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PROSPEKT AVSEENDE
INREGISTRERING AV OBLIGATIONSLÅN
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DEFINITIONER
Med SFFII eller Emittenten avses Svensk FastighetsFinansiering II AB (publ) med organisationsnummer 556910-1016.
Med Visio avses Visio Exploatering AB med organisationsnummer 556570-7030, med eller utan dotterföretag beroende på
sammanhang.
Med Obligationerna avses av SFFII den 21 december 2012 emitterade Obligationer under Emittentens obligationslån om upp
till 1 250 000 000 kronor vilket refereras till som Obligationslånet.
Med Villkoren avses villkoren för Obligationslånet som i sin helhet återfinns i avsnittet ”Lånevillkor” i Prospektet.
Med Prospektet avses detta prospekt upprättat av SFFII med anledning av Emittentens ansökan om inregistrering av
Obligationerna på Företagsobligationslistan vid NASDAQ OMX Stockholm AB.
Med Styrelsen avses SFFII:s styrelse.
Med Fabege avses Fabege AB (publ) med organisationsnummer 556049-1523.
Med Peab avses Peab AB (publ) med organisationsnummer 556061-4330.
Med Borgensmännen avses Fabege och Peab.
Med Nyckel avses Nyckel 0328 AB (publ) med organisationsnummer 556871-6541.
Med Hansan avses Hansan AB med organisationsnummer 556233-6304.
Med NASDAQ OMX Stockholm avses NASDAQ OMX Stockholm AB med organisationsnummer 556383-9058.
Med Euroclear avses Euroclear Sweden AB med organisationsnummer 556112-8074.
Med Carnegie avses Carnegie Investement Bank AB med organisationsnummer 516406-0138.
Med DNB avses DNB Bank ASA, Filial Sverige.
Med Arrangörerna avses Carnegie och DNB.
I övrigt ska begrepp och termer som används i Prospektet har samma innebörd som i avsnittet ”Lånevillkor” såvida inte annat
uttryckligen framgår.

VIKTIG INFORMATION
Detta Prospekt har upprättats av Emittenten med anledning av dess ansökan om upptagande till handel av Obligationslånet,
primärt på NASDAQ OMX Stockholm, och utgör inte till någon del ett erbjudande från Emittenten om teckning eller förvärv av
Obligationerna.
Prospektet har upprättats i enlighet med reglerna i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument och Kommissionens
förordning (EG) nr 809/2004 av den 29 april 2004 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/71/EG i
dess nuvarande lydelser. Prospektet har godkänts och registrerats hos Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna i
2 kap. 25 och 26 §§ lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Det erinras om att sådant godkännande och sådan
registrering inte innebär någon garanti från Finansinspektionen att sakuppgifterna i Prospektet är korrekta eller fullständiga.
Prospektet får inte distribueras i något land där distributionen eller försäljning kräver ytterligare prospekt, registrering eller andra
åtgärder än de som följer av svensk rätt eller strider mot regler i sådant land. Innehavare av Prospektet eller Obligationer
emitterade inom Obligationslånet måste därför informera sig om och iaktta eventuella restriktioner.
Prospektet hålls tillgängligt elektroniskt via Finansinspektionens (www.fi.se) och Hansans (www.hansan.se) respektive
webbplatser. En papperskopia av Prospektet kan även erhållas från Hansan.
Prospektet, inklusive vissa av de handlingar som är införlivade genom hänvisning, innehåller uttalanden om framtidsutsikter
vilka är lämnade av Styrelsen och är baserade på Styrelsens kännedom om nuvarande förhållanden avseende Emittenten,
marknadsförhållanden och i övrigt rådande omvärldsfaktorer. Läsaren bör vara uppmärksam på att uttalanden om
framtidsutsikter alltid är förenade med osäkerhet. En investering i Obligationerna är förenad med risk och risktagande. Den som
överväger att investera i Obligationerna uppmanas därför att noggrant studera Prospektet, i synnerhet avsnittet ”Riskfaktorer”,
samt därutöver den övriga informaton som Hansan publicerat.
Ingen information i detta Prospekt har granskats av Emittentens revisor.
En investering i Obligationslånet måste göras med hänsyn tagen till investerarens samtliga omständigheter. I synnerhet bör
varje investerare ha:
(a) tillräcklig kunskap och erfarenhet för att kunna göra en riktig utvärdering av Obligationslånet, fördelarna och riskerna med att
investera i Obligationslånet och den information som finns i, och är hänvisad till, genom Prospektet;
(b) tillgång till, och förståelse för, lämpliga analytiska metoder och verktyg för att kunna utvärdera en investering i
Obligationslånet och den påverkan som investeringen kommer att ha på investerarens totala investeringsportfölj i ljuset av sin
egna finansiella situation;
(c) tillräckliga finansiella resurser och likviditet att kunna hantera de risker som följer med en investering i Obligationslånet;
(d) djup förståelse för villkoren för Obligationslånet och vara bekant med den relevanta marknaden; samt
(e) möjlighet att utvärdera (ensam eller tillsammans med finansiell rådgivare) de möjliga scenarion avseende ekonomi, räntor
och andra faktorer som kan påverka en investering och investerarens möjligheter att hantera riskerna därmed.
Siffrorna i detta Prospekt har i vissa fall avrundats varför vissa tabeller inte alltid summerar korrekt. Med ”kronor” avses svenska
kronor och med Mkr avses miljoner kronor. Tvist rörande detta Prospekt ska avgöras enligt svensk lag och av svensk domstol
exklusivt.
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HANDLINGAR INFÖRLIVADE VIA HÄNVISNING
Följande handling avseende Emittenten vilken tidigare har publicerats införlivas via hänvisning och utgör en del av
Prospektet:
1.
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RISKFAKTORER
Investeringar i företagsobligationer är alltid förenade med risktagande, inklusive risken att förlora värdet av hela
investeringen. Ett antal faktorer påverkar och kan komma att påverka Emittentens verksamhet, resultat och finansiella
ställning samt Obligationerna. I detta avsnitt redovisas och diskuteras ett antal riskfaktorer, både generella
bolagsspecifika risker samt huvudsakliga risker förenade med Obligationslånet i egenskap av finansiellt instrument.
Riskbeskrivningen syftar till att beskriva de risker som är förknippade med Emittentens verksamhet och därmed även
dess möjligheter att infria sina åtaganden i enlighet med Villkoren för Obligationslånet.
Potentiella investerare bör noggrant överväga nedanstående riskfaktorer liksom övrig information i detta Prospekt innan
beslut fattas om förvärv av Obligationer. En investerare måste härutöver, ensam eller tillsammans med sina finansiella
och andra rådgivare, beakta en allmän omvärldsanalys, övrig information i Prospektet samt generell information om
fastighetsmarknaden och fastighetsbolag utifrån sina personliga omständigheter. En investerare bör ha tillräckliga
kunskaper för att kunna bedöma riskfaktorerna samt tillräcklig finansiell styrka för att kunna bära dessa risker.
Faktorerna nedan är inte framställda i prioritetsordning och gör inte anspråk på att vara uttömmande.
Ytterligare riskfaktorer som för närvarande inte är kända eller som för tillfället inte anses vara betydande skulle också
kunna påverka SFFII:s framtida verksamhet, resultat och finansiella ställning och därmed även dess möjligheter att
infria sina åtaganden i enlighet med Villkoren för Obligationslånet.

