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Innehåll

Nyckeltal

Fastighetsrelaterade
16 jun–31 dec 

2021

Förvaltningsfastigheter verkligt 
värde, mkr 6 401

Förvaltningsfastigheter verkligt 
värde, kr/kvm 13 616

Förvaltningsfastigheter antal, st 54

Uthyrbar area, tusental kvm 470

Ekonomisk uthyrningsgrad, % 94

Areamässig uthyrningsgrad, % 92

Överskottsgrad, % 80

Direktavkastning, % 4,8

Genomsnittlig kontraktslängd, år 6,3

Finansiella
16 jun–31 dec 

2021

Långsiktigt substansvärde  
EPRA NRV, mkr 2 781

37

Periodens resultat moder-
bolagets aktieägare, mkr 338

Nettobelåningsgrad, % 56

Belåningsgrad, % 61

Soliditet, % 39

Genomsnittlig kapitalbindning 
lån, år 2,7

Räntetäckningsgrad, ggr 2,7

Genomsnittlig ränta, % 2,2
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Om rapporten
Randvikens årsredovisning för 2021 avges av styrelsen och verkställande direktören för Randviken Fastigheter AB (publ). Den 

-
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Kontrakterade hyresintäkter per lokaltyp

  Lager/Industri, 47% 

  Kontor, 23%
  Vård/skola, 14%
  Bostäder, 8%
  Butik/Restaurang, 5%
  Övrigt, 3%

397

397

mkr

mkr

Kontrakterade hyresintäkter per region

Fastighetsvärde Antal fastigheter Resultat efter skatt Uthyrbar area

6 401 54 10,8 470 000
mkr stycken kr per aktie kvm

• 
avtal om att förvärva samtliga aktier i det nybildade fastig-
hetsbolaget Randviken Förvärv AB, innehållandes 35 st fastig-
heter med ett underliggande fastighetsvärde om cirka  
2 800 mkr.

• I och med transaktionen, som betraktas som ett omvänt för-
värv, bytte Raybased Holding AB namn till Randviken Fastig-
heter AB (publ) och verksamheten ändrades från teknikbolag 
till fastighetsbolag. En ny styrelse och bolagsledning tillsattes.

• Randviken har under resten av året förvärvat ytterligare  
19 fastigheter till ett sammanlagt värde om cirka 3 300 mkr.

• 

• Två nya JV-bolag har skapats för att accelerera Randvikens till-

• 
nyemissioner genomförts, vilket har tillfört Koncernen cirka  

 
två ledande nordiska banker under året.

• Två börsnoteringsprocesser har genomförts under det andra 
halvåret; en omnotering på NGM till följd av det omvända 
förvärvet av Raybased Holding samt en nynotering på  

aktie handlas från och med den 16 december 2021.

  Mellan, 40% 

  Väst, 32%
  Stockholm, 23%
  Syd, 5%

Syd

Väst

5%

28%

39%

Mellan

Stockholm

28%

Året i korthet

Fastighetsvärde 

per region
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Historik 
Randviken Fastigheter som företagsnamn har funnits i 
drygt fem års tid och det bolag som tidigare bar namnet 
grundades 2017 av bland andra Tobias Emanuelsson som 
idag är vår styrelseordförande. Jag själv anslöt som första 
anställd kort därefter. Randviken var ursprungligen ett 
privatägt fastighetsbolag som framgångsrikt genomförde 

två års tid men som i början av 2021 endast ägde två fastig-
heter med ett samlat värde om cirka 140 miljoner kronor.

-
pen av förhandlingarna med de åtta parter som sederme-
ra skulle bli våra största aktieägare. Vi hade under våren 
2021 fått upp ögonen för teknikbolaget Raybased Holding 
AB (publ), ett börsnoterat bolag som ägnade sig åt utveck-
ling inom fastighetsdigitalisering. Vi insåg snabbt att det 
fanns en spännande möjlighet att, genom ett omvänt för-
värv, skapa ett nytt börsnoterat fastighetsbolag. Ett bolag 

saknades det bara en kritisk massa av kvalitativa fastigheter 
för att vara relevant på börsen. Genom vårt breda nätverk 
i branschen lyckades vi på kort tid förvärva 35 högkvalita-
tiva fastigheter som alla genererar starka och långsiktiga 

2,8 miljarder kronor och de tidigare ägarna till fastigheterna  

sätt bolagets nya huvudägare. Det som kännetecknar 
dessa aktieägare är att de alla är entreprenörer som själva 
har byggt upp fastighetsbolag från grunden och som vet 
vad som krävs för att skapa framgångsrika företag. 

I mitten av juni 2021 genomfördes det omvända förvärvet 
och Raybased Holding bytte namn till Randviken Fastigheter, 
samtidigt som den dåvarande ledningen och styrelsen 
byttes ut. Vi gav tidigt löftet till våra aktieägare och till 
marknaden att Randviken ska vara ett av de främsta till-

Vår affärsmodell och strategi

kvalitativa fastigheter med begränsad restvärdesrisk som 

Svårigheten ligger snarare i för mågan att genomföra  

Randviken har en medveten strategi att agera oppor-
tunistiskt när det gäller fastighetsförvärv. Vi fokuserar 
på att äga bra fastigheter och försöker att inte dras med 

avkastning som möjligt till våra aktieägare. 

Hög aktivitet under året
 

 
bolaget ska bli mindre sårbart för oförutsedda intäkts-
bortfall eller ökade kostnader är det av stor vikt att 

även stordriftsfördelar och rationalitet inom förvaltnings- 

har vi därför mycket aktivt arbetat med att, inom ramen för  

Jag är stolt över vad vi som bolag har lyckats åstad-
komma under vår korta verksamhetstid. För att på ett 
överskådligt sätt illustrera alla de förvärv och andra aktivi-

av året genomförde vi 14 separata förvärv, omfattandes  

Efter orealiserade värdeförändringar, vilket inkluderar 
återläggning av latent skatteskuld uppgår Randvikens  
fastighetsportfölj vid årsskiftet till 6,4 miljarder kronor. 

I tillägg till detta har vi under första kvartalet 2022  

heter till ett värde av knappa 700 miljoner kronor.  

Sunt förnuft och affärsmässighet är 
våra ledord
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Därtill har vi sålt fem fastigheter i två separata transaktioner 
till ett värde av 86 miljoner kronor. Summerar man det 
kommunicerade värdet av samtliga dessa transaktioner är 
det tydligt att vårt fastighetsvärde inom kort kommer att 
ha passerat sju miljarder kronor.

Under hösten påbörjades processen med att byta  
handelsplats från NGM till Nasdaq och från och med den 
16 december handlas Randvikens aktie på First North 

Även om vi har kommit en bra bit på vägen i vårt 
 

 vis kommer att vara ett prioriterat mål för Randviken. Jag är  
glad och stolt över att vi har lyckats knyta till oss de 

samarbets partners som krävs för att fortsätta vår resa.

Uppdaterade mål

väntningar och mot denna bakgrund uppdaterades  

målen innebär att vi ska ha nått ett fastighetsvärde om  
20 miljarder kronor innan utgången av 2025 och att den 
årliga genomsnittliga avkastningen på substansvärdet per 
aktie ska överstiga 15 procent över tid. Därtill är det oerhört 
viktigt för oss att hela tiden leverera ett starkt förvaltnings-
resultat och vår målsättning är att förvaltningsresultatet per 
aktie varje år ska öka jämfört med föregående år. 

En solid bas och en stark intjäningsförmåga
-

bestånd, som i sig innebär en större stabilitet och ökad 
-

liga hyreskontraktslängd uppgår till hela 6,3 år. I tillägg 
till den långa återstående kontraktsdurationen har vi 
en överskottsgrad om 80 procent, vilket innebär att den 
operationella risken i portföljen är låg då en stor del av 
driftkostnaderna, inklusive el och värme, återvinns från 
våra hyresgäster.
Substansvärdet (EPRA NRV) uppgick per årsskiftet till  
63,1 kr/aktie, motsvarande en ökning om 35 procent sedan 
vi inledde verksamheten i juni. Det är en mycket stark  
utveckling på så pass kort tid.

i det rapporterade förvaltningsresultatet eftersom en stor 
del av fastigheterna tillträddes vid årets slut. Däremot 

vilken summerar till cirka 207 miljoner kronor per år, 
motsvarande ett förvaltningsresultat om 4,7 kr/aktie. Den 
viktigaste förklaringen till den över tid ökade intjänings-
förmågan är alla våra fastighetsförvärv och investeringar, 
och inte minst de medarbetare som förvaltar dessa inves-
teringar. Jag vill därför framföra ett stort tack till alla mina 
kollegor för deras insatser under året som gått. Jag vill 
även passa på att tacka för det förtroende vi har från våra 

utveckla Randviken under verksamhetsåret 2022

Stockholm i april 2022

Gustaf Segerborg 

Q2-Q3 2021 Q4 2021 Q1 2022

15 jun 2021
Den nya fastighets-
koncernen bildas 
genom ett  
omvänt förvärv  
av det NGM- 
noterade bolaget  
Raybased Holding AB

15 jul 2021
En omvänd split av 
aktien sker där  

omvandlas till  
en ny aktie

08 sep 2021
Randviken 
bildar ett  
JV-bolag 
med Anders 
Tegelberg AB
 

15 nov 2021
Randviken  
inleder sam-  
arbete med  
Netmore för 
omfattande  
digitaliserings-
projekt

01 dec 2021
En riktad 
kontant 
nyemission 
om 800 mkr 
till främst 
institu-
tionella 
investerare 
genomförs

16 dec 2021
Randviken 
genomför 
listbyte till 
Nasdaq 
First North 
Premier

Flertalet förvärv genomförs samtidigt 
som förvaltningsorganisationen stärks

21 jun 2021
Raybased Holding AB 
byter namn till  
Randviken  
Fastigheter AB

31 aug 2021
Omnoteringsprocessen 
på NGM slutförs och 
bolagets observations-
notering upphör

21 nov 2021
Randviken erhåller 
godkännande från 
Nasdaq för listbyte 
till First North 
Premier

15 dec 2021
Randviken tillträder 
fastigheter för  
2,8 miljarder kronor
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22 separata  
transaktioner har  
genomförts sedan  
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i juni 2021. Randviken 
äger 59 fastig heter till  

ett värde av cirka 
 sju miljarder  

kronor.



Affärsidé, mål och strategier

Operativa mål

Tillväxtmål  

fastighets  värde 2025 

   
mkr 

Förvaltnings- 

resultat  

per aktie ska  

överstiga  

föregående år

Genomsnittlig  

årlig avkastning på  

Epra NRV per stamaktie  

>15%
över en  

femårsperiod
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Affärsidé
Randvikens affärsidé är att förvärva, förvalta 

och förädla högkvalitativa fastig heter som  

genererar stabila kassaflöden.

Vision
Randvikens vision är att vara en ledande  

aktör inom digital fastighetsoptimering.

Övergripande mål
Randviken ska vara ett av de främsta tillväxt - 

bolagen i fastighetsbranschen.

Randviken ska skapa ett bolag och en  

fastighetsportfölj som år efter år levererar  

stabila och säkra kassa flöden till aktieägarna.



Fastighetsstrategi
• Tydligt fokus på fastigheter som genererar ett 

• Noggrann utvärdering av intjäningsförmåga och 
restvärdesrisk vid investeringsbeslut.

• 
fastigheter inom segmenten lager/lätt industri, 
kontor och bostäder.

Tillväxtstrategi
 

fastighetsportfölj uppnå:
• Förtätning av fastighetsportföljer som möjliggör  

• Operationella skalfördelar.
•  

i förhållande till hyresintäkter.
• 

• Ökad tillgänglighet till kapitalmarknaden.

Investeringsstrategi
• En noga utvärdering ska ske med fokus på uthålliga 

huruvida ett nytt potentiellt förvärv passar in  
i portföljen. 

• 

•  
en tydlig plan för värdeskapande över tid. 

Teknikstrategi
• Genom digitalisering och smart teknik skapa  

• Teknikstrategin innefattar både driftkostnads-
optimering och nya intäktsströmmar.

• 
leverantörer, snarare än genom egen teknik-
utveckling.

• Implementering ska ske i nära samarbete med  
de bästa aktörerna på marknaden.

Förvaltningsstrategi
• 

bästa möjliga lösning för våra kunder
• Hyres gästerna ska ha möjligheten att utvecklas 

Hållbarhetsstrategi
• Randvikens hållbarhetsarbete ska genomsyra 

såväl investeringsverksamheten, fastighetsförvalt-
 

Finansieringsstrategi
• -

såväl kort som lång sikt har Randviken som stra-
tegi att arbeta proaktivt med god framförhållning 
mot olika kreditgivare med mål att säkerställa en 

varierande kapital- och räntebindning som olika 
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Värdeskapande, affärsmodell

Randviken har en affärsmodell som bygger på entreprenörskap, sunt förnuft och flexibilitet.  

Vi fokuserar på att förvärva högkvalitativa fastigheter som genererar starka kassaflöden och  

vår förvaltningsfilosofi syftar till att skapa attraktiva och hållbara miljöer för våra hyresgäster.

Strategiska förvärv Värdeskapande förvaltning och utveckling

Fastighetstransaktioner
• Ledning med god erfarenhet 

från att genomföra fastig-
hetstransaktioner, med +50 
genomförda transaktioner 
uppgående till +20 miljarder 
kronor sedan 2016 (varav ett  
tjugotal transaktioner om  
totalt cirka sju miljarder kronor 
inom ramen för Randviken).

• Ledningen har en mycket god 

-

av både enskilda fastigheter 
och större portföljer.

• Ett av de övergripande målen 
är att Randviken ska äga ett 
fastighetsbestånd med ett 

-
der kronor per utgången av 
2025, dock med bibehållen 
lönsamhet.

Förvaltning/utveckling
• Fokus på utvecklingspotential 

i nuvarande fastighetsportfölj, 
 

-
ligare intäktspotential i nuva-

hyreskontrakt.

• Randviken fokuserar på och 
arbetar aktivt med utveckling 

redan ägs av Randviken,  
snarare än att förvärva  

• Randvikens förvaltnings-

för att skapa bästa möjliga 
lösning till våra hyresgäster.

Digital renovering och 
hållbarhet
• Ambition att bli en ledande 

aktör inom digital fastighets-
optimering som möjliggör:

• Kostnadsbesparingar genom 
aktiv mätning och styrning, 

vattenkostnader och avfalls-
hantering samt förvaltnings-
kostnader.

• En hållbar och lönsam  
omställning av äldre fastig-
heter genom ny teknik.

Randviken besitter all kompetens och erfarenhet internt vilket lägger grunden för den fortsatta tillväxten
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Vår investeringsfilosofi

På Randviken står fastigheten i fokus. 
Förenklat sett tillämpar vi en simplis-
tisk investeringsmodell där vi lägger 
stor vikt vid fundamentala egenskaper 
som fastighetens läge, hyresgästernas 
kreditvärdighet, kontraktslängd och 
framför allt fastighetens alternativ-
användning i det fall en vakans uppstår. 

-
nistisk investeringsstrategi, innebä-
rande att inte vara strikt bunden till 

något som vi tror kommer generera 
högst riskjusterad avkastning och  

hetens egenskaper som styr vilka 

strikta fokus är att skapa ett lång-
 

våra aktieägare.

i den bemärkelsen att den är ett 
tvärsnitt av ekonomin i stort, som är 
i ständig förändring, behöver dagens 
trender inte vara korrekt prissatta 
i förhållande till framtidens efter-
frågan. Vår fasta övertygelse är att 
fundamentalt bra fastigheter med  

vara attraktiva oavsett rådande  
trender på marknaden.

Bolagets ledning och styrelse har 
ett brett kontaktnät i fastighets-
branschen, vilket har möjliggjort 
en mycket hög grad av så kallade 

har en stark trovärdighet i genom-
förandet av såväl mindre som  
större transaktioner.
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Fastighetsportföljen bestod per den 31 december 2021 av 54 fastigheter med en total 

uthyrbar area om cirka 470 000 kvm fördelat på fyra geografiska delmarknader.

Lager/Industri, 46%
Kontor, 19%
Vård, skola, samhäll, 19%
Bostäder, 8%
Övrigt, 5%
Butik/Restaurang, 3%

Mellan, 39%
Stockhom, 28%
Väst, 28%
Syd, 5%

Fastighetsvärde per  Antal fastigheter och  
uthyrningsbar area

Fastighetsvärde  Fastighetsvärde och  
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Fastighetsbeståndet

Förvaltningsorganisationen levererar
Förvaltningsorganisationen har ett stort kundfokus och  
en sann entreprenörsanda. Under året har hyresavtal  
med ett totalt hyresvärde om cirka 17 mkr hyrts ut  
eller omförhandlats.

Identifiering av värdeskapande åtgärder
-

talisering och energioptimering inventerades under året 
samtliga våra fastigheter i Nyköping och Karlstad, vilket 
omfattar 231 lägenheter och 59 000 kvm lokaler. Arbetet 
genomfördes med hjälp av vår samarbetspartner, Netmore, 
och vi hoppas att kunna fatta beslut och påbörja en rad 
föreslagna åtgärder under början av 2022.

