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Viktig information

Viktig information
Detta Prospekt (”Prospektet”) har upprättats av Hancap AB (”Hancap” eller ”Bolaget”) med anledning av Bolagets
erbjudande till allmänheten att teckna obligationer (”Obligationerna”) emitterade under Bolagets obligationslån
(”Erbjudandet”). Med Referenser till ”Hancap” eller ”Bolaget” avses i Prospektet, beroende på sammanhang,
Hancap AB eller den koncern där Hancap AB är moderbolag eller ett eller flera dotterbolag i koncernen. Med ”Kon
cernen” avses den koncern vari Hancap AB är moderbolag. Med ”Euroclear” avses Euroclear Sweden AB, org.nr
556585-8074. Hänvisning till ”SEK” avser svenska kronor, med ”K” avses tusen och med ”M” avses miljoner.
Prospektet har upprättats i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument och Kommissionens förordning (EG) nr 809/2004 av den 29 april 2004 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv
2003/71/EG (”Prospektförordningen”) samt Kommissionens delegerande förordning (EU) nr 406/2012 av den 30
mars 2012 om ändring av förordning (EG) nr 809/2004. Prospektet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna i 2 kap 25 och 26§§ lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument.
Godkännandet och registreringen innebär inte att Finansinspektionen garanterar att sakuppgifter i Prospektet är
riktiga eller fullständiga. Utöver vad som framgår på sidan 19 avseende finansiell information i Prospektet har ingen
information i Prospektet granskats eller reviderats av Bolagets revisor. Viss finansiell information har avrundats i
Prospektet, varför vissa tabeller eventuellt inte summerar korrekt. Erbjudande att förvärva Obligationerna i enlighet
med villkoren i Prospektet riktar sig inte till personer vars deltagande i Erbjudandet kräver ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Prospektet och andra till Erbjudandet hänförliga
handlingar får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras i USA, Kanada, Australien, Hongkong, Sydafrika, Nya
Zeeland, Japan eller annat land där sådan åtgärd förutsätter registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Obligationerna har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt United States Securities
Act från 1933 i gällande lydelse, eller enligt tillämplig lag i Kanada, Australien, Hongkong, Sydafrika, Nya Zeeland
eller Japan och får därmed inte erbjudas eller överlåtas, direkt eller indirekt, till person med hemvist i något av dessa
länder. Anmälan om förvärv av Obligationerna i strid med ovanstående kan komma att anses vara ogiltig och lämnas
utan avseende. Tvist i anledning av förestående Erbjudande, innehållet i Prospektet och därmed sammanhängande
rättsförhållanden skall avgöras av svensk domstol, varvid Stockholms tingsrätt skall utgöra första instans. Svensk
rätt är exklusivt tillämplig på Prospektet.
Prospektet innehåller framtidsinriktade uttalanden och antaganden om framtida marknadsförhållanden, verksamhet och resultat. Dessa uttalanden finns i flera avsnitt och inkluderar uttalanden rörande Bolagets nuvarande avsikter, bedömningar och förväntningar. Orden ”anser”, ”avser”, ”bedömer”, ”förväntar sig”, ”förutser”, ”planerar” eller
liknande uttryck indikerar vissa av dessa framtidsinriktade uttalanden. Andra sådana uttalanden identifieras utifrån
det aktuella sammanhanget. Faktiska händelser och resultatutfall kan komma att skilja sig avsevärt från vad som
framgår av sådana uttalanden till följd av risker och andra faktorer som Bolagets verksamhet påverkas av.
Prospektet innehåller historisk och framtidsinriktad marknadsinformation. Det är Bolagets styrelse som ansvarar
för innehållet i Prospektet. I det fall informationen har hämtats från tredje part ansvarar Bolaget för att informationen
har återgivits korrekt. Såvitt Bolaget vet har inga uppgifter utelämnats på ett sätt som skulle kunna göra informationen felaktig eller missvisande i förhållande till de ursprungliga källorna. Hancap har dock inte kontrollerat siffror,
marknadsdata eller annan information som lämnats av tredje part, varför styrelsen för Hancap inte påtar sig något
ansvar för fullständigheten eller riktigheten för sådan information som presenteras i Prospektet. Sådan information bör läsas med detta i åtanke. Ingen tredje part enligt ovan har, såvitt styrelsen känner till, väsentliga intressen i
Hancap.
Mangold Fondkommission är finansiell rådgivare till Bolaget och emissionsinstitut i samband med förestående Erbjudande och har biträtt Bolaget i upprättandet av Prospektet. Då samtliga uppgifter i Prospektet härrör från Bolaget,
friskriver sig Mangold Fondkommission från allt ansvar i förhållande till investerare i Bolaget och avseende andra
direkta eller indirekta konsekvenser till följd av beslut om investering eller andra beslut som obligationsägare helt
eller delvis grundats på uppgifterna i detta Prospekt.
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Sammanfattning
Sammanfattningar består av informationskrav uppställda i så kallade ”Punkter”. Dessa Punkter
är numrerade i avsnitten A – E (A.1 – E .7). Denna sammanfattning innehåller alla de Punkter som
krävs i en sammanfattning för aktuell typ av värdepapper och emittent. Eftersom vissa Punkter inte
är tillämpliga för alla typer av prospekt, kan det finnas luckor i numreringen av Punkterna. Även
om det krävs att en viss Punkt inkluderas i sammanfattningen för aktuella värdepapper och aktuell
emittent, är det möjligt att ingen relevant information kan ges rörande Punkten. Informationen har
då ersatts av en kort beskrivning av Punkten tillsammans med angivelsen ”ej tillämplig”.

AVSNITT A – INTRODUKTION OCH VARNINGAR
A.1

Introduktion och
varningar

• Denna sammanfattning bör betraktas som en introduktion till prospektet,
•		Varje beslut om att investera i värdepapperen ska baseras på en bedömning av prospektet i dess
helhet från investerarens sida,
•		Om yrkande avseende uppgifterna i Prospektet anförs vid domstol, kan den investerare som är
kärande i enlighet med medlemsstaternas nationella lagstiftning bli tvungen att svara för kostnaderna
för översättning av prospektet innan de rättsliga förfarandena inleds.
•		Civilrättsligt ansvar endast kan åläggas de personer som lagt fram sammanfattningen, inklusive
översättningar därav, men endast om sammanfattningen är vilseledande, felaktig eller oförenlig med
de andra delarna av prospektet eller om den inte, tillsammans med andra delar av prospektet, ger
nyckelinformation för att hjälpa investerare när de överväger att investera i sådana värdepapper.

A.2

Samtycke till
användning av
Prospektet

•		Hancap samtycker till att finansiella mellanhänder nyttjar Prospektet för återförsäljning samt placering av värdepapper under teckningsperioden, det vill säga mellan den 15 oktober och 30 december
2013. Samtycket gäller för återförsäljning samt placering i Sverige, Norge och Finland. De enda
finansiella mellanhänder som får använda Prospektet för erbjudanden är de finansiella mellanhänder
som Bolaget har ingått distributionsavtal med och som anger detta på sin hemsida. Eventuellt nya
finansiella mellanhänder som inte var påtänkta vid tidpunkten för godkännande av Prospektet hittas
på Bolagets hemsida.
• När en finansiell mellanhand lämnar anbud till investerare ska den finansiella mellanhanden
underrätta investerare om anbudvillkoren, i samband med att anbudet lämnas. Finansiella
mellanhänder som nyttjar detta Prospekt på sin webbplats skall uppge att nyttjandet står i
överensstämmelse med Bolagets samtyckte och dess angivna villkor.