Bolagsspecifika risker
Denna riskbeskrivning syftar till att beskriva de risker som är förknippade med SFFII:s verksamhet och därmed även
kan påverka SFFII:s möjligheter att fullgöra sina förpliktelser gentemot investerarna enligt Villkoren för Obligationslånet.
SFFII är utsatt för ett antal risker såsom:


Kreditrisker



Finansiella risker



Operativa risker



Marknadsrisker

Nedan anges ett antal bolagsspecifika riskfaktorer som SFFII bedömer som relevanta vid en investering i
Obligationslånet.
KREDITRISKER
Med kreditrisk menas den risk att kredittagare inte kan fullgöra sina åtaganden gentemot SFFII och risken att
säkerheten inte täcker SFFII:s fordran vid en eventuell betalningsoförmåga. Den samlade delen av kreditrisken för SFFII
avser fordringar på Visio samt de säkerheter Visio ställt till SFFII. De beskrivna kreditriskerna kan innebära en väsentlig
negativ effekt på SFFII:s resultat och finansiella ställning och att SFFII inte kan fullgöra sina förpliktelser gentemot
obligationsinnehavarna.
FINANSIELLA RISKER
SFFII är i sin verksamhet utöver kreditrisker, exponerat för olika finansiella risker. De finansiella risker som är av störst
betydelse är likviditetsrisk, ränterisk och motpartsrisk.
Likviditetsrisk
Likviditetsrisken är risken att vid brist på likvida medel ej kunna fullgöra sina åtaganden eller att de endast kan fullgöras
genom upplåning av likvida medel till avsevärt högre kostnad eller i värsta fall inte alls. Denna definition har en nära
koppling till definitionen av refinansieringsrisken. Likviditetsrisken avser också risken att finansiella instrument inte
omedelbart kan omsättas i likvida medel utan att minska i värde. Likviditetsrisk uppstår när förfallostrukturen för SFFII:s
tillgångar och skulder, inklusive derivat, inte sammanfaller. Den beskrivna likviditetsrisken kan innebära en väsentlig
negativ effekt på SFFII:s, resultat och finansiella ställning och att SFFII inte kan fullgöra sina förpliktelser gentemot
obligationsinnehavarna.
Likviditet definieras som kontanta medel samt räntebärande värdepapper. Likviditeten måste vara tillgänglig inom
senast fem dagar.
Refinansieringsrisk
Refinansieringsrisk innebär att kostnaden är högre och/eller finansieringsmöjligheterna är begränsade när
Obligationslånet ska refinansieras. Den beskrivna refinansieringsrisken kan innebära en väsentlig negativ effekt på
SFFII:s resultat och finansiella ställning och att SFFII inte kan fullgöra sina förpliktelser gentemot
obligationsinnehavarna.
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Ränterisk
Ränterisk är risken att värdet på tillgångar och skulder förändras på ett ofördelaktigt sätt när räntenivåer ändras.
Ränterisk uppstår om tillgångar, skulder och derivat inte har en löptidsmatchning. Den beskrivna ränterisken kan
innebära en väsentlig negativ effekt på SFFII:s resultat och finansiella ställning och att SFFII inte kan fullgöra sina
förpliktelser gentemot obligationsinnehavarna.
Motpartsrisk
Motpartsrisk innebär risken att en motpart inte kan fullgöra sina åtaganden gentemot SFFII, vilket kan leda till förluster.
Visio är SFFII:s enda tillåtna låntagare vilket leder till stor exponering mot en låntagare. Den beskrivna motpartsrisken
kan innebära en väsentlig negativ effekt på SFFII:s resultat och finansiella ställning och att SFFII inte kan fullgöra sina
förpliktelser gentemot obligationsinnehavarna.
OPERATIVA RISKER
Operativa risker är risken för förluster till följd av icke ändamålsenliga eller otillräckliga interna rutiner, mänskliga fel och
felaktiga system eller yttre händelser. Det kan röra sig om risker kopplade till fel eller brister i produkter och tjänster,
bristfällig intern kontroll, oklara ansvarsförhållanden, bristfälliga tekniska system, olika former av brottsliga angrepp och
bristande beredskap inför störningar. Operativa risker existerar i alla delar av SFFII:s verksamhet. De beskrivna
operativa riskerna kan innebära en väsentlig negativ effekt på SFFII:s verksamhet, resultat och finansiella ställning och
att SFFII inte kan fullgöra sina förpliktelser gentemot obligationsinnehavarna.
MARKNADSRISKER
Då SFFII:s låntagare ställer säkerhet i form av pant i tillgångar samt att Internlånet säkras via borgensåtaganden från
Fabege och Peab är påverkan och utvecklingen på den svenska fastighetsmarknaden av stor betydelse för SFFII. Om
Visio inte infriar sina åtaganden gentemot SFFII på grund av förutsättningar hos Borgensmännen eller Visio-koncernen
kan SFFII:s resultat och finansiella ställning komma att påverkas negativt, vilket kan medföra att SFFII i sin tur inte kan
infria sina åtaganden gentemot Obligationsinnehavarna under Obligationslånet.
Värdet på fastigheter påverkas av ett antal faktorer, dels fastighetsspecifika såsom läge, hyresnivå, uthyrningsgrad,
potentiella miljörisker och driftskostnader, dels utvecklingen på fastighetsmarknaden i stort. Det finns risk för att den
utvecklingen, efterfrågan samt marknadsvärdena på fastighetsmarknaden minskar vilket kan få en väsentligt negativ
inverkan på SFFII.
Uthyrningsgrad och hyresnivåer styrs bland annat av den allmänna konjunkturutvecklingen, förändringar i infrastruktur,
produktionstakten för nya bostäder samt befolkningstillväxt och sysselsättning. Om exempelvis antalet bosatta på en ort
sjunker, så minskar även efterfrågan på bostäder och lokaler. Det kan på sikt medföra högre vakansgrad med risk för att
hyresnivåerna utvecklas svagt eller sjunker. Risken för stora svängningar i vakanser och bortfall av hyresintäkter ökar ju
fler enskilt stora hyresgäster som en fastighet har. Det finns risk att Borgensmännens större hyresgäster inte förnyar
eller förlänger sina hyresavtal när de löpt ut, vilket på sikt kan leda till minskade hyresintäkter och ökade vakanser. Om
hyresgäster inställer sina betalningar eller i övrigt inte fullgör sina åtaganden kan detta påverka Borgensmännen och
även få konsekvenser för SFFII i ett senare led. Det bör särskilt noteras att Visio-koncernens tillgångar är lokaliserade
till området Arenastaden och gamla Råsunda i Solna och att SFFII som ett resultat därav inte enkom är beroende av
fastighetsmarknaden i stort utan även huruvida projekten Arenastaden och gamla Råsunda utvecklas.
Fastighetsförvaltning är förknippat med kostnader för drift och underhåll. Oförutsedda och omfattande renoveringsbehov
på fastigheter kan komma att påverka Borgensmännens intäkter och kassaflöden negativt. Fastighetsförvaltning kan
även medföra miljöpåverkan. Enligt miljöbalken har den som bedrivit en verksamhet som har bidragit till förorening även
ett ansvar för efterbehandling. Om inte verksamhetsutövaren kan utföra eller bekosta efterbehandling av en förorenad
fastighet blir den fastighetsägare som vid förvärvet känt till eller då borde ha upptäckt föroreningarna ansvarig, vilket kan
få en väsentlig negativ påverkan på Borgensmännens resultat och indirekt på SFFII.
Såväl fastighetsspecifika försämringar såsom lägre hyresnivåer och ökad vakansgrad som utvecklingen på
fastighetsmarknaden i stort kan innebära en väsentlig negativ effekt på SFFII:s resultat och finansiella ställning och att
SFFII inte kan fullgöra sina förpliktelser gentemot obligationsinnehavarna.
LEGALA RISKER
SFFII:s och Visio-koncernens affärsverksamhet är föremål för en betydande reglering och påverkas bland annat av
aktiebolagsrätt, skattelagstiftning och av redovisningsstandarder. Brott mot eller förändrad reglering kan komma att
innebära en väsentlig negativ effekt på SFFII:s resultat och finansiella ställning och att SFFII inte kan fullgöra sina
förpliktelser gentemot obligationsinnehavarna.
RISKER AVSEENDE VÄRDET PÅ SÄKERHETER
Med anledning av att de säkerheter som ställs för Obligationslånet kan säljas av pantsättarna mot att pantsättarna, på
det pantsatta depåkontot, insätter en summa motsvarande den sålda tillgångens anskaffningsvärde, kommer de
säkerheter som ställts till förmån för Obligationsinnehavarna att vara begränsade till respektive pantsatt tillgångs
anskaffningsvärde. Vidare kommer de säkerheter som ställts till Obligationsinnehavarna av andra än SFFII och Visio att
vara begränsade i enlighet med aktiebolagslagens regler om värdeöverföringar. De beskrivna riskerna kring värdet på
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säkerheter kan innebära en väsentlig negativ effekt på SFFII:s resultat och finansiella ställning och att SFFII inte kan
fullgöra sina förpliktelser gentemot obligationsinnehavarna.