Utöver samarbetet med Netmore har Randviken även 
ingått ett avtal med Mestro för tillhandahållande av ett 
komplett monitoreringssystem för analys och uppföljning 
av energi- och mediaanvändning. Syftet med avtalet är 
att vi ska kunna analysera och följa upp hela fastighets-
beståndets el-, fjärrvärme-, kyla- och VA-konsumtion i ett 
och samma system. Vi förväntar oss att genom verktyget 

Gröna hyresavtal
I samband med en omförhandling av hyreskontraktet  
med Domstolsverket i Karlstad tecknade vi vårt första 
gröna hyresavtal. 

Det gröna hyresavtalet syftar till att minska de för-
hyrda lokalernas miljöpåverkan och innebär i korthet att 
 Randviken och Domstolsverket förbinder sig att samverka 
för att aktivt minska fastighetens energianvändning.

Mellan
Antal fastigheter: 19
Huvudsakliga lokaltyper: Lager/industri  
Ort: Västerås, Karlstad, Nyköping och 
Nässjö

39%  
av fastighets-

värdet

Antal fastigheter: 12
Huvudsakliga lokaltyper: Vård/skola 
Ort: Haninge, Tyresö, Södertälje,  
Stockholm, Järfälla, Vallentuna,  
Täby och Upplands-Väsby.

28%  
av fastighets-

värdet

Väst
Antal fastigheter: 21
Huvudsakliga lokaltyper: Lager/industri 
Ort: Borås, Alingsås, Uddevalla, Skövde, 
Lidköping, Tidaholm, Tibro, Skara och 
Falköping.

28%  
av fastighets-

värdet

Syd
Antal fastigheter: 2
Huvudsakliga lokaltyper: Lager/industri
Ort: Malmö.

5%  
av fastighets-

värdet

Geografiska delmarknader

Samtliga nyckeltal avseende hyresintäkter i detta avsnitt omfattar kontrakterade  
hyresintäkter per den 31 december 2021 inklusive signerade hyreskontrakt i  
pågående projekt. Bolaget har därut över hyresgarantier med en årlig intäkt om  
cirka 7,3 mkr med en genomsnittlig avtalstid om 3,2 år.
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1) 2)

Region
 Antal 

fastigheter
 Uthyrbar 

area Mkr 3)
Andel  

total, % Mkr Kr/kvm
Andel  

total, %

Mellan 19 161 312 159 1 077 40 2 495 15 469 39

Stockholm 12 58 784 95 1 730 24 1 807 30 743 28 

Väst 21 204 151 126 640 32 1 778 8 709 28 

Syd 2 45 914 18 540 5 320 6 970 5 

Total

1) Efter färdigställande av pågående projekt, exklusive hyresgarantier om cirka 7,3 mkr per år. Intäkterna inkluderar även driftstillägg och tillägg för fastighetsskatt.
2) Exklusive projektkostnader för pågående projekt som kommer att öka bokfört värde i takt med att de aktiveras (cirka 250 mkr per 31 december 2021).
3) Baserat på uthyrd area.

Mkr
Lager/

industri Kontor Vård/skola
 Butik och 

Restaurang Bostad Övrigt Total
Del av  

total, %

Mellan 66 58 3 9 20 3 159 40 

Stockholm 13 27 36 0 13 5 95 24 

Väst 91 7 16 11 – 0 126 32 

Syd 18 1 – – – – 18 5 

Total 93 55 33 8

1) Efter färdigställande av pågående projekt, exklusive hyresgarantier om cirka 7,3 mkr per år. Intäkterna inkluderar även driftstillägg och tillägg för fastighetsskatt.

Uthyrningsbar area

Kvm
Lager/

industri Kontor Vård/skola
 Butik och 

Restaurang Bostad Övrigt Total
Del av  

total, %

Mellan 92 102 39 307 1 971 8 885 16 555 2 492 161 312 34 

Stockholm 12 210 19 774 17 017 27 7 400 2 356 58 784 13 

Väst 172 269 9 281 12 675 9 854 – 72 204 151 43 

Syd 42 830 3 084 – – – – 45 914 10 

Total 23 955

1) Efter färdigställande av kontrakterade projekt.

Antal
Lager/

industri Kontor Vård/skola
 Butik och 

Restaurang Bostad Övrigt Total
Del av  

total, %

Mellan 20 30 6 19 228 30 333 62 

Stockholm 13 13 16 1 43 22 108 20 

Väst 40 27 8 13 – 5 93 17 

Syd 2 2 – – – – 4 1 

Total 33 538

1) Med en hyresintäkt som överstiger 10 tkr per år.

Nya fastighetsaffärer under året
Förutom de 35 fastigheter som sommaren 2021 utgjorde 
grunden för Randviken som börsnoterat bolag har vi 
under det senaste halvåret tillträtt 19 fastigheter genom 
åtta separata transaktioner. Därtill har vi signerat avtal 
om förvärv av ytterligare åtta fastigheter genom fyra olika 
transaktioner, vilka har tillträtts under första kvartalet 2022. 

Vi har även valt att avyttra fem fastigheter som vi av olika 
anledningar inte anser passar i vårt bestånd, till priser som 
i samtliga fall överstiger senaste externvärderingarna. Läg-
ger man samman det kommunicerade värdet av samtliga 
dessa transaktioner är det tydligt att vårt fastighetsvärde 
inom kort kommer att ha passerat sju miljarder kronor. 
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Hyresgäster och intäkter
Randviken hade per den 31 december 538 unika hyreskon-
trakt med en årlig hyresintäkt över 10 tkr. Hyreskontrakten 
är tecknade med 520 motparter varav de 10 största hyres-
gästerna står för cirka 39 procent av hyresintäkten. Den 
enskilt största hyresgästens hyresintäkt motsvarar cirka 
10,5 procent av total hyresintäkt fördelat på två hyresavtal, 
med en genomsnittlig kontraktstid om 7,8 år.

Uthyrning
Randviken har under året omförhandlat fem hyresavtal 
med ett utfall om 1,5 mkr högre hyra per år. Fyra nya 
hyresavtal har tecknats avseende tidigare vakanta lokaler 
med en årlig hyra om 1,1 mkr. Under året har två hyres-
kontrakt sagts upp med en årlig hyresintäkt om 0,2 mkr.

53%
 av hyresintäkten

29%
16%

8%
46%

47%
23%

14%
8%

5%
3%

40%
24%

32%
5%

Hyresgäst
Antal 

Hyresgäst

Bombardier Transportation Sweden AB 2

Capio Legevisitten AB 3

IAC Group Sweden AB 1

Tyresö Kommun 1

Momentum Group Services AB 1
2) 1

ITAB Shop Concept Nässjö AB 1

Sveriges Domstolar 1

Quintus Technologies AB 2

KMT Precision Grinding 1

Total antal kontrakt

Hyresintäkt för de tio största  
hyresgästerna, mkr 155

3), år 6,3

1) Avser hyreskontrakt med en årlig hyresintäkt över 500 tkr.
 

under ”pågående projekt”.
3) Exklusive bostadshyresgäster.

Löptider för hyresavtal

Årshyra

Förfalloår Area, kvm
Antal 

1) Mkr Andel, %

2021 27 593 4 15 4 

2022 31 367 16 36 9 

2023 50 342 32 54 14 

2024 60 853 27 62 16 

> 2025 262 178 65 230 57 

Totalt

1) Inkluderar endast kontrakt med en årlig hyra som överstiger 200 tkr.

Nettouthyrning

Uthyrning Antal
mkr  

s

Nyuthyrningar 4 1,1

Omförhandlingar 5 1,5

 
inklusive konkurser 2 –0,2

Nettouthyrning

Region
Hyresvärde, 

Mkr
Vakansvärde, 

Mkr 

Ekonomisk 
uthyrnings-  

grad ,%

Mellan 173 15 91 

Stockholm 98 3 97 

Väst 129 3 97 

Syd 23 5 79 

Total 26
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393 –72

–11 311 –29
–100

182
25 207

Hyresintäkt Driftkostnad Fastighets-
skatt

Driftnetto Central 
administration

Räntenetto Förvaltnings-
resultat

Bedömt 
förvaltnings-
resultat 
förvärv 
tillträdda efter 
31 dec 2021

Långsiktigt 
förvaltnings-
resultat

Mkr

Tillträdda 
fastigheter efter 

Total

Hyresvärde 431 46 477

Vakans –38 –1 –39
) 393 45 439

Driftkostnad –72 –9 –81

Fastighetsskatt –11 –2 –13

Driftnetto

Central administration –29 –2 –31

Räntenetto –100 –7 –107

Förvaltningsresultat 25

Ingående antal aktier 44 065 003 44 065 003 44 065 003

Nya aktier – – 343 957

Utgående antal aktier 44 065 003 44 065 003 44 408 960

Intjäning per aktie, kr 4,1 4,7

1) Exklusive hyresgaranti om 7,3 mkr per år.

Ovan presenteras aktuell intjäningsförmåga för fastighets-
beståndet på tolvmånadersbasis per den 1 januari 2022. 
Aktuell intjäningsförmåga är endast att betrakta som en 
ögonblicksbild och presenteras enbart för illustrations-
ändamål. Det är inte en prognos. Den bedömda intjänings-
förmågan illustrerar en hypotetisk situation och beskriver 
inte verksamhetens verkliga resultat eller verksamhetens 
resultat för någon framtida period. Ovan presenterade 
intjäningsförmåga inkluderar intäkter och bedömda kost-

Ovan illustrerade intjäningsförmåga per aktie inkluderar 
att Randviken emitterar 343 957 aktier till Tosito AB och 
Gärahov Holding AB samt Östersjöhus AB i enlighet med 
ingångna aktieöverlåtelseavtal.

Hyresintäkten baseras på kontrakterade intäkter på 
årsbasis inklusive hyrestillägg för fastighetsskatt med mera. 

Den presenterade hyresintäkten exkluderar årliga hyres-
garantier om 7,3 mkr.

Fastighetskostnader är baserade på Bolagets bedömda 

utfall med beaktande av byggnadernas tekniska systems 
ålder och bestämmelser i hyresavtal. Kostnader för central 
administration har beräknats utifrån en uppskattning av 
nödvändig organisation för att förvalta fastighetsportföljen 
och inkluderar uppskattad kostnad för nyrekryteringar.

Räntekostnader har beräknats utifrån räntebärande 
-

villkor avseende nya förvärv efter 31 december 2021. 
Kostnaderna för de räntebärande skulderna har beräknats 
med utgångspunkt i koncernens genomsnittliga ränte-
nivå per 31 december 2021 justerat för kontrakterade 
förändringar i låneportföljen samt bedömda villkor på lån 
kopplade till nya förvärv.
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Projektverksamheten
Målsättningen med Randvikens projektverksamhet 
är att öka avkastningen och tillväxten genom minskade 
vakanser och högre hyresnivåer. Vi arbetar aktivt 

nya hyresgäster. Dessutom genomförs även bland 
annat energioptimerande projekt. Randviken strävar 
efter att minimera risker i projektverksamheten och 
därför påbörjas projekt först när hyresavtal under-
tecknats. 

Redovisningsmässig hantering
Investeringarna som genomförs i Randvikens projekt 
aktiveras i redovisningen i takt med att de uppstår, 
och ökar således det verkliga värdet för respektive  

Pågående projekt

Mkr

Fastighet Kommun Status Kategori Hyresgäst Färdigt Budget Upparbetat Återstående
Uthyrbar 

area, kvm

Personbilen 1 Skövde Avslutat Lager/
industri

Rockwool Q4 2021 127 127 – 13 793

Källbäcksryd 1:59 Borås Avslutat Gym Svenska 
N érgy AB

Q4 2021 13 13 – 1 368

Finnslätten 6 Västerås Pågående Kontor Alstom Q3 2023 261 15 246 10 405

Total 25 566

Fastighetskategori: Kontor
Area: 10 400 kvm LOA
Status: Pågående produktion

 LEED Gold
Kommentar: 
i enlighet med LEED Gold, om cirka 10 400 kvm i området Finnslätten i 
Västerås. Finnslätten har utvecklats till en global hubb inom automation 

2021 möjliggörs en kraftig expansion inom området med ytterligare indu-
stri-, kontor och utbildningslokaler samt möjlighet till bostadsbyggnation. 

Ett långt hyresavtal är tecknat för hela ytan med hyresgästen Alstom, 
som är en världsledande producent av tåg, tunnelbana och andra gröna 
transportmedel. Alstom avser att nyttja den nya byggnaden som sitt 
test- och innovationscenter och inom projektet kopplas de nya lokalerna 
även samman med deras 15 200 kvm stora produktionsyta, som de idag 
redan hyr på fastigheten, i syfte att skapa ett närmare samarbete mellan 
bolagets R&D-avdelning och tillverkningen. 

Hyresgästen förväntas tillträda de nya lokalerna under första delen av 
tredje kvartalet 2023. 

fastighet. Budgeterade utestående investeringar för 
beslutade projekt (>10 mkr) uppgår vid årets slut till cirka 
246 mkr och är hänförliga till det pågående projektet för 
Alstom på fastigheten Finnslätten 6 i Västerås.

Färdigställda projekt under året
Randviken färdigställde under perioden 15 juni till 

 
investering om cirka 155 mkr (inklusive investeringar  
tagna av säljare i de fall Randviken övertagit projekt  
i samband med förvärv).

Utöver ett antal hyresgästanpassningar färdigställdes 

Rockwool AB i Skövde. Hyresgästen tillträdde lokalerna  
under fjärde kvartalet och hela ytan är uthyrd på ett 
15-årigt hyresavtal. 
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Fastighetskategori: Logistik 
Area: 
Status: Pågående uthyrning
Kommentar: Attraktiv lagerfastighet belägen i Östra Hamnen i 
Malmö som är ett utmärkt last-mile logistikläge med 10 minuter till 
E6/E22 samt 5 minuter till Malmö innerstad. Fastigheten omfattar 

2021/2022 samt en outnyttjad byggrätt för 10 000 kvm logistikytor. 

projektmöjligheten. Projektstart förväntas när hyresavtal är tecknat. 

eller hyresgästanpassas till en modern logistikfastighet. Fastigheten 

Fastighetskategori: Bostäder
Area: 2 300 kvm BTA (14 lägenheter)
Status: Begäran om planbesked under Q2 2022
Kommentar: Centralt belägen kontorsfastighet med möjlighet till  
ytterligare förtätning genom ett nytt bostadshus i 6-våningar. 

Fastighetskategori: Bostäder
Area: 7 000 kvm BTA (96 lägenheter)
Status: Inväntar planbesked
Kommentar:  
i Karlstad där stora parkeringsytor möjliggör bostadsexploatering  

Fastighetskategori: Kontor
Area: 7 000 kvm LOA
Status: Utvärdering av utvecklingsalternativ
Kommentar: Kontorsfastighet från 90-talet i attraktivt läge i Karlstad 
som i dag är tomställd, med undantag från korttidshyresavtal. Detalj-
planen medger både kontor som bostäder och utredningar pågår för 
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Region Mellan

Nyköping

Västerås

Nässjö

Karlstad

på Västerås, Karlstad, Nyköping och Nässjö. Fastigheternas 
huvudsakliga värde utgörs av lokaltyperna lager/industri, 
kontor samt bostäder.

Under 2021 har ett större hyresavtal omförhandlats 
med Domstolsverket i Örnen 4 där hyresgästen har tecknat 
ett nytt hyresavtal om 6 år.

På fastigheten Finslätten 6 i Västerås pågår ett omfat-
tande fastighetsutvecklingsprojekt där Randviken bygger 
en ny kontorsbyggnad åt Alstom om cirka 10 000 kvm. 
Byggnationen bedöms färdigställas under tredje kvartalet 
2023 och ett långt hyresavtal har tecknats med Alstom för 
hela ytan.

Transaktioner under året
Samtliga fastigheter har förvärvats under året. Inga större 
förvärv och/eller avyttringar har genomförts efter räken-
skapsåret.

Antal fastigheter 19

Fastighetsvärde, mkr 2 495

Andel av fastighetsvärde, % 39  

Största hyresgäst Alstom

WAULT, år 5,0

Hyresvärde, mkr 173

Uthyrningsgrad, % 91  

Bedömd överskottsgrad, % 75 

Huvudsaklig användning Lager/industri

39%

av fastighetsvärde

Pågående byggnation på Finnslätten 6, Västerås.

Antal fastigheter Hyresvärde Uthyrningsgrad

stycken mkr %

Privat, 34%
Investment grade, 30%

24%
Bostad, 12%

38%
Kontor, 31%
Bostad, 16%
Övrigt, 9%

4%
1%

Lager/Industri, 42%
Kontor, 37%
Bostad, 12%

6%
Övrigt, 2%

2%

 
Mkr  

Mkr  
Mkr 
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Region Stockholm

Haninge

Södertälje

Tyresö

Järfälla

Täby

Vallentuna

Upplands-Väsby

Stockholm

Stockholm, Tyresö, Haninge och Södertälje. Fastigheternas 
huvudsakliga värde utgörs av Vård, skola, Kontor, Bostäder 
samt Lager/industri.

Under året har inga större utvecklingsprojekt ge-
nomförts. Däremot pågår utredningsarbete kring möjlig 
utveckling av byggrätter genom ändrad detaljplan på två 
fastigheter. 

Den enskilt största fastigheten, Svanholmen 1, utgörs 
av en vård- och skolfastighet där detaljplaneändring pågår 
vilket kommer möjliggöra bostadsbyggrätter på idag out-
nyttjad mark.