AVSNITT B – EMITTENT OCH EVENTUELL GARANTIGIVARE
B.1

Firma och handels
beteckning

Bolagets registrerade firma och handelsbeteckning är Hancap AB (publ) med organisationsnummer
556789-7144.

B.2

Säte, bolagsform
etcetera

Hancap är ett publikt aktiebolag som har sitt säte i Halmstad. Bolaget bildades i Sverige.

B.4b Trender

Inom branschen för byggrelaterade nischprodukter kan det urskiljas en tydlig trend:
• Intresset för inredning och byggrelaterade lösningar fortsätter att vara stark genom byggprogram i
många tv-kanaler och tidskrifter. Mycket fokuseras på att bygga om med fokus på energi, ljus och design och återförsäljarleden får allt mer förfrågningar om att sälja och leverera nyckelfärdiga lösningar.
• Under de senaste åren har marknaden påverkats positivt av olika statliga subventioner för bland annat ökad energieffektivitet i byggnader.

B.5

Koncernstruktur

Hancap AB är moderbolag i koncernen. Hancap äger genom dotterbolaget
IESP Invest SA samtilga aktier i Santex Aktiebolag med org. nr 556286-6136 med bifirman
Wasafönster och dotterbolagen Santex System Aktiebolag med org. nr. 556406-7246, Connex AB
med org. nr. 556542-7134 samt Westcoast Windows AB med org. nr. 556528-1200.
I övrigt har Hancap inga andelar i något externt företag utanför koncernen.

B.9

Resultatprognos

Ej tillämplig, Prospektet innehåller ingen resultatprognos eller beräkning av förväntat resultat.

B.10 Revisions
anmärkning
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Hancap har ej fått någon anmärkning i revisionsberättelsen gällande den historiska finansiella informationen.
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B.12 Finansiell
information i
sammandrag med
kommentarer om
väsentliga föränd
ringar

Resultaträkning
(Belopp i KSEK)

Nettoomsättning

Koncernen
2012

Koncernen
2011

Moderbolaget
2010

214 407

0

-

-165 039

0

-

49 368

0

-

Försäljningskostnader

-36 782

0

-

Administrationskostnader

-18 225

-1 274

-

4 143

0

-

Kostnad för sålda varor
Bruttoresultat

Övriga rörelseintäkter
Övriga rörelsekostnader

-1 103

0

-

Rörelseresultat

-2 599

-1 274

-

19 698

0

-

565

0

-

Räntekostnader och liknande resultatposer

-2 156

0

-

Resultat efter finansiella poster

15 508

-1 274

-

2 180

0

Resultat från finansiella poster
Resultat från andelar i koncernföretag
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

Skatt på årets resultat
Årets resultat

17 688

-1 274

-

EBITDA

16 425

-1 274

-

Koncernen
2012

Koncernen
2011

Moderbolaget
2010

182 056

191 638

-

58 122

61 749

-

240 178

253 387

-

25 750

30 929

-

1 847

1 899

-

27 597

32 828

Balansräkning
(Belopp i KSEK)

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Goodwill
Immateriella rättigheter
Summa immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Maskiner och andra tekniska anläggningar
Inventarier, verktyg och installationer
Summa materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Aktier och andelar i koncernföretag
Övriga Långfristiga tillgångar

2 450

0

125 000

35

-

Summa finansiella anläggningstillgångar

127 450

35

-

Summa anläggningstillgångar

395 225

286 250

-

Omsättningstillgångar
Varulager mm
Råvaror, komponenter och fönödenheter

11 771

13 837

-

Varor under tillverkning

5 078

2 406

-

Färdiga varor och handelsvaror

1 729

1 416

-

0

390

-

18 578

18 049

Kundfordringar

32 820

25 303

-

Kortfristiga fordringar hos koncernföretag

20 925

0

-

1 165

1 701

-

416

1 709

-

5 927

2 970

-

61 253

31 682

-

4 383

10 934

-

84 214

60 665

479 439

346 915

Förskott från kund
Summa varulager m m
Kortfristiga fordringar

Aktuella skattefordringar
Övriga kortfristiga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa kortfristiga fordringar
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
Totalt tillgångar
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B.12 Fortsättning

Koncernen
2012

Koncernen
2011

Moderbolaget
2010

Aktiekapital

34 071

30 500

-

Summa bundet eget kapital

34 071

30 500

-

294 414

170 000

-

-9 007

0

(Belopp i KSEK)

Eget kapital och skulder
Eget kapital

Överkursfond
Balanserad vinst eller förlust
Årets resultat

17 688

-1 274

-

Summa fritt eget kapital

303 095

168 726

-

Summa eget kapital

337 166

199 226

-

Avsättningar
Uppskjutna skatter

15 602

19 545

15 602

19 545

Skulder till kreditinstitut

9 231

14 445

-

Skulder till koncernföretag

2 563

0

-

Övriga långfristiga skulder

50 002

51 815

61 796

66 260

Långfristiga skulder

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut

21 999

11 750

-

Leverantörsskulder

2 563

20 158

-

Skulder till koncernföretag

1 420

0

-

0

564

-

7 738

13 873

-

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

13 660

15 539

-

Summa kortfristiga skulder

64 875

61 884

-

479 439

346 915

-

Nyckeltal

2012

(2011)

(2010)

Bruttovinstmarginal

23%

(n/a)

(n/a)

EBITDA marginal

7,7%

(n/a)

(n/a)

-1,2%

(n/a)

(n/a)

70%

(57%)

(n/a)

1 649 KSEK

(n/a)

(n/a)

491 KSEK

(n/a)

(n/a)

Aktuella skatteskulder
Övriga kortfristiga skulder

Totalt eget kapital och skulder

Nyckeltal

Rörelsemarginal (EBIT marginal)
Soliditet
Nettoomsättning per anställd
Personalkostnader per anställd

• Inga väsentliga negativa förändringar har ägt rum i Hancaps framtidsutsikter sedan den senast
offentliggjorda reviderade redovisningen.
• Inga väsentliga förändringar i den finansiella situationen eller ställningen på marknaden efter den
period som omfattas av den historiska finansiella informationen har skett.
B.13 Händelser med
påverkan av emit
tentens solvens

Inga händelser har nyligen inträffat och som skulle kunna ha en väsentlig inverkan på bedömningen av
Hancaps solvens.

B.14 Beroende av
andra företag
inom koncernen

Hancap är beroende av koncernens dotterbolag (enl. B.5) för sin rörelsedrivande verksamhet.

B.15 Emittentens huvud Hancap är ett bolag verksamt inom tillverkning av byggrelaterade nischprodukter.
sakliga verksamhet
B.16 Ägande och
kontroll av Bolaget

Hancap AB ägs till 100% av Hansen Capital SA som i sin tur ägs till 100% av
Per Helander.

B.17 Kreditvärdighets
betyg

Hancap har ej begärt något kreditvärdighetsbetyg.

AVSNITT C – VÄRDEPAPPER
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C.1

Värdepapper
som erbjuds

Obligationer i Hancap (ISIN-kod: SE0005455607).

C.2

Denominering

Obligationerna är denominerade i svenska kronor.

Sammanfattning

C.5

Inskränkningar i
den fria överlåtbar
heten

Ej tillämplig; Obligationerna är inte föremål för några begränsningar i rätten att överlåta dem.