Risker förknippade med Visio-koncernen
ALLMÄNNA RISKER AVSEENDE VISIO
Samtliga aktiebrev i Visio samt ett företagsinteckningsbrev om 18 Mkr (det enda uttagna företagsinteckningsbrevet i
Visio) saknas i Visio och en dödningsprocess av aktiebrev och företagsinteckningsbrev har initierats och förväntas att
vara avslutade i november 2013. Innan dessa dödningsprocesser har genomförts och nya aktiebrev kan utfärdas och
pantsättningen till förmån för Obligationsinnehavarna av desamma kan fullbordas äger övriga bolag i koncernen ej rätt
att överföra tillgångar till Visio såvida ej Visio ställer säkerhet i form av pantbrev till ett belopp motsvarande sådana
tillgångars anskaffningsvärde. Saknas aktiebrev finns en risk, dock rimligen låg, att en tredje man kan hävda t.ex.
äganderätt eller panträtt över aktierna. Saknas företagsinteckningsbrev finns en risk, även den rimligen låg, att en tredje
man kan hävda t.ex. panträtt över företagsinteckningsbrev. Level 3 Communications AB, och dess moderbolag Level 3
Communications Inc., har åtagit sig att hålla Visio skadeslöst för det fall Visio skulle åsamkas kostnader eller annan
eventuell skada som skulle kunna uppkomma till följd av att vissa tillgångar och åtaganden kvarstår i Visio under viss
tid. De ovan beskrivna riskerna kan innebära en väsentlig negativ effekt på SFFII:s resultat och finansiella ställning och
att SFFII inte kan fullgöra sina förpliktelser gentemot obligationsinnehavarna.
I Visio finns sedan tidigare balanserade skattemässiga underskott, som genom sitt engelska moderbolag förvärvats av
Fabege och Peab med tillträde den 20 november 2012. Verksamheten har innan förvärvet i sin helhet överförts till Level
3 Communications AB, ett bolag inom Global Crossing/Level3 koncernen, inklusive alla tillgångar och åtaganden
hänförliga till rörelsen.
DETALJPLANER OCH DEN DEMOKRATISKA PROCESSEN
Området kring Arenastaden ska omfattas av totalt fem stycken detaljplaner. Det finns idag ingen lagakraftvunnen
detaljplan avseende detaljplanerna 3, 4 och 5 och i korthet är en kommuns antagande av en detaljplan en demokratisk
process som bl.a. förutsätter att allmänheten under en treveckorsperiod har möjlighet att komma med skriftliga
synpunkter på eventuella intressen som inte har tillgodosetts i de föreslagna detaljplanerna.
Med anledning av ovan finns bland annat risk att detaljplanerna kan försenas på grund av domstolsförfaranden, justeras
på ett sätt som går utanför den ursprungliga planen eller inte alls vinna laga kraft vilket kan resultera i att de byggrätter
som ursprungligen planerats för att säljas inte kommer att motsvara de ursprungliga beräkningarna. De beskrivna
riskerna med detaljplanerna kan innebära en väsentlig negativ effekt på SFFII:s verksamhet, resultat och finansiella
ställning och att SFFII inte kan fullgöra sina förpliktelser gentemot obligationsinnehavarna.
OMFATTANDE GARANTIÅTAGANDEN
Avtalet mellan Råsta Holding AB (”Råsta”) och Rodamco Scandinavia Holding AB avseende försäljning av Råsta
Handel AB innehåller omfattande säljargarantier avseende bolaget, dess verksamhet samt fastigheten. Garantierna
avser i vissa fall förhållandevis långa garantiperioder och innehåller åtaganden bl.a. avseende färdigställandet av vissa
angivna infrastrukturanläggningar m.m. samt åtaganden att under vissa förutsättningar utföra ytterligare miljö- och
hälsorelaterade åtgärdsarbeten på fastigheten. Om dessa åtaganden inte utförs inom angivna tidsramar eller öppnande
av Mall of Scandinavia försenas utgår omfattande vitesbelopp. Den totala beloppsbegränsningen för överträdelser av
avtalets bestämmelser uppgår till 400 000 000 kronor. De beskrivna riskerna med garantiåtagandena kan innebära en
väsentlig negativ effekt på SFFII:s verksamhet, resultat och finansiella ställning och att SFFII inte kan fullgöra sina
förpliktelser gentemot obligationsinnehavarna.
SÄKERHETER STÄLLDA TILL TREDJE PART
Visios dotterbolag Visio Gate AB har lämnat pant i form av pantbrev om 1 Mkr med bästa rätt till Swedbank AB (publ)
(”Swedbank”) som säkerhet för vissa kontraktuella åtaganden avseende tillgängligheten till fastigheten ”Arena Gate”
(Solna Nationalarenan 9). En sådan pantsättning har karaktär av en kontrollpant snarare än en pant för en fordran även
om den kan utnyttjas av Swedbank vid ett eventuellt kontraktsbrott av Visio Gate AB. En sådan pant kan även påverka
värdet av aktiepanten i Visio Gate AB negativt. Det skall dock konstateras att Visio Gate AB lämnat sådan säkerhet för
sina egna åtaganden, d.v.s. att den monetära exponeringen för en förvärvare av Visio Gate AB vid ett eventuellt
kontraktsbrott inte ökar till följd av att pant lämnats. De beskrivna riskerna kring säkerheter ställda till tredje part kan
innebära en väsentlig negativ effekt på SFFII:s resultat och finansiella ställning och att SFFII inte kan fullgöra sina
förpliktelser gentemot obligationsinnehavarna.

Värdepappersspecifika risker
Förevarande riskbeskrivning syftar till att beskriva riskerna för Obligationerna under Obligationslånet som tas upp i
handel under detta Prospekt.
MARKNADSRISK FÖRKNIPPAD MED OBLIGATIONEN
Med marknadsrisk menas risken för att förändringar av aktiekurser, räntor, valutakurser, råvaror, företags
kreditvärdighet eller andra faktorer (var och en benämnd ”Relevant Faktor”) negativt påverkar värdet på Obligationerna.
Marknadsrisken kan variera mellan olika slag av obligationer beroende på deras struktur.
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a)

marknadsvärdet för en obligation kan vara förenat med hastiga och kraftiga förändringar (hög volatilitet);

b)

avkastning och/eller slutlikvid kan utebli, helt eller delvis;

c)

utbetalning av nominellt belopp, slutlikvid respektive avkastning kan ske vid olika tidpunkter;

d)

det belopp som betalas på återbetalningsdagen kan understiga det belopp som erlagts för en obligation eller att
erlagt belopp kan förloras i sin helhet;

e)

en Relevant Faktor kan vara föremål för kraftiga kursrörelser som inte följer förändringen i ränta, valuta, index etc.;

f)

om en Relevant Faktor kopplas till obligationen i förening med en multiplikator större eller mindre än ett (1), kan
effekten av en förändring av Relevant Faktor inverka på återbetalt belopp eller avkastningen negativt; och

g)

tidpunkten för en förändring av Relevant Faktor har ofta betydelse för en obligations värde och avkastning. I
allmänhet gäller att ju tidigare en förändring av Relevant Faktor inträffar, desto större blir effekten på värdet.

