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VD HAR ORDET 

Concent Utveckling Holding 3 AB’s (publ) verksamhet är att tillhandahålla lånekapital för att 
finansiera projektutveckling inom Concent Holding AB (publ) koncernen. Koncernen innehar 
projekt som också är ställda som säkerhet för obligationslånet. 

Concent Utveckling Holding 3 AB har emitterat ett obligationslån om 110 miljoner kronor, inom 
rambeloppet 250 miljoner. Emissionen har skett med ett av FI godkänt prospekt. 
Teckningsperioden avslutades den 22 juni 2016 och tilldelning skedde den 23 juni 2016. 
Obligationen har 5 års löptid med en fast ränta om 8,5 %. Obligationen är noterad på NGM som 
strukturerad produkt. 

Bolaget har för emissionslikviden, genom dotterbolaget Concent Utveckling 15 AB, förvärvat tre 
bolag. Dessa bolag är Växjö/Karlstad Fastigheter AB, Övre Tureholms Fastighets AB och Lysekil 
Strand AB. Samtliga förvärv har skett inom den övergripande koncernen för Concent Holding AB. 
Förvärven skedde den 29 juni 2016 varvid den nuvarande koncernen under Concent Utveckling 
Holding 3 AB uppstod. Samtliga dessa transaktioner är resultatneutrala för alla parter. Projekten i 
de förvärvade bolagen beskrivs på separat plats i denna rapport.  

Concent Holding AB’s skuldbörda har den senaste tiden varit stor och dyr vilket i sin tur har 
föranlett en överenskommelse om avyttring av huvvuddelen av projektportföljen till ett 
förvärvsbolag, Grundingen Fastighets AB, kontrollerat av JOOL Invest AB. Genom strukturaffären 
kommer samtliga dotterföretag till Concent Utveckling Holding 3 AB (publ) att avyttras. I och med 
strukturaffären konverteras obligationerna till nyemitterade aktier i förvärvsbolaget. Efter noga 
övervägande kom styrelsen fram till att strukturaffären är en förutsättning för Concent Holding 
AB’s överlevnad, samt möjlighet till en hantering av investerarnas fordringar. Vid Concent 
Holding AB’s extra bolagsstämma den 24 april 2017 beslutade bolagsstämman, i enlighet med 
styrelsens förslag, att godkänna förslaget till avyttring. Strukturaffären var vidare villkorad av 
bland annat tillfredställande due diligence och finansiering. 

Efter halvårets utgång har obligationsinnehavarna godkänt att obligationerna konverteras till 
nyemitterade aktier i förvärvsbolaget. Grundingen kommer nu att inleda arbetet med att resa en 
obligation om 100 mkr. Vidare kommer det praktiska arbetet med tillträdet att genomföras och 
tillträdet beräknas ske i september. 

Stockholm den 22 augusti 2017 
 
 
Björn Sahlström 
Verkställande direktör 
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Allmänt om verksamheten 

Concent Utveckling Holding 3 AB (publ) är ett publikt aktiebolag som har sitt säte i Stockholm. Bolaget 
bildades den 24 februari 2016 och registrerades den 1 mars 2016. Bolaget är helägt av Concent 
Utveckling Holding AB. Concent Utveckling Holding AB är i sin tur helägt av Concent Holding AB (publ).  
 

Bolagets har emitterat ett initialt obligationslån om totalt 110 mkr inom rambeloppet mkr MSEK. 
I samband med att emission av obligationer har förvärv gjorts av dotterföretag, i syfte att skapa 
den koncernstruktur som beskrivits i det prospekt som låg till grunden för emissionen. 
 
Bolagets verksamhet är att tillhandahålla lånekapital för att finansiera projektutveckling inom 
Concent Holding AB (publ) koncernen. Koncernen innehar projekt som också är ställda som 
säkerhet för obligationslånet. 

 

Utveckling av företagets verksamhet, 
resultat och ställning 
Bolaget har ingen egen verksamhet utan har som avsikt att bidra med finansiering till Concent 
koncernen. Bolaget har utgifter för obligationslånet. Bolaget är därför beroende av att den 
koncern som företaget ingår i utvecklas väl och har förmåga att tillföra likviditet till bolaget så att 
dess åtaganden kan infrias.  

