
 
 
 

 

 

RAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari – 31 december 2016 

Pressmeddelande 2017-02-28 08:00 CET 

1 JANUARI - 31 DECEMBER 2016 JÄMFÖRT MED SAMMA PERIOD 2015 

 Koncernens nettoomsättning uppgick till 65 255 tkr (51 866 tkr) 

 Driftnettot uppgick till 50 253 tkr (39 044 tkr) 

 Förvaltningsresultatet (EBITDA) uppgick till 45 238 tkr (36 465 tkr) 

 Resultat efter skatt uppgick till 146 752 tkr (64 167 tkr) 

 Kassa och likvida medel vid periodens utgång den 31 december 2016 var 170 153 tkr  
(6 572 tkr). 
 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER OCH KOMMENTARER TILL UTVECKLINGEN  

Under rapportperioden (1 januari 2016 – 31 december 2016) 
 

 Genom dotterbolaget Adapta Kungälv AB har en utvecklingsfastighet med byggrätt för  
ca 4500 m² kontor och lokaler i Kungälv förvärvats av Kungälvs kommun. Byggstart sker när 
tillräcklig uthyrningsgrad har uppnåtts. 
 

 Byggnadsarbetena på projektet Kongahälla Shopping påbörjades i juni och öppning är planerad 
till mars 2019. Mark och grundläggningsarbeten har löpt helt enligt plan och stommen börjar 
monteras i april 2017. Uthyrningsarbetet går bättre än plan och det har varit stort intresse från 
hyresgäster. Ca 30% av den uthyrningsbara ytan är redan kontrakterad. Bland hyresgästerna 
finns bl.a. Coop, H&M, Systembolaget, Kapp-Ahl och Nordic Wellness. 
 

 Två nybyggnadsprojekt i Kungsbacka färdigställdes under året. Totalt tillför dessa projekt  
ca 17 000 m² i uthyrbar yta. Vid årsskiftet återstod ett antal mindre lokaler att hyra ut. 
 

 Organisationen har förstärkts med 3 nya medarbetare. 
 

 Adapta Fastigheter AB (publ) emitterade i november ett obligationslån på 325 Mkr med möjlighet 
att utöka lånet till 625 Mkr. Lånet har en löptid på 3,5 år och löper med en ränta på STIBOR 3 
mån plus 6,5%. Obligationen noterades under december på First North Bond Market. 
 

 Under året har två nyemissioner till befintliga aktieägare om sammanlagt 123 982 tkr genomförts. 
 

Efter rapportperioden (1 januari 2017 –) 
 

 Med tillträde den 1 februari såldes 50 % av aktierna i Adapta Kongahälla AB till pensionsbolaget 
Alecta. Försäljningen gjordes till värde motsvarande det koncernmässigt bokförda värdet den 31 
december 2016. 
 

 Någon utdelning till aktieägarna kommer inte att föreslås vid Årsstämman. 

  



 
 
 

 

Finansiell kalender 2017 för Adapta Fastigheter (publ):    

Bokslutskommuniké 2016 2017-02-28 
Årsredovisning 2016 2017-04-06 
Årsstämma 2017-04-20 
Delårsrapport jan–mar 2017-05-25 
Delårsrapport jan–jun  2017-08-30 
Delårsrapport jan–sep 2017-11-30 

 
Bokslutskommunikén i sin helhet bifogas detta pressmeddelande. 
 
Göteborg den 28 februari 2016 
 
För styrelsen, 
Per Thörnqvist, vd 
 
 
För mer information, vänligen kontakta: 
 

Per Thörnqvist, vd, Adapta Fastigheter AB 
+46 76-555 83 61, per@adaptafast.se 

 
Följande dokument finns att hämta på bolagets hemsida, www.adaptafast.se 

Adapta_Fastigheter_Bokslutskommunike_2016.pdf 

 
 
 
 

 
Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Adapta Fastigheter Aktiebolag (publ) ska offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning, och i förekommande fall, lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med 
finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 februari 
2017 kl. 08:00 CET. 
 
Om Adapta  
 
Adapta Fastigheter utvecklar och förvaltar handels- och kontorsfastigheter, primärt i Storgöteborgsområdet. Vårt mål är att skapa 
attraktiva handelsplatser i samarbete med starka hyresgäster. Adaptas fastighetsportfölj består av 6 stycken handels- och 
kontorsfastigheter med en total uthyrbar area om ~45,000m2 och ett marknadsvärde på 1.5 miljarder kronor. För mer information, 
vänligen besök www.adaptafast.se. 
 
Adapta Fastigheter Aktiebolag (publ), Kvarnbergsgatan 2, 411 05 Göteborg 