De beskrivna marknadsriskerna kan innebära en väsentlig negativ effekt på SFFII:s resultat och finansiella ställning och
att SFFII inte kan fullgöra sina förpliktelser gentemot obligationsinnehavarna.
RISK AVSEENDE OBLIGATIONSINNEHAVARMÖTE SAMT JUSTERING OCH ÄNDRADE VILLKOR
Under Obligationsvillkoren anges att SFFII, Agenten och Obligationsinnehavare under vissa förutsättningar kan kalla till
obligationsinnehavarmöte. Obligationsinnehavarmötet kan med bindande verkan för samtliga obligationsinnehavare
fatta beslut som påverkar Obligationsinnehavarens rättigheter under Obligationslånet. Obligationsinnehavarmötet kan
även utse och ge instruktioner till en företrädare för investerarna att företräda investerarna såväl vid som utom domstol
eller exekutiv myndighet och i andra sammanhang.
Beslut som fattats på ett i behörig ordning sammankallat och genomfört obligationsinnehavarmöte är bindande för
samtliga Obligationsinnehavare i Obligationslånet oavsett om de har varit närvarande eller representerade vid
obligationsinnehavarmötet och oberoende av om och hur de har röstat på mötet. Sammanfattningsvis kan beslut fattas
av majoriteten mot minoritetens vilja.
Utöver ovanstående kan klara och uppenbara fel i Obligationsvillkoren justeras utan samtliga Obligationsinnehavares
samtycke. De därvid ändrade villkoren är bindande för alla innehavare av Obligationerna.
De beskrivna riskerna avseende obligationsinnehavarmöte och Obligationsvillkoren kan innebära att
Obligationsinnehavarnas rättigheter enligt Obligationslånet kan förändras, utan samtliga Obligationsinnehavares
samtycke, med en negativ effekt för Obligationsinnehavaren.
ÖVRIGA RISKER FÖRKNIPPADE MED OBLIGATIONEN
Andrahandsmarknad och likviditet
Även om en obligation är upptagen till handel vid reglerad marknad eller annan handelsplats uppstår normalt ingen
betydande handel med aktuell obligation. Detta kan gälla under hela dess löptid. När det inte utvecklas en marknad kan
likviditeten komma att vara dålig. Därför kan det vara förknippat med svårigheter att snabbt sälja Obligationerna eller
erhålla ett pris jämfört med liknande investeringar som har en utvecklad andrahandsmarknad.
Clearing och Euroclear-systemet
Obligationslånet ska anslutas, och kommer fortsättningsvis att vara anslutet, till det kontobaserade systemet hos
Euroclear, varför inga fysiska värdepapper ges ut. Clearing och avveckling vid handel sker i Euroclears system liksom
utbetalning av ränta och återbetalning av kapitalbelopp. Innehavare av Obligationerna måste förlita sig på ovan nämnda
system för att få betalning avseende Obligationerna.
EMU
Om Sverige går med i den europeiska monetära unionen (”EMU”) före återbetalningsdagen av Obligationslånet, kan
detta få en negativ effekt för innehavare av Obligationerna. Det är möjligt att Sverige före återbetalningsdagen av
Obligationslånet ansluts till EMU och att euro (”EUR”) blir den lagliga valutan i Sverige. Om detta sker kommer alla
belopp denominerade i SEK att erläggas i motvärdet av EUR, vilket innebär att det kan bli tillåtet eller krävas enligt lag
att Obligationslånet ska konverteras till EUR. Vidare kan det komma att bli tillåtet eller krävas att ytterligare åtgärder ska
vidtas avseende Obligationslånet, samt att det inte längre finns offentligt visade värden tillgängliga för Relevant Faktor
eller förändringar i det sätt varpå Relevant Faktor beräknas, kvoteras och publiceras. En övergång till EUR kan även
åtföljas av annan påverkan på Relevant Faktor som kan få en negativ effekt för innehavare av Obligationerna.
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Företagsrekonstruktion, likvidation och konkurs
Till den del de ställda säkerheterna täcker Obligationslånet innebär det en prioriterad fordran i händelse av SFFII:s
likvidation, företagsrekonstruktion eller konkurs. Detta innebär att innehavare av Obligationerna, i händelse av SFFII:s
likvidation, företagsrekonstruktion eller konkurs, normalt erhåller betalning först ur de tillgångar i vilka
Obligationsinnehavarna har säkerheter.
Obligationslånet utgör, i den mån de ställda säkerheterna ej täcker hela Obligationslånet, en oprioriterad förpliktelse för
SFFII. Detta innebär att innehavare av Obligationerna, i händelse av SFFII:s likvidation, företagsrekonstruktion eller
konkurs, normalt erhåller betalning först efter det att eventuella andra prioriterade fordringshavare erhållit betalt enligt
sådana respektive fordringshavares prioriterade ställning, enligt avtal eller lag. Varje investerare bör vara medveten om
att det finns en risk att den som investerar i Obligationerna kan förlora hela, eller delar av, sin investering om SFFII
likvideras, genomför en företagsrekonstruktion eller blir försatt i konkurs.
Valutarisk och valutarestriktioner
SFFII erlägger nominellt belopp och avkastning under Obligationslånet i kronor. Detta medför vissa risker kopplade till
valutaomräkning för de fall valutan avviker från den egna valuta, vari investerarens finansiella verksamhet främst sker.
Detta inkluderar risken för kraftiga valutakursförändringar (inklusive devalvering och revalvering) såväl som införande
eller ändringar av valutaregleringar. En förstärkning av den egna valutan i förhållande till den valuta i vilken placeringen
är denominerad, minskar placeringens värde för investeraren.
Regering och myndigheter kan införa valutakontroller eller valutaregleringar som får effekt på valutakursen. Resultatet
av detta kan innebära att innehavare av Obligationerna erhåller lägre avkastning, slutlikvid eller nominellt belopp än
förväntat.
Ändrad lagstiftning
Villkoren baseras på svensk lag. Villkoren är framtagna i enlighet med svensk rätt per datumet för Villkoren. Risk finns
avseende den inverkan som möjliga ändringar av svensk eller utländsk lagstiftning, eller ändring av rätts- eller
administrativ praxis kan få efter utgivandet av Obligationslånet.
Risk vid eventuell förtida inlösen
SFFII har enligt Villkoren möjlighet att i förtid och på vissa villkor, återköpa delar av eller samtliga utestående
Obligationer. Sker detta ska ett särskilt tilläggsbelopp erläggas. Det finns en risk att marknadsvärdet på Obligationerna
vid inlösentillfället är högre än det värde SFFII har rätt att inlösa Obligationerna till.
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OBLIGATIONSLÅNET I KORTHET
Detta avsnitt ska enbart uppfattas som en introduktion till Prospektet avseende upptagande till handel av
Obligationslånet på NASDAQ OMX Stockholm. Ett beslut att investera i Obligationslånet ska därför baseras på en
bedömning från investerarens sida av Prospektet i dess helhet, inklusive de handlingar som är införlivade genom
hänvisning, och all övrig information som publicerats avseende Emittenten, Borgensmännen, Visio eller Obligationerna.
De fullständiga Villkoren för Obligationslånet framgår av avsnittet ”Lånevillkor”.
Emittent:

Svensk FastighetsFinansiering II AB, ett publikt aktiebolag registrerat i Sverige
med organisationsnummer 556910-1016.

