämmer sig för
att lämna Koncernen och det kan vara svårt att
attrahera och behålla kvalificerade personer med rätt
kompetens. En förlust av ett betydande antal av
Koncernens medarbetare eller någon av dess nyckel
personer kan påverka Koncernens verksamhet,
samtidigt som ledningens tid måste avsättas till att
hitta lämpliga ersättare eller täcka upp för en sådan
vakans till dess att en lämplig ersättare har hittats. En
oförmåga från Koncernens sida att locka till sig och
behålla kvalificerad personal eller att på ett effektivt
sätt implementera lämpliga successionsplaner kan få
en väsentlig negativ inverkan på Koncernens
verksamhet, resultat och finansiella ställning.
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BYGGPARTNER ÄR EXPONERAT FÖR KREDITOCH MOTPARTSRISKER.

BYGGPARTNER ÄR EXPONERAT FÖR
RÄNTERISKER.

ByggPartner är exponerat för risken att inte få betalt
från nuvarande och framtida kunder. Vidare är Bolaget
exponerat för kreditrisker i förhållande till de banker i
vilka Bolaget placerar sina likvida medel eller annars
har fordringar på. Om dessa motparter inte kan
uppfylla sina åtaganden gentemot ByggPartner, kan
detta få en väsentlig negativ inverkan på Koncernens
verksamhet, resultat och finansiella ställning.

Förändring av marknadsränta och kreditmarginal
påverkar räntenettot. Hur snabbt och med hur mycket
förändringar i dessa båda komponenter påverkar
räntenettot beror i huvudsak på vald kapital- och
räntebindningstid. Vid dagen för detta Prospekt är
ByggPartner exponerad för ränterisker genom en
checkräkningskredit med en rörlig ränta om för
närvarande cirka 1,2 procent. Bolaget kan dock i
framtiden komma att ta upp ytterligare extern
finansiering i olika former och med varierande ränte
exponering. Då förändringar i marknadsräntor och
kreditmarginaler alltid får genomslag i räntenettot över
tid, finns det således en risk för att förändringar i
marknadsräntor och kreditmarginaler får en negativ
kassaflödesmässig påverkan på ByggPartner i
framtiden. Vidare kan negativa räntor påverka
ByggPartners möjligheter att framgångsrikt implementera
vald räntebindningsstrategi. Om dessa risker skulle
förverkligas kan det få en väsentlig negativ inverkan
på Koncernens verksamhet, resultat och finansiella
ställning.

BYGGPARTNER ÄR EXPONERAT FÖR
FINANSIERINGSRISKER.
Med finansieringsrisk avses risken att ByggPartners
finansiering inte kan erhållas eller förnyas vid
utgången av dess löptid, eller att den endast kan
erhållas eller förnyas till kraftigt ökade kostnader eller
på för ByggPartner oförmånliga villkor. ByggPartner har
vid dagen för detta Prospekt upptagit extern
finansiering i form av en checkräkningskredit om SEK
60 miljoner, varav ByggPartner har utnyttjat SEK 23
miljoner per den 30 september 2016. Bolaget kan
dock i framtiden komma att ta upp ytterligare extern
finansiering i olika former och på olika villkor. Om
ByggPartner i framtiden misslyckas med att erhålla
nödvändig finansiering, eller om ByggPartner inte har
tillräcklig likviditet för att uppfylla sina förpliktelser,
möjlighet att refinansiera eventuella framtida låneavtal
eller endast kan refinansiera sina låneavtal på för
ByggPartner oförmånliga villkor, kan det få en väsentlig
negativ inverkan på Koncernens verksamhet, resultat
och finansiella ställning.

BYGGPARTNER ÄR EXPONERAT FÖR
LIKVIDITETSRISKER.
Med likviditetsrisk avses risken att Bolaget inte kan
infria sina betalningsförpliktelser vid förfallotidpunkten
utan att kostnaden för att erhålla betalningsmedel
ökar avsevärt. ByggPartners likvida medel uppgick per
den 30 september 2016 till SEK 699 000 i form av
banktillgodohavanden. Därutöver har ByggPartner en
checkräkningskredit om SEK 60 miljoner, varav
SEK 23 miljoner har utnyttjats per den 30 september
2016. Om Bolagets likviditetskällor visar sig inte vara
tillräckliga kan detta få en väsentlig negativ inverkan
på Koncernens verksamhet, resultat och finansiella
ställning.

BYGGPARTNER ÄR EXPONERAT FÖR
VALUTARISKER.
ByggPartner köper en mindre del av materialet till sina
byggentreprenadprojekt från leverantörer i andra
länder än Sverige och betalar därför i andra valutor än
SEK. Bolaget är därmed exponerat mot risken för
negativ resultatpåverkan orsakad av valutakurs
förändringar. Ökade kostnader för kraftiga
valutakursförändringar i samband med materialinköp
som inte kan föras över på ByggPartners kunder skulle
kunna få en väsentlig negativ inverkan på Koncernens
verksamhet, resultat och finansiella ställning.

RISK FÖR NEDSKRIVNINGAR AV BYGGPARTNERS
GOODWILL.
Per den 30 september 2016 uppgick Koncernens
goodwill i Koncernbalansräkningen till SEK 88 miljoner
och hänför sig till förvärv av dotterbolag. Det åligger
ByggPartner att årligen pröva nedskrivning för goodwill.
En prövning av goodwill måste också ske när
händelser eller omständigheter indikerar att det
redovisade värdet är högre än återvinningsvärdet. Det
finns således en risk att Koncernen i framtiden kan
tvingas göra nedskrivningar av goodwill och sådana
nedskrivningar kan, om de är betydande, få en
väsentlig negativ inverkan på Koncernens verksamhet,
resultat och finansiella ställning.

BYGGPARTNER ÄR EXPONERAT FÖR
MILJÖRISKER OCH DÄRTILL RELATERADE
REGULATORISKA RISKER.
ByggPartner är föremål för omfattande och allt
strängare miljö-, hälso-, och säkerhetslagar och
regelverk som relaterar till Bolagets verksamhet.
Exempelvis följer det av miljöbalken (1998:808) att
den part som bedrivit verksamhet vilken bidragit till
förorening också är ansvarig för sanering. Om ingen
sådan part kan verkställa eller betala för saneringen
ska ansvaret i vissa fall bäras av den part som
förvärvat fastigheten, förutsatt att den parten vid tiden
för förvärvet var medveten om föroreningen eller borde
ha upptäckt denna. Bolaget är och kan även bli
föremål för ytterligare reglering kring exempelvis
arbetsmiljö och arbetssäkerhet, hantering av asbest
och sanering samt lagar som reglerar utsläpp av
växthusgaser, bland annat genom energi- och
elförbrukning. Bristande efterlevnad av sådana lagar
och regler kan resultera i att ByggPartner drabbas av
ökade kostnader för sanering eller efterbehandling för
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nuvarande eller i framtiden förvärvade fastigheter.
Vidare skulle sådana förändringar kunna leda till
ökade kostnader eller förseningar för att ByggPartner
ska kunna genomföra sina projekt på ett för Bolaget
önskvärt sätt. Alla sådana krav skulle kunna ha en
väsentlig negativ inverkan på Koncernens verksamhet,
resultat och finansiella ställning.

betydande rättegångskostnader. Därutöver kan det
ofta vara svårt att förutse utgången i komplexa tvister,
anspråk, utredningar och rättsliga förfaranden.
Följaktligen kan tvister, anspråk, utredningar och
rättsliga förfaranden, oavsett dess utgång, få en
väsentlig negativ inverkan på Koncernens verksamhet,
resultat och finansiella ställning.

SKADOR PÅ BYGGPARTNERS RENOMMÉ KAN FÅ
EN NEGATIV INVERKAN PÅ DESS KONKURRENSKRAFT, UPPTA BOLAGSLEDNINGENS TID OCH
RESURSER SAMT GE UPPHOV TILL
MERKOSTNADER.

BYGGPARTNERS VERKSAMHET PÅVERKAS AV
FÖRÄNDRADE REDOVISNINGSREGLER VILKET
BLAND ANNAT KAN MEDFÖRA OSÄKERHET
KRING KONCERNENS REDOVISNING.

ByggPartners renommé är centralt för dess intjänings
förmåga och följaktligen är Bolagets verksamhet
känslig för risker relaterade till renomméskador.
ByggPartners renommé kan exempelvis påverkas
negativt av rykten, negativ publicitet eller andra
faktorer som skulle kunna leda till att ByggPartner inte
längre anses vara en kompetent och seriös marknads
aktör. Om ByggPartners renommé skulle försämras
eller om ByggPartner skulle uppleva negativ publicitet,
kan det minska dess konkurrenskraft, uppta bolags
ledningens tid och resurser samt orsaka ytterligare
kostnader för ByggPartner, vilket kan få en väsentlig
negativ inverkan på Koncernens verksamhet, resultat
och finansiella ställning.

ByggPartners verksamhet påverkas av de
redovisningsregler som från tid till annan tillämpas
i Sverige, inklusive exempelvis IFRS och andra
internationella redovisningsregler. Det innebär att
Koncernens redovisning, finansiella rapportering och
interna kontroll i framtiden kan komma att påverkas
av, och behöva anpassas till, förändrade
redovisningsregler eller förändrad tillämpning av
sådana redovisningsregler. Detta kan medföra
osäkerhet kring Koncernens redovisning, finansiella
rapportering och interna kontroll och skulle även
kunna påverka Bolagets redovisade resultat, balans
räkning och egna kapital, vilket skulle kunna få en
väsentlig negativ inverkan på Koncernens verksamhet,
resultat och finansiella ställning.

BYGGPARTNER ÄR EXPONERAT FÖR RISKER
RELATERADE TILL TVISTER OCH ANDRA
RÄTTSLIGA FÖRFARANDEN.

BYGGPARTNERS FÖRSÄKRINGSSKYDD KAN
VARA OTILLRÄCKLIGT VID EVENTUELL
ANSVARSSKYLDIGHET ELLER ANDRA SKADOR.

ByggPartner är från tid till annan involverat i legala
processer med kunder, leverantörer, underentrepre
nörer och utomstående parter inom ramen för
ByggPartners dagliga verksamhet. Tvister, anspråk,
utredningar och rättsliga förfaranden kan leda till att
ByggPartner blir skyldigt att betala skadestånd eller att
Bolaget inte får full ersättning för genomfört arbete.
Koncernbolag kan bli inblandade i tvister inom ramen
för sin vanliga affärsverksamhet och riskerar att bli
föremål för stämning avseende anspråk som rör
byggentreprenader, byggservice, förvärv eller
försäljning av fastigheter samt arbetsrelaterade
tvister. Dessutom kan ByggPartner, eller dess
styrelseledamöter, chefer, anställda eller närstående
bolag, komma att bli föremål för utredningar eller
brottmålsprocesser. Sådana tvister, anspråk,
utredningar, och rättsliga förfaranden kan vara
tidskrävande, störa den dagliga verksamheten,
inbegripa anspråk på betydande belopp samt medföra

Bolagets försäkringsskydd kan visa sig vara
otillräckligt för att kompensera för skador relaterade
till exempelvis Bolagets byggentreprenader. Särskilt
vissa typer av risker (såsom krig, terrorhandlingar,
bristande förberedelse i händelse av naturkatastrofer
eller extrema väderförhållanden, såsom över
svämning) kan vara, eller kan i framtiden bli, omöjliga
eller alltför kostsamma för ByggPartner att försäkra
sig mot. Om en oförsäkrad skada skulle uppstå, eller
om en skada överstiger försäkringsskyddet, kan
Bolaget bli ansvarigt för att reparera skador som
orsakats av oförsäkrade risker. Bolaget kan även bli
ansvarigt för skulder och andra ekonomiska
förpliktelser avseende skadade byggnader.
Oförsäkrade förluster, eller förluster som överstiger
försäkringsskyddet, kan därmed få en väsentlig
negativ inverkan på Koncernens verksamhet, resultat
och finansiella ställning.
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RISKER RELATERADE TILL AKTIERNA OCH ERBJUDANDET
NASDAQ FIRST NORTH PREMIER ÄR INTE EN
REGLERAD MARKNAD, KAN VARA FÖREMÅL FÖR
STÖRNINGAR OCH HAR EN HÖGRE GRAD AV RISK
ÄN EN INVESTERING I ETT BOLAG NOTERAT PÅ
EN REGLERAD MARKNAD.
ByggPartners aktier kommer enligt planerna att
handlas på Nasdaq First North Premier. Nasdaq First
North Premier är en multilateral handelsplattform som
drivs av Nasdaq Stockholm. Bolag vars aktier handlas
på Nasdaq First North Premier omfattas av ett mindre
omfattande regelverk än bolag vars aktier handlas på
Nasdaq Stockholms huvudlista. Nasdaq First North
Premier är inte en reglerad marknad och behöver inte
tillämpa de regler eller förfaranden som följer av
gällande EU-direktiv och EU-krav, inklusive direktiv och
krav som gäller för börsnoteringar, information och
erbjudanden. Aktieägare kan drabbas av verkliga eller
uppfattade nackdelar i den mån som Koncernen drar
nytta av den ökade flexibilitet som Koncernen får
genom en notering på Nasdaq First North Premier. Det
finns en risk att marknaden för aktierna blir föremål för
störningar och sådana störningar kan ha en negativ
inverkan på investerarna oavsett Koncernens utsikter
och finansiella resultat. En investering i ByggPartners
aktier innebär därmed en högre grad av risk än en
investering i ett bolag noterat på en reglerad marknad,
exempelvis Nasdaq Stockholm.
Även om aktierna avses att noteras på Nasdaq
First North Premier finns det en risk att aktierna inte
förblir noterade eller att framtida framgångar och
likviditet på marknaden inte uppnås. Det finns en risk
att det inte uppstår någon likviditet i aktierna som en
följd av att de upptas till handel på Nasdaq First North
Premier men en utebliven notering eller avnotering av
aktierna från Nasdaq First North Premier kan ha en
väsentlig påverkan på en investerares möjligheter att
sälja aktierna vidare på andrahandsmarknaden.

DET FINNS EN RISK ATT EN AKTIV OCH LIKVID
MARKNAD FÖR AKTIERNA INTE UTVECKLAS OCH
PRISET PÅ AKTIERNA KAN BLI VOLATILT.
Före Erbjudandet har det inte funnits någon allmän
handel med ByggPartners aktier. Det finns en risk att
en aktiv och likvid marknad inte utvecklas eller, om
den utvecklas, inte kommer att bli bestående efter att
Erbjudandet slutförts. Om en sådan marknad inte
utvecklas eller upprätthålls kan det få en negativ
påverkan på likviditeten och aktiekursen, vilket kan
öka aktiekursens volatilitet. Det finns en risk att
investerare inte kan sälja sina aktier snabbt eller till
marknadspris om det inte förekommer någon aktiv
handel med ByggPartners aktier.

Aktiekursen för ett noterat bolag kan vara mycket
volatil och efter Erbjudandet kan aktiekursen komma
att fluktuera betydligt på grund av olika faktorer. Vissa
faktorer kan vara specifika för Koncernen och dess
verksamhet och vissa faktorer kan vara hänförliga till
byggbranschen eller aktiemarknaden i allmänhet. Det
finns en risk att aktiernas marknadsvärde sjunker och
att aktierna handlas till priser som är lägre än priset i
Erbjudandet, oavsett Koncernens faktiska resultat.
Det finns därför en risk för att en likvid marknad för
aktierna uteblir och att investerare inte kan sälja sina
aktier till önskat pris eller över huvud taget.

VISSA AKTIEÄGARE KAN FORTSÄTTA ATT HA ETT
BETYDANDE INFLYTANDE ÖVER KONCERNEN OCH
DESS VERKSAMHET OCH DET ÄR MÖJLIGT ATT
DESSA AKTIEÄGARES INTRESSEN INTE
ÖVERENSSTÄMMER MED ANDRA AKTIEÄGARES
INTRESSEN.
När Erbjudandet slutförs kommer Priveq Investment1)
och AB Surditet äga totalt cirka 33 procent av aktierna
och rösterna i ByggPartner (baserat på full anslutning i
Erbjudandet samt att Övertilldelningsoptionen utnyttjas
till fullo). Följaktligen kommer dessa aktieägare att
ha kvar ett bestämmande inflytande i Koncernen och
kommer därmed att i hög grad kunna påverka
resultatet för de flesta ärenden som avgörs genom
omröstning vid bolagsstämma. Sådana ärenden
omfattar nyemission av ytterligare aktier eller
aktierelaterade värdepapper som kan medföra en
utspädning för aktieägarna, samt betalningen av
eventuella framtida utdelningar. Dessa aktieägare kan
också utöva inflytande över ByggPartners styrelse
genom sin representation i styrelsen och därmed
påverka hur styrelsen sköter Koncernens verksamhet
och övriga affärer. Dessa aktieägares intressen kan
skilja sig väsentligt från, eller konkurrera med,
ByggPartners intressen eller andra aktieägares
intressen och det är möjligt att dessa aktieägare kan
utöva inflytande över Koncernen på ett sätt som inte
är i samtliga aktieägares bästa intresse. Det kan
exempelvis föreligga en intressekonflikt mellan å ena
sidan dessa aktieägares och å andra sidan
ByggPartners eller övriga aktieägares intressen
avseende beslut om vinstutdelningar eller övriga
grundläggande bolagsfrågor. Koncentrationen av
aktieägandet kan försena, skjuta upp eller förhindra
en ägarförändring i ByggPartner och inverka på
fusioner, konsolideringar, förvärv eller andra former av
sammanslagningar eller påverka vinstutdelningar som
andra investerare önskar eller inte önskar genomföra.
Sådana konflikter kan få en väsentlig negativ inverkan
på Koncernens verksamhet, finansiella ställning och
resultat.

1) Genom bolagen Priveq Investment Fund III KB och Priveq Investment Fund III AB.
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BYGGPARTNERS FRAMTIDA ERBJUDANDEN AV
SKULDEBREV ELLER AKTIERELATERADE
VÄRDEPAPPER KAN INVERKA NEGATIVT PÅ
AKTIERNAS MARKNADSPRIS OCH KAN LEDA TILL
BETYDANDE UTSPÄDNING FÖR BEFINTLIGA
AKTIEÄGARE.
I framtiden kan ByggPartner anskaffa kapital genom
utställande av skuldebrev (eventuellt även konvertibla
skuldebrev) eller ytterligare aktierelaterade
värdepapper. En emission av ytterligare aktierelaterade värdepapper eller konvertibler kan leda till
en minskning av marknadspriset på ByggPartners
aktier samt leda till en utspädning av de befintliga
aktieägarnas ekonomiska rättigheter och rösträtt om
emission genomförs utan att ge befintliga aktieägare
motsvarande teckningsrätt. Eftersom tidpunkt och
beskaffenhet för en emission kommer att bero på
marknadsläget vid tidpunkten för emissionen, kan
ByggPartner inte förutse eller uppskatta belopp,
tidpunkt eller beskaffenheten för en sådan framtida
emission. Det finns därmed en risk att framtida
erbjudanden minskar aktiernas marknadspris och/
eller späder ut aktieägarnas aktieinnehav i
ByggPartner.

EN FRAMTIDA FÖRSÄLJNING AV AKTIER EFTER
ERBJUDANDET KAN INVERKA PÅ AKTIERNAS
MARKNADSPRIS.
I samband med Erbjudandet har de Säljande
Aktieägarna ingått så kallade lock-up åtaganden med
Pareto Securities. Dessutom har den verkställande
direktören Sverker Källgården och Prioett AB, ägt av
styrelseordföranden Torsten Josephson, ingått lock-up
åtaganden med Pareto Securities. Ett lock-up
åtagande är ett åtagande att, förutom i vissa
undantagsfall, inte sälja aktier under en viss period.
Även om lock-up åtagandena begränsar möjligheterna
för vissa aktieägare och vissa i ByggPartners ledning
att sälja aktier under en viss tidsperiod, kan Pareto
Securities efter eget godtycke och vid valfri tidpunkt
upphäva försäljningsrestriktionerna för aktierna under
denna period. När lock-up åtagandena löper ut, eller
om Pareto Securities väljer att inte tillämpa eller
avslutar dem, kommer aktierna som är föremål för
lock-up åtaganden bli tillgängliga för försäljning på
marknaden eller på annat sätt. Försäljning av
betydande mängder aktier efter Erbjudandet, oavsett
om en sådan försäljning sker genom en aktieförsäljning
på marknaden eller genom en senare följande
aktieemission, eller uppfattningen om att en sådan
försäljning kan komma att äga rum, kan inverka
negativt på aktiernas marknadspris och kan försvåra
en försäljning av aktierna för innehavarna vid den
tidpunkt och till det pris som dessa anser vara
lämpligt.
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INVESTERARE MED EN REFERENSVALUTA SOM
INTE ÄR SEK KOMMER ATT VARA FÖREMÅL FÖR
VISSA VALUTARISKER NÄR DE INVESTERAR I
AKTIERNA.
Bolagets aktier kommer att noteras i SEK och
eventuell utdelning på aktierna kommer att betalas i
SEK. Investerare vars referensvaluta inte är SEK kan
påverkas negativt av en eventuell nedgång i värdet på
SEK i förhållande till respektive investerares
referensvaluta. Dessutom kan dessa investerare
drabbas av ytterligare transaktionskostnader då de
konverterar SEK till en annan valuta. Investerare med
en annan referensvaluta än SEK uppmanas därför att
rådfråga sina ekonomiska rådgivare.

KONCERNENS FÖRMÅGA ATT BETALA UTDELNING
I FRAMTIDEN KAN VARA BEGRÄNSAD OCH ÄR
BEROENDE AV FLERA FAKTORER.
Koncernens utdelningspolicy är beroende av
Koncernens resultat och finansiella ställning, framtida
vinster, kassaflöden, villkor för skuldsättning,
investeringar samt andra faktorer. Det går inte att
förutse om någon utdelning kommer att föreslås eller
meddelas under ett visst år.
ByggPartner är moderbolag i Koncernen. Som
holdingbolag består dess huvudsakliga tillgångar av
direkta eller indirekta aktieinnehav och lån till
rörelsedrivande dotterbolag vilket genererar
Koncernens kassaflöde. Följaktligen kommer
ByggPartners intäkter huvudsakligen från
koncerninterna räntebetalningar och låneåterbetalningar från dotterbolag samt eventuella bidrag
och utdelningar från dessa dotterbolag. Dotter
bolagens förmåga att genomföra dessa betalningar till
ByggPartner kan riskeras till följd av förändringar i
deras verksamhet. Koncernbidrag, utdelning eller
andra transaktioner kan också begränsas på grund av
olika åtaganden, till exempel kreditavtal som ingåtts
av dotterbolag, skatte-relaterade begränsningar som
gör finansiella överföringar svårare eller dyra samt
förekomsten av tillräckliga utdelningsbara reserver
och likvida medel hos Koncernens dotterbolag.
ByggPartners förmåga att betala utdelning i enlighet
med sin utdelningspolicy beror därför i hög grad på de
utdelningar som den erhåller från dotterbolagen.
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CORNERSTONE INVESTORS ÅTAGANDEN ÄR INTE
SÄKERSTÄLLDA.
Cornerstone Investors har åtagit sig att sammanlagt
förvärva 3 135 701 aktier i Erbjudandet, vilket,
baserat på full anslutning i Erbjudandet samt att
Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo, motsvarar
cirka 45 procent av det antal aktier som omfattas av
Erbjudandet samt cirka 25,9 procent av det totala
antalet aktier och röster i ByggPartner. Cornerstone
Investors åtaganden är emellertid inte säkerställda
genom bankgaranti, spärrade medel, pantsättning
eller liknande arrangemang. Således föreligger en risk
att Cornerstone Investors inte kommer kunna fullgöra
sina åtaganden. Därutöver är Cornerstone Investors
åtaganden beroende av vissa villkor, bland annat
avseende att åtagandet genomförs under en viss tid.
I händelse av att något av dessa villkor inte uppfylls
föreligger en risk att Cornerstone Investors inte är
bundna av sina åtaganden och väljer att inte förvärva
aktier, vilket skulle medföra en väsentlig negativ
inverkan på genomförandet av Erbjudandet.

NOTERINGEN AV AKTIERNA FÖRUTSÄTTER ATT
NASDAQ FIRST NORTH PREMIERS
SPRIDNINGSKRAV ÄR UPPFYLLT.
ByggPartner har ansökt om, och erhållit godkännande
för, notering av aktierna på Nasdaq First North Premier
under förutsättningen att bland annat spridningskravet
är uppfyllt. Nasdaq First North Premier har ett
regelverk innehållandes bland annat bestämmelser
om att det ska finnas förutsättningar för tillräcklig
tillgång och efterfrågan på en emittents aktie i syfte
att uppnå en fungerande prismekanism.
Bestämmelserna innebär att en tillräcklig andel av
emittentens aktier ska finnas i allmän ägo och att en
emittent ska ha tillräckligt antal aktieägare med
innehav överstigande ett visst värde, så kallade
spridningskrav. Om inte spridningskraven är uppfyllda
kan ansökan om noteringen av aktierna komma att
avslås. ByggPartners aktier kan komma att avnoteras
för det fall Bolaget framdeles inte lever upp till
spridningskraven.
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INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER
I BYGGPARTNER
ByggPartner och de Säljande Aktieägarna har beslutat att genomföra en ägarspridning genom en
försäljning av befintliga aktier i Bolaget. Styrelsen för ByggPartner har därför ansökt om upptagande till
handel av Bolagets aktier på Nasdaq First North Premier och i samband därmed genomföra
Erbjudandet. Syftet är att främja ByggPartners tillväxtmöjligheter och att öka transparensen i Bolaget.
Investerare inbjuds härmed att, i enlighet med villkoren i Prospektet, förvärva 6 053 552 befintliga
aktier i ByggPartner från de Säljande Aktieägarna, motsvarande cirka 50 procent av det totala antalet
aktier i Bolaget.
För att täcka eventuell övertilldelning i samband med Erbjudandet har de Säljande Aktieägarna
dessutom åtagit sig att, på begäran av Pareto Securities, sälja ytterligare högst 908 032 befintliga
aktier i Bolaget till ett pris motsvarande Erbjudandepriset (”Övertilldelningsoptionen”), motsvarande
högst cirka 15 procent av antalet aktier som omfattas av Erbjudandet och högst upp till cirka 7,5
procent av det totala antalet aktier i Bolaget. Övertilldelningsoptionen kan utnyttjas helt eller delvis
under 30 dagar från offentliggörandet av det slutgiltiga priset i Erbjudandet.
De Säljande Aktieägarnas försäljning i Erbjudandet kommer att ske pro rata baserat på
ägarförhållandena i Bolaget per dagen för detta Prospekt, med undantag för AB Surditet1) som kommer
att sälja aktier i Erbjudandet motsvarande högst cirka elva procent av det totala antalet aktier i Bolaget.
Om Övertilldelningsoptionen utnyttjas kommer även ytterligare försäljning ske pro rata, med undantag
för AB Surditet som inte kommer att sälja några aktier under Övertilldelningsoptionen. Huvudägarna –
Priveq Investment och AB Surditet – kommer fortsatt att ha väsentliga innehav i Bolaget efter
genomförandet av Erbjudandet och därmed kunna fortsätta bidra till Bolagets framtida utveckling.
Priveq Investment och AB Surditet kommer att äga motsvarande cirka 13,2 procent respektive
20,0 procent av Bolagets aktier efter Erbjudandets genomförande förutsatt att Övertilldelningsoptionen
utnyttjas till fullo.
Priset per aktie i Erbjudandet kommer att fastställas genom ett särskilt anbudsförfarande och
kommer följaktligen baseras på efterfrågan och de allmänna marknadsförhållandena. De Säljande
Aktieägarna kommer, i samråd med Pareto Securities, att fastställa Erbjudandepriset inom intervallet
SEK 33–37. Erbjudandepriset förväntas offentliggöras genom ett pressmeddelande omkring den
1 december 2016.
Baserat på prisintervallet, uppgår det totala värdet av Erbjudandet före emissionskostnader till cirka
SEK 200 miljoner–SEK 224 miljoner. Om Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo kommer Erbjudandet
omfatta högst 6 961 584 aktier, vilket motsvarar cirka 57,5 procent av det totala antalet aktier i
Bolaget; i vilket fall det totala värdet av Erbjudandet före emissionskostnader baserat på prisintervallet
uppgår till cirka SEK 230 miljoner–SEK 258 miljoner. B
 olagets kostnader hänförliga till Erbjudandet
förväntas uppgå till cirka SEK 1,5 miljoner. ByggPartner kommer inte att erhålla några intäkter från
försäljningen av de aktier som erbjuds av de Säljande Aktieägarna i Erbjudandet.
Cornerstone Investors har åtagit sig att, på vissa villkor, förvärva aktier i Erbjudandet till
Erbjudandepriset motsvarande:
■■ Dan Sten Olsson med familj; 11 procent av antalet aktier i Bolaget, motsvarande 1 331 781 aktier2);
■■ Färna Invest AB: 5 procent av antalet aktier i Bolaget, motsvarande 605 336 aktier;
■■ GADD Gruppen: 5 procent av antalet aktier i Bolaget, motsvarande 605 336 aktier;
■■ AS Toluma: 4,9 procent av antalet aktier i Bolaget, motsvarande 593 248 aktier.
Falun den 21 november 2016.
ByggPartner i Dalarna Holding AB (publ)
Styrelsen
1) AB Surditet kontrolleras av grundaren och styrelseledamoten Bo Olsson.
2) Dan Sten Olsson med familj förvärvar aktier via kapitalförsäkringar och stiftelse.
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BAKGRUND OCH MOTIV
ByggPartner är ett renodlat byggentreprenadföretag med kompletterande verksamhet inom byggservice
och byggnadsställningar. Den huvudsakliga verksamheten inom byggentreprenad omfattar ny- och
ombyggnation av kommersiella fastigheter, bostäder och samhällsfastigheter. Bolaget är verksamt i
Stockholm, Mälardalen, Uppsala, där det ser en stor tillväxtpotential samt i Dalarna där det anser sig
vara ett av de marknadsledande byggföretagen.
ByggPartner grundades i Falun 1992 av Bo Olsson som varit operativt verksam i Bolaget fram tills
2008 samt agerade som tillförordnad VD under delar av 2012 och 2013. Bo Olsson sitter idag i
styrelsen och äger cirka 31 procent1) av Bolagets aktier. Sedan starten har Bolaget växt stadigt och
omsätter idag SEK 1 265 miljoner2) och hade per 30 september 2016 372 anställda samt kontor i
Falun, Borlänge, Hedemora, Avesta, Västerås, Stockholm och Uppsala.
Sedan 2006 äger Priveq Investment3) cirka 41 procent av ByggPartner och har sedan investeringen
bedrivit ett aktivt arbete för att växa Bolagets verksamhet och etablerat strukturer för fortsatt lönsam
tillväxt. Priveq Investment förvaltar idag över fem miljarder SEK och har i över 30 år framgångsrikt
skapat värde genom långsiktiga investeringar och ett aktivt ägarskap i onoterade tillväxtföretag. Som
del i Priveq Investments investeringsstrategi ingår det att avyttra de förvärvade bolagen när uppsatta
mål har uppnåtts. Mot bakgrund av detta anser Priveq Investment och styrelsen att det nu är rätt
tidpunkt för att bredda Bolagets ägarbas.
ByggPartners ledande befattningshavare och styrelse anser att Erbjudandet och noteringen av
Bolagets aktier kommer att gynna Bolagets framtida tillväxt genom att öka medvetenheten om Bolagets
verksamhet både i och utanför de geografier vari Bolaget är verksamt. Det bedöms även stärka
Bolagets profil och förhandlingsstyrka gentemot kunder, leverantörer och underentreprenörer samt
förbättra B
 olagets förmåga att attrahera och behålla kvalificerade medarbetare. Erbjudandet kommer
att bredda ByggPartners aktieägarkrets och även ge Bolaget tillgång till den svenska och internationella
kapitalmarknaden. Därigenom kommer fler finansieringskällor för Bolaget att tillgängliggöras, vilket
bedöms främja Bolagets fortsatta tillväxt och utveckling.
Mot bakgrund av det som beskrivs här ovan har styrelsen ansökt om upptagande till handel av
Bolagets aktier på Nasdaq First North Premier.
Det är ByggPartners målsättning att, beroende på rådande marknadsförutsättningar, notera
ByggPartner på Nasdaq Stockholm inom tolv månader efter att noteringen på Nasdaq First North
Premier fullföljts.
I övrigt hänvisas till redogörelsen i föreliggande Prospekt, vilket har upprättats av styrelsen för ByggPartner
med anledning av ansökan om upptagande till handel av Bolagets aktier på Nasdaq First North Premier
samt det i samband därmed lämnade Erbjudandet.
Styrelsen för ByggPartner är ansvarig för innehållet i detta Prospekt. Härmed försäkras att alla rimliga
försiktighetsåtgärder har vidtagits för att säkerställa att uppgifterna i Prospektet, såvitt styrelsen vet,
överensstämmer med de faktiska förhållandena och att ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka
dess innebörd.
Falun den 21 november 2016.
ByggPartner i Dalarna Holding AB (publ)
Styrelsen

1) Genom bolaget AB Surditet.
2) Omsättning för perioden oktober 2015–september 2016; hämtad från Bolagets reviderade finansiella rapport 2015 (IFRS)
översiktligt granskade delårsrapport Q3 2016.
3) Genom bolagen Priveq Investment Fund III KB och Priveq Investment Fund III AB.
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VD HAR ORDET
Även om mer än 60 procent av våra uppdrag kommer från
Stockholm/Mälardalen så brukar vi prata om sunt förnuft från
Dalarna. För oss handlar sunt förnuft om att vara okomplicerade och
att hitta bra lösningar. Vi är ett renodlat byggföretag med stabil
lönsamhet och verksamhet inom byggentreprenad, byggservice och
byggnadsställningar. I Stockholm/Mälardalen har vi siktet inställt på
fortsatt expansion och i Dalarna är vi ett av de ledande
byggföretagen.
2016 är på väg att avslutas på samma sätt som tidigare år. Vi
redovisade en stabil utveckling under årets tre första kvartal. Vår
omsättning ökade och vi förbättrade våra marginaler. ByggPartner är
på väg att göra sina tre mest stabila och lönsamma år genom
tiderna. Vi har marknaden med oss. Den underliggande
byggmarknaden i Sverige drivs av gynnsamma och långsiktiga
trender som urbanisering, en åldrande befolkning och ökad inflyttning. Om inget oväntat händer så
kommer vi att fortsätta att ha marknaden med oss. Vi har vår verksamhet i de expansiva regionerna och
har en stadig orderingång från en bra mix av kunder. Orderstocken vid utgången av tredje kvartalet visar
att vi har mer att ge. Eftersom vi är ett renodlat byggföretag konkurrerar vi inte med våra kunder om
fastighetsutvecklingsprojekt. Det innebär att vi inte binder kapital så vi har en stark balansräkning.
Vad är det då som gör att vi kan visa på en stabil utveckling i en bransch som annars präglas av låga
och svängiga marginaler? Vi var tidiga med att utveckla partneringmodellen. Partnering innebär
öppenhet och projektstyrning med samma incitament som kunden. Det är en vinnande modell som ger
nöjda kunder och stabilare lönsamhet. Idag är mer än hälften av våra uppdrag Partneringprojekt.
Partneringmodellen kräver mer av våra medarbetare. Tillsammans med våra kunder har vi utvecklat
enkla och fungerande processer för riskhantering. Vi har en stark företagskultur som präglas av
engagemang, enkelhet och effektivitet. Det är vad vi lovar både våra kunder och oss själva. Det är så vi
vill bli uppfattade. Kort och gott ska det vara enkelt att jobba med oss. Samtidigt har vi det stora
företagets muskler, trygghet och djupa kompetens. Vi är långsiktiga och hållbarhet är en naturlig och
integrerad del av vår verksamhet.
Vår övergripande målsättning är att skapa bestående värden för våra kunder och aktieägare. Det gör
vi genom att göra det vi är bäst på, bygga fastigheter och fortsätta utveckla vår partneringmodell. Vi
jobbar hårt för att visa att ByggPartner är ett byggbolag med stabil lönsamhet och tillväxt. Nu siktar vi på
en notering på Nasdaq First North Premier. Det är en notering som varmt välkomnas av mig och våra
medarbetare.
Sverker Källgården, VD
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VILLKOR OCH ANVISNINGAR
ERBJUDANDET
Erbjudandet omfattar 6 053 552 befintliga aktier som
erbjuds av de Säljande Aktieägarna, motsvarande
cirka 50 procent av det totala antalet aktier i Bolaget.
Inga nyemitterade aktier erbjuds. Erbjudandet är
uppdelat i två delar:
■■ Erbjudandet till allmänheten i Sverige1); och
■■ Erbjudandet till institutionella investerare2) i Sverige
och internationellt.
Utfallet av Erbjudandet kommer att offentliggöras
genom pressmeddelande omkring den 1 december
2016.

