Klövern AB (publ) genom Dagon Sverige AB

ERBJUDANDE TILL
AKTIEÄGARNA I
A GROUP OF RETAIL ASSETS
SWEDEN AB (PUBL)

VIKTIG INFORMATION
Allmänt
Den 4 oktober 2018 lämnade Klövern AB (publ), organisationsnummer 556482-5833, (”Klövern”) genom sitt indirekt helägda dotter
bolag Dagon Sverige AB, organisationsnummer 556473-1213, (”Budgivaren”) ett kontant offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i
A Group of Retail Assets Sweden AB (publ), organisationsnummer 559004-3641, (”Agora”) att överlåta samtliga sina stamaktier av serie
A och serie B samt preferensaktier i Agora till Budgivaren (”Erbjudandet”). Agoras stamaktie av serie B respektive preferensaktie är
upptagna till handel på Nasdaq Stockholm First North (”First North”).
Informationen i denna erbjudandehandling (”Erbjudandehandlingen”) avses vara korrekt, om än inte fullständig, endast per dagen för
offentliggörandet av Erbjudandehandlingen. Det lämnas ingen försäkran om att informationen har varit eller kommer att vara korrekt vid
någon annan tidpunkt. Informationen i Erbjudandehandlingen lämnas endast med anledning av Erbjudandet och får inte användas i
något annat syfte.
Informationen om Agora på sidorna 12–51 i Erbjudandehandlingen är baserad på information som har offentliggjorts av Agora och
har granskats av Agoras oberoende styrelseledamot. Budgivaren garanterar därför inte, och tar inget ansvar för, att informationen om
Agora är korrekt eller fullständig. Förutom där så uttryckligen anges har ingen information i Erbjudandehandlingen granskats eller reviderats av revisorer.
Vissa siffror i Erbjudandehandlingen kan ha avrundats. Detta kan medföra att vissa tabeller till synes inte summerar korrekt.
Tillämplig lag och tvister
Svensk lag, Takeover-regler för vissa handelsplattformar utgivna av Kollegiet för svensk bolagsstyrning och som trädde i kraft den 1 april
2018 (”Takeover-reglerna”) samt Aktiemarknadsnämndens besked om tolkning och tillämpning av Takeover-reglerna är tillämpliga på
Erbjudandet. Tvist rörande Erbjudandet ska avgöras av svensk domstol exklusivt med Stockholms tingsrätt som första instans. Erbjudandehandlingen har varken godkänts eller registrerats av Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna i 2a kap. lagen om handel med
finansiella instrument.
Framtidsinriktad information
Information i Erbjudandehandlingen som rör framtida förhållanden eller omständigheter, inklusive information om framtida resultat, tillväxt och andra utvecklingsprognoser samt effekter av Erbjudandet, utgör framtidsinriktad information. Sådan information kan exempelvis
innefatta orden ”bedöms”, ”avses”, ”förväntas”, ”tros” eller liknande uttryck. Framtidsinriktad information är föremål för risker och
osäkerhetsmoment, eftersom den avser förhållanden och är beroende av omständigheter som inträffar i framtiden. Framtida förhållanden kan avsevärt komma att avvika från vad som uttryckts eller antytts i den framtidsinriktade informationen på grund av många faktorer,
vilka i stor utsträckning ligger utom Klöverns, Budgivarens och Agoras kontroll.
All sådan framtidsinriktad information gäller endast för den dag den förmedlas och varken Klövern eller Budgivaren har en skyldighet
(och åtar sig ingen sådan skyldighet) att uppdatera eller revidera någon sådan information på grund av ny information, framtida händelser eller liknande, förutom vad som krävs enligt gällande lagar och bestämmelser.
Restriktioner
Distribution av Erbjudandehandlingen och andra dokument hänförliga till Erbjudandet kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner eller påverkas av lagar i sådana jurisdiktioner. Exemplar av Erbjudandehandlingen skickas således inte, och får inte skickas, eller på
annat sätt vidarebefordras, distribueras eller sändas, inom, in i eller från någon sådan jurisdiktion. Därför måste personer som mottar
Erbjudandehandlingen (inklusive, men inte begränsat till, förvaltare, förmyndare och panthavare) och som är underkastade lagarna i en
sådan jurisdiktion, informera sig om, och iaktta, eventuella tillämpliga lagar och regler. Underlåtenhet att göra detta kan utgöra en överträdelse av värdepapperslagar i en sådan jurisdiktion. Klövern och Budgivaren avsäger sig, i den mån det är möjligt enligt tillämplig lag, allt
ansvar för personers eventuella överträdelser av sådana bestämmelser.
Erbjudandet lämnas inte, och Erbjudandehandlingen får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare i Australien, Hongkong, Kanada, Nya Zeeland, Japan, Sydafrika eller USA
eller något annat land där Erbjudandet, distribution av Erbjudandehandlingen eller godkännande av accept av Erbjudandet skulle strida
mot tillämpliga lagar eller regler eller skulle kräva ytterligare erbjudandehandlingar, inlämningar eller andra åtgärder utöver vad som krävs
enligt svensk lag och Budgivaren kommer inte att utbetala något vederlag enligt Erbjudandet i eller till någon sådan jurisdiktion.
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ERBJUDANDET I SAMMANDRAG
Pris per aktie:
Acceptperiod:
Beräknad dag för utbetalning av vederlag:

30,00 kronor kontant för varje stamaktie av serie A respektive serie B
samt 275,00 kronor kontant för varje preferensaktie.
12 oktober – 9 november 2018
Omkring den 16 november 2018

AKTIER I AGORA
Stamaktie av serie A:
ISIN-nummer
SE0007126008
Agoras stamaktie av serie A är inte upptagen till handel på en reglerad marknadsplats eller handelsplattform (MTF).
Stamaktie av serie B:
ISIN-nummer
Kortnamn
Marknad

SE0007158456
AGORA B
Nasdaq First North Stockholm

Preferensaktie:
ISIN-nummer
Kortnamn
Marknad

SE0007186283
AGORA PREF
Nasdaq First North Stockholm

DEFINITIONER
”Agora” eller ”Bolaget”
”Dagon Sverige” eller ”Budgivaren”
”Erbjudandet”
”Erbjudandehandlingen”
”Euroclear”
”First North”
”JLL”
”Klövern”

”Vinge”
”Swedbank”
”Nasdaq Stockholm”
”Takeover-reglerna”

A Group of Retail Assets Sweden AB (publ), org.nr 559004-3641, inklusive direkt och
indirekt ägda dotterbolag.
Det av Klövern indirekt helägda dotterbolaget Dagon Sverige AB, org.nr 556473-1213.
Det kontanta erbjudandet till samtliga aktieägare i Agora avseende samtliga aktier i Agora
som inte redan ägs av Dagon Sverige i enlighet med villkoren i Erbjudandehandlingen.
Denna erbjudandehandling.
Euroclear Sweden AB.
Nasdaq First North Stockholm.
JLL Transaction Services AB, org.nr 556579-0119.
Klövern AB (publ), org.nr 556482-5833, eller, beroende på sammanhang den koncern i
vilken Klövern är moderbolag eller bolag inom den koncern inom vilken Klövern är
moderbolag.
Advokatfirman Vinge KB, org.nr 916618-4714.
Swedbank AB (publ), org.nr 502017-7753.
Nasdaq Stockholm AB, org.nr 556420-8394, eller sådan reglerad marknad som
Nasdaq Stockholm bedriver.
Takeover-reglerna för vissa handelsplattformar utgivna av Kollegiet för svensk
bolagsstyrning den 1 april 2018.
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ERBJUDANDE TILL
AKTIEÄGARNA I AGORA
ERBJUDANDET
Den 4 oktober 2018 offentliggjorde Klövern, genom sitt
indirekt helägda dotterbolag Dagon Sverige, ett kontant
offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Agora att
till Dagon Sverige överlåta samtliga sina stamaktier av
serie A och serie B samt preferensaktier i Agora till Dagon
Sverige. Agoras stamaktie av serie B respektive preferens
aktie är upptagna till handel på First North. Agoras stam
aktie av serie A är inte upptagen till handel.
Budgivaren erbjuder aktieägarna i Agora ett kontant
vederlag om 30,00 kronor för varje stamaktie av serie A
respektive serie B samt 275,00 kronor1) för varje preferens
aktie.2) Något courtage kommer inte att utgå i samband
med Erbjudandet.
Agoras stamaktie av serie A är inte upptagen till
handel på reglerad marknad eller multilateral handels
plattform (MTF). Marknadsvärdet för den noterade
stamaktien av serie B i Agora ska i enlighet med Take
over-regler tillämpas även på den onoterade stamaktien av
serie A i Agora.
Det totala antalet aktier i Agora uppgår till 31 146
713 aktier, fördelat på 4 689 062 stamaktier av serie A,
26 094 011 stamaktier av serie B samt 363 640 preferens
aktier. Budgivaren äger vid tidpunkten för Erbjudandets
offentliggörande 2 909 342 stamaktier av serie B i Agora.
Erbjudandet omfattar totalt de 28 237 371 aktier som inte
redan ägs av Budgivaren, fördelat på 4 689 062 stamaktier
av serie A, 23 184 669 stamaktier av serie B samt 363 640
preferensaktier i Agora.
Budvärdet för samtliga stamaktier av serie A respek
tive serie B i Agora i Erbjudandet uppgår till 836 mkr och
budvärdet för samtliga preferensaktier i Agora i Erbjudan
det uppgår till 100 mkr, vilket innebär att det totala
budvärdet för Erbjudandet uppgår till 936 mkr. Erbjudan
det värderar samtliga aktier i Agora, inklusive de aktier
som Budgivaren äger, till 1 023 mkr.

4 oktober 2018 avseende stamaktien av serie B samt en
premie om cirka 6,6 procent avseende Agoras preferens
aktier jämfört med senaste betalkursen på First North den
4 oktober 2018 avseende preferensaktien. Vidare motsva
rar Erbjudandet en premie om cirka 64,9 procent avseende
Agoras stamaktier av serie A respektive serie B jämfört
med den volymviktade genomsnittliga betalkursen för
stamaktien av serie B under de senaste tjugo (20) handels
dagarna före offentliggörandet av Erbjudandet samt en
premie om cirka 6,5 procent för Agoras preferensaktier
jämfört med den volymviktade genomsnittliga betalkursen
för preferensaktien under de senaste tjugo (20) handels
dagarna före offentliggörandet av Erbjudandet.

BUDPREMIE
Erbjudandet motsvarar en premie om cirka 59,6 procent
avseende Agoras stamaktier av serie A respektive serie B
jämfört med senaste betalkursen på First North den

>>Länsförsäkringar Fastighetsfond, vars totala ägande

ÅTAGANDE FRÅN AKTIEÄGARE I AGORA
Klövern har erhållit bindande ovillkorade åtaganden om
accept av Erbjudandet från följande aktieägare i Agora
(”Säljande Aktieägare”):

>>M2 Asset Management AB, vars totala ägande uppgår
till 2 344 531 stamaktier av serie A, 4 783 943 stam
aktier av serie B och 88 872 preferensaktier, motsva
rande cirka 23,2 procent av kapitalet och cirka 38,6
procent av rösterna i Agora,

>>Kvalitena AB, vars totala ägande uppgår till 2 344 531

stamaktier av serie A, 2 664 062 stamaktier av serie B
och 26 400 preferensaktier, motsvarande cirka 16,2
procent av kapitalet och cirka 35,6 procent av rösterna i
Agora,

>>Kåpan Pensioner Försäkringsförening, vars totala

ägande uppgår till 4 490 391 stamaktier av serie B,
motsvarande cirka 14,4 procent av kapitalet och cirka
6,1 procent av rösterna i Agora,

>>Fastighets AB Balder, vars totala ägande uppgår till
2 300 000 stamaktier av serie B, motsvarande cirka
7,4 procent av kapitalet och cirka 3,1 procent av
rösterna i Agora,

uppgår till 1 687 500 stamaktier av serie B,
motsvarande cirka 5,4 procent av kapitalet och cirka
2,3 procent av rösterna i Agora,

1) Årsstämman 2018 beslutade att en utdelning om 5 kronor per preferensaktie ska utbetalas kvartalsvis, med återstående avstämningsdagar den 28 december
2018 och den 29 mars 2019, till innehavare av preferensaktier. Det erbjudna vederlaget för preferensaktierna kommer att justeras om Agora genomför
sådan utdelning eller för annan värdeöverföring till preferensaktieägarna innan likvid redovisats inom ramen för Erbjudandet och kommer följaktligen att
minskas med ett motsvarande belopp för varje sådan utdelning eller värdeöverföring.
2) Det erbjudna vederlaget för aktierna kan komma att justeras om Agora genomför utdelning eller annan värdeöverföring till aktieägarna innan likvid
redovisats inom ramen för Erbjudandet och kommer följaktligen att minskas med ett motsvarande belopp per aktie för varje sådan utdelning och
värdeöverföring.
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>>Sterner Stenhus Förvaltning AB, vars totala ägande

uppgår till 1 393 167 stamaktier av serie B,
motsvarande cirka 4,5 procent av kapitalet och cirka
1,9 procent av rösterna i Agora,

>>Solisto S.A., vars totala ägande uppgår till 843 996

stamaktier av serie B, motsvarande cirka 2,7 procent av
kapitalet och cirka 1,2 procent av rösterna i Agora,

>>Lipid AB, vars totala ägande uppgår till 516 226 stam

aktier av serie B, motsvarande cirka 1,7 procent av
kapitalet och cirka 0,7 procent av rösterna i Agora, och

>>P&E Persson AB, vars totala ägande uppgår till

188 948 stamaktier av serie B, motsvarande cirka 0,6
procent av kapitalet och cirka 0,3 procent av rösterna i
Agora.

Klövern och Budgivaren har således, genom bindande
åtaganden från aktieägare om att acceptera Erbjudandet
samt genom Budgivarens befintliga innehav, säkerställt
acceptans från aktieägare representerande sammanlagt
4 689 062 stamaktier av serie A, 21 777 575 stamaktier av
serie B och 115 272 preferensaktier, motsvarande cirka
85,3 procent av aktierna och 93,8 procent av rösterna i
Agora.
Därutöver har D. Carnegie & Co. Aktiebolag, vars
totala ägande uppgår till 2 606 832 stamaktier av serie B,
motsvarande cirka 8,4 procent av kapitalet och cirka 3,6
procent av rösterna i Agora, förklarat att de ställer sig
positiva till Erbjudandet. Budgivarens befintliga innehav
tillsammans med aktier som omfattas av bindande åtagan
den och positiva uttalanden uppgår totalt till 4 689 062
stamaktier av serie A, 24 384 407 stamaktier av serie B och
115 272 preferensaktier, motsvarande cirka 93,7 procent
av aktierna och 97,3 procent av rösterna i Agora.
För det fall Budgivaren senast den 31 mars 2019 på ett
visst i överenskommelsen reglerat sätt avyttrar aktier som
lämnats in i Erbjudandet av de Säljande Aktieägarna, och
att detta sker till ett högre pris per aktie än priset i Erbju
dandet, (”Vidareförsäljning”) har Budgivaren åtagit sig
att betala en tilläggsköpeskilling till de Säljande Aktie
ägarna motsvarande hälften av skillnaden mellan priset i
Erbjudandet och priset i Vidareförsäljningen. För det fall
Budgivaren höjer priset som betalats till de Säljande
Aktieägarna i enlighet med denna skyldighet i samband
med Vidareförsäljningar åtar sig Budgivaren att göra
motsvarande höjning av priset i Erbjudandet till övriga
aktieägare i Agora som accepterat Erbjudandet.
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INTRESSEKONFLIKTER
Agoras styrelseledamot Rutger Arnhult är även aktieägare,
styrelseledamot och verkställande direktör i Klövern samt
styrelseordförande i Budgivaren. Detta medför att Erbju
dandet omfattas av bestämmelserna om intressekonflikter
i avsnitt II.18-II.19 samt avsnitt IV i Takeover-reglerna,
vari det föreskrivs bland annat att Agoras styrelse är skyl
dig att inhämta och offentliggöra ett värderingsutlåtande
(s.k. fairness opinion) från oberoende expertis avseende
Erbjudandet samt att acceptperioden i Erbjudandet ska
löpa under minst fyra veckor.
Vidare äger Rutger Arnhult samtliga aktier i M2
Asset Management AB och Agoras styrelseledamot
Patrik Essehorn är styrelseledamot i M2 Asset Manage
ment AB, som i egenskap av större aktieägare i Agora har
ingått bindande åtagande gentemot Budgivaren om att
acceptera Erbjudandet. Agoras styrelseordförande Knut
Pousette är verkställande direktör i Kvalitena AB, som i
egenskap av större aktieägare i Agora har ingått bindande
åtagande gentemot Budgivaren om att acceptera
Erbjudandet.
Ovanstående innebär att Rutger Arnhult, Knut
Pousette och Patrik Essehorn är förhindrade att delta i
Agoras styrelses handläggning och beslut i frågor relate
rade till Erbjudandet.
I och med Rutger Arnhults position i Agora,
Budgivaren och Klövern har Rutger Arnhult inte heller
deltagit vid Klöverns och Budgivarens styrelsers hand
läggning och beslut i frågor relaterade till Erbjudandet.
BUDGIVARENS AKTIEÄGANDE I AGORA
Budgivaren ägde vid Erbjudandets offentliggörande
2 909 342 stamaktier av serie B i Agora, vilket motsvarar
cirka 9,3 procent av kapitalet och 4,0 procent av rösterna i
Agora.
Varken Klövern eller Budgivaren har de senaste sex
månaderna före Erbjudandets offentliggörande förvärvat
aktier i Agora. Varken Klövern eller Budgivaren äger eller
kontrollerar några ytterligare finansiella instrument i
Agora som medför en finansiell exponering motsvarande
aktieinnehav i Agora vid tidpunkten för Erbjudandets
offentliggörande.
Klövern eller Budgivaren kan under acceptperioden
för Erbjudandet komma att förvärva, eller ingå överens
kommelser om att förvärva aktier i Agora. Alla sådana
förvärv eller överenskommelser kommer att ske i överens
stämmelse med Takeover-reglerna och svensk lag samt
offentliggöras i enlighet med tillämpliga regler.
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ERBJUDANDETS FINANSIERING
Erbjudandet är inte föremål för finansieringsvillkor.
Budgivaren kommer att finansiera Erbjudandet genom
kontanta medel och tillgängliga kreditfaciliteter via
Klövern.
DUE DILIGENCE
Budgivaren har genomfört en begränsad företagsunder
sökning (s.k. due diligence) av bekräftande slag av viss
kommersiell, finansiell och legal information rörande
Agora. Agora har meddelat Budgivaren att ingen infor
mation som inte tidigare offentliggjorts och som rimligen
kan påverka priset på Agoras aktier har lämnats till
Budgivaren under denna process.
GODKÄNNANDE FRÅN
KONKURRENSMYNDIGHETER
Förvärvet av Agora förutsätter godkännande av relevanta
konkurrensmyndigheter. Processen för godkännande av
sådana myndigheter har påbörjats. Erforderliga godkän
nanden förväntas erhållas före utgången av acceptperioden
i Erbjudandet.