Obligationerna:

Obligationslånet utgör en säkerställd, ovillkorad, oprioriterad och icke efterställd
förpliktelse för SFFII.

Borgensförbindelse:

Fabege och Peab har ingått borgensåtagande såsom för egen skuld avseende
50 procent vardera av Visios åtaganden i relation till Internlånet från SFFII.

Säkerheter för Obligationslånet:



Samtliga aktier i Visio



Samtliga Emittentens rättigheter med anledning av Internlånet, inklusive
därtill hörande säkerhet i form av Borgensförbindelserna



Samtliga aktier i Visio Utveckling AB, Visio Bygg AB, Visio Bankettsalen
AB, Visio Gate AB, Visio Råsta AB och Fastighets AB Solna Lagern 2



Samtliga uttagna pantbrev om 171 Mkr i fastigheten Solna Lagern 2



Depåkonto samt samtliga tillgångar som vid var tid förvaras på
Depåkontot.

ISIN-kod och kortkod:

ISIN:

SE0004951457

Kortkod: SFF2 001 O2
Upptagande till handel:

SFFII har åtagit sig att efter bästa förmåga tillse att Obligationerna upptas till
handel, primärt på NASDAQ OMX Stockholm, inom sex månader från
Emissionsdagen, vilket förväntas ske den 8 mars 2013.

Lånebelopp:

Obligationslånets sammanlagda nominella belopp uppgår till högst
1 250 000 000 kronor. Obligationslånet är denominerat i svenska kronor.

Emissionsdag:

21 december 2012.

Valör, Nominellt Belopp och minsta Obligationslånet representeras av Obligationer, vardera med ett nominellt
handelspost:
belopp om 1 000 000 kronor som även är minsta handelspost. Det totala antalet
Obligationer som representerar Obligationslånet uppgår till 1 250 stycken.
Ränta:

Obligationslånet löper med en årlig ränta om STIBOR (3 månader) med tillägg
av 3,50 procentenheter. Räntesatsen ska justeras upp med 50 basräntepunkter
för det fall ett Insolvensförfarande inträffar i förhållande till någon av
Borgensmännen.

Ränteförfallodag:

30 mars, 30 juni, 30 september, och 30 december varje år, varvid den sista
gången den 21 december 2017 (förbehållet eventuell justering i enlighet med
punkt 8.2 i avsnittet ”Lånevillkor”).

Återbetalningsdag:

Emittenten ska återbetala Kapitalbeloppet i dess helhet den 21 december 2017
genom att lösa in utestående Obligationer till Nominellt Belopp.
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Förtida inlösen vid Ägarförändring:

Om Ägarförändring sker (bl.a. att någon av Borgensmännen direkt eller indirekt
upphör att kontrollera minst 50 procent av aktierna och rösterna i Visio (annat
än som ett resultat av ett insolvensförfarande och förutsatt att kvarvarande
Borgensman fortsätter att direkt eller indirekt kontrollera minst 50 procent av
aktier och röster i Visio) eller att Borgensmännen tillsammans upphör att direkt
eller indirekt äga och kontrollera minst 50 procent av aktierna och rösterna i
SFFII) har varje Obligationsinnehavare rätt att begära förtida inlösen av dennes
samtliga Obligationer till 101 procent av Nominellt Belopp jämte upplupen ränta
fram till dagen för Ägarförändringsinlösen. Se vidare punkt 7.2 i ”Lånevillkor”.

Förtid inlösen på Emittentens
begäran

Emittenten äger rätt att återbetala hela eller viss del av Obligationslånet i förtid
till ett pris jämte upplupen ränta för den del av Nominellt Belopp av en
Obligation som är föremål för Förtida Inlösen som motsvarar:

Åtaganden:



från och inklusive 21 december 2015 och fram till och exklusive 21
december 2016: 104 procent;



från och inklusive 21 december 2016 och fram till och exklusive 21
december 2017: 102 procent .

För en fullständig redogörelse över samtliga åtaganden i samband med
Obligationslånet samt definitioner av åtagandena, se främst punkt 10 i avsnittet
”Lånevillkor”. Emittenten och i förekommande fall Visio har bl.a. åtagit sig att:


Informationsåtaganden: bl.a. upprätta Årsredovisningar och
Halvårsrapporter och göra dem tillgängliga på Hansans hemsida;



Allmänna åtaganden: bl.a. tillse att den Revolverande Krediten om 2 500
Mkr (minskat med Kapitalbeloppet) vid var tid är efterställd Internlånet,
tillse att begränsningar avseende upptagande av skuld, begränsningar
avseende ställande av säkerheter samt begränsningar avseende
utdelningar efterlevs;



Finansiella åtaganden: bl.a. tillse att Visio vid var tid har ett eget kapital
om minst 100 Mkr;



Avsättningar: bl.a. tillse att vid avyttingar av tillgångar inom Visiokoncernen (med vissa undantag) 100 procent av anskaffningsvärdet för
avyttrad tillgång avsätts på Depåkontot upp till ett aggregerat belopp
motsvarande Kapitalbeloppet. De avsatta medlen på Depåkontot får
placeras i kontanta medel, banktillgodohavande eller Likvida Tillgångar;
och



Pantsättning: pantsätta tillgångar under Säkerhetsavtalen till förmån för
Obligationsinnehavarna och Agenten som säkerhet för Emittentens rätta
fullgörande av sina skyldigheter med anledning av Obligationerna.

Dematerialiserade värdepapper:

Obligationerna är för Obligationsinnehavarnas räkning registrerade på VPkonto, varför inga fysiska värdepapper utfärdats. Begäran om viss
registreringsåtgärd avseende Obligationerna ska riktas till Kontoförande Institut.
Euroclear eller förvaltare (vid förvaltarregistrerade värdepapper) verkställer
avdrag för preliminär skatt, för närvarande 30 procent på utbetald ränta, för
fysiskt person bosatt i Sverige och för svenskt dödsbo.

Preskription:

Rätten till betalning av kapitalbelopp preskriberas tio (10) år efter
Återbetalningsdagen. Rätten till räntebetalning preskriberas tre (3) år efter
respektive Ränteförfallodag. De medel som avsatts för betalning men
preskriberats tillkommer Emittenten.

Agent:

Swedish Trustee AB (publ) är Agent och företräder Obligationsinnehavarna i
enlighet med Villkoren och Agentavtalet.

Emissionsinstitut:

Carnegie.

Tillämplig lag:

Obligationslånet regleras av och tolkas i enlighet med svensk lag. Eventuella
tvister eller anspråk i anledning av Obligationslånet ska avgöras i svensk
domstol med Stockholms tingsrätt som första instans.

8 | PROSPEKT AVSEENDE INREGISTRERING AV OBLIGATIONSLÅN 2012/2017 OM 1 250 000 000 KRONOR

ANSVARIGA FÖR PROSPEKTET
Efter beslut av Styrelsen den 6 december 2012 emitterade SFFII den 21 december 2012 det Obligationslån som avses i
detta Prospekt. Emittenten ska, i enlighet med Villkoren för Obligationerna, efter bästa förmåga tillse att Obligationslånet
upptas till handel, primärt på NASDAQ OMX Stockholm, inom sex månader från Emissionsdagen, vilket förväntas ske
den 8 mars 2013. Prospektet är upprättat med anledning av att Emittenten kommer att ansöka om inregistrering av
Obligationerna på företagsobligationslistan vid NASDAQ OMX Stockholm.
Emittenten ansvarar för innehållet i Prospektet. Information i Prospektet som kommer från tredje man har återgivits
exakt och, såvitt Emittenten kan känna till och försäkra genom jämförelse med annan information som har offentliggjorts
av berörd tredje man, har inga uppgifter utelämnats på ett sätt som skulle göra den återgivna informationen felaktig eller
missvisande. Endast under de förutsättningar och i den omfattning som följer av svensk lag svarar styrelseledamöter för
innehållet i Prospektet. Härmed försäkras att Styrelsen har vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att
uppgifterna i Prospektet, såvitt Styrelsen vet, överensstämmer med de faktiska förhållandena och att ingenting är
utelämnat som skulle kunna påverka dess innebörd.