ÖVERTILLDELNINGSOPTION
Säljande Aktieägare har utfärdat en option till Pareto
Securities, vilken kan utnyttjas helt eller delvis under
30 kalenderdagar från offentliggörandet av det
slutgiltiga priset i Erbjudandet, att förvärva högst
908 032 ytterligare befintliga aktier i Bolaget,
motsvarande högst cirka 15 procent av det totala
antalet aktier som omfattas av Erbjudandet för att
täcka eventuell övertilldelning i Erbjudandet, enligt
beskrivningen i avsnittet ”Legala frågor och
kompletterande information – Erbjudandets utformning
– Övertilldelningsoption”.

FÖRDELNING AV AKTIER
Fördelning av aktier i respektive del av Erbjudandet
kommer att ske med beaktande av efterfrågan.
Fördelningen kommer att beslutas av de Säljande
Aktieägarna i samråd med Pareto Securities.

ANBUDSFÖRFARANDE
I syfte att uppnå en marknadsmässig prissättning på
de aktier som omfattas av Erbjudandet kommer
institutionella investerare ges möjlighet att delta i en
form av anbudsförfarande (så kallad bookbuilding).
Anbudsförfarandet inleds den 22 november 2016 och
pågår till och med den 30 november 2016. Priset per
aktie i Erbjudandet kommer att fastställas genom den
orderbok som byggs i detta anbudsförfarande.
Anbudsförfarandet för institutionella investerare kan
komma att avbrytas tidigare eller förlängas från det

datum som anges i Prospektet. Meddelande om
sådan ändring av anmälningstiden kommer att
offentliggöras genom pressmeddelande före
anbudsperiodens utgång.

ERBJUDANDEPRISET
Erbjudandepriset förväntas fastställas enligt ovan
beskrivna anbudsförfarande inom intervallet
SEK 33–37 per aktie. Erbjudandepriset kommer inte
att överstiga SEK 37. Courtage utgår ej. Prisintervallet
har fastställts av de Säljande Aktieägarna i samråd
med Pareto Securities baserat på det bedömda
investeringsintresset från institutionella investerare.
Erbjudandepriset kommer att offentliggöras genom
pressmeddelande omkring den 1 december 2016.

ANMÄLAN
ERBJUDANDET TILL ALLMÄNHETEN I SVERIGE
Anmälan om förvärv av aktier kan göras under
perioden 22 november 2016–29 november 2016.
Anmälan från allmänheten om förvärv av aktier ska
avse som lägst 150 aktier och upp till 27 000 aktier3),
i jämna poster om 25 aktier. Anmälan om förvärv av
aktier ska göras via en särskilt upprättad
anmälningssedel som lämnas till Pareto Securities.
Anmälningar ska vara Pareto Securities till handa
senast den 29 november 2016 klockan 17:00. För
sent inkommen anmälan, liksom ofullständig eller
felaktigt ifylld anmälningssedel, kan komma att
lämnas utan avseende. Inga tillägg eller ändringar får
göras i den på anmälningssedeln förtryckta texten.
Endast en anmälan per investerare får göras. Om fler
anmälningar görs förbehåller sig Pareto Securities
rätten att endast beakta den först mottagna.
Observera att anmälan är bindande och kan inte dras
tillbaka eller ändras av tecknaren efter att anmälnings
sedeln mottagits av Pareto Securities. Bolaget, i
samråd med Pareto Securities, förbehåller sig rätten
att förlänga anmälningsperioden. Sådan förlängning
kommer att offentliggöras genom pressmeddelande
före utgången av anmälningsperioden.
Den som vill använda konton/depåer med
specifika regler för värdepapperstransaktioner,

1) Till allmänhet räknas privatpersoner och juridiska personer i Sverige som anmäler sig för förvärv av upp till 27 000 aktier.
2) Till institutionella investerare räknas privatpersoner och juridiska personer som anmäler sig för förvärv av 27 000 aktier eller fler.
3) Den som anmäler sig för förvärv av 27 000 aktier eller fler måste kontakta Pareto Securities i enlighet med vad som anges i avsnittet
”Villkor och anvisningar – Anmälan – Erbjudandet till institutionella investerare”.
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exempelvis IPS-depå, investeringssparkonto eller
kapitalförsäkring, för förvärv av aktier inom ramen för
Erbjudandet måste kontrollera med den bank eller det
institut som för kontot respektive tillhandahåller
försäkringen om detta är möjligt. I dessa fall måste
även anmälan om förvärv av aktier göras via den bank
eller det institut som för VP-kontot/depån.
Anmälan via anmälningssedel till Pareto Securities
Den som anmäler sig för förvärv av aktier genom
Pareto Securities måste ha ett VP-konto/servicekonto
eller värdepappersdepå hos valfritt svenskt
kontoförande institut.
Anmälan om förvärv av aktier kan göras via en
särskilt upprättad anmälningssedel som finns
tillgänglig på ByggPartners webbplats (www.
byggpartner.com) och Pareto Securities webbplats
(www.paretosec.com). Anmälningssedeln kan även
hämtas på ByggPartners eller Pareto Securities
respektive kontor.

ägarbas och en bred spridning av aktierna bland
allmänheten i Sverige för att möjliggöra en
regelbunden och likvid handel med ByggPartners
aktier på Nasdaq First North Premier.

ERBJUDANDET TILL ALLMÄNHETEN
Tilldelningen är inte beroende av när under
anmälningsperioden anmälan inges. I händelse av
överteckning kan tilldelning komma att utebli eller ske
med ett lägre antal aktier än anmälan avser, varvid
tilldelning helt eller delvis kan komma att ske genom
slumpmässigt urval. Härutöver kan vissa kunder i
Pareto Securities och Avanza komma att särskilt
beaktas vid tilldelning. Anställda i ByggPartner och
vissa närstående parter kan komma att beaktas
särskilt vid tilldelning. Tilldelning kan komma att ske
till anställda i Pareto Securities och Avanza, dock utan
att dessa prioriteras. Tilldelningen sker i sådant fall i
enlighet med Svenska Fondhandlarföreningens regler
och Finansinspektionens föreskrifter.

ERBJUDANDET TILL INSTITUTIONELLA
INVESTERARE

Anmälningar ska skickas alternativt lämnas till:
Pareto Securities AB
Issuer Service/ByggPartner
Box 7415
103 91 Stockholm
Besöksadress: Berzelii Park 9, Stockholm
Tfn: +46 8 402 51 40
Fax: +46 8 402 51 41
E-post: issueservice.se@paretosec.com
(inskannad anmälningssedel)

Vid beslut om tilldelning av aktier inom ramen för
Erbjudandet till institutionella investerare kommer som
ovan nämnts eftersträvas att ByggPartner får en stark
institutionell ägarbas. Fördelning bland de institutioner
som lämnat intresseanmälan sker helt diskretionärt.
Cornerstone Investors är emellertid garanterade
tilldelning i enlighet med sina respektive åtaganden.

BESKED OM TILLDELNING OCH BETALNING
Anmälan via Avanza
Den som är värdepappersdepå- och internetkund hos
Avanza kan göra anmälan via Avanzas internettjänst.
Anvisningar finns tillgängliga på www.avanza.se.
Anmälan via Avanzas internettjänst kan göras från
och med den 22 november 2016 till och med den
29 november 2016 klockan 17:00.

ERBJUDANDET TILL INSTITUTIONELLA
INVESTERARE
Institutionella investerare i Sverige och övriga länder
inbjuds att delta i en form av anbudsförfarande som
äger rum under perioden 22 november 2016–
30 november 2016. Bolaget förbehåller sig rätten att
förkorta samt att förlänga anmälningstiden i
Erbjudandet till institutionella investerare. Meddelande
om sådan ändring av anmälningstiden kommer att
offentliggöras genom pressmeddelande före
anbudsperiodens utgång. Anmälan ska ske till Pareto
Securities i enlighet med särskilda instruktioner.1)

TILLDELNING
Beslutet om tilldelning av aktier fattas av de Säljande
Aktieägarna i samråd med Pareto Securities varvid
målet kommer att vara att uppnå en god institutionell

ERBJUDANDET TILL ALLMÄNHETEN
Tilldelning för de som har anmält sig via
anmälningssedel till Pareto Securities beräknas ske
omkring den 1 december 2016. Så snart som möjligt
därefter kommer avräkningsnota att sändas ut till de
som erhållit tilldelning i Erbjudandet. De som inte
tilldelats aktier får inget meddelande.
De som är depåkunder hos Avanza och har anmält
sig via Avanzas internettjänst erhåller besked om
tilldelning genom upprättande av nota på angivet
konto, vilket beräknas ske omkring den 1 december
2016.
Betalning för aktier tilldelade genom Pareto Securities
Betalning för tilldelade aktier ska ske kontant i
enlighet med instruktioner på erhållen avräkningsnota
dock senast den 5 december 2016.
Eventuellt överskjutande inbetalat belopp kommer
att återbetalas genom att tecknare kontaktas separat
via de på anmälningssedeln angivna uppgifterna.
Ingen ränta kommer att utbetalas för sådan likvid och
belopp som understiger SEK 50 kommer ej att
återbetalas.

1) Vänligen kontakta Pareto client service på telefon +46 8 402 51 70.
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Betalning för aktier tilldelade genom Avanza
För den som är depåkund hos Avanza kommer likvid
för tilldelade aktier att dras från angivet konto senast
på likviddagen den 5 december 2016. Observera att
likvida medel för betalning av tilldelade aktier ska
finnas disponibelt på depån från och med den 29
november 2016 till och med den 5 december 2016.
Bristande eller felaktig betalning
Om full betalning inte görs i rätt tid, kan tilldelade
aktier komma att överlåtas till annan. Skulle
försäljningspriset vid sådan överlåtelse understiga
Erbjudandepriset kan den som erhöll tilldelning av
aktier i E
 rbjudandet få stå för mellanskillnaden.

ERBJUDANDET TILL INSTITUTIONELLA
INVESTERARE
Institutionella investerare beräknas omkring den
1 december 2016 i särskild ordning erhålla besked
om tilldelning, varefter avräkningsnotor utsänds.
Full betalning för tilldelade aktier ska erläggas
kontant mot leverans av aktier senast den 5 december
2016, enligt anvisningar på utsänd avräkningsnota.
Om full betalning inte görs i rätt tid, kan tilldelade
aktier komma att överlåtas till annan. Skulle
försäljningspriset vid sådan överlåtelse understiga
Erbjudandepriset kan den som erhöll tilldelning av
aktier i Erbjudandet få stå för mellanskillnaden.
Eventuellt överskjutande inbetalat belopp kommer
att återbetalas genom att tecknare kontaktas separat
via de på anmälningssedeln angivna uppgifterna.
Ingen ränta kommer att utbetalas för sådan likvid och
belopp som understiger SEK 50 kommer ej att
återbetalas.

REGISTRERING OCH REDOVISNING AV
TILLDELADE OCH BETALDA AKTIER
Registrering av tilldelade och betalade aktier hos
Euroclear Sweden AB (”Euroclear Sweden”)
beräknas, för såväl institutionella investerare som för
allmänheten i Sverige, ske omkring den 5 december
2016, varefter Euroclear Sweden sänder ut en VP-avi
som utvisar det antal aktier i ByggPartner som har
registrerats på mottagarens VP-konto/servicekonto.
Avisering till aktieägare vars innehav är
förvaltarregistrerat sker i enlighet med respektive
förvaltares rutiner.
Observera att de förvärvare tillhörande
allmänheten som betalar tilldelade aktier i enlighet
med instruktioner på avräkningsnota till angivet
bankkonto, dvs. inte har angivit depå hos Pareto
Securities, kommer att få förvärvade aktier till anvisat
VP-konto eller värdepappersdepå först när full
betalning har mottagits av Pareto Securities. Detta kan
beroende på var, hur, och vid vilken tidpunkt på dagen
betalning görs, komma att ta två till tre bankdagar från
inbetalningstidpunkten, vilket kan påverka möjlighet
till handel.
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NOTERING AV AKTIERNA PÅ NASDAQ
FIRST NORTH PREMIER
Styrelsen för ByggPartner har ansökt om notering av
Bolagets aktier på Nasdaq First North Premier, en
multilateral handelsplats som inte har samma
juridiska status som en reglerad marknad. Första dag
för handel med ByggPartners aktier är planerad till den
5 december 2016, under förutsättning att ansökan
godkänns. Ett villkor för godkännande är att
spridningskravet för Bolagets aktier är uppfyllt senast
den dag då handeln inleds. Kortnamnet på Nasdaq
First North Premier för Bolagets aktie är BYGGP.

STABILISERINGSÅTGÄRDER
I samband med Erbjudandet kan Pareto Securities
komma att genomföra transaktioner för att stödja
aktiekursen eller marknadspriset på aktierna eller på
annat sätt påverka priset på aktierna i upp till 30
kalenderdagar från dagen för offentliggörande av det
slutgiltiga priset i Erbjudandet (stabiliseringsåtgärder).
Pareto Securities är inte skyldigt att vidta sådana
stabiliseringsåtgärder och sådana stabiliserings
åtgärder kan, om de vidtas, komma att när som helst
upphöra utan föregående meddelande.

OFFENTLIGGÖRANDE AV UTFALLET
I ERBJUDANDET
Det slutliga utfallet av Erbjudandet kommer att
offentliggöras genom ett pressmeddelande som även
kommer att vara tillgängligt på Bolagets webbplats
www.byggpartner.com, omkring den 1 december 2016.

RÄTT TILL UTDELNING
Aktierna medför rätt till utdelning för första gången på
den avstämningsdag för utdelning som infaller
närmast efter att aktierna tagits upp till handel.
Eventuell utdelning betalas ut efter beslut av
bolagsstämma. Utbetalningen ombesörjs av Euroclear
Sweden eller, för förvaltarregistrerade innehav, i
enlighet med respektive förvaltares rutiner. Rätt till
utdelning tillkommer den som på den av
bolagsstämman fastställda avstämningsdagen var
registrerad som ägare i den av Euroclear Sweden förda
aktieboken. För mer information, se avsnittet
”Aktiekapital och ägarförhållanden – Utdelning och
utdelningspolicy”.

VILLKOR FÖR ERBJUDANDETS
FULLFÖLJANDE
Säljande Aktieägare, Bolaget och Pareto Securities
avser att ingå ett avtal om placering av aktier i
ByggPartner omkring den 30 november 2016
(”Placeringsavtalet”). För mer information om
bestämmelser och villkor för Erbjudandets fullföljande
och Placeringsavtalet, se avsnittet ”Legala frågor och
kompletterande information – Erbjudandets utformning
– Placeringsavtal”.
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INFORMATION OM BEHANDLING AV
PERSONUPPGIFTER
Den som förvärvar aktier i Erbjudandet kommer att
lämna in personuppgifter till Pareto Securities.
Personuppgifter som lämnas till Pareto Securities
kommer att behandlas i datasystem i den utsträckning
som behövs för att tillhandahålla tjänster och
administrera kundengagemang. Även personuppgifter
som inhämtas från annan än den kund som
behandlingen avser kan komma att behandlas. Det
kan också förekomma att personuppgifter behandlas i
datasystem hos företag eller organisationer med vilka
Pareto Securities samarbetar.

ÖVRIG INFORMATION
Det faktum att Pareto Securities är Manager och
emissionsinstitut innebär inte i sig att Pareto
Securities betraktar den som anmält sig i Erbjudandet
(”Förvärvaren”) som kund hos Pareto Securities för
investeringen. Förvärvaren betraktas för Erbjudandet
som kund hos Pareto Securities endast om Pareto
Securities har lämnat råd till Förvärvaren om
investeringen eller annars har kontaktat Förvärvaren
individuellt angående Erbjudandet. Följden av att
Pareto Securities inte betraktar Förvärvaren som kund
för investeringen är att reglerna om skydd för
investerare i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden inte kommer att tillämpas på
investeringen. Detta innebär bland annat att varken så
kallad kundkategorisering eller så kallad passandebedömning kommer att ske beträffande investeringen.
Förvärvaren ansvarar därmed själv för att denna har
tillräckliga erfarenheter och kunskaper för att förstå de
risker som är förenade med investeringen.
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MARKNADSBESKRIVNING
Prospektet innefattar information om Bolagets marknader. Om inte annat anges baseras informationen i
Marknadsavsnittet på Bolagets utvärdering av externa källor, däribland Sveriges Byggindustrier och
Konkurrensverket samt statistik från bland andra IMF och SCB. Informationen har återgivits korrekt – och
såvitt Bolaget känner till och kan förvissa sig om genom jämförelse med annan information som
offentliggjorts av sådana källor – har inga uppgifter utelämnats på ett sätt som skulle göra den återgivna
informationen felaktig eller missvisande. Prognoser och annan framåt riktad information i Prospektet
utgör ingen garanti vad gäller framtida resultat och faktiska händelser och omständigheter kan väsentligt
skilja sig från de nuvarande förväntningarna. Många faktorer kan orsaka eller bidra till sådana
förändringar. Se avsnittet ”Riskfaktorer” för ytterligare information.

MARKNADSÖVERSIKT

■■

INLEDNING
Byggindustrins produkter och produktionsprocesser
skiljer sig på många sätt från andra industrier.
Byggnadsverk har en central roll i samhället bland
annat genom att utgöra fysiska förutsättningar för
boende, arbete, transport och kommunikation vilket
innebär att krav på kvalitet och ändamålsenlighet är
stor. De byggnadsverk som idag uppförs är ofta av
komplex natur och sammansatta av en rad olika
system som ska samverka med såväl mänskliga
användare som andra system. Hög komplexitet
tillsammans med att byggandet är knutet till en
specifik geografisk plats leder till att byggprocesser
vanligen genomförs som temporära sammansättningar
av flera företags värdekedjor och aktiviteter.
Byggindustrin kännetecknas vidare av en hög
kundanpassning och samproduktion med kunden och
leverantörer.
Enligt Sveriges Byggindustrier uppgick de totala
bygginvesteringarna år 2015 till SEK 408 miljarder.
Den svenska byggindustrin delas vanligen in i tre
undersegment:
■■

Bostäder – segmentet omfattar ny- och ombyggnad
av bostäder. År 2015 utgjorde segmentet cirka 46
procent av de totala bygginvesteringarna och är
därmed det största segmentet;

■■

Lokaler – segmentet innefattar kontors- och
affärslokaler samt offentliga fastigheter. År 2015
utgjorde segmentet cirka 34 procent av de totala
bygginvesteringarna;

Anläggningar – i detta segment ingår
infrastrukturprojekt som vägar, broar, elverk,
järnvägar och så vidare. År 2015 utgjorde
segmentet cirka 21 procent av de totala
bygginvesteringarna.

Historiskt har bygginvesteringarna i Sverige gått i
cykler med stora investeringar under 1950- och 1960talen där bygginvesteringarna som andel av BNP som
mest låg på nästan 16 procent. Från sent 1960-tal
inleddes en lång period av minskande investeringar
och nådde i mitten av 1980-talet en nivå omkring åtta
procent av Sveriges BNP. Därefter återhämtade sig
investeringarna för att i början av 1990-talet kraftigt
sjunka då förutsättningarna för bostadsbyggandet
försämrades i spåren av en djup lågkonjunktur,
omfattande förändringar i skattepolitiken, stigande
realräntor och minskade subventioner. Under 1990talets senare hälft ökade återigen efterfrågan på nya
bostäder och bygginvesteringarna växte kraftigt. År
2008, under den globala finanskrisen föll,
bygginvesteringarna tvärt där en minskning av
investeringar i nya bostäder var den främsta
anledningen till nedgången. Sedan 2013 har
efterfrågan på nya bostäder tagit ny fart och 2014
stod bygginvesteringarna för omkring tio procent av
Sveriges BNP.1)
De åtskilliga och långa perioderna av låga
bygginvesteringar tillsammans med en snabbt växande
befolkning har skapat en strukturell bostadsbrist som
idag präglar flera av Sveriges städer och kommuner.
Det uppdämda byggbehovet som följt av de låga
bygginvesteringarna kan innebära en möjlighet för flera
av de byggbolag som är verksamma i Sverige.

1) Sveriges Byggindustrier, Fakta om Byggandet 2015.
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Bostäder
Enligt Sveriges Byggindustrier uppgick investeringarna
i bostäder till SEK 187 miljarder år 2015, vilket
motsvarar cirka 46 procent av de totala
bygginvesteringarna. Det är en ökning om cirka
16 procent jämfört med 2014 då det investerades
SEK 161 miljarder i bostäder. Av bygginvesteringarna
2014 gick omkring SEK 80 miljarder till nybyggnadsinvesteringar, omkring SEK 63 miljarder till
ombyggnadsinvesteringar och resten till fritidshus och
kostnader för ägarbyten. Sammantaget färdigställdes
under 2014 totalt 29 100 lägenheter varav 7 100
äganderätter, 10 900 bostadsrätter och 11 100
hyresrätter.1)
De senaste åren har både ny- och ombyggnadsinvesteringar ökat vilket anses bero på den rådande
bostadsbristen och att delar av det befintliga
fastighetsbeståndet är, och har varit, i renoveringsbehov. ROT-avdraget som infördes i december 2008
anges också som en delförklaring till uppgången i
ombyggnadsinvesteringarna. Sveriges Byggindustrier
menar att de faktorer som förklarar omfattningen av
byggandet av nya bostäder idag är: hushållens
finansiella netto, förändringen av fastighets- och
reavinstbeskattningen, bolåneräntan samt
byggkostnaderna. Samtliga faktorer talar för ett
fortsatt gynnsamt klimat vad gäller investeringar i
bostäder.1)

procent jämfört med 2014 då det investerades SEK
134 miljarder i lokaler. Av investeringarna 2014 är
cirka två tredjedelar hänförligt till privata investerare
och en tredjedel hänförligt till den offentliga sektorn.
De privata investeringarna är konjunkturkänsliga
medan de offentliga investeringarna är betydligt mer
stabila över tid. De privata och offentliga
investeringarna skiljer sig också något i karaktär där
de privata investeringarna är centrerade kring
köpcenter, kontors- och affärslokaler, medan de
offentliga investeringarna snarare riktas till sjukhus,
universitet och skolor.1) Framgent förväntas det dock
att investeringar i äldreboenden av olika slag kommer
att delas av både den privata och offentliga sektorn.

Lokaler
Enligt Sveriges Byggindustrier uppgick investeringarna
i lokaler till SEK 137 miljarder år 2015, vilket
motsvarar cirka 34 procent av de totala
bygginvesteringarna. Det är en ökning om cirka två

Anläggningar
Enligt Sveriges Byggindustrier uppgick investeringarna
i anläggningar till SEK 84 miljarder år 2015, vilket
motsvarar cirka 21 procent av de totala
bygginvesteringarna. Det är en ökning om cirka fyra
procent jämfört med 2014 då det investerades SEK
81 miljarder i anläggningar. Till skillnad från
investeringar i bostäder och lokaler har tillväxttakten i
segmentet stannat av och väntas ligga på en stabil
nivå under kommande år.1) ByggPartner bedriver ingen
verksamhet inom detta segment utan fokuserar sin
verksamhet mot bostäder och lokaler.
Av 2014 års investeringar är cirka 60 procent
hänförliga till privata investerare och resterande
40 procent hänförliga till den offentliga sektorn. Av de
privata investeringarna gick cirka 44 procent till
projekt inom el, gas och värme medan majoriteten,
cirka 60 procent, av de offentliga investeringarna gick
till vägbyggen.1)

INVESTERINGAR PER SEGMENT, 2015

INVESTERINGAR PER GEOGRAFISKT OMRÅDE, 2015

84

Bostäder
187

Lokaler

147

Uppsala

223

Anläggningar

Mälardalen

137

19

6

Källa: Uppskattning av Sveriges Byggindustrier (SEK miljarder).

1) Sveriges Byggindustrier, Fakta om byggandet 2015.

34

INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I BYGGPARTNER I DALARNA HOLDING AB (PUBL)

Stockholm

14

Dalarna
Övriga Sverige

Marknadsbeskrivning

Astra.

BYGGINDUSTRIN EFTER GEOGRAFI

BYGGPARTNERS GEOGRAFISKA MARKNADER

Geografi är en viktig faktor för att förklara
byggindustrins sammansättning. År 2014
koncentrerades hela 65 procent av Sveriges
bygginvesteringar till länen med Sveriges tre största
städer: Stockholm (Stockholm), Göteborg (Västra
Götaland) och Malmö (Skåne). Jämfört med 2005 är
det en ökning med sju procentenheter vilket främst
beror på att dessa regioner primärt driver befolkningstillväxten och således behovet av bostäder, lokaler och
anläggningar.1)

ByggPartner är aktiva på fyra geografiska marknader:
Stockholm, Mälardalen2), Uppsala och Dalarna. Inom
segmenten bostäder och lokaler har tillväxten sedan
2009 varit, och förväntas även framöver vara, högre
i dessa fyra regioner än i resten av landet.3)

1) Sveriges Byggindustrier, Fakta om byggandet 2015.
2) Den geografiska marknaden Mälardalen approximeras med summan av bygginvesteringarna i Västmanland och Södermanland.
3) Sveriges Byggindustrier. Marknadens storlek approximeras med bygginvesteringarna på respektive marknad.
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Stockholm
År 2000 fick ByggPartner sitt första uppdrag i Stockholm, vilket bestod av om- och tillbyggnation av Filadelfiakyrkan
i Vasastan. År 2009 öppnades kontor i Stockholm och år 2010 förvärvades det stockholmsbaserade byggföretaget
BOL Entreprenad för att få ett starkare fotfäste i regionen.
Stockholm är Sveriges största geografiska marknad med bygginvesteringar 2015 överstigande SEK 147
miljarder. Cirka 50 procent av bygginvesteringarna gick till segmentet bostäder medan lokaler och anläggningar stod
för 34 procent respektive 16 procent av investeringarna.
Efter Uppsala är Stockholm den geografiska marknad som enligt Sveriges Byggindustrier växer snabbast av
ByggPartners fokusmarknader. Mellan 2014 och 2015 växte bygginvesteringarna i Stockholm med tio procent.
Exempel på betydande pågående byggnadsprojekt i denna region är Förbifart Stockholm, tunnelbaneförbindelsen
mellan Odenplan och Arenastaden samt ombyggnationen av Slussen.
Bygginvesteringar i Stockholm (2009–2017E)
Stockholm
Bostäder
Lokaler
Anläggningar
Totalt
Förändring (%)
Bostäder
Lokaler
Anläggningar
Totalt

2009
42 848
41 698
20 731
105 277

2010
53 864
39 268
18 710
111 843

2011
58 441
40 090
15 292
113 824

2012
54 755
47 428
17 350
119 532

2013
56 430
47 915
18 889
123 234

2014
62 734
49 223
21 492
133 449

2015
73 391
49 955
23 358
146 704

2016E
86 218
51 454
24 433
162 104

2017E
90 633
51 775
25 351
167 759

–
–
–
–

26%
–6%
–10%
6%

8%
2%
–18%
2%

–6%
18%
13%
5%

3%
1%
9%
3%

11%
3%
14%
8%

17%
1%
9%
10%

17%
3%
5%
10%

5%
1%
4%
3%

Källa: Sveriges byggindustrier (belopp i SEK miljoner, 2015 års priser).

Mälardalen
ByggPartner har varit verksamma i regionen sedan 1997 då Bolaget öppnade ett kontor i Västerås.
Bygginvesteringarna i Mälardalen uppgick till SEK 14 miljarder år 2015, en ökning med sex procent från året
innan. Cirka 50 procent av investeringarna är hänförliga till segmentet bostäder och segmenten lokaler och
anläggningar stod för 27 respektive 23 procent.
Bygginvesteringar i Mälardalen (2009–2017E)
Mälardalen
Bostäder
Lokaler
Anläggningar
Totalt
Förändring (%)
Bostäder
Lokaler
Anläggningar
Totalt

2009
4 738
3 497
4 043
12 277

2010
6 554
2 764
2 364
11 683

2011
6 898
3 886
1 948
12 732

2012
6 532
4 614
2 414
13 562

2013
6 001
3 784
2 941
12 726

2014
6 324
3 832
3 315
13 472

2015
7 150
3 837
3 295
14 282

2016E
8 116
3 967
3 347
15 430

2017E
8 526
4 058
3 336
15 921

–
–
–
–

38%
–21%
–42%
–5%

5%
41%
–18%
9%

–5%
19%
24%
7%

–8%
–18%
22%
–6%

5%
1%
13%
6%

13%
0%
–1%
6%

14%
3%
2%
8%

5%
2%
0%
3%

Not: Området Mälardalen har approximerats genom att summera bygginvesteringarna i Västmanland och Södermanland.
Källa: Sveriges byggindustrier (belopp i SEK miljoner, 2015 års priser).
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Uppsala
ByggPartner har varit verksamma i Uppsala sedan 2009 och 2014 valde Bolaget att öppna ett kontor i regionen.
Uppsala är den geografiska markanden som växt snabbast i Sverige under 2015 enligt Sveriges
Byggindustrier.1) Mellan 2014 och 2015 ökade bygginvesteringarna i regionen med cirka 13 procent. År 2015
uppgick b
 ygginvesteringarna i Uppsala till drygt SEK 19 miljarder varav cirka 56 procent utgjordes av bostäder, cirka
23 procent av lokaler och cirka 21 procent av anläggningar.
Bygginvesteringar i Uppsala (2009–2017E)
Uppsala
Bostäder
Lokaler
Anläggningar
Totalt
Förändring (%)
Bostäder
Lokaler
Anläggningar
Totalt

2009
4 991
3 591
1 567
10 149

2010
3 958
5 518
2 833
12 309

2011
5 412
5 740
2 530
13 682

2012
5 521
4 712
2 992
13 225

2013
6 542
4 199
2 857
13 598

2014
8 569
4 154
3 863
16 586

2015E
10 574
4 255
3 916
18 746

2016E
11 909
4 452
3 986
20 348

2017E
12 740
4 586
3 916
21 243

–
–
–
–

–21%
54%
81%
21%

37%
4%
–11%
11%

2%
–18%
18%
–3%

18%
–11%
–5%
3%

31%
–1%
35%
22%

23%
2%
1%
13%

13%
5%
2%
9%

7%
3%
–2%
4%

Källa: Sveriges byggindustrier (belopp i SEK miljoner, 2015 års priser).

Dalarna
Dalarna utgör ByggPartners ursprung och hemmamarknad och Bolaget anser sig vara ett av de marknadsledande
byggföretagen i regionen.
Bygginvesteringarna i Dalarna uppgick till nästan SEK 6 miljarder 2015 där segmenten bostäder, lokaler och
anläggningar utgjorde cirka 25, 50 respektive 25 procent. Marknaden som helhet växte med tre procent jämfört
med 2014. Jämfört med ByggPartners övriga geografiska marknader är Dalarna den region med lägst förväntad
tillväxttakt där orsaken bedöms vara minskade investeringar i lokaler.
Bygginvesteringar i Dalarna (2009–2017E)
Dalarna
Bostäder
Lokaler
Anläggningar
Totalt
Förändring (%)
Bostäder
Lokaler
Anläggningar
Totalt

2009
965
2 205
1 937
5 107

2010
1 067
2 660
1 295
5 023

2011
1 982
2 923
1 436
6 341

2012
1 541
5 364
1 199
8 103

2013
1 636
4 078
1 127
6 842

2014
1 240
2 843
1 355
5 439

2015
1 408
2 803
1 382
5 593

2016E
1 616
2 756
1 377
5 749

2017E
1 729
2 696
1 364
5 790

–
–
–
–

11%
21%
–33%
–2%

86%
10%
11%
26%

–22%
84%
–17%
28%

6%
–24%
–6%
–16%

–24%
–30%
20%
–21%

14%
–1%
2%
3%

15%
–2%
0%
3%

7%
–2%
–1%
1%

Källa: Sveriges byggindustrier (belopp i SEK miljoner, 2015 års priser).