C.9

Rättigheter
relaterade till
värdepappren

Ränta: 10 procent.
Ränteförfallodag: 15 februari, 15 maj, 15 augusti och 15 november varje år.
Första ränteutbetalningsdag är 15 februari 2014.
Återbetalningsdag för Obligationerna är den 15 november 2018 och ingen amortering kommer att ske.
Förtida inlösen kan göras på emittentens begäran
Rättigheterna som följer av värdepappren i Erbjudandet innehåller inga rangordningar eller begränsningar. Företrädare för skuldebrevsinnehavarna är CorpNordic Sweden AB, org. nr. 556625-5476

C.10 Om värdepapperet Ej tillämplig då räntan ej baseras på derivatinslag .
har en derivatkom
ponent i räntebetal
ningen
C.11

Ansökan om uppta
gande till handel

Hancap avser ansöka om upptagande till handel av obligationerna på en lämplig handelsplats såsom
NASDAQ OMX First North Bond Market, Stockholm, annan MTF, organiserad marknadsplats eller
inofficiell handelplats.

AVSNITT D – RISKER
D.2

Nyckelinformation
om väsentliga risker
som är specifika
för Emittenten eller
dess bransch

Investeringar i obligationer är förenat med risktagande. Ett antal faktorer utanför Hancaps kontroll,
liksom ett flertal faktorer vars effekter Hancap kan påverka genom sitt agerande, kan komma att få en
negativ påverkan på Bolagets verksamhet, rörelseresultat och finansiella ställning eller medföra att
värdet på Bolagets obligationer minskar. Nedan redogörs för ett antal riskfaktorer som bedöms kunna
påverka Hancaps framtidsutsikter. Riskerna är inte rangordnade och gör inte anspråk på att vara
heltäckande. Ytterligare risker och osäkerheter som Hancap för närvarande inte känner till kan också
komma att utvecklas till viktiga faktorer som påverkar Bolaget. Utöver information som framkommer i
Prospektet bör därför varje investerare göra en allmän omvärldsbedömning och sin egen bedömning
av varje riskfaktor och dess betydelse för Bolagets framtida utveckling. Prospektet innehåller också
framåtriktade uttalanden som är beroende av framtida risker och osäkerheter. Risker som Hancap kan
utsättas för är hänförliga, men inte begränsade till bland annat:
• Geografiska risker: Negativa förändringar i de allmänna ekonomiska förhållandena i de länder där
Hancap är verksamt kan påverka Hancaps verksamhet, finansiella ställning och resultat negativt
• Makroekonomiska faktorer: Efterfrågan på byggrelaterade produkter och system påverkas normalt
av faktorer såsom konjunkturutveckling, tillväxt m.m. vilket kan leda till minskad efterfrågan på
Hancaps produkter och påverka Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat negativt.
• Säsongsvariation: Exempelvis kan en ovanligt kall vår påverka branschens vilja att genomföra ROTbyggnationer utomhus vilket kan få en negativ inverkan på Hancaps verksamhet, finansiella ställning,
resultat och kassaflöde.
• Ränterisk: Förändringar i ränteläget påverkar Hancaps räntekostnad vilket i slutändan kan påverka
Bolagets resultat negativt.
• Förändring i råvarupriser: Framtida prisfluktuationer på råvaror gör att Hancaps produkter måste
prisjusteras och därmed sänker efterfrågan för Hancaps produkter.
• Produktrisk: En misslyckad produktintroduktion kan medföra att Bolagets resultat och finansiella
ställning påverkas negativt.
• Beroende av nyckelpersoner: Skulle några av Bolagets nyckelpersoner välja att sluta, så kan detta
resultera i förseningar och högre kostnader.
• Varumärkesrisk: Om arumärket påverkas negativt kan det verka negativt på Hancaps resultat och
finansiella ställning.
• Kundlojalitet: Om kunderna söker sig till andra aktörer. En sådan utveckling skulle kunna medföra en
minskad försäljning.
• Skadeståndsansvar: Hancap kan komma att bli ansvarigt för skador orsakade av Bolagets produkter.
Detta täcks i normala fall av försäkringar, men det kan inte uteslutas att ett sådant ansvar skulle
kunna påverka Hancaps ställning negativt.
• Konkurrens: En konkurrent skulle kunna skapa prispress. Hancap kan därför tvingas göra kostnadskrävande investeringar, omstruktureringar eller prissänkningar för att anpassa sig till en ny konkurrenssituation. En ökad konkurrens skulle kunna verka negativt på Hancaps resultat och finansiella
ställning.
• Produktion och distribution: En eventuell försening eller hämmad produktionskapacitet kan innebära
att intäkter skjuts på tiden med negativa rörelsekapitaleffekter som resultat.
• Osäkerhet kring samarbetsavtal: Det finns ingen garanti för att de företag vilka Hancap har tecknat
eller kommer att teckna samarbetsavtal med, kommer att kunna uppfylla sina åtaganden enligt dessa
avtal.
• Förvärv: Det finns ingen garanti för att Bolaget lyckas med sin förvärvsstrategi och det finns en risk
att förvärven kan ha en negativ påverkan på Hancaps verksamhet och möjlighet att generera vinster.
• Intjäningsförmåga och framtida kapitalbehov: Ett misslyckande i att generera vinster i tillfredsställande omfattning eller ett misslyckande med att lösa uppkomna finansieringsbehov kan substantiellt
påverka Bolagets verksamhet och kan även leda till företagsrekonstruktion, konkurs eller annan
avveckling av Bolaget.
• Finansiering: Det finns ingen garanti för att Bolaget kommer att kunna anskaffa nödvändigt kapital,
om behov skulle uppstå, även om utvecklingen i sig är positiv. Härvid är även det allmänna marknadsläget för tillförsel av riskkapital av stor betydelse.
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• Refinansieringsrisk: Trots att Hancap idag bedömer att refinansieringsrisken är liten, finns det ingen
garanti att framtida refinansiering kommer att kunna ske på skäliga villkor, vilket skulle kunna ha en
väsentlig negativ effekt på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat.
• Valutarisk: Valutarisk innebär att valutakursförändringar negativt kan påverka Hancaps verksamhet
samt resultat- och balansräkning. Hancap har försäljning och gör inköp delvis i utländsk valuta vilket
gör att Bolaget exponeras mot valutarisk.
• Legala risker: Nya lagar eller regler eller förändringar avseende tillämpningen av befintliga lagar eller
regler som är tillämpliga på Hancaps eller kundernas verksamhet kan påverka Bolagets verksamhet
negativt.
• Kreditrisk: Bolagets befintliga och potentiella kunder skulle kunna hamna i ett sådant finansiellt läge
att de inte längre löpande kan erlägga betalning i tid eller i övrigt avstå från att fullgöra sina förpliktelser. Kreditrisk inom finansverksamheten uppstår bland annat vid placering av likviditetsöverskott
samt vid erhållande av lång- och kortfristiga kreditavtal.
• Goodwill: Goodwill är föremål för årliga nedskrivningsanalyser. Om framtida testar utvisar nedgång i
värdet på goodwill och därför leder till nedskrivningar kan detta ha en negativ inverkan på Hancaps
resultat och finansiella ställning
• Begränsade resurser: Hancap är för sin bransch ett relativt sett litet företag med begränsade
resurser vad gäller ledning, administration och kapital. För genomförandet av Bolagets strategi är
det av vikt att dessa resurser disponeras på ett för Bolaget optimalt sätt. Det finns risk för att Bolaget
misslyckas med att kanalisera resurserna och därmed drabbas av finansiella och styrningsrelaterade
problem.
• Övriga risker: Till övriga risker som koncernen utsätts för hör bland annat brand, traditionella försäkringsrisker och stöld som var för sig kan innebära väsentliga negativa konsekvenser för Bolaget om
de skulle realiseras.
D.3