 

RESULTAT OCH STÄLLNING FÖR KONCERNEN 

KSEK 2017-06-30 2016-06-30 Helår 2016 

Periodens resultat -7 167 -413 -7 665 

Omsättningsfastigheternas bokförda värde 99 211 89 297 98 963 

Eget kapital  2 668 17 087 9 835 
 

 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN 
 Concent Utveckling Holding 3 AB (publ)s deponerade medel för räntebetalningar på de 

utestående Obligationerna understeg per den 31 december 2016 de 4,675 mkr som 
obligationsvillkoren fordrar. Deponerade medel uppgick per den 31 december 2016 till 2,339  
mkr. Per den 30 juni 2017 saknas deponerade medel.  
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 Concent Utveckling Holding 3 AB (publ) kunde inte erlägga räntebetalningen enligt villkoren 
på ränteförfallodagen för det första kvartalet som var den 29 mars. Skälet till den uteblivna 
räntebetalningen är bolagets ansträngda likviditet. Enligt villkoren för obligationslånet 
innebär den uteblivna betalningen att lånet kan komma att sägas upp i förtid på begäran av 
obligationsinnehavarna.  

 Concent Holding AB (publ), som är moderföretag till Concent Utveckling Holding 3 AB 
(publ), har träffat ett avtal om en överlåtelse av stora delar av koncernens projekt 
portfölj, strukturaffären. Genom strukturaffären kommer samtliga dotterföretag till 
Concent Utveckling Holding 3 AB (publ) att avyttras. Vidare konverteras obligationerna 
till nyemitterade aktier i förvärvsbolaget. Förvärvaren av projektportföljen är ett 
nystartat bolag initialt kontrollerat av JOOL Invest AB, Grundingen Fastighets AB. Fram 
till strukturaffären genomförande erhöll Concent Holding AB (publ), som en del i 
uppgörelsen avseende strukturaffären, en likviditetsfinansiering om 37 mkr. I samband 
med förvärvet föreslogs att relevanta fordringshavare skulle konvertera sina 
skuldfordringar gentemot koncernen mot nyemitterade aktier i Grundingen. 
Koncernens skuldbörda har den senaste tiden varit stor och dyr vilket i sin tur har 
föranlett strukturaffären. Styrelsen kom efter noga överväganden fram till att 
strukturaffären var den enda möjligheten för bolagets överlevnad, samt möjlighet till 
en hantering av investerarnas fordringar. Strukturaffären godkändes av bolagsstämman 
i Concent Holding AB (publ) den 24 april. Strukturaffären är vidare villkorad av bland 
annat tillfredställande due diligence och finansiering, samt godkännande från 
koncernens större långivare och innehavarna av obligationerna.  
 

 Vid den extra bolagstämman i Concent Utveckling Holding 3 AB (publ) som hölls den 27 april 
valdes en ny styrelse bestående av Peter Gustafsson, Björn Sahlström och Eva Lotta Berg 
Ljungström. Peter Gustafsson valdes till styrelsens ordförande och Björn Sahlström utsågs till 
bolagets VD. 

 

 Den 28 april publicerades årsredovisningen. 
 

 Vid årsstämman den 23 maj fastställdes resultat- och balansräkningarna. Vidare 
beslutades om omval av Peter Gustafsson, Björn Sahlström och Eva-Lotta Berg 
Ljungström. Peter Gustafsson valdes som styrelsens ordförande. Mazars omvaldes som 
bolagets revisor med Johan Kaijser som huvudansvarig revisor. 
 

 Bolaget meddelade den 10 maj att bolaget fortsättningsvis kommer att offentliggöra 
bokslutskommuniké samt delårsrapport i enlighet med gällande regelverk istället för varje 
kvartal. 
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VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG 
 Den 7 juli meddelade Concent Holding AB (publ)  att koncernen initierat 

skriftliga fodringshavarmöten inom ramen för koncernens olika skuldinstrument 
i syfte att relevanta fodringshavare skulle ges en möjlighet att godkänna såväl 
strukturaffären som den efterföljande Konverteringen.  
 

 Den 16 augusti meddelade Concent Holding AB (publ) att en erforderlig 
majoritet av relevanta fordringshavare godkänt såväl strukturaffären som den 
efterföljande konverteringen av fordringar till nyemitterade aktier i Grundingen. 
Grundingen kommer nu att inleda arbetet med att resa en obligation om 100 
mkr. Vidare kommer det praktiska arbetet med tillträdet och konverteringen, 
innefattandes bl.a. genomförandet och registreringen av kvittningsemissionen 
hos Bolagsverket och omvandlingen av Grundingen till ett avstämningsbolag att 
genomföras. Således beräknas tillträdet kunna ske i september. 