ByggPartners fokusmarknader sammanfattade
ByggPartner är verksamma på de geografiska marknaderna Stockholm, Mälardalen, Uppsala och Dalarna samt
inom segmenten bostäder och lokaler. År 2015 uppgick dessa marknader och segment tillsammans till SEK 153
miljarder, en ökning om tio procent jämfört med 2014. Mellan 2009 och 2015 växte dessa tillsammans med en
genomsnittlig årlig tillväxtakt om cirka sju procent.

1) Uppdelningen av de geografiska marknaderna baseras på uppdelningen gjord av Sveriges Byggindustrier.
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TILLVÄXTFAKTORER
Det finns ett flertal faktorer som Bolaget identifierar
som tillväxtdrivare för den svenska byggindustrin.
Dessa är bland andra utvecklingen av BNP, demografi
och urbanisering, bostadsunderskott, bostadspriser,
ränteläge samt hushålls disponibla inkomst. Även
politiska beslut bedöms ha en inverkan på
byggindustrin.

KONFIDENSINDIKATOR FÖR BYGGINDUSTRIN
Konfidensindikatorn har som syfte att ge snabba och
kvalitativa indikationer om utfall och förväntningar
avseende ekonomiska variabler där det ännu inte finns
några kvantitativa uppgifter. Informationen som ligger

till grund för konfidensindikatorn bygger på svar från
företag inom byggindustrin och deras syn kring
exempelvis utvecklingen av orderingången.
Överlag är den rådande konjunkturen inom
byggindustrin mycket god. Konfidensindikatorn har
fallit t illbaka något under de senaste kvartalen men
ligger fortfarande på en nivå väl över normalläget.
Enligt Konjunkturbarometern (oktober 2016) uppges
orderstockarna ha ökat i stor omfattning och företagen
är betydligt mer positiva än normalt. Sysselsättningen
uppges även ha ökat och utsikten de närmaste tre
månaderna är fortsatt optimistisk vilket även
anställningsplanerna signalerar om.1)

KONFIDENSINDEX
120
115
110
105
100
95
90
2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Not: Diagrammet visar standardiserade nettotal med medelvärdet 100. Ett värde över 100 indikerar en positiv syn på framtiden.
Källa: Konjunkturinstitutet (data t.o.m. tredje kvartalet 2016).

BNP-UTVECKLINGEN
Sveriges BNP är ett mått på det samlade värdet av alla
varor och tjänster som producerats i Sverige under ett
år. Byggindustrins aktivitet har historiskt fluktuerat i
linje med BNP och i tider av hög BNP-tillväxt ökar i
regel bygginvesteringarna. Sveriges BNP har vuxit

sedan 2013 och den årliga BNP-tillväxten har varit
högre än för Danmark, Finland och Norge. IMF
förväntar i sin prognos att tillväxten ska bestå och
vara fortsatt högre än för övriga länder i Norden fram
till slutet av prognosperioden 2021.2)

BNP-UTVECKLING, INDEX
140
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130
1,4%
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Sverige

2014

2015

Norge

Källa: IMF.

1) Konjunkturbarometern, oktober 2016.
2) IMF, World Economic Outlook Database, April 2016.

38

INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I BYGGPARTNER I DALARNA HOLDING AB (PUBL)

2016E
Danmark

2017E

2018E
Finland

2019E

2020E

2021E

Marknadsbeskrivning

Bilmetro.

DEMOGRAFI OCH URBANISERING
Demografi innefattar information om
befolkningsfördelning, dess storlek och
sammansättning. Förändringar i befolkningsstorlek
och urbanisering är viktiga faktorer för utvecklingen av
byggindustrin. Exempelvis driver befolkningstillväxten
och urbaniseringen behoven av nya bostäder, lokaler
och infrastruktursatsningar. Befolkningsmängden på
ByggPartners geografiska fokusmarknader har sedan

2010 vuxit med i genomsnitt 1,4 procent årligen, att
jämföra med 0,7 procent i genomsnittlig årlig tillväxt
för övriga Sverige. Den höga tillväxten på ByggPartners
geografiska fokusmarknader drivs till stor del av
Stockholm, men bortsett från Dalarna har den
genomsnittliga årliga befolkningstillväxten varit högre i
samtliga av Bolagets fokusmarknader jämfört med
övriga Sverige.

GENOMSNITTLIG ÅRLIG BEFOLKNINGSTILLVÄXT 2010–2015
%
2,0
1,6

1,7%
1,4%

1,2
1,1%
0,9%

0,8

0,7%

0,4
0,3%

0,0

Stockholm

Uppsala

Mälardalen

Dalarna

Övriga Sverige

Fokusmarknader

1) Befolkningen i Mälardalen har approximerats som summan av befolkningen i Södermanland och Västmanland.
Källa: SCB.
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UTVECKLING AV BOSTADSBRISTEN I SVERIGE
Under 2006 skedde en kraftig minskning av antalet
påbörjade lägenhetsbyggen i Sverige, vilket i kombination med en snabbt tilltagande befolkning givit
upphov till en växande bostadsbrist. Trots de senaste
årens ökning av påbörjade lägenheter väntas gapet
ANTAL LÄGENHETER OCH BEFOLKNING
(TUSENTALS), SVERIGE

mellan utbudet och behovet fortsatt vara stort och till
och med öka i spåren av en kraftig befolkningstillväxt.
Denna tendens är särskilt stark i Stockholm där det
ackumulerade underskottet uppskattas uppgå till
34 000 lägenheter 2015.

ANTAL LÄGENHETER OCH BEFOLKNING
(TUSENTALS), STOCKHOLM
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Källa: SCB.
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Not: E
 n bostad uppskattas behövas per 1,6 invånare
(Stockholms Handelskammare).

Ugglan.
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Källa: SCB, Stockholms Handelskammare.
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BOSTADSPRISERNA

RÄNTELÄGE

Sedan den ekonomiska krisen i början av 1990-talet
har de svenska bostadspriserna haft en positiv
utveckling med två mindre undantag – i slutet av 2007
till slutet av 2008 och slutet av 2010 till slutet av
2011. Dagens prisnivåer är cirka 3,1 gånger högre
jämfört med 1993.1) Bakom den kraftiga prisökningen
ligger en lång period av lågt bostadsbyggande vilket
tillsammans med en stark befolkningstillväxt bidragit
till att efterfrågan på bostäder ökat i snabbare takt än
utbudet. Den strukturella obalansen mellan utbud och
efterfrågan på bostadsmarknaden har dessutom
ackompanjerats av kraftigt fallande bolåneräntor.
Boverket gör bedömningen att omkring 700 000 nya
bostäder kommer behöva byggas inom de närmsta tio
åren. Detta pekar på en hög efterfrågan av bostäder
med en fortsatt gynnsam marknad för bolag aktiva
inom byggindustrin.

Sveriges Riksbank använder reporäntan för att
stimulera såväl som dämpa investerings- och
konsumtionsviljan i ekonomin. Per 30 juli 2016
uppgick reporäntan till –0,5 procent, vilket historiskt är
en mycket låg räntenivå. Vid låga räntenivåer
stimuleras ekonomin vilket påverkar fastighets
markanden och leder till att priserna på fastigheter
stiger och gör det relativt sett billigare med ny- och
ombyggnation. Riksbanken nämner i sin senaste
penningpolitiska rapport från juli 2016 att reporäntan
kommer ligga kvar på en låg nivå länge, där en första
reporäntehöjning väntas dröja till andra halvåret 2017.

OBS! Detta diagram kopierat från PPT
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Källa: Sveriges Riksbank.

HUSHÅLLENS DISPONIBLA INKOMST

POLITISKA BESLUT

Den disponibla inkomsten definieras som nettot efter
skatt och bidrag, det vill säga den tillgängliga inkomst
som hushållen kan använda för konsumtion och
sparande. Utvecklingen av hushållens disponibla
inkomst påverkar byggindustrin genom att en
betydande del av denna går till boendekostnader. Med
ökad disponibel inkomst ökar hushållens betalningsförmåga vilket tenderar att driva efterfrågan på nya
bostäder. Ett genomsnittligt hushåll lade år 2013 cirka
21 procent av den disponibla inkomsten på sitt
boende, en minskning med 3,6 procentenheter jämfört
med 2004. Minskningen kan hänföras till sjunkande
räntor under samma period.2) På lång sikt, mellan
2016 och 2024, förväntas den disponibla inkomsten
öka.

I mars 2016 fattade riksdagen beslut om införande av
nya regler avseende amortering av bostadslån.
Reglerna innebär att nyupptagna lån för lägenheter
och småhus efter den 1 juni 2016 ska amorteras med
som lägst två procent per år ner till 70 procent av
bostadens värde och därefter med en procent ner till
50 procent. De nyinförda amorteringskraven minskar
hushållens disponibla medel då en betydande del av
den månatliga boendeutgiften för nyblivna bostadsägare nu kommer att gå till att amortera ner lånen.
Detta kan komma att ha en negativ inverkan på
privatpersoners betalningsförmåga och kan i
förlängningen påverka bostadspriserna negativt. För
att gynna nybyggandet och inte minska investeringar
i nya bostäder har lagstiftaren inrymt ett undantag för

1) Ekonomifaktas inflationsjusterade fastighetsprisindex.
2) SCB.
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nyproduktion vilket innebär att de första köparna av
nybyggda bostäder tillåts fem år av amorteringsfrihet.
Den 1 januari 2016 sänktes avdraget för
reparation, ombyggnad och tillbyggnad (ROT-avdraget)
vilket kan komma att påverka privatpersoners
investeringar i reparation, ombyggnad och tillbyggnad
av bostad. ByggPartner bedömer att de inte kommer
påverkas av beslutet då Bolagets kunder i huvudsak
inte är privatpersoner.

KONKURRENTER

Byggentreprenad

Aktörerna på den svenska byggmarknaden kan delas
in i två grupper, riksbyggarna som är aktiva över hela
landet och över flera segment samt mindre lokala
byggföretag som istället fokuserar på enstaka regioner
och/eller segment. Den första gruppen, riksbyggarna,
domineras av de tre aktörerna PEAB, Skanska och
NCC som tillsammans står för omkring en fjärdedel av
byggmarknadens totala omsättning i Sverige. Dessa är
noterade bolag som är verksamma i hela Norden och
dessutom i samtliga segment (bostäder, lokaler och

anläggningar). Under dessa tre återfinns ett flertal
statliga aktörer och en handfull utländska
infrastrukturbolag. Förutom riksbyggarna präglas den
svenska byggmarknaden i hög grad av de många
lokala byggföretagen som återfinns runt om i Sverige.
ByggPartner grundades 1992 som ett lokalt
byggserviceföretag i Dalarna men har nu gått till att bli
ett fullskaligt byggentreprenadföretag och är
verksamma i flera regioner. Idag anser sig Bolaget
vara ett av de marknadsledande byggföretagen på
dess hemmamarknad, Dalarna. I Sveriges
Byggindustriers senaste kartläggning (2015) av de
största byggföretagen i Sverige placerade sig
ByggPartner på plats 23 baserat på omsättning.
Bolaget betraktar sig som en utmanare till flera av de
större riksbyggarna såsom PEAB, Skanska, NCC, JM
och Veidekke. Nedan följer en översikt på
ByggPartners huvudsakliga konkurrenter i respektive
region. Utöver dessa kan mindre lokala byggaktörer
även i vissa fall konkurrera med ByggPartner.

Stockholm

Mälardalen

Uppsala

Dalarna

Einar Mattsson

Aros Bygg & Förvaltning

Arcona

ByggTjänst Falun

Fastec

Fastec

Erlandssons bygg

Grytnäs Gräv

JM

HMB

Fastec

HMB

Metrolit

NCC

HMB

NCC

MVB

PEAB

JM

PEAB

NCC

SH Bygg

NCC

Skanska

PEAB

Skanska

PEAB

Q-Gruppen

SH Bygg

Serneke

Skanska

Skanska

Veidekke

Titania
Veidekke

Byggservice

Västbygg
BTH bygg

Ailplåt & Byggservice

ByggConstruct

Byggarna

Metrolit

HMB

SH Bygg

ByggTjänst i Falun

Q-gruppen

NCC

Öregrunds Bygg

DB Bygg

PEAB

Erlandssons bygg

Skanska

Grytnäs Gräv
Grytnäsbolagen
Skanska
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VERKSAMHETSBESKRIVNING
ByggPartner grundades 1992 och är idag ett byggentreprenadföretag med stabil tillväxt och hög
avkastning som har kompetensen att tillhandahålla entreprenad och skapar värde för sina kunder och
aktieägare genom engagemang, gedigen kompetens och sunt förnuft.

INLEDNING
ByggPartner är ett renodlat byggentreprenadföretag
med kompletterande verksamhet inom byggservice
och byggnadsställningar. Bolaget är verksamt
Stockholm, Mälardalen, Uppsala, där det ser en stor
tillväxtpotential samt i Dalarna där det anser sig vara
ett av de marknadsledande byggföretagen. Sedan
starten har Bolaget växt stadigt och omsätter idag
SEK 1 265 miljoner1) och hade per 30 september
2016 372 anställda samt kontor i Falun, Borlänge,
Hedemora, Avesta, Västerås, Stockholm och Uppsala.
ByggPartner grundades i Falun 1992 av Bo Olsson
som varit operativt verksam i Bolaget fram tills 2008
samt agerade som tillförordnad VD under delar av
2012 och 2013. Bo Olsson är idag en av Huvudägarna
och sitter i styrelsen. Under 2006 förvärvade Priveq
Investment2) cirka 41 procent av aktierna i Bolaget och
är sedan dess en av Huvudägarna och har bedrivit ett
aktivt arbete för att växa Bolagets verksamhet och
etablerat strukturer för en fortsatt lönsam tillväxt.
Ett fokusområde som ByggPartner utvecklat i mer
än 24 år i nära samarbete med sina kunder är
samarbetsformen partnering, vilket även speglas i

PROCENT AV NETTOOMSÄTTNINGEN SENASTE TOLV
MÅNADER PER 30 SEPTEMBER 2016

Bolagets namn. Partnering kännetecknas av större
projekt i samverkan med kund med stabil lönsamhet
över tid och hög andel återkommande kunder.
Samarbetsformen har blivit allt vanligare och utgör
cirka 58 procent av orderbokens värde per
30 september 2016. Mer information om partnering
finns i avsnittet ”Verksamhetsbeskrivning
– Partnering”.

VERKSAMHETSOMRÅDEN
Bolagets huvudsakliga verksamhetsområde är
byggentreprenad vilket omsatte SEK 1 098,9 miljoner
under de senaste tolv månaderna per 30 september
2016, motsvarande cirka 86 procent av Bolagets
omsättning. Byggentreprenad omfattar större
byggnationer av kommersiella fastigheter,
samhällsfastigheter och bostäder, som till exempel
nybyggnation av bostadskvarteret Å-promenaden i
Uppsala (kontraktsumma cirka SEK 420 miljoner),
nybyggnation och tillbyggnad av ABBs verksamhetsanläggning i Ludvika (total kontraktssumma cirka
SEK 120 miljoner) och nybyggnation av Falu lasarett
(kontraktssumma cirka SEK 260 miljoner).

PROCENT AV NETTOOMSÄTTNINGEN SENASTE TOLV
MÅNADER PER 30 SEPTEMBER 2016
4%

31%

26%

10%

Stockholm

Byggentreprenad

Uppsala

Byggservice

Mälardalen
12%

31%

Not: Inkluderar segmenten byggentreprenad och byggservice.
Källa: Bolagets internredovisning.

86%

Byggnadsställning

Dalarna

Källa: Bolagets reviderade finansiella rapport 2015 (IFRS) samt översiktligt
granskade kvartalsrapport Q3 2016.

1) Omsättning för perioden oktober 2015–september 2016; hämtad från Bolagets reviderade finansiella rapport 2015 (IFRS) samt
översiktligt granskade delårsrapport Q3 2016.
2) Genom bolag Priveq Investment Fund III KB och Priveq Investment Fund III AB.
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Verksamhetsområdet byggservice omsatte SEK
135,4 miljoner under de senaste tolv månaderna per
30 september 2016, motsvarande cirka tio procent av
Bolagets omsättning. Projekt under byggservice
omfattar mindre nybyggnationer och renoveringar,
offentliga ramavtal och pågående servicekontrakt, till
exempel ramavtal med Dalarnas Försäkringsbolag,
LUFAB, Tunabyggen samt Landstinget i Dalarna.
ByggPartner har dessutom verksamhet inom
byggnadsställningar samt tak- och fallskydd vilket drivs
via dotterbolaget JUF Byggnadsställningar AB.
Verksamhetsområdet omsatte SEK 48,6 miljoner
under de senaste tolv månaderna per 30 september
2016, motsvarande cirka fyra procent av Bolagets
omsättning. ByggPartner specialiserar sig inom mer

komplexa och storskaliga ställningsprojekt som till
exempel vid byggnationen av gruvan i Garpenberg
(total kontraktssumma cirka SEK 50 miljoner),
vattenkraftverket i Ramsele och renovering av
Stockholms tunnelbana.

HISTORIK
Med målsättningen att skapa värde för Bolagets
kunder och aktieägare har ByggPartner byggt en
återkommande och ständigt växande kundkrets sedan
starten 1992 vilket bidragit till en stabil och lönsam
tillväxt. Utvecklingen har även möjliggjorts tack vare
Bolagets organisation och verksamhetssystem som
byggts upp och nu utgör grunden för en fortsatt
lönsam tillväxt.

VIKTIGA HÄNDELSER
Erhåller ISO-certifiering
(9001 & 14001)
ByggParner
grundas i Falun av
Bo Olsson

Etableras i Stockholm,
vinner första kontraktet:
Filadelfiakyrkan

Förvärvar
Sverker Källgården
BOL Entreprenad
tillträder
i Stockholm AB
som VD

Priveq Investment
blir delägare
(förvärvar ~41%)

STARK TILLVÄXT
Kontor öppnas i Borlänge,
Hedemora och Västerås

1992

1994

1996

Omsättningen uppgår till
~SEK 100 miljoner

1998

2000

2002

2004

2006

Kontor öppnas
i Avesta

2008

2010

2012

2014

Ett flertal isolerade
förlustprojekt drabbar
lönsamheten i Bolaget

Michael Larsson
tillträder som VD
och kontor öppnas i
Stockholm

2016

Omsättningen
överstiger
SEK 1,2 miljarder1) och
antalet anställda 372

Kontor öppnas
i Uppsala

1) Omsättning för perioden oktober 2015–september 2016; hämtad från Bolagets reviderade finansiella rapport 2015 (IFRS) samt
översiktligt granskade kvartalsrapport Q3 2016.
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STABIL OCH LÖNSAM TILLVÄXT SEDAN 1992
ByggPartner grundades 1992 i Falun av Bo Olsson
tillsammans med sex medarbetare och har utvecklats
från ett mindre byggserviceföretag till ett fullskaligt
byggentreprenadföretag. Mellan åren 1992 till 1998
växte Bolaget snabbt och öppnade nya kontor i
Borlänge, Hedemora och Västerås. Omsättningen
växte och uppgick till cirka SEK 100 miljoner redan
1996, fyra år efter Bolaget grundades. Sedan dess har
Bolaget haft en genomsnittlig årlig tillväxttakt om cirka
14 procent och omsätter idag SEK 1 265 miljoner1).
Bolaget har etablerat sig successivt i Stockholm,
Mälardalen och Uppsala. År 2000 vann ByggPartner
sitt första kontrakt i Stockholm, en om- och
tillbyggnation av Filadelfiakyrkan i Vasastaden. Sedan
dess har Bolaget stärkt sin position i Stockholm,
Mälardalen och Uppsala som idag tillsammans utgör
cirka 69 procent av omsättningen. ByggPartner har
även stärkt sin position i Dalarna där de idag anser sig
vara ett av de marknadsledande byggföretagen.
Dalarna står för cirka 31 procent av omsättningen.2)
Priveq Investment blir delägare 2006
År 2006 förvärvade Priveq Investment3) cirka 41
procent av ByggPartner och har sedan investeringen
bedrivit ett aktivt arbete för att växa Bolagets
verksamhet och etablerat strukturer för en fortsatt
lönsam tillväxt. Bolaget utvecklades från en liten
entreprenöriell organisation med rötterna i Dalarna till
ett fullskaligt byggentreprenadföretag med ett brett
serviceutbud, stark organisation och resurserna att
utmana de stora riksbyggarna. Antalet medarbetare
växte från cirka 180 stycken år 2006 till 372 stycken
per 30 september 2016.
År 2010 förvärvade ByggPartner BOL Entreprenad
i Stockholm för att få ett starkare fotfäste i den
konkurrensutsatta huvudstaden. Kombinationen av ett
stort förvärv och inflödet av nya kontrakt ledde till att
lönsamheten sjönk under de efterföljande åren.

Bolaget hade under perioden 2011 till 2013 ett flertal
isolerade projekt i Stockholm som var förlustbringande. Som följd vidtog ledningen åtgärder i form
av striktare rutiner och beslutsvägar för kalkylering,
anbudsgivning och det gjordes även vissa ledningsoch personalförändringar, där till exempel Bolaget
anställde en ny VD.
OM PRIVEQ INVESTMENT
Priveq Investment har under mer än 30 år investerat i
lönsamma tillväxtbolag. Affärsidén är att skapa värde
genom långsiktiga investeringar och ett aktivt ägarskap
i onoterade tillväxtföretag. Priveq Investment har
sedan 1983 investerat i över 100 svenska bolag och
börsnoterat 24 av dessa. Idag förvaltar Priveq
Investment cirka 15 bolag och över fem miljarder SEK.

Utbyggnad av verksamhetssystem för fortsatt lönsam
tillväxt
Sverker Källgården tillträdde som VD år 2013 efter att
arbetat elva år på NCC, slutligen ansvarig för region
Stockholm, samt åtta år på Hufvudstaden som
affärsområdeschef och VD för Nordiska Kompaniet
och Parkaden.
ByggPartner har de senaste åren investerat i att
stärka den interna organisationen och etablerat
kontrollorgan som godkänner projekt av större
storlekar. Bolaget har även utvecklat processer för
bättre riskhantering och kassaflödeshantering.
ByggPartner har idag en organisation och
verksamhetssystem på plats som gör Bolaget väl
positionerat för en fortsatt lönsam tillväxt.
Omsättningen för rullande tolv månader har vuxit
från SEK 871 miljoner per utgången av december
2013 till SEK 1 265 miljoner per utgången av
september 2016, motsvarande en genomsnittlig årlig
tillväxttakt om cirka 15 procent.

1) Omsättning för perioden oktober 2015–september 2016; hämtad från Bolagets reviderade årsredovisning 2015 (IFRS) samt översiktligt
granskade delårsrapport Q3 2016.
2) Geografisk fördelning avser omsättning för perioden oktober 2015–september 2016; inkluderar segmenten byggentreprenad och
byggservice; hämtad från Bolagets oreviderade internredovisning.
3) Genom bolag Priveq Investment Fund III KB och Priveq Investment Fund III AB.
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STYRKOR OCH KONKURRENSFÖRDELAR
FOKUSERAD VERKSAMHETSINRIKTNING MED
EXPONERING MOT ATTRAKTIVA MARKNADER
ByggPartner är ett renodlat byggentreprenadföretag
med kompletterande verksamhet inom byggservice
och byggnadsställningar. Den fokuserade
verksamhetsinriktningen tillåter Bolaget att bland
annat upparbeta långa kundrelationer då Bolaget inte
har någon mot kunden konkurrerande fastighetsutveckling. Därtill genererar byggentreprenad generellt
ett stabilt och kontinuerligt kassaflöde vilket kan
återinvesteras i Bolagets verksamhet eller delas ut till
aktieägarna. På så sätt differentierar sig ByggPartner
från riksbyggarna varav samtliga i någon utsträckning
även har verksamhet inom fastighetsutveckling.
ByggPartner är verksamma inom segmenten
bostäder och lokaler, vilka växer snabbare än
segmentet anläggningar och stödjs av starka
makroekonomiska trender och ett stort
bostadsunderskott. Bolaget har en geografisk
exponering mot Stockholm, Mälardalen, Uppsala och
Dalarna, vilka tillsammans växer snabbare än övriga
Sverige.

VERKSAMHETSSYSTEM MED FOKUS PÅ
RISKIDENTIFIERING OCH HANTERING
ByggPartner har utvecklat en verksamhetsmodell – E3
– byggt på Effektiva och Enkla processer med hög grad
av Engagemang och samarbete genom hela projekt.
Arbetet utförs därefter strukturerat och i nära
samarbete genom hela projekt vilket ökar
effektiviteten, kvaliteten och blir mer heltäckande.
Därtill har ByggPartner tagit fram särskilda interna
kontrollorgan och processer för att säkerställa effektiv
riskidentifiering och -hantering. Tillsammans skapar
det förutsättningar för att säkerställa en stabil
lönsamhet över tid.

BEPRÖVAD PARTNERINGMODELL BIDRAR TILL
STABIL LÖNSAMHET ÖVER TID
Partnering kännetecknas av större projekt i samverkan
med kund med stabil lönsamhet över tid och hög andel
återkommande kunder. Fördelarna kan hänföras till att
ByggPartner och kunden har gemensamma incitament

där det är avtalat att ekonomisk vinning vid
effektiviseringar samt eventuella kostnadsöverskridelser fördelas mellan ByggPartner och
kunden. Då arbetet sker i nära samarbete med kund
och byggplanen är dynamisk under produktionen
lämpar sig denna samarbetsform för stora
komplicerade projekt. Tack vare transparensen i
samarbetet blir slutprodukten ofta av hög kvalitet och i
linje med kundens förväntningar, vilket bidrar till
långsiktiga relationer.

SELEKTIV OCH DIVERSIFIERAD ORDERBOK MED
VÄXANDE ORDERINGÅNG
ByggPartner har en väl diversifierad exponering
inom såväl segment (exempelvis bostäder eller
kommersiella fastigheter) som geografisk marknad.
Därtill är orderboken diversifierad över många
kontrakt. Det innebär att Bolaget inte är beroende av
enskilda segment, geografier eller kontrakt. Bolaget är
dessutom selektivt i urvalet av kunder och kontrakt
som de åtar sig vilket följer av Bolagets breda
kompetens och stränga kontraktskriterier.
ByggPartner har framgångsrikt vuxit storleken på
både den årliga orderingången och orderboken med
bibehållen hög kvalitet på dess sammansättning av
kunder och kontrakt. Sedan utgången av 2013 till och
med september 2016 har orderingången och order
boken vuxit med en genomsnittlig årlig tillväxttakt om
cirka 18 respektive 33 procent.

AFFÄRSMODELL SOM STÖDJER EN LITEN
KAPITALBAS
Bolagets affärsmodell och fokus på byggentreprenad
möjliggör en liten kapitalbas. Till exempel har Bolaget
begränsat kapital som är bundet i inventarier, passiva
byggrätter och pågående fastighetsutveckling. Därtill
använder sig Bolaget av cirka 80 procent underentreprenörer och arbetar aktivt med kassaflödeshantering
för att kunna minimera det egna rörelsekapitalet. På
så sätt differentierar sig ByggPartner gentemot bolag
med en bredare affärsmodell vilka tenderar att behöva
en större kapitalbas för att till exempel finansiera
fastighetsutveckling.
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STRATEGI OCH FINANSIELLA MÅL
Sedan starten 1992 har Bolaget jobbat med samma
fokus, att bygga ett långsiktigt lönsamt bolag med
stabil tillväxt och EBIT-marginal på fem procent eller
bättre.

VISION
Att kunderna uppfattar ByggPartner som en kompetent
och aktiv partner som bidrar till effektiva lösningar på
verkliga behov.

AFFÄRSIDÉ
Genom att kombinera byggkompetens med insikt i
kundens verksamhet, behov och förutsättningar tillför
ByggPartner ett perspektiv som bidrar till ökad
affärsnytta. Genom att vara en aktiv partner i hela
byggprocessen skapar ByggPartner framgång baserat
på personligt engagemang, sunt förnuft och gedigen
kompetens.

AFFÄRSMODELL
ByggPartner tillhandahåller genomtänkta och enkla
bygglösningar som levereras genom kostnadseffektivt
byggande. Bolaget ser sig som en utmanare till de
större, börsnoterade riksbyggarna inom bygg
entreprenad, byggservice och byggnadsställningar.
Med kundens behov som utgångspunkt använder
ByggPartner sin mångåriga erfarenhet inom bygg
industrin för att leverera goda resultat genom hela
byggprocessen och för att skapa bestående värden för
Bolagets kunder och aktieägare.
Bolagets verksamhet är koncentrerad till Stockholm,
Mälardalen, Uppsala och Dalarna.

FINANSIELLA MÅL
Ledningen har tillsammans med styrelsen satt upp ett
antal finansiella mål i linje med Bolagets strategi.
Tillväxt
Bolaget har som mål att på medellång sikt bibehålla
en genomsnittlig årlig försäljningstillväxt om 10–15
procent.
Lönsamhet
Bolaget har som mål att på medellång sikt bibehålla
en EBIT-marginal om fem procent.
Utdelningspolicy
Målet är att betala ut en stabil utdelning om minst
50 procent av resultat efter skatt, beroende av
Bolagets behov av medel för att utveckla verksamheten.
Olika risker och osäkerheter påverkar Bolagets
förmåga att möta det finansiella målet; det finns
därför ingen garanti att Bolaget kan efterfölja sin
policy som planerat.
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STRATEGI
ByggPartners strategi för att förverkliga sin vision och
uppnå sina mål beskrivs nedan.
Fortsatt organisk tillväxt i fokusmarknader
Bolaget ämnar dra nytta av sin marknadsledande
position i Dalarna för att ta ytterligare marknads
andelar och växa i Mälardalen, Uppsala och Stockholm
där tillväxtspotentialen bedöms vara större. För att
lyckas med detta ska ByggPartner fortsatt utveckla
organisationen bestående av regioner med lokal
ledning samt arbeta långsiktigt och med åter
kommande kunder. Ett fokus- och expansions-område
som gynnar långsiktiga relationer är Bolagets
partneringmodell, vilken även bidrar till en stabil
lönsamhet över tid.
ByggPartner bedömer att framtidsutsikterna på
fokusmarknaderna ser goda ut med tanke på den
kraftiga tillväxt av bygginvesteringar som varit
historiskt och förväntas fortsätta framgent. Framför
allt är efterfrågan av nya bostäder mycket hög,
speciellt i Stockholm och Uppsala där det råder ett
signifikant och växande underskott av bostäder.
Stärka Bolagets position inom partnering
Partnering är ett fokusområde som ByggPartner
utvecklat i mer än 24 år i nära samarbete med sina
kunder. Bolaget avser öka andelen partneringkontrakt framgent från dagens redan höga nivå.
Per 30 september 2016 utgjorde partneringkontrakt
cirka 58 procent av orderbokens värde. Partnering
kännetecknas av större projekt i samverkan med kund
med stabil lönsamhet över tid och hög andel
återkommande kunder, vilket anses vara viktiga
faktorer för att uppnå Bolagets finansiella mål.
Opportunistiska förvärv
Den svenska byggmarknaden är fragmenterad och
därför kan konsolidering vara vägen till högre
lönsamhet och tillväxt. ByggPartner analyserar
kontinuerligt marknaden i jakt på potentiella förvärv
men förvärvsstrategin är inte ett av Bolagets
fokusområden utan genomförs på opportunistisk
basis. Bolaget är idag begränsat belånat och har
beredskap för när sådana tillfällen ges. Ett exempel på
detta var när BOL Entreprenad i Stockholm AB
förvärvades år 2010 då Bolaget ämnade stärka sin
position i Stockholm.
Fortsatt varumärkesbyggnad
Genom att fortsätta investera i sitt varumärke vill
ByggPartner öka medvetenheten om Bolagets
verksamhet både i och utanför de geografier vari
Bolaget är verksamt. Det bedöms även kunna stärka
Bolagets profil och förhandlingsstyrka gentemot
kunder, leverantörer och underentreprenörer samt
förbättra Bolagets förmåga att attrahera och behålla
kvalificerade medarbetare. Ett viktigt steg i detta är
noteringen av Bolagets aktier.
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Kv. Bokhållaren.

VERKSAMHETSOMRÅDEN
ByggPartners verksamhet är uppdelad i tre
verksamhetsområden som i många avseenden
kompletterar varandra vilket bidrar till synergier:
byggentreprenad, byggservice och byggnadsställningar.
ByggPartner är verksamma i flera delar av samhällsbyggandet som till exempel bostäder, samhällsfastigheter, handel, industri och kontor.

BYGGENTREPRENAD
Bolagets huvudsakliga verksamhetsområde är
byggentreprenad vilket omsatte SEK 1 098,9 miljoner
under de senaste tolv månaderna per 30 september
2016, motsvarande cirka 86 procent av Bolagets
omsättning. Byggentreprenad omfattar större ny-, tilloch ombyggnationer av bostäder, samhällsfastigheter
och kommersiella fastigheter inom till exempel handel,
industri och kontor. Fördelningen mellan typ av projekt
illustreras i grafen nedan. Byggentreprenad bedrivs i
samtliga av Bolagets regioner: Stockholm, Mälardalen,
Uppsala och Dalarna.
ByggPartner har kompetensen att tillgodose
behoven genom hela byggprocessen från projekt
definiering, projektering, produktion till slutlig
överlämning. Inom detta verksamhetsområde ryms
även de största projekten vilka ofta genomförs i
samverkan med kund, en samarbetsform som kallas
partnering, vilken är beskriven i avsnittet
”Verksamhetsbeskrivning – Partnering”.