Nyckelinformation
om väsentliga risker
som är specifika för
Obligationerna

Nedan redogörs för ett antal riskfaktorer som bedöms kunna påverka värdepappren i Erbjudandet.
Riskerna är hänförliga, men inte begränsade till bland annat:
• Likviditetsrisk: Hancap kan inte garantera att en likvid handel i Obligationerna uppstår och upprätthålls. Bolaget kommer att ansöka om listning av Obligationerna på en lämplig Handelsplats i samband
med att Finansinspektionen godkänner detta Prospekt. Även om ett värdepapper är upptaget till
handel på en reglerad marknad förekommer inte alltid efterfrågan och handel med Obligationerna.
• Kreditrisk: Investerare i Obligationerna har en kreditrisk på Hancap. Investerarens möjlighet att
erhålla betalning under Erbjudandets villkor är därför beroende av Bolagets möjlighet att infria sina
betalningsåtaganden, vilket i sin tur i stor utsträckning är beroende av utvecklingen av Hancaps verksamhet och dess finansiella ställning.
• Förmånsrätt, företagsrekonstruktion, likvidation och konkurs: Varje investerare bör vara medveten
om att det finns en risk att den som investerar i Obligationerna kan förlora hela, eller delar av, sin
investering om Hancap likvideras, genomför en företagsrekonstruktion eller blir försatt i konkurs.
• Euroclear: Clearing och avveckling vid handel med Obligationerna sker i Euroclears kontobaserade
system liksom utbetalning av ränta och inlösen av kapitalbelopp. Investerarna är därför beroende av
funktionaliteten i Euroclears kontobaserade system.
• Fordringshavarmöte: Villkoren för Erbjudandet innehåller vissa bestämmelser avseende Fordringshavarmöte och skriftligt beslutsförfarande som kan hållas i syfte att avgöra frågor som rör Fordringshavares intressen. Dessa bestämmelser tillåter angivna majoriteter att binda alla innehavare av Obligationer, inklusive innehavare av Obligationer som inte har deltagit och röstat vid det aktuella mötet
eller som har röstat på annat vis än krävd majoritet, till beslut som är fattade vid ett i behörig ordning
sammankallat och genomfört Fordringshavarmöte eller skriftligt beslutsförfarande.
Riskerna är inte rangordnade och gör inte anspråk på att vara heltäckande. Ytterligare risker och osäkerheter som Hancap för närvarande inte känner till kan också komma att utvecklas till viktiga faktorer
som påverkar Obligationerna.

AVSNITT E –
E.2b Motiv till erbjudan Erbjudandet kommer att tillföra cirka 60 MSEK före avdrag för kostnader i samband med Erbjudandet.
det och användan
Syftet med Erbjudandet är att återbetala brygglånefinansiering om 40 MSEK, stärka de nuvarande
det av behållningen koncernbolagens likviditet med resterande del för att säkerställa en solid grund för organisk tillväxt
och investeringar.
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E.3

Erbjudandets
former och villkor

Vid styrelsemötet i Hancap den 27 september 2013 beslutades det att utge ett obligationslån denominerat i svenska kronor om högst 60 MSEK. En fulltecknad emission tillför Bolaget cirka 60 MSEK före
emissionskostnader som beräknas uppgå till cirka 8,4 MSEK. Hancap kommer att utge upp till 6 000
obligationer med en teckningskurs om 10 000 SEK. Obligationerna har en löptid om fem år och kommer att återbetalas den 15 november 2018. Obligationerna är fritt överlåtningsbara och avsikten är att
ansöka om listning av obligationerna på en lämplig Handelsplats.

E.4

Intressen som
har betydelse för
Erbjudandet

Ej tillämplig; det föreligger inga intressekonflikter i Erbjudandet.

E.7

Kostnader som
åläggs investerare

Ej tillämplig; Emittenten ålägger inte investerare några kostnader i samband med Erbjudandet.

Riskfaktorer

Riskfaktorer
Investeringar i företagsobligationer är alltid förenat med ett visst mått av risktagande. Ett antal
faktorer påverkar och kan komma att påverka Hancaps resultat och finansiella ställning samt
Obligationerna. I detta avsnitt redovisas riskfaktorer. Både generella risker hänförliga till Hancaps
verksamhet samt huvudsakliga risker förenade med Erbjudandet i egenskap av finansiellt instrument berörs. Riskbeskrivningen syftar till att beskriva de risker som är förknippade med Hancaps
verksamhet och därmed även Hancaps möjligheter att infria sina åtaganden i enlighet med villkoren
för Erbjudandet. Faktorerna nedan är inte framställda i prioritetsordning och gör inte anspråk på att
vara uttömmande.
Potentiella investerare bör noggrant överväga nedanstående riskfaktorer liksom övrig information i Prospektet innan beslut fattas om förvärv av Obligationer. En investerare måste härutöver,
ensam eller tillsammans med sina finansiella eller andra rådgivare, beakta en allmän omvärldsanalys, övrig information i Prospektet samt generell information om marknaden för byggrelaterade
nischprodukter utifrån sin personliga situation. En investerare bör ha tillräckliga kunskaper för att
kunna bedöma riskfaktorerna samt tillräcklig finansiell styrka för att kunna bära dessa risker.
Ytterligare riskfaktorer som för närvarande inte är kända eller som för tillfället inte anses vara betydande skulle också kunna påverka Hancaps framtida verksamhet, resultat och finansiella ställning
och därmed Bolagets möjligheter att infria sina åtaganden i enlighet med villkoren för Erbjudandet.
Samtliga nedan angivna riskfaktorer skulle kunna innebära en negativ effekt på Hancaps verksamhet, ekonomiska ställning och resultat och därmed påverka möjligheterna att infria åtagandena
i enlighet med villkoren för Erbjudandet.

Bolags- och branschrelaterade risker
Geografiska risker
Negativa förändringar i de allmänna ekonomiska förhållandena och affärsvillkoren i de länder där Hancap är
verksamt kan påverka Hancaps verksamhet, finansiella
ställning och resultat negativt. Hancap har största delen
av sin verksamhet i norra Europa och en förändring i de
allmänna ekonomiska förhållandena och affärsvillkoren
i denna region skulle kunna påverka Hancaps verksamhet och resultat avsevärt. Hancaps resultat är särskilt
beroende av försäljning i Sverige, Norge, Storbritannien,
Tyskland och Schweiz.
Makroekonomiska riskfaktorer
Efterfrågan på byggrelaterade produkter och system påverkas normalt av faktorer såsom konjunkturutveckling,
tillväxt, förändring i hushållens disponibla realinkomst,
förändring av privatkonsumtion och förändring av konsumentförtroende. Även om Hancap anser sig har en stabil affärsmodell kan negativa förändringar i de allmänna
ekonomiska förhållandena och affärsvillkoren leda till
minskad efterfrågan på Hancaps produkter och påverka
Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat
negativt. Historiskt har stigande fastighetspriser och fler