Projektportfölj 

 

TROSA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

Lugn skärgårdsidyll – 40 min från Stockholm 

I Smedstorp, strax utanför Trosa tätort, utvecklas ett helt nytt område innehållande en varierad 
bostadssammansättning med små, smarta villor, kedjehus/radhus och flerbostadshus. Totalt är 

 
Boendeform: Bostadsrätt 
Antal bostäder: 104 st 
Storlek (BOA): 12 800 kvm 

 

Byggstart: 2017 
Planerad inflytt: 2018 (etapp 1) 
Arkitekt: Sandell Sandberg arkitekter 
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det 88 småhus och 12 lägenheter som ska byggas i direkt anslutning till nya ”Förbifart Trosa” – 
cirka 40 minuter från Stockholm. Vi har lagt stort fokus på att inarbeta grönkompensation i detta 
projekt. Den vackert inramade ängsmarken är hjärtat i exploateringen och på ängen planeras 
vistelseytor, lekytor, dagvattendamm och odlingslotter. 
 
Smedstorp ligger någon kilometer väster om Trosa tätort vilket innebär en fantastisk möjlighet 
att skapa ett livsstilsboende med lantlig prägel och samtidigt närhet till kommunal service, kultur, 
restauranger samt den puls som skapas av det intensiva båt- och turistliv som kännetecknar 
Trosa. Området är klassat som riksintresse för sitt rörliga friluftsliv och värdefulla kustområde. 
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UPPLANDS-VÄSBY 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

Naturnära hyresrätter med radhuskänsla. 

I området Östra Frestaby i Upplands Väsby utvecklar Concent cirka 100 nya hyresrätter. 
Bostäderna består i huvudsak av två lägenhetstyper i vad man brukar kategorisera som 
stadsradhus. Husen är i 2,5 plan, med en mindre lägenhet i entréplan och en större lägenhet på 
de två övre planen. Bostäderna får en hög standard med parkettgolv i vardagsrum och sovrum, 
slittålig klinker i del av hall samt vitmålade väggar. Badrummen har kakel på väggarna och klinker 
som golvbeläggning. 
 
Lägenheterna kommer vara på 1-3 rum och kök och ha en yta på mellan 30 och 65 kvadratmeter. 
Planlösningen blir flexibel och lägenheterna får antingen terrass eller uteplats. 
 
 
 
 
 
 

 
Boendeform: Hyresrätt 
Antal bostäder: ca 100 st 
Storlek (BOA): 4 600 kvm 

Byggstart: 2017 
Planerad inflytt: 2018 
Arkitekt: Total arkitektur och urbanism 
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LYSEKIL 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

16 exklusiva bostadsrätter med utsikt över Västerhavet 

På fyra fastigheter i Norra Hamnen i Lysekils kommun utvecklar Concent 16 exklusiva bostadsrätter. 
Här erbjuds ett boende hundra meter från kajkanten med strandpromenad och båtplatser, endast 
700 meter från stadens centrum. De fyra huskropparna får tre våningar plus suterrängvåning 
vardera och är högt belägna med en fantastisk utsikt över Västerhavet. Varje byggnad innehåller 
fyra lägenheter, samtliga lägenheter är etagelägenheter, de två lägenheterna på de övre planen 
har terrass/balkong i västerläge med havsutsikt. Alla lägenheter kommer att ha minst en 
uteplats, balkong eller terrass. Den primära målgruppen är människor med höga krav på sitt 
boende och ett intresse för allt som Bohuskusten erbjuder. Lägenheterna kan tilltala både 
familjer och de med utflyttade barn. Bostäderna kan även locka köpare av semesterbostäder. 
 

Lysekils kommun med sina pittoreska små kustsamhällen visar upp en levande bygd året om. 
Ungefär 15 000 människor är bosatta året runt i Lysekils kommun. Under sommaren ökar 
befolkningen väsentligt då kommunen är ett semesterparadis för fritidsboende, semestrande 
familjer, båtägare och campinggäster. 