Transaktioner under året
Samtliga fastigheter har förvärvats under året. Fyra mindre 
fastigheter av avyttrats efter räkenskapsåret.

Antal fastigheter 12

Fastighetsvärde, mkr 1 807

Andel av fastighetsvärde, % 28 

Största hyresgäst Tyresö Kommun

WAULT, år 8,5

Hyresvärde, mkr 98

Uthyrningsgrad, % 97 

Bedömd överskottsgrad, % 82 

Huvudsaklig användning Vård/skola

28%

av fastighetsvärde

Svanholmen 1, Stockholm

Antal fastigheter Hyresvärde Uthyrningsgrad

98
stycken mkr %

Vård, skola och övrigt, 61%
Kontor, 22%
Lager/Industri, 11%
Bostäder, 6%

Vård/skola, 38%
Kontor, 29%
Bostad, 14%
Lager/Industri, 14%
Övrigt, 5%

71%
Privat, 15%
Bostad, 14% 

0% 

 
Mkr 95 

Mkr 95 
Mkr 
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Region Väst

Falköping

Borås

Alingsås

Uddevalla

Lidköping

Tidaholm

Skövde

Skara

Tibro

Borås, Alingsås och Lidköping. Fastigheternas huvudsakliga 
värde utgörs av Lager/industri samt Vård, skola. Under 
året har ett större projekt genomförts på fastigheten 
 Skövde Personbilen 1 där en ny byggnad om cirka  
14 000 kvm har färdigställts åt hyresgästen Rockwool  
som har ett 15-års avtal. 

Transaktioner under året
Samtliga fastigheter har förvärvats under året. Ett större 
förvärv om 455 mkr har genomförts efter utgången av 
räkenskapsåret och omfattar tre attraktiva kontorsfastig-
heter i Borås.

Antal fastigheter 21

Fastighetsvärde, mkr 1 778

Andel av fastighetsvärde, % 28 

Största hyresgäst IAC Group

WAULT, år 7,0

Hyresvärde, mkr 129

Uthyrningsgrad, % 97 

Bedömd överskottsgrad, % 82 

Huvudsaklig användning Lager/industri

Pagen 4, Skara

28%

av fastighetsvärde

Antal fastigheter Hyresvärde Uthyrningsgrad

stycken mkr %

Privat, 78%
Investment grade, 13%

9%

Lager/Industri, 83%
Övrigt, 10%

5%
3%

Lager/Industri, 72%
13%

9%
6%

 
Mkr  

Mkr  
Mkr 
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Region Syd

Malmö

Regionen omfattar två fastigheter belägna i Malmö.  
Fastigheternas huvudsakliga värde utgörs av Lager/industri.

På fastigheten Värmet 3 pågår ett omfattande uthyr-

ska hyras ut till ny hyresgäst efter att som planerat blivit 
vakant vid årsskiftet 2021/2022. Fastigheten har därtill 
en byggrätt om cirka 10 000 kvm som kan bebyggas med 
modern logistik. Fastigheten har ett synnerligen strategiskt 
läge i hamnen och lämpar sig väl för last-mile logistik.
Den andra fastigheten, Stålet 2, har goda utvecklingsmöj-
ligheter där hyresdialoger pågår avseende vakanta ytor.

Transaktioner under året
Samtliga fastigheter har förvärvats under året. Inga större 
förvärv/avyttringar har genomförts efter räkenskapsåret.

Antal fastigheter Hyresvärde Uthyrningsgrad

2 23
stycken mkr %

Antal fastigheter 2

Fastighetsvärde, mkr 320

Andel av fastighetsvärde, % 5  

Största hyresgäst Egmont

WAULT, år 0,7

Hyresvärde, mkr 23

Uthyrningsgrad, % 80  

Bedömd överskottsgrad, % 85 

Huvudsaklig användning Lager/industri

Värmet 3, Malmö

5%

av fastighetsvärde

Privat, 100%Lager/Industri, 100% Lager/Industri, 96%
Kontor, 4%

 
Mkr  

Mkr  
Mkr 
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Transaktioner

Tillträdda fastigheter under året
Randviken har under 2021 tillträtt 54 fastigheter motsva-
rande cirka 470 000 kvm efter färdigställande av pågående 
kontrakterade projekt. Förvärvens totala årliga hyresintäkt 
uppgår till cirka 397 mkr varav cirka 21 mkr är hänförliga  
till JV-bolaget Randviken bedriver tillsammans med  
Anders Tegelberg AB (”ATAB”).

Tillträdda fastigheter årets utgång
Randviken har efter 31 december 2021 tillträtt nio fastigheter 
motsvarande cirka 48 000 kvm. Total årlig hyresintäkt för 
dessa förvärv uppgår till cirka 49 mkr, varav cirka 10 mkr är 
hänförliga till JV-bolaget som Randviken har med ATAB.

Signerade fastigheter efter årets utgång
Randviken har efter 31 december 2021 inte ingått  
några avtal om att förvärv där tillträde inte redan skett.

Avyttrade fastigheter efter årets utgång
Randviken har efter utgången av 2021 frånträtt fem 
fastigheter motsvarande cirka 2 000 kvm med ett under-

den senaste värderingen med cirka 7 procent. Total årlig 
hyresintäkt för de frånträdda fastigheterna uppgår till  
cirka 4 mkr.

Örnen 4, Karlstad

Vallentuna-Mörby 1:118, Vallentuna

Personbilen 1, Skövde

Väktaren 12, Nyköping

Nödesta 13:7, Västerhaninge

Jakobsberg 2:2406, Jakobsberg

Svanholmen 1, Stockholm

Grepen 16, Lidköping
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Fastighet Kommun Kategori Yta, kvm Uthyrningsgrad,% Tillträde JV

Forellen 19 Tyresö Kontor 7 998 100 Q2 2021 Nej

Jakobsberg 2:2406 Järfälla Kontor 4 914 81 Q2 2021 Nej

Fjärilen 22 Södertälje Kontor 5 558 100 Q2 2021 Nej

Vallentuna-Mörby 1:118 Vallentuna Vård, skola och övrigt 2 788 91 Q2 2021 Nej

Guldsmeden 10 Nyköping Övrigt 3 285 91 Q2 2021 Nej

Järnhandlaren 6 Nyköping Bostäder 2 203 100 Q2 2021 Nej

Minuthandlaren 17 Nyköping Övrigt 951 100 Q2 2021 Nej

Bastionen 28 Uddevalla Vård, skola och övrigt 6 982 94 Q2 2021 Nej

Barnhemmet 1 Nyköping Vård, skola och övrigt 1 436 100 Q2 2021 Nej

Borgaren 15 Nyköping Övrigt 4 051 96 Q2 2021 Nej

Brovakten 5 Nyköping Övrigt 2 633 97 Q2 2021 Nej

Fruängen 9 Nyköping Bostäder 771 100 Q2 2021 Nej

Järnhandlaren 3 Nyköping Övrigt 1 346 43 Q2 2021 Nej

Järnhandlaren 28 Nyköping Bostäder 1 146 92 Q2 2021 Nej

Kompaniet 24 Nyköping Bostäder 3 568 100 Q2 2021 Nej

Kompaniet 28 Nyköping Bostäder 997 100 Q2 2021 Nej

Rådmannen 18 Nyköping Bostäder 855 100 Q2 2021 Nej

Väktaren 12 Nyköping Bostäder 7 492 95 Q2 2021 Nej

Örnen 4 Karlstad Kontor 6 641 100 Q2 2021 Nej

Bryggaren 12 Karlstad Kontor 12 807 89 Q2 2021 Nej

Vänersnipan 1 Karlstad Projekt och mark 6 983 19 Q2 2021 Nej

Vänersnipan 1 byggrätt Karlstad Projekt och mark – 100 Q2 2021 Nej

Karlstad Övrigt 1 710 100 Q2 2021 Nej

Köksgården 4 Stockholm Bostäder 2 680 95 Q2 2021 Nej

Bajonetten 7 & 
Mejeriet 8 Allingsås Lager/industri 37 942 100 Q2 2021 Nej

Fjällhavren 3 & 4 Stockholm Vård, skola och övrigt 400 100 Q2 2021 Nej

Påskliljan 1 Stockholm Vård, skola och övrigt 480 77 Q2 2021 Nej

Vatthagen 1:110 Upplands-Väsby Vård, skola och övrigt 370 100 Q2 2021 Nej

Husmodern 6 Täby Vård, skola och övrigt 945 100 Q2 2021 Nej

Nödesta 13:7 Haninge Lager/industri 11 838 92 Q2 2021 Nej

Källbäcksryd 1:158 Borås Kontor 704 100 Q2 2021 Nej

Landala 2 Borås Övrigt 7 901 96 Q2 2021 Nej

Kilsund 9 Borås Lager/industri 1 599 100 Q2 2021 Nej

Källbäcksryd 1:59 Borås Lager/industri 6 013 87 Q2 2021 Nej

Personbilen 1 Skövde Lager/industri 13 793 100 Q2 2021 Nej

Kalkstenen 1 & 2 Falköping Lager/industri 3 828 100 Q2 2021 Nej
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Fastighet Kommun Kategori Yta, kvm Uthyrningsgrad,% Tillträde JV

Svarven 4 Nässjö Lager/industri 40 820 100 Q4 2021 Nej

Grepen 16 Lidköping Lager/industri 1 263 83 Q4 2021 Ja

Mejseln 23 Lidköping Lager/industri 2 737 84 Q4 2021 Ja

Repslagaren 24 Lidköping Kontor 2 646 91 Q4 2021 Ja

Mejseln 30 Lidköping Lager/industri 1 565 100 Q4 2021 Ja

Fräsen 1 & 9 Lidköping Lager/industri 2 848 86 Q4 2021 Ja

Kuröd 4:104 Uddevalla Lager/industri 13 460 100 Q4 2021 Ja

Stämjärnet 6 Tidaholm Lager/industri 12 162 100 Q4 2021 Ja

Finnslätten 6 Västerås Lager/industri 51 212 88 Q4 2021 Nej

Finnslätten 6 (projekt) Västerås Kontor 10 405 100 Q4 2021 Nej

Hammaren 1 Tibro Lager/industri 21 814 100 Q4 2021 Nej

Pagen 4 Skara Lager/industri 38 438 100 Q4 2021 Nej

Städet 12 Lidköping Lager/industri 28 456 83 Q4 2021 Nej

Stålet 2 Malmö Lager/industri 14 592 60 Q4 2021 Nej

Värmet 3 Malmö Lager/industri 31 322 – Q4 2021 Nej

Svanholmen 1 Stockholm Vård, skola och övrigt 20 813 100 Q4 2021 Nej

Maskrosen 19, Borås
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Fastighet Kommun Kategori Yta, kvm Uthyrningsgrad,% Tillträde JV

Porfyren 3 Lidköping Restaurang/butik 2 300 100 Q1 2022 Ja

Mejseln 27 & 28 Lidköping Lager/industri 12 179 100 Q1 2022 Ja

Balder 2 Vaggeryd Lager/industri 6 701 100 Q1 2022 Nej

Sömmerskan 6 Skellefteå Lager/industri 2 370 91 Q1 2022 Ja

Mörsaren Mellersta 15 Helsingborg Lager/industri 3 129 88 Q1 2022 Nej

Gymnasten 1 Helsingborg Lager/industri 575 91 Q1 2022 Nej

Katrinedal 11 Borås Kontor 10 104 94 Q1 2022 Nej

Katrinehill 7 Borås Kontor 6 460 98 Q1 2022 Nej

Maskrosen 19 Borås Kontor 6 108 100 Q1 2022 Nej

Fastighet Kommun Kategori Yta, kvm Uthyrningsgrad,% Frånträde JV

Fjällhavren 3 & 4 Stockholm Vård, skola och övrigt 400 100 Q1 2022 Nej

Påskliljan 1 Stockholm Vård, skola och övrigt 480 100 Q1 2022 Nej

Vatthagen 1:110 Stockholm Vård, skola och övrigt 370 100 Q1 2022 Nej

Järnhandlaren 3 Nyköping Övrigt 860 62 Q1 2022 Nej

85

Maskrosen 19, Borås
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Joint ventures 

Joint Venture med ATAB
Randviken bildade under tredje kvartalet 2021 ett Joint 
Venture med Anders Tegelberg AB (”ATAB”) för gemensam 
utveckling och tillväxt inom segmenten lager/industri och 
kontor. Randvikens ägarandel uppgår till 70 procent och 
därmed konsolideras JV-bolaget i Randvikens balans- och 
resultaträkning.

JV-bolaget ägde per den 31 december 2021 fastigheter 
till ett underliggande fastighetsvärde om cirka 232 miljoner 
kronor. JV-bolaget har efter årets utgång tillträtt fastigheter 

-
nor. Samtliga fastigheter som JV-bolaget äger är belägna i 
Västra Götaland med en tydlig koncentration till Lidköping. 
Bolaget är dock inte begränsat till att endast förvärva fast-
igheter i Västra Götaland.

ATAB
31 dec 2021

Strategi Lager, industri, kontor

Randvikens ägarandel, % 70

Årlig hyresintäkt, mkr 21

Antal fastigheter 22

Uthyrningsbar area, kvm 37 271

Nyfosa
Randviken övertog under fjärde kvartalet 2021 rättig-
heterna till ett Joint Venture med Nyfosa AB (”Nyfosa”)  
för gemensam utveckling av en idag outnyttjad byggrätt  
på fastigheten Kanoten 10 i Karlstad som ägs av Nyfosa.

Byggrätten, som har ett attraktivt läge i Inre hamn i 
Karlstad omfattar cirka 13 000 kvm BTA som medger  
bostadsbyggnation, centrumverksamhet, skola m.m. 
Detaljplanen vann lagakraft under 2013 och byggrätten är 

Nyfosa
31 dec 2021

Strategi byggrätter

Randvikens ägarandel, % 50

Årlig hyresintäkt, mkr –

Antal fastigheter Del av fastighet

Uthyrningsbar area, kvm –

Randviken har under 2021 etablerat två JV-strukturer med fokus på förvärv och förvaltning av  

kassaflödesfastigheter med utvecklingspotential. Genom JV-delägarnas nätverk säkerställs 

tillgång till affärer som annars inte hade genomförts samt en effektiv förvaltning med goda 

incitament för samtliga parter. 

Joint Ventures ingångna efter den  
31 december 2021

Verfast AB
Randviken bildade efter kvartalets utgång ett Joint Venture 
med Verfast Management AB (”Verfast”) för gemensam 
utveckling och tillväxt inom verksamhetsfastigheter i norra 
Sverige. Randvikens ägarandel uppgår till 70 procent och 
därmed kommer JV-bolaget konsolideras i Randvikens 
balans- och resultaträkning.

JV-bolaget har efter årets utgång för värvat en fastig-
het till ett underliggande fastighetsvärde om 26 miljoner 
kronor.

Verfast AB
31 dec 2021

Strategi Lager, industri, kontor

Randvikens ägarandel, % 70

Årlig hyresintäkt, mkr –

Antal fastigheter –

Uthyrningsbar area, kvm –

Mejseln 30, Lidköping

Sömmerskan 6, Skellefteå
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Mejseln 23
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Hållbarhet och digitalisering
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För Randviken är hållbarhet en kärnfråga. Vi arbetar aktivt för att ta vårt ansvar som fastig-

hetsägare och strävar efter att skapa hållbara byggnader som bidrar till att säkerställa en 

energieffektiv verksamhet samtidigt som en hälsosam inomhusmiljö upprätthålls.

På Randviken strävar vi efter att skapa ekonomiskt, miljö-
mässigt och socialt hållbara fastigheter tillsammans med 
våra olika intressenter. Vi är medvetna om den miljöpåver-
kan som byggnader ger upphov till under hela sin livscykel 
och vi tar ansvar för att begränsa klimatpåverkan så långt 
det är möjligt. Randviken arbetar proaktivt för att minska 
sina utsläpp och strävar efter att säkerställa optimal drift 

annat genom digitalisering. En kontinuerlig dialog hålls 

 

Då Randviken är ett nystartat bolag som endast varit 
verksamt under halva 2021 har hållbarhetsarbetet hittills 
främst syftat till att inventera fastighetsbeståndet och 
skapa sig en uppfattning om nuläget för bolagets klimat-

 

fastighetsförvaltning.  

under kvartalet ingått digitala partnerskap med Netmore, 
Mestro och EstateLogs med ambitionen att Randviken 
ska kunna övervaka, styra och optimera funktioner och 
installationer i byggnader, såsom temperatur, ventilation, 
belysning och säkerhetssystem. Dessutom pågår ett konti-
nuerligt arbete med att utvärdera alternativa energikällor 
och fasa ut fossila bränslen. Ambitionen inför kommande 
år är att Randviken ska ha granulär data över energiför-
brukningen i fastighetsbeståndet för att på så sätt ha 

rätt beslutsunderlag för investeringar som bidrar till mer 
hållbara och lönsamma fastigheter. 

Randviken strävar efter att skapa hållbara byggnader och 
-

-

och nyproduktioner. 