Kunder inom byggentreprenad är både privata och
offentliga, varpå privata kunder generellt sett finns
inom industri och handel (till exempel, ABB, AGA,
Ericsson, Ica, Volvo) och offentliga inom samhälls
fastigheter (till exempel Falun kommun, Järfälla
kommun, Landstinget Dalarna). Inom bostäder är det
vanligare att det förekommer både privata (till exempel
HSB, Rikshem, Masmästaren) och offentliga (till
exempel Uppsalahem, Stockholmshem) kunder. Några
utvalda projekt presenteras i avsnittet
”Verksamhetsbeskrivning – Partnering”.
PROCENT AV NETTOOMSÄTTNINGEN SENASTE
TOLV MÅNADER PER 30 SEPTEMBER 2016

86%

Källa: Bolagets reviderade finansiella rapport 2015 (IFRS) samt översiktligt
granskade kvartalsrapport Q3 2016.
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Utvalda projekt

LASARETT

SKÄRSÄTRA

~SEK 260 m
• Nybyggnation av Falu Lasarett
• Färdigställd 2014
• Certifierad Miljöbyggnad GULD av SGBC

DANVIKSHEM

~SEK 140 m
• Stambyte av 604 lägenheter på Lidingö
• Färdigställd Q2 2016

Fastighetsutveckling
ByggPartner bedriver fastighetsutveckling i begränsad
skala och har ingen organisation ämnad för
verksamhetsområdet utan det ingår i den
verkställande direktörens ansvarsområde. Det utgör
ändock en naturlig del av Bolagets byggentreprenad
och bedrivs i första hand i samband med pågående
eller ett potentiellt byggentreprenadprojekt. Det kan
exempelvis innefatta utveckling och försäljning av
mark eller en fastighet där kund avser att utveckla/
vidareutveckla tillgången varvid

TOTALT ~SEK 25 m
• Ombyggnation av vårdhem i Nacka
• Färdigställd Q2 2016

byggentreprenadkontraktet tillfaller ByggPartner.
I andra hand bedrivs fastighetsutveckling för egen
räkning när särskilt gynnsamt tillfälle ges. På så sätt
kan ByggPartner bibehålla en liten kapitalbas, något
som inte hade varit möjligt om fastighetsutveckling
varit en större del av Bolagets verksamhet.
Per prospektdatumet äger ByggPartner fastigheterna vilka finns beskrivna i tabellen nedan. Bolaget
avser att avyttra samtliga fastighetsinnehav inom de
närmaste åren, med en till två fastigheter per år.

Fastigheter och mark (SEK miljoner)
Namn
Borlänge Bokstödet 1
Borlänge Lärarinnan 73)
Borlänge Lärarinnan 1
Borlänge Lärarinnan Norra
Borlänge Lärarinnan Södra
Falun Britsarvsskolan 7
Falun Vitsippan 9, 10, 11, 204)
Borlänge Borlänge 28:35
Total
1)
2)
3)
4)

50

Marknadsvärde
4,51)

Bokfört värde
1,0

BTA (m2)
3 000

2,02)
4,02)
8,02)
9,02)
8,02)
n.a.
35,5

0,5
0,9
2,0
2,8
3,3
n.a.
10,5

1 000
2 000
4 000
5 000
4 000
n.a.
19 000

Värdering uppskattad av Bolagets ledning baserat på extern värdering av närliggande fastigheter.
Extern värdering genomförd av NAI Svefa sep/okt 2016.
Bolaget har inlett ett förfarande för att stycka av fastigheten i tre delar: Lärarinnan 1, Lärarinnan Norra, Lärarinnan Södra.
Består av fyra enskilda fastigheter.
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BYGGSERVICE
Verksamhetsområdet byggservice omsatte SEK
135,4 miljoner under de senaste tolv månaderna per
30 september 2016, motsvarande cirka tio procent av
Bolagets omsättning. Projekt under byggservice
omfattar mindre nybyggnationer och renoveringar,
offentliga ramavtal samt pågående servicekontrakt
och byggnadsvård, till exempel Dalarnas
Försäkringsbolag, LUFAB, Tunabyggen samt
Landstinget i Dalarna.
Byggservice förlänger ofta kundrelationen då
ByggPartner är delaktig även efter byggentreprenaden
är avslutad.
Kunder inom byggservice är både privata och
offentliga. De senare åren har det skett ett skifte i
kundbasen från försäkringsskador till mindre
entreprenader åt offentliga och privata fastighetsägare. Byggservice bedrivs lokalt och finns
representerat genom kontor i Stockholm, Falun,
Borlänge, Hedemora och Avesta. Genom ett lokalt
beslutsfattande skapas förutsättningar för en
slagkraftig organisation, en styrka av särskild
betydelse inom serviceverksamhet.
PROCENT AV NETTOOMSÄTTNINGEN SENASTE
TOLV MÅNADER PER 30 SEPTEMBER 2016
10%

Källa: Bolagets reviderade finansiella rapport 2015 (IFRS) samt översiktligt
granskade kvartalsrapport Q3 2016.

Verksamhetsområdet har flera externa kunder inom
exempelvis byggindustrin (till exempel Skanska, NCC
och Svevia) och industrin (till exempel Stora Enso,
Boliden, EON och Vattenfall), men är även en intern
leverantör till ByggPartners egna byggentreprenad.
Återkommande uppdrag åt stora kunder kompletteras
med mer ovanliga uppdrag som ställer krav på
erfarenhet och kompetens. JUF Byggnadsställningar
AB är aktivt i regionerna Stockholm, Mälardalen,
Uppsala och Dalarna samt över hela landet i större
industriprojekt.
PROCENT AV NETTOOMSÄTTNINGEN SENASTE TOLV
MÅNADER PER 30 SEPTEMBER 2016
4%

Källa: Bolagets reviderade finansiella rapport 2015 (IFRS) samt översiktligt
granskade kvartalsrapport Q3 2016.

Ett viktigt komplement
Verksamhetsområdet kompletterar Bolagets övriga
serviceutbud. Utöver att kunna erbjuda Bolagets egna
hantverkare en förstklassig arbetsmiljö, utnyttjas
verksamhetsområdet vid anbudsprocesser och i
samband med planering och projektering. Den interna
kompetensen innebär en konkurrensfördel i samband
med att ställningsbyggen blir en större del av den
totala projektkostnaden och är av särskild betydelse
vid komplicerade projekt.
Utvalda projekt

BYGGNADSSTÄLLNINGAR
Verksamhetsområdet byggnadsställningar drivs via
dotterbolaget JUF Byggnadsställningar AB.
Verksamhetsområdet omsatte SEK 48,6 miljoner
under de senaste tolv månaderna per 30 september
2016, motsvarande cirka fyra procent av Bolagets
omsättning. ByggPartner specialiserar sig i mer
komplexa och storskaliga ställningsprojekt,
huvudsakligen inom industri och handel.
I verksamhetsområdets serviceutbud inkluderas:
■■

Byggnadsställningar – ändamålsenliga häng- rulloch specialställningar,

■■

Väderskyddstak – väderskydd på
byggarbetsplatser, lager eller utomhusscener,

■■

Fallskyddsnät – fallskydd i syfte att fånga upp
personer och material vid fall.

GARPENBERG

~SEK 50 m
• Projekt i två delar utförda åt Boliden och PEAB
1. Ställningsbygge under jord i gruvan i Garpenberg.
2. Storskaligt ställningsbygge för intilliggande bearbetningsanläggning.
• Projektets löptid 2012–2016
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PARTNERING
Partnering är en samarbetsform inom byggentreprenad
där ByggPartner är med redan från början av projektet
och har ett mer långtgående samarbete med alla
inblandade parter. Det förutsätter ett ömsesidigt
förtroende vilket kräver delaktighet och gemensamt
ansvar genom hela projektet, något som i sin tur
ställer krav på kommunikation och insyn. En
beskrivning av hur en typisk byggprocess med

partnering ser ut finns beskrivet nedan i avsnittet
”Processbeskrivning, riskhantering och intern styrning”.
Idag utgör partnering cirka 58 procent av
orderbokens värde, en andel som ökat över tid.
Bolagets ledning ser partnering som ett fokusområde
och avser att öka andelen partneringkontrakt
framgent.

PARTNERING HAR ÖKAT SOM
DEL AV ORDERBOKEN

~58%
1992

ORDERBOK
(Sep 2016)

Not: Grafen är inte representativ för den verkliga utvecklingen utan illustrerar endast en ökande trend.
Källa: Oreviderad internredovisning.

Partnering kännetecknas av större projekt i samverkan
med kund med stabil lönsamhet över tid och hög andel
återkommande kunder, vilket illustreras i grafen
nedan.
Under perioden januari 2013 till och med
september 2016 hade ByggPartner 15 kontrakt1) inom
partnering med ett genomsnittligt värde om cirka SEK

76 miljoner, jämfört med 57 vanliga kontrakt med ett
genomsnittligt värde om cirka SEK 31 miljoner.
Baserat på värdet av kontrakten under samma period,
härstammar 95 procent från återkommande kunder
inom partnering, jämfört med 53 procent inom vanliga
kontrakt.

KONTRAKTSVÄRDE, MILJONER SEK (JAN 2013–SEP 2016)
260
240
220

PARTNERING
MARGINALSPRIDNING

200
180
160
140
120
100
80

GENOMSNITT VÄRDE SEK 76m

60
40

GENOMSNITT VÄRDE SEK 31m

20
0
PARTNERING

VANLIGA KONTRAKT
Projektmarginal

Återkommande kund

Ny kund

Not: Inkluderar slutförda projekt med värde överstigande SEK 10 miljoner. På grund av sekretess ger Bolaget inte ut projektmarginaler för
enskilda projekt. Projektmarginalerna är illustrerade i relation till varandra utan angiven skala för att illustrera en mindre spridning av
marginalen vid partnering jämfört med vanliga kontrakt.
Källa: Oreviderad internredovisning per utgången av september 2016.

1) Inkluderar endast kontrakt med ett värde överstigande SEK 10 miljoner.
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Tidigt och nära samarbete bidrar till framgångsrika
projekt
ByggPartners målsättning är att skapa bestående
värden för dess kunder. Möjligheten att skapa dessa
värden bestäms i hög grad av Bolagets möjlighet att
påverka enskilda projekt. Olika skeden i
byggprocessen är förknippade med olika möjligheter
att påverka den slutliga investeringskostnaden. Rätt
idéer i ett tidigt skede kan många gånger leda till stora
besparingar på sikt, exempelvis till följd av
kostnadsbesparingar kopplade till minskad
energiförbrukning. På samma sätt kan en kompetent
och förstående byggpartner i ett tidigt skede
presentera lösningsförslag som bidrar till en
effektivare fastighetslösning. På så sätt förbättras
kundens förutsättningar att bedriva en mer effektiv
och lönsam verksamhet.
Stabil och transparent lönsamhet
En viktig del av partnering är det gemensamma
ansvaret och den kontinuerliga utvärderingen genom
hela projektet. Det inkluderar även ett gemensamt
finansiellt ansvar där eventuella
kostnadsöverskridanden eller besparingar jämfört
med budget fördelas mellan ByggPartner och kunden.
Ytterligare bidragande faktorer som reducerar
projektrisken är att projektets arvode avtalas
tillsammans med kunden och projektets budget
fastställs senare i processen. Det möjliggör att
underentreprenörer och material kan upphandlas
senare i processen då man har en bättre klarhet över
resursbehovet. Detta är särskilt viktigt vid stora, långa
och komplicerade projekt.

Å-PROMENADEN

Gemensamma mål ger incitament
Kostnadsbesparingar eller vinster som görs till följd av
projektoptimeringar som arbetas fram under
projektets gång fördelas mellan ByggPartner och
kunden. Det kan till exempel vara utökad bostadsyta i
ett hyreshus som kunden kan nyttja för uthyrning eller
tekniska förbättringar som leder till minskad
energiförbrukning för ventilation i en industrilokal.
Detta skapar gemensamma mål och incitament vilket
bidrar till ett nära och framgångsrikt samarbete med
kunden.
Kunder och utvalda projekt
ByggPartner har flera återkommande kunder inom
partnering, däribland Uppsalahem; sammanlagt har
sex projekt färdigställts och ett är pågående
tillsammans med Uppsalahem, varav det pågående
samt fem färdigställda är under partnering. Det
största projektet till dags dato är nybyggnationen av
kvarteret Å-promenaden (kontraktssumma cirka SEK
420 miljoner), vilket fortfarande är pågående. Övriga
projekt inkluderar nybyggnation av Rosendal
Studentlägenheter (kontraktssumma cirka SEK 200
miljoner) och renovering av stadsdelen Kvarngärdet i
Uppsala vilket genomfördes i fyra etapper (total
kontraktssumma cirka SEK 380 miljoner).
Utöver Uppsalahem har ByggPartner flera kunder
inom partnering, exempelvis ABB, AGA, Ericsson,
Rikshem, HSB, Hushagen, Landstinget Dalarna, bland
flera.

ROSENDAL

~SEK 420 m

~SEK 200 m

• Nybyggnation av 276 lägenheter
• Förväntat färdigställande 2018

• Nybyggnation av 250 lägenheter
• Förväntat färdigställd 2015

KVARNGÄRDET: Etapp 1,2,3,4

TOTALT ~SEK 380 m
• Renovering av totalt 350 lägenheter
• Sista etappen färdigställd 2014

Not: samtliga projekt utfördes tillsammans med Uppsalahem.

1) Inkluderar endast kontrakt med ett värde överstigande SEK 10 miljoner.
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PROCESSBESKRIVNING, RISKHANTERING
OCH INTERN STYRNING

minimera risken för kostsamma missförstånd och öka
möjligheterna till en framgångsrik och effektiv
byggprocess.
Byggprocessen är strukturerad och genomförs i
mer eller mindre utsträckning i samarbete med
underleverantörer och kunden. Nedan illustreras en
byggprocess och dess steg från anbud, projektering,
inköp och upphandling, produktion till den slutliga
överlämningen. Inom partnering involveras
ByggPartner tidigare i processen, redan vid
projektdefinieringen, samt ges möjligheten att
förändra och optimera byggspecifikationen under
processens gång.

Att driva ett framgångsrikt entreprenadföretag handlar
mycket om att identifiera och hantera risker i projekt.
ByggPartner är sedan 2011 ISO-certifierat inom
kvalitet och miljö och har effektiva system för
riskhantering.

PROCESSBESKRIVNING
I egenskap som totalentreprenör ansvarar ByggPartner
för hela byggprocessen från projektering till slutlig
överlämning. Det är därför viktigt med gott samarbete
med både kunden och underleverantörer för att

Vanlig byggprocess
Anbud

Projektering

Inköp och
upphandling

Överlämning

Bygg

Riskidentifiering
Riskidentifiering

Partnering
Anbud

Projektdefiniering

Projektering

Inköp och
upphandling

Bygg

Överlämning

Riskidentifiering
Riskhantering
Projektoptimering

Anbud
Anbud lämnas ofta genom en strukturerad process där
kund tar in anbud från ett flertal byggentreprenörer. I
en vanlig byggprocess påbörjas även riskidentifieringen
i detta skede då vissa risker identifieras innan anbud
lämnas. Det kan i vissa fall vara problematiskt då
ByggPartner har mindre detaljerad information än
senare i projektet, men måste ändock lämna ett
slutgiltigt pris till kund.
Vid partnering finns oftast en upparbetad relation
med kunden och projektet är ännu inte definierat.
Anbud lämnas istället baserat på skisser och
behovsanalyser.

54

Projektdefiniering
Ett partneringprojekt inleds redan när kunden ställs
inför frågan om det är aktuellt att bygga nytt, bygga ut
eller renovera. ByggPartners analys kan innebära
optimering av den befintliga byggnaden till en lägre
kostnad jämfört med att bygga nytt eller bygga ut.
ByggPartner definierar därefter projektets
specifikationer tillsammans med kunden. Det
möjliggör att riskidentifieringen kan påbörjas redan
innan projektspecifikationen är slutförd, vilket
möjliggör att specifikationen kan modifieras för att
minimera eventuella risker.
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Projektering
Arbetsprocessen planeras med hjälp av en tid- och
aktivitetsplan där även besked och andra viktiga
händelser inkluderas. Ett aktivt arbete med planen
underlättar analyser, riskbedömningar och
konsekvensbeskrivningar genom hela projektet. Vid
partnering upprättas även en gemensam målbudget
som under processen kan justeras utifrån olika
riskparametrar.
Produktion
I vanliga projekt arbetar ByggPartner tillsammans med
dess underleverantörer mer eller mindre självständigt
gentemot kunden fram tills den slutliga
överlämningen.
Vid partnering sker ett nära samarbete med
kunden genom processen med löpande avstämningar.
En styrgrupp tillsätts bestående av ByggPartners och
kundens representanter. Rådet fungerar som en
styrelse för hela projektet. Representanter från
ytterligare partners engageras beroende på arbetets
karaktär.

Överlämning
Inför överlämnandet sker en samordnad prövning för
att säkerställa funktion och kvalitet.
Vid partnering har kunden och eventuell
besiktningsorganisation dessutom möjlighet att följa
bygget genom processen vilket bidrar till en effektiv
slutbesiktning.
Efter överlämnandet har ByggPartner möjlighet att
erbjuda kontinuerlig byggnadsvård genom
verksamhetsområdet byggservice.
Projektoptimering – en unik fördel med partnering
Det interaktiva samarbetet med kunden vid partnering
möjliggör att ByggPartner kan arbeta med projekt
optimering genom hela processen. Det innebär att
ByggPartner kan modifiera en byggplan och målbudget
under projektets gång för att skapa en bättre produkt
av högre kvalitet. ByggPartner kan även undvika eller
hantera oförutsedda problem mer effektivt, vilket
reducerar projektrisken.

INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I BYGGPARTNER I DALARNA HOLDING AB (PUBL)

55

Verksamhetsbeskrivning

RISKHANTERING OCH INTERN STYRNING

En
kel
he
t

et

vit

kti

ARBETSCHEF

e
Eff

Verksamhetssystem utgör en viktig roll i
riskhanteringen och Bolagets lönsamhet
ByggPartner har utvecklat en verksamhetsmodell – E3
– byggt på Effektiva och Enkla processer med hög grad
Engagemang och samarbete genom hela projekt.
Modellens grundprinciper, Effektivitet, Enkelhet och
Engagemang genomsyrar hela Bolagets verksamhet
och alla medarbetare utbildas att följa framtagna
handböcker och verksamhetssystem baserat på
dessa.
De huvudsakliga rollerna i ett byggprojekt utgörs av
en Arbetschef, en Platschef och en
Entreprenadingenjör. Rollerna utförs strukturerat och i
nära samarbete genom hela projekt vilket ökar
effektiviteten, kvaliteten och de blir mer heltäckande
tillsammans.
Till exempel involveras fler roller tidigt i projekt
vilket gör att riskidentifieringen och senare
riskhanteringen blir mer effektiv, korrekt och
heltäckande. Likaså är dessa processer väl
strukturerade för att hålla hög kvalitet och på ett
effektivt sätt behandla oförutsedda risker under
processens gång.
Verksamhetssystemen utgör därför en viktig roll i
Bolagets slutliga lönsamhet. Nedan illustreras utvalda
steg i ett typiskt projekt och de involverade rollerna i
varje steg.

E3
PLATSCHEF

ENTREPRENADINGENJÖR

Engagemang

ANBUD

Offertkalkylering

Anbud från underentreprenörer

Riskidentifiering

Prissättning & offert

Styrelse- och
kalkylrådsgodkännande

PRODUKTION
Kontinuerlig riskhantering och kontroll

Resursallokering

Inköp/
upphandling

Aktiv
riskhantering

Arbetschef

Månadsvis
resursutvärdering

Kvartalsvis
internredovisning

Platschef

Not: Teckenförklaringen indikerar respektive parts delaktighet i de olika momenten.
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Hälsa &
säkerhet

Entreprenadingenjör

Kassaflödeshantering

Verksamhetsbeskrivning

EFFEKTIV KAPITALHANTERING

Strikt riskkontroll bidrar till stabil lönsamhet över tid
ByggPartner har tagit fram interna kontrollorgan och
processer för att säkerställa effektiv riskidentifiering
och -hantering. Riskkontroll sker i varje del av projekt
från kontraktsurvalet, anbudsförfarandet samt under
hela produktionen till det att projektet är färdigställt.
Det är centralt för Bolagets långsiktiga lönsamhet då
till exempel felkalkylering av budget eller sämre
kvalitet på underleverantörer eller byggmaterial kan ha
negativ inverkan på ett projekts lönsamhet.
Vid kontraktsurvalet har Bolaget kriterier vilka
bland annat täcker kundens finansiella ställning och
historik, kontraktsstruktur, riskidentifiering samt
tillgänglig intern kompetens. I linje med ByggPartners
långsiktiga strategi avser ledningen att öka andelen
kontrakt inom partnering då de erbjuder högre
flexibilitet, transparens och gemensamma incitament.
Bolaget fokuserar även på att bygga upp långsiktiga
relationer med både kunder och underleverantörer.
Under anbudsförfarandet genomgår varje kontrakt
en riskidentifieringsprocess som identifierar
operationella och finansiella risker. Anbud från
underleverantörer tas samtidigt in där prissättningen
fastställs för att inte vara exponerad mot
prisförändringar på marknaden under anbuds- och
produktionsprocessen. För kontrakt överstigande SEK
50 miljoner krävs godkännande från ett kalkylråd,
bestående av arbetschef, VD och ordförande i
kalkylrådet, och för kontrakt överstigande SEK 100
miljoner krävs dessutom godkännande från Bolagets
styrelseordförande.
Under produktionen pågår kontinuerlig hantering
av operationella och finansiella risker. Bolaget har
både kvartalsvis och månadsvis utvärdering av
enskilda projekt samt veckovis avstämning med
underleverantörer. Pågående under hela produktionen
genomförs fakturering och rörelsekapitalhantering för
att minimera bundet kapital i varje projekt.

ByggPartners affärsmodell tillåter en liten kapitalbas
ByggPartner är ett renodlat byggentreprenadföretag
med begränsad fastighetsutveckling vilket tillåter en
liten kapitalbas. Det medför att Bolaget har begränsat
kapital som är bundet i inventarier, passiva byggrätter
och pågående fastighetsutveckling. Dessutom
använder sig Bolaget av cirka 80 procent
underentreprenörer i projekt och har endast ett fåtal
tunga maskiner och annan kapitalintensiv utrustning i
den egna balansräkningen, vilket bidrar till en liten
kapitalbas.
Effektiv kassaflödeshantering sänker
rörelsekapitalbehovet
ByggPartner arbetar aktivt med kassaflödeshantering
genom veckovis avstämning mot interna kassaflödesrapporter samt kontinuerlig fakturering. Genom
att fakturera kund tidigt tillåts Bolaget att minimera
det egna rörelsekapitalet; vid tillfälle uppvisar Bolaget
till och med negativt rörelsekapital. Vid partneringkontrakt är det avtalat att sträva efter ett neutralt
rörelsekapital, det vill säga Bolagets kassainflöde från
kund matchas med Bolagets kassautflöde för utgifter.
Trots aktivt arbete att minimera rörelsekapitalet anser
ledningen att det är ett område där Bolaget kan
implementera ytterligare effektiviseringar framgent.
Rörelsekapitalet per månad från januari 2015 till
september 2016 visas i grafen nedan. Genomsnittet
under perioden uppgick till SEK 20 miljoner.

UTGÅENDE RÖRELSEKAPITAL
SEK miljoner

MAX

50

SEK 50m

40
30
GENOMSNITT SEK 20m

20
10
0

SEK –10m

jul-16

jun-16

apr-16

maj-16

mar-16

jan-16

feb-16

dec-15

nov-15

okt-15

sep-15

jul-15

aug-15

jun-15

maj-15

apr-15

mar-15

apr-15

mar-15

jan-15

MIN
feb-15

–10

Rörelsekapital
Källa: Oreviderad internredovisning.
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Verksamhetsbeskrivning

ORGANISATION OCH MEDARBETARE
Sverker Källgården
VD

Claes Thelander
CFO

Ann-Louse Holmbom
HR-chef

Vice VD1)

Niklas Berglund
Kalkylchef

Roger Holmkvist
Arbetschef
Stockholm

Koncernledning

Thomas Sidhage
Verksamhetsstöd

Cecilia Stawström
Arbetschef
Stockholm

Byggentreprenad

Byggservice

Jan Sahlin
Arbetschef
Stockholm

Mikael Ekstrand
ByggPartner Service

Johan Karlsson
Arbetschef
Stockholm

Johan Thurin
JUF Byggnadsställningar

Magnus Gyllenstolpe
Arbetschef
Mälardalen

Byggnadsställningar

1) Är vid prospektdatumet ännu inte tillsatt.

ORGANISATION
Utöver Bolagets ledningsgrupp är ByggPartners
organisation uppdelad på basis av geografi där varje
region har en eller flera arbetschefer. Strukturen är
enkel och utformad för att underlätta implementeringen av Bolagets strategi.
ByggPartner har sitt huvudkontor i Borlänge i
Dalarna men har även kontor i Avesta, Falun,
Hedemora, Stockholm, Uppsala och Västerås.
Hållbarhet
ByggPartner ser hållbarhet som en nyckelfaktor för att
lyckas med att skapa bestående värden för kunder
och aktieägare. Aspekter såsom ekonomiska frågor
samt miljö- och samhällsrelaterade frågor tas i
beaktning i byggprocessens samtliga steg och
genomsyrar alla delar av verksamheten. För att
förtjäna och bibehålla omvärldens förtroende avstår
ByggPartner från affärer som riskerar att påverka
förtroendet för Bolaget negativt.
Vid produktvalsfrågor arbetar ByggPartner utifrån
en lång rad prioriteringar där flera olika aspekter av
produktens miljöpåverkan belyses, exempelvis
byggvaru- och miljödeklaration, livslängd, möjligheter
till reparation och återvinning, miljömärkningar och
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transportbehov. För att Bolaget som helhet ska ställa
samma krav på sina leverantörer, oavsett vilken
avdelning som gör inköpet, arbetar Bolaget utifrån
gemensamma styrdokument och riktlinjer, bland annat
i form av en inköpshandbok. Inköpshandboken ger
vägledning vid inköp och upphandlingar och anpassas
löpande till nya förutsättningar.
Bolaget bedriver ingen anmälnings- eller tillstånds
pliktig verksamhet enligt Miljöbalken. Verksamheten
påverkar dock miljön beroende på val av material,
avfallshantering och transporter. Allt avfall, i synnerhet
riskavfall, omhändertas ansvarsfullt och i enlighet
med lokala föreskrifter. För att bevaka aktuell
tillämplig lagstiftning följer Bolaget löpande
utvecklingen av lagstiftningen och eventuella nyheter
kommuniceras internt genom Bolagets intranät och i
samband med internutbildning.
ISO-certifiering
Sedan 2011 är Bolaget certifierat enligt ISO 9001
(kvalitetsledningssystem) och ISO 14001
(miljöstandard). Kvalitetsarbetet är en naturlig del av
ByggPartners affärsmodell och kvalitetsrelaterade
rutiner är väl integrerade i dess handböcker.
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MEDARBETARE
Vid slutet av september 2016 var 372 personer
anställda i Koncernen, varav 2 personer i ByggPartner i
Dalarna Holding, 250 personer i ByggPartner i Dalarna
AB, 69 personer i ByggPartner i Dalarna Service AB

samt 51 personer i JUF Byggnadsställningar AB. Av
samtliga anställda i Koncernen per 30 september
2016 är cirka 5 personer deltidsanställda och
resterande heltidsanställda.

Personaluppdelning
ByggPartner i Dalarna Holding AB
ByggPartner i Dalarna AB
Dalarna
Stockholm
Uppsala
Mälardalen
ByggPartner i Dalarna Service AB
JUF Byggnadsställningar AB
TOTALT

31 dec 2013
–

31 dec 2014
–

31 dec 2015
–

30 sep 2016
2

112
85
35
21
58
57
368

110
69
35
15
56
56
341

107
61
50
20
60
56
354

109
62
55
24
69
51
372

Det är medarbetarnas prestationer som i
slutändan skapar bestående värden för kunder och
aktieägare. En viktig nyckelfråga är därför förmågan att
engagera och attrahera kompetenta medarbetare. I
Stockholm har denna fråga inneburit en utmaning då
konkurrensen om personal är hård. Det har till följd
ställt höga krav på Bolagets nuvarande medarbetare
som många gånger fått utveckla nya kunskaper och
löst uppgifter med knappa resurser. Branta
inlärningskurvor har inneburit en prövning men
samtidigt resulterat i väsentlig kompetensutveckling.
Med tanke på Bolagets ambition att utmana de
börsnoterade byggbolagen är förmågan att attrahera
rätt kompetens en viktig framgångsfaktor de närmaste
åren. Samtidigt innebär ambitionen en möjlighet för
nuvarande och potentiella medarbetare, något som
gör ByggPartner till ett intressant bolag att arbeta och
utvecklas med under överskådlig framtid. Bolaget
strävar efter att erbjuda medarbetarna förutsättningar
för både personlig och professionell utveckling.
Merparten av Bolagets chefer kommer från egna led,
en form av rekrytering som skapar kontinuitet och
bidrar till att ByggPartner kan bevara den kultur som
tillsammans byggts upp i Bolaget.
Kompetensutveckling
ByggPartner driver en omfattande intern
kompetensutveckling som heter Kompetensbygget.
Samtliga tjänstemän samlas återkommande för att ta
del av nyheter, utbyta erfarenheter och fördjupa
kunskapen i olika frågor. Med kontinuerliga
medarbetarenkäter får Bolaget indikationer om vad
som görs bra och vad som behöver förbättras för att
medarbetarna i högre grad ska vara nöjda med
Bolaget som arbetsgivare. Enkätsvaren bearbetas i
workshops och en handlingsplan för förbättringar

upprättas och kommuniceras. Ett av Bolagets mål från
affärsplanen är att ha engagerade medarbetare, något
som följs upp genom ett så kallat NPS-mått. NPS
mäter lojalitet och benägenhet att rekommendera
Bolaget som arbetsgivare.
Hälsa
En förutsättning för Bolagets fortsatta framgång och
tillväxt är medarbetare som är friska och glada, något
som skapar trivsel och personlig harmoni. Tillsammans med Previa Företagshälsovård genomgår
alla medarbetare kontinuerliga hälsoundersökningar
där så kallade funktionsprofiler utarbetas för att
kartlägga eventuella hälsorisker och skapa underlag
för ett systematiskt hälsoarbete. Samtliga medarbetare
erbjuds friskvårdsbidrag för regelbunden träning. Färre
sjukskrivningsdagar är positivt för både individ och
organisation. Bolagets långsiktiga mål är därför att
den gemensamma frisknärvaron överstiger 96
procent.
Arbetsmiljö
Bolagets verksamhet innebär att medarbetarna
utsätts för vissa arbetsmiljörisker. Säkerheten är en
högt prioriterad fråga och ByggPartner har en nollvision
vad gäller olyckor på Bolagets arbetsplatser. Innan
projektstart görs en riskbedömning av yttre
omständigheter och kritiska arbetsmoment. Genom
ett proaktivt arbete vidtas åtgärder för att minimera de
arbetsmiljörelaterade riskerna. Arbetsmiljö är dock
inte endast en fråga om risker. Det handlar lika mycket
om att skapa en trivsam miljö för Bolagets kunder,
medarbetare och samarbetspartners. Därför ska
Bolagets byggen vara rena, strukturerade och
välordnade.
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UTVALD FINANSIELL INFORMATION
I SAMMANDRAG
Den finansiella informationen som redovisas nedan har hämtats från ByggPartners
årsredovisning för räkenskapsår 2014 (K3); finansiell rapport för räkenskapsåret 2015
(IFRS), vilken har upprättats i samband med detta Prospekt för att öka jämförbarheten
i den historiska finansiella informationen samt delårsrapporten för perioden 1 januari
2016–30 september 2016 (IFRS). Den finansiella informationen för räkenskapsåren
2014 (K3) och 2015 (IFRS) är reviderad av Bolagets revisor. Den finansiella
informationen för räkenskapsåren 2013 (K3) och 2014 (IFRS) är reviderad av Bolagets
revisor och har hämtats från jämförelsesiffrorna i årsredovisningen 2014 (K3)
respektive den finansiella rapporten för räkenskapsåret 2015 (IFRS). Den finansiella
informationen för delårsperioden 1 januari 2015–30 september 2015 (IFRS) samt för
delårsperioden 1 januari 2016–30 september 2016 (IFRS) är översiktligt granskad av
Bolagets revisor. Årsredovisningen för räkenskapsåret 2014 (K3) inklusive
jämförelsesiffrorna för räkenskapsåret 2013 (K3) är upprättad i enlighet med
årsredovisningslagen och bokföringsnämndens allmänna råd 2012:1 ”Årsredovisning
och koncernredovisning (K3)”. Den finansiella rapporten för räkenskapsåret 2015
(IFRS) inklusive jämförelsesiffror för räkenskapsåret 2014 (IFRS) samt delårsrapporten
för perioden 1 januari 2016–30 september 2016 (IFRS) är upprättade i enlighet med
International Financial Reporting Standard så som den antagits av EU (”IFRS”).
Jämförelsesiffrorna för räkenskapsåren 2013 (K3) har inkluderats för att ge
investerare en bättre bild av ByggPartners historiska finansiella utveckling och öka
jämförbarheten då Bolagets årsredovisning 2013 är upprättad i enlighet med
årsredovisningslagen och Redovisningsrådets rekommendationer 1-29 och tillhörande
uttalanden.
Den finansiella informationen bör läsas tillsammans med övrig information, inklusive
förvaltningsberättelse och noter, i respektive årsredovisning, särskilt upprättad finansiell
rapport (IFRS) och delårsrapport (IFRS), vilka är införlivade genom hänvisning i detta
Prospekt. För ytterligare information kring ByggPartners redovisningsprinciper hänvisas
till Bolagets finansiella rapport för 2015 (IFRS), se avsnitt ”Legala frågor och övrig
information – Handlingar införlivade genom hänvisning”. Utöver vad som anges
avseende reviderad och granskad historisk finansiell information har ingen information
i Prospektet granskats eller reviderats av Bolagets revisor.
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Utvald finansiell information i sammandrag

KONCERNRESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG
2015

Jan–sep
2015

Jan–sep
2016

Reviderad
K3

2014
Reviderade
jämförelsesiffror
IFRS

Reviderad
IFRS

Översiktligt
granskad
IFRS

Översiktligt
granskad
IFRS

870,6
–844,5
26,1

1 044,9
–997,3
47,6

1 020,7
–956,9
63,8

1 125,6
–1 037,4
88,2

772,1
–718,6
53,5

911,1
–858,9
52,2

–23,7
0,1
2,5

–25,0
–
22,6

–25,0
n.a.
38,8

–25,6
n.a.
62,6

–18,9
n.a.
34,6

–19,7
n.a.
32,5

Resultat från andelar i intresseföretag
Resultat från andelar i koncernföretag
Ränteintäkter och liknande poster
Räntekostnader och liknande poster
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Finansnetto

2,7
–
0,9
–4,2
n.a.
n.a.
–0,6

2,8
0,5
0,1
–1,8
n.a.
n.a.
1,6

n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
3,4
–1,8
1,6

n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
0,0
–0,9
–0,9

n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
–
–0,8
–0,8

n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
0,2
–0,4
–0,2

Resultat efter finansiella poster
Skatt
Periodens resultat

1,9
–6,0
–4,1

24,1
–8,4
15,7

40,3
–8,6
31,8

61,7
–10,0
51,7

33,8
–5,5
28,2

32,3
–5,5
26,8

–9,0
–24,3
–33,3

–8,7
–24,3
–33,0

–8,7
–
–8,7

–7,5
–
–7,5

–5,6
–
–5,6

–3,4
–
–3,4

SEK miljoner

2013
Reviderade
jämförelsesiffror
K3

Nettoomsättning
Produktions- och driftskostnader1)
Bruttoresultat
Försäljnings- och administrations
kostnader
Övriga rörelseintäkter
Rörelseresultat

Revision
Redovisningsstandard

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR
Avskrivningar
Materiella anläggningstillgångar
Goodwill
Total

2014

1) Inkluderar avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar enligt övriga upplysningar.
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Utvald finansiell information i sammandrag

KONCERNBALANSRÄKNING I SAMMANDRAG
Tillgångar
SEK miljoner

Revision
Redovisningsstandard

2013-12-31 2014-12-31 2014-12-31 2015-12-31 2015-09-30 2016-09-30
Reviderade
Reviderade
jämförelsejämförelseÖversiktligt Översiktligt
siffror
Reviderad
siffror
Reviderad
granskad
granskad
K3
K3
IFRS
IFRS
IFRS
IFRS

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Goodwill
Materiella anläggningstillgångar
Maskiner och inventarier
Förbättringsutgift på annans fastighet
Andelar i intresseföretag
Andra långfristiga värdepappersinnehav
Finansiella anläggningstillgångar
Uppskjuten skattefordran
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Exploateringsfastigheter
Råvaror och förnödenheter
Kundfordringar
Aktuell skattefordran
Övriga kortfristiga fordringar
Upparbetade ej fakturerade intäkter
Förutbetalda kostnader och upplupna
intäkter
Likvida medel
Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR

n.a.

n.a.