fastighetstransaktioner, understött av lägre räntor, haft
en positiv effekt på konsumenternas vilja och möjligheter
att investera i renovering, om-, och tillbyggnad (”ROT”).
Detta har ökat efterfrågan av byggrelaterade produkter
och system i hela branschavsnittet.
Säsongsvariation
Säsongsvariationerna orsakas av vintervädrets effekter
och branschens vilja att genomföra ROT-byggnationer
utomhus under första och fjärde kvartalet. En längre
eller strängare vinter, osedvanligt mycket nederbörd
eller en ovanligt kall vår och sommar kan få en negativ
inverkan på Hancaps verksamhet, finansiella ställning,
resultat och kassaflöde.
Ränterisk
Hancaps verksamhet finansieras förutom av eget kapital
till del av upplåning från kreditinstitut. Ränterisken definieras som risken att förändringar i ränteläget påverkar
Hancaps räntekostnad. Räntekostnaderna påverkas,
förutom av omfattningen av räntebärande skulder,
främst av nivån på aktuella marknadsräntor och kreditinstitutens marginaler samt av vilken strategi Hancap
väljer för bindningstiden på räntorna.
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Hancaps genomsnittliga räntenivå per 31 december 2012 uppgick till 3,2 procent och genomsnittliga
räntebindningstiden till 2,5 månader. Marknadsräntor
påverkas främst av den förväntade inflationstakten.
De kortare räntorna påverkas främst av Riksbankens
så kallade reporänta, vilken utgör ett penningpolitiskt
styrinstrument. Penningpolitiken i Sverige syftar till att
genom justering av reporäntan söka hålla inflationen på
2 procent. I tider med stigande inflationsförväntningar
kan räntenivån väntas stiga och i tider med sjunkande
inflationsförväntningar kan räntenivån väntas sjunka. Ju
längre genomsnittlig räntebindningstid som Hancap har
på sina lån ju längre tid tar det innan en ränteförändring
får genomslag i Bolagets räntekostnader.
Förändring i råvarupriser kan påverka Hancap
resultat negativt
Det finns en risk att framtida prisfluktuationer på råvaror
som direkt påverkar priset på insatsvarorna glas, trä,
aluminium och plast gör att Hancaps produkter måste
prisjusteras och därmed sänker efterfrågan för Hancaps
produkter. Följaktligen är Hancap exponerade mot fluktuationer i marknadspriset på vissa råvaror som används
i tillverkningen av de produkter som erbjuds, samt priset
på bränsle som används för distribution och transport
av produkterna, och dessa fluktuationer kan påverka
Hancaps resultat negativt.
Produktrisk
I samband med att nya produktlinjer tas fram finns alltid
risk för att produkterna inte mottages av marknaden på
ett positivt sätt, och att andra produkter som konkurrenter tar fram kan få ett bättre genomslag. En misslyckad
produktintroduktion kan medföra att Bolagets resultat
och finansiella ställning påverkas negativt.
Beroende av nyckelpersoner
Hancaps framgång baseras till stor del på kompetensen
hos Bolagets medarbetare. Skulle några av Bolagets
nyckelpersoner välja att sluta, så kan detta resultera i
förseningar och högre kostnader.
Varumärkesrisk
Hancap försöker genom tydligt budskap, estetiskt
tilltalande produkter och hög servicenivå se till att
varumärkena positionerar sig inom premiumsegmenten. Vid misslyckande av marknadsföringsinsatser,
kvalitetskontroll eller produktutveckling finns det risk att
varumärket påverkas negativt vilket skulle verka negativt
på Hancaps resultat och finansiella ställning.
Kundlojalitet
Om Hancap skulle förlora konkurrenskraft och kundlojalitet gentemot övriga aktörer finns det risk för att kunderna söker sig till andra aktörer. En sådan utveckling
skulle kunna medföra en minskad försäljning.
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Skadeståndsansvar
Hancap kan komma att bli ansvarigt för skador orsakade
av Bolagets produkter. Detta täcks i normala fall av
försäkringar, men det kan inte uteslutas att ett sådant
ansvar skulle kunna påverka Hancaps ställning negativt.
Konkurrens
Konkurrenssituationen skiljer sig åt mellan de olika
dotterbolagens verksamhetsområden men gemensamt
för alla områden är att de verkar inom branscher med
relativt låga inträdesbarriärer och är utsatta för stark
och tydlig konkurrens. Exempel på konkurrenter är
Inwido-gruppen, Svenskafönster-gruppen, Tanumsfönster, Skånska Byggvaror, Willab Garden, Schüco, etc.
Hancaps framtida konkurrensmöjligheter är bland annat
beroende av Hancaps förmåga att ligga i framkant och
snabbt reagera på befintliga och framtida marknadsbehov. En större nationell eller internationell konkurrent skulle med hjälp av starkare finansiella ställning
kunna skapa prispress. Hancap kan därför tvingas göra
kostnadskrävande investeringar, omstruktureringar eller
prissänkningar för att anpassa sig till en ny konkurrenssituation. En ökad konkurrens skulle kunna verka
negativt på Hancaps resultat och finansiella ställning.
Produktion och distribution
Risk för förseningar eller hämmad produktionskapacitet
kan uppkomma på grund utav otillräckliga interna rutiner, mänskliga fel, felaktiga system eller yttre problem
i samband med Bolagets produktion och distribution.
Genom att sträva efter att ständigt förbättra, kontinuerligt mäta, återkoppla och sätta mål för produktion och
logistik säkerställs produkt- och leveranskvaliteten. En
eventuell försening eller hämmad produktionskapacitet
kan innebära att intäkter skjuts på tiden med negativa
rörelsekapitaleffekter som resultat.
Osäkerhet kring samarbetsavtal
Hancap är, och kommer även framgent att vara,
beroende av samarbetsavtal med externa partners
för utveckling, produktion och inköp av insatsvaror.
Det finns ingen garanti för att de företag vilka Hancap
har tecknat eller kommer att teckna samarbetsavtal
med, kommer att kunna uppfylla sina åtaganden enligt
dessa avtal. För att optimera utnyttjandet av de egna
resurserna och den egna kompetensen har Hancap
för avsikt att försöka ingå samarbetsavtal vid den för
varje enskilt projekt bedömda optimala tidpunkten. Det
kan inte garanteras att existerande samarbetsavtal inte
sägs upp eller förklaras ogiltiga eller att det inte kommer
att förekomma förändringar i ingångna avtal. Även om
Hancap anser att nuvarande och framtida samarbetspartners har ekonomiska intressen av att fullfölja sina
åtaganden enligt ingångna avtal, kommer Hancap inte
att kunna styra vare sig deras resurser eller om avtalen
sägs upp.
Det kan inte heller garanteras att Hancaps underleverantörer till fullo uppfyller de kvalitetskrav som Bolaget

Riskfaktorer

ställer. En eventuell etablering av nya underleverantörer
kan bli mer kostsam och/eller ta längre tid än vad Bolaget beräknar.
Förvärv
Hancap har som en del av sin strategi att förvärva ytterligare företag. I samband med dessa förvärv finns det risk
att det uppstår nya verksamhetsrisker förknippade med
de förvärvade bolagen eller att en integration mellan
Hancap och de förvärvade bolagen blir mer kostsam än
förväntat. Det finns ingen garanti för att Bolaget lyckas
med sin förvärvsstrategi och det finns en risk att förvärven kan ha en negativ påverkan på Hancaps verksamhet och möjlighet att generera vinster.
Intjäningsförmåga och framtida kapitalbehov
Det kan inte med säkerhet sägas huruvida Bolaget
kan komma att fortsatt vara vinstgivande och generera tillräckliga medel för framtida finansiering av sin
verksamhet. Det kan vidare inte uteslutas att Bolaget i
framtiden måste söka nytt externt kapital och det finns
heller inte garantier för att nytt kapital kan anskaffas
med säkerhet eller att det kan anskaffas till fördelaktiga
villkor. Ett misslyckande i att generera vinster i tillfredsställande omfattning eller ett misslyckande med att lösa
uppkomna finansieringsbehov kan substantiellt påverka
Bolagets verksamhet och kan även leda till företagsrekonstruktion, konkurs eller annan avveckling av Bolaget.
Finansiering
Det är styrelsens bedömning att Bolaget, efter Erbjudandet, har tillräckligt rörelsekapital för planerad framtida
utveckling. Dock kan ytterligare kapital komma att behövas vid eventuella förvärv. Det finns ingen garanti för att
framtida rörelsekapitalbehov inte kan uppstå. Bolagets
möjlighet att tillgodose framtida rörelsekapitalbehov är
i hög grad beroende av försäljningsframgångar för sina
produkter. Det finns ingen garanti för att Bolaget kommer
att kunna anskaffa nödvändigt kapital, om behov skulle
uppstå, även om utvecklingen i sig är positiv. Härvid är
även det allmänna marknadsläget för tillförsel av riskkapital av stor betydelse.
Refinansieringsrisk
Med refinansieringsrisk avses risken att finansiering inte
alls kan erhållas, eller endast till kraftigt ökade kostnader. Hancaps räntebärande skulder uppgick per den 31
december 2012 till 31,2 MSEK.
Under finanskrisen 2008–2009 var volatiliteten och
störningarna på finans- och kreditmarknaderna extremt
stora, med en minskad likviditet och höjda kreditriskpremier för många kreditinstitut. Trots att Hancap idag bedömer att refinansieringsrisken är liten, finns det ingen
garanti att framtida refinansiering kommer att kunna
ske på skäliga villkor, vilket skulle kunna ha en väsentlig
negativ effekt på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat.