Stockholm i februari 2013
Svensk FastighetsFinansiering II AB (publ)
Styrelsen
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VERKSAMHET
Allmänt
Emittentens firma är Svensk FastighetsFinansiering II AB (publ). SFFII har sitt säte i Stockholm och bedriver därifrån sin
verksamhet. Emittenten har postadress c/o Hansan AB, Box 7332, 103 90 Stockholm med besöksadress
Lästmakargatan 20, 11 tr i Stockholm. Telefonnummer till växeln är 08-508 906 00, d.v.s. samma växelnummer som
Hansan AB.
Emittenten har organisationsnummer 556910-1016. SFFII bildades i enlighet med svensk lag den 10 september 2012
och inregistrerades hos Bolagsverket den 12 november 2012. SFFII är ett publikt svenskt aktiebolag som bedriver
verksamhet under denna associationsform, vilken regleras av den svenska aktiebolagslagen (2005:551). Inga händelser
eller andra betingelser som är specifika för Emittenten har inträffat, som kan påverka detta Prospekt i väsentlig negativ
riktning.

Sammanfattande beskrivning av verksamheten
SFFII är ett bolag som, enligt bolagsordningen, ska bedriva finansieringsverksamhet enligt följande: (i)
inlåningsverksamhet i form av upptagande av obligationslån på kapitalmarknaden eller liknande värdepapper eller
kontantlån från bank, (ii) utlåningsverksamhet genom utgivande av kontantlån samt därmed förenlig och relaterad
verksamhet till bolagets direkta och indirekta ägare och bolag ägda av sådana ägare. Visio är SFFII:s enda tillåtna
låntagare enligt Internlånet.
Emittenten kan förenklat beskrivas som ett renodlat finansieringsbolag som emitterar företagsobligationer med
säkerheter på den svenska kapitalmarknaden. Kapitalmarknadsfinansiering är ett sätt att sprida refinansieringsrisker för
ägarna av SFFII och minska det bankberoende som finns i nuvarande upplåningsstrukturer hos dessa ägare.
SAMMANFATTANDE BESKRIVNING AV NUVARANDE UTLÅNING
Det Obligationslån om 1 250 Mkr som emitterades av SFFII 21 december 2012 har vidareutlånats till Visio, ett bolag
som ägs indirekt till 50 procent vardera av Fabege och Peab. Visio har som verksamhet att äga och förvalta bolag med
ansvar för utveckling, inklusive detaljplane- och exploateringsfrågor, genomförande och försäljning av mark och därmed
förenlig verksamhet. Visio-koncernens tillgångar vid datumet för detta Prospekt är primärt:


Råsta Holding AB: (till 75 procent, resterande 25 procent ägs av Solna stad) som äger mark för befintliga och
framtida byggrätter i Arenastaden i Solna samt ansvarar för exploateringen av Arenastaden;



Fastighets AB Solna Lagern 2: som äger Råsunda fotbollstadion i Solna; samt



Visio Gate AB och Visio Bankettsalen AB: som tillsammans äger byggnaden vilken utgör entrén till Friends Arena i
Solna samt fastigheten Solna Nationalarenan 9.

Utlåningen har skett under ett låneavtal (Internlånet, se vidare mer utförlig beskrivning under avsnittet ”Väsentliga
avtal”). Lån som lämnats med anledning av Internlånet löper med ränta som vid var tid motsvarar den ränta som betalas
av Emittenten med anledning av Obligationerna. Visio ska återbetala lånebeloppet på anfordran av Emittenten. Ränta
med anledning av Internlånet förfaller till betalning fem dagar innan ränta med anledning av Obligationerna förfaller.
Vidare innehåller Internlånet en skadeslöshetförbindelse under vilken Visio åtar sig att ersätta Emittenten för samtliga
kostader vilka Emittenten må åsamkas.
Var och en av Fabege och Peab ingått ett borgensåtagande såsom för egen skuld avseende 50 procent vardera av
Visios skyldigheter med anledning av Internlånet. En enskild Borgensman är endast skyldig att betala 50 procent av den
totala summa som krävs av Borgensmännen med anledning av Borgensåtagandena.

Organisation
SFFII har inga dotterbolag och är ett helägt dotterbolag till Nyckel. Nyckel är ett svenskt publikt aktiebolag med säte i
Stockholm och adress c/o Hansan AB, Box 7332, 103 90 Stockholm med besöksadress Lästmakargatan 20, 11 tr i
Stockholm. Nyckels verksamhet består i huvudsak att äga aktier i Svensk FastighetsFinansiering AB (publ) med
organisationsnummer 556513-5109 samt Emittenten. Svensk Fastighetsfinansiering AB (publ) bedriver
finansieringsverksamhet genom främst emissioner på kapitalmarknaden under ett MTN-program uppgående till högst
fem miljarder kronor och genom utlåning främst till dess indirekta ägare och dessas dotterbolag.
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STYRELSE, LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE
OCH REVISORER
Styrelsen
Enligt SFFII:s bolagsordning ska styrelsen bestå av lägst tre och högst tio ledamöter med högst tio suppleanter.
Styrelseledamöterna väljs av SFFII:s årsstämma för tiden fram till utgången av nästa årsstämma.
Namn

Befattning

Invald i styrelsen år

Åsa Bergström

Styrelseordförande

2012

Jesper Göransson

Styrelseledamot

2012

Christer Johansson

Styrelseledamot

2012

Olle Knaust

Styrelseledamot

2012

För samtliga personer i Styrelsen är kontorsadressen c/o Hansan AB, Box 7332, 103 90 Stockholm med besöksadress
Lästmakargatan 20, 11 tr i Stockholm.
ÅSA BERGSTRÖM, STYRELSEORDFÖRANDE
Född: 1964
I SFFII:s styrelse sedan: 2012
Andra väsentliga uppdrag: Vice VD samt ekonomi- och finanschef i Fabege
Utbildning: Civilekonom
Tidigare erfarenhet i urval: Senior manager KPMG, ekonomichefsbefattningar i flera fastighetsbolag, bland annat Granit
& Beton samt Oskarsborg
JESPER GÖRANSSON
Född: 1971
I SFF II:s styrelse sedan: 2012
Andra väsentliga uppdrag: Vice VD, Ekonomi- och finanschef i Peab
Utbildning: Civilekonom
CHRISTER JOHANSSON
Född: 1948
I SFFII:s styrelse sedan: 2012
Andra väsentliga uppdrag: Ekonomi- och finanschef i Wihlborgs Fastigheter AB
Utbildning: Förvaltningssocionom
Tidigare erfarenhet i urval: Ekonomi- och finanschef Malmö stad
OLLE KNAUST
Född: 1953
På SFFII sedan: 2012
Utbildning: Civilekonom
Andra uppdrag i urval: Styrelseledamot och Verkställande Direktör i Svensk FastighetsFinansiering AB (publ),
styrelseledamot i Fastighets AB Tornet, anställd i AB Gimpello
Tidigare erfarenhet i urval: CFO och vice VD på Fabege AB, Wihlborgs Fastigheter AB och Fastighets AB Storheden.
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Ledande befattningshavare
SFFII:s ledningsgrupp består av två personer. Tabellen nedan visar namn och nuvarande befattning för medlemmarna i
ledningsgruppen.
Namn
Olle Knaust