FAIRNESS OPINION
Det saknas behörig styrelse i Agora, eftersom endast en
styrelseledamot inte är förhindrad att delta i Agoras
styrelses handläggning och beslut i frågor relaterade till
Erbjudandet. Styrelsen i Agora har därför inhämtat och
offentliggjort ett värderingsutlåtande (s.k. fairness
opinion) vilken hålls tillgänglig på Agoras webbplats,
www..agoraretail.se, samt är inkluderad i sin helhet på
sidorna 6–7 i Erbjudandehandlingen.
TVÅNGSINLÖSEN OCH AVNOTERING
För det fall att Erbjudandet accepteras i sådan utsträck
ning att Budgivaren i samband med Erbjudandet eller på
annat sätt blir ägare till mer än nittio (90) procent av totala
antalet aktier i Agora avser Budgivaren att påkalla tvångs
inlösen av resterande aktier i Agora i enlighet med
tillämpliga regler i aktiebolagslagen (2005:551). Budgiva
ren avser även i samband härmed att verka för att Agoras
stamaktie av serie B och preferensaktie avnoteras från
First North.
RÅDGIVARE
JLL och Swedbank är finansiella rådgivare och Vinge är
legal rådgivare till Budgivaren och Klövern i samband
med Erbjudandet.
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BAKGRUND OCH MOTIV
TILL ERBJUDANDET
Agora bildades 2015 och förvärvades samma år av ett antal fastighetsbolag, varav Klövern genom Budgivaren
var ett. Fastighetsbolagen förvärvade aktier i Agora genom apportemission där fastigheter till ett totalt värde
om cirka 1,8 mdkr användes som vederlag. Det nybildade bolaget fokuserade på ägande och förvaltning av
detaljhandelsfastigheter i svenska regionstäder. Budgivaren har sedan dess behållit aktierna i Agora. Agoras
fastighetsbestånd bestod per den 30 juni 2018 av 21 fastigheter med en uthyrningsbarbar yta om 242 049 kvm,
ett hyresvärde om 422 mkr och ett fastighetsvärde om 4 263 mkr. Agoras fastigheter är centralt belägna på
respektive ort.
I spåren av ökande digitalisering och e-handel, har Agora inom sin uthyrningsverksamhet i högre utsträck
ning börjat fokusera på andra aktörer än traditionella detaljhandelsföretag för att successivt uppnå en bredare
mix av hyresgäster inom kontor, utbildning, service, dagligvaror och restaurang.
En betydande del av Agoras fastighetsinnehav finns på orter där Klövern redan är verksamt, i Västerås,
Malmö, Örebro och Kalmar/Växjö. Klövern har en stark och lokalt förankrad organisation på dessa orter som
kan fokusera på uthyrningsarbetet och sedermera accelerera förändringsresan från renodlad handel till mötes
platser. De centralt belägna fastigheterna i Västerås har stor utvecklingspotential, vilket stärker Klöverns
ställning som stadsutvecklare på orten. Förvärvet stärker även Klöverns position i Malmö, Örebro, Kalmar och
Växjö. Agoras fastigheter på övriga orter avses att avyttras.
Villkoren i Erbjudandet innebär ett implicit fastighetsvärde för fastighetsportföljen som motsvarar en
väsentlig rabatt mot bokfört värde.
Utöver vad som anges ovan avseende avsikten att avyttra vissa av Agoras fastigheter, förutser Budgivaren för
tillfället inga väsentliga förändringar till följd av förvärvet för Agoras ledning och anställda (inklusive anställ
ningsvillkor) eller för sysselsättningen och verksamheten på de platser där Agora bedriver verksamhet. Efter
fullföljandet av Erbjudandet kommer en noggrann översyn att göras av den sammanslagna verksamheten för att
utvärdera hur den nya koncernen kan utvecklas och organiseras på bästa sätt.
För ytterligare information hänvisas till informationen i denna Erbjudandehandling, vilken upprättats av styrelsen
för Budgivaren i samråd med styrelsen för Klövern med anledning av Erbjudandet. Informationen avseende Agora på
sidorna 12–51 i Erbjudandehandlingen har, i enlighet med uttalandet på sidan 52, granskats av Agoras oberoende
styrelseledamot, Andreas Hyltefors. Styrelsen för Dagon Sverige AB försäkrar att, såvitt styrelsen känner till, de
uppgifter i Erbjudandehandlingen avseende Budgivaren som förekommer i Erbjudandehandlingen överensstämmer
med de faktiska förhållandena.
Stockholm den 11 oktober 2018
Dagon Sverige AB
Styrelsen
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FAIRNESS OPINION

Till Styrelsen för
A Group of Retail Assets Sweden AB (publ)
Drottninggatan 71c, 4 tr
Box 16378, 103 27 Stockholm
9 oktober 2018

Till Styrelsen för A Group of Retail Assets Sweden AB (publ)
Klövern AB (publ) (”Klövern”) lämnade den 4 oktober 2018, genom sitt indirekt helägda dotterbolag
Dagon Sverige AB (”Budgivaren”) ett kontant offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i A Group
of Retail Assets Sweden AB (publ) (”Agora”) att överlåta samtliga sina stamaktier av serie A och serie B
samt preferensaktier i Agora till Budgivaren (”Erbjudandet”). Agoras stamaktie av serie B respektive
preferensaktie är upptagna till handel på Nasdaq Stockholm First North (”First North”).
Aktieägarna i Agora erbjuds ett kontant vederlag om 30,00 kronor för varje stamaktie av serie A
respektive serie B samt 275,00 kronor för varje preferensaktie i Agora. Det erbjudna vederlaget för
aktierna kan komma att justeras om Agora genomför utdelning eller annan värdeöverföring till
aktieägarna innan likvid redovisats inom ramen för Erbjudandet och kommer följaktligen att minskas
med ett motsvarande belopp per aktie för varje sådan utdelning och värdeöverföring.
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (”PwC”) har fått i uppdrag av Styrelsen för Agora att som
oberoende expert bedöma skäligheten av Erbjudandet ur ett finansiellt perspektiv för innehavarna av
preferensaktier och stamaktier av serie A och serie B i Agora.
Vår självständiga bedömning av marknadsvärden har inkluderat avkastningsberäkningar utifrån olika
scenarier, relativvärdering utifrån jämförbara transaktioner och noterade bolag samt granskning av
externa och interna fastighetsvärderingar. Vi har genomfört den informationsinsamling och analys som
vi har bedömt vara nödvändig och relevant för vår bedömning av skäligheten av Erbjudandet.
Vi har som underlag för vår bedömning tagit del av följande information:
a) publik information om Agora, däribland:
-

årsredovisning för räkenskapsåret 2017 och kvartalsrapporter fram till och med andra
kvartalet 2018

-

bolagsordning, inklusive villkor för olika aktieslag

b) intervju med Rikard Edenius, VD för Agora samt Susanna Korpe, CFO för Agora
c) preliminär balansräkning per 30 september 2018
d) Agoras prognos för resultaträkning uppdelad per fastighet fram till 2020
e) Agoras interna fastighetsvärderingsmodell för vissa fastigheter
PwC, Torsgatan 21, SE-113 97, Stockholm, Besöksadress Torsgatan 21
V: +46 8 555 330 00, www.pwc.com/se
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, Säte Stockholm, Organisationsnummer 556029-6740
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f)

externa värdeutlåtanden för Agoras fastighetsbestånd gjorda av Newsec Advice AB per juni 2017,
december 2017 eller juni 2018

g) publikt tillgänglig information om aktiekursutveckling och omsättning i Agoras stamaktie av serie
B och preferensaktie
h) annan information som PwC har bedömt relevant som underlag för detta utlåtande
Vi har förlitat oss på att den information som lämnats och på annat sätt gjorts tillgänglig för oss av
representanter för Agora har varit korrekt och fullständig i alla väsentliga avseenden.
Vårt utlåtande grundar sig på de finansiella, ekonomiska, marknadsmässiga och övriga förhållanden
samt den information som tillhandahållits oss per dagen för detta utlåtande. Förändringar i angivna
förutsättningar kan påverka de antaganden som legat till grund för vår värdebedömning och vi påtar
oss inte något ansvar för att uppdatera, revidera eller bekräfta detta utlåtande.
Vi har inte agerat finansiella rådgivare till Agora i samband med den föreslagna transaktionen. Vårt
arvode för detta uppdrag är inte beroende av beslut om transaktionens fullföljande.
Detta utlåtande har tillställts Styrelsen för Agora i syfte att utgöra underlag för nuvarande aktieägares
ställningstagande avseende Erbjudandet och vi accepterar inget ansvar för dess användning till andra
ändamål än detta.
Med beaktande av ovanstående förutsättningar och reservationer är PwC:s uppfattning att Erbjudandet
per denna dag ur finansiellt perspektiv är skäligt för Agoras ägare av preferensaktier samt skäligt för
dess ägare av stamaktier serie A och B.

PwC

Jon Walberg
Partner

Per-Erik Waller
Director

2 (2)
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VILLKOR OCH ANVISNINGAR
ERBJUDANDET
Budgivaren erbjuder aktieägarna i Agora ett kontant
vederlag om 30,00 kronor för varje stamaktie av serie A
respektive serie B samt 275,00 kronor för varje preferens
aktie. Något courtage kommer inte att utgå i samband
med Erbjudandet.
Erbjudandet motsvarar en premie om:
59,6 procent för stamaktier av serie A respektive serie B
samt 6,6 procent för preferensaktier jämfört med
senaste betalkursen för stamaktien av serie B respektive
preferensaktien på First North den 4 oktober 2018,
vilket är den sista handelsdagen före offentliggörandet
av Erbjudandet, och

>>

>>64,9 procent för stamaktier av serie A respektive serie B
samt 6,5 procent för preferensaktier jämfört med den
volymviktade genomsnittliga betalkursen för stam
aktien av serie B respektive preferensaktien på First
North under de senaste tjugo (20) handelsdagarna före
offentliggörandet av Erbjudandet.

Budvärdet för samtliga stamaktier av serie A respektive
serie B i Agora i Erbjudandet uppgår till 836 mkr och
budvärdet för samtliga preferensaktier i Agora i Erbjudan
det uppgår till 100 mkr, vilket innebär att det totala
budvärdet för Erbjudandet uppgår till 936 mkr. Erbjudan
det värderar samtliga aktier i Agora, inklusive de aktier
som Budgivaren äger, till 1 023 mkr.
FULLFÖLJANDEVILLKOR FÖR ERBJUDANDET
Fullföljande av Erbjudandet är villkorat av att:

i) det accepteras av så många aktieägare i Agora att
Budgivaren blir ägare till mer än nittio (90) procent av
aktierna i Agora;
ii) samtliga för Erbjudandet och förvärvet av Agora
erforderliga tillstånd, godkännanden, beslut och andra
åtgärder från myndigheter eller liknande, inklusive
från konkurrensmyndigheter, har erhållits, i varje
enskilt fall, på för Budgivaren acceptabla villkor;
iii) någon annan inte offentliggör ett erbjudande att
förvärva aktier i Agora på villkor som är mer
förmånliga för aktieägare i Agora än villkoren 
enligt Erbjudandet;

iv) varken Erbjudandet eller förvärvet av Agora helt eller
delvis omöjliggörs eller väsentligen försvåras till följd
av lagstiftning eller annan reglering, domstols
avgörande eller domstolsbeslut, myndighetsbeslut eller
någon liknande omständighet;
v) inga omständigheter har inträffat som kan ha en
väsentligt negativ påverkan, eller rimligen kan förvän
tas ha en väsentligt negativ påverkan, på Agoras finan
siella ställning eller verksamhet, inklusive Agoras
försäljning, resultat, likviditet, soliditet, eget kapital
eller tillgångar;
vi) ingen information som offentliggjorts av Agora eller
lämnats av Agora till Budgivaren är felaktig, ofullstän
dig eller vilseledande, och att Agora har offentliggjort
all information som ska ha offentliggjorts; och
vii) Agora inte vidtar någon åtgärd som är ägnad att
försämra förutsättningarna för Erbjudandets
lämnande eller genomförande.