Valutarisk
Valutarisk innebär att valutakursförändringar negativt
kan påverka Hancaps verksamhet samt resultat- och
balansräkning. Hancap har försäljning och gör inköp
delvis i utländsk valuta vilket gör att Bolaget exponeras
mot valutarisk.
Legala risker
Nya lagar eller regler eller förändringar avseende
tillämpningen av befintliga lagar eller regler som är til�lämpliga på Hancaps eller kundernas verksamhet kan
påverka Bolagets verksamhet negativt.
Kreditrisk
Kreditrisk definieras som risken att Hancaps motparter
inte kan uppfylla sina finansiella åtaganden mot Hancap. Bolagets befintliga och potentiella kunder skulle
kunna hamna i ett sådant finansiellt läge att de inte
längre löpande kan erlägga betalning i tid eller i övrigt
avstå från att fullgöra sina förpliktelser. Kreditrisk inom
finansverksamheten uppstår bland annat vid placering
av likviditetsöverskott samt vid erhållande av lång- och
kortfristiga kreditavtal. Det finns inga garantier för att
Hancaps motparter kan uppfylla sina åtaganden.
Goodwill
En betydande del av Hancaps immateriella anläggningstillgångar består av goodwill. Goodwill är föremål
för årliga nedskrivningsanalyser. Om framtida testar
utvisar nedgång i värdet på goodwill och därför leder
till nedskrivningar kan detta ha en negativ inverkan på
Hancaps resultat och finansiella ställning.
Begränsade resurser
Hancap är för sin bransch ett relativt sett litet företag
med begränsade resurser vad gäller ledning, administration och kapital. För genomförandet av Bolagets
strategi är det av vikt att dessa resurser disponeras på
ett för Bolaget optimalt sätt. Det finns risk för att Bolaget
misslyckas med att kanalisera resurserna och därmed
drabbas av finansiella och styrningsrelaterade problem.
Övriga risker
Till övriga risker som koncernen utsätts för hör bland annat brand, traditionella försäkringsrisker och stöld som
var för sig kan innebära väsentliga negativa konsekvenser för Bolaget om de skulle realiseras.

Risker relaterade till Erbjudandet
Erbjudandet kan innehålla element som medför
särskilda risker för investerare. Obligationerna löper
med en, relativt sett, hög ränta, vilket är att se som en
kompensation för den relativt sett högre risk som en
investerare bär jämfört med en investering i exempelvis
statsobligationer. En höjning av den allmänna räntenivån
kan medföra att värdet på Obligationerna minskar.
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Likviditetsrisker
Hancap kan inte garantera att en likvid handel i Obligationerna uppstår och upprätthålls. Bolaget kommer
att ansöka om listning av Obligationerna på en lämplig
Handelsplats i samband med att Finansinspektionen
godkänner detta Prospekt. Även om ett värdepapper är
upptaget till handel på en reglerad marknad förekommer
inte alltid efterfrågan och handel med Obligationerna.
Detta kan medföra att innehavare inte kan sälja sina
Obligationer vid önskad tidpunkt eller till kurser med en
avkastning jämförbar med liknande placeringar som har
en existerande och fungerande andrahandsmarknad.
Bristande likviditet i marknaden kan ha en negativ inverkan på marknadsvärdet av Obligationerna.
Kreditrisk
Investerare i Obligationerna har en kreditrisk på Hancap.
Investerarens möjlighet att erhålla betalning under
Erbjudandets villkor är därför beroende av Bolagets
möjlighet att infria sina betalningsåtaganden, vilket i
sin tur i stor utsträckning är beroende av utvecklingen
av Hancaps verksamhet och dess finansiella ställning.
Hancaps finansiella ställning påverkas av ett flertal riskfaktorer, av vilka ett antal har diskuterats ovan.
En ökad kreditrisk kan medföra att marknaden prissätter Obligationerna med högre riskpremie, vilket skulle
påverka Obligationernas värde negativt. En annan
aspekt av kreditrisken är att en försämrad finansiell ställning kan medföra att Hancaps kreditvärdighet minskar
och att Hancaps möjligheter till skuldfinansiering vid
slutet av Obligationslånets löptid försämras.
Förmånsrätt, företagsrekonstruktion, likvidation
och konkurs
Hancap har inom ramen för sin finansiering tagit upp lån
från kreditinstitut och därvid utgivit företagsinteckningar
som säkerhet i vissa bolag. Sådana lån utgör normalt en
prioriterad fordran på Bolaget. Hancap avser även att
fortsättningsvis söka en ändamålsenlig och förmånlig
finansiering varför ytterligare pantsättning inom ramen
för sådana, nya, lån kan komma att ske.
Erbjudandet utgör, till den del som täcks av säkerheterna, en prioriterad fordran i händelse av Hancaps
likvidation, företagsrekonstruktion eller konkurs. Detta
innebär att innehavare av Obligationerna, i händelse av
likvidation, företagsrekonstruktion eller konkurs, normalt
erhåller betalning först ur de tillgångar i vilka fordrings-
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havarna har säkerheter. Erbjudandet utgör, i den mån
de ställda säkerheterna ej täcker hela Obligationslånet,
en oprioriterad förpliktelse för Hancap. Detta innebär att
innehavarna av Obligationerna, i händelse av Hancaps
likvidation, företagsrekonstruktion eller konkurs, normalt
erhåller betalning först efter det att prioriterade fordringshavare erhållit betalning enligt sådana respektive
fordringshavares prioriterade ställning, enligt avtal eller
lag. Varje investerare bör vara medveten om att det
finns en risk att den som investerar i Obligationerna kan
förlora hela, eller delar av, sin investering om Hancap
likvideras, genomför en företagsrekonstruktion eller blir
försatt i konkurs.
Euroclear
Obligationerna är anslutna till Euroclears kontobaserade system, varför inga fysiska värdepapper har givits
ut eller kommer att ges ut. Clearing och avveckling vid
handel med Obligationerna sker i Euroclears kontobaserade system liksom utbetalning av ränta och inlösen
av kapitalbelopp. Investerarna är därför beroende av
funktionaliteten i Euroclears kontobaserade system.
Fordringshavarmöte
Villkoren för Erbjudandet innehåller vissa bestämmelser
avseende Fordringshavarmöte och skriftligt beslutsförfarande som kan hållas i syfte att avgöra frågor som
rör Fordringshavares intressen. Dessa bestämmelser
tillåter angivna majoriteter att binda alla innehavare av
Obligationer, inklusive innehavare av Obligationer som
inte har deltagit och röstat vid det aktuella mötet eller
som har röstat på annat vis än krävd majoritet, till beslut
som är fattade vid ett i behörig ordning sammankallat och genomfört Fordringshavarmöte eller skriftligt
beslutsförfarande.