 

 
Boendeform: Bostadsrätt 
Antal bostäder: 16 st 
Storlek (BOA): 1 280 kvm 

Byggstart: 2017 
Planerad inflytt: 2018 
Arkitekt: White arkitekter 
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Bokslut 

Koncernen – 2017-01-01 – 2017-06-30 
 

 

KONCERNENS RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG    

(KSEK] 
2017-01-01- 
2017-06-30 

2016-03-01– 
2016-06-30  

Helår 2016 

Nettoomsättning 0 0 0 

Övriga rörelseintäkter 0 0 0 

Summa rörelsens intäkter 0 0 0 

    

Rörelsens kostnader    

Handelsvaror 0 0 0 

Övriga externa kostnader -588 -315 -1 526 

Personalkostnader 0 0 0 
Av - och nedskrivningar av materiella och  
immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 

Övriga kostnader 0 0 0 

Rörelseresultat -588 -315 -1 526 

    

Finansnetto -6 579 -98 -6 139 

    

Resultat före skatt -7 167 -413 -7 665 

    

Skatt på periodens resultat 0 0 0 

Periodens resultat* -7 167 -413 -7 665 

    

Resultat per aktie före och efter utspädning (SEK) -1 433,33 -82,64 -1 533 

    

Genomsnittligt antal aktier, före och efter utspädning 5 000 st 5 000 st 5 000 st 
   
* Periodens resultat sammanfaller med periodens totalresultat 
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KONCERNENS  BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG  

(KSEK] 2017-06-30 2016-06-30 2016-12-31 

    

TILLGÅNGAR    

Immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 

Materiella anläggningstillgångar 0 0 0 

Finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 

Summa anläggningstillgångar 0 0 0 

    

Omsättningsfastigheter 99 211 89 297 98 963 

Kortfristiga fordringar 42 582 28 369 41 464 

Kassa och bank 40 5 317 2 349 

Summa omsättningstillgångar 141 833 122 982 142 776 

    

Summa tillgångar 141 833 122 982 142 776 

    

EGET KAPITAL OCH SKULDER    

Eget kapital (not 2) 2 668 17 087 9 835 

Långfristiga skulder 102 934 97 745 104 298 

Kortfristiga skulder 36 231 8 150 28 644 

    

Summa eget kapital och skulder 141 833 122 982 142 776 

    

Ställda säkerheter 70 728 77 068 73 935 

Ansvarsförbindelser inga inga inga 

  

KONCERNENS  FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL I SAMMANDRAG 

(KSEK]    

Insatt aktiekapital 2016-03-01 500   

Erhållet aktieägartillskott 17 000   

Periodens resultat -413   

Utgående eget kapital 2016-06-30 17 087   

Periodens resultat -7 252   

Utgående eget kapital 2016-12-31 9 835   

Periodens resultat - 7 167   

Utgående eget kapital 2017-06-30 2 668   
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KASSAFLÖDESANALYS FÖR KONCERNEN  

(KSEK] 
2017-01-01- 
2017-06-30 

2016-03-01– 
2016-06-30  

Helår 2016 

Den löpande verksamheten    

Rörelseresultat -588 -315 -1 526 

Finansiella poster -704 0 -4 990 

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 0 0 0 

Totalt -1 292 -315 -6 516 

    

Betald inkomstskatt 0 0 0 

Kassaflöde från den löpande verksamheten före  
förändringar av rörelsekapital 

-1 292 -315 -6 516 

    

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital -1 017 -29 853 -42 070 

Kassaflöde från den löpande verksamheten -2 309 -30 168 -48 586 

    

Investeringsverksamheten 0 -62 740 -62 740 

    

Insatt aktiekapital 0 500 500 

Upptaget obligationslån 0 97 725 98 175 

Upptagna lån från kreditinstitut 0 0 15 000 

Finansieringsverksamheten 0 98 225 113 675 

    

Periodens kassaflöde -2 309 5 317 2 349 

Likvida medel vid periodens början 2 349  0 0 

Likvida medel vid periodens slut 40 5 317 2 349 
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Moderbolaget - 2017-01-01 – 2017-06-30 
 

 
 
  

 

MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG  

(KSEK] 
2017-01-01- 
2017-06-30 

2016-03-01– 
2016-06-30  

Helår 2016 

Nettoomsättning 0 0 0 

Övriga rörelseintäkter 0 0 0 

Summa rörelsens intäkter 0 0 0 

    