Budgivaren förbehåller sig rätten att återkalla Erbjudan
det för det fall att något av ovanstående villkor inte
uppfyllts eller kan uppfyllas. Såvitt avser villkoren ii)–vii)
får ett sådant återkallande bara ske om den bristande
uppfyllelsen är av väsentlig betydelse för Budgivarens
förvärv av Agora.
Budgivaren förbehåller sig rätten att helt eller delvis
frånfalla ett eller flera av villkoren enligt ovan i enlighet
med tillämpliga lagar, regler och föreskrifter, inklusive att,
såvitt avser villkor i) ovan, fullfölja Erbjudandet vid en
lägre acceptnivå.
ACCEPTPERIOD, RÄTT TILL FÖRLÄNGNING
AV ERBJUDANDET OCH OFFENTLIGGÖRANDE
AV UTFALL
Acceptperioden för Erbjudandet löper från och med den
12 oktober 2018 till och med den 9 november 2018.
Observera att aktierna måste vara bokförda på aktie
ägarens VP-konto senast den 9 november 2018 för att
kunna acceptera Erbjudandet.
Budgivaren förbehåller sig rätten att förlänga accept
perioden samt att tidigarelägga eller senarelägga tidpunk
ten för utbetalning av vederlag avseende Erbjudandet. En
eventuell förlängning av acceptperioden kommer inte att
medföra en fördröjning av utbetalningen av vederlag till
de aktieägare som redan accepterat Erbjudandet.
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Meddelande om sådan förlängning av acceptperioden för
Erbjudandet kommer att offentliggöras av Budgivaren via
Klövern genom pressmeddelande i enlighet med tillämp
liga regler och bestämmelser.
Offentliggörande av utfall kommer ske genom press
meddelande snarast möjligt efter acceptperiodens slut och
beräknas ske omkring den 13 november 2018.
DIREKTREGISTRERADE AKTIEÄGARE I AGORA
Följebrev och anmälningssedel sänds ut till direktregistre
rade aktieägare i Agora. Anmälningssedeln är förtryckt
med uppgifter om aktieägares namn, adress, personnum
mer eller organisationsnummer, antal aktier per 11 okto
ber 2018 samt det VP-konto på vilket innehavet i Agora
finns registrerat. Den som önskar att acceptera Erbjudan
det ska kontrollera att uppgifterna på anmälningssedeln är
korrekta, kompletta med telefonnummer dagtid, e-post
adress, medborgarskap, vid flera ange samtliga, samt LEI
eller NID i de fall detta är aktuellt (för mer information se
avsnittet ”Viktig information vid accept av Erbjudandet”),
underteckna anmälningssedeln samt posta anmälnings
sedeln i det bifogade portofria svarskuvertet eller skicka
anmälningssedeln till:
Swedbank AB (publ)
Emissioner C85
105 34 Stockholm
Observera att anmälningssedeln måste vara Swedbank
tillhanda senast den 9 november 2018. Anmälan som
skickas med post måste därmed sändas i god tid för att
kunna vara Swedbank tillhanda till dess. Ofullständiga
eller felaktigt ifyllda anmälningssedlar kan komma att
lämnas utan avseende. Inga ändringar får göras i text på de
förtyckta anmälningssedlarna förutom för vad som fram
går av anmälningssedeln. Aktieägare som är upptagna i
den förda förteckningen över panthavare och förmyndare
erhåller inte anmälningssedel utan meddelas separat.
PANTSATTA INNEHAV
Om aktierna i Agora är pantsatta måste även panthavaren
fylla i och underteckna anmälningssedeln som lämnas in
och bekräfta att panträtten upphör om Erbjudandet full
följs. Panträtten måste således vara avregistrerad i Euro
clear-systemet när berörda värdepapper i Agora ska
levereras till Budgivaren.
FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIEÄGARE I AGORA
Aktieägare vars innehav är förvaltarregistrerat kommer
inte att erhålla Erbjudandehandling, följebrev eller
förtryckt anmälningssedel. Accept ska istället ske i
enlighet med instruktioner från respektive förvaltare.
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VIKTIG INFORMATION VID
ACCEPT AV ERBJUDANDET
Som en följd av MiFID II/MIFIR behöver alla investe
rare från och med den 3 januari 2018 ha en global identi
fieringskod för att kunna genomföra en värdepappers
transaktion. Dessa krav medför att juridiska personer
behöver ansöka om registrering av en LEI-kod (Legal
Entity Identifier) och fysiska personer behöver ta reda på
sitt NID-nummer (Nationellt ID eller National Client
Identifier) för att kunna acceptera Erbjudandet. Obser
vera att det är aktieägarens juridiska status som avgör om
en LEI-kod eller ett NID-nummer behövs samt att
Swedbank kan vara förhindrad att utföra transaktionen åt
personen i fråga om LEI-kod eller NID-nummer (såsom
tillämpligt) inte tillhandahålls.
Juridiska personer som behöver skaffa en LEI-kod kan
vända sig till någon av de leverantörer som finns på mark
naden. Via denna länk hittar du godkända institutioner för
det globala LEI-systemet: www..gleif.org/en/about-lei/
how-to-get-an-lei-find-lei-issuing-organizations.
För fysiska personer som har enbart svenskt medbor
garskap består NID-numret av beteckningen ”SE” följt av
personens personnummer. Om personen i fråga har flera
eller något annat än svenskt medborgarskap kan NIDnumret vara någon annan typ av nummer.
Tänk på att ansöka om registrering av en LEI-kod
(juridiska personer) eller ta reda på ditt NID-nummer
(fysiska personer) i god tid då denna information behöver
anges i anmälningssedeln för accept av Erbjudandet.
Swedbank har rätt att bortse från anmälningar, utan något
ansvar gentemot ansökande person, om ett LEI eller NID
(beroende på vad som är tillämpligt) inte har tillhanda
hållits i anmälningssedeln.
ERBJUDANDEHANDLING OCH
ANMÄLNINGSSEDLAR
Erbjudandehandling och anmälningssedel kommer att
hållas tillgängliga på Klöverns webbplats (ww.w. klovern.se)
och på Swedbanks webbplats (www..swedbank.se/
prospekt). Tryckt version av Erbjudandehandlingen kan
erhållas kostnadsfritt från Budgivaren på förfrågan.
RÄTT ATT ÅTERKALLA ACCEPT
En accept av Erbjudandet får återkallas fram till dess att
Budgivaren genom Klövern offentliggjort att samtliga
fullföljandevillkor har uppfyllts, eller om sådant offentlig
görande inte sker, fram till dess att acceptperioden löper
ut. Om acceptperioden förlängs och fullföljandevillkor
kvarstår under förlängningen gäller rätten att återkalla
accept även under förlängningen. Accept får återkallas
inom fem arbetsdagar från offentliggörande av eventuellt
tillägg till Erbjudandehandlingen.
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För att återkallelsen ska kunna göras gällande ska en
skriftlig återkallelse ha kommit Swedbank till handa
innan Budgivaren via Klövern offentliggjort att samtliga
villkor för Erbjudandet har uppfyllts eller, om sådant
offentliggörande inte sker, senast klockan 15.00 den sista
dagen i acceptperioden eller, om förlängning av accept
perioden sker och fullföljandevillkor kvarstår, den sista
dagen i förlängningen eller, om Budgivaren via Klövern
offentliggör ett tillägg till Erbjudandehandlingen, den
sista dagen återkallelse enligt förgående stycke får ske.
Aktieägare i Agora vars aktier är förvaltarregistrerade och
som önskar återkalla avgiven accept av Erbjudandet ska
göra det i enlighet med instruktioner från förvaltaren.
BEKRÄFTELSE OCH ÖVERFÖRING AV AKTIER
I AGORA TILL SPÄRRADE VP-KONTON
Efter det att Swedbank har mottagit och registrerat
korrekt ifylld anmälningssedel kommer aktier i Agora att
överföras till ett för varje aktieägare i Agora nyöppnat
spärrat VP-konto, så kallat apportkonto. Som bekräftelse
på detta sänds en VP-avi ut som visar insättningen på
apportkontot. Någon särskild avi som visar utbokningen
från ordinarie VP-konto kommer inte att skickas ut.
UTBETALNING AV VEDERLAG
Utbetalning av vederlag beräknas kunna påbörjas omkring
den 16 november 2018 för de som har accepterat Erbju
dandet. I samband med utbetalning av vederlag bokas
aktierna i Agora ut från apportkontot som därmed
avslutas. Ingen VP-avi kommer att skickas ut i samband
med utbokningen.
Redovisning av vederlag sker genom att de som
accepterat Erbjudandet tillsänds en avräkningsnota.
Likvidbeloppet utbetalas till det avkastningskonto som är
anslutet till innehavarens VP-konto där aktierna i Agora
fanns registrerade. Innehavare som inte har något avkast
ningskonto knutet till sitt VP-konto, eller vars avkast
ningskonto är ett bankgiro eller plusgiro, sker utbetalning
genom utbetalningsavi. Observera att även om aktierna i
Agora är pantsatta sker utbetalning till avkastnings
kontot eller enligt anvisningar på utsänd avräknings
nota.
Om innehavet är förvaltarregistrerat sker utbetalning
av vederlag genom respektive förvaltare.
TVÅNGSINLÖSEN OCH AVNOTERING
För det fall att Erbjudandet accepteras i sådan utsträck
ning att Budgivaren i samband med Erbjudandet eller på
annat sätt blir ägare till mer än nittio (90) procent av totala
antalet aktier i Agora avser Budgivaren att påkalla tvångs

inlösen av resterande aktier i Agora i enlighet med
tillämpliga regler i aktiebolagslagen (2005:551). Budgiva
ren avser även i samband härmed att verka för att Agoras
stamaktie av serie B och preferensaktie avnoteras från
First North.
INFORMATION OM BEHANDLING
AV PERSONUPPGIFTER
Den som accepterar Erbjudandet kommer lämna person
uppgifter till Swedbank. Personuppgifter som lämnas till
Swedbank kommer att behandlas i datassystem i den
utsträckning som behövs för att tillhandahålla tjänster och
administrera kundengagemang i Swedbank-koncernen.
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 och organisationer med vilka
Swedbank samarbetar. Information om behandling av
personuppgifter lämnas av Swedbanks kontor, vilka också
tar emot begäran om rättelse av personuppgifter. Adress
information kan komma att inhämtas av Swedbank
genom en automatisk datakörning hos Euroclear.
ÖVRIG INFORMATION
Swedbank bistår med vissa administrativa tjänster kring
Erbjudandet. Detta innebär inte i sig att den som accepte
rar Erbjudandet (”Deltagare”) betraktas som kund hos
Swedbank. Vid accept av Erbjudandet betraktas
Deltagaren endast som kund om Swedbank lämnat råd till
Deltagaren eller annars har kontaktat Deltagaren indivi
duellt angående Erbjudandet eller om Deltagaren har
existerande kundförhållanden med Swedbank. Följden av
att Swedbank inte betraktar Deltagaren som kund är för
att reglerna om skydd för investerare i lagen (2007:528)
om värdepappersmarknaden inte kommer att tillämpas på
dennes accept av Erbjudandet. Detta innebär bland annat
att varken en så kallad kundkategorisering eller en så
kallad passandebedömning kommer att ske beträffande
Erbjudandet. Deltagaren ansvarar därmed själv för att
denne har tillräckliga erfarenheter och kunskaper för att
förstå de risker som är förenade med Erbjudandet.
FRÅGOR OM ERBJUDANDET
Vid frågor rörande Erbjudandet vänligen kontakta
Swedbank på telefonnummer 08-585 924 77. Information
finns även tillgänglig på Swedbanks webbplats,
www..swedbank.se/prospekt, och på Klöverns webbplats,
www..klovern.se.
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INFORMATION OM KLÖVERN OCH
BUDGIVAREN SAMT BESKRIVNING
AV ERBJUDANDETS FINANSIERING
OM BUDGIVAREN OCH KLÖVERN I KORTHET
Dagon Sverige AB (Budgivaren) är ett svenskt aktiebolag
med organisationsnummer 556473-1213 och säte i
Nyköping med adressen Box 1024, 611 29 Nyköping.
Budgivaren är ett indirekt helägt dotterbolag till Klövern
AB (publ) och bedriver köp, försäljning och förvaltning av
fastigheter. Klövern är noterat på Nasdaq Stockholm.
Ytterligare information om Klövern finns på 
www..klovern.se.
ERBJUDANDETS FINANSIERING
Erbjudandet är inte föremål för finansieringsvillkor.
Budgivaren kommer att finansiera Erbjudandet genom
kontanta medel och tillgängliga kreditfaciliteter via
Klövern.
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BUDGIVARENS AKTIEÄGANDE I AGORA
Budgivaren ägde vid Erbjudandets offentliggörande
2 909 342 stamaktier av serie B i Agora, vilket motsvarar
cirka 9,3 procent av kapitalet och 4,0 procent av rösterna i
Agora.
Varken Klövern eller Budgivaren har de senaste sex
månaderna före Erbjudandets offentliggörande förvärvat
aktier i Agora. Varken Klövern eller Budgivaren äger eller
kontrollerar några ytterligare finansiella instrument i
Agora som medför en finansiell exponering motsvarande
aktieinnehav i Agora vid tidpunkten för Erbjudandets
offentliggörande.
Klövern eller Budgivaren kan under acceptperioden
för Erbjudandet komma att förvärva, eller ingå överens
kommelser om att förvärva aktier i Agora. Alla sådana
förvärv eller överenskommelser kommer att ske i överens
stämmelse med Takeover-reglerna och svensk lag samt
offentliggöras i enlighet med tillämpliga regler.
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BESKRIVNING AV AGORA
Följande är en sammanfattande beskrivning av Agora. Informationen om Agora på sidorna 12–51 i denna erbjudande
handling är baserad på Agoras årsredovisningar för räkenskapsåren 2017 och 2016, samt information på Agoras webbplats,
om inget annat anges.
AGORA I KORTHET
Agoras firma (tillika handelsbeteckning) är A Group of
Retail Assets Sweden AB (publ). Agoras organisations
nummer är 559004-3641. Agora bildades i Sverige den
17 februari 2015 och registrerades av Bolagsverket den
6 mars 2015. Bolaget ändrade firma till A Group of Retail
Assets Sweden AB den 20 april 2015. Agora är ett publikt
aktiebolag som regleras av aktiebolagslagen (2005:551).
Styrelsen har sitt säte i Stockholm med adress Drottning
gatan 71C, 111 36 Stockholm, Sverige. Telefonnummer
till huvudkontoret är 08-52 525 150.
Agoras verksamhet startade i maj 2015 genom att
13 fastigheter med totalt marknadsvärde om 1,8 mdkr
apporterades in i Bolaget. Målet var att på tre till fem år
öka värdet på fastighetsportföljen till tio miljarder kronor.
Agoras verksamhet är inriktad mot detaljhandelsfastig
heter och blev det första publika bolaget att listas på First
North med denna verksamhetsinriktning. Agora bedriver
verksamhet främst i Sveriges större orter, eftersom man
tror på en stor utvecklingspotential och goda förutsätt
ningar för förvärv i dessa områden – utöver en ganska
begränsad konkurrens. Per den 30 juni 2018 uppgick
antalet anställda i Bolaget till 26 personer. Per samma
datum uppgick fastigheternas värde till cirka 4,3 mdkr och
hyresvärdet till cirka 422 mkr.
AFFÄRSIDÉ
Agoras affärsidé är att äga, utveckla och förvalta
lönsamma fastigheter i attraktiva lägen. Genom en bred
mix av hyresgäster ska Agora underlätta människors
vardag och skapa intressanta platser.
VISION
Agoras vision är att skapa förutsättningar för stadens puls
och berika människors vardag.

ÖVERGRIPANDE STRATEGIER
Bolagets övergripande strategi är att äga attraktiva fastig
heter i centrala lägen i utvalda medelstora städer. Agora
har för avsikt att förädla sina fastigheter genom att identi
fiera och anpassa innehållet till de branscher och hyres
gäster som bäst kan tillgodogöras platsens och fastigheter
nas potential. Agora vill utmana traditionella sätt att
arbeta med syfte att höja Bolagets effektivitet och därmed
även förvaltningsresultat. Agora strävar efter att ha goda
och långvariga hyresförhållanden med välrenommerade
och kreditvärdiga hyresgäster.
AGORAS FINANSIELLA MÅL OCH STRATEGIER
Tillväxt
Agoras tillväxtmål är att på tre till fem år öka värdet på
fastighetsportföljen till 10 miljarder kronor dels genom
förvärv av nya fastigheter, dels genom investeringar i
befintliga fastigheter. Agora expanderar sin fastighetsport
följ genom att investera i om- och tillbyggnadsprojekt i
egna fastigheter samt genom förvärv.
Lönsamhet
Agoras lönsamhetsmål är att uppvisa en årlig avkastning
på eget kapital om lägst 10 procent. Agora har för avsikt
att öka lönsamheten genom att minska vakanser och ha en
aktiv förvaltning tillsammans med att minimera kostna
den för främmande kapital samt genom att ombesörja
nyupplåning för investeringar och förvärv.
Soliditet och räntetäckningsgrad
Agora har som mål att soliditeten långsiktigt ska uppgå
till 40 procent och att räntetäckningsgraden långsiktigt
ska uppgå till lägst 200 procent. Agora ska uppnå detta
genom en väldiversifierad kapitalstruktur och god balans
mellan finansiell risk och avkastning för att därigenom
skapa förutsättningar för goda affärer i olika marknads
situationer, vilket bidrar till Agoras långsiktiga stabilitet.
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UTVALD HISTORISK FINANSIELL
INFORMATION FÖR AGORA I
SAMMANDRAG
Nedanstående utvalda historiska finansiella information avseende Agora presenteras för räkenskapsåren 2017, 2016 och 2015
samt för perioden 1 januari – 30 juni 2018 tillsammans med jämförande finansiell information för motsvarande period före
gående räkenskapsår. Den utvalda historiska finansiella informationen för räkenskapsåren 2017, 2016 och 2015 är hämtade
från Agoras reviderade koncernredovisningar för räkenskapsåren 2017 och 2016, med jämförelsesiffror för räkenskapsåren 2016
respektive 2015, vilka är upprättade i enlighet med International Financial Reporting Standards (”IFRS”) utgivna av Interna
tional Accounting Standars Board (IASB) samt tolkningsuttalanden från Financial Reporting Interpretations Committee
(IFRIC) sådana de antagits av EU. Vidare är koncernredovisningarna upprättade i enlighet med svensk lag genom tillämpning
av Rådet för finansiell rapporteringsrekommendation RFR 1, kompletterande redovisningsregler för koncerner. Information
avseende perioden 1 januari – 30 juni 2018 respektive 2017 är hämtad från Agoras delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2018, vilken är upprättad i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering och årsredovisningslagen. Delårsrapporten har inte
varit föremål för revidering eller granskning av Agoras revisorer.
Agoras årsredovisningar för räkenskapsåren 2017, 2016 och 2015 finns tillgängliga på Agoras hemsida www..agoraretail.se.
Delårsrapporten för perioden 1 januari – 30 juni 2018 återfinns i sin helhet på sidorna 29–51 i Erbjudandehandlingen.
RESULTATRÄKNING FÖR AGORAS KONCERN I SAMMANDRAG
Belopp i mkr

2018
6 mån jan–jun

2017
6 mån jan–jun

2017
12 mån jan–dec

2016
12 mån jan–dec

Hyresintäkter

188

199

403

330

–

–

–

–

6

–98

–101

–198

–180

–87

90

98

205

150

78

–17

–18

–39

–26

–23

–1

–

–

–

–5

–45

–47

–92

–75

–30

27

34

74

49

20
91

Övriga intäkter
Fastighetskostnader
Driftnetto
Central administration
Engångskostnader i samband med uppstart
Finansnetto
Förvaltningsresultat

2015
8 mån maj–dec1)
159

Värdeförändringar fastigheter, orealiserade

–31

7

–22

66

Värdeförändringar fastigheter, orealiserade

5

–

–

1

–

Resultat före skatt

1

41

52

116

111

Aktuell skatt

–

–

–

–

–2

Uppskjuten skatt

6

–7

–14

–24

–29

Periodens resultat

7

34

38

92

80

1) Agora bildades först i februari 2015, varför jämförelsesiffrorna för 2015 inte är helt jämförbara.
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BALANSRÄKNING FÖR AGORAS KONCERN I SAMMANDRAG
Belopp i mkr

30 jun 2018

30 jun 2017

31 dec 2017

31 dec 2016

31 dec 20151)

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella tillgångar

2

–

1

–

–

Förvaltningsfastigheter

4 263

4 383

4 422

4 339

3 419

Maskiner och inventarier
Uppskjutna skattefordringar
Övriga finansiella tillgångar
Summa anläggningstillgångar