–

–

–

0,9

88,0

63,7

88,0

88,0

88,0

88,0

n.a.
21,3
0,7
2,0
0,0
n.a.
5,4
117,4

n.a.
21,7
0,7
0,1
0,0
n.a.
0,0
86,2

38,6
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
0,1
0,0
126,7

23,0
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
0,1
–
111,1

20,2
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
0,1
–
108,3

23,8
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
0,1
–
112,8

23,7
0,0
119,4
1,9
10,0
n.a.

20,9
0,0
180,8
0,3
20,9
n.a.

20,9
n.a.
180,8
0,3
7,1
–

12,2
n.a.
167,7
–
1,9
12,7

20,9
n.a.
120,1
–
1,0
25,3

10,5
n.a.
162,5
–
1,0
68,7

7,4
0,5
162,9
280,3

7,9
0,4
231,1
317,3

7,9
0,4
217,3
344,0

7,2
48,1
249,8
360,9

2,7
0,4
170,3
278,6

5,0
0,7
248,4
361,2
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Eget kapital och skulder
SEK miljoner

Revision
Redovisningsstandard
EGET KAPITAL
Aktiekapital
Bundna reserver
Balanserad vinst
Årets resultat
Övrigt tillskjutet kapital
Balanserade vinstmedel inklusive
årets resultat
SUMMA EGET KAPITAL
SKULDER
Långfristiga skulder
Långfristiga räntebärande skulder
Uppskjuten skatteskuld
Övriga avsättningar
Summa långfristiga skulder
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2013–12–31 2014–12–31 2014–12–31 2015–12–31 2015–09–30 2016–09–30
Reviderade
Reviderade
jämförelsejämförelseÖversiktligt Översiktligt
siffror
Reviderad
siffror
Reviderad
granskad
granskad
K3
K3
IFRS
IFRS
IFRS
IFRS

12,8
–
33,5
–4,1
n.a.

12,8
4,1
25,3
15,8
n.a.

12,8
n.a.
n.a.
n.a.
111,1

12,8
n.a.
n.a.
n.a.
111,1

12,8
n.a.
n.a.
n.a.
111,1

12,8
n.a.
n.a.
n.a.
111,1

n.a.
42,2

n.a.
58,0

–49,9
74,1

1,8
125,8

–21,7
102,3

–11,4
112,6

4,1
n.a.
n.a.
4,1

5,2
n.a.
n.a.
5,2

5,2
1,3
6,5
13,0

7,9
4,2
4,5
16,6

5,7
1,2
5,6
12,5

9,8
4,2
2,2
16,1

Kortfristiga skulder
Kortfristiga räntebärande skulder
Leverantörsskulder
Checkräkningskredit
Aktuell skatteskuld
Övriga kortfristiga skulder
Fakturerade ej upparbeta intäkter
Upplupna kostnader och förutbetalda
intäkter
Summa kortfristiga skulder

2,0
85,8
67,4
–
22,0
6,8

2,6
117,7
33,3
–
35,4
7,3

47,2
117,7
n.a.
–
35,4
7,6

3,3
132,2
n.a.
6,4
33,2
–

19,6
81,6
n.a.
3,1
19,7
–

27,9
126,0
n.a.
7,5
29,3
–

46,1
230,0

50,0
246,4

49,0
257,0

43,5
218,5

39,9
163,9

41,8
232,5

Avsättningar
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

4,0
280,3

7,6
317,3

n.a.
344,0

n.a.
360,9

n.a.
278,6

n.a.
361,2
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KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS I SAMMANDRAG
SEK miljoner

Revision
Redovisningsstandard
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Rörelseresultat före finansiella poster
Resultat före skatt
Justering för poster som inte ingår i
kassaflödet
Erhållen ränta
Resultat från andelar i intresseföretag
Resultat från andelar i koncernföretag
Erlagd ränta
Betald inkomstskatt
Kassaflöde från den löpande
verksamheten före förändringar av
rörelsekapital
Ökning (–) Minskning (+) av
exploateringsfastigheter
Ökning (–) Minskning (+) av
rörelsefordringar
Ökning (–) Minskning (+) av
rörelseskulder
Ökning (–) Minskning (+) av
övriga skulder
Kassaflöde från förändringar av
rörelsekapital
KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE
VERKSAMHETEN
INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Förvärv av immateriella
anläggningstillgångar
Avytting av intresseföretag
Avyttring av dotterbolag
Förvärv av materiella a
 nläggnings
tillgångar
Avyttring av materiella anläggnings
tillgångar
Förvärv av finansiella
anläggningstillgångar
Avyttring av finansiella
anläggningstillgångar
KASSAFLÖDE FRÅN
INVESTERINGSVERKSAMHETEN
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Upptagna lån
Amortering av lån
Utbetald utdelning
KASSAFLÖDE FRÅN
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
PERIODENS KASSAFLÖDE
Ingående likvida medel
Utgående likvida medel

2015

Jan–sep
2015

Jan–sep
2016

Reviderad
K3

2014
Reviderade
jämförelsesiffror
IFRS

Reviderad
IFRS

Översiktligt
granskad
IFRS

Översiktligt
granskad
IFRS

2,5
n.a.

22,6
n.a.

n.a.
40,4

n.a.
61,8

n.a.
33,8

n.a.
32,3

31,6
0,9
2,7
–
–4,2
3,2

33,7
0,1
2,8
0,5
–1,8
–0,3

9,4
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
–0,3

5,5
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
–0,3

–3,4
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
–2,3

1,0
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
–4,5

36,8

57,6

49,5

66,9

28,1

28,9

–0,4

2,8

2,8

8,7

–

1,8

44,5

–72,8

–59,0

6,3

60,5

–47,7

–66,5

31,9

49,2

–0,9

–69,2

–11,8

–1,3

17,9

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

–23,7

–20,2

–7,0

14,1

–8,7

–57,7

13,1

37,4

42,5

81,0

19,4

–28,8

n.a.
–
–

n.a.
3,0
0,5

–
n.a.
–

–
n.a.
–

–
n.a.
–

–0,9
n.a.
–

–3,1

–9,0

–25,3

–8,2

–3,5

–4,2

0,1

0,2

0,2

16,3

–

–

n.a.

n.a.

–

–0,1

–0,1

–

n.a.

n.a.

3,5

–

–

–

–3,1

–5,3

–21,6

8,1

–3,5

–5,1

–
–10,5
–

1,7
–34,1
–

13,0
–34,1
–

3,3
–44,6
–

–
–15,8
–

26,5
–
–40,0

–10,5

–32,3

–21,1

–41,3

–15,8

–13,5

–0,5
1,0
0,5

–0,2
0,5
0,4

–0,1
0,5
0,4

47,8
0,4
48,1

0,0
0,4
0,4

–47,4
48,1
0,7

2013
Reviderade
jämförelsesiffror
K3

2014
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UTVALDA NYCKELTAL
Nyckeltalen nedan har hämtats från eller är baserade på den finansiella informationen i Bolagets årsredovisning
2014 (K3), särskilt upprättad finansiella rapport 2015 (IFRS) och delårsrapport januari 2016–september 2016.
Med undantag från nettoomsättning, rörelseresultat, periodens resultat och utgående eget kapital har inga
nyckeltal reviderats eller översiktligt granskats av Bolagets revisor. Nyckeltalen har valts ut för att ge en bättre
förståelse av Bolagets underliggande verksamhet.

Redovisningsstandard1)
Nettoomsättning (SEKm)
Rörelseresultat (SEKm)
Rörelsemarginal
Periodens resultat
Utgående eget kapital
Avkastning på eget kapital
Utgående sysselsatt kapital
Avkastning på sysselsatt kapital
Utgående soliditet
Orderingång (SEKm)
Antal aktier
Vinst per aktie (SEK)
Utdelning per aktie
Antal anställda

2013
K3

2014
K3

2014
IFRS

2015
IFRS

Jan–sep
2015
IFRS

Jan-sep
2016
IFRS

870,6
2,5
0,3%
–4,1
42,2
n.a.
115,7
n.a.
15%

1 044,9
22,6
2,2%
15,7
58,0
31%
99,2
21%
18%

1 020,7
38,8
3,8%
31,8
74,1
55%
126,5
32%
22%

1 125,6
62,6
5,6%
51,7
125,8
52%
136,9
48%
35%

772,1
34,6
4,5%
28,2
102,3
32%
127,6
27%
37%

911,1
32,5
3,6%
26,8
112,6
22%
150,3
23%
31%

877,4
1 528,8
1 528,8
1 086,0
927,6
1 200,8
12 107 103 12 107 103 12 107 103 12 107 103 12 107 103 12 107 103
neg.
1,3
2,6
4,3
2,3
2,2
–
–
–
–
–
3,3
368
341
341
354
356
372

1) I den mån nyckeltalen påverkas av vilken redovisningsstandard som föreligger och/eller är definierade enligt IFRS eller K3, följer de
angivna nyckeltalen samt dess definition angiven redovisningsstandard.
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NYCKELTALSDEFINITIONER
Med undantag för nettoomsättning, periodens
resultat, utgående eget kapital, antal aktier, vinst per
aktie och utdelning per aktie är nyckeltalen inte
definierade enligt IFRS eller K3, vilket innebär att de
inte nödvändigtvis är jämförbara med motsvarande
nyckeltal för liknande bolag. I det fall nyckeltalen inte
är definierade enligt IFRS eller K3 eller att en definition
bedöms öka förståelsen följer deras definition nedan.
Antal aktier
Antal utestående aktier vid periodens slut.
Antal anställda
Antal anställda i Bolaget vid periodens slut.

Orderingång
Summan av värdet på de kontrakt som bokats under
perioden under segmentet byggentreprenad; har
inkluderats för att investerare ska kunna skapa sig en
bild av hur orderboken utvecklats historiskt avseende
nya kontrakt.
Rörelsemarginal
Rörelseresultat i procent av nettoomsättning; rörelsemarginalen visar lönsamheten för rörelsen före
finansiella poster och skatt; har inkluderats för att
investerare ska kunna skapa sig en bild av rörelsens
historiska lönsamhet.
Rörelseresultat
Resultat före finansiella poster och skatt.

Avkastning på eget kapital
Periodens resultat i procent av genomsnittet av
ingående och utgående eget kapital; har inkluderats
för att investerare ska kunna skapa sig en bild av
Bolagets historiska avkastning.
Avkastning på sysselsatt kapital
Periodens rörelseresultat i procent av genomsnittet av
ingående och utgående sysselsatt kapital; har
inkluderats för att investerare ska kunna skapa sig en
bild av Bolagets historiska avkastning.

Utgående eget kapital
Eget kapital vid periodens slut.
Utgående soliditet
Eget kapital i procent av balansomslutningen vid
periodens slut; soliditeten visar hur stor andel av
balansomslutningen som utgörs av eget kapital; har
inkluderats för att investerare ska kunna skapa sig en
bild av Bolagets historiska kapitalstruktur.
Utgående sysselsatt kapital
Sysselsatt kapital vid periodens slut; summan av eget
kapital och långfristiga och kortfristiga räntebärande
skulder inklusive checkräkningskredit.
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KOMMENTARER TILL DEN FINANSIELLA
UTVECKLINGEN
Informationen och kommentarerna i detta avsnitt är
avsedda att underlätta förståelsen för och
utvärderingen av trender och fluktuationer i
ByggPartners operationella resultat och finansiella
ställning. Siffror utan parantes avser balansdagen för
den senaste perioden medan siffror inom parantes
avser balansdagen för motsvarande period för föregående år, om inte annat anges.
I samband med Prospektet har en finansiell rapport
för räkenskapsåret 2015, med jämförelsesiffror för
räkenskapsåret 2014, upprättats i enlighet med
International Financial Reporting Standard så som den
antagits av EU (”IFRS”) för att öka jämförbarheten i den
historiska finansiella informationen. Det innebär dock
inte att den finansiella informationen avseende
räkenskapsåren 2013 och 2014, vilket rapporterats
enligt K3, är direkt jämförbar med senare finansiell
information vilken rapporteras enligt IFRS.

OMSÄTTNING OCH RESULTAT
Jämförelse mellan perioden januari 2016–september
2016 (IFRS) och januari 2015–september 2015 (IFRS)
Nettoomsättningen uppgick till SEK 911,1 miljoner
(SEK 772,1 miljoner), en ökning om cirka 18 procent
vilket framför allt kan hänföras till segmenten
byggentreprenad och byggservice. Flera större projekt i
såväl Uppsala som i Stockholm går med full
produktionstakt vilket visar sig i en ökad omsättning.
Vidare har segmentet byggservice ökat kraftigt i
Dalarna. Ökningen inom byggservice är en effekt av ett
målinriktat arbete där fokus varit att öka marknadsandelen i Dalarna genom bearbetning av såväl nya
kunder som nya närliggande geografiska områden.
Produktions- och driftskostnaderna uppgick till SEK
858,9 miljoner (SEK 718,6 miljoner), en ökning om
cirka 20 procent. Periodens bruttoresultat uppgick till
SEK 52,2 miljoner (SEK 53,5 miljoner), en minskning
om cirka två procent.
Försäljnings- och administrationskostnader
uppgick till SEK 19,7 miljoner (SEK 18,9 miljoner), en
ökning om cirka fyra procent. Försäljnings- och
administrationskostnader uppgick till cirka 2,2 procent
av nettoomsättningen, vilket är en förbättring jämfört
med motsvarande period föregående år då de uppgick
till 2,4 procent av nettoomsättningen. Rörelseresultatet uppgick till SEK 32,5 miljoner (SEK 34,6
miljoner), en minskning om cirka sex procent.
Finansiella intäkter uppgick till SEK 0,2 miljoner
(SEK 0 miljoner). Finansiella kostnader uppgick till
SEK 0,4 miljoner (SEK 0,8 miljoner).
Periodens skattekostnad uppgick till SEK 5,5
miljoner (SEK 5,5 miljoner). Periodens resultat uppgick
till SEK 26,8 miljoner (SEK 28,3 miljoner), en
minskning om cirka 5 procent.
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Jämförelse mellan räkenskapsåren 2015 (IFRS) och
2014 (IFRS)
Nettoomsättningen uppgick till SEK 1 125,6 miljoner
(SEK 1 020,7 miljoner), en ökning om cirka tio procent
vilket framför allt kan hänföras till volymökning inom
segmenten byggentreprenad och byggservice.
Produktions- och driftskostnaderna uppgick till
SEK 1 037,4 miljoner (SEK 956,9 miljoner), en ökning
om cirka åtta procent. Periodens bruttoresultat
uppgick till SEK 88,2 miljoner (SEK 63,8 miljoner), en
ökning om cirka 38 procent.
Försäljnings- och administrationskostnader
uppgick till SEK 25,6 miljoner (SEK 25,0 miljoner), en
ökning om cirka tre procent. Då Bolaget redan tidigare
år byggt koncernstaber och organisation för att klara
en omsättning överstigande en miljard så möjliggjorde
detta en bibehållen kostnadsbas trots ökningen i
nettoomsättningen. Rörelseresultatet uppgick till
SEK 62,6 miljoner (SEK 38,8 miljoner), en ökning om
cirka 61 procent.
Finansiella intäkter uppgick till cirka SEK 19 000
(SEK 3,4 miljoner), en minskning om cirka 99 procent
på grund av att de finansiella intäkterna under 2014
till största del bestod av resultat från andelar från
intressebolag och koncernbolag; motsvarande intäkter
fanns inte under 2015. Finansiella kostnader uppgick
till SEK 0,9 miljoner (SEK 1,8 miljoner), en halvering av
kostnaderna vilket föranleddes av ett positivt kassaflöde vilket gjorde att Bolaget kunde vara obelånat
under stor del av 2015.
Periodens skattekostnad uppgick till SEK 10,0
miljoner (SEK 8,6 miljoner). Periodens resultat uppgick
till SEK 51,8 miljoner (SEK 31,8 miljoner), en ökning
om cirka 63 procent.
Jämförelse mellan räkenskapsåren 2014 (K3) och
2013 (K3)
Nettoomsättningen uppgick till SEK 1 044,9 miljoner
(SEK 870,6 miljoner), en ökning om cirka 20 procent
vilket framför allt kan hänföras till volymökning inom
segmenten byggentreprenad och byggservice.
Produktions- och driftskostnaderna uppgick till SEK
997,3 miljoner (SEK 844,5 miljoner), en ökning om
cirka 18 procent. Av produktions- och driftskostnaderna utgjorde SEK 8,7 miljoner (SEK 9,0
miljoner) avskrivningar på materiella anläggningstillgångar och SEK 24,3 miljoner (SEK 24,3 miljoner)
goodwillavskrivningar. Periodens bruttoresultat uppgick
till SEK 47,6 miljoner (SEK 26,1 miljoner), en ökning
om cirka 82 procent.
Försäljnings- och administrationskostnader
uppgick till SEK 25,0miljoner (SEK 23,7 miljoner), en
ökning om cirka fem procent. Försäljnings- och
administrationskostnader uppgick till cirka 2,4 procent
av nettoomsättningen, vilket är en förbättring jämfört
med motsvarande period föregående år då de uppgick
till 2,7 procent av nettoomsättningen. Rörelseresultatet uppgick till SEK 22,6 miljoner (SEK 2,5
miljoner), en ökning om cirka 796 procent.
Räntekostnader och liknande poster uppgick till
SEK 1,8 miljoner (SEK 4,2 miljoner), en minskning om
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cirka 57 procent vilket kan hänföras till Bolagets
positiva kassaflöde under perioden.
Periodens skattekostnad uppgick till SEK 8,4
miljoner (SEK 6,0 miljoner). Periodens resultat uppgick
till SEK 15,8 miljoner (SEK –4,1 miljoner).

takten under det sista kvartalet 2015. Summa
omsättningstillgångar uppgick till SEK 249,8 miljoner
(SEK 217,3 miljoner), en ökning om cirka 15 procent.
Bolagets balansomslutning uppgick till SEK 360,9
miljoner (SEK 344,0 miljoner).

TILLGÅNGAR

Jämförelse mellan 31 december 2014 (K3) och
31 december 2013 (K3)
Goodwill uppgick till SEK 63,7 miljoner (SEK 88,0
miljoner), en minskning med periodens goodwillavskrivning om SEK 24,3 miljoner. Summa
anläggningstillgångar uppgick till SEK 86,2 miljoner
(SEK 117,4 miljoner).
Exploateringsfastigheter uppgick till SEK 20,9
miljoner (SEK 23,7 miljoner), en minskning om cirka
tolv procent vilket kan hänföras till en försäljning av
fastigheter vars bokförda värde uppgick till SEK 2,8
miljoner. Kundfordringar uppgick till SEK 180,8
miljoner (SEK 119,4 miljoner). Övriga kortfristiga
fordringar består framför allt av reversfordringar som
betalades i inledningen av 2015 och uppgick till SEK
20,9 miljoner (SEK 10,0 miljoner), en ökning om cirka
109 procent. Summa omsättningstillgångar uppgick
till SEK 231,1 miljoner (SEK 162,9 miljoner), en
ökning om cirka 42 procent.
Bolagets balansomslutning uppgick till SEK 317,3
miljoner (SEK 280,3 miljoner).

Jämförelse mellan 30 september 2016 (IFRS) och
30 september 2015 (IFRS)
Materiella anläggningstillgångar uppgick till SEK 23,8
miljoner (SEK 20,2 miljoner). Materiella anläggningstillgångar består framför allt av ställningsmaterial,
entreprenadmaskiner och fordon finansierade av
finansiell leasing. Goodwill uppgick till SEK 88,0
miljoner (SEK 88,0 miljoner). Summa anläggningstillgångar uppgick till SEK 112,8 miljoner (SEK 108,3
miljoner).
Exploateringsfastigheter uppgick till SEK 10,5
miljoner (SEK 20,9 miljoner), en minskning om cirka
50 procent vilket kan hänföras till en försäljning av
lagerfastigheter i såväl Nykvarns kommun och i
Järfälla kommun vars bokförda värde uppgick till
SEK 10,4 miljoner. Kundfordringar uppgick till
SEK 162,5 miljoner (SEK 120,1 miljoner), en ökning
om cirka 35 procent. Övriga kortfristiga fordringar
består framför allt av reversfordran och uppgick till
SEK 1,0 miljon (SEK 1,0 miljon). Likvida medel
uppgick till SEK 0,7 miljoner (SEK 0,4 miljoner).
Summa omsättningstillgångar uppgick till SEK 248,4
miljoner (SEK 170,3 miljoner), en ökning om cirka
46 procent.
Bolagets balansomslutning uppgick till SEK 361,2
miljoner (SEK 278,6 miljoner).
Jämförelse mellan 31 december 2015 (IFRS) och
31 december 2014 (IFRS)
Materiella anläggningstillgångar uppgick till SEK 23,0
miljoner (SEK 38,6 miljoner), en minskning om cirka
40 procent vilket kan hänföras till en försäljning av en
fastighet som beroende på övergången till IFRS
bedömdes tillhöra koncernen, vars bokförda värde
uppgick till SEK 16,3 miljoner. Goodwill uppgick till
SEK 88,0 miljoner (SEK 88,0 miljoner); ingen
nedskrivning gjordes under räkenskapsåret 2015 efter
att prövning om nedskrivning visade att värdet bestod.
Summa anläggningstillgångar uppgick till SEK 111,1
miljoner (SEK 126,7 miljoner).
Exploateringsfastigheter uppgick till SEK 12,2
miljoner (SEK 20,9 miljoner), en minskning om cirka
41 procent vilket kan hänföras till en försäljning av
fastigheter under 2015 belägna dels i Nykvarns
kommun och dels i Järfälla kommun vars bokförda
värde uppgick till SEK 8,7 miljoner. Kundfordringar
uppgick till SEK 167,7 miljoner (SEK 180,8 miljoner).
Övriga kortfristiga fordringar består framför allt av
fordringar tillhörande försäljning av två fastigheter
vilket betalades i början av 2016 och uppgick till SEK
1,9 miljoner (SEK 7,1 miljoner), en minskning om cirka
73 procent. Likvida medel uppgick till SEK 48,1
miljoner (SEK 0,4 miljoner); förändringen kan förklaras
av att Bolaget arbetat aktivt med att höja fakturerings

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Jämförelse mellan 30 september 2016 (IFRS) och
30 september 2015 (IFRS)
Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat
uppgick till SEK –11,4 miljoner (SEK –21,7 miljoner),
förändringen är hänförlig till periodens resultat och
utdelningen till Bolagets aktieägare; utdelningen
minskade Balanserade vinstmedel inklusive årets
resultat om SEK 40 miljoner. Övriga poster under eget
kapital förblev oförändrade mellan balansdagarna.
Bolagets totala egna kapital uppgick till SEK 112,6
miljoner (SEK 102,3 miljoner).
Långfristiga räntebärande skulder uppgick till
SEK 9,8 miljoner (SEK 5,7 miljoner), en ökning med
SEK 4,0 miljoner vilket kan förklaras av upptagande av
nya lån i samband med köp av tre stycken
entreprenadmaskiner. Övriga avsättningar uppgick till
SEK 2,2 miljoner (SEK 5,6 miljoner), en minskning om
SEK –3,4 miljoner vilket avser under 2015 utförda
åtaganden reserverade under 2014. Bolagets totala
långfristiga skulder uppgick till SEK 16,1 miljoner
(SEK 12,5 miljoner).
Kortfristiga räntebärande skulder uppgick till
SEK 27,9 miljoner (SEK 19,6 miljoner) varav SEK
23,4 miljoner (SEK 16,7 miljoner) utgjordes av
checkräkningskredit; ökningen kan hänföras till en
ökning i checkräkningskrediten på grund av ett relativt
försämrat kassaflöde från den löpande verksamheten
samt utdelningen till Bolagets aktieägare under delårs
perioden 2016. Leverantörsskulder uppgick till
SEK 126,0 miljoner (SEK 81,6 miljoner), en ökning om
tolv procent vilket kan förklaras av den ökade
produktionstakten vilket direkt påverkar nedlagda
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kostnader som till största del faktureras från olika
leverantörer. Bolagets totala kortfristiga skulder
uppgick till SEK 232,5 miljoner (SEK 163,9 miljoner).
Jämförelse mellan 31 december 2015 (IFRS) och
31 december 2014 (IFRS)
Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat
uppgick till SEK 1,8 miljoner (SEK –49,9 miljoner), en
ökning hänförlig till periodens resultat om SEK 51,8
miljoner. Övriga poster under eget kapital förblev
oförändrade mellan balansdagarna. Bolagets totala
egna kapital uppgick till SEK 125,8 miljoner (SEK 74,1
miljoner).
Långfristiga räntebärande skulder uppgick till
SEK 7,9 miljoner (SEK 5,2 miljoner), en ökning med
SEK 2,6 miljoner vilket kan förklaras av upptagande av
nya lån i samband med förvärv av
entreprenadmaskiner. Övriga avsättningar uppgick till
SEK 4,5 miljoner (SEK 6,5 miljoner), en minskning om
SEK 1,9 miljoner vilket avser en förväntan om
minskade kostnader för garantiarbeten. Bolagets
totala långfristiga skulder uppgick till SEK 16,6
miljoner (SEK 13,0 miljoner).
Kortfristiga räntebärande skulder uppgick till
SEK 3,3 miljoner (SEK 47,2 miljoner) varav SEK 0
(SEK 33,3 miljoner) utgjordes av checkräkningskredit.
Leverantörsskulder uppgick till SEK 132,2 miljoner
(SEK 117,7 miljoner), en ökning om tolv procent.
Bolagets totala kortfristiga skulder uppgick till SEK
218,5 miljoner (SEK 257,0 miljoner).
Jämförelse mellan 31 december 2014 (K3) och
31 december 2013 (K3)
Bundna reserver uppgick till SEK 4,1 miljoner
(SEK 0,0 miljoner); tillskottet av bundna reserver avser
kapitalandelen av obeskattade reserver. Balanserad
vinst uppgick till SEK 25,3 miljoner (SEK 33,5
miljoner), en minskning om SEK 8,2 miljoner varav
SEK 4,1 miljoner är hänförligt till periodens resultat för
räkenskapsåret 2013 och resterande SEK 4,1
miljoner bokförts under bundna reserver. Bolagets
totala egna kapital uppgick till SEK 58,0 miljoner (SEK
42,2 miljoner).
Långfristiga räntebärande skulder uppgick till
SEK 5,2 miljoner (SEK 4,1 miljoner), en ökning med
SEK 1,2 miljoner vilket kan förklaras av upptagande av
nya lån i samband med investeringar av fordon som
finansieras via finansiell leasing.
Leverantörsskulder uppgick till SEK 117,7 miljoner
(SEK 85,8 miljoner), en ökning om 37 procent.
Bolagets totala kortfristiga skulder uppgick till SEK
246,4 miljoner (SEK 230,0 miljoner).

KASSAFLÖDE
Jämförelse mellan perioden januari 2016–september
2016 (IFRS) och januari 2015–september 2015 (IFRS)
Kassaflödet uppgick till SEK –47,4 miljoner (SEK 0,0
miljoner). Under perioden redovisades ett kassaflöde
från den löpande verksamheten om SEK –28,8
miljoner (SEK 19,4 miljoner), varav SEK –57,7 miljoner
(SEK –8,7 miljoner) avser kassaflöde från förändringar
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av rörelsekapital. Kassaflödet från investeringsverksamheten under räkenskapsåret 2016 uppgick till
SEK –5,1 miljoner, varav SEK –4,2 miljoner avsåg
förvärv av fordon som finansierats med finansiell
leasing. Kassaflödet från investeringsverksamheten
under räkenskapsåret 2015 uppgick till SEK –3,5
miljoner, varav SEK –3,5 miljoner avsåg främst förvärv
av fordon finansierade via finansiell leasing. Kassa
flödet från finansieringsverksamheten uppgick till
SEK –13,5 miljoner (SEK –15,8 miljoner); under
perioden utbetaldes utdelning till Bolagets aktieägare
om SEK 40 miljoner och nya lån om SEK 26,5 miljoner
togs upp; under motsvarande period 2015
amorterades lån om SEK 15,8 miljoner.
Jämförelse mellan räkenskapsåren 2015 (IFRS) och
2014 (IFRS)
Kassaflödet uppgick till SEK 47,7 miljoner (SEK –0,1
miljoner). Under perioden redovisades ett kassaflöde
från den löpande verksamheten om SEK 81,0 miljoner
(SEK 42,5 miljoner), varav SEK 14,0 miljoner
(SEK –7,0 miljoner) avser kassaflöde från förändringar
av rörelsekapital. Kassaflödet från
investeringsverksamheten under räkenskapsåret
2015 uppgick till SEK 8,1 miljoner, varav SEK –8,2
miljoner avsåg förvärv av tre entreprenadmaskiner
samt fordon som finansierats med finansiell leasing
och SEK 16,3 miljoner avsåg en försäljning av en
fastighet. Kassaflödet från investeringsverksamheten
under räkenskapsåret 2014 uppgick till SEK –21,6
miljoner, varav SEK –16,3 miljoner avsåg förvärv av en
fastighet, SEK –9,0 avsåg förvärv av maskiner och
inventarier och SEK 3,5 miljoner försäljning av
intressebolag och koncernbolag. Kassaflödet från
finansieringsverksamheten uppgick till SEK –41,3
miljoner (SEK –21,1 miljoner) och bestod till största
del av amortering av lån. Under räkenskapsåret togs
ett nytt lån om SEK 13,0 miljoner.
Jämförelse mellan räkenskapsåren 2014 (K3) och
2013 (K3)
Kassaflödet uppgick till SEK –0,1 miljoner (SEK –0,5
miljoner). Under perioden redovisades ett kassaflöde
från den löpande verksamheten om SEK 37,5 miljoner
(SEK 13,1 miljoner), varav SEK –20,2 miljoner
(SEK –23,7 miljoner) avser kassaflöde från
förändringar av rörelsekapital. Kassaflödet från
investeringsverksamheten under räkenskapsåret
2014 uppgick till SEK –5,3 miljoner, varav SEK –9,0
miljoner avsåg förvärv av ställningsmaterial och fordon
finansierade med finansiell leasing och SEK 3,0
miljoner avsåg en försäljning av andelar i
intresseföretag. Kassaflödet från
investeringsverksamheten under räkenskapsåret
2013 uppgick till SEK –3,1 miljoner, varav SEK –1,1
miljoner avsåg förvärv av ställningsmaterial och
SEK –2,0 miljoner avsåg förvärv av fordon finansierade
med finansiell leasing. Kassaflödet från
finansieringsverksamheten uppgick till SEK –32,3
miljoner (SEK –10,5 miljoner) och bestod till största
del av amortering av lån.
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OPERATIONELL OCH FINANSIELL ÖVERSIKT
Informationen och kommentarerna i detta avsnitt är avsedda att underlätta förståelsen för och
utvärderingen av trender och fluktuationer i ByggPartners operationella resultat och finansiella ställning.