Rörelsens kostnader    

Handelsvaror 0 0 0 

Övriga externa kostnader -482 -315 -994 

Personalkostnader 0 0 0 

Av - och nedskrivningar av materiella och immateriella 
anläggningstillgångar 

0 0 0 

Övriga kostnader 0 0 0 

Rörelseresultat -482 -315 -994 

    

Finansnetto -5 811 -98 -5 774 

    

Resultat före skatt -6 292 -413 -6 768 

    

Skatt på periodens resultat 0 0 0 

Periodens resultat* -6 292 -413 -6 768 

 
* Periodens resultat sammanfaller med periodens totalresultat 
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MODERBOLAGETS  BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG  

(KSEK] 2017-06-30 2016-06-30 2016-12-31 

    

TILLGÅNGAR    

Immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 

Materiella anläggningstillgångar 0 0 0 

Finansiella anläggningstillgångar 156 50 150 

Summa anläggningstillgångar 156 50 150 

    

Omsättningsfastigheter 0 0 0 

Kortfristiga fordringar 110 105 110 050 108 000 

Kassa och bank 36 5 164 2 339 

Summa omsättningstillgångar 110 141 115 214 110 338 

    

Summa tillgångar 110 297 115 264 110 488 

    

EGET KAPITAL OCH SKULDER    

Eget kapital (not 2) 4 440 17 087 10 732 

Långfristiga skulder 100 434 97 745 99 298 

Kortfristiga skulder 5 423 432 458 

    

Summa eget kapital och skulder 110 297 115 264 110 488 

    

Ställda säkerheter 91 511 96 025 93 789 

Ansvarsförbindelser inga inga inga 

  

MODERBOLAGETS  FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL I 
SAMMANDRAG 

 

(KSEK]    

Insatt aktiekapital 2016-03-01 500    

Erhållet aktieägartillskott 17 000    

Periodens resultat -413    

Utgående eget kapital 2016-06-30 17 087    

Periodens resultat -6 355    

Utgående eget kapital 2016-12-31 10 732    

Periodens resultat - 6 292    

Utgående eget kapital 2017-06-30 4 440    
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KASSAFLÖDESANALYS FÖR MODERBOLAGET  

(KSEK] 
2017-01-01- 
2017-06-30 

2016-03-01– 
2016-06-30  

Helår 2016 

Den löpande verksamheten    

Resultat -482 -315 -994 

Finansiella poster 0 0 -4 625 

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 0 0 0 

Totalt -482 -315 -5 619 

    

Betald inkomstskatt 0 0 0 

Kassaflöde från den löpande verksamheten före  
förändringar av rörelsekapital 

-482 -315 -5 619 

    

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital -1 821 -92 746 -90 717 

Kassaflöde från den löpande verksamheten -2 303 -93 061 -96 336 

    

Investeringsverksamheten 0 0 0 

    

Insatt aktiekapital 0 500 500 

Upptaget obligationslån 0 97 725 98 175 

Finansieringsverksamheten 0 98 225 98 675 

    

Periodens kassaflöde -2 303 5 164 2 339 

Likvida medel vid periodens början 2 339 0 0 

Likvida medel vid periodens slut 36 5 164 2 339 
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Noter med redovisnings- och 
värderingsprinciper 
 
 

NOT 1: REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER 
Concent Utveckling Holding 3 AB (publ) tillämpar International Financial Reporting Standards (IFRS) sådana 
de antagits av EU. Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering. 
Moderföretagets redovisning är upprättad i enlighet med RFR 2, Redovisning för juridiska personer och  
Årsredovisningslagen. 
Samma redovisnings- och värderingsprinciper har tillämpats som i senaste årsredovisningen, se företagets 
årsredovisning för år 2016.  

 

NOT 2: EGET KAPITAL 
Bundet och fritt kapital 
Eget kapital skall enligt svensk lag fördelas mellan bundna respektive fria medel i moderföretaget. 
Aktiekapital och reservfond utgör bundet eget kapital. 
Fria medel utgörs av balanserade vinstmedel och periodens resultat. 
 