2

2

3

2

2

24

25

25

22

16

3

3

3

3

3

4 294

4 413

4 453

4 366

3 440

Omsättningstillgångar
Kundfordringar

3

8

7

7

7

Övriga fodringar

26

25

26

19

34

Likvida medel
Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR

72

98

72

112

60

101

132

105

138

101

4 395

4 545

4 557

4 504

3 541

1 420

1 416

1 420

1 390

1 149

–

–

5

–

–

1 727

2 884

1 862

2 901

2 222

81

74

79

65

35

1 808

2 959

2 950

2 966

2 257

1 039

35

1 044

29

24

128

136

149

119

111

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Avsättningar
Långfristiga skulder
Räntebärande skulder
Uppskjutna skatteskulder
Summa långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Räntebärande skulder
Övriga kortfristiga skulder
Summa kortfristiga skulder

1 167

171

183

148

135

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

4 395

4 545

4 557

4 504

3 541

1) Agora bildades först i februari 2015, varför jämförelsesiffrorna för 2015 inte är helt jämförbara.
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KASSAFLÖDESANALYS FÖR AGORAS KONCERN I SAMMANDRAG
2018
6 mån jan–jun

2017
6 mån jan–jun

2017
12 mån jan–dec

2016
12 mån jan–dec

27

34

74

49

4

14

14

5

2

Kassaflöde före förändring av rörelsekapital

31

47

88

54

22

Förändring av rörelsefodringar

–8

–12

–9

15

45

Förändring av rörelseskulder

–7

7

27

9

44

Kassaflöde från den löpande verksamheten

16

41

106

78

111

–97

–36

–105

–67

–27

–1

–

–1

–

–

Förvärv av maskiner och inventarier

–

–

–1

–

–

Förvärv av fastigheter via bolag

–

–

–

–191

–288

Belopp i mkr

2015
8 mån maj–dec1)

Den löpande verksamheten
Förvaltningsresultat
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet

20

Investeringsverksamheten
Investeringar i befintliga fastigheter
Förvärv av immateriella tillgångar

Försäljning av förvaltningsfastigheter

230

–

–

64

–

Kassaflöde från investeringsverksamheten

132

–36

–107

–194

–315

Finansieringsverksamheten
Upptagning av lån
Lösen/amortering av lån
Emissioner

675

–

–

740

2 437

–819

–15

–32

–722

–2 458
287

–

–

–

157

–4

–4

–7

–7

–2

–148

–19

–39

168

264

Periodens kassaflöde

–

–14

–40

52

60

Ingående likvida medel

72

112

112

60

–

–

–14

–40

52

72

98

72

112

Utbetald utdelning preferensaktier
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

Periodens kassaflöde
UTGÅENDE LIKVIDA MEDEL

1) Agora bildades först i februari 2015, varför jämförelsesiffrorna för 2015 inte är helt jämförbara.
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NYCKELTAL FÖR AGORAS KONCERN
2018
6 mån jan–jun

2017
6 mån jan–jun

2017
12 mån jan–dec

2016
12 mån jan–dec

2015
8 mån maj–dec1)

Fastighetsrelaterade
Fastigheternas verkliga värde, mkr

4 263

4 383

4 422

4 339

Direktavkastningskrav värdering, %

6,0

6,0

6,0

6,0

6,1

Hyresvärde, mkr

422

452

456

450

353

Uthyrbar yta, kvm

3 419

242 049

269 915

270 112

269 915

235 866

Genomsnittlig återstående kontraktstid, år

3,6

2,9

3,3

2,6

3,1

Ekonomisk uthyrningsgrad, %

89

90

89

90

89

Överskottsgrad, %

48

46

51

45

50

Antal fastigheter

21

23

23

23

22

Avkastning på eget kapital, %

0,8

7,0

2,7

7,4

–

Soliditet, %

32

31

31

31

32

Soliditet, justerad, %

34

33

33

32

–

Belåningsgrad fastigheter, %

54

56

55

57

59

Finansiella

Belåningsgrad, %

63

65

64

65

66

Räntetäckningsgrad, ggr

1,7

1,7

1,8

1,7

1,6

Genomsnittlig ränta, %

3,0

2,9

2,9

2,9

2,8

Genomsnittlig räntebindning, år

2,7

3,7

3,2

4,2

4,5

Genomsnittlig kreditbindning, år

2,1

2,9

2,4

3,4

3,8

Resultat per stamaktie före utspädning, kr

0,12

0,96

1,24

3,21

3,72

Resultat per stamaktie efter utspädning, kr

0,12

0,94

1,21

3,11

3,58

10,00

10,00

20,00

20,00

10,00

Eget kapital per stamaktie, kr

43

43

46

42

43

Börskurs per stamaktie, kr

19

26

21

26

35

252

265

265

250

216

30 783 073

30 783 073

30 783 073

30 783 073

24 626 459

363 640

363 640

363 640

363 640

363 640

Genomsnittligt antal utestående stamaktier
före utspädning

30 783 073

30 783 073

30 783 073

26 375 879

20 564 005

Genomsnittligt antal utestående stamaktier
efter utspädning

21 364 005

Aktierelaterade

Utdelning per preferensaktie, kr

Börskurs per preferensaktie, kr
Antal utstående stamaktier, st
Antal utstående preferensaktier, st

31 583 073

31 583 073

31 583 073

27 175 879

EPRA NAV per stamaktie, kr

45,8

45,2

45,6

44,3

–

Börsvärde stamaktier Serie B, mkr

493

676

548

686

720

1) Agora bildades först i februari 2015, varför jämförelsesiffrorna för 2015 inte är helt jämförbara.
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DEFINITIONER
Agora presenterar vissa finansiella mått i delårsrapporten som inte definieras enligt IFRS. Bolaget anser att dessa mått ger värde
full kompletterande information till investerare och Bolagets ledning då de möjliggör utvärdering av Bolagets prestation. Inte alla
företag beräknar finansiella mått på samma sätt, varför dessa inte alltid är jämförbara med mått som används av andra företag.
Dessa finansiella mått ska därför inte ses som en ersättning för mått som definieras enligt IFRS. Alternativa nyckeltal enligt
European Securities and Markets Authority (ESMA) är markerade med (*) nedan.
Avkastning på eget kapital
Resultat efter skatt på årsbasis i procent av genomsnittligt
eget kapital under perioden.
Belåningsgrad*
Räntebärande skulder efter avdrag av likvida medel i
relation till fastigheternas verkliga värde vid periodens
utgång. Belåningsgrad är ett riskmått som visar hur stor
del av verksamheten som är belånad med räntebärande
skulder. Relevant för investerare som vill bedöma möjlig
het till utdelning, möjlighet att genomföra strategiska
investeringar samt möjligheter att leva upp till finansiella
åtaganden.
Belåningsgrad fastigheter
Räntebärande skulder med säkerhet i fastigheter i relation
till fastigheternas verkliga värde vid periodens utgång.
Direktavkastningskrav
Avkastningskravet på restvärdet i fastighetsvärderingarna.
Driftnetto*
Hyresintäkter minus drift- och underhållskostnader och
fastighetsskatt (fastighetskostnader). Driftnetto är ett
vedertaget begrepp inom fastighetsbranschen som visar
resultatet från den direkta fastighetsaffären, det vill säga
intäkter och kostnader kopplat direkt till fastigheterna.
Resultatmåttet används för att visa den interna utveck
lingen av verksamheten.
Eget kapital per stamaktie
Eget kapital i förhållande till antal utestående stamaktier
per balansdagen med hänsyn tagen till preferensaktiernas
del av det egna kapitalet baserat på preferensaktiernas
börskurs på balansdagen.
Ekonomisk uthyrningsgrad*
Intäkter på årsbasis dividerat med bedömt hyresvärde.
Relevant för investerare och andra intressenter då måttet
underlättar bedömning av hyresintäkter i förhållande till
det totala värdet på möjlig outhyrd yta.
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EPRA NAV per stamaktie*
Redovisat eget kapital, efter hänsyn tagits till preferens
kapitalet, med återläggning av derivat och uppskjuten
skatt enligt rapport över finansiell ställning, i relation till
antal utestående stamaktier vid periodens slut. Långsiktigt
substansvärde (EPRA NAV)/aktie används för att ge
intressenter information om Agoras aktuella substans
värde per aktie beräknat på ett för börsnoterade fastighets
bolag enhetligt sätt.
Förvaltningsresultat*
Resultat före värdeförändringar och skatt. Nyckeltalet
förvaltningsresultat mäter resultat från den operationella
verksamheten från att äga och förvalta fastigheter.
Genomsnittlig kapitalbindning*
Genomsnittet av de externa skuldernas återstående löptid.
Nyckeltalet visar den genomsnittliga löptiden för den
externa finansieringen och belyser refinansieringsrisken.
Genomsnittlig återstående löptid på hyreskontrakt
Återstående löptid på samtliga uthyrda ytor exklusive
parkeringsplatser, garage, bostäder och skyltar. Kontrakten
viktas med avseende på totalhyra.
Hyresvärde*
Kontrakterad årshyra som gäller vid periodens utgång
med tillägg för bedömd marknadshyra för vakanta lokaler.
Relevant för investerare och andra intressenter som vill
bedöma den totala möjliga hyresintäkten då tillägg görs
till de debiterade hyresintäkterna med bedömd marknads
hyra för outhyrda ytor.
IFRS
Förkortning för International Financial Reporting
Standards. Internationella redovisningsstandarder för
koncernredovisning som börsnoterade företag inom EU
ska tillämpa från och med 2005.
Orealiserade värdeförändringar, fastigheter
Förändring av verkligt värde efter avdrag för gjorda
investeringar för fastighetsinnehavet vid respektive
periods utgång.
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Realiserade värdeförändringar, fastigheter
Realiserade fastighetsförsäljningar efter avdrag för fastig
heternas senast redovisade verkliga värde och omkostna
der vid försäljning.
Resultat per stamaktie
Resultat efter skatt i förhållande till genomsnittligt antal
stamaktier och med hänsyn tagen till preferensaktiernas
del av resultatet för perioden.
Räntetäckningsgrad*
Förvaltningsresultat, inklusive realiserade värdeföränd
ringar plus finansiella kostnader dividerat med finansiella
kostnader. Ett nyckeltal som visar förmågan att betala
löpande räntekostnader.
Soliditet*
Eget kapital i procent av balansomslutningen. Nyckeltalet
är relevant för investerare och andra intressenter som vill
bedöma den finansiella stabiliteten och förmågan att klara
sig på lång sikt.
Utdelning per preferensaktie
Preferensaktiens andel av resultatet motsvarande perio
dens ackumulerade andel av årlig utdelning om 20 kr per
preferensaktie.
Uthyrbar yta
Total area som är tillgänglig för uthyrning.
Årshyra
Hyra inklusive tillägg och index på årsbasis.
Överskottsgrad*
Driftöverskott i förhållande till hyresintäkter. Överskotts
grad visar hur stor del av varje krona från den operativa
verksamheten som Bolaget får behålla.
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AKTIER, AKTIEKAPITAL OCH
ÄGARFÖRHÅLLANDEN I AGORA
AKTIERNA
Agora har aktier av tre slag; stamaktier av serie A, stam
aktier av serie B samt preferensaktier. Aktier av vardera
slag får enligt Agoras bolagsordning ges ut till ett belopp
motsvarande maximalt 100 procent av aktiekapitalet.
Enligt Agoras bolagsordning ska antalet aktier vara lägst
15 000 000 och högst 60 000 000. Aktiekapitalet är
bestämt i svenska kronor. Varje stamaktie av serie A berät
tigar till en (1) röst medan varje preferensaktie och stam
aktie av serie B berättigar till en tiondels (1/10) röst. Varje
röstberättigad får vid bolagsstämma rösta för fulla antalet
av denne ägda och företrädda aktier. Per dagen för denna
Erbjudandehandling innehar Agora inga egna aktier.
Agoras stamaktier av serie B och preferensaktier är
upptagna till handel på First North. Agoras stamaktier av
serie A är inte upptagna till handel på reglerad marknad
eller handelsplattform.
Preferensaktierna har enligt Agoras bolagsordning
företrädesrätt framför stamaktierna till en årlig utdelning
om tjugo (20) kronor per preferensaktie med kvartalsvis
utbetalning om fem (5) kronor. Avstämningsdagar för
utbetalningarna ska vara sista vardagen i juni, september
respektive december månad efter årsstämman samt mars
månad året efter årsstämman. Vid Agoras upplösning har
preferensaktieägarna prioritet framför stamaktier till ett
värde om 400 kronor per preferensaktie samt eventuellt
innestående belopp. Samtliga stamaktier äger därefter lika

rätt till andel i Agoras tillgångar, vinst och eventuellt över
skott vid likvidation. Minskning av aktiekapitalet kan,
enligt Agoras bolagsordning, äga rum efter beslut av
bolagsstämma genom inlösen av preferensaktier enligt de
grunder som anges i bolagsordningen. För en vidare
beskrivning av de villkor som gäller för preferensaktierna
se avsnittet ”Agoras bolagsordning”.
AKTIEKAPITAL OCH DESS UTVECKLING
Aktiekapitalet i Agora uppgick per datumet för
Erbjudandehandlingen till 31 146 713 kronor motsva
rande 31 146 713 totalt antal aktier fördelat på 4 689 062
stamaktier av serie A, 26 094 011 stamaktier av serie B
samt 363 640 preferensaktier, vardera med ett kvotvärde
om 1 krona per aktie. Samtliga aktier är fullt inbetalda och
fritt överlåtbara. Per dagen för denna Erbjudandehandling
finns det inga utestående teckningsoptioner eller konver
tibler vilka berättigar innehavaren till aktier i Agora.
Ägarförhållanden
Information om aktieägare och aktieägande uppdateras
varje kvartal på Agoras webbplats, www..agoraretail.se.
Per den 29 juni 2018 uppgick antalet aktieägare i Agora
till cirka 1 060. De tio största aktieägarna i Agora hade per
samma datum det aktieinnehav som framgår av tabellen
nedan.

Antal stamaktier
av serie A

Antal stamaktier
av serie B

Antal Preferensaktier

Röster, %

Kapital, %

M2 Asset Management AB (publ)

2 344 531

4 783 943

88 872

38,62

23,16

Kvalitena AB (publ)

2 344 531

2 664 062

26 400

35,63

16,17

Aktieägare

Kåpan Pensioner

4 490 391

6,12

14,42

Klövern

2 909 342

3,97

9,34

D. Carnegie & Co AB

2 606 832

3,55

8,37

Fastighets AB Balder

2 300 000

3,14

7,38

Länsförsäkringar Fastighetsfond

1 687 500

2,30

5,42

Sterner Stenhus Förvaltning AB

1 393 167

1,90

4,47

CAIL

843 996

1,15

2,71

Lipid B

516 226

0,70

1,66

Övriga aktieägare
Totalt antal aktier

4 689 062
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1 898 552

248 368

2,93

6,91

26 094 011

363 640

100,00

100,00
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UTDELNING OCH UTDELNINGSPOLICY
Utdelningen ska långsiktigt uppgå till 30–50 procent av
förvaltningsresultatet efter schablonskatt och utdelning
till preferensaktieägarna. Vid bedömning av utdelningens
storlek ska beaktas andra investeringsalternativ, finansiell
ställning och kapitalstruktur.
Årsstämman 2018 beslutade att en utdelning om
5 kronor per preferensaktie ska utbetalas kvartalsvis, med
återstående avstämningsdagar den 28 december 2018 och
den 29 mars 2019, till innehavare av preferensaktier. Det
erbjudna vederlaget för preferensaktierna kommer att
justeras om Agora genomför sådan utdelning eller för
annan värdeöverföring till preferensaktieägarna innan
likvid redovisats inom ramen för Erbjudandet och
kommer följaktligen att minskas med ett motsvarande
belopp för varje sådan utdelning eller värdeöverföring.
BEMYNDIGANDEN
Vid årsstämma den 17 maj 2018 beslutade aktieägarna i
Agora att bemyndiga styrelsen i Agora att under tiden
fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemis
sion av stamaktier av serie A och/eller stamaktier av serie
B och/eller preferensaktier med eller utan avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt. Antalet aktier som emitteras
med stöd av bemyndigandet får motsvara en ökning av
aktiekapitalet om högst 30 procent, baserat på det
sammanlagda aktiekapitalet i Bolaget vid tidpunkten för
årsstämman 2018. Antalet stamaktier av serie A som får
emitteras med stöd av bemyndigandet får dock högst
uppgå till 30 procent av aktiekapitalet som utgörs av stam
aktier av serie A utgivna vid tidpunkten för årsstämman
2018, antalet stamaktier av serie B som får emitteras med
stöd av bemyndigandet får dock högst uppgå till 30
procent av aktiekapitalet som utgörs av stamaktier av serie
B utgivna vid tidpunkten för årsstämman 2018 och antalet
preferensaktier som får emitteras med stöd av bemyndi
gandet får högst uppgå till 30 procent av aktiekapitalet
som utgörs av preferensaktier utgivna vid tidpunkten för
årsstämman 2018. Aktierna ska kunna tecknas kontant,
genom apport, med kvittningsrätt eller på villkor enligt
2 kap. 5 § aktiebolagslagen.
Nyemissioner med stöd av bemyndigandet ska ske för
förvärv av fastigheter eller andelar i juridiska personer som
äger fastigheter eller för att kapitalisera Bolaget inför
sådana förvärv. Nyemissioner med avvikelse från aktie
ägarnas företrädesrätt får även ske i syfte att utveckla ägar
basen i Bolaget. Nyemissioner som sker med avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt ska ske till marknadsmässig
teckningskurs. Vid nyemissioner av preferensaktier som
sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och
som tecknas kontant får dock marknadsmässig emissions
rabatt ges. Vid företrädesemissioner ska marknadsmässig
emissionsrabatt ges.