KONCERNÖVERSIKT

OMSÄTTNING OCH LÖNSAMHET
Omsättning, SEK miljoner

EBITA-marginal, %
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–6
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Not: EBITA härleds i tabell i efterföljande avsnitt.
1) Räkenskapsåret löper från 1 juli–30 juni.
2) Räkenskapsåret inkluderar 18 månader, löper från 1 juli–31 december.
Källa: Bolagets reviderade årsredovisningar för respektive period.

Mellan åren 2004 och 2015 har Bolagets omsättning
vuxit från SEK 474 miljoner till SEK 1 101 miljoner,
vilket motsvarar en genomsnittlig årlig tillväxtakt om
cirka åtta procent. Under lejonparten av perioden har
Bolaget uppnått en EBITA-marginal överstigande fem
procent.
År 2010 förvärvades BOL Entreprenad i Stockholm,
vilket hade en positiv effekt på Bolagets omsättning
under 2011; omsättningen växte från SEK 695 miljoner
2010 till SEK 1 294 miljoner 2011, en ökning om cirka
86 procent. Kombinationen av ett stort förvärv och

inflödet av nya kontrakt ledde till att lönsamheten sjönk
under de efterföljande åren. B
 olaget hade under
perioden 2011 till 2013 ett flertal isolerade projekt i
Stockholm som var förlust-bringande. Som följd vidtog
ledningen åtgärder, vilket fick effekt på Bolagets
omsättning, i form av striktare r utiner och beslutsvägar
för kalkylering, anbudsgivning och det gjordes även
vissa lednings- och personal-förändringar, där till
exempel Bolaget anställde en ny VD.
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SEK miljoner
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Not: EBITA härleds i tabell i efterföljande avsnitt.
Källa: Bolagets reviderade årsredovisningar samt delårsrapporter för respektive period. Delårsrapporterna för Q3 2015 samt Q3 2016 är översiktligt granskade.
Delårsrapporterna för övriga kvartal är ej reviderade eller översiktligt granskade.

Omsättningen för rullande tolv månader har vuxit från
SEK 871 miljoner per utgången av december 2013 till
SEK 1 265 miljoner per utgången av september 2016,
motsvarande en genomsnittlig årlig tillväxttakt om
cirka 15 procent. Tillväxten kan till största del
hänföras till tillväxten i regionerna Stockholm och
Uppsala inom segmentet byggentreprenad.

72

Historiskt har Bolagets omsättning och lönsamhet
varit säsongsberoende där första halvåret tenderar att
visa en lägre omsättning och lönsamhet jämfört med
andra halvåret. Bolagets ledning anser att det är ett
naturligt förekommande inom byggindustrin då årets
första hälft oftast har högre produktionskostnader på
grund av väderlek samt fler helgdagar vilket kan
hämma byggandet. Bolagets ledning uppskattar att
denna tendens kommer att fortsätta framgent.
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inskränker användbarheten av EBITA som resultatmått.
De skillnader som kan härledas från respektive byte av
redovisningsstandard påverkar i största mån endast
rörelseresultatet.
Framgent har Bolaget valt att ersätta EBITA som
internt resultatmått med EBIT, då avskrivningar av
immateriella tillgångar under IFRS inte förekommer.
Nedan härleds EBITA för respektive period som
visas i respektive graf i avsnitt ”Operationell och
finansiell översikt – Koncernöversikt – Omsättning och
lönsamhet”.

EBITA – ett alternativt nyckeltal
EBITA definieras som rörelseresultat före avskrivningar
av immateriella tillgångar. Under perioden 1 juli 2003–
30 september 2016 har avskrivningar av immateriella
tillgångar utgjorts av goodwillavskrivningar. Nyckeltalet
har valts att visas för att investerare ska kunna skapa
sig en bild av Bolagets historiska lönsamhet före
avskrivningar av immateriella tillgångar.
Då Bolaget bytt redovisningsstandard mellan åren
2013 och 2014 (K3) samt mellan åren 2015 och
2016 (IFRS) kan den historiska jämförbarheten vara
inskränkt. Bolaget anser dock att de skillnader som
kommer från byte av redovisningsstandard inte

SEK miljoner
Rörelseresultat
+ Avskrivningar
(immateriella
tillgångar)
= EBITA

2006/
2007
2003/ 2004/ 2005/
20041) 20051) 20061) (18mån)2)
26,0
19,9
35,9
50,8

1,8
27,7

1,8
21,6

0,9
36,8

13,4
64,2

2008
27,1

2009
44,4

2010
3,9

2011
-48,3

2012
-66,0

2013
14,2

2014
22,6

2015
30,5

8,9
36,0

8,9
53,3

9,5
13,5

12,2
–36,1

12,2
–53,8

12,2
26,4

24,3
46,9

24,1
54,6

1) Räkenskapsåret löper från 1 juli–30 juni.
2) Räkenskapsåret inkluderar 18 månader, löper från 1 juli–31 december.
Källa: Bolagets reviderade årsredovisningar för respektive period.

2013
SEK miljoner
Rörelseresultat
+ Avskrivningar
(immateriella
tillgångar)
= EBITA
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Q41)
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9,0 10,5
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3,0
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3,0
7,2

3,2
7,6

6,0
6,1

6,1 6,0 6,2
9,1 15,0 16,7

6,0
11,6

2016

Q2
Q3 Q41)
3,2 –0,3 22,0

Q1
10,4

Q3
Q2 (IFRS)
3,7
6,3

6,1
9,3

6,0
16,4

6,1
9,8

6,0 6,0
5,7 28,0

0,0
6,3

1) Fjärde kvartalet för respektive år har räknats ut genom att subtrahera första, andra och tredje kvartalet från helåret.
Källa: Bolagets reviderade årsredovisningar samt delårsrapporter för respektive period. Delårsrapporterna för Q3 2015 samt Q3 2016 är översiktligt granskade.
Delårsrapporterna för övriga kvartal är ej reviderade eller översiktligt granskade.
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GEOGRAFISK FÖRDELNING

KUND-/BYGGNADSTYP

Nedan visas den historiska geografiska fördelningen
av Bolagets omsättning. Från 2013 till och med
utgången av tredje kvartalet 2016 har omsättning,
hänförlig till regionerna Stockholm och Uppsala, ökat
jämfört med övriga geografiska marknader. Den
absoluta tillväxten har dock varit positiv i alla
geografiska marknader förutom i Mälardalen.

Nedan visas den historiska fördelningen av
omsättningen per kund-/byggnadstyp. Bostäder har
under de senare åren varit den största byggnadstypen,
vilket kan framför allt hänföras till tillväxten i Uppsala
som nästan uteslutande bestått av
bostadsproduktion.
Procent av omsättning
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Stockholm
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Uppsala
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Bostäder
Källa: Oreviderad internredovisning.

1) Inkluderar enbart segmenten byggentreprenad och
byggservice.
Källa: Oreviderad internredovisning.

Boson 1
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ORDERINGÅNG OCH ORDERBOKENS UTVECKLING
ByggPartner har haft en tillväxt av både orderingången och orderboken under de senaste tre åren. Orderingången
2013 uppgick till SEK 877 miljoner. Per 30 september 2016 uppgick orderingången för de senaste tolv månaderna
till SEK 1 384 miljoner, vilket motsvarar en årlig tillväxttakt om cirka 18 procent under perioden. Under motsvarande
period har orderbokens värde ökat med en årlig tillväxttakt om 33 procent och uppgick till SEK 1 404 miljoner per
30 september 2016.
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Orderingång STM

Orderbok

Not: ”STM” = Senaste tolv måndaderna.
1) Skiljer sig från värde (SEK 1 529 miljoner) rapporterad i årsredovisningen (2014 K3) på grund av redovisningsprinciper.
Källa: Oreviderad internredovisning.

Orderboken bestod per 30 september 2016 av 45 kontrakt. Även då Bolaget har ett antal stora kontrakt anser
Bolagets ledning att de är väl diversifierade och inte beroende av enskilda kunder.

Procent av orderbokens värde
10

18% (utanför skalan)

8
6
4
2
0

Kontrakt i orderboken (sep 2016)
Partneringkontrakt

Vanliga kontrakt

Not: Inkluderar endast kontrakt inom byggentreprenad.
Källa: Oreviderad internredovisning.
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SEGMENTSREDOVISNING
I samband med Bolagets övergång till redovisningsstandarden IFRS, från tidigare K3, har Bolaget
upprättat segmentsredovisning. Nedan följer utvald finansiell information per segment (byggentreprenad,
byggservice, byggnadsställningar). Den finansiella informationen för räkenskapsåret 2015 (IFRS) är
hämtad från Bolagets finansiella rapport 2015 (IFRS), vilken har upprättats i samband med detta
Prospekt, och är reviderad av Bolagets revisor. Den finansiella informationen för räkenskapsåret 2014
(IFRS) är reviderad av Bolagets revisor och har hämtats från jämförelsesiffrorna i den finansiella
rapporten för räkenskapsåret 2015 (IFRS). Den finansiella informationen för delårsperioden 1 januari
2015–30 september 2015 samt delårsperioden 1 januari 2016–30 september 2016 är hämtad från
Bolagets delårsrapport för perioden 1 januari 2016–30 september 2016 (IFRS), vilken är översiktligt
granskad av Bolagets revisor. Ovannämnda finansiella rapporter är upprättade i enlighet med
International Financial Reporting Standard så som den antagits av EU (”IFRS”).

Segmentsredovisning (IFRS), SEK miljoner
BYGGENTREPRENAD
Summa intäkter
Bruttoresultat
Rörelseresultat
Resultat före skatt
Årets resultat

2014

2015

Jan–sep 2015

Jan–sep 2016

914,6
53,4
31,7
34,6
28,0

949,7
67,2
43,7
43,4
37,7

641,9
n.a.
20,9
n.a.
n.a.

791,2
n.a.
24,7
n.a.
n.a.

BYGGSERVICE
Summa intäkter
Bruttoresultat
Rörelseresultat
Resultat före skatt
Årets resultat

89,9
4,2
4,2
4,2
3,5

112,8
5,0
5,0
5,0
4,2

74,3
n.a.
1,9
n.a.
n.a.

96,9
n.a.
5,8
n.a.
n.a.

BYGGNADSSTÄLLNINGAR
Summa intäkter
Bruttoresultat
Rörelseresultat
Resultat före skatt
Årets resultat

53,8
7,5
4,2
4,2
4,2

54,0
7,9
5,7
5,7
5,1

40,8
n.a.
3,6
n.a.
n.a.

35,3
n.a.
2,9
n.a.
n.a.

Segmentet byggentreprenad har ökat omsättningen
från SEK 914,6 miljoner till SEK 949,7 miljoner mellan
åren 2014 och 2015, vilket motsvarar ökning om
4 procent. Under samma period ökade rörelseresultatet från SEK 31,7 miljoner till SEK 43,7
miljoner, motsvarande en ökning om cirka 38 procent.
Under delårsperioden 1 januari 2015–30 september
2015 jämfört med samma period under
räkenskapsåret 2016 har omsättningen ökat från SEK
641,9 miljoner till SEK 791,2 miljoner, en ökning om
cirka 23 procent som kan hänföras till samtliga
regioner där ByggPartnerbedriver sin verksamhet.
Segmentet byggservice har ökat omsättningen
från SEK 89,9 miljoner till SEK 112,8 miljoner mellan
åren 2014 och 2015, vilket motsvarar en ökning om
cirka 26 procent. Tillväxten kan hänföras till främst
områdena kring Borlänge och Falun. Under delårs
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perioden 1 januari 2015–30 september 2015 jämfört
med samma period under räkenskapsåret 2016 har
omsättningen ökat från SEK 74,3 miljoner till
SEK 96,9 miljoner, en ökning om cirka 30 procent
som kan hänföras till samtliga områden där
byggservice bedriver verksamhet i Dalarna.
Segmentet byggnadsställningar har uppvisat en
oförändrad omsättning mellan åren 2014 och 2015.
Rörelseresultatet för motsvarande period ökade från
SEK 4,2 miljoner till SEK 5,7 miljoner, en ökning om
cirka 37 procent. Den förbättrade lönsamheten kan
hänföras till en förbättrad bruttomarginal i de enskilda
projekten i kombination med relativt lägre fasta
kostnader. Under delårsperioden 1 januari 2015–
30 september 2015 jämfört med samma period under
räkenskapsåret 2016 har omsättningen minskat från
SEK 40,8 miljoner till SEK 35,3 miljoner.
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KAPITALSTRUKTUR, SKULDSÄTTNING
OCH ANNAN FINANSIELL INFORMATION
EGET KAPITAL OCH SKULDSÄTTNING

NETTOSKULDSÄTTNING

Tabellerna nedan redovisar Bolagets kapitalisering och
skuldsättning per 30 september 2016. Informationen
som presenteras nedan bör läsas tillsammans med
”Kommentarer till den finansiella utvecklingen” och
Bolagets finansiella rapporter med tillhörande noter
som är införlivade till detta Prospekt genom hänvisning.

Per 30 september 2016 uppgick Bolagets netto
skuldsättning till SEK 10,7 miljoner. De räntebärande
skulderna uppgår till SEK 37,7 miljoner och avser
checkräkningskredit samt finansiell leasingskuld. Per
30 september 2016 hade ByggPartner inga
ansvarsförbindelser. I övrigt har Bolaget inte någon
indirekt skuldsättning eller några eventualförpliktelser.

KAPITALISERING
Det egna kapitalet uppgick per 30 september 2016 till
SEK 112,6 miljoner, vilket motsvarade en soliditet om
cirka 31,2 procent. Bolaget har en avtalad checkkredit
om SEK 60 miljoner. Bolagets kortfristiga skulder
uppgick till SEK 232,5 miljoner. Bolagets räntebärande
långfristiga skulder uppgick till SEK 9,8 miljoner.
Likvida medel inklusive outnyttjad del av checkkrediten
uppgick till SEK 37,3 miljoner.
Per 30 september
SEK miljoner
2016
Kortfristiga skulder (inklusive kortfristig del av långfristiga
räntebärande skulder)
Mot borgen
–
Mot säkerhet
27,9
Utan garanti/borgen eller annan
säkerhet
204,6
Summa kortfristiga skulder
232,5
Långfristiga skulder
Mot borgen
Mot säkerhet
Utan garanti/borgen eller annan
säkerhet
Summa långfristiga skulder
Summa kortfristiga och
långfristiga skulder

248,6

Eget kapital
Aktiekapital
Övrigt tillskjutet kapital
Övriga reserver
Balanserade vinstmedel
Summa eget kapital

12,8
111,1
–
–11,4
112,5

–
9,8
6,3
16,1

SEK miljoner
(A) Kassa
(B) Likvida medel
(C) Lätt realiserbara värdepapper
(D) Likviditet (A) + (B) + (C)
(E) Kortfristiga fordringar
(F) Kortfristiga bankskulder
(G) Kortfristig andel av långfristig
skuld
(H) Andra kortfristiga skulder
(I) Summa kortfristiga skulder
(F) + (G) + (H)

Per 30 september
2016
–
0,7
–
0,7
237,2
23,4
4,5
204,6
232,5

(J) Netto kortfristig skuldsättning
(I) – (E) – (D)

–5,4

(K)
(L)
(M)
(N)

9,8
–
6,3
16,1

Långfristiga banklån
Emitterade obligationer
Andra långfristiga skulder
Långfristig skuldsättning
(K) + (L) + (M)

(O) Nettoskuldsättning (J) + (N)

10,7
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IMMATERIELLA TILLGÅNGAR
Immateriella tillgångar uppgick per 30 september
2016 till SEK 88,9 miljoner och utgörs huvudsakligen
av goodwill uppgående till SEK 88,0 miljoner samt
övriga immateriella tillgångar.

MATERIELLA TILLGÅNGAR
Materiella tillgångar uppgick per 30 september 2016
till SEK 23,8 miljoner och utgörs huvudsakligen av
ställningsmaterial och fordon finansierade med
finansiell leasing uppgående till SEK 21,5 miljoner
och entreprenadmaskiner och utrustning till
SEK 2,3 miljoner.
Totalt leasade tillgångar uppgår per 30 september
2016 till SEK 13,5 miljoner och utgörs uteslutande av
fordon som finansierats med finansiell leasing.

PÅGÅENDE OCH BESLUTADE
INVESTERINGAR
ByggPartner har inga pågående investeringar och har
heller inte genomfört några investeringar under 2016
utöver vad som framgår nedan. Bolaget har inte
beslutat om att genomföra några investeringar
framöver. Under 2016 uppgick investeringarna till SEK
5,1 miljoner varav SEK 4,2 miljoner avsåg förvärv av
fordon som finansierats med finansiell leasing och
SEK 0,9 miljoner avsåg aktiverat arbete.

RÖRELSEKAPITAL
Styrelsen gör bedömningen att rörelsekapitalet är
tillräckligt för Koncernens aktuella behov under den
kommande tolvmånadersperioden efter dagen för
detta Prospekt. ByggPartners rörelsekapital är främst
kopplat till Bolagets tillväxt, operativa kassaflöden och
kapitalbindning. Kapitalbindingen utgörs främst av
leverantörsskulder och upparbetade men ej
fakturerade intäkter. ByggPartners rörelsekapital
säkerställs genom en kombination av Bolagets likvida
medel och kassaflöde från den löpande
verksamheten.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER DEN
30 SEPTEMBER 2016
Sedan den 30 september 2016 har följande
väsentliga händelser inträffat:
■■ Bolaget har som en av fyra entreprenörer tilldelats
två avtalskontrakt med Uppsalahem omfattande
ramavtal avseende mindre förnyelse och
ombyggnad av projekt upp till SEK 40 miljoner och
ramavatal avseende förnyelse och ombyggnad av
projekt över SEK 40 miljoner.
■■ Helena Skåntorp utsåg till ny styrelseledamot i
Bolaget på extra bolagsstämma i oktober 2016.

Tore Hallersbo utsågs till ny styrelseledamot i
Bolaget på extra bolagsstämma i november 2016.1)
■■ ByggPartner tecknade två nya ramavtal avseende
strategisk Partnering med Uppsalahem i november
2016.
■■ ByggPartner skrev avsiktsförklaring med Stiftelsen
Danviks Hospital i november 2016. Projektet är en
nyproduktion av två vårdbyggnader inom stiftelsens
fastighet i Nacka.
■■

Utöver dessa händelser har inga väsentliga
förändringar inträffat avseende Koncernens finansiella
ställning sedan den 30 september 2016.

TENDENSER
Under 2016 har de generella marknadstrenderna
fortsatt i en takt som inte väsentligt skiljer sig mot den
historiska utvecklingen, vilket beskrivs i avsnittet
”Marknadsbeskrivning”.
Den 1 januari 2016 sänktes avdraget för
reparation, ombyggnad och tillbyggnad (ROT-avdraget)
vilket kan komma att påverka privatpersoners
investeringar i reparation, ombyggnad och tillbyggnad
av bostad. ByggPartner bedömer att de inte kommer
påverkas av beslutet då Bolagets kunder i huvudsak
inte är privatpersoner.
I mars 2016 fattade riksdagen beslut om
införande av nya regler avseende amortering av
bostadslån. Detta kan komma att ha en negativ
inverkan på privatpersoners betalningsförmåga och
kan i förlängningen påverka bostadspriserna negativt.
För att gynna nybyggandet och inte minska
investeringar i nya bostäder har lagstiftaren inrymt ett
undantag för nyproduktion vilket innebär att de första
köparna av nybyggda bostäder tillåts fem år av
amorteringsfrihet. Bolaget bedömer att de inte
kommer väsentligt påverkas av beslutet.
Förutom vad som anges i Prospektet finns det,
såvitt styrelsen känner till, inga kända tendenser,
osäkerhetsfaktorer, potentiella fordringar eller andra
krav, åtaganden eller händelser som kan förväntas ha
en väsentlig inverkan på Bolagets framtidsutsikter.
ByggPartner känner heller inte till några offentliga,
ekonomiska, skattepolitiska, penningpolitiska eller
andra politiska åtgärder som, direkt eller indirekt,
väsentligt påverkat eller väsentligt skulle kunna
påverka Bolagets verksamhet. Bolagets verksamhet
är dock förknippad med risker. I avsnittet
”Riskfaktorer” presenteras ett antal övergripande
riskfaktorer som bedöms kunna ha betydelse för
ByggPartners verksamhet, finansiella ställning och
framtidsutsikter.

1) Beslutet är emellertid villkorat av att noteringen på Nasdaq First North Premier genomförs.
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STYRELSE
Enligt ByggPartners bolagsordning ska styrelsen bestå av lägst tre och högst tio bolagsstämmovalda ledamöter,
utan suppleanter. Styrelsen består för närvarande av sju ledamöter valda för tiden intill slutet av årsstämman 2017.
Samtliga styrelseledamöter, förutom Helana Skåntorp och Tore Hallersbo, utsågs till styrelseledamöter på
årsstämman den 26 april 2016. Helena Skåntorp och Tore Hallersbo utsågs till styrelseledamöter på extra
bolagsstämma i oktober 2016 respektive november 2016.
Av nedanstående tabell framgår styrelsens ledamöter, deras födelseår, året de först valdes in, ledamöternas
befattning samt aktieinnehav i Bolaget per dagen för detta Prospekt. Nedanstående upplysningar om
styrelseledamöters aktieinnehav i ByggPartner omfattar närståendes innehav samt innehav via kapitalförsäkring.
Namn
Torsten Josephson
Louise Nilsson
Mats Wellhardh
Bo Olsson
Johan Koch
Helena Skåntorp
Tore Hallersbo4)

Födelseår
1953
1967
1947
1948
1973
1960
1955

Styrelseledamot sedan
2011
2006
1992
1992
2011
2016
2016

Befattning
Ordförande
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot

Aktier i Bolaget
–
4 970 2161)
717 8652)
3 723 9233)
–
–
–

1) Genom Priveq Investment Fund III AB samt Priveq Investment Fund III KB. Innehavet motsvarar 41,1 procent av det totala antalet aktier
och röster i Bolaget.
2) Genom WellMats AB. Innehavet motsvarar 5,9 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget.
3) Genom AB Surditet. Innehavet motsvarar 30,8 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget.
4) Extra bolagsstämma i bolaget beslutade den 8 november 2016 att välja Tore Hallersbo till styrelseledamot i Bolaget. Beslutet är
emellertid villkorat av att noteringenpå Nasdaq First North Premier genomförs.

Torsten Josephson, född 1953

Louise Nilsson, född 1967

Styrelseordförande sedan 2013.

Styrelseledamot sedan 2006.

Utbildning: Civilingenjörs
examen inom väg- och
vattenbyggnad från Chalmers.

Utbildning: Kandidatexamen i
ekonomi (redovisning) och
auktoriserad revisor.

Andra pågående uppdrag:
Verkställande direktör i Ancore
Fastigheter AB, Kundvagnen
Kolven AB, Långeberga Logistik
AB, Förvaltaren Lokalfastigheter
i Sundbyberg AB, Ursvik Sopsug
AB och Sundbyberg stadshus infrastruktur AB, styrelseordförande i 3D Fastigheter AB, Berg & Gren Arkitektkontor
AB, styrelseledamot i Prioett AB, Aktea Energy AB, Clarence
Morberg Fastigheter AB, Samfundet för fastighetsekonomi i
Sverige AB och Stiftelsen för Olle Engquist-priset samt
styrelsesuppleant i Samhällsbyggarna Sverige AB och
Berggren & Mattsson Holding AB.
Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Konsultuppdrag för,
bland andra, Swedish Hospital Partners AB, Einar Mattsson
AB, AMF Fastigheter, Sagax AB, Profi Fastigheter AB,
Bygginnovationen/Vinnova, Alecta och Stockholms
Byggmästareföreningen samt styrelseledamot i Allians
föreningen Samhällsutvecklarna i Sverige AB.
Innehav i ByggPartner: –

Andra pågående uppdrag:
Verkställande direktör,
styrelsesuppleant och
delägare i PriveqInvestment
V(A) AB samt Priveq Investment
V(B) AB, styrelseledamot och
delägare i Priveq Holding V AB, Priveq LN I AB och Priveq LN
II AB, styrelseledamot, delägare och medlem i
ledningsgruppen för Priveq Advisory AB, styrelseordförande
och delägare i PriveqGP III AB och Priveq Investment Fund
III AB, delägare i Priveq IV Ltd (Jersey), styrelseordförande i
Smoke Free Systems Finance AB, styrelseledamot i 21
Grams Holding AB (med uppdrag i koncernbolag), QleanAir
HoldingAB (med uppdrag i koncernbolag), Ports Group AB
(med uppdrag i koncernbolag), CSAM Invest AS (med
uppdrag i koncernbolag), styrelsesuppleant i ERIK NILSSON
PT AB, samt investeringsrådgivning,
investeringsverksamhet och portföljsbolagsutveckling inom
Priveq.
Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Styrelseledamot i
Vårdapoteket i Norden AB, Qevirp Holding AB samt
WoodeyeAB (med uppdrag i koncernbolag).
Innehav i ByggPartner: 4 970 216 aktier genom Priveq
InvestmentFund III AB och Priveq Investment Fund III KB.
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Helena Skåntorp, född 1960
Mats Wellhardh, född 1947

Styrelseledamot sedan oktober
2016.

Styrelseledamot sedan 1992.
Utbildning:
Byggnadsingenjörsexamen från
Fyrisskolan, Uppsala.

Utbildning: Civilekonomexamen
från Stockholms universitet.

Innehav i ByggPartner: 717 865

Andra pågående uppdrag:
Verkställande direktör och
koncernchef i Lernia AB (med
uppdrag i koncernbolag),
styrelseledamot i Mekonomen
AB (publ) samt
styrelseordförande och verkställande direktör i
Skåntorp&Co AB.

Bo Olsson, född 1948

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Styrelseledamot i 2E
Group AB (publ), Bemanningsföretagen samt ÅF AB (publ).

Styrelseledamot sedan 1992.

Innehav i ByggPartner: –

Andra pågående uppdrag:
Styrelseledamot i Wellmats AB
och Wellbraf AB.
Tidigare uppdrag de senaste
fem åren: –
aktier.

Utbildning: Ingenjörsexamen.
Andra pågående uppdrag:
Styrelseordförande i AB
SurditetHolding samt AB
Surditet(med uppdrag i
koncernbolag) samt Söderblick
UtvecklingAB, styrelseledamot
i Hyttåsen Fastighets AB samt Vidbynäs Allé AB och
styrelsesuppleant i AB Juration, AB Sorptans, AB Sortion,
AB Atementsamt AB Duction.
Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Styrelseordförande i
Falu Innebandy Arena AB, Styrelseledamot i Vacse
Stadsparken AB, Vidbynäs Golf AB (publ) samt Golf south
Stockholm AB.
Innehav i ByggPartner: 3 723 923 aktier genom närstående
bolag.
Johan Koch, född 1973
Styrelseledamot sedan 2011.
Utbildning: Juristexamen från
Lunds universitet samt
civilekonomexamen från
Handelshögskolan i Stockholm.

Tore Hallersbo, född 1955
Styrelseledamot sedan
november 2016.
Utbildning: Civilingenjörs
examen från Chalmers Tekniska
Högskola.
Andra pågående uppdrag:
Styrelseordförande i Bengt
Dahlgren Göteborg AB (med
uppdrag i koncernbolag),
NorvatekInvest AB och Modern
Sprängteknik i Norden AB (med uppdrag i koncernbolag).
Styrelseledamot i Envac AB, Sigicom AB, C
 on-FormAS (med
uppdrag i koncerbolag), Tore Hallersbo AB (med uppdrag i
koncernbolag) och AcobaiFLUX AB (med uppdrag i
koncernbolag).
Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Vice verkställande
direktör i Peab AB (med uppdrag i koncernbolag) och
styrelseledamot i BRÖDERNA HALLERSBO Aktiebolag.
Innehav i ByggPartner: –

Andra pågående uppdrag:
Styrelseledamot och delägare i
Priveq Holding V AB och Exuma
AB, styrelsesuppleant, delägare och investeringsansvarig i
Priveq Investment V (A) AB, Priveq Investment V (B) AB och
Priveq Advisory AB, styrelseledamot i Scanhold AB (med
uppdrag i koncernbolag), investeringsansvarig i Priveq
Investment Fund III samt delägare i Priveq IV Ltd (Jersey).
Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Styrelsesuppleant
San Sac Holding AB (med uppdrag i koncernbolag) och
Mediplast AB.
Innehav i ByggPartner: –
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LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE
ByggPartners ledning består för tillfället av tre personer. I tabellen nedan visas namn, födelseår, nuvarande
befattning, det år personen blev en ledande befattningshavare samt aktieinnehav i Bolaget per dagen för detta
Prospekt. Nedanstående upplysningar om ledande befattningshavares aktieinnehav i ByggPartner omfattar
närståendes innehav samt innehav via kapitalförsäkring.
Namn

Födelseår

Ledande befattnings
havare sedan

Sverker Källgården

1968

2013

Claes Thelander

1964

2004

Ekonomi- och finans
direktör för ByggPartner

–

Ann-Louise Holmbom

1966

2010

HR-chef

–

Befattning
Verkställande direktör
för ByggPartner

Aktieinnehav i Bolaget
35 9051)

1) Motsvarande cirka 0,3 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget.

Sverker Källgården, född 1968

Claes Thelander, född 1964

Verkställande direktör för
ByggPartner sedan 2013.

Ekonomi- och finansdirektör för
ByggPartner sedan 2004.

Utbildning: Civilingenjörs
examen från Kungliga Tekniska
högskolan.

Utbildning: Civilekonomexamen
från Linköpings universitet.

Andra pågående uppdrag:
Styrelsesuppleant i Anna K
Konsult AB.

Tidigare uppdrag de senaste
fem åren: Styrelseledamot i
Lugnetkyrkan Konferens AB och
Hotell Idre Sweden Aktiebolag.

Tidigare uppdrag de senaste
fem åren: Verkställande direktör
och styrelseledamot i AB Nordiska Kompaniet,
verkställande direktör och styrelseledamot i Parkaden AB,
styrelseledamot i BYGGHERRARNA Sverige AB,
affärsområdeschef i Hufvudstaden AB (publ) samt
styrelsesuppleant i Ideella föreningen S
 tockholms
Byggmästarförening med firma, Stockholms
Byggmästarförening.

Andra pågående uppdrag: –

Aktieinnehav i ByggPartner: –

Aktieinnehav i ByggPartner: 35 905 aktier.
Ann-Louise Holmbom, född
1966
HR-chef för ByggPartner sedan
2010.
Utbildning: Sociala
omsorgsprogrammet på
Högskolan i Dalarna.
Andra pågående uppdrag:
Styrelseledamot i
Byggutbildning Star i Dalarna
AB.
Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Personalchef för
Sparbanken Leksand, r ekryteringskonsult hos Manpower
samt personalutvecklingsprojekt inom Stora Enso.
Aktieinnehav i ByggPartner: –
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ÖVRIGA UPPLYSNINGAR AVSEENDE
STYRELSE OCH LEDANDE
BEFATTNINGSHAVARE

ERSÄTTNING TILL STYRELSE OCH
LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

Samtliga styrelseledamöter, ledande
befattningshavare och de Säljande Aktieägarna kan
nås via Bolagets adress Box 848, 781 28 Borlänge.
Ingen styrelseledamot eller ledande befattningshavare har under de senaste fem åren varit föremål för
sanktioner eller anklagats av myndighet eller
organisation som företräder viss yrkesgrupp och är
offentligrättsligt reglerad. Ingen styrelseledamot eller
ledande befattningshavare har under de senaste fem
åren försatts i konkurs eller likvidation. Ingen
styrelseledamot eller ledande befattningshavare har
heller varit inblandad i konkurs- eller likvidationsförfaranden avseende bolag de har representerat
under de senaste fem åren. Under de senaste fem
åren har ingen styrelseledamot eller ledande
befattningshavare dömts i bedrägerirelaterade mål.
Under de senaste fem åren har ingen styrelseledamot
eller ledande befattningshavare fått näringsförbud.
Det har inte träffats någon särskild överenskommelse
mellan större aktieägare, kunder, leverantörer eller
andra parter enligt vilken någon styrelseledamot eller
ledande befattningshavare har valts in i nuvarande
befattning. Koncernen har däremot ingått hyres-,
samarbets- och överlåtelseavtal med bolag som är
helägda av Bo Olsson. Se ”Legala frågor och
kompletterande information – Transaktioner med
närstående” nedan för mer information om dessa
avtal.
Det föreligger inga familjeband mellan
styrelseledamöterna och/eller de ledande
befattningshavarna. Ingen styrelseledamot eller
ledande befattningshavare har några privata intressen
som skulle kunna innebära en intressekonflikt med
Bolaget. Med anledning av de avtalsförhållanden
ByggPartner har med Bo Olssons helägda bolag som
nämns ovan, bedöms Bo Olsson inte vara oberoende i
förhållande till Bolaget eller bolagsledningen. Genom
Louise Nilssons och Johan Kochs ägar- och
ledningsengagemang i bolag inom Priveq-koncernen,
bedöms inte heller de vara oberoende i förhållande till
Bolaget eller bolagsledningen. Vissa styrelseledamöter och ledande befattningshavare har även
finansiella intressen i Bolaget till följd av deras
innehav av aktier i ByggPartner. Vidare har ingen av
ovanstående styrelseledamöter eller ledande
befattningshavare ingått avtal med Bolaget eller med
något av dess dotterbolag om förmåner efter
uppdragets avslutande, utöver vad som annars
framgår i detta Prospekt.

Årstämman 2016 i ByggPartner beslutade om arvode
om SEK 50 000 per styrelseledamot och SEK
120 000 för styrelsens ordförande. Styrelsearvodet
får faktureras genom av ledamoten ägt bolag, vilket
medför tillägg för sociala avgifter. Under räkenskapsåret 2015 utgick arvode till styrelsens ledamöter med
SEK 50 000 per styrelseledamot och med SEK
120 000 för styrelsens ordförande. Helena Skåntorp
och Tore Hallersbo som utsågs till styrelseledamöter i
oktober respektive november 2016 har envar rätt till
ett årligt styrelsearvode om SEK 100 000. Även
Helena Skåntorp och Tore Hallersbo har rätt att
fakturera arvodet genom av ledamoten ägt bolag,
vilket medför tillägg för sociala avgifter.
Enligt ett tilläggsavtal till ett konsultavtal med
Prioett AB, ägt av styrelseordföranden Torsten
Josephson, är Prioett AB berättigat till ett extra
vederlag om SEK 120 000 plus sociala avgifter om
SEK 37 704, det vill säga totalt SEK 157 704, för det
fall B
 yggPartner genomför en notering på börs eller
annan auktoriserad marknadsplats innan utgången av
2016. Villkoren för vederlaget och konsult- samt
tilläggsavtalet beskrivs närmare i avsnittet ”Legala
frågor och kompletterande information – Transaktioner
med närstående”.