Befattning
1

Claes Helgstrand

2

Ingår i ledningsgruppen sedan

Verkställande direktör

2012

CFO

2012

För samtliga personer i Emittentens ledning är kontorsadressen c/o Hansan AB, Box 7332, 103 90 Stockholm med
besöksadress Lästmakargatan 20, 11 tr i Stockholm.
SFFII köper alla tjänster för sin drift och verksamhet av Hansan, där Emittentens ledande befattningshavare antingen är
anställda eller utför konsulttjänster. Hansan tillhandahåller därmed alla operationella och systemmässiga tjänster och
svarar för Emittentens löpande verksamhet. Hansan tillhandahåller även konsulttjänster till Emittentens ägare och dess
dotterbolag. Hansan är ett bolag som bedriver affärsprojekt och konsultationer, främst inom fastighetsbranschen.
Hansan tillhandahåller även rådgivning avseende finansiella lösningar, ränteriskhantering, treasury-system och
finansiering.
OLLE KNAUST, VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR
Se ovan under ”Styrelsen”
CLAES HELGSTRAND
Född: 1962
På SFFII sedan: 2012
Utbildning: Civilekonom
Andra uppdrag i urval: anställd på Hansan AB med ansvar för Finans
Tidigare erfarenhet i urval: Finanschef Drott AB, erfarenhet från finansavdelningarna på Fabege AB och Nobel Industrier
samt erfarenhet från Citibank AB.

Intressekonflikter
Ledamöterna i Emittentens styrelse och de ledande befattningshavarna har inga intressen som kan stå i konflikt med
SFFII:s intressen. Även fast det inte föreligger några intressekonflikter idag kan det inte uteslutas att sådana kan
komma att uppstå i framtiden mellan SFFII och personer som Emittentens ledamöter eller ledande befattningshavare
har privata intressen i eller andra åtaganden för.

Revisorer
Deloitte AB är sedan 2012 vald till ordinarie revisor för Emittenten med den auktoriserade revisorn Torbjörn Svensson
som huvudansvarig revisor för tiden till och med årsstämman 2013. Torbjörn Svensson är medlem i FAR.
Deloitte AB
Hjälmaregatan 3
Box 386
201 23 Malmö
Telefon: 075-246 20 00
www.deloitte.com

1

Olle Knaust är anställd av AB Gimpello och utför genom det bolaget konsulttjänster åt SFFII. Inget
anställningsförhållande föreligger mellan SFFII och Olle Knaust.
2
Claes Helgstrand är anställd av Hansan och enligt Hansans avtal med Emittenten ska Hansan utföra tjänster som
normalt ligger inom ramen för CFO-funktionen och vilka Claes Helgstrand för närvarande är utsedd av Hansan att
utföra. Inget anställningsförhållande föreligger mellan SFFII och Claes Helgstrand.
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KOMPLETTERANDE INFORMATION
Aktiekapital och större aktieägare
SFFII ägs till 100 procent av Nyckel, vilket i sin tur ägs med en tredjedel var av de på NASDAQ OMX Stockholm
noterade bolagen Fabege, Peab och Wihlborgs Fastigheter AB (publ). Enligt Emittentens gällande bolagsordning ska
aktiekapitalet lägst utgöra 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor. Antalet aktier ska vara lägst 500 000 aktier och
högst 2 000 000 aktier. Vid datumet för detta Prospekt uppgår aktiekapitalet till 1 500 000 kronor fördelat på 1 500 000
aktier med ett kvotvärde om 1 krona per aktie. Varje aktie berättigar till en röst och har lika rätt till andel i Emittentens
tillgångar och vinst.

Legala frågor
VÄSENTLIGA AVTAL
Internlån
Visio har utfärdat skuldebrev daterat 21 december 2012 enligt vilket de belopp som erhållits av Emittenten med
anledning av Obligationerna vidareutlånats till Visio. Lån som lämnats med anledning av Internlånet löper med ränta
som vid var tid motsvarar den ränta som betalas av Emittenten med anledning av Obligationerna. Visio ska återbetala
lånebeloppet på anfordran av Emittenten. Ränta med anledning av Internlånet förfaller till betalning fem dagar innan
ränta med anledning av Obligationerna förfaller.
Visio åtar sig enligt Internlånets villkor att ersätta Emittenten för samtliga Emittentens kostnader (inklusive bibehållande
av ett eget kapital om 1 500 000 kronor i enlighet med Villkoren).
Till säkerhet för Visios rätta fullgörande av dess åtaganden med anledning av Internlånet har (i) Peab och Fabege
utfärdat borgensförbindelse daterade 21 december 2012 och (ii) Visio Utveckling AB, Visio Bankettsalen AB, Visio Bygg
AB, Visio Gate AB, Visio Råsta AB och Fastighets AB Solna Lagern 2 (”Dotterbolagen”) utfärdat borgensförbindelse
daterad 21 december 2012.
Samtliga Emittentens rättigheter med anledning av Internlånet har pantsatts till Agenten och Obligationsinnehavarna.
Borgensförbindelser
Fabege och Peab
Fabege och Peab har utfärdat borgensförbindelse daterad 21 december 2012 enligt vilken Borgensmännen garanterar,
såsom för egen skuld, det rätta fullgörandet av Visios förpliktelser enligt Internlånet. Även Visio, Emittenten och Agenten
är parter till avtalet. Borgensmännens ansvar är begränsat till femtio procent vardera av Visios förpliktelser med
anledning av Internlånet.
Borgensförbindelsen innehåller vidare ett åtagande för Visio att senast 10 bankdagar innan dess att belopp med
anledning av Internlånet förfaller meddela Borgensmännen om Visio har skäl att tro att det kommer att saknas kontanta
medel för att göra en betalning med anledning av Internlånet. I sådant fall ska Borgensmännen tillse att deras pro rataandel av den begärda betalningen görs tillgänglig för Agenten. Krav med anledning av borgensförbindelsen ska
framställas skriftligen. Borgensförbindelsen gäller fram till dess att Visio fullgjort samtliga sina förpliktelser med
anledning av Internlånet.
Samtliga Emittentens rättigheter med anledning av borgensförbindelsen från Fabege och Peab har pantsatts till
Agenten och Obligationsinnehavarna.
Dotterbolagen
Dotterbolagen har utfärdat borgensförbindelse daterad 21 december 2012 enligt vilken Dotterbolagen garanterar,
såsom för egen skuld, det rätta fullgörandet av Visios förpliktelser enligt Internlånet. Även Visio, Emittenten och Agenten
är parter till avtalet. Dotterbolagens ansvar är begränsat i enlighet med vad som följer av reglerna om värdeöverföringar
i aktiebolagslagen (2005:551).
Krav med anledning av borgensförbindelsen ska framställas skriftligen. Borgensförbindelsen gäller fram till dess att
Visio fullgjort samtliga sina förpliktelser med anledning av Internlånet.
Samtliga Emittentens rättigheter med anledning av borgensförbindelsen från Dotterbolagen har pantsatts till Agenten
och Obligationsinnehavarna.
Säkerhetsavtalen
Emittenten, Visio, Dotterbolagen och Global Crossing Conferencing Limited har i egenskap av pantsättare ingått ett
antal säkerhetsavtal daterade 21 december 2012 med Agenten enligt vilka respektive pantsättare pantsätter tillgångar
till förmån för Agenten och Obligationsinnehavarna.
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De tillgångar som pantsätts är (i) samtliga Emittentens rättigheter med anledning av Internlånet och
Borgensförbindelserna, (ii) samtliga aktier i Visio och Dotterbolagen, (iii) pantbrev om 171 mkr i fastigheten Solna
Lagern 2 samt (iv) Depåkontot.
Varje Dotterbolags ansvar med anledning av pantavtal ingånget av Dotterbolag är begränsat i enlighet med vad som
följer av reglerna om värdeöverföringar i aktiebolagslagen (2005:551).
Enligt pantavtalen äger Agenten rätt att realisera respektive pant om en Uppsägningsgrund (såsom definierat i Villkoren)
inträffat och det i övrigt är tillåtet enligt Villkoren. Panterna ska släppas då samtliga Emittentens och Visios förpliktelser
enligt Villkoren uppfyllts.
Förvaltningsavtal
Emittenten och Visio har ingått varsitt förvaltningsavtal med Hansan. Emittenten och Vision har därigenom uppdragit åt
Hansan att som managementbolag sköta den operationella driften och förvaltningen av Emittentens respektive Visios
kapitalförvaltning. Hansan ska enligt avtalen tillvarata och företräda Emittentens och Visios intressen i förhållande till
uppdraget. Vidare ska Hansan vara oberoende av och inte ha ekonomiska eller andra intressen i eller tillsammans med
fysiska eller juridiska personer som utgör Emittentens eller Visios kontraktspart i anledning av uppdraget. Emittenten
respektive Visio erhåller äganderätten till allt material som uppstår vid uppdragets utförande.
För uppdragets utförande erhåller Hansan ersättning (i) från Emittenten med ett fast arvode per månad om SEK 5 000
och (ii) från Visio med ett fast arvode per månad om SEK 75 000.
Uppdraget ska utföras till och med 30 december 2017.
Agentavtal
Emittenten har ingått ett avtal med Agenten enligt vilket Agenten åtar sig att representera Obligationsinnehavarna under
Obligationslånet i enlighet med vad som framgår av Villkoren.
Emittenten ska bland annat ersätta Agenten genom en årlig avgift. Avtalet upphör att gälla först när det inte existerar
några utestående förpliktelser med anledning av Obligationslånet eller agentavtalet eller om ny agent utsetts.
TVISTER OCH MYNDIGHETSKRAV
Emittenten är inte part i någon tvist och Emittenten har inte varit part i några rättsliga förfaranden eller
förlikningsförfaranden (inklusive ännu icke avgjorda ärenden och ärenden som Emittenten är medveten om kan
uppkomma) under de senaste tolv månaderna, och som nyligen haft eller skulle kunna få betydande effekter på
Emittentens finansiella ställning eller lönsamhet.