Enligt Budgivarens kännedom och vad som offentlig
gjorts av Agora har inte styrelsen i Agora utnyttjat ovan
nämnda bemyndigande.
AKTIEÄGARAVTAL
Såvitt Budgivaren känner till finns inga kända betydelse
fullare överenskommelser mellan större aktieägare i Agora
eller mellan större aktieägare och Budgivaren eller Agora.
VÄSENTLIGA AVTAL
Den 16 september 2016 emitterade Agora ett treårigt
obligationslån om 150 MSEK. Av villkoren för obliga
tionslånet framgår bland annat att om det sker en ägar
förändring (change of control event) i Agora så har varje
enskild obligationsinnehavare rätt att begära att dennes
obligationer ska återköpas av Agora till ett belopp som
motsvarar 101 procent av det nominella beloppet plus
upplupen ränta. Såvitt Budgivaren känner till finns inga
ytterligare väsentliga avtal vilka Agora är part i som skulle
kunna påverkas, ändras eller sägas upp till följd av att
kontrollen över Agora förändras som ett resultat av ett
offentligt uppköpserbjudande.
LIKVIDITETSGARANT
Agora har ett avtal med ABG Sundal Collier enligt vilket
ABG Sundal Collier agerar likviditetsgarant i Agoras
stamaktie av serie B avseende handeln på First North.
Åtagandet innebär huvudsakligen att likviditetsgaranten
åtar sig att när så är möjligt ställa kurser på både köp- och
säljsidan, med verkan att skillnaden mellan köp- och sälj
kurs inte överstiger en viss nivå. Syftet med avtalet är såle
des att främja likviditeten i Agoras stamaktie av serie B.
CERTIFIED ADVISER
Alla bolag vars aktier handlas på First North har en
Certified Adviser som vägleder och assisterar bolaget
genom och efter listningsprocessen. Bolagets Certified
Adviser övervakar att Bolaget följer First Norths regelverk
för informationsgivning till marknaden och investerare.
Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB.
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AGORAS STYRELSE, LEDNING
OCH REVISOR
STYRELSEN
Knut Pousette
Styrelseordförande, invald i styrelsen 2015,
ordförande sedan 2015.
Född: 1972

Aktieinnehav i Agora: 13 925 stamaktier av serie B.

Utbildning/erfarenhet: Civilekonom. Knut Pousette har
en bred erfarenhet från fastighets- och finansbranschen.
De senaste elva åren har Knut Pousette varit VD i
Kvalitena-koncernen. Tidigare var Knut Pousette
managementkonsult inom corporate finance och transak
tioner på Klaraberg Business Advisors. Knut Pousette har
även erfarenhet av fastighetsförvaltning internationellt,
framförallt i Tyskland.

Övriga pågående väsentliga uppdrag: Knut Pousette
är idag extern VD i Kvalitena AB (publ). Knut Pousette
är även styrelseordförande i Sveavalvet AB (publ),
Beyond Clean Water AB, Stendörren Fastigheter AB och
Stenhus Kungens Kurva Förvaltning AB. Därutöver är
Knut Pousette styrelseledamot i Barken Bostadsutveckling F
 astighets AB, Skokloster Service AB,
LKF Fastigheter AB, Envoyéns Förvaltnings AB,
Blå Dykaren Bostadsutveckling AB och Svenska
Samhällsfastigheter AB.
Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen.
Beroende i förhållande till Bolagets större aktieägare.
Rutger Arnhult
Ledamot, invald i styrelsen 2015.
Född: 1967

Aktieinnehav i Agora: 2 344 531 stamaktier av serie A,
4 783 943 stamaktier av serie B samt 88 872 preferens
aktier genom bolag.
Utbildning/erfarenhet: Civilekonom. Rutger Arnhult
har erfarenhet från företagsledning under 20 år samt
erfarenhet från f astighetsbranschen och som
finansanalytiker.

Övriga pågående väsentliga uppdrag: Rutger Arnhult är
VD och styrelseledamot i Klövern AB (publ) samt
styrelseordförande i M2 Asset Management AB (publ)
och Kloster Invest AB. Rutger Arnhult är även styrelse
ledamot i Corem Property Group AB (publ), Tobin
Properties AB och Arnia Holding AB.
Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen.
Beroende i förhållande till Bolagets större aktieägare.
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Patrik Essehorn
Ledamot, invald i styrelsen 2015.
Född: 1967

Aktieinnehav i Agora: 6 250 stamaktier av serie B.
Utbildning/erfarenhet: Jur.kand.

Övriga pågående väsentliga uppdrag: Patrik Essehorn är
delägare i MAQS Advokatbyrå Stockholm AB, styrelse
ordförande i Corem Property Group AB (publ), Tobin
Properties AB (publ), Markteknikgruppen i Sverige AB
(publ) och Suburban Properties Stockholm AB.
Beroende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen.
Oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare.
Andreas Hyltefors
Ledamot, invald i styrelsen 2018.
Född: 1974

Aktieinnehav i Agora: 153 885 stamaktier av serie B
genom bolag via en kapitalförsäkring.

Utbildning/erfarenhet: Civilingenjör, Byggingenjör.

Övriga pågående väsentliga uppdrag: Andreas Hyltfors
är styrelseledamot i Paliros AB, Praktikertjänst Fastig
heter AB, Grandholm Gruppen AB, Among Giants
Properties i Stockholm AB, Lipid AB samt styrelse
ordförande i Pare Invest AB.

Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen samt
Bolagets större aktieägare.
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LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE
Rikard Edenius
Verkställande direktör sedan 2018.
Född: 1970

Aktieinnehav i Agora: Inget.

Utbildning/erfarenhet: Civilingenjör, Industriell
Ekonomi vid Linköpings Tekniska högskola. Rikard
Edenius har tidigare varit VD för Näckström Fastigheter,
Bo i Väsby samt drivit egen rådgivningsverksamhet.
Övriga pågående väsentliga uppdrag: Rikard Edenius
är styrelseledamot i RE & Advise Stockholm AB.
Susanna Korpe
CFO sedan 2018.
Född: 1980

Aktieinnehav i Agora: Inget.

Utbildning/erfarenhet: Civilekonom. Susanna Korpe
har tidigare varit ekonomichef på Agora, ekonomichef på
VR Track AB, ekonomichef på Locum AB, redovisnings
chef på Attendo Care AB samt revisor på Deloitte.
Övriga pågående väsentliga uppdrag: Inga.

Leif Danielsson
Affärs- & projektutvecklingschef sedan 2018.
Född: 1967

Aktieinnehav i Agora: Inget.

Utbildning/erfarenhet: Civilingenjör, Chalmers tekniska
högskola. Leif Danielsson har lång branscherfarenhet från
bland annat Peab, där han arbetat som Affärschef/Region
chef, Utvecklingschef och Distriktschef, samt Landmark
Property Development och KPC Bygg där han arbetat
som verkställande direktör.
Övriga pågående väsentliga uppdrag: Leif Danielsson är
idag interim chef och styrelseledamot i Leda utveckling i
Sverige AB.
REVISORER
Vid årsstämman 2018, för tiden intill årsstämman 2019,
omvaldes Ernst & Young AB till revisorer i Agora.
Huvudansvarig revisor är Oskar Wall (född 1975).
Oskar Wall är auktoriserad revisor och medlem i
FAR SRS. Revisorer väljs, enligt bolagsordningen varje år.
Ernst & Young AB med Oskar Wall som huvudansvarig
revisor, har varit revisor i Agora sedan 2016.

Peter Gullberg
Förvaltningschef sedan 2018.
Född: 1968

Aktieinnehav i Agora: 17 675 stamaktier av serie B,
varav 17 500 stamaktier av serie B ägs genom bolag,
och 100 000 teckningsoptioner1).

Utbildning/erfarenhet: Executive General Management
program IFL. Peter Gullberg har gedigen erfarenhet av
detaljhandel, köpcentrumdrift och utveckling, senast
under 12 år på Steen & Ström Sverige AB, där Peter
Gullberg arbetade som uthyrningsdirektör och satt i
ledningsgruppen. Tidigare erfarenheter inkluderar sju år
inom Jysk AB, bland annat som regionchef.
Övriga pågående väsentliga uppdrag: Peter Gullberg
är idag styrelseledamot och verkställande direktör i
Scandinavian Retail Properties AB.

1) Agoras utgivna teckningsoptioner under ett incitamentsprogram till ledningen löpte ut den 30 juni 2018.
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KVARTAL 2

■
■
■
■
■
■

Hyresintäkterna för perioden januari-juni 2018 minskade med 6 procent till 188 Mkr (199).
Driftnettot minskade med 8 procent till 90 Mkr (98).
Förvaltningsresultatet minskade med 21 procent till 27 Mkr (34).
Resultat efter skatt uppgick till 7 Mkr (34), vilket motsvarar 0,12 kr per stamaktie (0,96).
Nettoinvesteringar i fastigheter uppgick till 97 Mkr (36).
Värdet på fastighetsportföljen uppgick till 4 263 Mkr (4 383).

MKR

2018

2017

2018

2017

2017

3 MÅN

3 MÅN

6 MÅN

6 MÅN

12 MÅN

12 MÅN

APR–JUN

APR–JUN

JAN–JUN

JAN–JUN

JAN–DEC

JUL–JUN

Hyresintäkter
Fastighetskostnader

RULLANDE

92

100

188

199

403

392

-47

-47

-98

-101

-198

-195

Driftnetto

45

53

90

98

205

197

Förvaltningsresultat

11

18

27

34

74

67

Resultat efter skatt

5

18

7

34

38

11

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER
PERIODEN JANUARI – JUNI

■

■

■

■

Fastigheten Havren 4 i Sundsvall såldes till Peritas
Fastigheter AB. Försäljningen genomfördes via en
bolagsaffär till ett underliggande fastighetsvärde
om 64 Mkr. Frånträde var den 31 januari 2018.
I Kv. Caroli i centrala Malmö skrevs ett tioårigt avtal
med Lidl om en butik på cirka 1 800 kvadratmeter.
Lidl tillträder lokalen efter sommaren och öppnar
preliminärt i slutet av 2018.
Tomträtten Vårholmen 4 i Stockholm såldes till
Weda Fastigheter AB. Försäljningen genomfördes
via en bolagsaffär till ett underliggande fastighetsvärde om 175 Mkr. Frånträde var den 30 april
2018.
Ett avtal tecknades avseende försäljning av
Ekholmen Centrum (fastigheten Risfältet 2
samt tomträtten till fastigheterna Riket 20 och
Riskornet 2) i Linköping. Försäljningen sker genom
en bolagsaffär till ett underliggande fastighetsvärde om drygt 312 Mkr. Frånträde sker den
3 september 2018.

Agora delårsrapport januari–juni 2018

■

■

Försäljningar har gjorts till cirka fem procent över
det bokförda värdet.
Rikard Edenius utsedd till ny VD, tillträdde den
23 april 2018.

HÄNDELSER EFTER PERIODENS
UTGÅNG

■

Avtal har skrivits med Erik Penser Bank avseende
tjänsten som Certified Advisor. Erik Penser Bank
tillträder som Certified Advisor den 1 juli 2018.

2
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NYCKELTAL I URVAL

NYCKELTAL
Hyresvärde, Mkr
Marknadsvärde fastigheter, Mkr
Ekonomisk uthyrningsgrad, %
Uthyrningsbar yta
Antal fastigheter

30 JUN 2018 31 MAR 2018 31 DEC 2017 30 SEP 2017

30 JUN 2017

422

450

456

456

452

4 263

4 388

4 422

4 506

4 383

89

89

89

89

90

242 049

265 485

270 112

270 112

269 915

21

22

23

23

23

Resultat per stamaktie före utspädning, kr

0,12

0,01

1,24

4,39

0,96

Resultat per stamaktie efter utspädning, kr

0,12

0,01

1,21

4,28

0,94

Eget kapital per stamaktie, kr

43

43

46

49

43

Soliditet, %

32

32

31

33

31

Soliditet, justerad, %

34

33

33

35

33

Räntetäckningsgrad, ggr

1,7

1,9

1,8

1,9

1,7

Avkastning på eget kapital, %

0,8

1,8

2,7

11,6

7,0

45,8

45,7

45,6

49,4

45,2

EPRA NAV per stamaktie, kr

21

547

422 Mkr

188 Mkr

89 %

242 049 kvm

43 kr

4 263 Mkr

Antal fastigheter

Hyresvärde

Ekonomisk uthyrningsgrad

Eget kapital per stamaktie

Agora delårsrapport januari–juni 2018
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Antal hyresgäster

Hyresintäkter

Uthyrningsbar yta

Totalt marknadsvärde

3
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AGORA I KORTHET
VI SKAPAR MÖTESPLATSER DÄR
MÄNNISKOR VILL VARA
VISION
Agora skapar förutsättningar för stadens puls och
berikar människors vardag.

AFFÄRSIDÉ
Agora ska äga, utveckla och förvalta lönsamma
fastigheter i attraktiva lägen. Genom en bred mix av
hyresgäster underlättar vi människors vardag och
skapar intressanta platser.

VÅRA STRATEGIER
■

Vi ska äga attraktiva fastigheter i centrala lägen
i utvalda större och medelstora städer.

■

Vi förädlar våra fastigheter genom att identifiera
och anpassa innehållet till de branscher och hyresgäster som bäst kan tillgodogöra sig platsens och
fastighetens potential.

■

Vi utmanar traditionella sätt att arbeta med syfte
att höja vår effektivitet och därmed vårt förvaltningsresultat. Vi strävar efter att ha goda och
långvariga hyresförhållanden med välrenommerade
och kreditvärdiga hyresgäster.

14
Orter

21

Fastigheter

4 263

Totalt marknadsvärde, Mkr

Agora delårsrapport januari–juni 2018
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FINANSIELLA MÅL OCH STRATEGIER

TILLVÄXT

LÖNSAMHET

Mål: På tre till fem år är målsättningen att öka värdet
på fastighetsportföljen till 10 miljarder kronor dels
genom förvärv av nya fastigheter, dels genom investeringar i befintliga fastigheter.

Mål: Uppvisa en genomsnittlig årlig avkastning på
eget kapital om lägst 10 procent.

Strategi: Vi expanderar vår portfölj genom att
investera i om- och tillbyggnadsprojekt i våra egna
fastigheter samt genomföra förvärv.

Strategi: Vi ökar lönsamheten genom att minska
vakanser och ha en aktiv förvaltning tillsammans med
att minimera kostnaden för främmande kapital samt
ombesörja nyupplåning för investeringar och förvärv.

LÅNGSIKTIG FINANSIELL STABILITET

UTDELNINGSPOLICY

Mål: Soliditeten ska långsiktigt uppgå till lägst
40 procent. Räntetäckningsgraden ska långsiktigt
uppgå till lägst 200 procent.

Mål: Utdelningen ska långsiktigt uppgå till 30–50
procent av förvaltningsresultatet efter schablonskatt
och utdelning till preferensaktieägarna. Vid bedömning av utdelningens storlek ska beaktas andra investeringsalternativ, finansiell ställning och kapitalstruktur.

Strategi: Genom en väldiversifierad kapitalstruktur
och god balans mellan finansiell risk och avkastning
skapas förutsättningar för att göra goda affärer i olika
marknadssituationer vilket bidrar till vår långsiktiga
stabilitet.

Agora delårsrapport januari–juni 2018
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KOMMENTARER FRÅN VD
UTMANINGAR OCH MÖJLIGHETER

Under årets andra kvartal fortsatte vi göra bra försäljningar. Förutom försäljningen av Havren 4 i Sundsvall första kvartalet såldes tomträtten Vårholmen 4 i
Vårberg i april till ett underliggande fastighetsvärde
om 175 Mkr. Ytterligare ett avtal har tecknats avseende försäljning av Ekholmen Centrum i Linköping till ett
underliggande fastighetsvärde om 312 Mkr.
Till följd av försäljningar av fastigheter minskade
periodens driftnetto med åtta procent vilket uppgick
till 90 Mkr (98). Överskottsgraden är fortsatt stabil på
48 procent (49). Periodens förvaltningsresultat uppgår till 27 Mkr (34), en minskning med 21 procent.
Minskningen av driftnetto och förvaltningsresultat
påverkas av försäljningarna av Havren och Vårholmen
men även ökat planerat löpande underhåll inom perioden i befintligt bestånd samt ökade driftskostnader
i form av fjärrkyla. Utöver detta har förvaltningsresultatet även påverkats av engångskostnader avseende
en omorganisation i bolaget.
Investeringar i fastigheterna uppgår ackumulerat för
perioden till 97 Mkr (36). Ökningen av investeringar
i fastigheterna är enligt den plan vi lagt för året. Det
tillskott av kapital vi erhåller genom försäljning av
fastigheter stärker vår balansräkning och vi kommer
använda tillgängligt investeringsutrymme för att ta
tillvara på våra centralt belägna fastigheters utvecklingspotential. Vi kommer att intensifiera de arbetena
som påbörjats under det senaste året med fokus på
att långsiktigt maximera attraktionskraften för både
våra hyresgäster och besökare av våra platser.