Inbjudan till teckning av obligationer i Hancap AB (publ)

Inbjudan till teckning av
obligationer i Hancap AB (publ)
Härmed inbjuds allmänheten att teckna Obligationer utgivna av Hancap i enlighet med villkoren i detta Prospekt.
Vid styrelsemötet i Hancap den 27 september 2013 beslutades det att utge ett obligationslån denominerat i svenska kronor om högst 60 MSEK. En fulltecknad emission tillför Bolaget cirka 60 MSEK före emissionskostnader som
beräknas uppgå till cirka 8,4 MSEK. Hancap kommer att utge upp till 6 000 obligationer med en teckningskurs om
10 000 SEK. Obligationerna har en löptid om fem år och kommer att återbetalas den 15 november 2018.
Halmstad den 7 oktober 2013
Hancap AB (publ)
Styrelsen
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Erbjudandet i korthet
Detta avsnitt innehåller en allmän och översiktlig beskrivning av Erbjudandet och utgör inte en
fullständig beskrivning av Erbjudandet. Ett beslut att investera i Obligationerna ska därför baseras
på en bedömning från investerarnas sida av Prospektet i dess helhet, inklusive de handlingar som
införlivas genom hänvisning. Villkoren för Erbjudandet framgår av avsnittet ”Villkor för Erbjudandet”.

Sammanfattande beskrivning av
Erbjudandet
Emittent: Hancap AB.
Verksamhet: Tillverkning av byggrelaterade nisch
produkter.
Obligationerna: Erbjudandet utgör en icke efterställd,
direkt, ovillkorad och säkerställd förpliktelse för Bolaget.
Överlåtbarhet: Obligationerna är fritt överlåtbara.

Uppsägningsgrunder: De uppsägningsgrunder som
finns tillgängliga under villkoren framgår av punkt 12.1 i
Villkor för Erbjudandet.
Kreditvärderingsbetyg: Bolaget eller Obligationerna
har inga kreditvärderingsbetyg.

Utgivningsdag: 15 november 2013.

Euroclear-registrering: Obligationerna är för Obligationsinnehavarnas räkning registrerade på VP-konto,
varför inga fysiska värdepapper utfärdats. Begäran om
viss registreringsåtgärd avseende Obligationerna skall
riktas till kontoförande institut. Euroclear eller förvaltare
(vid förvaltarregistrerade värdepapper) verkställer avdrag för skatt på utbetald ränta för fysiskt person bosatt i
Sverige och för svenskt dödsbo. Svensk källskatt
(kupongskatt) utgår inte på räntebetalningar och något
avdrag för detta kommer således ej att ske.

Valör, nominellt belopp och handelspost: Vardera
Obligation har ett nominellt belopp om 10 000 SEK som
även är minsta handelspost. Obligationslånet är denominerat i svenska kronor.

Emissionsinstitut: Mangold Fondkommission AB, org.
nr 556585-1267, är finansiell rådgivare till Bolaget och
emissionsinstitut i samband med förestående Erbjudande samt har biträtt Bolaget i upprättandet av Prospektet.

Ränta: 10 %

Företrädare för fodringshavare (Agent): CorpNordic
Sweden AB, org. nr. 556625-5476

ISIN-kod: SE0005455607
Upptagande till handel: Bolaget ska verka för att
Obligationerna snarast efter Emissionsdagen tas upp till
handel på en lämplig Handelplats.
Lånebelopp: Lånebeloppet uppgår till högst 60 MSEK.

Ränteförfallodag: 15 februari, 15 maj, 15 augusti och
15 november varje år, varvid den sista gången den 15
november 2018 (förbehållen eventuell justering i enlighet
med punkt 9.2 i avsnittet Villkor för Erbjudandet).
Totalt antal värdepapper: Maximalt 6 000 stycken.
Amortering: Under Obligationslånets löptid kommer
ingen amortering att ske.
Återbetalningsdag: 15 november 2018.
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Förtida inlösen på Bolagets begäran: Kan göras.
Se punkt 8.3 i avsnittet Villkor för Erbjudandet.

Fodringshavarmöte/Skriftligt beslutsfarande: Bestämmelserna för sammankallande och genomförande
av ett Fordringshavarmöte eller ett skriftligt beslutsförfarande framgår av punkt 13.1 i Villkor för Erbjudandet.
Preskription: Rätten att motta återbetalning av Obligationernas lånebelopp ska preskriberas tio (10) år från
Inlösendagen. Rätten att erhålla räntebetalning ska
preskriberas tre (3) år från relevant förfallodagen för betalning under förutsättning att något preskriptionsavbrott
inte gjorts. Se punkt 18.1 i avsnittet Villkor för Erbjudandet.

Erbjudandet i korthet

Tillämplig lag: Svensk lag är tillämplig på Emissionen
inklusive villkor för Erbjudandet.

Samtyckte till användande av Prospektet
för finanseialla mellanhänder
Hancap samtycker till att finansiella mellanhänder
nyttjar Prospektet för återförsäljning samt placering av
värdepapper under teckningsperioden, det vill säga mellan den 15 oktober och 30 december 2013. Samtycket
gäller för återförsäljning samt placering i Sverige, Norge
och Finland.
När en finansiell mellanhand lämnar anbud till
investerare ska den finansiella mellanhanden un
derrätta investerare om anbudsvillkoren, i samband
med att anbudet lämnas. Finansiella mellanhänder
som nyttjar detta Prospekt på sin webbplats skall
uppge att nyttjandet står i överensstämmelse med
Bolagets samtycket och dess angivna villkor.

Information från tredje man
Hancap har inte kontrollerat siffror, marknadsdata
eller annan information som lämnats av tredje part,
varför styrelsen för Hancap inte påtar sig
något ansvar för fullständigheten eller riktigheten för
sådan information som presenteras i Prospektet.
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Bakgrund och motiv
Hancap AB (publ) är ett svenskt holdingbolag som äger företagen inom Santex-gruppen som består av Santex AB
(gruppens moderbolag) och de helägda dotterbolagen Santex System Aktiebolag (”Santex System”), Westcoast
Windows AB (”WCW”) med dotterbolag och Connex AB. Santex-gruppen har med Sverige som bas sedan 30 år
tillverkat fönster och uterum för främst de nordiska marknaderna, Storbritannien, Schweiz och Tyskland. Kunderna
utgörs av både privatpersoner och kommersiella fastighetsägare. De mest framträdande varumärkena är Westcoast
Windows och Santex Uterum.
WCWs affärsidé är att tillverka kvalitetsfönster och fönsterdörrar av aluminium och trä med stor flexibilitet avseende
storlek och design. Bolaget startades 1995 och omsatte år 2012 cirka 123 miljoner kronor. Företaget är beläget i
Trollhättan och har under åren expanderat ifrån 7 till cirka 80 anställda 2012. Produktions-kapaciteten i Westcoast
Windows uppgår till ungefär 45 000 enheter per år. Företagets största marknader utgörs av Sverige, Storbritannien
och Norge.
Santex System startade 1982 och har varit en föregångare inom uterumsbranschen och är idag en av Skandinaviens ledande tillverkare. En position som nåtts tack vare aktiv fokusering på kvalitet i alla led i från konstruktion och
inköpsrutiner via tillverkning och försäljning, till den färdiga leveransen. Uterummen tillverkas av stommar i trä som
monteras ihop med glas- och aluminiumpartier och tak till kompletta uterum. Santex omsatte knappt 90 miljoner
kronor 2012 och har cirka 46 anställda. De viktigaste marknaderna utgörs av Sverige, Norge, Schweiz och Tyskland.
All utveckling och produktion sker i Halmstad.
Santex-gruppens gemensamma nämnare är kvalité, energiprestanda samt design och funktionalitet. Genom att
kombinera de olika varumärkena under gemensam förvaltning är det Hancaps målsättning att bli både den privata
och kommersiella kundens förstaval vid köp av byggrelaterade nischprodukter. Den nuvarande Hancap-koncernen
utgör en utmärkt bas för organisk tillväxt och kompletterande förvärv, baserat på erfarenhet och resurserna att
samordna existerande säljkanaler med en utvidgad produktportfölj och på så vis uppnå stora synergier i form av
försäljningssamverkan och marknadslansering.
Hancap kommer att fortsätta att fokusera på att utveckla de nuvarande koncernbolagen men utvärderar kontinuerligt
nya förvärvsmöjligheter som kan bredda såväl som stärka Bolagets befintliga verksamhet. När förvärv sker skall det
innefatta bolag med tydliga mervärden för Koncernen.
Syftet med Erbjudandet är att återbetala brygglånefinansiering om 40 MSEK och stärka de nuvarande koncernbolagens likviditet med resterande del för att säkerställa en solid grund för organisk tillväxt och investeringar.
Styrelsen för Hancap är ansvarig för innehållet i Prospektet. Härmed försäkras att styrelsen har vidtagit alla rimliga
försiktighetsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna i Prospektet, såvitt styrelsen känner till, överensstämmer med
faktiska förhållanden och att ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka dess innebörd.
Halmstad den 7 oktober 2013
Hancap AB (publ)
Styrelsen
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Allmänt