Antal aktier uppgår till 5 000 st. 
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Finansiell utveckling 
RESULTAT OCH STÄLLNING 
- Perioden januari – juni 2017 
 
Koncernen 
• Koncernens rörelseresultat uppgick till -588 KSEK. 
• Koncernens resultat efter finansiella poster upp gick till -7 167 KSEK.  
• Balansomslutningen per bokslutsdagen uppgick till 141 833 KSEK med en  

soliditet uppgående till 1,9 procent. 
• Likvida medel uppgick till 40 KSEK. 
 
Moderbolag 
• Moderbolagets resultat efter finansiella poster uppgick till -6 292 KSEK och 

balansomslutningen 110 297 KSEK.  
• Soliditeten i moderbolaget var 4 procent. 
 

OMSÄTTNING OCH RESULTAT 
- Perioden januari – juni 2017 
 

Intäkter 
Under perioden har koncernen inte haft några intäkter. 
 
Kostnader och resultat 
Rörelseresultatet uppgick till -588 KSEK. Rörelsekostnaderna uppgick till -588 KSEK, vilka 
huvudsakligen är av administrativ karaktär.  
 
Räntenettot uppgick till -6 579 KSEK.  
 
Resultatet efter finansiella kostnader uppgick till -7 167 KSEK. Resultat efter skatt per aktie 
uppgår till –1 433 kronor. 
 

LIKVIDITET OCH FINANSIERING 
Den koncern som Concent Utveckling Holding 3 ingår i bedriver en kapitalintensiv verksamhet 
och tillgång till kapital är en grundläggande förutsättning för att vidareutveckla koncernen. 
Bolaget har utgivit obligation. Bolagets obligation är noterad som en strukturerad produkt på 
Nordic Derivatives Exchange (NDX), en reglerad marknad som drivs av Nordic Growth Market 
(NGM) AB. 
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INVESTERINGAR OCH KASSAFLÖDEN 
- Perioden januari – juni 2017 
 
Investeringar 
Under perioden har inga investeringar gjorts.  
 
 
Belåningsgrad och förfallostruktur 
Räntebärande skulder till kreditinstitut upptogs i balansräkningen vid periodens slut till 115 434 
KSEK (nominellt 125 000 KSEK).  
 
Koncernens förfallostrukturför räntebärande skulder: 
0 – 1 år: 12 500 KSEK (nominellt 12 500 KSEK) 
1 – 3 år: 2 500 KSEK (nominellt 2 500 KSEK) 
Över 3 år: 100 434 KSEK (nominellt 110 000 KSEK) 
Totalt: 115 434 KSEK 

 

EGET KAPITAL 
- Perioden januari – juni 2017 
 
Det egna kapitalet uppgick till 2 668 KSEK. Soliditeten vid periodens utgång uppgick till 1,9 
procent. 
 

MODERBOLAG 
- Perioden januari – juni 2017 
 

Verksamheten i moderbolaget Concent Utveckling Holding 3 AB har koncernövergripande 
funktioner samt förvaltar dotterföretagen. Moderbolaget har inte haft några anställda under 
perioden. Syftet med bolaget är att vara emittent av obligationer. 
 
Under perioden erhöll moderbolaget inga intäkter. Resultat efter skatt uppgick till -6 292 KSEK. 
Moderbolagets soliditet uppgick per 30 juni 2017 till 4 procent. Investeringar i 
anläggningstillgångar har gjorts med 6 KSEK avseende lämnat aktieägartillskott till dotterföretag.  

UPPSKATTNINGAR OCH BEDÖMNINGAR 
Upprättande av delårsrapport kräver att styrelsen och företagsledningen gör bedömningar och 
uppskattningar som påverkar koncernens redovisning. Dessa bedömningar och uppskattningar 
har gjorts utifrån vad som är känt vid tidpunkten för rapportens avgivande och baseras på 
historiska erfarenheter och de antaganden som styrelsen bedömer vara rimliga under gällande 
omständigheter. De slutsatser som styrelsen och företagsledningen har dragit ligger till grund för 
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redovisade värden. Faktiska utfall, bedömningar och uppskattningar i framtida finansiella 
rapporter under det kommande året kan skilja sig från de gjorda i denna rapport på grund av 
ändrade omvärldsfaktorer och nyvunnen erfarenhet. 
 

RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER 
Delårsrapporten innehåller framåtriktade uttalanden som kan påverkas av framtida händelser, 
risker och osäkerhetsfaktorer. Concents verkliga resultat kan på grund av många faktorer skilja 
sig väsentligt från de förväntade resultaten i dessa framåtriktade uttalanden. 
 