Randviken åtar sig att bidra till 2030-agendan och FNs  
hållbara utvecklingsmål. Genom att kartlägga verksam-
heten mot hållbarhetsmålen har Randviken kunnat identi-

inverkan. Randviken strävar efter att använda den senaste 

förväntas energidata rörande exempelvis el, vatten och 
värme kunna samlas in i realtid. Denna data planeras se-

i fastighetsbeståndet.

Bolagets elhandelsavtal i syfte att säkerställa att endast 
förnybar el köps in. Resultatet av arbetet är att över 

varav 87 procent är ursprungsmärkt/miljömärkt. Under 
kommande kvartal fortsätter arbetet med att se över alla 

-
ringar som kan minska Randvikens miljöavtryck ytterligare. 
Implementeringen väntas rullas ut under 2022.
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Såhär arbetar Randviken med hållbarhet och smart teknik 
i fastigheter och mot hyresgäster

1.

2.
3.

4.

Randviken genomför en grundlig 
genomgång av nuläget, vilket inkluderar 

kontinuerlig mätning 

Hyresgästens kalkyl Randvikens kalkyl

Tredje part

Vinstdelning

Tilläggsavtal där 
vinstdelning sker Tilläggsavtal där 

1)

Hyres-
intäkt

Drift - 
tillägg

Hyres- 
gästens 
totala 
kostnad

Nettohyra 
till 
fastighets-
ägaren

Kostnads-
besparing 
genom 
driftopti-
mering

Hyres tillägg 
för drift- 
optimerings- 
investeringar

Ny total-
kostnad 
för 
hyresgäst

Total-
intäkt 
hyresvärd

Energibesparing - en vinst för hyresgästen, hyresvärden och miljön

1) Avkastningskrav på investering om minst 7–10 procent.
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Traditionell energieffektivisering Digitalisering

Förvärv Förvaltning Utveckling Energieffektivisering Nya intäktskällor

• Analysera  
historisk data

• 
tiella förbättringar 
i energianvändning

• Digital due  
diligence

• Energiövervakning
• Aktiv drift- 

optimering som 
resulterar i lägre 
driftkostnader  
och högre hyres-
intäkter

• 
• Större projekt
• Fastighets-

utveckling
• Nybyggda  

fastigheter

• Uppvärmning
• Elektricitet
• Vattenkonsumtion
• Ventilation
• Avfallshantering

• Bredbandstjänster
• IT-säkerhet
• TV-tjänster
• Uthyrning av 5G-nät 

(framtid)

Randviken strävar efter att vara en ledande aktör inom digital optimering  

inom fastighetssektorn

Vägen mot en grönare portfölj

Under fjärde kvartalet 2021 handlade Randviken upp 
grön el och arbetet med att utvärdera hur energianvänd-
ningen ser ut idag inleddes, en så kallad nulägesanalys

Efter fjärde kvartalet beställde Randviken två nya  
solcellsanläggningar

Randviken kommer under första halvåret 2022  
-

optimerande investeringar som kan minska bolagets 
miljöavtryck

Initiativ som digital renovering, utbyte av installationer,  

nader med mera kommer att genomföras under andra 
halvåret 2022

Digitala partnerskap

Under fjärde kvartalet 2021 ingick Randviken 
digitala partnerskap med Netmore, Mestro och 
EstateLogs

Partnerskapen ska möjliggöra för Randviken att 
övervaka, styra och optimera funktioner och instal-
lationer i byggnader, såsom temperatur, ventilation, 
belysning och säkerhetssystem

råde PropTech där mjuk- och hårdvaruutveckling  
 

och kostnadsskäl

+

Bryggaren 12
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Aktien och ägarna

Per den 31 december 2021 uppgick Bolagets registrerade 
aktiekapital till 660 975 050 kr, fördelat på 44 065 003 aktier, 
motsvarande lika många röster. Aktierna är denominerade  
i svenska kronor och varje aktie har ett kvotvärde om 

rätt. Samtliga emitterade aktier är fullt betalda.
På extra bolagsstämma den 4 juni 2021 beslutades att 

Bolagets aktier ska sammanläggas varigenom 100 aktier 
sammanläggs till 1 aktie. Avstämningsdag för samman-
läggningen fastställdes till onsdagen den 14 juli 2021 och 
det nya antalet aktier bokades ut i Euroclears system 
torsdagen den 15 juli 2021.

 Randvikens aktie bytte i slutet av 2021 handelsplats till Nasdaq Firth North Premier Growth 

Market, första handelsdag var den 16 december 2021.

Randvikens aktier, 31 december 2021

Börsvärde 3 437 mkr

Marknadsplats Nasdaq First North

Lista Nasdaq First North Premier  
Growth Market

Antal Aktieägare 2 855

Antal aktier 44 065 003

Stängningskurs 78,0 kr 

ISIN SE0016128169

Aktekapitalets utveckling

Tidpunkt Händelse
Förändring antal 

aktier Total antal aktier
Förändring  

aktiekapitalet Aktiekapital

25 mar 2019 Nyemission 2 144 870 24 555 476 321 731 3 683 321

25 sep 2020 Nyemission 49 110 952 73 666 428 7 366 643 11 049 964

17 jun 2021 Kvittningsemission 2 882 608 695 2 956 275 123 432 391 304 443 441 268

13 jun 2021 Sammanläggning –2 926 712 372 29 562 751 443 441 265 443 441 268

3 dec 2021 Kvotvärdesemission 10 840 603 40 403 354 162 609 046 606 050 314

9 dec 2021 Apportemission 1 533 049 41 936 403 22 995 735 629 046 049

16 dec 2021 Apportemission 1 375 000 43 311 403 20 625 000 649 671 050

22 dec 2021 Kontantemission 753 600 44 065 003 11 304 000 660 975 050

31 dec 2021 44 065 003 660 975 050
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Enligt Randvikens bolagsordning får aktiekapitalet inte 

joner kronor, och antalet aktier får inte understiga 

är inte föremål för erbjudande som lämnats till följd av 
-

ligt uppköpserbjudande har lämnats avseende aktierna i 
Bolaget under innevarande eller föregående räkenskapsår.

Incitamentsprogram
Randviken har ett teckningsoptionsprogram för Bolagets 
ledning och andra medarbetare i enlighet med det beslut 
om långsiktigt incitamentsprogram som togs på bolags-
stämman den 4 juni 2021. Bolagets styrelseledamöter 
omfattas inte av programmet.

Per 31 december 2021 innehade medarbetare totalt 
821 000 teckningsoptioner med rätt att teckna nya stam-
aktier i Bolaget. Detta motsvarar 1,9 procent av antalet 
utestående aktier. Varje teckningsoption ger rätten att 
teckna en ny stamaktie i Bolaget till teckningskursen  
70,28 kronor.

Teckning av aktier kan ske under två perioder; dels un-
-

rapporten för 1 juli-30 september 2024, dock inte tidigare 

 
31 december 2024, dock inte tidigare än den 1 januari 
2025 och inte senare än den 15 mars 2025.

Största aktieägare per 31 december 2021

Aktieägare Antal aktier

% av 
kapital  

och röster

Nötudden Fastigheter Holding AB 5 106 059 11,6

SBB i Norden AB 4 295 979 9,7

Fastpartner AB 4 143 536 9,4

Landia AB 3 664 017 8,3

RMW Rand AB 2 686 861 6,1

Cernera Kapital AB 2 349 888 5,3

Tosito AB 2 008 549 4,6

Nordea Fonder 1 887 848 4,3

Skandia Fonder 1 800 000 4,1

Carnegie Fonder 1 400 000 3,2

Relevante Wealth Management AB 1 318 234 3,0

Prior Nilsson Realinvest 1 238 042 2,8

Danske Invest Sverige Småbolag 1 200 000 2,7

Botvid Holding AB 1 076 034 2,4

Creades AB 1 000 000 2,3

Swedbank Försäkring 852 461 1,9

Vincero AB 797 174 1,8

Fastighets AB Hägerberget 782 570 1,8

Vault Investment Partners AB 748 610 1,7

Danske Bank 611 930 1,4

20 största aktieägare 38 967 792 88,4

Övriga aktieägare 5 097 211 11,6

Totalt antal aktier 44 065 003 100,0

Aktierelaterade Nyckeltal
16 jun–31 dec 

2021
1 okt–31 dec 

2021
1 jul–30 sep 

2021
16 jun–30 jun 

2021

Antal stamaktier vid periodens slut, tusental 44 065 44 065 29 563 29 563

Vägt genomsnittligt antal stamaktier, tusental 31 423 33 615 29 563 27 641

EPRA NRV, kr per aktie 63,1 63,1 53,0 49,9

Förvaltningsresultat, kr per aktie 1,2 0,6 0,6 0,0

Periodens resultat moderbolagets aktieägare, kr per aktie 10,8 5,6 2,5 2,8
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Finansiering

Kapitalstruktur

säkerställda banklån, brygglån, eget kapital, uppskjuten 
skatteskuld och rörelsekapital. Randvikens externa kredit-

som tillhandahåller säkerställda seniorlån, byggnads-
kreditiv och brygglån. 

Finansieringsstrategi

att Koncernen har god tillgång till kapital på såväl kort som 
lång sikt. Randviken har därför som strategi att arbeta 
proaktivt med god framförhållning mot olika kreditgivare 

avseende på såväl varierande kapital- och räntebindning 

Räntebärande finansiering
Koncernens räntebärande skulder uppgick vid rapport-
periodens slut till 3 933 miljoner kronor och utgjordes av 
fastighetssäkrade seniorlån om 2 720 miljoner kronor, 

-
joner kronor samt byggnadskreditiv om 129 miljoner kro-
nor. Den stora ökningen av låneportföljens volym under 
det fjärde kvartalet förklaras av de förvärv som fullföljts 

förvärvs lån, brygglån och byggnadskreditiv. Vid rapportpe-
riodens utgång var Randvikens största kreditgivare Swed-

Finansiella riktlinjer

 
kopplat till nettobelåningsgrad, soliditet och ränte-
täckningsgrad. Banklånen är upptagna mot sedvanliga 
säkerheter såsom bland annat pant i fastigheter, pant över 
aktier och i förekommande fall borgensåtaganden från 
moderbolaget. Avtalen kan även innehålla informations- 

kovenanterna innebär restriktioner kring belåningsgrad, 
räntetäckningsgrad och soliditet. Efterlevnaden av Koncer-

nanter övervakas löpande och rapporteras till styrelsen  
på kvartalsbasis.

jämte faktiskt utfall per rapportperiodens slut presenteras 
ovan.

Kapital- och räntebindning
Per 31 december 2021, uppgick den genomsnittliga  
kapitalbindningstiden för Koncernens låneportfölj till 

 
nedan. Banklån som förfaller inom tolv månader  

 
den största delen.

-
ner kronor löpte med fast ränta och ett lån om 114 miljo-
ner kronor var till del säkrat med ett ränteswapavtal. Efter 
31 december 2021 har nya ränteswap-avtal motsvarande 
total cirka 23 procent av Randvikens totala ränteriskexpo-
nering tecknats. Den genomsnittliga räntebindningstiden 
uppgår därefter till cirka 1 år.

Finansieringskostnader
Genomsnittlig ränta för Koncernens räntebärande bank-

Finansiella riskbegränsningar
Mål Utfall 2021

Nettobelåningsgraden ska understiga 65% 
över tid 56%

Räntetäckningsgraden ska överstiga 2,0 x 
över tid. 2,7 x

Soliditeten ska överstiga 35%  
över tid. 39%

Förfallostruktur lån

mkr
Genomsnittlig 

ränta, % Andel, %

< 1 år 634 3,20 16

1–2 år 141 2,59 4

2–3 år 1 679 1,85 43

3–4 år 1 480 2,12 38

> 4 år – – 0

Totalt 3 933 2,20 100

Kapitalstruktur

Räntebärande Skulder, 57% (3 933 mkr)
Fritt eget kapital, 29% (2 011 mkr)
Aktiekapital, 10% (661 mkr)
Övriga skulder, 2% (172 mkr)
Uppskjuten skatt, 2% (109 mkr)
Minoritetsintresse, (5 mkr)

Totalt

6 891 
mkr
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Fruängen 9,
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Verksamhet och organisation
Randviken Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag 

att aktivt arbeta med intelligent teknik för att uppnå mer 

uttalad tillväxtstrategi där fokus är att förvärva fastigheter 

 

Moderbolaget

-
nisation bestod per 31 dec 2021 av 5 (6) personer som 

 
börsnoterade bolaget såsom rapportering och aktie-

Förvaltningsberättelse

Styrelsen och verkställande direktören för Randviken Fastigheter AB (publ),  
org. 556776-3213, avger härmed årsredovisning och koncernredovisning  
för räkenskapsåret 2021. 

Koncernens resultat och finansiella ställning
Då koncernen bildades den 16 juni 2021 avser verksam-

 

Resultaträkning
• 

• 

• 

• Värdeförändringar på förvaltningsfastigheter uppgick 

• Årets resultat efter skatt hänförligt till moderbolagets 
 

Balansräkning 
• Verkligt värde på förvaltningsfastigheter uppgick till  

• Koncernens uppskjutna skattefordringar uppgick till  
 

underskottsavdrag i moder bolaget och dotterbolaget 

• Koncernens uppskjutna skatteskuld uppgick till cirka 
 

•  
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Väsentliga händelser under året
• Teknikbolaget Raybased Holding AB (publ) ingick den 

innehållandes 35 st fastigheter med ett underliggande 

• 

 Randviken Fastigheter AB (publ) och verksamheten 

• Randviken har under resten av året förvärvat  ytterligare 
19 fastigheter till ett underliggande fastighetsvärde om 

• 

• Två nya JV-bolag har skapats för att accelerera Randvikens 
 

• 

• Två börsnoteringsprocesser har genomförts under  
det andra halvåret; en omnotering på NGM till följd  
av det omvända förvärvet av Raybased Holding samt 

Market där Randvikens aktie handlas från och med  

Väsentliga händelser efter årets utgång
• Efter den 31 december 2021 har Randviken förvärvat 

ytterligare tio fastigheter till ett överenskommet fastig-

-

Förväntningar avseende framtida utveckling

Randviken avser under kommande år att fortsätta arbeta 
mot de uppsatta tillväxt- och avkastningsmål som styrelsen 

• Fastighetsvärde om 20 mdr kr senast vid utgången  
av 2025

•  
aktie om 15 procent över en femårsperiod

• Tillväxt i förvaltningsresultatet jämfört med  

Trots att omvärldsklimatet under 2021 i stor utsträck-
ning påverkades av COVID-19- pandemin påverkades 

Hyresförlusterna var på mycket låg nivå och efterfrågan 

perspektiv bedöms Randvikens fastighetsportfölj ha god 

Invasionen av Ukraina och den efterföljande geopolitiska 
krisen i Europa har fram tills nu inte nämnvärt påverkat 

-

Hållbarhetsrapport
Randviken omfattas ej av kraven på formell hållbarhets-

 
För information om Bolagets hållbarhetsarbete hänvisas  
i stället till separat sektion Hållbarhet och digitalisering på 

Förslag till vinstdisposition
 

kapital i moderbolaget Randviken Fastigheter AB (publ) 

 

Vinstdisposition
Belopp i kr 31 dec 2021

Fritt eget kapital

Överkursfond 1 676 367 100

Balanserat resultat –26 562 448

Årets resultat –65 733 659

Summa fritt eget kapital 1 584 070 993

 

Balanseras i ny räkning 1 584 070 993

Summa 1 584 070 993
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Risker och riskhantering

Risk Riskbeskrivning Riskhantering

STRATEGISKA RISKER

Värderingsrisker Risken för lägre marknadsvärden på Genom att proaktivt arbeta med att hyra ut vakanta lokaler 

Transaktionsrelaterade  
risker

Risken för framtida bortfall av hyresintäk-

tillkommer risker kopplat till eventuella 

Projektrisker Investeringsbeslut föregås av noggrann analys och due 

-

Tillväxtrisker Risken kopplat till att Bolaget inte växer 
enligt förväntningarna med negativa 

Tillgång till nya fastigheter och projekt samt tillgång till såväl 

i syfte att marknadsföra Bolaget till nya intressenter för att 

OPERATIVA RISKER

Intäktsrisk Risken för lägre hyresintäkter till följd av 
omförhandlingar på sämre villkor eller 

Genom att målmedvetet och proaktivt arbeta för att ingå 
längre hyresavtal i den mån det är möjligt samt genom 

Randviken för att skapa en utjämnad förfallostruktur 

Driftskostnadsrisk Risken för högre taxebundna driftkostna-
-

Randviken arbetar aktivt med sina leverantörer av drifts- och 
underhållskostnader i syfte att genom avtalsförhandlingar 

Hyresgästerna är dock enligt hyresavtalen i många fall 
ansvariga för att täcka merparten av de fastighetsrelaterade 
kostnaderna vilket naturligt minskar risken för högre 

Skatterisker Risken för förändringar i skattelagstiftning-

fastighetskatt samt beskattning av reali-
sationsvinst vid försäljning av fastigheter 

Risken begränsas genom en balanserad hantering av 
skattefrågor samt god kompetens och erfarenhet hos 
företagsledning och andra medarbetare som hanterar 

IT- och informations-
säkerhetsrisk

Risken för att Randviken råkar ut för Randvikens IT-funktion är outsourcad till en extern IT- 
leveran tör med god erfarenhet och kompetens inom  
IT- och informationssäkerhet vilket bedöms minska  