Förändringen inom traditionell detaljhandel har inte
på något sätt stannat av utan den går allt snabbare.
I den omställning som nu pågår har våra fastigheter
med dess centrala lägen fått ökad attraktionskraft i
de stadskärnor som växer och efter en avvaktande
vår upplever vi nu ett ökat intresse från de aktörer
som ser över sina butiksnät. Denna omställning
innbär utmaningar, men också möjligheter.
Marknadsförändringarna påverkar även kraven på
vår organisation. Med ökat projektinnehåll ser vi ett
behov av en mer flexibel organisation och behov av
att öka projektkapaciteten inom Agora.
Jag ser positivt på framtiden och ser många möjligheter till att skapa attraktiva och naturliga mötesplatser,
helt enligt vår nya vision, av olika typer av aktiviteter,
verksamheter, service och handel. Vi erhåller ett
tillskott av likvida medel från försäljningarna, vi får en
bättre flexibel organisation och vi ska fortsätta renodla vår verksamhet.
Rikard Edenius
VD

Vi finns där människor möts och naturligt rör sig, där
det finns stora flöden, vilket gör att etableringsintresset är stort från samhällsfunktioner/vård, dagligvaror,
träning/hälsa, service/tjänster, restauranger, hotell
och kontor. Vi ser att nytecknade avtal inom dessa
områden ökar vilket har inneburit att hyresintäkterna
från traditionell detaljhandel (exklusive dagligvaror) nu
ligger strax under 40 procent. Vi ser den breddade
hyresgästmixen som positivt, samtidigt som den innebär investeringsmöjligheter i befintligt bestånd och en
möjlighet till fortsatt positiv utveckling av våra fastigheters långsiktiga stabila värdetillväxt.
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KOMMENTARER TILL RESULTATET
JANUARI–JUNI 2018

Resultatposterna nedan, liksom jämförelsebeloppen
avseende föregående år, avser perioden januari–
juni såvida inte annat anges. Balansposternas
belopp och jämförelsetal avser ställningen vid
periodens respektive föregående års utgång.

Kostnader för central administration uppgick för
perioden till 17 Mkr (18). De centrala administrationskostnaderna avser främst kostnader för koncernledning och koncerngemensamma funktioner såsom
IT, finans, HR, IR, analys och transaktion.

Resultat
Periodens driftnetto minskade med 8 procent och
uppgick till 90 Mkr (98). Överskottsgraden uppgick
till 48 procent (49). Periodens förvaltningsresultat
minskade till 27 Mkr (34), en minskning med 21
procent. Minskningen av driftnetto och förvaltningsresultat påverkas till viss del av försäljningarna av
Havren och Vårholmen men även ökade driftskostnader i form av fjärrkyla samt löpande underhåll i befintligt bestånd. Utöver detta har förvaltningsresultatet
påverkats av engångskostnader avseende en omorganisation i bolaget. Periodens resultat före skatt
minskade till 1 Mkr (41) vilket har påverkats av resultat
från försäljning av fastigheten Havren 4 om 3 Mkr (0),
försäljning av tomträtten Vårholmen 4 om 2 Mkr (0)
samt orealiserade värdeförändringar på fastigheter
om -31 Mkr (7).

Under perioden har en omorganisation genomförts
inom Agora. Kostnaden på 1 Mkr (0) har belastat
resultatet som en engångskostnad.

Intäkter
Hyresintäkterna minskade med 6 procent till 188 Mkr
(199). Intäktsminskningen förklaras i huvudsak av
försäljningen av fastigheten Havren 4 och tomträtten
Vårholmen 4. Hyresvärdet uppgår efter första kvartalet
till 422 Mkr (452) och den ekonomiska uthyrningsgraden till 89 procent (90).
Kostnader
Fastighetskostnader uppgick under perioden till
98 Mkr (101). Förändringen förklaras i huvudsak av
försäljningen av fastigheten Havren 4 och tomträtten
Vårholmen 4. Sett till kvartalet isolerat ligger fastighetskostnaderna kvar på samma nivå som föregående
kvartal vilket beror på något högre driftkostnader
i form av fjärrkyla i samtliga fastigheter i befintligt bestånd samt ett högre löpande underhåll. Fastighetskostnader avser främst underhåll, taxebundna kostnader, fastighetsskatt samt fastighetsadministration.

Finansiella poster
Finansnettot uppgick till -45 Mkr (-47). Förändringen
förklaras av minskade räntekostnader efter lösen av
externa lån i samband med försäljningen av Havren 4
och Vårholmen 4. De finansiella kostnaderna består
i huvudsak av räntekostnader hänförliga till externa
lån. Vid periodens slut uppgick den genomsnittliga
räntan till 3,0 procent (2,9).
Värdeförändringar
Orealiserade värdeförändringar på fastigheter uppgick under perioden till -31 Mkr (7). Realiserade värdeförändringar på fastigheter uppgick under perioden
till 5 Mkr (0).
Skatt
Periodens aktuella skatt uppgick till 0 Mkr (0), vilket
förklaras av att koncernen har ansamlade skattemässiga underskott som vid periodens slut uppgick
till 117 Mkr (121). Då samtliga underskott förväntas
kunna nyttjas mot framtida vinster har uppskjuten
skattefordran åsatts fullt värde i redovisningen. Uppskjuten skatt uppgick till 6 Mkr (-7), vilket främst avser
temporära skillnader i fastigheter. Uppskjutna skatter
har under kvartalet omvärderats efter Riksdagens
beslut om ändrade skattesatser för bolagsskatt. Omvärderingseffekten uppgår till 4 Mkr (0).
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FASTIGHETSBESTÅND

Posterna nedan avser, såvida inte annat anges, ställningen den 30 juni 2018, med 31 december 2017
som jämförelsetal.
Agoras fastighetsbestånd består efter andra kvartalet
2018 av 21 fastigheter. Totalt marknadsvärde uppgick
till 4 263 Mkr (4 422). Fastighetsbeståndet omfattade
vid samma tidpunkt totalt 242 049 kvm (270 112)
uthyrbar yta och hyresvärdet uppgick till cirka 422
Mkr (456). Per sista juni 2018 låg den ekonomiska
uthyrningsgraden på cirka 89 procent (90). Förändringarna avser försäljningen av fastigheten Havren 4
i Sundsvall och tomträtten Vårholmen 4 i Vårberg.
Fastigheternas värde och värdeförändringar
Det samlade marknadsvärdet för Agoras fastighetsportfölj uppgick den 30 juni 2018 till 4 263 Mkr.
Externa värderingar kompletteras med interna värderingar kvartalsvis. Under andra kvartalet externvärderades 10 procent av fastighetsbeståndet och resterande internvärderades med kassaflödesanalys som
huvudmetod. Kassaflödesanalys innebär att fastigheternas värde baseras på nuvärdet av prognostiserade kassaflöden jämte restvärde under kalkylperioden. Kalkylperioden i kassaflödesvärderingarna är
tio år. Genomsnittligt avkastningskrav uppgick till 6,0
procent per 30 juni 2018. För fastighetsbeståndets
bedömda värde är avkastningskravet och antagandet
om den framtida reala tillväxten av avgörande betydelse. De externa och interna värderingarna resulterade i en värdeförändring uppgående till -31 Mkr
(7) för perioden. Under andra kvartalet har vi fortsatt
upplevt en trögare marknad avseende uthyrning och
omförhandlingar inom detaljhandelssegmentet. För
vår del innebär det också att våra uthyrningar framförallt har gjorts till andra typer av aktörer än traditionella detaljhandelseaktörer, det vill säga till aktörer
inom restaurang, café och service som innebär högre
anpassningskostnader.

investeringar i fastigheternas driftmiljö. Agora har
fortsatt göra satsningar med nya och befintliga hyresgäster under årets andra kvartal i bland annat Växjö,
Örebro och Linköping.

FASTIGHETSBETECKNING

Borås

22 804

Termiten 1

Borås

14 806

Vampyren 9

Eskilstuna

16 477

Vestalen 10

Eskilstuna

10 830

Ciselören 2

Falköping

4 649

Hjälmen 1

Falköping

2 724

Lilla Björn 1

Falköping

3 418

Kalmar

8 555

Åldermannen 25
Risfältet 2 m.fl.

Linköping

12 782

Carolus 32 m.fl.

Malmö

14 818

Plåtslagaren 7

Motala

8 121

Lejonet 2 m.fl.

Nässjö

4 458

Södertälje

8 264

Norra Missionen 13

Jupiter 15

Tranås

8 766

Telefonen 19

Tranås

8 872

Trollhättan

16 572

Oden 7
Lennart 17

Västerås

13 246

Loke 24

Västerås

21 262

Mats 5

Västerås

19 105

Sunaman 5
Kitteln 11
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Växjö

8 068

Örebro

13 452

TOTALT

MKR

Förvärv

242 049

30 JUN

31 DEC

2018

2017

4 422

4 339

-

-

Investeringar

97

105

Försäljningar

-225

-

-31

-22

4 263

4 422

Orealiserade värdeförändringar

Under perioden januari–juni 2018 har Agora investerat 97 Mkr (36) i fastigheter avseende ombyggnationer för hyregäster samt förbättrings-

UTHYRBAR YTA

Bromsen 3 & 4 m.fl.

Ingående balans

Kontinuerligt inhämtas marknadsinformation från
externa värderingsinstitut som stöd för den interna
värderingsprocessen.

ORT

UTGÅENDE BALANS
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FÖRDELNING HYRESINTÄKTER

DE TIO STÖRSTA HYRESGÄSTERNA
30 JUN 2018
Hyresgäst

Andel av

3%

Antal Återstående

total hyra %

kontrakt

löptid (år)

Q-Park

6,2

7

6,4

ICA

5,1

3

5,4

Åhléns

3,8

3

3,0

Willys och Hemköp

3,1

4

6,5

Lindex

2,6

5

1,1

Stadium

2,2

4

1,1

H&M

2,0

4

2,1

Pitchers

1,9

3

8,7

KappAhl

1,8

5

3,0

Detaljhandel

Gina Tricot

1,6

3

1,5

Kontor
Lager

Summa, tio största

30,1

8%

1%

19%

69%

Bostäder
Övrigt

41

hyresgästerna

DETALJHANDEL FÖRDELAT PER BRANSCH
Hyresavtal och hyresgäster
Den kontrakterade årshyran fördelar sig enligt följande med 69 procent detaljhandel så som klädhandel,
restaurang och service, 19 procent kontor, 3 procent
bostäder, 1 procent lager och 8 procent övrigt, där
bland annat utbildning och parkering ingår.

30%
4%
5%

17%
25%
Skönhet, hälsa och gym

Övrig detaljhandel
Klädhandel

Service

Restaurang

Dagligvaror

KONTRAKTSSTRUKTUR/FÖRFALLOÅR
25%
23%

Agoras målsättning är en jämn fördelning på hyresavtalens förfallostruktur, både per fastighet och totalt
för portföljen. Den vägda genomsnittliga återstående
löptiden på hyreskontrakt uppgår till cirka 3,6 år.
8%
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4%

< 2028

2%

2025

2024

2023

2022

2021

2%

2019

6%

5%

2027

5%

2026

5%

2018

Agora strävar efter att skapa en lockande mix av butiker, restauranger och service som underlättar människors vardag och skapar intressanta platser. Agora
verkar för goda och långvariga hyresförhållanden
med välrenommerade och kreditvärdiga hyresgäster.

16%

2020

De tre största hyresgästerna är Q-Park, ICA och
Åhléns som tillsammans står för 15,1 procent av
det totala hyresvärdet, fördelat på 13 olika kontrakt,
vilket ger en god riskspridning. De tio största hyresgästerna står för 30,1 procent av total hyra. Det
enskilt största kontraktet är Q-Park i Punkt, Västerås
på 17,5 Mkr som svarar för 4,6 procent av det totala
hyresvärdet vilket ingår i segmentet övrigt vid fördelning hyresintäkter. Övriga större hyresgäster i tabellen ovan ingår i segmentet övrig detaljhandel och
klädhandel svarar för 15,6 procent av hyresintäkterna
och detta segment totalt sett står för 38 procent av
hyresintäkterna.

19%

9
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FINANSIERING

Posterna nedan avser, såvida inte annat anges, ställningen den 30 juni 2018, med 31 december 2017
som jämförelsetal.
Eget kapital
Koncernens egna kapital uppgick vid periodens
slut till 1 420 Mkr (1 420), 32 procent av kapitalförsörjningen. Aktieägarna har andel i det egna
kapitalet baserat på deras aktieinnehav. Agora har
tre aktieslag; stamaktier indelade i serie A och B
med olika röststyrka och preferensaktier som löper
med en förutbestämd och fixerad utdelning. Soliditeten per den 30 juni 2018 uppgick till 32 procent (31).
Räntebärande skulder
Den 30 juni 2018 hade Agora räntebärande
skulder uppgående till 2 776 Mkr (2 919). Förändringen sedan årsskiftet avser lösen av lån om -160
Mkr i samband med försäljning av förvaltningsfastigheter, lösen av lån vid förfall om -644 Mkr, upptagna lån om 675 Mkr samt amorteringar om -15 Mkr.
Räntebärande nettoskulder efter avdrag för aktiverade
upplåningskostnader uppgick till 2 766 Mkr (2 906).
Räntetäckningsgraden uppgick till 1,7 ggr (1,8).
De räntebärande skulderna utgjorde 63 procent av
kapitalförsörjningen per 30 juni 2018, varav seniorlån
52 procent, mezzaninlån 6 procent, obligationslån 3
procent och säljarrevers 2 procent. Belåningsgrad
fastigheter, så kallad loan to value (LTV), räntebärande skulder med säkerhet i fastigheter i relation till
fastigheternas verkliga värde vid periodens utgång,
uppgick till 53 procent. Räntebärande skulder som
inte har säkerhet i fastigheter utgörs av ett mezzaninlån om totalt 250 Mkr samt säljarrevers om 90 Mkr
och obligationslån om 150 Mkr. All finansiering sker
i svenska kronor.
Övriga skulder
Övriga skulder uppgick per 30 juni 2018 till 209 Mkr,
5 procent av kapitalförsörjningen, och utgörs i huvudsak av uppskjuten skatteskuld, leverantörsskulder,
förutbetalda intäkter och upplupna kostnader.
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K APITALFÖRSÖRJNING
5%

32%

63%

Räntebärande skulder
Eget kapital
Övriga skulder

RÄNTEBÄRANDE
SKULDER
Långfristiga skulder till kreditinstitut
Aktiverade lånekostnader
Summa långfristiga skulder

30 JUN

31 DEC

2018

2017

1 737

1 875

-10

-13

1 727

1 862

1 039

1 044

till kreditinstitut
Kortfristiga skulder till kreditinstitut
Utnyttjad checkkredit
Summa kortfristiga skulder

-

-

1 039

1 044

2 766

2 906

till kreditinstitut
SUMMA RÄNTEBÄRANDE
NETTOSKULDER

10

ERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARNA I A GROUP OF RETAIL ASSETS SWEDEN AB (PUBL)

AGORAS DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN JANUARI – JUNI 2018

Genomsnittlig ränta och räntebindning
Den genomsnittliga upplåningsräntan för de totala
räntebärande skulderna uppgick vid periodens slut till
3,0 procent. Den genomsnittliga räntebindningstiden
uppgick till 2,7 år.
Kapitalbindning
Per 30 juni 2018 uppgick den genomsnittliga
kapitalbindningen till 2,1 år.

K APITALBINDNING
Bindningstid

Mkr

2018

369

13

2019

827

30

2020

1 070

39

2021

510

18

2 776

100

Summa

Kreditgivare och säkerheter
Låneportföljen är fördelad på fyra kreditinstitut;
Deutsche Pfandbriefbank AG, Swedbank AB, Livförsäkringsbolaget Skandia och If Skadeförsäkring
AB. Utöver detta ett obligationslån som från och med
november 2016 är noterat på Nasdaq Stockholm
samt en säljarrevers. Som säkerhet för merparten av
de räntebärande skulderna har fastighetsinteckningar
om 2 883 Mkr lämnats. Därutöver har Agora lämnat
pant i form av aktier i fastighetsägande dotterbolag
samt moderbolagsborgen från Agora.
Kassaflöde och likvida medel
Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick
efter perioden till 16 Mkr (41). Förändringen jämfört
med samma period föregående år förklaras av ett lägre förvaltningsresultat på grund av försäljningar samt
upplupna räntekostnader som inte ingår i kassaflödet.
Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick
till 132 Mkr (-36) vilket förklaras av försäljning av fastigheten Havren 4 och tomträtten Vårholmen 4 samt
investeringar i befintliga förvaltningsfastigheter. För
samma period föregående år belastades kassaflödet
enbart av investeringar om -36 Mkr.
Kassaflöde från finansieringsverksamheten uppgick
efter perioden till -148 Mkr (-19) vilket för innevarande
period avser lösen av lån i samband med försäljning
och förfall, upptagna lån, amortering på befintliga
lån samt utbetald utdelning till preferensaktieägare.
Samma period föregående år påverkades kassaflödet
enbart av amortering och utbetald utdelning.