STYRELSE

LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE
I tabellen nedan framgår ersättningar och förmåner till
de ledande befattningshavarna för räkenskapsåret
2015.
(tkr)
Sverker Källgården, VD1)
Claes Thelander, CFO1)
Ann-Louise Holmbom1)
Totalt

Grundlön
1 848
1 032
832
3 712

Pension
355
233
160
748

Summa
2 203
1 265
992
4 460

1) Sverker Källgården, Claes Thelander och Ann-Louise Holmbom
hade under2015 rätt till tjänstebil.

Enligt avtal mellan ByggPartner och den verkställande
direktören Sverker Källgården erhöll Sverker
Källgården för räkenskapsåret 2015 en bonus om SEK
475 000. Bonusen kunde som högst uppgå till sex
gånger den fasta månadslönen och var kopplad till att
Koncernen uppnådde vissa finansiella resultat. Vidare
är Sverker Källgården under vissa förutsättningar
berättigad till bonus om upp till SEK 870 000 för
räkenskapsåret 2016 som är kopplad till Koncernens
finansiella resultat för 2016. Eventuell utbetalning av
bonusen ska ske senast 30 dagar från att årsstämma
i ByggPartner fastställt Koncernens balansräkning.
Bonusen ska utbetalas av Bolaget och förutsätter att
Sverker Källgården vid tidpunkten för utbetalningen
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fortfarande är anställd av Bolaget, inte har sagt upp
sin anställning samt att ByggPartner inte har sagt upp
anställningen på grund av avtalsbrott.
Under 2016 har Sverker Källgården även erhållit
en engångsbonus om SEK 2 118 396 från de Säljande
Aktieägarna (”Engångsbonusen”). Engångsbonusen
var bland annat villkorad av att Sverker Källgården
förvärvade aktier i ByggPartner från dessa aktieägare
för hela bonusbeloppet, vilket även skedde. Vidare har
Sverker Källgården åtagit sig att inte avyttra de
förvärvade aktierna innan utgången av 2016 samt att
ingå ett så kallat lock-up-åtagande avseende aktierna.
För det fall Sverker Källgården säger upp sin
anställning i Bolaget eller Sverker Källgården sägs upp
av Bolaget på saklig grund inom sex månader från
noteringen av Bolagets aktier på Nasdaq First North
Premier, ska de Säljande Aktieägarna ha rätt men inte
skyldighet att återköpa de aktier som Sverker
Källgården förvärvat.
Vidare är Sverker Källgården berättigad till en
exitbonus (”Exitbonusen”) från de Säljande
Aktieägarna under förutsättning att aktierna i
ByggPartner noteras på en börs eller annan
auktoriserad marknadsplats. Exitbonusens storlek
kan maximalt uppgå till tre årslöner och beräknas på
det värde som åsätts Bolagets samtliga aktier i
Erbjudandet baserat på den slutliga teckningskursen i
Erbjudandet. Värderingen ska höjas med ett belopp
som motsvarar eventuell utdelning på Bolagets aktier
som beslutats från den 1 januari 2016. Exitbonusen
är villkorad av att Sverker Källgården åtar sig att
förvärva aktier i ByggPartner till ett belopp som
motsvarar minst 50 procent av Exitbonusen reducerat
med ett belopp som motsvarar Engångsbonusen samt
reducerat med den skatt Sverker Källgården har att
erlägga på beloppet. Mot föregående bakgrund har
Sverker åtagit sig att förvärva aktier för 70 procent av
Exitbonusen, vilket motsvarar ett belopp om cirka
1 334 589 kronor (med en antagen skattesats om
55 procent). Utbetalning av Exitbonusen förutsätter att
Sverker Källgården vid utbetalningstidpunkten
fortfarande är anställd av Bolaget, inte har sagt upp
anställningen och att Bolaget inte har sagt upp hans
anställning på grund av avtalsbrott. För det fall Sverker
Källgården säger upp sin anställning i Bolaget eller
Sverker Källgården sägs upp av Bolaget på saklig
grund inom sex månader från noteringen av Bolagets
aktier på Nasdaq First North Premier, ska de Säljande
Aktieägarna ha rätt men inte skyldighet att återköpa
de aktier som Sverker Källgården förvärvat. Sverker
Källgården har även åtagit sig att ingå ett lock-upåtagande avseende dessa aktier.
Bolagets finansdirektör Claes Thelander är
berättigad till en bonus i samband med en direkt eller
indirekt avyttring av aktierna i ByggPartner genom

exempelvis en notering på Nasdaq First North Premier.
Bonusen uppgår till ett belopp motsvarande sex
gånger den månadslön Claes Thelander uppbär vid
dagen för tillträdet av aktierna. Bonusen ska utbetalas
den dag som infaller sex månader efter tillträdet av
aktierna i ByggPartner och är villkorad av att Claes
Thelander fortfarande är anställd av ByggPartner samt
inte sagt upp sin anställning vid tidpunkten för
utbetalningen.
Bolagets HR-chef Ann-Louise Holmbom har,
tillsammans med övriga tjänstemän i Bolaget, under
vissa förutsättningar rätt till gratifikation från Bolaget.
En förutsättning för att gratifikationen ska utbetalas är
att Koncernens budgetmål år 2016, beräknat som
EBITA i procent av nettoomsättningen, överträffas.
Gratifikationen beräknas enbart på vinster från
byggverksamheten (dvs. ByggPartner i Dalarna AB,
ByggPartner i Dalarna Service AB och JUF
Byggnadsställningar AB) och kan som mest uppgå till
en månadslön.

AVGÅNGSVEDERLAG
Bolagets verkställande direktör Sverker Källgården är
berättigad till ett avgångsvederlag motsvarande sex
kontanta månadslöner vid uppsägning från Bolagets
sida. Avgångsvederlaget beräknas endast på den
fasta kontanta månadslönen vid tidpunkten för
uppsägningen, exklusive övriga förmåner. Eventuell
annan inkomst som den verkställande direktören
uppbär under uppsägningstiden ska avräknas från
avgångsvederlaget. Bolaget har inte träffat något
särskilt avtal om avgångsvederlag med de övriga
ledande befattningshavarna eller styrelseledamöterna
vid avträdande av tjänst. Inga upplupna belopp finns
och inga avsättningar har gjorts för pensioner eller
andra förmåner vid avträdande av tjänst.

REVISOR
Enligt ByggPartners bolagsordning ska Bolaget utse en
eller två revisorer eller ett och högst två registrerade
revisionsbolag. ByggPartners revisorer utses av
årsstämman för en period om ett år i taget.
Det senaste revisorsvalet skedde på årsstämman
den 26 april 2016 då Ernst & Young AB omvaldes för
perioden intill slutet av årsstämman 2017, med
Jonas Svensson (född 1968) som huvudansvarig
revisor. Jonas Svensson är auktoriserad revisor och
medlem i FAR (den svenska branschorganisationen för
redovisningskonsulter, revisorer och rådgivare). Ernst
& Young AB har varit Bolagets revisor sedan
årsstämman 2009. Ernst & Young AB:s kontorsadress
är Stationsgatan 12, 753 40 Uppsala, Sverige.
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BOLAGSSTYRNING
ByggPartner är ett svenskt publikt aktiebolag.
ByggPartners bolagsstyrning grundar sig på svensk
lag, främst aktiebolagslagen (2005:551), Bolagets
bolagsordning, interna regler samt föreskrifter och
policys.
Svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”) är inte
tillämplig på bolag listade på Nasdaq First North
Premier och Bolaget är därför inte bundet att följa
Koden. Bolaget har dock som ambition att genomföra
en utvärdering av dess interna och externa bolagsstyrning för att börja tillämpa Koden i framtiden.

BOLAGSSTÄMMA
Enligt aktiebolagslagen är bolagsstämman Bolagets
högsta beslutsfattande organ. På bolagsstämma
utövar aktieägarna sin rösträtt i nyckelfrågor,
exempelvis fastställande av resultat- och
balansräkningar, disposition av Bolagets resultat,
beviljande av ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
och verkställande direktör, val av styrelseledamöter
och revisorer samt ersättning till styrelsen och
revisorerna.
Årsstämma måste hållas inom sex månader från
utgången av räkenskapsåret. Utöver årsstämman kan
kallelse även ske till extra bolagsstämma. Enligt
bolagsordningen sker kallelse till bolagsstämma
genom Post och Inrikes Tidningar och på bolagets
webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska information
om att kallelse har skett annonseras i Svenska
Dagbladet.

RÄTT ATT DELTA I BOLAGSSTÄMMA
Aktieägare som vill delta i en bolagsstämma ska dels
vara införd i den av Euroclear förda aktieboken fem
vardagar före stämman, dels anmäla sig hos Bolaget
för deltagande i bolagsstämman senast den dag som
anges i kallelsen till stämman. Utöver att anmäla sig
hos Bolaget för deltagande måste aktieägare som låtit
förvaltarregistrera sina aktier genom en bank eller ett
värdepappersinstitut för att äga rätt att delta i
stämman, genom förvaltarens försorg, tillfälligt låta
inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear.
Aktieägare bör informera förvaltaren om detta i god tid
före avstämningsdagen. Aktieägare kan närvara vid
bolagsstämman personligen eller genom
befullmäktigat ombud och får åtföljas av högst två
biträden. Vanligtvis är det möjligt för aktieägare att
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anmäla sig till bolagsstämman på flera olika sätt, vilka
närmare anges i kallelsen till stämman.

INITIATIV FRÅN AKTIEÄGARE
Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på
bolagsstämman måste skicka en skriftlig begäran
härom till styrelsen. En sådan begäran måste normalt
vara styrelsen till handa senast sju veckor före
bolagsstämman.

VALBEREDNING
Styrelsen avser att föreslå att kommande årsstämma
beslutar om att ByggPartner ska ha en valberedning
bestående av fyra ledamöter, där styrelseordföranden
samt tre representanter för ByggPartners tre största
aktieägare (baserat på känt ägande av aktier i
ByggPartner per den sista bankdagen i augusti varje
år) ska ingå. De största aktieägarna kommer endast
att vara representerade i valberedningen om de så
önskar. Valberedningen kommer att utse en av
medlemmarna till ordförande för valberedningen.
ByggPartners styrelseordförande får inte utses till
ordförande för valberedningen. Mandatperioden för
ledamöterna i valberedningen pågår till dess att en ny
valberedning utses. Det föreslås att valberedningens
ledamöter inte ska erhålla något arvode. Valberedningens arbete ska innefatta framläggande av förslag
till bolagsstämman avseende styrelse, styrelseordförande och revisor. Valberedningen ska även lägga
fram rekommendationer till bolagsstämman rörande
de arvoden som ska betalas till styrelsen och
revisorerna samt principerna för att utse en ny
valberedning.

STYRELSEN OCH STYRELSENS ARBETE
Styrelsen utses av årsstämman och ska enligt
Bolagets bolagsordning bestå av lägst tre och högst
tio medlemmar, utan suppleanter. Styrelseuppdraget
gäller till slutet av den första årsstämma som hålls
efter att ledamoten utsågs. Styrelsens övergripande
uppgift är att för ägarnas räkning förvalta Bolagets
angelägenheter och att ansvara för Bolagets
organisation. Styrelsens arbete leds av
styrelseordföranden. För närvarande består
ByggPartners styrelse av sju ledamöter, se avsnitt
”Styrelse, ledande befattningshavare och revisor
– Styrelse”.
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VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR
ByggPartners verkställande direktör ansvarar för
Bolagets löpande förvaltning och för den ekonomiska
rapporteringen i enlighet med reglerna i aktiebolags
lagen samt de instruktioner för verkställande
direktören som styrelsen har fastställt. Verkställande
direktören har enligt instruktionen ansvar för Bolagets
bokföring och medelsförvaltning.

REVISION
Revisorn ska granska Bolagets årsredovisningar och
redovisning samt styrelsens och den verkställande
direktörens förvaltning. Revision av ByggPartners
finansiella rapporter och räkenskaper samt styrelsens
och verkställande direktörens förvaltning utförs i
enlighet med i Sverige accepterade
revisionsstandarder.
Enligt Bolagets bolagsordning ska Bolaget utse en
till två revisorer eller ett och högst två registrerade
revisionsbolag. Bolagets revisor är Ernst & Young AB,
med Jonas Svensson som huvudansvarig revisor.
Bolagets revisor presenteras närmare i avsnitt
”Styrelse, ledande befattningshavare och revisor –
Revisor”.
För räkenskapsåret 2015 uppgick den totala
ersättningen till Bolagets revisorer till SEK 481 000.
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AKTIEKAPITAL OCH ÄGARFÖRHÅLLANDEN
AKTIERNA OCH AKTIEKAPITALET

FÖRETRÄDESRÄTT TILL NYA AKTIER

Enligt ByggPartners bolagsordning ska aktiekapitalet
vara lägst SEK 4 975 000 och högst SEK 19 900 000
fördelat på lägst 4 975 000 och högst 19 900 000
aktier. Per dagen för detta Prospekt uppgår Bolagets
registrerade aktiekapital till SEK 12 847 096 fördelat
på totalt 12 107 103 registrerade aktier. Det finns ett
aktieslag i Bolaget och varje aktie har ett kvotvärde om
cirka SEK 1,06.
Aktierna i Bolaget är utfärdade i enlighet med
svensk rätt och är denominerade i kronor (SEK).
Aktierna är fullt betalda och fritt överlåtbara. Inget
offentligt uppköpserbjudande har lämnats för de
erbjudna aktierna under innevarande eller föregående
räkenskapsår och aktierna är inte föremål för
erbjudande som lämnats till följd av budplikt,
inlösenrätt eller lösningsskyldighet. Antalet aktier i
Bolaget vid början av 2016 var 12 107 103 stycken.
Bolagets aktier är registrerade i ett avstämningsregister i enlighet med lagen (1998:1479) om
värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella
instrument. Detta register förs av Euroclear, den
svenska centrala värdepappersförvaltaren (Euroclear
Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm, Sverige).
Inga aktiebrev har utfärdats för Bolagets aktier.

RÄTT TILL UTDELNING OCH BEHÅLLNING VID
LIKVIDATION

VISSA RÄTTIGHETER FÖRENADE MED
AKTIERNA
RÖSTRÄTT
Varje aktie i Bolaget berättigar innehavaren till en röst
på bolagsstämma och varje aktieägare har rätt att
rösta för samtliga aktier som aktieägaren innehar i
Bolaget.
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Om Bolaget emitterar nya aktier, teckningsoptioner
eller konvertibler vid en kontantemission eller en
kvittningsemission har aktieägarna som huvudregel
företrädesrätt att teckna sådana värdepapper i
förhållande till antalet aktier som innehades före
emissionen. Det finns inget i bolagsordningen som
begränsar Bolagets möjlighet att i enlighet med
aktiebolagslagen emittera nya aktier, teckningsoptioner eller konvertibler med avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt.

Samtliga aktier har lika rätt till utdelning samt till
Bolagets tillgångar och eventuellt överskott i händelse
av likvidation.
Beslut om vinstutdelning fattas av
bolagsstämman. Samtliga aktieägare som är
registrerade i den av Euroclear Sweden förda aktieboken på av bolagsstämman beslutad avstämningsdag är berättigade till utdelning. Utdelningen utbetalas
normalt till aktieägarna genom Euroclear Sweden som
ett kontant belopp per aktie, men betalning kan även
ske i annat än kontanter (sakutdelning). Om
aktieägare inte kan nås genom Euroclear Sweden
kvarstår aktieägarens fordran på Bolaget avseende
utdelningsbeloppet. Sådan fordran är föremål för en
tioårig preskriptionstid. Vid preskription tillfaller
utdelningsbeloppet Bolaget.
Det finns inga restriktioner avseende rätten till
utdelning för aktieägare bosatta utanför Sverige.
Betalningar till aktieägare som inte har skattemässig
hemvist i Sverige är normalt föremål för svensk
kupongskatt, se vidare avsnitt ”Vissa skattefrågor i
Sverige”.
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AKTIEKAPITALETS UTVECKLING
Nedanstående tabell visar förändringar av aktiekapitalet och antalet aktier i ByggPartner under den period som
omfattas av den historiska finansiella informationen inklusive innevarande räkenskapsår.
År
2006
2006
2006
2010
2010
2010

Händelse
Bildande
Nyemission
Nyemission
Minskning1)
Fondemission1)
Nyemission

Förändring i
Förändring i
antalet aktier Totalt antal aktier aktiekapital (SEK) Aktiekapital (SEK)
100 000
100 000
100 000
100 000
4 885 000
4 985 000
4 885 000
4 985 000
7 515 000
12 500 000
7 515 000
12 500 000
–720 000
11 780 000
–720 000
11 780 000
–
11 780 000
720 000
12 500 000
327 103
12 107 103
347 096
12 847 096

Kvotvärde (SEK)
1
1
1
1
1,062)
1,062)

1) Minskningen av aktiekapitalet genomfördes för utbetalning till aktieägare. Samtidigt genomfördes en fondemission för att återställa
aktiekapitalet.
2) Kvotvärdet är avrundat.

UTSPÄDNING

BEMYNDIGANDE

Koncernen har, per dagen för detta Prospekt, inga
utestående konvertibla skuldebrev, teckningsoptioner
eller andra aktierelaterade värdepapper som skulle,
om de utnyttjas, innebära en utspädningseffekt för
aktieägarna i Bolaget.

Bolagets styrelse har inte erhållit något bemyndigande
att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner
eller konvertibler.

ÄGARSTRUKTUR FÖRE OCH EFTER ERBJUDANDET
I nedanstående tabell visas de Säljande Aktieägarnas befintliga innehav av aktier vid tidpunkten för detta Prospekt
samt antal aktier som de säljande Aktieägarna förväntas sälja i Erbjudandet. Antal aktier som förväntas säljas i
Erbjudandet visas med följande alternativa utfall: (a) full anslutning i Erbjudandet samt att Övertilldelningsoptionen
inte utnyttjas (”Utfall I”) samt (b) full anslutning i Erbjudandet samt att Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo
(”Utfall II”).
Per dagen för detta Prospekt fanns det, enligt ByggPartners kännedom, inga fysiska eller juridiska personer som
äger mer än fem procent eller mer av aktierna eller rösterna i ByggPartner utöver vad som framgår nedan.

Säljande Aktieägare
AB Surditet1)
Priveq Investment Fund III KB
Priveq Investment Fund III AB
LIRFO Invest AB
WellMats AB
Dalakvartetten Huskonsult AB
Sjulsarvet Invest AB
Lars Sunder Consulting AB
Dala Tillväxt AB
Ulla Nygårds
Sverker Källgården

Aktieinnehav per dagen
för detta Prospekt
Antal
Procent
3 723 923
30,8
3 240 565
26,8
1 729 651
14,3
717 865
5,9
717 865
5,9
717 865
5,9
717 865
5,9
326 133
2,7
89 733
0,7
89 733
0,7
35 905
0,3

Utfall I
Antal
1 302 502
1 844 444
984 472
408 590
408 590
408 590
408 590
185 626
51 074
51 074
0

Procent
10,8
15,2
8,1
3,4
3,4
3,4
3,4
1,5
0,4
0,4
0

Utfall II
Antal
1 302 502
2 196 958
1 172 626
486 681
486 681
486 681
486 681
221 104
60 835
60 835
0

Procent
10,8
18,1
9,7
4,0
4,0
4,0
4,0
1,8
0,5
0,5
0

1) Kontrolleras av grundaren och styrelseledamoten Bo Olsson.
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I nedanstående tabell visas befintliga innehav av aktier vid tidpunkten för detta Prospekt samt förväntat innehav av aktier
efter genomförande av Erbjudandet med följande alternativa utfall: (a) Utfall I och (b) Utfall II. Per dagen för detta Prospekt
fanns det, enligt Bolagets kännedom, inga fysiska eller juridiska personer som äger mer än fem procent eller mer av
aktierna eller rösterna i Bolaget utöver vad som framgår nedan.

Säljande Aktieägare
AB Surditet1)
Priveq Investment Fund III KB
Priveq Investment Fund III AB
LIRFO Invest AB
WellMats AB
Dalakvartetten Huskonsult AB
Sjulsarvet Invest AB
Lars Sunder Consulting AB
Dala Tillväxt AB
Ulla Nygårds
Sverker Källgården
Nya aktieägare2)

Aktieinnehav per dagen
för detta Prospekt
Antal
Procent
3 723 923
30,8
3 240 565
26,8
1 729 651
14,3
717 865
5,9
717 865
5,9
717 865
5,9
717 865
5,9
326 133
2,7
89 733
0,7
89 733
0,7
35 905
0,3
0
0,0

Utfall I
Antal
2 421 421
1 396 121
745 179
309 275
309 275
309 275
309 275
140 507
38 659
38 659
35 905
6 053 552

Procent
20,0
11,5
6,2
2,6
2,6
2,6
2,6
1,2
0,3
0,3
0,3
50

Utfall II
Antal
2 421 421
1 043 607
557 025
231 184
231 184
231 184
231 184
105 029
28 898
28 898
35 905
6 961 584

Procent
20,0
8,6
4,6
1,9
1,9
1,9
1,9
0,9
0,2
0,2
0,3
57,5

1) Kontrolleras av grundaren och styrelseledamoten Bo Olsson.
2) Nya aktieägare inkluderar Cornerstone Investors.

AKTIEÄGARAVTAL
Såvitt ByggPartners styrelse känner till föreligger inte
några aktieägaravtal eller andra överenskommelser
mellan Bolagets aktieägare som syftar till gemensamt
inflytande över Bolaget. Bolagets styrelse känner inte
heller till några överenskommelser eller motsvarande
som kan komma att leda till att kontrollen över Bolaget
förändras.

LOCK-UP AVTAL
För en beskrivning av lock-up avtalet, se avsnitt
”Legala frågor och kompletterande information –
Erbjudandets utformning – Lock-up avtal”.

UTDELNING OCH UTDELNINGSPOLICY
ALLMÄNT
Aktieägare har rätt till framtida utdelning förutsatt att
beslut fattas därom. Samtliga aktier har lika rätt till
utdelning samt till Bolagets tillgångar och eventuellt
överskott i händelse av likvidation. Under räkenskapsåren som slutade den 31 december 2013, 2014 och
2015 har ingen utdelning lämnats på Bolagets aktier.
Den extra bolagsstämman som hölls den 25 juli 2016
beslöt att den 31 augusti 2016 utdela SEK 3,30 per
aktie i Bolaget, motsvarande totalt cirka SEK
40 000 000.

UTDELNINGSPOLICY
ByggPartners mål är att betala ut en stabil utdelning
om minst 50 procent av resultat efter skatt, beroende
av Bolagets behov av medel för att utveckla
verksamheten. Olika risker och osäkerheter påverkar
Bolagets förmåga att möta det finansiella målet; det
finns därför ingen garanti att Bolaget kan efterfölja sin
policy som planerat.
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LEGALA OCH REGULATORISKA KRAV
Beslut om vinstutdelning eller annan form av värde
överföring fattas av aktieägarna på bolagsstämman.
Vinstutdelning eller annan form av värdeöverföring får
endast beslutas om det finns fritt eget kapital
tillgängligt, det vill säga att det efter värdeöverföring
kommer finnas full täckning för Bolagets bundna egna
kapital. Bundet eget kapital innefattar bland annat
Bolagets aktiekapital och reservfond. Utöver kravet på
full täckning för Bolagets bundna egna kapital får
vinstutdelning eller annan form av värdeöverföring
endast beslutas under förutsättning att
vinstutdelningen framstår som försvarlig med hänsyn
till: (a) de krav som verksamhetens och, i
förekommande fall, koncernverksamhetens art,
omfattning och risker ställer på storleken av det egna
kapitalet och (b) Bolagets och, i förekommande fall,
Koncernens konsolideringsbehov, likviditet och
ställning i övrigt (den så kallade försiktighetsregeln).
Som huvudregel får aktieägarna inte besluta om
utdelning av ett större belopp än styrelsen föreslagit
eller godkänt.
Enligt aktiebolagslagen har minoritetsaktieägare
som tillsammans representerar minst tio procent av
det totala antalet utestående aktier i Bolaget rätt att
begära vinstutdelning (till samtliga aktieägare) från
Bolagets vinst. Efter en sådan begäran måste
årsstämman besluta att dela ut hälften av det som
återstår av vinsten enligt den av årsstämman
fastställda balansräkningen för det aktuella året efter
avdrag för: (a) balanserad förlust som överstiger fria
fonder, (b) belopp som enligt lag eller bolagsordningen
ska avsättas till bundet eget kapital och (c) belopp
som enligt bolagsordningen ska användas för något
annat ändamål än utdelning till aktieägarna.
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Bolagsstämman är dock inte skyldig att besluta om
högre utdelning än fem procent av Bolagets egna
kapital. Dessutom får bolagsstämman inte fatta
beslut om vinstutdelning om det inte finns full täckning
för Bolagets bundna egna kapital eller om det inte
skulle vara förenligt med den bedömning som finns
beskriven strax ovan.

ÖVRIG INFORMATION
Rätt till utdelning tillfaller den som vid av
bolagsstämman fastställda avstämningsdag för
utdelning är registrerad som ägare i den av Euroclear
förda aktieboken. Utdelningen utbetalas normalt till
aktieägarna genom Euroclear som ett kontant belopp
per aktie, men betalning kan även ske i annat än
kontanter (sakutdelning). Om aktieägare inte kan nås
genom Euroclear kvarstår aktieägarens fordran på
Bolaget avseende utdelningsbeloppet. Sådan fordran
är föremål för en tioårig preskriptionstid. Vid
preskription tillfaller utdelningsbeloppet Bolaget.
Bolaget betalar utdelning i SEK. Varken aktie
bolagslagen eller ByggPartners bolagsordning
innehåller några restriktioner avseende rätten till
utdelning för aktieägare bosatta utanför Sverige.
Utöver eventuella begränsningar som följer av bankeller clearingsystem i berörda jurisdiktioner, sker
utbetalning till sådana aktieägare på samma sätt som
till övriga aktieägare med hemvist i Sverige.
Betalningar till aktieägare som är begränsat
skatteskyldiga i Sverige är normalt föremål för svensk
kupongskatt. Se vidare avsnitt ”Vissa skattefrågor i
Sverige”.
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BOLAGSORDNING
ByggPartner i Dalarna Holding AB (publ)
Organisationsnummer: 556710-9243
§ 1 Firma
Bolagets firma är ByggPartner i Dalarna Holding AB
(publ). Bolaget är publikt (publ).
§ 2 Säte
Styrelsen ska ha sitt säte i Falun kommun.
§ 3 Verksamhet
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga och
förvalta företag som bedriver byggnadsverksamhet
och fastighetsförvaltning samt därmed förenlig
verksamhet.
§ 4 Aktiekapital
Aktiekapitalet ska vara lägst 4 975 000 kronor och
högst 19 900 000 kronor.
§ 5 Antalet aktier
Antalet aktier ska vara lägst 4 975 000 aktier och
högst 19 900 000 aktier.
§ 6 Styrelse
Styrelsen ska bestå av lägst tre (3) och högst tio (10)
styrelseledamöter utan suppleanter, utöver de leda
möter som enligt lag utses av annan än
bolagsstämman. Styrelsen väljs årligen på årsstämma
för tiden intill slutet av nästa årsstämma.
§ 7 Revisorer
Bolaget ska ha en eller två revisorer, eller ett och
högst två registrerade revisionsbolag. Revisorn/
revisorerna ska granska bolagets årsredovisning jämte
räkenskaperna samt styrelsens och eventuellt VD:s
förvaltning. Revisorn/revisorerna väljs på årsstämma
för tiden intill slutet av nästa årsstämma.
§ 8 Kallelse
Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra
bolagsstämma där fråga om ändring av
bolagsordningen kommer att behandlas ska utfärdas
tidigast sex veckor och senast fyra veckor före
stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska
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utfärdas tidigast sex veckor och senast tre veckor före
stämman. Kallelse till bolagsstämma ska ske genom
annons i Post och Inrikes Tidningar och på bolagets
webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska information
om att kallelse har skett annonseras i Svenska
Dagbladet.
§ 9 Ort för bolagsstämma
Bolagsstämma kan hållas, förutom där styrelsen har
sitt säte, i Stockholms kommun.
§ 10 Årsstämma
Årsstämma ska hållas årligen inom sex månader efter
räkenskapsårets utgång.
På årsstämma ska följande ärenden förekomma:
1) Val av ordförande vid stämman.
2) Upprättande och godkännande av röstlängd.
3) Val av en eller två justeringsmän.
4)	Prövning om stämman blivit behörigen
sammankallad.
5) Godkännande av dagordning.
6)	Framläggande av årsredovisning och
revisionsberättelse samt i förekommande fall
koncernredovisning och
koncernrevisionsberättelse.
7) Beslut
a.	Om fastställelse av resultaträkning och
balansräkning samt i förekommande fall
koncernresultaträkning och
koncernbalansräkning,
b.	Om dispositioner beträffande bolagets vinst
eller förlust enligt den fastställda
balansräkningen,
c.	Om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och
verkställande direktören.
8)	Fastställande av antalet stämmovalda
styrelseledamöter, samt revisorer.
9)	Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
10)	Val av styrelse och val av revisorer.
11)	Annat ärende, som ankommer på stämman enligt
aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
§ 11 Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår ska omfatta perioden
1/1 – 31/12.
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§ 12 Deltagande på bolagsstämma
För att få deltaga på bolagsstämman ska aktieägare
anmäla sig samt antalet biträden hos bolaget före
klockan 16.00 senast den dag som anges i kallelsen
till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan
allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller
nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen
före stämman.
Aktieägare får vid bolagsstämman medföra ett
eller två biträden, dock endast om aktieägaren gjort
anmälan härom enligt föregående stycke.
§ 13 Avstämningsförbehåll
Bolagets aktier ska vara registrerade i ett
avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om
värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella
instrument.

Denna bolagsordning är antagen vid extra
bolagsstämma den 8 november 2016.
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INFORMATION
ALLMÄN INFORMATION

KONCERNSTRUKTUR

ByggPartner är ett svenskt publikt aktiebolag som
bildades den 4 september 2006 och registrerades
hos Bolagsverket den 14 september 2006. Bolagets
bestånd är inte tidsbegränsat. Bolagets nuvarande
firma, ByggPartner i Dalarna Holding AB (publ),
registrerades den 15 november 2016. Bolaget har sitt
säte i Falun kommun, Sverige. Verksamheten bedrivs i
enlighet med, och dess aktier har utgivits i enlighet
med, aktiebolagslagen (2005:551). Bolagets
organisationsnummer är 556710-9243. ByggPartners
adress är Brunnsgatan 38, 784 35 Borlänge, Sverige
och dess handelsbeteckning är ByggPartner.

ByggPartner är moder- och holdingbolag för tio helägda
dotterbolag. Koncernens juridiska struktur visas i
organisationsschemat nedan. Alla enheter är
registrerade i Sverige och bedriver sin verksamhet i
enlighet med svensk rätt.

ByggPartner i Dalarna
Holding AB (publ)

JUF
Byggnadsställningar AB

ByggPartner i
Dalarna AB

ByggPartner i Dalarna
Fastighets AB

BOL Projekt AB
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ByggPartner i Dalarna
Service AB

Fastighetsaktiebolaget
Stäket Holding

Fastighetsaktiebolaget
Lärarinnan 7 i Borlänge
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Fastighetsaktiebolaget
Lärarinnan Holding i
Borlänge

Fastighetsaktiebolaget
Lärarinnan Norra i
Borlänge

Fastighetsaktiebolaget
Lärarinnan Södra i
Borlänge
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TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE
Bolagets dotterbolag ByggPartner i Dalarna AB har den
21 november 2013 ingått ett konsultavtal med Prioett
AB som ägs av Bolagets styrelseordförande Torsten
Josephson. Enligt avtalet ska Torsten Josephson
tillhandahålla ByggPartner rådgivning innefattande
bland annat marknads- och ledningsstöd till den
verkställande direktören och styrelsen. Torsten
Josephson är berättigad till ett årligt arvode om
SEK 120 000 plus sociala avgifter om SEK 37 704,
det vill säga totalt SEK 157 704, för utförandet av
tjänsterna. För tiden från och med avtalets
undertecknande till och med den 31 december 2013
var Torsten Josephson berättigad till ett reducerat
årsarvode uppgående till SEK 100 000 plus sociala
avgifter om SEK 31 420, det vill säga totalt SEK
131 420. Konsultavtalet löpte ut den 31 mars 2016.
Parterna ingick därför ett nytt tilläggsavtal den 9 mars
2016 (så som ändrats enligt ett tilläggsavtal daterat
den 29 september 2016) som i allt väsentligt
överensstämmer med villkoren i det tidigare
konsultavtalet. Enligt konsultavtalet är konsulten
berättigad till ett tilläggsarvode uppgående till ett
årsarvode, det vill säga SEK 120 000 plus sociala
avgifter om SEK 37 704, för det fall en fullbordad
notering på börs eller annan auktoriserad marknadsplats av ByggPartner sker innan utgången av 2016.
Tilläggsarvodet är villkorat av att Prioett AB åtar sig att
ovillkorligt förvärva aktier i ByggPartner i samband
med noteringen. Sådan teckning ska ske med ett
belopp som motsvarar tilläggsarvodet reducerat med
den skatt Prioett AB ska erlägga avseende detsamma
och på de slutliga villkor som gäller för Erbjudandet.
Prioett AB åtar sig vidare i tilläggsavtalet att ingå ett
lock-up-åtagande avseende de aktier som tecknas och
förvärvas, på i allt väsentligt samma villkor och
förutsättningar som övriga aktieägare i ByggPartner
(se avsnitt ”Erbjudandets utformning – Lock-up avtal”).
Totalt har ByggPartner under den tid som den
historiska finansiella informationen omfattar utbetalat
SEK 397 545 (inklusive sociala avgifter) i ersättning
för tjänsterna under konsultavtalet. Den erlagda
ersättningen samt avtalsvillkoren bedöms av Bolaget
vara marknadsmässiga.
Claes Thelander, ByggPartners ekonomi- och
finansdirektör, förvärvade den 20 maj 2014 en
nyproducerad bostadsrätt, inklusive ÄTA-arbeten
(det vill säga ändringar, tillägg och avgående), av
ByggPartner. Köpeskillingen uppgick till SEK
3 460 000 och förvärvet skedde via en mäklare på för
transaktionen i fråga av ByggPartner tillämpade
sedvanliga villkor. Såväl villkoren för förvärvet som
köpeskillingen var samma som för förvärvare av de
övriga nyproducerade bostadsrätterna i fastigheten
och bedöms av Bolaget ha varit marknadsmässiga.