Upptagande till handel
Emittenten har åtagit sig att tillse att Obligationslånet upptas till handel, primärt på NASDAQ OMX Stockholm, inom sex
månader från Emissionsdagen. SFFII uppskattar att de samlade kostnaderna i samband med ansökan om upptagande
till handel uppgår till högst 350.000 kronor, vilket bland annat inkluderar konsultarvode, kostnader för handläggning och
godkännande av Prospektet hos Finansinspektionen och avgifter till NASDAQ OMX Stockholm.

Arrangörer
Carnegie och DNB är arrangörer för Obligationslånet och Carnegie är Emissionsinstitut. Carnegie och DNB har
härigenom tillhandahållit och kan i framtiden komma att tillhandahålla tjänster till Emittenten eller någon av dess ägare.
Det kan inte uteslutas att intressekonflikter uppstår till följd av sådana uppdrag.

Information om tendenser
Inga väsentliga negativa förändringar har ägt rum avseende SFFII:s framtidsutsikter sedan dess bildande. Det har heller
inte inträffat några förändringar vad gäller Emittentens finansiella ställning eller ställning på marknaden sedan den
senaste perioden för vilken delårsinformation har offentliggjorts.

Information om Visio och Borgensmännen
VISIO
Visio är ett bolag som förvärvats genom Visios engelska moderbolag av Fabege och Peab med tillträde den 20
november 2012. Verksamheten har innan förvärvet i sin helhet överförts till Level 3 Communications AB, ett bolag inom
Global Crossing/Level3 koncernen, inklusive alla tillgångar och åtaganden hänförliga till rörelsen.
FABEGE
Fabege, org nr 556049-1523, är ett fastighetsbolag med huvudsaklig inriktning mot uthyrning och förvaltning av
kontorslokaler samt fastighetsutveckling. Verksamheten är framförallt koncentrerad till delmarknader med hög tillväxt
inom Stockholmsområdet, Stockholms innerstad, Solna och Hammarby Sjöstad. Fabeges operativa verksamhet bedrivs
inom tre affärsområden: Förvaltning, Förädling och Transaktion.
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Fabeges fastighetsbestånd hade per den 30 september 2012 ett totalt värde om MSEK 31 571.
Fabege är noterat på NASDAQ OMX Stockholm AB (Nordic Large Cap).
PEAB
Peab, org nr 556061-4330, är en fastighetskoncern som bedriver verksamhet inom bygg och anläggningar i huvudsak i
Sverige, Norge och Finland.
Peabs verksamhet är uppdelad på tre (3) affärsområden: Bygg, Industri och Anläggning. Inom verksamhetsområdet
Bygg utförs entreprenader åt externa beställare och i egenutvecklade projekt där verksamheten omfattar allt från
nyproduktion till renovering och byggservicetjänster. Verksamhetsområdet Bygg bedrivs i fem (5) geografiska divisioner
i Sverige, en (1) division i Norge och en (1) division i Finland. Inom verksamhetsområdet Industri bedrivs Peabs
industriella verksamhet uppdelat på Industri och Byggsystem, vilka i sin tur består av för branschen välkända
varumärken. Inom verksamhetsområdet Anläggning bedriver Peab verksamhet mot den lokala anläggningsmarknaden
samt bedriver större anläggningsprojekt såsom broar och vägar. Därutöver svarar verksamhetsområdet Anläggning
även för drift och underhåll av gator och vägar åt både offentliga och privata uppdragsgivare.
Peab är noterat på NASDAQ OMX Stockholm AB (Nordic Large Cap).

Handlingar tillgängliga för granskning
Kopior av följande handlingar i pappersform finns tillgängliga för granskning under giltighetstiden för detta Prospekt
under ordinarie kontorstid på Hansans kontor:


SFFII:s bolagsordning per dagen för detta Prospekt;



SFFII:s översiktligt granskade delårsrapport för perioden 12 november– 31 december 2012; och



Prospektet.
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LÅNEVILLKOR
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ADRESSER
SVENSK FASTIGHETSFINANSIERING II AB (PUBL)
Besöksadress: Lästmakargatan 20, 11 tr. i Stockholm
Postadress:
c/o Hansan AB
Box 7332
103 90 Stockholm
Tel: 08-08-508 906 00
www.hansan.se
FINANSIELLA RÅDGIVARE
Carnegie Investmentbank AB (publ)

DNB Bank ASA, Filial Sverige

Besöksadress:
Regeringsgatan 56
Postadress:
103 38 Stockholm
Tel: 08-676 88 00
www.carnegie.se

Besöksadress:
Kungsgatan 18
Postadress:
105 88 Stockholm
Tel: 08-473 41 00
www.dnb.se

KONTOFÖRANDE INSTITUT

AGENT

Euroclear Sweden AB

Swedish Trustee AB (publ)

Besöksadress:
Klarabergsviadukten 63
Postadress:
Box 191
101 23 Stockholm
Tel: 08-402 90 00
www.euroclear.eu

Besöks- och postadress:
Strandvägen 35
114 56 Stockholm
Tel: 08-783 79 00
www.swedishtrustee.se

LEGALA RÅDGIVARE
Advokatfirman Vinge KB

Advokatfirman Glimstedt Stockholm KB

Besöksadress:
Smålandsgatan 20
Postadress:
Box 1703
111 87 Stockholm
Tel: 010-614 3000
www.vinge.se

Besöksadress:
Strandvägen 7A
Postadress:
Box 5244
102 45 Stockholm
Tel: 08-566 119 00
www.glimstedt.se
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