Andel, %

RÄNTEFÖRFALLOSTRUKTUR
Förfalloår

Mkr Snittränta, %

Andel, %

Rörlig

1 224

3,7

2018

90

5,0

3

2020

952

2,4

35

2021

510

1,9

18

2 776

3,0

100

Summa

44

NYCKELTAL FINANSIERING
30 JUN 2018 30 JUN 2017
Räntebärande skulder, Mkr

2 776

2 936

Eget kapital, Mkr

1 420

1 416

Belåningsgrad fastigheter, %

54

56

Belåningsgrad, %

63

65

Genomsnittlig räntebindning, år

2,7

3,7

Genomsnittlig kapitalbindning, år

2,1

2,9

Genomsnittlig ränta, %

3,0

2,9

Räntetäckningsgrad, ggr

1,7

1,7

Periodens kassaflöde uppgick till 0 Mkr (-14) och
utgående likvida medel 72 Mkr (98) vid periodens
respektive föregående periods slut.
Under andra kvartalet gjordes en refinansiering av
Swedbanklånet vilket innebär att två tredjedelar av
årets refinansiering nu är klar. Resterande del av året
har Agora fokus på att refinansiera säljarreversen om
90 Mkr samt 250 Mkr i mezzaninlån till fördelaktiga
villkor.
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AKTIEN OCH AKTIEÄGARE

Aktien
Det totala börsvärdet på Agoras aktier av serie B och
preferensaktier uppgick per den 30 juni 2018 till 493
Mkr respektive 92 Mkr. Agoras B-aktier är listade på
Nasdaq First North.
Per 30 juni 2018 fanns det totalt 4 689 062 stamaktier av serie A vilka berättigar till en (1) röst per
aktie, 26 094 011 stamaktier av serie B vilka berättigar till en tiondels (0,1) röst per aktie och 363 640
preferensaktier vilka berättigar till en tiondels (0,1)
röst per aktie. Totalt finns det 31 146 713 aktier och
7 334 827 röster. Börskursen per 30 juni 2018 var
19 kronor per B-aktie.
Preferensaktien ger en årlig utdelning om 20 kronor
per aktie, vilken handlas på Nasdaq First North.
Börskursen per 30 juni 2018 var 252 kronor per
preferensaktie.
Aktieägare
Agora har två dominerande huvudaktieägare, M2
Asset Management AB och Kvalitena AB (publ).
Efter andra kvartalet 2018 motsvarande M2 Asset
Managements innehav 38,61 procent av rösterna
och 23,16 procent av kapitalet. Kvalitenas innehav
motsvarade 35,63 procent av rösterna och 16,17
procent av kapitalet. De tio största ägarna representerade tillsammans 93,10 procent av totalt aktiekapital vid periodens slut.
Likviditetsgarant
Agora har ett avtal med ABG Sundal Collier sedan
1 juni 2018 enligt vilket ABG Sundal Collieagerar likviditetsgarant i Agoras stamaktie av serie B avseende
handeln på First North. Åtagandet innebär huvudsakligen att likviditetsgaranten åtar sig att när så är
möjligt ställa kurser på både köp- och säljsidan, med
verkan att skillnaden mellan köp- och säljkurs inte
överstiger en viss nivå. Syftet med avtalet är således
att främja likviditeten i Agoras stamaktie av serie B.
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Incitamentsprogram
Inom Agora finns optionsprogram för ledningen.
Syftet med optionsprogrammet är att premiera ett
långsiktigt engagemang hos koncernens ledning,
att tillse att Agoras långsiktiga värdetillväxt återspeglas i ledningens ersättning och att i övrigt öka
intressegemenskapen mellan koncernens ledning
och dess aktieägare. Teckningsoptionerna utgavs
mot ett marknadsmässigt vederlag beräknat enligt
Black & Scholes. Varje teckningsoption berättigar till
teckning av en ny stamaktie av serie B. Teckningsoptionerna får nyttjas för teckning av aktier i Agora
under perioden från och med den 1 april 2018 till
och med den 30 juni 2018. Teckningskursen uppgår
efter omräkning till 44 kronor (52) efter genomförd
företrädesemission under 2016.

AKTIEÄGARE/RÖSTER

19,64%

38,61%
6,12%

35,63%

M2 Asset Management AB

Kåpan Pensioner

Kvalitena AB (publ)

Övriga aktieägare
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AKTIESLAG

Aktieslag

Antal aktier

Rösträtt
per aktie

Totalt antal
röster

Rösträttsandel, %

Aktiekapitalandel, %

A-aktier

4 689 062

1

4 689 062

63,84

15,05

B-aktier

26 094 011

0,1

2 609 401

35,53

83,78

363 640

0,1

36 364

0,63

1,17

7 344 827

100

100

Antal

Röster, %

Kapital, %

23,16

Preferensaktier
Summa

31 146 713

AKTIEÄGARE

Aktieägare per 30 juni 2018
Tio största aktieägarna

Antal
A-aktier

Antal

B-aktier preferensaktier

M2 Asset Management AB

2 344 531

4 783 943

88 872

38,62

Kvalitena AB (publ)

2 344 531

2 664 062

26 400

35,63

16,17

6,12

14,42

Kåpan Pensioner

4 490 391

Klövern

2 909 342

3,97

9,34

D. Carnegie & Co AB

2 606 832

3,55

8,37

Fastighets AB Balder

2 300 000

3,14

7,38

Länsförsäkringar Fastighetsfond

1 687 500

2,30

5,42

Sterner Stenhus Förvaltning AB

4,47

1 393 167

1,90

CAIL

843 996

1,15

2,71

Lipid B

516 226

0,70

1,66

Övriga aktieägare
Utestående aktier

4 689 062

1 898 552

248 368

2,93

6,91

26 094 011

363 640

100,0

100,0
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KONCERNENS TOTALRESULTAT I SAMMANDRAG

2018
3 MÅN
APR-JUN

2017
3 MÅN
APR-JUN

2018
6 MÅN
JAN–JUN

2017
6 MÅN
JAN–JUN

12 MÅN

12 MÅN

JAN–DEC

JUL– JUN

92

100

188

199

403

392

-

-

-

-

-

-

-47

-47

-98

-101

-198

-195

45

53

90

98

205

197

-10

-11

-17

-18

-39

-39

-1

-

-1

-

-

-1

-23

-23

-45

-47

-92

-90

11

18

27

34

74

67

-12
2
1

3
21

-31
5
1

7
41

-22
52

-60
5
12

Aktuell skatt
Uppskjuten skatt
Periodens resultat
Övrigt totalresulat

4
5
-

-3
18
-

6
7
-

-7
34
-

-14
38
-

-1
11
-

SUMMA TOTALRESULTAT

5

18

7

34

38

11

5

18

7

34

38

11

0,11
0,11

0,60
0,53

0,12
0,12

0,96
0,94

1,24
1,21

0,12
0,12

MKR

Hyresintäkter
Övriga intäkter
Fastighetskostnader
Driftnetto
Central administration
Engångskostnader omorganisation
Finansnetto
Förvaltningsresultat
Värdeförändring fastigheter, orealiserade
Värdeförändring fastigheter, realiserade
Resultat före skatt

2017 RULLANDE

FÖR PERIODEN

Totalresultat för perioden hänförligt
till moderbolagets ägare
Resultat per stamaktie före utspädning, kr
Resultat per stamaktie efter utspädning, kr

Agora delårsrapport januari–juni 2018
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KONCERNENS BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG

MKR

30 JUN 2018

31 DEC 2017

30 JUN 2017

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Immateriella tillgångar
Förvaltningsfastigheter
Maskiner och inventarier
Uppskjutna skattefordringar
Övriga finansiella tillgångar
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Likvida medel
Summa omsättningstillgångar

2

1

-

4 263

4 422

4 383

2

3

2

24

25

25

3

3

3

4 294

4 453

4 413

3

7

8

26

26

25

72

72

98

101

105

132

4 395

4 557

4 545

Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare

1 420

1 420

1 416

Långfristiga skulder
Räntebärande skulder
Uppskjutna skatteskulder
Summa långfristiga skulder

1 727
81
1 808

1 862
79
1 941

2 884
74
2 959

SUMMA TILLGÅNGAR
EGET K APITAL OCH SKULDER

Kortfristiga skulder
Avsättningar
Räntebärande skulder
Övriga kortfristiga skulder
Summa kortfristiga skulder
SUMMA SKULDER OCH EGET K APITAL
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-

5

-

1 039

1 044

35

128

149

136

1 167

1 197

171

4 395

4 557

4 545

15
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KONCERNENS K ASSAFLÖDE I SAMMANDRAG

MKR

2018

2017

2018

2017

3 MÅN

3 MÅN

6 MÅN

6 MÅN

12 MÅN

2017 RULLANDE
12 MÅN

APR–JUN

APR–JUN

JAN–JUN

JAN–JUN

JAN–DEC

JUL–JUN

11

67

Kassaflöde från den löpande verksamheten
Förvaltningsresultat
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet
Kassaflöde före förändring av rörelsekapital

19

27

34

74

3

-1

4

14

14

5

14

18

31

47

88

72

Förändring av rörelsefordringar

-5

1

-8

-12

-9

-4

Förändring av rörelseskulder

-8

-7

-7

7

27

13

1

12

16

41

106

81

-48

-22

-97

-36

-105

-166

-1

-

-1

-

-1

-2

-

-

-

-

-1

-1

-

-

-

-

-

-

167

-

230

-

-

230

118

-22

132

-36

-107

61

Kassaflöde från den löpande verksamheten
Investeringsverksamheten
Investeringar i befintliga förvaltningsfastigheter
Förvärv av immateriella tillgångar
Förvärv av maskiner och inventarier
Förvärv av fastigheter via bolag
Försäljning av fastigheter via bolag
Kassaflöde från investeringsverksamheten
Finansieringsverksamheten
Upptagna lån
Lösen/amortering av lån
Emissioner
Utbetald utdelning preferensaktier
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

675

-

675

-

-

675

-777

-9

-819

-15

-32

-836

-

-

-

-

-

-

-2

-2

-4

-4

-7

-7

-104

-11

-148

-19

-39

-168

Periodens kassaflöde

15

-23

-

-14

-40

-26

Ingående likvida medel

57

121

72

112

112

98

Periodens kassaflöde

15

-23

-

-14

-40

-26

UTGÅENDE LIK VIDA MEDEL

72

98

72

98

72

72

FÖRÄNDRING AV KONCERNENS EGET K APITAL I SAMMANDRAG

MKR

Ingående eget kapital

2018

2017

JAN–JUN

JAN–DEC

1 420

1 390

Periodens totalresultat

7

38

Ny-/Fond-/Apportemission

-

-

Utdelning preferensaktieägare, justering 2015

-

-2

-7

-7

1 420

1 420

Utdelning preferensaktieägare
UTGÅENDE EGET K APITAL HÄNFÖRLIGT TILL
MODERBOLAGETS AKTIE ÄGARE
Agora delårsrapport januari–juni 2018
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MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG

MKR

Nettoomsättning
Rörelsens kostnader
Resultat före finansiella poster
Finansiella poster

2018

2017

2017

6 MÅN

12 MÅN

6 MÅN

JAN–JUN

JAN–DEC

JAN–JUN

35

72

31

-33

-71

-32

2

1

-1

-2

-3

-2

Resultat före skatt

-

-2

-3

Bokslutsdispositioner

-

2

-

Uppskjuten skatt

-

0

1

Resultat för perioden

-

-1

-2

TOTALRESULTAT FÖR MODERBOLAGET

-

-1

-2

30 JUN 2018

31 DEC 2017

30 JUN 2017

Immateriella tillgångar

2

1

-

Maskiner och inventarier

1

2

-

Andelar i koncernföretag

342

342

332

1 275

1 275

1 275

1

1

1

1 621

1 620

1 608

Fordringar hos koncernföretag

3

10

7

Övriga fordringar

5

2

7

Kassa och bank

2

5

15

10

16

29

1 631

1 636

1 637

1 207

1 215

1 215

397

396

394

27

25

28

1 631

1 636

1 627

MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG

MKR
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar

Fordringar hos koncernföretag
Uppskjutna skattefordringar
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar

Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR

EGET K APITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Räntebärande skulder
Ej räntebärande skulder
SUMMA SKULDER OCH EGET K APITAL
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ÖVRIG INFORMATION

Risker och riskhantering
Agora har för sin verksamhet identifierat ett antal
väsentliga risker som kan påverka bolagets finansiella
ställning och resultat. De identifierade riskerna finns
inom följande huvudområden: fastighetsvärdering,
finansiering, kassaflöde och skatt. En utförlig beskrivning av samtliga risker samt hur Agora valt att hantera
dem finns i Årsredovisningen för 2017 sid 36. Inga väsentliga förändringar i bedömningen av risker har skett
efter publiceringen av Årsredovisningen för 2017.
Transaktioner med närstående
Tjänster mellan koncernföretag debiteras enligt
marknadsprissättning och på affärsmässiga villkor.
Koncerninterna tjänster består av förvaltningstjänster,
övriga koncerngemensamma tjänster, samt debitering
av koncernräntor. Ingen styrelseledamot, ledande
befattningshavare eller revisor i Agora har själv, via
bolag eller närstående haft någon delaktighet i affärstransaktioner genomförda av Agora som har varit,
eller är icke affärsmässig till sin karaktär eller sina villkor. Patrik Essehorn är delägare i MAQS advokatbyrå
Stockholm AB, som löpande utfört juridiska tjänster
åt Agora. Sedvanliga ersättningar till styrelse och ledande befattningshavare har utgått under perioden.
Aktiemarknadskontakter
Aktiemarknadskontakter bygger framförallt på
kvartalsvis ekonomisk rapportering, pressmeddelanden vid större affärshändelser och presentationer
av Agora samt bolagsstämman. Presentationer sker
dels i samband med kvartalsrapporter, dels vid besök
från investerare och analytiker samt investerarträffar
i såväl Sverige som utlandet. Därutöver lämnas kompletterande marknads- och finansiell information på
koncernens hemsida, www.agoraretail.se.
Organisation
Den 30 juni 2018 hade moderbolaget 26 anställda,
varav 14 kvinnor och 12 män.
Redovisningsprinciper
Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med IAS
34 Delårsrapportering och Årsredovisningslagen,
och för moderbolaget i enlighet med årsredovisningslagen och RFR 2 Redovisning för juridiska personer.
Fastigheterna är värderade enligt nivå 3 i IFRS värdeAgora delårsrapport januari–juni 2018

ringshierarki. I övrigt hänvisas till koncernens redovisningsprinciper som finns publicerade på hemsidan.
Nya och ändrade standarder och tolkningar
som träder i kraft 2018 och 2019
International Accounting Standard Board (IASB) har
gett ut nya standarder som träder i kraft 2018 och
2019. Det rör sig om IFRS 9 Finansiella instrument,
IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder och IFRS 16
Leasing. Den största posten inom ramen för IFRS
9 avser derivat, som fortsatt redovisas till verkligt
värde via resultaträkningen. IFRS 9 innebär också
att principerna för reservering för kreditförluster ska
bygga på en uppskattning av förväntade förluster.
Agoras kreditförluster är små, varför övergången inte
har haft någon väsentlig påverkan på de finansiella
rapporterna. Inför övergången till IFRS 15 gjordes
en översyn av koncernens totala intäkter där det
identifierats att delar av koncernens intäker skulle
kunna omfattas av IFRS 15. Intäkterna delas upp
i två delar - Hyresintäkter och Serviceintäkter.
Hyresintäkter inbegriper sedvanlig debiterad hyra
inklusive index, tilläggsdebitering för investeringar
och fastighetsskatt. Serviceintäkter avser all annan
tilläggsdebitering i form av extratjänster såsom värme,
kyla, sopor, vatten, snöröjning m.m. Agora agerar
i huvusak som huvudman då leverantör av dessa
tjänster i de flesta fall inte är valbar. Serviceintäkter
bedöms i all väsentlighet vara en integrerad del av
hyresavtalen vilka inte omfattas av IFRS 15 utan
av IAS 17. Övergången till IFRS 15 har således
inte fått någon väsentlig påverkan på de finansiella
rapporterna.
Miljöarbete
Lagstiftning och myndighetskrav utgör grunden för
Agoras miljöarbete. Agora har fastställt en miljöpolicy
och arbetar aktivt med miljöfrågor.
Stockholm 23 augusti 2018
A Group of Retail Assets Sweden AB (publ)

Styrelsen
Denna rapport har ej varit föremål för granskning av
bolagets revisorer.
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NYCKELTAL

2018

2017

2018

2017

2017

3 MÅN

3 MÅN

6 MÅN

6 MÅN

12 MÅN

APR–JUN

APR–JUN

JAN–JUN

JAN–JUN

JAN–DEC

4 263

4 383

4 263

4 383

4 422

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

422

452

422

452

456

242 049

269 915

242 049

269 915

270 112

3,6

2,9

3,6

2,9

3,3

Ekonomisk uthyrningsgrad, %

89

90

89

90

89

Överskottsgrad, %

49

53

48

49

51

Antal fastigheter

21

23

21

23

23

Avkastning på eget kapital, %

0,8

6,9

0,8

7,0

2,7

Soliditet, %

32

31

32

31

31

Soliditet, justerad, %

34

33

34

33

33

FASTIGHETSRELATERADE
Fastigheternas verkliga värde, Mkr
Direktavkastningskrav värdering, %
Hyresvärde, Mkr
Uthyrbar yta, kvm
Genomsnittlig återstående löptid på
hyreskontrakt, år