Risker kopplat till intern 
kontroll 

För att minska risken för fel i rapportering till t ex aktiemark-

miljö för intern kontroll samt erfaren personal med god 

Risker kopplat till  
regelefterlevnad 

Bolagets medarbetare har god kompetens och kunskap 
gällande lagar och regleringar inom sina respektive verksam-

för att hålla sig uppdaterade med förändringar i lagar och 
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Risk Riskbeskrivning Riskhantering

FINANSIELLA RISKER

Likviditets- och  Likviditetsrisk är risken kopplat till att ny 

kan erhållas till ekonomiskt försvarbara strategi att arbeta proaktivt med god framförhållning mot 

låneportfölj med avseende på såväl varierande kapital- och 

Ränterisk Risken att räntekostnaderna ökar i 
betydande omfattning vilket ger negativa 
konsekvenser på Koncernens intjäning och 

Kreditrisk Förvaltningsorganisationen arbetar nära hyresgästerna för 
-

prövning görs vid ingående av nya relationer och i vissa fall 

Randviken har ett stort antal hyresgäster och hyreskontrakt 

HÅLLBARHETSRISKER

Medarbetarrisk Risken för förlust av nyckelmedarbetare 
med negativ påverkan på Bolagets tillväxt 

Randviken arbetar aktivt för att erbjuda sina medarbetare 
-

för påverkan på verksamheten om en nyckelmedarbetare 
avslutar sin anställning har Bolaget goda rutinbeskrivningar 

Miljörisk kopplat till  
föroreningar

Risken för kostnader kopplat till sanering 
av förorenad mark på någon av Bolagets 

Som del av due diligence- processen i samband med förvärv 
av nya fastigheter kontrolleras alltid huruvida det bedrivits 

Randviken bedriver idag ingen verksamhet som kräver 

Risk kopplat till  
klimatpåverkan

Risken för skador på Bolagets fastigheter 
orsakade av förändrade klimatförhållan-

risken kopplat till att politiska beslut 
som följd av klimatförändringarna kan 
komma att påverka Randvikens kostnader 

Fastigheternas eller investeringarnas känslighet för 
klimatpåverkan analyseras alltid i samband med analys och 

-

Hållbarhetsarbetet kopplat till miljö och klimatpåverkan är 
ett högt prioriterat område inom både investerings- och 



40 Randviken Fastigheter AB – Årsredovisning 2021

Bolagsstyrningsrapport

Randviken Fastigheter AB (publ) (”Randviken”) är ett svenskt aktiebolag noterat på  

Nasdaq First North Premier Growth Market. Randvikens ägare styr bolaget direkt och  

indirekt genom olika beslutssystem. I denna bolagsstyrningsrapport som avser verksam-

hetsåret 2021 redogörs för de väsentliga bolagsstyrningssystemen inom Randviken.

Bolagsstyrningen inom Randviken
Randvikens aktier är upptagna till handel på Nasdaq First 

-

inte alltid måste följas och att det inte alltid är felaktigt att 

-
lar det beslutssystem genom vilket ägarna direkt eller 

-

Bolagsstyrningen inom Randviken uppfyller de krav som 

Kod för Bolagsstyrning (med de avvikelser som anges  

Avvikelser från Koden
Suppleant

Valberedning

Mot bakgrund av att Randviken först sedan noteringen  
 

16 december 2021 tillämpar Koden har bolagsstämman 
varken utsett valberedningens ledamöter eller angivit prin-

de röstmässigt starkaste aktieägarna i Randviken per den 

-
terat i en valberedning inför årsstämman 2022 vars sam-

Bolagsordning
Bolagets nu gällande bolagsordning antogs vid bolags-

Randviken Fastigheter AB (publ) och styrelsen har sitt säte 

Bolagsstämman

Vid bolagsstämman ges samtliga aktieägare möjlighet att 
 

styrelse och revisorer samt fattar beslut om ersättning till 
styrelse och revisor och riktlinjer för ersättning till ledning 

-
mande fall om bolagsordningen och ändringar i aktiekapi-

från räkenskapsårets slut fattas beslut om fastställande 

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna på bolags-

deltagande i bolagsstämman senast den dag som anges i 
-

stämmor personligen eller genom ombud och kan även 
 

Aktieägare är berättigade att rösta för samtliga aktier  

Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på 
bolagsstämman måste skicka en skriftlig begäran härom 
till styrelsen under den adress som meddelas på Bolagets 

styrelsen tillhanda senast en vecka före den tidpunkt då 

Årsstämma den 26 mars 2021
 

enligt lag obligatoriska ärendena beslutades om emissions-
bemyndigande (vilket redogörs för nedan under rubriken 

Extra bolagsstämma den 4 juni 2021

• -

• Ett bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om kvitt-
ningsemission i syfte att emittera aktier för att möjlig-

• Ett generellt bemyndigande för styrelsen att fatta beslut 
om emission av aktier (se under rubriken Bemyndig-
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• 

• 
och val av ny styrelse för tiden intill nästa årsstämma 

• Beslut om ett långsiktigt incitamentsprogram i form 
av teckningsoptioner till VD och övriga medlemmar 
av ledningsgruppen i Randviken Fastigheter samt till 

• 
namnet Raybased Holding AB (publ) ändrades till  

Extra bolagsstämma den 15 juni 2021

Extra bolagsstämma den 17 november 2021

besluta om att öka bolagets aktiekapital genom nyemis-
sion av högst 16 259 513 aktier (enligt närmare beskrivning 

Extra bolagsstämma den 20 december 2021

det beslutades om godkännande av styrelsens beslut om 
 

Bemyndiganden

-

ska i första hand användas för genomförande av förvärv 
-

-
sionsbeslut ska kunna fattas med eller utan avvikelse 
från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan 

utsträckning att det motsvarar en utspädning av det totala 

antal aktier som är utestående vid tidpunkten för genom-
förd registrering hos Bolagsverket av Kvittningsemissionen 
och sammanläggningen av aktier som beslutades av 

att öka Bolagets aktiekapital genom nyemission av högst 

med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt 

emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt 

Styrelsen
Randvikens styrelse skall enligt bolagsordningen bestå av 
lägst tre och högst sex ledamöter med lägst noll och högst 

bestämmelser om tillsättande och entledigande av styrel-

Randvikens styrelse består av sex ledamöter 

extra bolagsstämma den 4 juni 2021 och inträdde den 

Styrelsens arvode för 2021 framgår av not 5 i denna 

Styrelsens arbetsrutiner
Styrelsens uppgifter regleras av aktiebolagslagen och 

arbetsordning som styrelsen antar varje år i samband med 
-

ningen beskriver styrelsens arbetsuppgifter samt ansvars-
fördelningen mellan styrelsen och den verkställande  

-
struktion avseende ekonomisk rapportering fastställes  

Styrelsen ska enligt arbetsordningen sammanträda 
minst fem gånger per kalenderår utöver konstituerande 

behandlas vid dessa möten och vid det konstituerande 
-

-
tokollförda möten varav ett konstituerande möte och två 
ordinarie möten samt ett antal extrainsatta möten  

 
som hållits under perioden har rört omstöpningen av 

förvärv och omlistningen av bolagets aktier till Nasdaq 
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Styrelsearbetet leds av styrelsens ordförande som också 

avrapporterar bolagsledningen avseende koncernens 
-

sentliga projekt samt verkställigheten av beslut som styrelsen 

behandlas och beslutas av styrelsen i dess helhet varför inga 

Utvärdering av styrelsens arbete sker under ledning 
av styrelseordföranden på årlig basis och diskuteras i 

Valberedning
Valberedningen är ägarnas organ för beredning av stäm-

till uppgift att till årsstämman bereda och lämna förslag till 

-
liga aktieägares intressen och Koden innehåller regler om 

-

Verkställande direktör och övriga ledande  
befattningshavare
Den verkställande direktören är underordnad styrelsen 
och ansvarar för Bolagets löpande förvaltning och den 

-
ordningen för styrelsen och de instruktioner för verkstäl-
lande direktören och för den ekonomiska rapporteringen 

ansvarar också för att upprätta rapporter och sammanställa 
information från ledningen inför styrelsemöten och är 

verkställande direktören ansvarig för bolagets bokföring 
-

laget och ska följaktligen säkerställa att styrelsen erhåller 
tillräckligt med information för att styrelsen fortlöpande 

ska den verkställande direktören upprätta delegationsföre-

Samtliga beslut om ersättningar och anställningsvillkor för 
bolagets övriga personal fastställs av den verkställande 

Verkställande direktör ska hålla styrelsen kontinuerligt 

-

förhållande som kan antas vara av väsentlig betydelse för 

Revision
Revisorn skall granska bolagets årsredovisning och bok-
föring samt styrelsens och den verkställande direktörens 

styrelsemötet där beslut om fastställande av bokslut för 

Revisor(er) utses av årsstämman för en mandattid om 

-
Coopers AB med auktoriserade revisorn Magnus Thorling 
som huvudansvarig påskrivande revisor för tiden fram till 

Intern kontroll
Enligt den svenska aktiebolagslagen och Koden ansvarar 

avseende bolagets interna kontroll är upprättad i enlighet 

Kontrollmiljö
Styrelsen följer en skriftlig arbetsordning som revideras 
årligen och fastställs på det konstituerande styrelsemötet 

-

med det konstituerande styrelsemötet fastställer styrel-
sen även instruktionen för den verkställande direktören 

Styrelsen sammanträder enligt ett årligen fastställt 
schema och ska utöver konstituerande sammanträde 

Utöver dessa styrelsemöten kan ytterligare styrelsemöten 
sammankallas för att hantera frågor som inte kan hänskju-

har styrelseordföranden och verkställande direktören en 

För att upprätthålla och utveckla en väl fungerande 
kontrollmiljö har styrelsen fastställt ett antal grundläg-

-

instruktionerna för den verkställande direktören och för 

en fungerande kontrollmiljö en utvecklad struktur med 

att upprätthålla kontrollmiljön åvilar primärt den verkstäl-

bolagets CFO framlägger vid varje styrelsemöte som hålls 
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Riskbedömning och kontrollaktiviteter
Riskbedömningen innebär att en analys görs för att 

och de bedömningar företagsledningen har gjorts visar att 
dessa områden främst avser värdering av fastigheter och 

Fastigheter och därtill hörande projekt utgör den enskilt 
största posten i koncernens balansräkning vilket medför 

-

Kontrollaktiviteterna består av företagsledningens analys 

Information och kommunikation
En korrekt informationsgivning såväl internt som externt 

ska utbyta och rapportera relevant väsentlig informa-

 Randviken fastställt policys för informationshantering  

Styrning, övervakning och uppföljning
Styrelsen utvärderar och analyserar löpande den informa-

Vidare följer man upp revisorernas rapportering avseende 
deras granskning av koncernens interna kontroll och even-

Behov av internrevision
Den interna kontrollen bedöms vara ändamålsenlig för en 

företagsledningen gjort bedömningen att man i nuläget 
inte har behov av en särskild avdelad funktion för intern-

Aktiemarknadsinformation
-

och andra investerare som inte bara motsvarar Nasdaq 

-
årsrapporter över verksamheten kvartalsvis samt boksluts-

Randviken använder hemsidan för att snabbt kunna leve-

Aktien och aktieägare
Randvikens aktie är noterad på Nasdaq First North  

inte understiga 400 000 000 kr och inte överstiga  
 

i Bolaget berättigar innehavaren till en röst på bolags-
stämma och varje aktieägare har rätt att rösta för samtliga 

kapital uppgår till cirka 660 975 050 kronor fördelat på  

Följande direkta och indirekta aktieinnehav i bolaget 
per den 31 december representerar en tiondel eller mer 

• 

Årsstämma 2022
Årsstämma 2022 kommer att hållas den 29 april 2022 och 

och utomstående varvid aktieägarna i enlighet med 22 § 

genomförandet av bolags- och föreningsstämmor ska  
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1  Per den 31 dec 2021.

Styrelse

Tobias Emanuelsson
Född: 1978
Ordförande sedan 2021

samt dessförinnan grundare av 

Sitter för närvarande i styrelsen  

Utbildning: Idrottsgymnasium
Aktieinnehav i Randviken :  
4 753 705 st aktier indirekt  

Oberoende i förhållande till 
bolaget och bolagsledningen: Ja
Oberoende i förhållande till  
större aktieägare: Nej

Douglas Westerberg
Född: 1989
Ledamot sedan 2021

Group och ordförande för 
-

ledamot i Nötudden Capital med 
fokus på industriella förvärv samt 
tidiga investeringar i teknikbolag 

Utbildning: Ekonomi Kandidat-

Aktieinnehav i Randviken :  
5 106 059 st aktier indirekt  
genom bolag
Oberoende i förhållande till 
bolaget och bolagsledningen: Ja
Oberoende i förhållande till  
större aktieägare: Nej

Oskar Malmén
Född: 1986
Suppleant sedan 2021

Oskar är Investment Manager på 
Uddetorp Invest och vice VD på 

är styrelseordförande i skönhets-

Utbildning:  

Aktieinnehav i Randviken :   
3 000 st
Oberoende i förhållande till 
bolaget och bolagsledningen: Nej
Oberoende i förhållande till större 
aktieägare: Ja

Lars Tagesson
Född 1959
Ledamot sedan 2021

För närvarande senior rådgivare 
på Samhällsbyggnadsbolaget 

-

Tidigare medgrundare och COO 

Tidigare Vice VD och COO hos 
-

Utbildning: Grundskola
Aktieinnehav i Randviken : 
40 000 st
Oberoende i förhållande till 
bolaget och bolagsledningen: Ja
Oberoende i förhållande till  
större aktieägare: Ja

Einar Lindquist
Född: 1959
Ledamot sedan 2021

Över trettio års erfarenhet från 

inkluderande ledande befattningar 

-
 

Utbildning:

Aktieinnehav i Randviken : 0 st
Oberoende i förhållande till 
bolaget och bolagsledningen: Ja
Oberoende i förhållande till  
större aktieägare: Ja

Robin Rutili
Född: 1973
Ledamot sedan 2021

grundare av investmentbolaget 

Utbildning: BA International 

Aktieinnehav i Randviken :   
797 174 st aktier indirekt  
genom bolag
Oberoende i förhållande till 
bolaget och bolagsledningen: Ja
Oberoende i förhållande till  
större aktieägare: Ja

Fredrik Brodin
Född: 1967
Ledamot sedan 2021

Stendörren samt för Cartera AB 

Tidigare medgrundare för fastig-

Utbildning:
Aktieinnehav i Randviken :   
26 325 st aktier
Oberoende i förhållande till 
bolaget och bolagsledningen: Ja
Oberoende i förhållande till större 
aktieägare: Ja
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Ledning

Gustaf Segerborg
Född: 1987
VD sedan juni 2021

Gustaf arbetade tidigare på norska 
oljefonden (NBIM) i London där han 
var delaktig i att bygga upp fondens 

 
arbetade Gustaf som transaktions-

-

Gustaf har en omfattande erfarenhet från 
fastighetsförvaltning och transaktioner 
och var tidigare transaktionschef på 

Utbildning:

Aktieinnehav i Randviken :  
217 392 st aktier indirekt genom bolag 
samt 320 000 teckningsoptioner

Jakob Paljak
Född: 1987
COO sedan september 2021

Tidigare Sverigechef på Round Hill Capital 
och dessförinnan fastighetschef vid 

utveckling och transaktioner från den 

Utbildning: Civilingenjör Samhälls-

Aktieinnehav i Randviken : 15 000 st 
aktier samt 160 000 teckningsoptioner

Anton Jansson
Född: 1991
Transaktionschef sedan juni 2021

Har tidigare arbetat på fastighetsfondför-
valtaren Savills Investment Managements 
nordiska kontor med fokus på fastigheter i 

God erfarenhet från transaktioner och 
analys av fastigheter och arbetade tidigare 
med transaktioner på Randviken och 

Utbildning: Master och kandidatexamen i 

Aktieinnehav i Randviken :   
65 218 st aktier indirekt genom bolag  
samt 160 000 teckningsoptioner

Emil Jansbo
Född: 1980
CFO sedan september 2021

för Norden vid Savills Investment 

Utbildning:

Aktieinnehav i Randviken :
160 000 teckningsoptioner

Cecilia Ekeblom
Född: 1971
Ekonomichef sedan juni 2021

Tidigare CFO på Nordika Fastigheter  
och omfattande konsulterfarenhet  

 
 

Utbildning:

Aktieinnehav i Randviken : 
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Nyckeltal koncernen

16 jun–31 dec 
2021

1 okt–31 dec 
2021

1 jul–30 sep 
2021

16 jun–30 jun 
2021

FASTIGHETSRELATERADE

6 401 6 401 3 047 2 912

13 616 13 616 17 354 16 584

54 54 38 38

470 470 176 176

94 94 94 93

92 92 93 93

80 78 82 86

FINANSIELLA

2 781 2 781 1 567 1 477

37 20 17 0

338 187 72 78

23 12 9 1

56 56 49 49

61 61 55 55

39 39 45 46

AKTIERELATERADE

44 065 44 065 29 563 29 563

31 423 33 615 29 563 27 641

1)

 
kr per aktie 

 
kr per aktie efter utsprädning1)