ByggPartner ingick den 28 december 2010 ett
hyresavtal med Fastighetsaktiebolaget Grådarondellen
som gäller under tio år från avtalsdagen. Hyresavtalet
avser lokalen där ByggPartners huvudkontor i Borlänge
är beläget. Fastighetsaktiebolaget Grådarondellen är
ett helägt dotterbolag till AB Surditet. AB Surditet är
ett helägt bolag till ByggPartners grundare, tillika
styrelseledamot, Bo Olsson. Under den period som
den historiska finansiella informationen omfattar har
Bolaget totalt erlagt totalt SEK 5 302 120 i hyra för
lokalen. Såväl hyresavtalets villkor som ersättningen
som har utbetalats under avtalet, bedöms av Bolaget
vara marknadsmässiga.
ByggPartner har vidare under den period som
omfattas av den historiska finansiella informationen
ingått två samarbetsavtal med AB Surditet. Det första
avtalet löpte ut den 31 december 2013, varför det
andra avtalet ingicks. Det andra avtalet avsåg
perioden från och med den 1 januari 2014 fram till och
med den 31 december 2014. Under avtalet skulle
AB Surditet genom Bo Olsson tillhandahålla
ByggPartner konsulttjänster avseende vissa särskilda
projekt samt andra uppgifter som kunde komma att
efterfrågas av ByggPartner, såsom uppdraget som
tillförordnad verkställande direktör. För de tillhandahållna tjänsterna var AB Surditet berättigat till arvode.
Under den tid som den finansiella informationen
omfattar har ByggPartner totalt erlagt SEK 2 094 223
till AB Surditet i ersättning för de tillhandahållna
tjänsterna. Den erlagda ersättningen samt
avtalsvillkoren, bedöms av Bolaget ha varit
marknadsmässiga.
Därutöver har även ByggPartners dotterbolag
ByggPartner i Dalarna AB ingått ett avtal med AB
Surditet. Avtalet avsåg förvärv av samtliga aktier i
Falubjörken 8 AB och ingicks den 21 maj 2014. Den
totala köpeskillingen uppgick till SEK 4 873 607,5,
vilken dels bestod av en förvärvad reversfordran mot
Falubjörken 8 AB om SEK 3 334 607,5, dels av en
revers till AB Surditet om SEK 1 539 000. Såväl
villkoren för förvärvet som köpeskillingen bedöms av
Bolaget ha varit marknadsmässiga.
Utöver det ovanstående har ByggPartner inte varit
part i någon överenskommelse eller transaktion med
någon till Bolaget närstående, förutom vad avser
ersättningar till ledande befattningshavare. Se vidare
avsnittet ”Styrelse, ledande befattningshavare och
revisor – Ersättning till styrelse och ledande
befattningshavare”.
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VÄSENTLIGA AVTAL
Utöver vad som följer nedan, föreligger inga avtal
(bortsett från de avtal som ingåtts i den löpande
affärsverksamheten) som ByggPartner eller något
bolag i Koncernen är part till och som (a) är av
väsentlig betydelse för Koncernen och som har ingåtts
inom två år före dagen för detta Prospekt eller (b) som
innehåller skyldigheter eller förpliktelser som är av
väsentlig betydelse för Koncernen per dagen för detta
Prospekt.

FINANSIERINGSAVTAL
ByggPartner är part till ett koncernkontoavtal med
Nordea Bank AB (publ), dvs. ett kreditavtal enligt vilket
bolag anslutna till koncernkontoavtalet kan erhålla
kredit genom dragningar från kontot. Avtalet är
ingånget på sedvanliga villkor och regleras av bankens
allmänna villkor för kredittypen i fråga. Avtalet
innehåller bland annat bestämmelser om förtida
uppsägningsrätt för banken och vissa
informationsåtaganden för Koncernen.

ENTREPRENADKONTRAKT
ByggPartner ingick den 24 februari 2016 ett
entreprenadkontrakt med ett dotterbolag till Vectura
Fastigheter AB. Kontraktet avser uppförande på
totalentreprenad av äldreomsorgsboende på Tule
Plaza i Sundbyberg. Villkoren för entreprenaden
regleras huvudsakligen av standardvillkoren ABT 06
Allmänna bestämmelser för totalentreprenader
avseende byggnads-, anläggnings- och installationsarbeten (”ABT 06”). Parterna har avtalat om vissa
avvikelser från ABT 06. Totalt ordervärde för
ByggPartner uppgår till ca SEK 117 miljoner och
boendet beräknas vara klart för inflyttning vid
årsskiftet 2017/2018.
ByggPartner ingick den 3 mars 2016 ett kontrakt
rörande konsulttjänster med Sala kommun. Kontraktet
avser ett LSS-boende, med en option för kommunen
att beställa ytterligare ett LSS-boende. Villkoren för
uppdraget regleras huvudsakligen av standardvillkoren
ABK 09 Allmänna bestämmelser för konsultuppdrag
inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet (”ABK 09”).
Parterna har avtalat om vissa avvikelser från ABK 09.
Ersättning enligt kontraktet utgår med rörligt arvode
motsvarande nedlagd tid och i enlighet med självkostnadsprincipen jämte ett vinstanspråk. Arbetet
beräknas vara färdigställt i oktober 2017.
ByggPartner ingick den 5 maj 2015 ett
entreprenadkontrakt med Järfälla kommun. Kontraktet
avser uppförande av Viksjö Vård- och Omsorgsboende.
Villkoren för entreprenaden regleras huvudsakligen av
ABT 06. Parterna har avtalat om vissa avvikelser från
ABT 06. Totalt ordervärde för ByggPartner uppgår till ca
SEK 97 miljoner och arbetet beräknas vara färdigställt
vid månadsskiftet januari/februari 2017.
ByggPartner ingick den 30 december 2014 ett
entreprenadkontrakt med AB Svenska Bostäder.
Kontraktet avser om- och påbyggnad på total-
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entreprenad av bostäder i kvarteret Hedvig, Spånga
Stockholm. Villkoren för entreprenaden regleras
huvudsakligen av standardvillkoren ABT 06. Parterna
har avtalat om vissa avvikelser från ABT 06. Totalt
ordervärde för ByggPartner uppgår till ca SEK 192
miljoner och arbetet ska vara färdigställt senast den
31 december 2018.
ByggPartner ingick den 16 december 2014 ett
partneringkontrakt avseende entreprenad med
Uppsalahem AB. Kontraktet avser nyproduktion av
bostäder i kvarteret Å-promenaden, Uppsala.
ByggPartnererhöll därefter den 5 oktober 2015 en
tilläggsbeställning avseende ytterligare nyproduktion
på den befintliga entreprenaden. Villkoren för
entreprenaden regleras huvudsakligen av ABT 06.
Parterna har avtalat om vissa avvikelser från ABT 06.
Totalt ordervärde för ByggPartner uppgår till ca
SEK 420 miljoner. Arbetet beräknas vara färdigställt
sommaren 2018.

PLACERINGSAVTAL
För en beskrivning av Placeringsavtalet avseende
Erbjudandet, se “Erbjudandets utformning –
Placeringsavtal”.

CERTIFIED ADVISER
Bolaget har utsett Pareto Securities till Certified
Adviser. Pareto Securities äger inga aktier i Bolaget.

MANAGERNS INTRESSEN
Pareto Securities och närstående bolag till Pareto
Securities har tidvis, som ett led i sin normala
verksamhet, och kan i framtiden komma att,
tillhandahålla investeringsbanktjänster, finansiell
rådgivning och andra tjänster åt ByggPartner, de
Säljande Aktieägarna eller någon närstående part till
dem. Vidare kan Pareto Securities som ett led i sin
normala verksamhet komma att inneha ByggPartners
aktier eller de Säljande Aktieägarnas aktier i syfte att
genomföra investeringar för deras räkning respektive
för deras närståendes räkning. För vissa av dessa
transaktioner och tjänster förekommer det generellt,
av sekretesskäl och på grund av interna förfaranden
eller gällande regler och bestämmelser begränsningar
avseende informationsdelning. Pareto Securities har
erhållit och kommer att erhålla sedvanliga avgifter och
arvoden för dessa transaktioner och tjänster och kan
komma att ha ett intresse som eventuellt inte är
förenligt med eller skulle kunna strida mot potentiella
investerares och Koncernens och/eller de Säljande
Aktieägarnas intressen.

ERBJUDANDETS UTFORMNING
PLACERINGSAVTAL
ByggPartner, Säljande Aktieägare och Pareto
Securities avser att ingå ett Placeringsavtal omkring
den 30 november 2016 (under förutsättning att inte
anmälningsperioden i Erbjudandet förlängs) avseende
aktierna i Erbjudandet. Under förutsättning att vissa
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villkor i Placeringsavtalet uppfylls har Pareto Securities
åtagit sig att finna köpare till, och de Säljande
Aktieägarna har åtagit sig att sälja, aktier i
Erbjudandet till ett pris per aktie som anges i
Placeringsavtalet och som kommer att offentliggöras
genom pressmeddelande omkring den 1 december
2016. Erbjudandet är villkorat av att Placeringsavtalet
ingås, att vissa villkor i Placeringsavtalet är uppfyllda
samt att Placeringsavtalet inte sägs upp.
Pareto Securities åtagande att anskaffa köpare till
aktierna är villkorat av att vissa villkor i
Placeringsavtalet uppfylls, inklusive att så kallade legal
opinions avseende vissa frågor utfärdas av Bolagets
juridiska ombud, att inga väsentliga händelser inträffat
samt vissa andra sedvanliga villkor. Pareto Securities
kan säga upp Placeringsavtalet om några negativa
händelser inträffar som väsentligt försämrar Bolagets
ställning eller framtidsutsikter, vid brister i de garantier
som Bolaget och de Säljande Aktieägarna lämnar eller
vid bristande uppfyllelse av övriga villkor i
Placeringsavtalet. Enligt Placeringsavtalet kommer
ByggPartner göra sedvanliga utfästelser och
garantiåtaganden gentemot Pareto Securities, främst
att informationen i Prospektet är korrekt och att
Prospektet uppfyller kraven i gällande lagar och
föreskrifter. Om dessa villkor ej uppfylls eller om Pareto
Securities säger upp Placeringsavtalet kan Erbjudandet
avbrytas. I sådant fall kommer vare sig leverans av eller
betalning för aktier genomföras under Erbjudandet.
Enligt Placeringsavtalet kommer ByggPartner och
de Säljande Aktieägarna att, med sedvanliga förbehåll,
åta sig att under vissa förutsättningar hålla Pareto
Securities skadelös mot vissa anspråk som kan
uppstå i samband med Erbjudandet.

LOCK-UP AVTAL
ByggPartner kommer att åta sig gentemot Pareto
Securitiesatt, under en period om 360 dagar från
första dag för handel i aktierna, inte utan Pareto
Securitiesskriftliga samtycke föreslå en kapitalökning
till ByggPartners aktieägare, eller vidta någon annan
åtgärd som skulle möjliggöra för ByggPartner att direkt
eller indirekt, emittera, erbjuda, pantsätta, sälja, ingå
avtal om försäljning, eller på annat sätt överlåta eller
avyttra värdepapper som är väsentligen likställda med
aktierna, inklusive värdepapper som kan konverteras
till eller bytas mot, eller som representerar en rätt att
erhålla aktier i ByggPartner; och att inte köpa eller
sälja någon option eller annat värdepapper eller ingå
swap-, hedge-, eller andra arrangemang som skulle ha
en ekonomisk effekt som motsvarar sådana åtgärder.
ByggPartners åtaganden är föremål för vissa
sedvanliga undantag.
De Säljande Aktieägarna i ByggPartner och den
verkställande direktören Sverker Källgården kommer var
och en att åta sig gentemot Pareto Securities, att inte
utan Pareto Securities skriftliga samtycke, erbjuda,
pantsätta, sälja, ingå avtal om att sälja, sälja någon
option eller avtala om att köpa, köpa någon option eller

avtala om försäljning, bevilja optioner, rätter eller
warranter att köpa, låna eller på annat sätt, direkt eller
indirekt, överlåta eller avyttra aktier eller värdepapper i
ByggPartner som kan konverteras till, inlösas mot eller
bytas mot aktier eller värdepapper i ByggPartner som
representerar en rätt att erhålla aktier i B
 yggPartner eller
värdepapper som väsentligen liknar ByggPartners aktier;
ingå swap-, hedge-, eller andra arrangemang som helt
eller delvis överlåter de finansiella riskerna förknippade
med ägandet av aktierna till någon annan; eller
framställa eller rösta för ett förslag om en kapitalökning,
oavsett om sådan transaktion ska betalas genom
leverans av aktier, kontanter eller på annat sätt under
en period om nio månader från första dag för handel i
aktierna för samtliga Säljande Aktieägare, med
undantag för AB Surditet samt Sverker Källgården vars
respektive åtagande kommer att gälla för en period om
12 månader från den första dagen för handel med
aktierna på Nasdaq First North Premier. Ovanstående
begränsningar är inte tillämpliga på: vissa överlåtelser
av aktier till familjemedlemmar, kommanditdelägare,
nyckelpersoner och juridiska personer i vilka säljaren har
ett väsentligt inflytande, förutsatt att förvärvaren
accepterar att bli bunden av ett lock-up åtagande;
överlåtelser i samband med uppköpserbjudande från
oberoende tredje part eller annan liknande transaktion;
överlåtelse i samband med inlösen eller återköp av
aktier av ByggPartner; rättigheter i samband med
företrädesemissioner i ByggPartner; överlåtelser som
följer av lag, annan reglering eller enligt domstolsbeslut;
varje överlåtelse eller deponering av aktier till en
kapitalförsäkring eller ett investeringssparkonto, med
förbehåll för vissa undantag; eller överlåtelser av aktier
eller andra värdepapper som förvärvats på en öppen
marknad efter Erbjudandets genomförande. Även Prioett
AB, ägt av styrelseordföranden Torsten Josephson,
kommer att ingå ett motsvarande lock-up avtal som
gäller för en period om 12 månader från den första
dagen för handel med aktierna på Nasdaq First North
Premier (se avsnitt ”Legala frågor och komplettrande
information – Transaktioner med närstående”).

ÖVERTILLDELNINGSOPTION
För att täcka eventuell övertilldelning i samband med
Erbjudandet har Säljande Aktieägare åtagit sig att, på
begäran av Pareto Securities, sälja upp till 908 032
ytterligare aktier, motsvarande upp till maximalt
cirka 15 procent av antalet aktier som omfattas av
Erbjudandet. Övertilldelningsoptionen kan utnyttjas
helt eller delvis under en period av 30 kalenderdagar
från offentliggörandet av det slutgiltiga priset
i Erbjudandet.

STABILISERING
I samband med Erbjudandet kan Pareto Securities
komma att genomföra transaktioner i syfte att stödja
marknadspriset på Bolagets aktier på en högre nivå än
den nivå som annars skulle råda på marknaden. Dessa
stabiliseringsåtgärder kan komma att utföras på
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Nasdaq First North Premier, på OTC-marknaden eller på
annat sätt, och kan komma att genomföras när som
helst under perioden som börjar dagen för
offentliggörandet av det slutliga priset i Erbjudandet och
avslutas 30 dagar därefter. Under inga omständigheter
kommer transaktioner genomföras till ett pris som är
högre än priset i Erbjudandet. Pareto Securities och
dess ombud behöver inte vidta några av dessa åtgärder
och det går därmed inte att garantera att några
stabiliserings-åtgärder kommer att vidtas. Om de vidtas
kan Pareto Securities eller dess ombud avsluta någon
av åtgärderna när som helst och de måste avslutas i
slutet av den 30-dagarsperiod som nämns ovan. Med
undantag från vad som krävs enligt lag eller annan
föreskrift, avser Pareto Securities inte att offentliggöra
omfattningen av några stabiliseringsåtgärder.

ÅTAGANDE ATT FÖRVÄRVA AKTIER
Cornerstone investors
Cornerstone Investors har mellan den 4–10 november
2016 gentemot Pareto Securities, de Säljande
Aktieägarna och ByggPartner åtagit sig att sammanlagt
förvärva 3 135 701 aktier i Erbjudandet motsvarande
cirka SEK 110 miljoner under antagande om ett
erbjudandepris motsvarande mittpunkten i prisintervallet
i Erbjudandet (SEK 35), vilket baserat på full teckning i
Erbjudandet samt att Övertilldelnings-optionen utnyttjas
till fullo motsvarar cirka 45 procent av det antal aktier
som omfattas av Erbjudandet samt cirka 25,9 procent
av det totala antalet aktier och röster i ByggPartner.
Cornerstone Investors erhåller ingen ersättning för sina
respektive åtaganden. Cornerstone Investors är dock
garanterade tilldelning överensstämmande med deras
respektive åtaganden. Pareto Securities, de Säljande
Aktieägarna och styrelsen för Bolaget bedömer att
Cornerstone Investors har god kreditvärdighet och
således kommer att kunna infria sina respektive
åtaganden. Cornerstone Investors åtaganden är
emellertid inte säkerställda genom bankgaranti,
spärrade medel, pantsättning eller liknande
arrangemang. Cornerstone Investors åtaganden är
vidare förenade med vissa villkor avseende bland annat
att Erbjudandet genomförs inom en viss tid. För det fall
något av dessa villkor inte uppfylls finns det en risk att
Cornerstone Investors inte uppfyller sina åtaganden.

Cornerstone Investor
Dan Sten Olsson med familj1)

Åtagande (antal aktier)
1 331 781

Åtagande av Sverker Källgården
Sverker Källgården, Bolagets verkställande direktör,
har åtagit sig att förvärva aktier i Erbjudandet till ett
belopp om cirka SEK 1 334 589. Beloppet motsvarar
70 procent av den Exitbonus Sverker Källgården kan
erhålla i samband med genomförandet av Erbjudandet
(reducerat med ett belopp som motsvarar Engångs
bonusen samt en antagen skattesats om 55 procent).
Se även avsnitt ”Styrelse, ledande befattningshavare
och revisor – Ersättning till styrelse och ledande
befattningshavare”.

TVISTER
ByggPartner var inblandad i en tvist som avgjordes
genom skiljedom den 19 november 2015. Genom
skiljedomen stadfästes den förlikning som
ByggPartneroch motparten i tvisten hade träffat.
Skiljedomen innebar att motparten förpliktades att till
ByggPartner betala SEK 3 700 000, att parterna skulle
svara för sina egna kostnader i förfarandet samt att
vardera part skulle svara med hälften var av ersättningen till skiljenämnden. Tvisten avsåg betalning för
av ByggPartner utfört arbete på en entreprenad.
ByggPartnersursprungliga krav som framställdes mot
beställaren uppgick till SEK 7 120 000 jämte ränta.
Utöver vad som anges ovan har Koncernen under
de senaste tolv månaderna inte varit, och är för
närvarande inte, part i några myndighets-, rättsligaeller skiljedomsförfaranden, eller hot om sådana
förfaranden, som har haft eller som förväntas ha en
väsentlig negativ effekt på dess finansiella ställning
eller lönsamhet. Koncernen är inte heller medveten
om några kommande processer. Koncernen är dock
från tid till annan involverad i tvister hänförliga till den
löpande verksamheten.

FÖRSÄKRING
ByggPartner anser att Koncernens försäkringsskydd är
i linje med försäkringsskyddet för andra bolag inom
samma bransch samt att det är tillräckligt och
tillfredsställande med hänsyn till de risker som
normalt är förknippade med Koncernens verksamhet.

INFORMATION FRÅN TREDJE MAN
Information från tredje man har i Prospektet återgivits
korrekt och såvitt Bolaget känner till och kan förvissa
sig om genom jämförelse med annan information som
offentliggjorts av berörd tredje man, har inga uppgifter
utelämnats på ett sätt som skulle göra den återgivna
informationen felaktig eller missvisande.

Adress
Fastighets AB Josefin c/o Erik Nielsen,
Box 70247, 402 31 Göteborg, Sverige

Färna Invest AB

605 336

Industrivägen 3, 739 30 Skinnskatteberg, Sverige

GADD Gruppen

605 336

4, Rue de l’Eau, 1449 Luxembourg, Luxembourg

AS Toluma

593 248

Strandveien 20, Lysaker, Box 33, N-1324 Lysaker, Norge

1) Via kapitalförsäkringar och stiftelse.
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Legala frågor och kompletterande information

HANDLINGAR INFÖRLIVADE GENOM HÄNVISNING OCH SOM HÅLLS TILLGÄNGLIGA FÖR
INSPEKTION
HANDLINGAR INFÖRLIVADE GENOM HÄNVISNING
Följande handlingar, vilka finns tillgängliga på Bolagets hemsida www.byggpartner.com samt tidigare har publicerats,
ska införlivas via hänvisning och utgöra en del av Prospektet:
Information
Koncernens finansiella
information med tillhörande
noter och revisionsberättelse
för r äkenskapsåret 2013.

Koncernens finansiella
information med tillhörande
noter och revisionsberättelse
för r äkenskapsåret 2014.
Koncernens finansiella
information med tillhörande
noter och revisionsberättelse
för r äkenskapsåret 2015.

Koncernens finansiella
information med tillhörande
noter för perioden 1 januari
2016–30 september 2016.

Sidor
Resultaträkningar på sidan 8, balansräkningar på sidorna
9–11, rapport över förändringar i eget kapital på sidan
12, kassaflödesanalys på sidorna 14–15,
redovisningsprinciper och noter på sidorna 16–37 och
revisionsberättelse på sidan 38.

Dokument
Årsredovisning för
ByggPartneri Dalarna
HoldingAB (publ) för
räkenskapsåret 2013
(Årsredovisningslagen och
Redovisningsrådets
rekommendationer 1–29).
Resultaträkningar på sidan 8, balansräkningar på sidorna Årsredovisning för
9–12, rapport över förändringar i eget kapital på sidan
ByggPartneri Dalarna
13, kassaflödesanalys på sidan 15, redovisningsprinciper HoldingAB (publ) för
och noter på sidorna 16–38 och revisionsberättelse på
räkenskapsåret 2014 (K3).
sidan 39.
Resultaträkningar på sidorna 2 och 6, balansräkningar på Finansiell rapport för
sidorna 3 och 7, rapport över förändringar i eget kapital
ByggPartner i Dalarna
på sidorna 4 och 8, kassaflödesanalys på sidorna 5 och Holding AB (publ) för
9, redovisningsprinciper och noter på sidorna 10–40 och räkenskapsåret 2015 med
revisionsberättelse på sidan 42.
jämförelsesiffror för 2014
(IFRS).
Resultaträkningar på sidorna 6 och 9, balansräkningar på Delårsrapport ByggPartner i
sidorna 7 och 10, rapport över förändring av eget kapital Dalarna Holding AB (publ) för
på sidan 9, kassaflödesanalys på sidorna 8 och 11,
perioden 1 januari 2016–
redovisningsprinciper och noter på sidorna 13–14 och
30 september 2016 (IFRS).
revisionsberättelse på sidan 15.

ByggPartners årsredovisningar för räkenskapsåren 2013–2015 har reviderats av Bolagets revisor och revisionsberättelsen
är fogad till varje årsredovisning. ByggPartners delårsrapport för perioden 1 januari 2016–30 september 2016 har v arit
föremål för översiktlig granskning av Bolagets revisor.

HANDLINGAR TILLGÄNGLIGA FÖR INSPEKTION
Kopior av följande handlingar finns tillgängliga under Prospektets giltighetstid på Bolagets huvudkontor Brunns
gatan 38, 784 35 Borlänge, Sverige, för granskning på vardagar under vanliga kontorstider:
■■ Bolagets bolagsordning,
■■ Bolagets samt alla dess dotterbolags reviderade års- och koncernredovisningar för räkenskapsåren 2013, 2014,
2015 inklusive revisionsberättelser, och
■■ Bolagets delårsrapport för perioden 1 januari 2016–30 september 2016.
Dokumenten finns även tillgängliga i elektronisk form på Bolagets hemsida, www.byggpartner.com.
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VISSA SKATTEFRÅGOR I SVERIGE
Nedan följer en sammanfattning av vissa skattekonsekvenser som, enligt nu gällande svensk
skattelagstiftning, kan uppkomma som en följd av att äga aktier i ByggPartner eller som en konsekvens av
Erbjudandet. Sammanfattningen utgår från antagandet att aktierna i ByggPartner kommer att anses som
marknadsnoterad från ett skatteperspektiv, vilket är fallet om aktierna handlas i tillräcklig utsträckning på
Nasdaq First North Premier. Sammanfattningen avser obegränsat skattskyldiga fysiska personer och
aktiebolag om inget annat anges. Sammanfattningen är vidare inte avsedd att uttömmande behandla alla
skattefrågor som kan uppkomma i sammanhanget. Den behandlar exempelvis inte de särskilda regler
som gäller för s.k. kvalificerade aktier i fåmansföretag, innehav via kapitalförsäkring alternativt
investeringssparkonto, värdepapper som innehas av handelsbolag eller som innehas som en lagertillgång
i näringsverksamhet. De särskilda regler som gäller i företagssektorn beträffande skattefrihet för
kapitalvinster (inklusive avdragsförbud vid kapitalförlust) och utdelningar på s.k. näringsbetingade andelar
behandlas inte. Sammanfattningen behandlar vidare inte utländska bolag som bedriver verksamhet från
ett fast driftsställe i Sverige eller utländska bolag som har varit svenska bolag, om inte annat sägs.
Särskilda skatteregler gäller för vissa typer av skattskyldiga, exempelvis investmentföretag,
livförsäkringsföretag och personer som inte är obegränsat skattskyldiga i Sverige. Varje aktieägare
rekommenderas att inhämta råd från skatteexpertis avseende de skattekonsekvenser som kan
uppkomma i det enskilda fallet, inklusive tillämpligheten och effekten av utländska regler och skatteavtal.

FYSISKA PERSONER
BESKATTNING VID AVYTTRING AV AKTIERNA
Fysiska personer beskattas för kapitalvinst i
inkomstslaget kapital med en skattesats som uppgår
till 30 procent av kapitalvinsten.
Kapitalvinst respektive kapitalförlust beräknas
som skillnaden mellan försäljningsersättningen efter
avdrag för eventuella försäljningsutgifter och de
avyttrade aktiernas omkostnadsbelopp
(anskaffningsutgift). Vid vinstberäkningen används
den s.k. genomsnittsmetoden. Enligt denna metod
ska omkostnadsbeloppet för en aktie utgöras av det
genomsnittliga omkostnadsbeloppet för samtliga
aktier av samma slag och sort. Detta innebär att
omkostnadsbeloppet för innehavda aktier normalt
påverkas om nya aktier av samma slag och sort
förvärvas. För marknadsnoterade aktier kan, som ett
alternativ till genomsnittsmetoden, den s.k.
schablonmetoden användas vid beräkningen av
omkostnadsbeloppet. Denna metod innebär att
omkostnadsbeloppet får beräknas till 20 procent av
försäljningsersättningen efter avdrag för eventuella
försäljningsutgifter.
Kapitalförluster på marknadsnoterade aktier och
andra marknadsnoterade delägarrätter får dras av fullt
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ut mot skattepliktiga kapitalvinster som uppkommer
under samma år på aktier samt marknadsnoterade
delägarrätter (med undantag för andelar i
investeringsfonder som innehåller endast svenska
fordringsrätter, s.k. räntefonder). Kapitalförluster som
inte kan dras av enligt nämnda sätt är istället
avdragsgilla med 70 procent mot annan
kapitalinkomst. Uppkommer underskott i
inkomstslaget kapital medges skattereduktion mot
kommunal och statlig inkomstskatt samt mot statlig
fastighetsskatt och kommunal fastighetsavgift.
Skattereduktion medges med 30 procent av
underskott som inte överstiger 100 000 kronor och
med 21 procent av resterande del. Som nämnts ovan
är det dock endast 70 procent av kapitalförlusten som
är avdragsgill och skattereduktion kan därför endast
komma ifråga för maximalt 30 procent av det
avdragsgilla beloppet. Underskott kan inte sparas till
ett senare beskattningsår.

UTDELNING
Utdelning på aktier beskattas som huvudregel i
inkomstslaget kapital med en skattesats om
30 procent. För fysiska personer innehålls
preliminärskatt med 30 procent av utdelningen. Den
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Vissa skattefrågor i Sverige

preliminära skatten innehålls normalt av Euroclear
Sweden eller, beträffande förvaltarregistrerade aktier,
av förvaltaren.

SÄRSKILDA SKATTEFRÅGOR FÖR
AKTIEÄGARNA SOM ÄR BEGRÄNSAT
SKATTESKYLDIGA I SVERIGE
KAPITALVINSTBESKATTNING

AKTIEBOLAG
BESKATTNING VID AVYTTRING AV AKTIERNA
För aktiebolag beskattas alla inkomster, inklusive
kapitalvinster och utdelningar, i inkomstslaget
näringsverksamhet 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
skattepliktiga 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
koncernbidragsrätt mellan företagen och att båda
företagen begär det för ett beskattningsår som
innehar samma deklarationstidpunkt eller som skulle
ha haft det om inte något av företagens
bokföringsskyldighet upphör. Kapitalförluster som inte
har kunnat utnyttjas ett visst år får dras av mot
kapitalvinster på aktier och andra delägarrätter under
efterföljande beskattningsår utan begränsning i tiden.
Om aktierna i ByggPartner utgör näringsbetingade
andelar gäller särskilda regler.

UTDELNING
Utdelningar på aktier är som huvudregel skattepliktiga.
Utdelningar beskattas i inkomstslaget
näringsverksamhet med en skattesats om 22 procent.
Om aktierna i ByggPartner utgör näringsbetingade
andelar gäller särskilda regler.

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
s.k. tioårsregeln kan fysiska personer som är
begränsat skattskyldiga i Sverige bli föremål för
svensk beskattning vid avyttring av vissa delägarrätter
om de vid något tillfälle under avyttringsåret eller något
av de tio föregående kalenderåren varit bosatta eller
stadigvarande vistats i Sverige. I många fall är denna
beskattningsrätt begränsad genom skatteavtal som
Sverige ingått med andra länder i syfte att undvika av
dubbelbeskattning.

KUPONGSKATT
För aktieägare som är begränsat skattskyldiga i
Sverige och som erhåller utdelning från ett svenskt
aktiebolag uttas normalt svensk kupongskatt.
Skattesatsen är 30 procent. Skattesatsen är dock i
allmänhet reducerad genom skatteavtal med andra
länder för att undvikande av dubbelbeskattning.
Flertalet av Sveriges skatteavtal möjliggör således
nedsättning av den svenska skatten till den skattesats
som anges i avtalet direkt vid utbetalningstillfället, om
erforderliga uppgifter om den utdelningsberättigades
hemvist föreligger. I Sverige verkställer normalt
Euroclear Sweden eller, beträffande förvaltarregistrerade aktier, förvaltaren avdrag för kupongskatt.
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ABT 06

Standardvillkoren Allmänna bestämmelser för totalentreprenader avseende
byggnads-, anläggnings- och installationsarbeten.

ABK 09

Standardvillkoren Allmänna bestämmelser för konsultuppdrag inom arkitektoch ingenjörsverksamhet.

ByggPartner, Bolaget eller Koncernen

ByggPartner i Dalarna Holding AB (publ) eller den koncern i vilken
ByggPartneri Dalarna Holding AB (publ) är moderbolag eller ett eller flera
dotterbolag till ByggPartner i Dalarna Holding AB (publ).

Cornerstone Investors

Avser Dan Sten Olsson med familj, Färna Invest AB, GADD Gruppen och
AS Toluma.

Erbjudandet

Erbjudandet enligt detta prospekt.

Erbjudandepris

Priset per aktie i Erbjudandet enligt detta prospekt.

Euroclear Sweden

Euroclear Sweden AB.

Förvärvaren

Den som har anmält sig i Erbjudandet.

Huvudägarna

Priveq Investment via bolag och Bo Olsson via bolag.

Koden

Svensk kod för bolagsstyrning.

Pareto Securities, Manager eller
Sole Manager och Bookrunner

Pareto Securities AB.

Prospektet

Detta prospekt.

SEK

Svenska kronor.

Securities Act

United States Securities Act från 1933.

Säljande Aktieägarna

Samtliga befintliga aktieägare i ByggPartner förutom Sverker Källgården.

Övertilldelningsoptionen

Avser de Säljande Aktieägarnas åtagande att på begäran av Pareto
Securities, sälja ytterligare högst 908 032 befintliga aktier i Bolaget,
motsvarande högst cirka 15 procent av antalet aktier som omfattas av
Erbjudandet, till ett pris motsvarande Erbjudandepriset.
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ADRESSER
BOLAGET
ByggPartner
Box 848
781 28 Borlänge
Sverige
Tel: +46 243 55 95 00

FINANSIELL RÅDGIVARE
Pareto Securities
Berzelii Park 9
Box 7415
103 91 Stockholm
Sverige
Tel: +46 8 402 50 00

BOLAGETS JURIDISKA RÅDGIVARE
Gernandt & Danielsson
Hamngatan 2
Box 5747
114 87 Stockholm
Sverige
Tel: +46 8 670 66 00

REVISOR
EY
Stationsgatan 12
Box 1448
751 44 Uppsala
Sverige
+46 18 19 42 00
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