Huvudsakliga risker relaterade till Bolaget och/eller branschen utgörs av: 
Projektrisker – Projektutveckling av fastigheter med för ett antal risker vilka var och en kan 
medföra en väsentlig negativ inverkan på koncernens verksamhet, resultat och finansiella 
ställning. Sådana risker och faktorer inbegriper exempelvis tillgång till kompetens, tillstånd och 
myndigheters beslut, tillgång till finansiering, förmåga att producera vad marknaden efterfrågar, 
kalkylering och tekniska risker. Skulle någon av de ovan beskrivna riskerna realiseras skulle det 
kunna ha en väsentlig negativ inverkan på koncernens verksamhet, resultat och finansiella 
ställning. 
 
Beroende av lagar, tillstånd och beslut - Bolagets verksamhet regleras och påverkas av ett stort 
antal olika lagar och regelverk såväl som olika processer och beslut relaterade till dessa 
regelverk, både på politisk och tjänstemannanivå. Det finns en risk att bolaget i framtiden inte 
beviljas de tillstånd eller erhåller de beslut som krävs för att bedriva och utveckla verksamheten 
på ett önskvärt sätt. Skulle någon av de ovan beskrivna riskerna realiseras skulle det ha en 
väsentlig negativ inverkan på koncernens verksamhet, resultat och finansiella ställning. 
 
Finansieringsrisk - Concent är finansierat med eget kapital, externa skulder och obligationer är 
därför föremål för de risker som är förknippade med sådan finansiering, bland annat brott mot 
låne- eller obligationsvillkor som kan leda till att lånet eller obligationen förfaller till omedelbar 
betalning. Det finns en risk att Concent inte kommer att kunna erhålla nödvändig finansiering i 
tid på godtagbara villkor, eller överhuvudtaget, i framtiden. Finansieringsrisker kan påverka 
Concents verksamhet, resultat, finansiella ställning och framtidsutsikter negativt. 

Likviditetsrisk - Det finns en risk att inte ha tillgång till likvida medel eller kreditutrymme för 
täckande av betalningsåtagande. Concents betalningsåtaganden består huvudsakligen av 
löpande utgifter, investeringar samt ränteutgifter och amortering av skulder. 

Ansvarsförbindelser - I koncernens projektutvecklingsbolag finns det ansvarsförbindelser 
beträffande framtida händelser till köpare av bolagets utvecklingsprojekt, vilket är normalt för 
branschen. Ansvaret består i att kompensation utgår för det fall att avtalat driftnetto inte kan 
uppnås. Det finns vidare ansvar beträffande färdigställande av projekt som innebär att 
kompensation skall utgå i det fall köparen skulle lida skada med anledning av förseningar i 
projektet. Ansvaret är begränsat i tid och under vissa sedvanliga ansvarsundantag samt varierar 



 

  

    

 

2017.01.01 – 2017.06.30 

DELÅRSRAPPORT 
 

Concent Utveckling Holding 3 AB (publ)  januari - juni 

20 

för vart och ett av bolagets projekt. Ansvarsförbindelser redovisas till belopp endast om det 
föreligger något ekonomiskt ansvar som har identifierats. 

 

NÄRSTÅENDETRANSAKTIONER 
Bolaget har indirekt förvärvat dotterföretag från andra bolag som ingår i samma överliggande 
koncern. Förvärven är gjorda till koncernmässiga värden, innebärande att dotterföretagen 
upptas till samma värden i denna koncern som de gjorde i den koncern de tidigare tillhörde, i 
enlighet med god redovisningssed. I övrigt har denna koncern lånat ut pengar till företag som 
ingår i Concent Holding AB (publ) koncernen. 
 

GRANSKNING 
Delårsrapporten har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer. 

 

FINANSIELL KALENDER  
Bokslutskommuniké 2018, 23 februari 2018
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Undertecknande 

Denna finansiella rapport har godkänts för utfärdande av styrelsen och verkställande direktören. 
Delårsrapporten ger en rättvisande översikt av bolagets och koncernens verksamhet, resultat och ställning. 
 
 
 
Stockholm den   22    /  8    2017  
 
 
 
Peter Gustafsson  Björn Sahlström Eva Lotta Berg Ljungström 
Styrelseordförande Ledamot, Verkställande direktör Ledamot 
 
 
 
 
 
 

 
 