1)  Efter teoretisk utspädning med 821 000 aktier till följd av utestående teckningsoptioner till ledningsgrupp och nyckelpersoner 
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Resultaträkning för koncernen

Tkr Not 16 jun–31 dec 2021

Hyresintäkter 2 100 784

Fastighetskostnader 3 –19 727

Driftnetto 81 057

Central administration –18 370

Finansiella intäkter 6 16

Finansiella kostnader 7 –25 573

Förvaltningsresultat 37 130

Transaktions- och omstruktureringskostnader –24 428

8 –61 186

Resultat före värdeförändringar –48 484

Värdeförändringar förvaltningsfastigheter 12 519 637

9 –17

Resultat före skatt 471 136

Aktuell skatt 10 –1 861

Uppskjuten skatt 10 –114 816

Periodens resultat från kvarvarande verksamhet 354 459

Resultat från avvecklad verksamhet 11 –11 472

Periodens resultat 342 987

338 030

 
4 957

 
I koncernen å

   

Räkenskaper
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Tkr Not 31 dec 2021

TILLGÅNGAR
Förvaltningsfastigheter 12 6 400 601

Nyttjanderätt tomträttsavtal 13 31 135

Innehav redovisade enligt kapitalandelsmetoden 14 196

Maskiner och inventarier 15 190

Immateriella tillgångar 16 10

Uppskjuten skattefordran 17 27 317

18 25 687

Summa anläggningstillgångar 6 485 136

Kundfordringar 19 12 585

Övriga fordringar 14 164

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 17 486

Likvida medel 362 085

Summa omsättningstillgångar 406 320

TOTALA TILLGÅNGAR 6 891 456

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Aktiekapital 660 975

Övrigt tillskjutet kapital 1 672 563

Balanserat resultat 338 030

4 968

Summa eget kapital 20 2 676 536

Räntebärande skulder 21 3 233 520

Uppskjutna skatteskulder 22 109 458

Leasingskuld 13 31 135

Summa långfristiga skulder 3 374 113

Skulder

Räntebärande skulder 21 699 890

Leverantörsskulder 21 038

Aktuella skatteskulder 10 938

Övriga skulder 28 113

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 23 80 828

Summa kortfristiga skulder 840 807

TOTALT EGET KAPITAL OCH SKULDER 6 891 456

Balansräkning för koncernen1)

för motsvarande perioder före gående år
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Rapport över förändringar i koncernens egna kapital

Tkr Aktiekapital
Övrigt tillskjutet 

kapital
Balanserat

 resultat

Innehav utan 
bestämmande 

 
Summa  

Eget kapital

Ingående balans 15 juni 2021 11 050 82 370 –76 228 – 17 192

–6 062 15 042 8 980

Nyemission 649 925 1 650 725 2 300 650

Emissionskostnader –56 728 –56 728

399 216 4 968 404 184

Teckningsoptioner 2 258 2 258

Utgående balans 31 dec 2021 660 975 1 672 563 338 030 4 968 2 676 536
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1)

Tkr Not 16 jun–31 dec 2021

Den löpande verksamheten

Förvaltningsresultat 37 130

Transaktions– och omstruktureringskostnader –24 428

Betald inkomstskatt – 8 151

4 551

Förändringar i rörelsekapital

–44 234

126 844

87 161

Investeringar i immateriella anläggningstillgångar 16 –10

Investeringar i förvaltningsfastigheter –4 537 715

Investeringar enligt kapitalandelsmetoden 14 –196

Avveckling av verksamhet 11 -14 776

–4 552 697

Nyemission 893 273

Lämnade teckningsoptioner 938

Upptagna lån 3 952 813

Amortering av skuld –19 403

4 827 621

362 085

Likvida medel vid periodens början –

Likvida medel vid periodens slut 362 085
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1)

Tkr Not 2021 2020

Nettoomsättning 13 760 4 093

Övriga rörelseintäkter 3 718 –

Summa rörelseintäkter 17 478 4 093

Övriga externa kostnader –22 289 –5 614

5 –7 457 –571

Rörelseresultat –12 268 –2 092

Resultat från andelar i koncernföretag 24 –57 906 –

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 6 2 349 1 980

Räntekostnader och liknande resultatposter 7 –168 –294

–55 725 1 686

Resultat före skatt –67 993 –406

Aktuell skatt 10 – –

Uppskjuten inkomstskatt 10 2 260 87

Periodens resultat –65 733 –319
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Tkr Not 31 dec 2021 31 dec 2020

TILLGÅNGAR
Immateriella tillgångar 16 10 –

Andelar i koncernföretag 24 1 203 649 11 450

Långfristiga fordringar koncernföretag 101 765 42 670

Räntebärande långfristiga fordringar 18 1 320 –

Uppskjuten skattefordran 17 12 059 9 799

Summa anläggningstillgångar 1 318 803 63 919

Kortfristiga fordringar koncernföretag 733 169 –

Övriga kortfristiga fordringar 2 167 1 599

Likvida medel 205 959 1 173

Summa omsättningstillgångar 941 295 2 772

SUMMA TILLGÅNGAR 2 260 098 66 692

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital 660 975 11 050

Fritt eget kapital 1 584 071 53 549

Summa eget kapital 2 245 046 64 599

Skulder

Kortfristiga skulder koncernföretag 1 392 –

Övriga kortfristiga skulder 13 660 2 092

Summa kortfristiga skulder 15 052 2 092

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 2 260 098 66 692

Balansräkning för moderbolaget
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Rapport över förändringar i moderbolagets egna kapital

Tkr Aktiekapital Överkursfond
Balanserat 

resultat Årets resultat
Summa 

Eget kapital

Ingående balans 1 jan 2020 3 683 65 932 –26 192 –2 308 41 114

Nyemission 7 367 16 438 23 805

– Årets resultat –2 308 2 308 –

Årets resultat –319 –319

Utgående balans 31 dec 2020 11 050 82 370 –28 501 –319 64 599

Ingående balans 1 jan 2021 11 050 82 370 –28 501 –319 64 599

Årets resultat –319 319 –

Nyemission 649 925 1 650 725 2 300 650

Emissionskostnader –56 728 –56 728

Lämnade teckningsoptioner 2 258 2 258

–65 733 –65 733

Utgående balans 31 dec 2021 660 975 1 676 367 –26 562 –65 733 2 245 046
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Tkr Not 2021 2020

Rörelseresultat –12 268 –2 092

Erhållen ränta 2 349 1 980

Erlagd ränta –168 –294

 
före förändring av rörelsekapital –10 087 –406

Förändringar i rörelsekapital

–568 723

11 568 385

Summa förändringar i rörelsekapital 11 001 1 108

914 702

Investeringar i immateriella tillgångar 16 –10 –

Lämnade aktieägartillskott –90 046 –

Förvärv av dotterbolag –75 –

Lämnade teckningsoptioner 938 –14 688

–89 193 –14 688

Nyemission 893 273 23 805

–600 206 –

Konvertibla lån – –10 000

293 066 13 805

204 787 –181

Likvida medel vid periodens början 1 173 1 354

Likvida medel vid periodens slut 205 959 1 173
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Not 1 Redovisningsprinciper

Från och med delårsrapport januari till juni 2021 upprättar 
Randviken Fastigheter AB (publ) sin koncernredovisning i enlighet 

Alla belopp är redovisade i tusentals kronor (tkr) om inget 
 

31 december för resultatrelaterade poster och 31 december 

perioden 1 januari – 31 december för resultatrelaterade poster 

Årsrapporten har upprättats med antagande om fortsatt drift 

SAMMANFATTNING AV VIKTIGA 
REDOVISNINGSPRINCIPER

Grund för rapporternas upprättande
Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med Internatio-
nal Financial Reporting Standards (IFRS) sådana de antagits av 
EU samt RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för koncernen 

-

Förvärvet har redovisats i enlighet med principerna för omvänt 
-

förutom Förvaltningsfastigheter och derivatinstrument vilka 

De viktigaste redovisningsprinciperna som tillämpats när 

Att upprätta rapporter i överensstämmelse med IFRS kräver 
användning av en del viktiga uppskattningar för redovisnings-

är komplexa eller sådana områden där antaganden och upp-
skattningar är av väsentlig betydelse för koncernredovisningen 

Moderbolagets redovisning är upprättad i enlighet med RFR 2 

de fall moderbolaget tillämpar andra redovisningsprinciper än 
koncernen anges detta separat i slutet av detta redovisnings-

Kritiska bedömningar
För att upprätta redovisningen i enlighet med IFRS krävs att 
företagsledningen gör bedömningar och antaganden som 

historiska erfarenheter samt andra faktorer som bedöms vara 

kan skilja sig från dessa bedömningar om andra antaganden 

förvaltningsfastigheter kan bedömningar och antaganden få en 
-

anges vanligtvis vid fastighetsvärdering ett osäkerhetsintervall 

bedömningar som har gjorts framgår av separat avsnitt om 

Noter

Funktionell valuta och rapporteringsvaluta 
Moderbolagets funktionella valuta är svenska kronor som även 

Anläggningstillgångar och långfristiga skulder består av belopp 
som förväntas återvinnas eller betalas mer än tolv månader från 

består av belopp som förväntas återvinnas eller betalas inom 

Nya eller ändrade redovisningsstandarder
Inga nya standarder eller tolkningar som träder i kraft efter 
räkenskapsår som börjar 1 januari 2022 har tillämpats i denna 

Koncernredovisning
Koncernföretag är företag som Randviken Fastigheter AB (publ) 

-
nerat för eller har rätt till rörlig avkastning från sitt engagemang 

Koncernredovisningen upprättas enligt förvärvsmetoden vil-

fastställt som skillnaden mellan tillgångars och skulders verkliga 

ingår under året förvärvade eller avyttrade koncernbolag endast 

-

Tillgångsförvärv kontra rörelseförvärv

-

bolagets eventuella förvaltningsorganisation och administration 

Vid efterföljande värdering av förvärvad fastighet till verkligt 
värde kommer skatterabatten helt eller delvis att ersättas av en 

med skatterabatt uppkommer en negativ värdeförändring 

Andelar i intresseföretag och joint venture
Ett bolag redovisas som innehav redovisade enligt kapitalan-
delsmetoden då Randviken innehar minst 20 procent och max 

-
rangemang genom vilka de parter som har ett gemensamt 

vilket innebär att det koncernmässigt bokförda värdet av inne-
haven justeras med Randvikens andel av årets resultat samt med 
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Intäktsredovisning
Koncernens intäkter består i allt väsentligt av hyresintäkter som 

Hyresintäkter
Hyresintäkter som ur ett redovisningsperspektiv även benämns 

-

I hyresintäkterna ingår förutom lokalhyran även tilläggs-

Förskottshyror redovisas som förutbetalda hyresintäkter
Rabatter har i förekommande fall reducerat de redovisade 

Finansiella intäkter

Finansiella intäkter redovisas i resultaträkningen den period 

Övriga rörelseintäkter
Övriga rörelseintäkter avser intäkter från sekundära aktiviteter 
inom ordinarie verksamhet såsom till exempel realisations-

Övriga rörelseintäkter redovisas i resultaträkningen den 

Fastighets-, Förvaltnings- och Administrationskostnader 
Koncernens kostnader består i huvudsak av fastighetskostnader 

Fastighetskostnader
Fastighetskostnader utgörs av kostnader som uppkommer i 
samband med fastighetsförvaltning och redovisas i den period 

I begreppet fastighetskostnader ingår både direkta och indirekta 

Central administration
Kostnader för central administration utgörs av kostnader för 
koncerngemensamma funktioner samt ägande av koncernens 

samt kostnader för att upprätthålla börsnotering ingår i central 

avskrivning av övriga immateriella och materiella anläggnings-

Finansiella kostnader
Finansiella kostnader avser ränta och andra kostnader som upp-
kommer i samband med upptagande av lån samt hela kostnaden 

Transaktionskostnader
Transaktionskostnader hänförliga till förvärv av förvaltnings-
fastigheter via bolag som redovisas till verkligt värde via 
resultaträkningen kostnadsförs direkt i resultaträkningen under 

Förvaltningsfastigheter
Randvikens fastigheter innehas i syfte att generera hyresintäkter 

-

direkt hänförliga transaktionskostnader och därefter till verkligt 

Tillkommande utgifter aktiveras då det är sannolikt att koncer-
nen erhåller ekonomiska fördelar i framtiden förknippade med 

Värdering
Verkligt värde utgörs av marknadsvärdet som baserar sig på 
det mest sannolika priset vid en försäljning med en normal 

Randviken genomför kvartalsvisa fastighetsvärderingar av varje 
enskild fastighet i syfte att ta fram det bedömda marknadsvär-

och i enlighet med dessa värderas samtliga fastigheter externt 

fall där fastighetens värde väsentligt skiljer sig från den senaste 
externa värderingen och att det gör att en intern värdering blir 

 

De externa värderingarna utförs av samhällsbyggarna 

-

Marknadsvärdena bedöms med hjälp av en avkastningsbase-

Lokalhyreskontrakt med en utgående hyra som har bedömts 
vara marknadsmässig har antagits förlängas på oförändrade 

övriga lokalhyror justeras till en bedömd marknadsmässig hyres-

-

av jämförbara objekt och har skett med hänsyn till objektets 

Kalkylränta och direktavkastningskrav är baserade på 
värderarnas erfarenhetsmässiga bedömningar av marknadens 

värderingsföretagen haft tillgång till samtliga gällande lokal-

med avseende på värdenedgång närhelst händelser eller 
förändringar i förhållanden indikerar att det redovisade värdet 

av tillgångens verkliga värde minskat med försäljningskostnader 

föreligger och det har skett en förändring i de antaganden som 
-

Materiella anläggningstillgångar

med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella 

Not 1 Redovisningsprinciper, forts.
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Finansiella instrument
Finansiella instrument är varje form av avtal eller kontrakt 

aktiv marknad baseras på marknadsvärderingar utifrån aktuell 

Likvida medel
Likvida medel inkluderar banktillgodohavanden och andra kort-
fristiga likvida placeringar som lätt kan omvandlas till kontanter 

Likvida medel redovisas till nominellt värde och redovisat värde 

Kundfordringar och lånefordringar
Kundfordringar är belopp som ska betalas av kunder i den löpan-

-

Kundfordringar och lånefordringar redovisas inledningsvis till 

Leverantörsskulder

-

Upplåning och låneskulder
Upplåning och låneskulder avser kredit och rörelseskulder och 

ovillkorlig rätt att skjuta upp betalning av skulden i åtminstone 
-

dovisas i balansräkningen på likviddagen och upptas till upplupet 

och transaktionskostnader) redovisas i resultat räkningen i den 

objektiva bevis för att nedskrivningsbehov föreligger för en 

För kategorin kundfordringar och lånefordringar beräknas 
nedskrivningen som skillnaden mellan tillgångens redovisade 

-

Om nedskrivningsbehovet minskar i en efterföljande period 
och minskningen objektivt kan hänföras till en händelse om 

-
föringen av den tidigare redovisade nedskrivningen i koncernens 

Övriga omsättningstillgångar

Aktuell och uppskjuten skatt
Skattekostnaden utgörs av summan av aktuell skatt och 

Aktuell skatt beräknas på det skattepliktiga resultatet 
för perioden och redovisas som en intäkt eller kostnad i 

redovisade resultatet i resultaträkningen då det har justerats för 

Koncernens aktuella skatteskuld beräknas enligt de skatte-

som skall betalas eller erhållas justeras med eventuell skatt från 

Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden på 
alla temporära skillnader som uppkommer mellan redovisade 

skattefordringar och uppskjutna skatteskulder värderas i balans-
räkningen till nominella belopp och enligt de skatteregler och 

temporära skillnader som utgör grund för redovisning av 

• Förvaltningsfastigheter

• Underskottsavdrag

Uppskjuten skatteskuld består främst av temporära skillnader 
mellan överenskommet fastighetsvärde vid förvärvstidpunkten 

Uppskjutna skattefordringar avser främst underskottsavdrag 
och redovisas endast i den omfattning det är troligt att beloppen 

Ersättningar till anställda

sjukfrånvaro med mera samt pensioner redovisas i takt med 

Pensionsförpliktelser

Randviken fastställda avgifter till en separat oberoende juridisk 

Koncernens resultat belastas för kostnader i takt med att 

Incitamentsprogram
Inbetalningar av optionspremier i samband med incitaments-

Eventuell inlösen av utestående optionsprogram regleras direkt 

Avsättningar
Avsättningar är en tillförlitlig uppskattning av ett belopp som 

-
ning av skulden kan skjutas fram i upp till tolv månader efter 

Leasing
Koncernen som leasegivare
Förvaltningsfastigheter leasas till hyresgäster under operationel-

Hyresintäkter från operationella leasingavtal där koncernen är 
-

inga andra rörliga leasingbetalningar som beror på ett index eller 

Not 1 Redovisningsprinciper, fots.
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Koncernen som leasetagare
Avtal där Randviken är leasetagare utgörs huvudsakligen 

tomträttsavtal utifrån premissen att avtalen är eviga och en 

Avvecklad verksamhet
En avvecklad verksamhet är ett dotterbolag som antingen har 

Utländsk valuta
Transaktioner i utländsk valuta omräknas till svenska kronor 

som inte medfört in- eller utbetalningar samt för intäkter och 
-

Redovisningsprinciper i moderbolaget

har moderbolaget övergått till att tillämpa RFR 2 Redovisning 

för 2020 upprättades i enlighet med årsredovisningslagen och 

• Redovisningsprinciperna i moderbolaget överensstämmer i 

• Intäkter från koncerngemensamma tjänster redovisas enligt 
IFRS 15 som baseras på att intäkten redovisas när kontrollen 