FINANSIELLA

Belåningsgrad, fastigheter, %

54

56

54

56

55

Belåningsgrad, %

63

65

63

65

64

Räntetäckningsgrad, ggr

1,6

1,8

1,7

1,7

1,8

Genomsnittlig ränta, %

3,0

2,9

3,0

2,9

2,9

Genomsnittlig räntebindning, år

2,7

3,7

2,7

3,7

3,2

Genomsnittlig kreditbindning, år

2,1

2,9

2,1

2,9

2,4

1,24

AKTIERELATERADE
Resultat per stamaktie före utspädning, kr

0,11

0,60

0,12

0,96

Resultat per stamaktie efter utspädning, kr

0,11

0,53

0,12

0,94

1,21

Utdelning per preferensaktie, kr

5,00

5,00

10,00

10,00

20,00

Eget kapital per stamaktie, kr

43

43

43

43

46

Börskurs per stamaktie, kr

19

26

19

26

21

Börskurs per preferensaktie, kr

252

265

252

265

265

Antal utestående stamaktier, st

30 783 073

30 783 073

30 783 073

30 783 073

30 783 073

363 640

363 640

363 640

363 640

363 640

30 783 073

30 783 073

30 783 073

30 783 073

30 783 073

31 583 073

31 583 073

31 583 073

31 583 073

31 583 073

EPRA NAV per stamaktie, kr

45,8

45,2

45,8

45,2

45,6

Börsvärde stamaktier serie B, Mkr

493

676

493

676

548

Antal utestående preferensaktier, st
Genomsnittligt antal utestående stamaktier
före utspädning
Genomsnittligt antal utestående stamaktier
efter utspädning
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DEFINITIONER

Agora presenterar vissa finansiella mått i delårsrapporten som inte definieras enligt IFRS. Bolaget
anser att dessa mått ger värdefull kompletterande
information till investerare och bolagets ledning då
de möjliggör utvärdering av bolagets prestation.
Eftersom inte alla företag beräknar finansiella mått
på samma sätt, är dessa inte alltid jämförbara med
mått som används av andra företag. Dessa finansiella
mått ska därför inte ses som en ersättning för mått
som definieras enligt IFRS. Alternativa nyckeltal enligt
European Securities and Markets Authority (ESMA)
är markerade med * nedan.
Avkastning på eget kapital
Resultat efter skatt på årsbasis i procent av genomsnittligt eget kapital under perioden.
Belåningsgrad*
Räntebärande skulder efter avdrag likvida medel i
relation till fastigheternas verkliga värde vid periodens
utgång. Belåningsgrad är ett riskmått som visar hur
stor del av verksamheten som är belånad med räntebärande skulder. Relevant för investerare som vill
bedöma möjlighet till utdelning, möjlighet att genomföra strategiska investeringar samt möjligheter att
leva upp till finansiella åtaganden.
Belåningsgrad fastigheter
Räntebärande skulder med säkerhet i fastigheter
i relation till fastigheternas verkliga värde vid periodens utgång.
Direktavkastningskrav
Avkastningskravet på restvärdet i fastighetsvärderingarna.
Driftnetto*
Hyresintäkter minus drift- och underhållskostnader
och fastighetsskatt (fastighetskostnader). Driftnetto
är ett vedertaget begrepp inom fastighetsbranschen
som visar resultatet från den direkta fastighetsaffären,
det vill säga intäkter och kostnader kopplat direkt till
fastigheterna. Resultatmåttet används för att visa den
interna utvecklingen av verksamheten.

stamaktier per balansdagen med hänsyn tagen till
preferensaktiernas del av det egna kapitalet baserat
på preferensaktiernas börskurs på balansdagen.
Ekonomisk uthyrningsgrad*
Intäkter på årsbasis dividerat med bedömt hyresvärde. Relevant för investerare och andra intressenter
då måttet underlättar bedömning av hyresintäkter i
förhållande till det totala värdet på möjlig outhyrd yta.
EPRA NAV per stamaktie*
Redovisat eget kapital, efter hänsyn tagits till preferenskapitalet, med återläggning av derivat och uppskjuten skatt enligt rapport över finansiell ställning,
i relation till antal utestående stamaktier vid periodens
slut. Långsiktigt substansvärde (EPRA NAV)/aktie
används för att ge intressenter information om Agoras
aktuella substansvärde per aktie beräknat på ett för
börsnoterade fastighetsbolag enhetligt sätt.
Förvaltningsresultat*
Resultat före värdeförändringar och skatt. Nyckeltalet förvaltningsresultat mäter resultat från den
operationella verksamheten från att äga och förvalta
fastigheter.
Genomsnittlig kapitalbindning*
Genomsnittet av de externa skuldernas återstående
löptid. Nyckeltalet visar den genomsnittliga löptiden
för den externa finansieringen och belyser refinansiringsrisken.
Genomsnittlig återstående löptid på
hyreskontrakt
Återstående löptid på samtliga uthyrda ytor exklusive
parkeringsplatser, bostäder och skyltar. Kontrakten
viktas med avseende på totalhyra.
Hyresvärde*
Kontrakterad årshyra som gäller vid periodens
utgång med tillägg för bedömd marknadshyra för
vakanta lokaler. Relevant för investerare och andra
intressenter som vill bedöma den totala möjliga hyresintäkten då tillägg görs till de debiterade hyresintäkterna med bedömd marknadshyra för outhyrda ytor.

Eget kapital per stamaktie
Eget kapital i förhållande till antal utestående
Agora delårsrapport januari–juni 2018
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IFRS
Förkortning för International Financial Reporting
Standards. Internationella redovisningsstandarder för
koncernredovisning som börsnoterade företag inom
EU ska tillämpa från och med 2005.
Orealiserade värdeförändringar, fastigheter
Förändring av verkligt värde efter avdrag för gjorda
investeringar för fastighetsinnehavet vid respektive
periods utgång.
Realiserade värdeförändringar, fastigheter
Realiserade fastighetsförsäljningar efter avdrag för
fastigheternas senast redovisade verkliga värde och
omkostnader vid försäljning.
Resultat per stamaktie
Resultat efter skatt i förhållande till genomsnittligt
antal stamaktier och med hänsyn tagen till preferensaktiernas del av resultatet för perioden.
Rullande 12
Rullande 12 betyder att visa resultat som ett årsresultat till och med den senaste månaden.

Soliditet, justerad
Redovisat eget kapital justerat för värdet på derivat,
goodwill samt uppskjuten skatteskuld överstigande
fem procent av skillnaden mellan skattemässigt värde
och verkligt värde på fastigheterna i relation till redovisade totala tillgångar justerat för goodwill.
Utdelning per preferensaktie
Preferensaktiens andel av resultatet motsvarande
periodens ackumulerade andel av årlig utdelning om
20 kr per preferensaktie.
Uthyrbar yta
Total area som är tillgänglig för uthyrning.
Årshyra
Hyra inklusive tillägg och index på årsbasis.
Överskottsgrad*
Driftnetto i förhållande till hyresintäkter. Överskottsgrad visar hur stor del av varje krona från den operativa verksamheten som bolaget får behålla.

Räntetäckningsgrad*
Förvaltningsresultat, inklusive realiserade värdeförändringar plus finansiella kostnader dividerat med
finansiella kostnader. Ett nyckeltal som visar förmågan
att betala löpande räntekostnader.
Soliditet*
Eget kapital i procent av balansomslutningen. Nyckeltalet är relevant för investerare och andra intressenter
som vill bedöma den finansiella stabiliteten och förmågan att klara sig på lång sikt.
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FINANSIELL KALENDER

Avstämningsdag för utdelning till preferensaktieägare
Förväntad dag för utdelning till preferensaktieägare
Delårsrapport januari– september 2018
Avstämningsdag för utdelning till preferensaktieägare
Förväntad dag för utdelning till preferensaktieägare
Bokslutskommuniké 2018

28 september 2018
3 oktober 2018
15 november 2018
28 december 2018
4 januari 2019
21 februari 2019

YTTERLIGARE INFORMATION
Ytterligare information kan erhållas av:
Rikard Edenius, VD
rikard.edenius@agoraretail.se
+46 706 05 51 05
Växel: 08 - 525 251 50
Denna information är sådan information som Agora är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons
försorg, för offentliggörande den 23 augusti 2018 kl. 8.00 CET.
Bolagets aktie (AGORA) är upptagen till handel på Nasdaq First North med Erik Penser Bank som Certified
Adviser. Samlad information om verksamheten, styrelse och ledning, ekonomisk rapportering samt pressmeddelanden finns på Agoras hemsida, www.agoraretail.se.
A Group of Retail Assets Sweden AB (publ)
Drottninggatan 71C, Box 16378
103 27 Stockholm, Sweden
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REDOGÖRELSE FRÅN AGORAS OBEROENDE STYRELSELEDAMOT

REDOGÖRELSE FRÅN AGORAS
OBEROENDE STYRELSELEDAMOT
Redogörelsen för Agora på sidorna 12–51 i denna Erbjudandehandling har granskats av Agoras oberoende
styrelseledamot, Andreas Hyltefors. Det är den oberoende styrelseledamotens uppfattning att denna kort
fattade beskrivning av Agora ger en korrekt och rättvisande, om än inte fullständig, bild av Agora.
Stockholm den 11 oktober 2018
A Group of Retail Assets Sweden AB (publ)
Andreas Hyltefors1)

1) Rutger Arnhult, Knut Pousette och Patrik Essehorn har på grund av intressekonflikt inte deltagit vid handläggning eller beslut i
frågor med anledning av Erbjudandet. För mer information se avsnittet ”Erbjudande till aktieägarna i Agora–Intressekonflikter” i
Erbjudandehandlingen.
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SKATTEFRÅGOR I SVERIGE
Nedan sammanfattas vissa svenska skattefrågor som aktualiseras med anledning av Erbjudandet för fysiska personer och
aktiebolag som innehar aktier i Agora och som är obegränsat skattskyldiga i Sverige, om inte annat anges. Sammanfattningen är
baserad på nu gällande lagstiftning och är avsedd endast som generell information.
Sammanfattningen behandlar inte:

>>situationer då värdepapper innehas som lagertillgång i näringsverksamhet (skattemässigt),
>>situationer då värdepapper innehas av kommandit- eller handelsbolag,
>>situationer då värdepapper förvaras på ett investeringssparkonto,
>>de särskilda regler om skattefri kapitalvinst (inklusive avdragsförbud vid kapitalförlust) och utdelning i bolagssektorn som
kan bli tillämpliga då investeraren innehar värdepapper i Agora som anses vara näringsbetingade (skattemässigt),

>>de särskilda regler som i vissa fall kan bli tillämpliga på aktier i bolag som är eller har varit fåmansföretag eller på aktier som
förvärvats med stöd av sådana aktier,

>>de särskilda regler som kan bli tillämpliga för fysiska personer som gör eller återför investeraravdrag,
>>utländska företag som bedriver verksamhet från fast driftställe i Sverige, eller
>>utländska företag som har varit svenska företag.

Särskilda skatteregler gäller vidare för vissa företagskategorier. Den skattemässiga behandlingen av varje enskild innehavare av
värdepapper beror på dennes speciella situation. Varje innehavare av aktier i Agora bör rådfråga oberoende skatterådgivare om
de skattekonsekvenser som Erbjudandet kan medföra för dennes del, inklusive tillämpligheten och effekten av utländska regler och
skatteavtal. Sammanfattningen nedan är baserad på antagandet att stamaktier av serie B och preferensaktier i Agora vid
tidpunkt för avyttring anses vara marknadsnoterade i skattehänseende. Någon garanti för att stamaktier av serie B och
preferensaktier kommer att anses vara marknadsnoterade lämnas dock inte.
AVYTTRING AV AKTIER I AGORA
MOT KONTANT ERSÄTTNING
För fysiska personer och aktiebolag som accepterar Erbju
dandet och därigenom avyttrar aktier mot kontant ersätt
ning, kommer kapitalvinstbeskattning att ske. Kapitalvinst
respektive kapitalförlust beräknas som skillnaden mellan
försäljningsersättningen, efter avdrag för försäljningsut
gifter, och omkostnadsbeloppet. Omkostnadsbeloppet för
samtliga aktier av samma slag och sort läggs samman och
beräknas gemensamt med tillämpning av genomsnitts
metoden. Vid försäljning av marknadsnoterade aktier,
såsom stamaktier av serie B och preferensaktier i Agora,
får alternativt schablonmetoden användas. Denna metod
innebär att omkostnadsbeloppet får bestämmas till 20
procent av försäljningsersättningen efter avdrag för
försäljningsutgifter.
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Fysiska personer
För fysiska personer som är obegränsat skattskyldiga i
Sverige beskattas kapitalvinster i inkomstslaget kapital
med 30 procent.
Kapitalförlust på marknadsnoterade aktier, såsom
stamaktier av serie B och preferensaktier i Agora, får dras
av fullt ut mot skattepliktig kapitalvinst som uppkommer
samma år dels på aktier, dels på marknadsnoterade värde
papper som beskattas som aktier (dock inte andelar i
värdepappersfonder eller specialfonder som innehåller
endast svenska fordringsrätter, så kallade räntefonder). För
kapitalförlust på marknadsnoterade aktier som inte dragits
av genom nämnda kvittningsmöjlighet medges avdrag i
inkomstslaget kapital med 70 procent.
Kapitalförlust på icke marknadsnoterade aktier, såsom
stamaktier av serie A i Agora, får dras av till fem sjätte
delar mot skattepliktig kapitalvinst som uppkommer
samma år dels på aktier, dels på marknadsnoterade värde
papper som beskattas som aktier (dock inte andelar i
värdepappersfonder, eller specialfonder som innehåller
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endast svenska fordringsrätter, så kallade räntefonder). För
kapitalförlust på icke marknadsnoterade aktier som inte
dragits av genom nämnda kvittningsmöjlighet medges
avdrag i inkomstslaget kapital med fem sjättedelar av
70 procent.
Uppkommer underskott i inkomstslaget kapital
medges reduktion av skatten på inkomst av tjänst och
näringsverksamhet samt fastighetsskatt och kommunal
fastighetsavgift. Skattereduktionen är 30 procent av den
del av underskottet som inte överstiger 100 000 kronor
och 21 procent av det återstående underskottet. Under
skott kan inte sparas till senare beskattningsår.
Aktiebolag
För aktiebolag beskattas all inkomst, inklusive skatteplik
tiga kapitalvinster, i inkomstslaget näringsverksamhet med
22 procent.1)
Avdrag för avdragsgill kapitalförlust på aktier medges
endast mot skattepliktiga kapitalvinster på aktier och
andra värdepapper som beskattas som aktier. Kapitalför
lust på aktier som inte har kunnat utnyttjas ett visst år, får
sparas (hos det aktiebolag som haft förlusten) och dras av
mot skattepliktiga kapitalvinster på aktier och andra
värdepapper som beskattas som aktier under efterföljande
beskattningsår utan begränsning i tiden. Om en kapital
förlust inte kan dras av hos det företag som gjort förlusten,
får den dras av mot skattepliktiga kapitalvinster på aktier
och andra värdepapper som beskattas som aktier hos ett
annat företag i samma koncern, om det föreligger
koncernbidragsrätt mellan företagen och båda företagen
begär det för ett beskattningsår som har samma deklara
tionstidpunkt (eller som skulle ha haft det om inte något
av företagens bokföringsskyldighet upphör). Särskilda
skatteregler kan vara tillämpliga på vissa företagskate
gorier eller vissa juridiska personer, exempelvis
investmentföretag.

AKTIEÄGARE SOM ÄR BEGRÄNSAT
SKATTSKYLDIGA I SVERIGE
Fysiska och juridiska personer som är begränsat skattskyl
diga i Sverige kapitalvinstbeskattas normalt inte i Sverige
vid avyttring av aktier. Sådana aktieägare kan emellertid
bli föremål för beskattning i sina respektive hemviststater.
Enligt en särskild regel är dock fysiska personer som
är begränsat skattskyldiga i Sverige föremål för kapital
vinstbeskattning i Sverige vid avyttring av aktier i Agora,
om de vid något tillfälle under det kalenderår då avytt
ringen sker eller under de föregående tio kalenderåren har
varit bosatta i Sverige eller stadigvarande vistats i Sverige.
Tillämpligheten av regeln är i flera fall begränsad genom
skatteavtal.

1) Bolagsskattesatsen sänks till 21,4 procent för räkenskapsår som inleds 1 januari 2019 eller senare.
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ADRESSER

ADRESSER
Budgivaren
Dagon Sverige AB
Box 1024, 611 29 Nyköping
Besöksadress: Spelhagsvägen 13, 611 31 Nyköping
För ytterligare kontaktuppgifter, vänligen se kontaktuppgifter till Klövern AB (publ).
Klövern AB (publ)
Box 1024, 611 29 Nyköping
Besöksadress: Bredgränd 4, 111 30 Stockholm
Telefonnummer: 010-482 70 00
Målbolaget
A Group of Retail Assets Sweden AB (publ)
Box 16378
103 27 Stockholm
Besöksadress: Drottninggatan 71C 4 tr., 111 36 Stockholm
Telefonnummer: 08-525 25 150
Legal rådgivare till Budgivaren och Klövern
Advokatfirman Vinge KB
Smålandsgatan 20
111 87 Stockholm
Telefonnummer: 010-614 30 00
Finansiella rådgivare till Budgivaren och Klövern
JLL Transaction Services AB
c/o JLL
Birger Jarlsgatan 25
111 45 Stockholm
Telefonnummer: 08-453 50 00
Swedbank AB (publ)
105 34 Stockholm
Besöksadress: Landsvägen 40, 172 63 Sundbyberg
Telefonnummer: 08-585 900 00
(Även emissionsinstitut)
Revisor
Ernst & Young AB
Jakobsbergsgatan 24
111 44 Stockholm
Telefonnummer: 08-520 590 00
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