• -

koncernmässiga värde sker nedskrivning som belastar 

-

• Utdelning redovisas när rätten att erhålla betalning bedöms 

• Intäkter från försäljning av dotterbolag redovisas då risker och 

• 

Aktieägartillskott förs direkt mot eget kapital hos mottagaren 
och aktiveras som aktier i Dotterbolag hos givaren i den mån 

• 

• 

• 

garantier innebär att bolaget har ett åtagande att ersätta 
innehavaren av ett skuldinstrument for förluster som denne 
ådrar sig på grund av att en angiven gäldenär inte fullgör 

Not 2 Hyresintäkter

De totala hyresintäkterna för koncernen uppgick till 101 mkr för 

avses erhållna hyresintäkter plus bedömd marknadshyra för ej 

Förfallostrukturen och avtalade framtida hyresintäkter 

Löptider för hyresavtal

Årshyra

Förfalloår
Uthyrd Antal  

kontrakt 1) Mkr

2021 27 593 4 15 4

2022 31 367 16 36 9

2023 50 342 32 54 14

2024 60 853 27 62 16

>2025 262 179 65 230 57

TOTALT 432 333 144 397 100

Randviken hade per den 31 december 538 unika hyreskontrakt 

tecknade med 520 motparter varav de 10 största hyresgästerna 

Hyresgäst

Antal 
hyreskon-

trakt 1)

2

Capio Legevisitten AB 3

1

Tyresö Kommun 1

Momentum Group Services AB 1

BE Group Sverige AB 2) 1

ITAB Shop Concept Nässjö AB 1

Sveriges Domstolar 1

Quintus Technologies AB 2

1

Totalt antal kontrakt 14

Hyresintäkt för de tio största hyresgästerna, mkr 155

Hyresduration samtliga hyreskontrakt, år 3) 6,3

Moderbolaget har inget direkt ägande i någon fastighet och 

Not 1 Redovisningsprinciper, forts.
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Not 5 Anställda och personalkostnader

Medelantal anställda

Koncernen Moderbolaget

2021 2021 2020

Män 6 2 5

Kvinnor 2 0 1

Summa 8 2 6

Könsfördelning i styrelse och företagsledning 
Vid utgången av 2021 bestod styrelsen i moderbolaget av 

-

Ersättningsprinciper för ledande befattningshavare

 

Incitamentsprogram
Randviken har ett teckningsoptionsprogram för Bolagets 
ledningsgrupp och andra medarbetare i enlighet med det beslut 
om långsiktigt incitamentsprogram som antogs på bolagsstäm-

-

VD och ledande befattningshavare ska äga rätt till en möjlig 

Bolagets styrelse ska under våren varje år söka fastställa givna 
ramar för erhållande av bonus som den anställde kan förhålla sig 

och utgör inte lön och är således inte pensions- eller semester-

Uppsägning

För övriga ledande befattningshavare gäller tre månaders 
-

Pensioner

Tidigare befattningshavare
VD för perioden innan det omvända förvärvet sades upp per 

är i sin helhet reserverad i bokslutet för 2021 under resultat från 

Tidigare VD har genom ett konsultavtal erhållit en fast 

Not 3 Fastighetskostnader 

Randvikens fastighetskostnader utgörs av direkta fastighetskost-

och vatten är kostnader som i stor utsträckning vidarefaktureras 

Underhållskostnader består av löpande åtgärder för att upp-

fastigheternas taxeringsvärden som i huvudsak vidaredebiteras 

innebär att kostnader för tomträttsavgälder sedan dess 

Moderbolaget har inget direkt ägande i någon fastighet och 

Koncernen 2021

Fastighetsskötsel och driftskostnader 13 090

Reparations- och underhållskostnader 1 752

Fastighetsskatt 4 623

Kundförluster 262

Summa 19 727

Not 4 Kostnader för central administration

I centrala administrationskostnader ingår kostnader för 

För år 2021 fördelade sig kostnader för central administration 
på personalkostnader –8 mkr och övriga administrations-

Ersättning till revisorer
Koncernen och Moderbolaget 2021

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Revisionsuppdrag 2 182

Revision utöver revisionsuppdraget 303

Övriga tjänster 353

Summa 2 838

Moderbolaget 2020

Mazars Revisionsbyrå AB

Revisionsuppdrag 124

Summa 124
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Löner och andra förmåner

Koncernen Moderbolaget

2021 2021 2020

1 139 1 139 440

VD

Grundlön 878 878 –

Rörlig ersättning 1 137 1 137 –

Förmåner 0 0 3

Övriga ledande befattningshavare

Grundlön 1 016 1 016 –

Rörlig ersättning 681 681 –

Förmåner 40 40 –

Övriga anställda 1 148 825 –

Summa löner, arvode och förmåner 6 039 5 378 440

Pensionskostnader

VD 346 346 –

Övriga ledande befattningshavare 362 362 –

Övriga anställda 453 53 5

Summa pensionskostnader 1 161 761 5

Lagstadgade sociala kostnader inklusive löneskatt

Styrelsen 358 358 108

VD 611 717 1

Övriga ledande befattningshavare 567 567 –

Övriga anställda 577 272 1

Summa lagstadgade sociala kostnader inklusive 
löneskatt 2 112 1 914 110

Styrelsearvode
2021 2020

Tobias Emanuelsson Styrelseordförande sedan 4 juni 2021 162 –

Einar Lindquist Styrelseledamot sedan 4 juni 2021 162 –

Roberto Rutili Styrelseledamot sedan 4 juni 2021 162 –

Lars Tagesson Styrelseledamot sedan 4 juni 2021 162 –

Styrelseledamot sedan 4 juni 2021 162 –

Fredrik Brodin Styrelseledamot 190 108 

Jan Eriksson Styrelseledamot till 4 juni 2021 28 55

Lennart Olving Styrelseledamot till 4 juni 2021 28 78

Sverker Littorin Styrelseledamot till 4 juni 2021 28 66 

Ulrika Steiner Styrelseledamot till 4 juni 2021 28 66

Klas Gustafsson Styrelseledamot till 4 juni 2021 28 66

Summa styrelsearvode 1 140 439 

Not 5 Anställda och personalkostnader, forts.
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Not 6 Finansiella intäkter och liknande  
resultatposter

Koncernen Moderbolaget

2021 2021 2020

Ränteintäkter övriga 16 7 –

Ränteintäkter koncernbolag – 2 342 1 980

Utgående redovisat värde 16 2 349 1 980

Not 7 Finansiella kostnader och liknande 
resultatposter

Finansiella kostnader och liknande resultatposter

Koncernen Moderbolaget

2021 2021 2020

Räntekostnader banklån 23 062 – –

-
nader banklån 2 144 – –

203 163 278

Finansiell kostnad tomträtt 164 – –

– 5 16

Utgående redovisat värde 25 573 168 294

Den genomsnittliga låneräntan uppgick den 31 december 

och byggnadskreditiv som under de kommande månaderna 

lika förväntas räntekostnaderna att gå ner då krediterna med 

Not 8 Omvänt förvärv

Omvänt förvärv
Raybased Holding AB (”Raybased”) förvärvade fastighetsbolaget 
Randviken Förvärv AB i juni 2021 och bytte i samband med det 

för förvärvet emitterade Raybased 2 882 608 695 nya aktier till 

-
-

ren och blev redovisningsmässigt ett dotterbolag till Randviken 

legala förvärvaren blir det bolag som i koncernredovisningen 

betraktas därmed som den redovisningsmässiga förvärvaren i 

upprättades med utgångspunkt på värdet på Raybased per 

Framtida koncernredovisningar kommer att utgå från 
Randviken Förvärv AB som ett framtida redovisningsmässigt 

någon koncernredovisning kommer det under första året (2021) 

Förvärvskalkyl
Mkr

Köpeskilling uppgår till 

Mkr

Bokfört 
värde  

15 jun 2021 

Verkligt 
värde 

15 jun 2021

Immateriella anläggningstillgångar

Uppskjuten skattefordran 

Varulager

Kortfristiga fordringar

Förutbetalda kostnader

Kassa och Bank

Upplåning och övriga skulder

Bokfört värde nettotillgångar 17,2 12,5
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Not 9
Koncernen 2021

–17

Utgående redovisat värde –17

Randviken använder räntederivat för att erhålla önskad 

enligt kontraktens villkor och förfallodagar med utgångspunkt i 

För att fastställa verkligt värde används marknadsräntor 
för respektive löptid noterade på bokslutsdagen och allmänt 

Om den avtalade räntan avviker från marknadsräntan uppstår 
ett över- eller undervärde och värdeförändringen i perioden 

-
ring avses den värdeförändring som uppstått under räkenskaps-

är utgivaren av derivaten som tillhandahåller värderingsutlåtan-

förfall kommer derivatens marknadsvärde ha upplösts och 

Not 10 Skatt på årets resultat

I resultaträkningen fördelas skatten på aktuell och uppskjuten 

Aktuell skatt beräknas utifrån de enskilda bolagens skatte-
pliktiga resultat vilket ofta är lägre än det redovisade resultatet 

Det gäller främst möjligheten att nyttja skattemässiga avskriv-

fastigheter via bolag samt nyttjande av skattemässiga under-

Koncernen Moder bolaget

2021 2021 2020

Aktuell skatt

Aktuell skatt för året –1 861 – –

Summa –1 861 0 0

Uppskjuten skatt
Uppskjuten skatt avseende  
förvaltningsfastigheter

–107 
046 – –

Uppskjuten skatt avseende  
underskottsavdrag –6 292 2 260 87

Uppskjuten skatt avseende 
obeskattade reserver –1 616 – –

Uppskjuten skatt avseende 
temporära skillnader 138 – –

Summa –114 816 2 260 87

Summa skatt som belastar  
årets resultat –116 677 2 260 87

Koncernen 2021

Resultat före skatt 471 136

– 97 054

– 3 417

Transaktionskostnader över eget kapital 4 532

4 101

– 6 617

Ej avdragsgilla kostnader – 5 608

– 12 604

Summa skatt som belastar årets resultat – 116 677

Not 11 Avvecklad verksamhet

-
delade Bolaget sin avsikt att sluta med egen teknikutveckling och 

Dotterbolagets resultat har därmed redovisats som avvecklad 

Finansiell information 16 juni – 31 december avseende den 

Koncernen 2021

Intäkter 134

Kostnader –22 920

Resultat före skatt –22 786

Inkomstskatt 11 314

Resultat från avvecklad verksamhet –11 472

Nettominskning av likvida medel som  
genererats av dotterbolaget –14 776
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Not 12 Förvaltningsfastigheter

Anläggningstillgångar till verkligt värde
Koncernen 2021

Ingående balans per 1 januari –

Förvärv 5 752 655

Aktiverade tillkommande utgifter 128 309

Återläggning uppskjuten skatt 165 110

verkligt värde 354 527

Utgående redovisat värde 6 400 601

Randviken Fastigheter AB (publ) har genomfört en intern-
värdering av det fastighetsbestånd som ägs av Bolaget per  

-

Värderingsobjekten
Det totala marknadsvärdet (verkliga värdet) på Randvikens 

-
igheterna (”Värderingsobjekten”) är belägna i Stockholms- och 

är värderade av externa parter under 2021 och är besiktigade av 

Process och rutiner avseende fastighetsvärderingar
Randviken genomför kvartalsvis interna värderingar av Värde-
ringsobjekten under ett normalt verksamhetsår i samband med 

av externa parter som är av Samhällsbyggarna auktoriserade 

De interna värderingarna baseras på de externa värdering-

I tillägg till de årliga externa värderingarna har Bolaget som 
praxis att inhämta extern värdering om en värdeuppskrivning 
kan antas vara aktuell eller om en värdenedskrivning om mer än 

Huvudsakliga ställningstaganden vid  
fastighetsvärderingar
Bolaget har grundat sina marknadsvärdesbedömningar på 
analyser av försålda objekt i kombination med kunskaper 

deras sätt att resonera samt kännedom om marknadsmässiga 

de beräknade framtida intäkterna och kostnaderna analyserar 

driftnetton under en bestämd kalkylperiod och nuvärdesberäk-

Restvärdet beräknas genom att ett normaliserat driftnetto 
året efter kalkylperiodens slut divideras med ett bedömt 

och restvärde motsvarar marknadens krav på total avkastning 
och kan sägas bestå av en det bedömda direktavkastningskravet 

Direktavkastningskraven är baserade på jämförbara transaktio-
ner och inkluderar en bedömning gällande fastighetsrelaterad 

kravet och kalkylräntan baseras i allt väsentligt på den externa 

Den långsiktiga kalkylräntan som har tillämpats varierar 

Den bedömda direktavkastningen som ligger till grund för 
kalkylräntan och restvärdesberäkningen varierar mellan  

För det fall en hyresgäst uppenbart betalar en hyra som under-
stiger marknadsmässig hyra har en justering vid utgången av 

Därtill har eventuella anpassningskostnader och hyresrabatter 

-

Vakansgrader
Bolaget har baserat den aktuella vakansgraden på de faktiska 

-
grad som grundar sig på marknadsförhållanden i respektive 

-

Not 13 Nyttjanderätt tomträttsavtal

Randviken hade vid årets utgång 2 fastigheter upplåtna med 
 

 

Tomträtter
Koncernen 2021

Tillkommande 31 135

Summa 31 135
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Not 14 Innehav redovisade enligt kapitalandelsmetoden

Bolag Organisationsnummer Säte
Kapital   Antal 

andelar
31 dec 

2021

RandNyf Kanoten 10 
559262-0644 Stockholm 50 250 196

196

Moderföretaget 31 dec 2021

–

Investering 196

Utgående redovisat värde 196

Not 15 Maskiner och inventarier

Anläggningstillgångar
Koncernen 2021

Ingående balans per 1 januari –

Inköp 195

Avskrivningar –5

Utgående redovisat värde 190

Not 16 Immateriella tillgångar

Anläggningstillgångar
Koncernen och Moderbolaget 2021

Ingående redovisat värde –

Inköp 10

Utgående redovisat värde 10

Not 17 Uppskjuten skattefordran

Anläggningstillgångar
Koncernen Moder bolaget

2021 2021 2020

Outnyttjade underskottsavdrag 
för vilka uppskjuten 
skattefordran har redovisats 132 607 58 539 45 790

Potentiell skatteförmån,  
20,6 % (21,4%) 27 317 12 059 9 799

De outnyttjade underskottsavdragen hänför sig till moder-
bolaget Randviken Fastigheter AB (publ) och dotterföretaget 

Not 18
Anläggningstillgångar

Koncernen
Moder-
bolaget

2021 2021

Ingående redovisat värde – –

Upplupna hyresgarantier 24 367 –

Lån till personer i ledande ställning 1 320 1 320

Utgående redovisat värde 25 687 1 320

teckningsoptioner inom ramen för ett incitamentsprogram för 

Fordringar förfaller till betalning på det tidigare av (i) 15 mars 
2025 (ii) den dag optionerna löses in (iii) på dagen när Låntagaren 
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Not 19 Kundfordringar

Åldersfördelade fordringar
Koncernen 2021

Kortfristiga fordringar ej förfallna samt förfallna upp till 
30 dagar 11 436

Kundfordringar förfallna 30-60 dagar 279

Kundfordringar förfallna 60-90 dagar 419

Kundfordringar förfallna >90 dagar 901

Reserv för förväntade kreditförluster –450

Utgående redovisat värde 12 585

Reserv för förväntade kreditförluster
Koncernen 2021

Reserv vid årets början –

Årets reserveringar –450

Utgående redovisat värde –450

Bokfört värde på fordringar på hyresgäster överensstämmer med 

Kreditrisk 
Bolaget utför en årlig översyn av de största hyresgästernas 
kredit värdighet samt begränsar risken genom att inte exponera 

-

Vid nyteckning av hyreskontrakt tas kreditupplysning på 
hyresgästen och en bedömning av hyresgästens kreditvärde 

till störst del av moms- och skattefordringar där ingen risk för 

Not 20 Eget kapital och kapitalstruktur

Incitamentsprogram
Bolaget har under året utfärdat 821 000 teckningsoptioner till 

Nedanstående tabell visar fördelning av teckningsoptioner för 

Teckningsoptioner
Utestående 

optioner vid 
årets slut

VD 320 000

Övriga ledande befattningshavare 501 000

Summa 821 000

Bundet och fritt eget kapital i moderbolaget
Enligt svensk aktiebolagslag utgörs eget kapital av bundet (ej 

Till aktieägarna får endast utdelas så mycket att det efter utdel-

Vidare får endast vinstutdelning göras om det är försvarligt 

risker ställer på storleken av det egna kapitalet och bolagets och 

Not 21 Räntebärande skulder

till 3 933 mkr exklusive räntebärande skulder relaterade till 

-

-

31 dec 2021 Mkr
Genomsnittlig 

ränta,% 

< 1 år 634 16

1-2 år 141 4

2-3 år 1 679 43

3-4 år 1 480 38

> 4 år 0 0

Summa/genomsnitt 3 933 2,20 100

fast ränta och ett lån om 114 mkr var till del säkrat med ett ränte-

tecknats varför den genomsnittliga räntebindningstiden därefter 

Derivat

Not 22 Uppskjuten skatteskuld

Den uppskjutna skatteskulden består till största delen av 
temporära skillnader mellan redovisat och skattemässigt värde 

Koncernen 2021

Uppskjuten skatt hänförlig till förvaltningsfastigheter 107 045

Uppskjuten skatt hänförlig till obeskattade reserver 2 412

Utgående redovisat värde 109 458

Not 23 Upplupna kostnader och  
förutbetalda intäkter

Koncernen 2021

Förskottsbetalda hyror 45 806

Upplupna räntekostnader 10 511

Övrigt 24 511

Utgående redovisat värde 80 828
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Not 24 Andelar i koncernföretag

 

Redovisat värde
Antal indirekt ägda 

dotterföretag

Bolag Organisationsnummer Säte
Kapital   Antal 

andelar
31 dec 

2021
31 dec 

2020
31 dec 

2021 31 dec 2020

559206-4116 Göteborg 94 1 000 10 990 11 450 – –

Randviken Förvärv AB 559308-9682 Stockholm 100 250 1 175 009 – 39 –

Randviken Uttern AB 559326-6405 Stockholm 100 250 2 125 – 23 –

Randviken  
Giant TopCo AB 559315-5699 Stockholm 100 25 000 15 525 – 11 –

1 203 649 11 450 73 0

Moderföretaget 31 dec 2021 31 dec 2020

11 450 2 050

Investering 75 –

Lämnade aktieägartillskott 1 250 030 9 400

Nedskrivningar –57 906 –

Utgående redovisat värde 1 203 649 11 450

Bolagsstruktur

Bolagsnamn Org nr Förvärvsdatum

Ägarandel 
direkt eller 
indirekt, %

Randviken Fastigheter AB (publ) 556776-3213 15 jun 2021

559206-4116 15 jun 2021 94

Randviken Förväv AB 559308-9682 15 jun 2021 100

Randviken Reverse Holdco 1 559312-6229 15 jun 2021 100

556866-2737 15 jun 2021 100

Randviken Borås Landala 2 AB 556716-4941 15 jun 2021 100

Randviken Kilsund 9 AB 559171-7177 15 jun 2021 100

559180-8992 15 jun 2021 100

Randviken Reverse Holdco 2 AB 559312-6237 15 jun 2021 100

Randviken Köksgården 4 AB 556438-3817 15 jun 2021 100

559215-7290 15 jun 2021 100

Randviken Husmodern 6 AB 556418-4884 15 jun 2021 100

Randviken Reverse Holdco 3 AB 559312-6245 15 jun 2021 100

Randviken VänSnip 1 Fast AB 559224-4015 15 jun 2021 100

559141-1714 15 jun 2021 100

Randviken Reverse Holdco 4 AB 559312-6252 15 jun 2021 100

Randviken Järnhandlaren 6 AB 556913-0460 15 jun 2021 100

Randviken Guldsmeden 10 AB 556913-0338 15 jun 2021 100

Randviken Jakobsberg 2406 AB 559079-8475 15 jun 2021 100

Randviken Forellen 19 AB 556814-7945 15 jun 2021 100

Randviken Minuthandlaren 17 AB 556907-3454 15 jun 2021 100

Randviken Reverse Holdco 5 AB 559312-6260 15 jun 2021 100

Randviken Alingsås Fastighets AB 559079-8905 15 jun 2021 100

Randviken Bastionen 28 AB 556866-8296 15 jun 2021 100

Randviken Reverse Buyco 19 AB 559312-6450 15 jun 2021 100

969601-2633 15 jun 2021 100

Randviken Fjärilen 22 AB 559083-6234 15 jun 2021 100

Randviken Reverse Holdco 6 AB 559312-5965 15 jun 2021 100

Randviken Nyköping Holding AB 556228-4603 15 jun 2021 100
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Bolagsnamn Org nr Förvärvsdatum

Ägarandel 
direkt eller 
indirekt, %

Randviken Barnhemmet 1 AB 559021-7179 15 jun 2021 100

Randviken Järnhandlaren 3 AB 556913-0346 15 jun 2021 100

Randviken Borgaren 15 AB 559031-8563 15 jun 2021 100

Randviken Reverse Holdco 7 AB 559312-5973 15 jun 2021 100

Stadsviken Holding AB 559259-3890 15 jun 2021 100

556820-8325 15 jun 2021 100

Randviken Örnen 4 AB 556820-8333 15 jun 2021 100

Randviken Tranan HoldCo AB 559300-9177 16 jun 2021 100

559263-4611 16 jun 2021 100

Randviken Kalkstenarna AB 556788-5404 16 jun 2021 100

559262-0644 19 okt 2021 50

Randviken Uttern AB 559326-6405 28 okt 2021 100

Randviken Uttern Holdco AB 559326-6413 28 okt 2021 70

Randviken Uttern Holdco2 AB 559311-4563 28 okt 2021 70

Randviken Uttern BuyCo 2 AB 559326-6439 28 okt 2021 70

559309-6786 28 okt 2021 70

Randviken Mejseln 23 AB 559240-0401 28 okt 2021 70

559340-0327 28 okt 2021 70

Randviken Grepen 16 AB 559240-0393 28 okt 2021 70

559340-0335 28 okt 2021 70

Randviken Repslagaren 24 AB 556368-9743 28 okt 2021 70

559340-0343 28 okt 2021 70

Randviken Fräsen 1 & Fräsen 9 AB 559162-3433 28 okt 2021 70

Randviken Uttern BuyCo 5 AB 559326-6470 28 okt 2021 70

Randviken Uttern BuyCo 3 AB 559326-6454 28 okt 2021 70

559340-0384 28 okt 2021 70

556457-1999 28 okt 2021 70

559340-0392 28 okt 2021 70

Randviken Stämjärnet 6 Fastighets AB 556715-8042 28 okt 2021 70

Randviken Uttern BuyCo 4 AB 559326-6462 28 okt 2021 100

559340-0368 28 okt 2021 100

559340-0376 28 okt 2021 100

Randviken Giant TopCo AB 559315-5699 29 nov 2021 100

Randviken Uttern BuyCo 1 AB 559326-6421 29 nov 2021 100

Randviken Svarven 4 AB 556454-8872 29 nov 2021 100

BuyCo Vårberg AB 559319-0076 29 nov 2021 100

Randviken Svanholmen 1 AB 559159-1549 15 dec 2021 100

Randviken Buyco Giant 1 AB 559274-6829 15 dec 2021 100

Randviken Lidköpingsstädet 12 AB 556729-0381 15 dec 2021 100

BuyCo Giant 2 AB 559285-0852 15 dec 2021 100

556739-7897 15 dec 2021 100

BuyCo Giant 3 AB 559303-2609 15 dec 2021 100

Randviken Finnslätten 6 AB 556727-7800 15 dec 2021 100

Randviken Stålet 2 & Värmet 3 556727-7792 15 dec 2021 100

559340-0350 15 dec 2021 100

Not 24 Andelar i koncernföretag, forts.
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Not 25 Resultat från andelar i koncernbolag

Moderbolaget 2021 2020

Nedskrivning av aktier i dotterbolag 57 906 –

Utgående redovisat värde 57 906 0

-

ledningen att bolaget tillförs de bästa förutsättningarna genom 

Randviken har därför beslutat om en ny strategisk inriktning 
för att accelerera bolagets ambition att bli en ledande fastighets-

Till följd av den nya strategiska inriktningen upphör Randviken 

Samtliga medarbetare inom dotterbolaget Raybased  
-

Not 26 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser

Koncernen Moderbolaget

2021 2021 2020

Ställda säkerheter

Företagsinteckningar – – 3 200

Fastighetsinteckningar 2 792 768 – –

Aktier i dotterbolag 2 463 716 15 025 –

Utgående redovisat värde 5 256 484 15 025 3 200

Eventualförpliktelser

Royaltyåtagande 6 533 6 533 6 572

Borgen till förmån för 
koncernbolag – 1 678 910 –

Utgående redovisat värde 6 533 1 685 443 6 572

Not 27 Finansiell riskhantering

-

aktier och i förekommande fall borgensåtaganden från moder-

lånefaciliteternas kovenanter övervakas löpande och rapporte-

-

-

arbeta proaktivt med god framförhållning mot olika kreditgivare 

avseende på såväl varierande kapital- och räntebindning som 

Ränterisk
Finansiella kostnader är en väsentlig kostnadspost för 

-

-

hänförliga till att en motpart inte kan fullgöra sina åtaganden och 

Kreditrisk
Randvikens huvudsakliga kreditrisk är kopplad till risken att 

-
valtningsorganisationen arbetar nära hyresgästerna för att tidigt 

vid ingående av nya relationer och i vissa fall kopplas garantier 
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Not 28 Koncernuppgifter

Koncernuppgifter

administrativa och tekniska fastighetsförvaltande tjänster till 

Not 29 Transaktioner med närstående

Transaktioner med närstående
I samband med det omvända förvärvet i juni 2021 bistod Vault 

-
ordförande Tobias Emanuelsson och VD Gustaf Segerborg) med 

Inom ramen för detta arvode ingick även utgifter för övriga 

Vidare tillhandahöll Aboutvalue Ekonomi AB (som är en av 
Långivarna i det omvända förvärvet i juni 2021 och som Vault 

samband med det omvända förvärvet och erhöll mot denna bak-

med Aboutvalue Ekonomi AB pågår fortfarande då Aboutvalue 
Ekonomi AB bistår Randviken med tjänster inom ekonomisk 

I samband med att anställda förvärvade teckningsoptioner i 
Bolaget tillhandahölls lån på marknadsmässiga villkor till dessa 

Randviken tecknade under hösten 2021 ett ramavtal med 

av Randvikens fastighetsbestånd i syfte att dokumentera möjliga 
-

tivisering samt inplacering av Netmores datakommunikations-

Bolaget bedömer att avtalet ej kommer överstiga 1 miljon 

(indirekt genom Vincero AB) i Netmore och Tobias Emanuelsson 

Not 30 Väsentliga händelser efter  
räkenskapsårets utgång

• Den 4 januari bildade Randviken och Verfast Management 
AB ett JV-bolag för gemensam utveckling och tillväxt inom 

• Den 7 januari tecknades avtal om att förvärva fastigheterna 
Gymnasten 1 och Mörsaren Mellersta 15 i Helsingborg från 
Östersjöhus AB till ett värde om 41 mkr samt tre stycken fast-

förvärven planerades ske via apportemission till en av säljarna 

• 
-

na fastighetsvärdet var 78 mkr och säljare var det kommunala 

genomfördes av det JV-bolag som Randviken bedriver 

• 
ingått avtal om försäljning av fem fastigheter i två separata 

Randviken meddelade också att Bolaget avtalat om förvärv 
av en fastighet i Skellefteå genom JV-bolaget Verfast som 

• 

• Den 28 februari tillträddes förvärvet av fastigheterna Mejseln 

• Den 1 mars frånträddes fyra av de fem fastigheter för vilka 

• 
i Helsingborg och en fastighet i Vaggeryd från tre olika säljare 
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Styrelsens och VDs undertecknande

Årsredovisningen har undertecknats den dag som framgår av vår elektroniska signatur

Tobias Emanuelsson
Ordförande

Lars Tagesson
Styrelseledamot

Robin Rutili
Styrelseledamot

Fredrik Brodin
Styrelseledamot

Douglas Westerberg
Styrelseledamot

Einar Lindquist
Styrelseledamot

Gustaf Segerborg
VD

Vår revisionsberättelse har lämnats den dag som framgår av vår elektroniska signatur

Magnus Thorling 
Auktoriserad revisor
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Revisionsberättelse

Rapport om årsredovisningen och  
koncernredovisningen

Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncern-
redovisningen för Randviken Fastigheter AB (publ) för år 

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprät-
tats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla 
väsentliga avseenden rättvisande bild av moderbolagets 

-

enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsent-

-

förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens 

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer 
resultat räkningen och balansräkningen för moderbolaget 

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on 

enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revi-
-

get och koncernen enligt god revisorssed i Sverige och har 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräck-

Övrig upplysning
Revisionen av årsredovisningen för räkenskapsåret 2020 
har utförts av en annan revisor som lämnat en revisions-

uttalanden i Rapport om årsredovisningen och koncern-

Annan information än årsredovisningen och kon-
cernredovisningen
Detta dokument innehåller även annan information än 
årsredovisningen och koncernredovisningen och åter-

bolagets ”Bolagsstyrningsrapport” på sidorna 40–43 samt 

Det är styrelsen och verkställande direktören som har 

avseende årsredovisningen och koncernredovisningen 
omfattar inte denna information och vi gör inget uttalande 

Till bolagsstämman i Randviken Fastigheter AB (publ), org.nr 556776-3213

I samband med vår revision av årsredovisningen och kon-
cernredovisningen är det vårt ansvar att läsa den informa-

i väsentlig utsträckning är oförenlig med årsredovisningen 

vi även den kunskap vi i övrigt inhämtat under revisionen 
samt bedömer om informationen i övrigt verkar innehålla 

-

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har an-
svaret för att årsredovisningen och koncernredovisningen 
upprättas och att de ger en rättvisande bild enligt årsredo-

Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för 
den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för 
att upprätta en årsredovisning och koncernredovisning 

Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredo-
visningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören 
för bedömningen av bolagets och koncernens förmåga att 

om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta 
verksamheten och att använda antagandet om fortsatt 

styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera 

Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om 
huruvida årsredovisningen och koncernredovisningen som 

lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalan-

ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och 
god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en 

uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses 
vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen 
kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som använ-
dare fattar med grund i årsredovisningen och koncern-

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen 

-
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Rapport om andra krav enligt  
lagar och andra författningar

Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredo-
visningen har vi även utfört en revision av styrelsens och 
verkställande direktörens förvaltning för Randviken Fastig-
heter AB (publ) för år 2021 samt av förslaget till dispositio-

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten 
enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrel-
sens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet 

Grund för uttalanden

Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revi-
-

get och koncernen enligt god revisorssed i Sverige och har 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräck-

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till disposi-

till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning 
av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav 

och risker ställer på storleken av moderbolagets och kon-

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och för-

bland annat att fortlöpande bedöma bolagets och kon-

förvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter 
-

ställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen 
enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat 
vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bok-
föring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att 

Revisorns ansvar

revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna 
bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande 

• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon 
försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet 
mot bolaget

• på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagsla-

garanti för att en revision som utförs enligt god revisions-
sed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller för-
summelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot 

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen 
-

Vår revisionsberättelse har lämnats den dag som  
framgår av vår elektroniska signatur

Magnus Thorling
Auktoriserad revisor
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Definitioner

Nyckeltal Beskrivning Syfte

Avkastning på EPRA NRV  
 

Nyckeltalet åskådliggör hur ägarnas kapital 

Areamässig uthyrningsgrad Kontrakterad area direkt efter periodens utgång 
i förhållande till total uthyrningsbar area direkt 

 

Direktavkastning Driftnetto (rullande tolv månader) baserat 
på Koncernens hyresavtal vid utgången av 
rapportperioden samt uppskattade kostnader 
i förhållande till summan av fastigheternas 
verkliga värde vid utgången av perioden 
exklusive fastighetsvärde avseende byggrätter 

Nyckeltalet används för att belysa avkastningsnivå 
för driftnetto i förhållande till fastigheternas  

EBITDA Driftnetto minskat med kostnader för central 
administration med tillägg för erhållna utdel-

Resultatmåttet visar rörelseresultat före  
avskrivningar och används främst vid beräkning  
av räntetäckningsgrad

Ekonomisk uthyrningsgrad Kontrakterad årshyra direkt efter periodens 
utgång i förhållande till hyresvärde direkt efter 

 

EPRA NRV / 
Långsiktigt substansvärde

Eget kapital och innehav utan bestämmande Nyckeltalet åskådliggör nettotillgångarnas verkliga 

såsom verkligt värde på derivat och uppskjutna 

Förvaltningsresultat Driftnetto minskat med kostnader för central- Ett mått på verksamhetens resultatgenerering 
oaktat värdeförändringar och kostnader av 

Hyresintäkter i jämförbart bestånd Hyresintäkter från fastigheter som ingått i 
beståndet under hela rapporteringsperioden 

-
fastigheter samt fastigheter som förvärvats  

Nyckeltalet belyser utvecklingen av hyresintäkter 
 

 

Hyresvärde Kontrakterad årshyra som löper direkt efter 
periodens utgång med tillägg för bedömd 

Nettobelåningsgrad Räntebärande skulder med avdrag för likvida 
medel vid periodens utgång i förhållande till 

 

Nettoinvesteringar

Nettoskuld Räntebärande skulder minskade med ränte-  

Resultat per aktie  
bolagets aktieägare i relation till  

Nyckeltalet belyser aktieägarnas andel av 
 

Räntetäckningsgrad

Soliditet

Överskottsgrad   
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Kalendarium

Kommande informationstillfällen

Årsstämma 2022 29 april 2022

Delårsrapport januari – mars 2022 17 maj 2022

Delårsrapport januari – juni 2022 30 augusti 2022

Delårsrapport januari – september 2022 15 november 2022
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