Tilldelning

Hancaps styrelse beslutade den 11 april 2013 om utgivande av ett obligationslån denominerat i SEK om maximalt nominellt 60 MSEK och att erbjuda allmänheten att
teckna Obligationerna som ges ut under Erbjudandet.

Beslut om tilldelning fattas löpande av Bolagets styrelse
under teckningsperioden. Vid överteckning kan tilldelning komma att utebli eller ske med ett lägre antal poster
än vad anmälningssedeln avsåg, varvid tilldelning helt
eller delvis kan komma att ske genom slumpmässigt urval. Tilldelning sker löpande och är beroende vid vilken
tidpunkt anmälningssedlarna skickas in.
I samband med tilldelning skickas avräkningsnota ut
till de som erhållit tilldelning.

Emissionskurs
Obligationerna 2013/2018 emitterade under Erbjudandet ges ut till en kurs om nominellt 10 000 SEK per
Obligation. Minsta teckningspost under Erbjudandet är
en (1) Obligation. Obligationernas nominella belopp,
teckningskurs samt teckningsposterna i Erbjudandet har
fastställts av Bolagets styrelse.

Teckningsperiod
Teckningsperioden infaller mellan den 15 oktober 2013
till och med den 30 december 2013. Bolagets styrelse
äger rätt att förlänga teckningsperioden. Styrelsen äger
även rätt att stänga emissionen i förtid, även om emissionen inte är fulltecknad.

Anmälan om teckning
Anmälan om teckning av obligationer skall ske genom
att korrekt ifylld anmälningssedel skickas eller lämnas till
Mangold Fondkommission på adress nedan:
Mangold Fondkommission AB
Ärende: Hancap
Box 55 691
102 15 Stockholm
Besöksadress: Engelbrektsplan 2
Telefon: +46 8 503 01 580
Telefax: +46 8 503 01 551

Betalning
Betalning skall ske enligt instruktion på avräkningsnotan
som sänds ut till de som erhållit tilldelning.

Leverans av Obligationer
Leverans av obligationer sker i samband med att
Mangold erhållit anmälningssedel samt betalning för
respektive tecknare.

ISIN-kod
SE0005455607

Placeringshorisont och
andrahandsmarknad
Deltagande i Erbjudandet skall i första hand ses som
en investering på fem (5) års sikt. Obligationerna är
dock fritt överlåtbara och avses tas upp till handel på en
lämplig Handelplats. Innehavare skall vända sig direkt till
sin bank eller annan förvaltare med erforderliga tillstånd
för att genomföra köp och försäljning. Courtage utgår i
enlighet med respektive förvaltares courtagemodell.

Endast en anmälningssedel per person kommer att
beaktas. Om flera anmälningssedlar skickas in kommer
endast den senast inkomna anmälningssedeln att beaktas. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel
kan komma att lämnas utan avseende. Inga tillägg eller
ändringar får göras i den på anmälan förtryckta texten.
Observera att anmälan är bindande
Anmälningssedeln finns att tillgå på Bolagets hemsida
www.hancap.se och på Mangold Fondkommissions
hemsida www.mangold.se. Anmälningssedeln kan även
beställas från Mangold Fondkommission på telefon
enligt ovan.
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VD har ordet
Hancap AB har efter investeringarna i nuvarande ägda
bolag påbörjat en strategiskt intressant fortsatt utveckling, med fokusering på produktutveckling, tillverkning
och försäljning av byggrelaterade nischprodukter.
Dagens verksamhetsbild ger en sammantaget mycket
bra bas för organisk tillväxt och för rätt kompletterande
förvärv.
Förvärv i kombination med organisk tillväxt baserad
på produktförnyelser och sortimentsutvidgning ger med
andra ord en mycket dynamisk och intressant möjlighet
att växa omsättnings- och lönsamhetsmässigt.
Den nu aktuella obligationsutgivningen möjliggör en
vidareutveckling av Bolagets verksamhet, både organiskt och via förvärv.
För att underlätta för en ytterligare expansion kan
Bolaget under kommande år komma att noteras.
Grundat på en god lönsamhet, som är relativt opåverkad av konjunkturvariationer, redan för den nuvarande
etablerade verksamheten, sà kommer aktiveringen av
tillväxtsatsningarna, att möjliggöra en trygg betalning av
de löpande finansiella åtagandena i relation till Obligationen.
Välkomna att teckna obligationer i Hancap AB (publ)
Per Helander, VD
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Marknadsöversikt
Marknaden
Hancaps marknadsområden omfattar byggrelaterade
produkter och system såsom dörrar, fönster, glaspartier,
uterum och vinterträdgårdar. Marknaden omsätter ett
betydande antal miljarder euro årligen. Bara Nordenmarknaden beräknas uppgå till 3 miljarder euro. Den
nordiska marknaden har en traditionell uppbyggnad
gällande tillverkning, distributionskanaler och
handelsmönster.
Fönstermarknaden i Sverige och Norden utgörs till
90–95 procent av fönster tillverkade i trä eller i trä/
aluminium. På den svenska marknaden är Inwido och
Svenska Fönster marknadsledande med en gemensam
marknadsandel om cirka 80 procent. Därefter finns en
stor mängd leverantörer som delar på resterande marknadsandel. I princip sker merparten av all tillverkning av
fönster lokalt till lokala marknader. Likvärdigt marknadsmönster existerar för inner- och ytterdörrar.
Gällande uterum och glaspartier är antalet tillverkare
färre som endast koncentrerar sig på uterum, bland
dessa märks Willab och Santex. Övriga leverantörer
av uterum utgörs tex av lokala glasmästerier med egna
aluminiumssystem eller med system levererade av
utländska profilleverantörer så som tex Schüco.
Marknadens utveckling styrs av ROT-byggnation i
det befintliga fastighetsbeståndet kompletterat med nybyggnation. Efterfrågan av högspecificerade produkter
och system med energibesparande och miljövänliga
egenskaper ökar stadigt.

Möjlig återhämtning av nybyggnationer i
Europa
De svagt positiva signaler om ett ökat bostadsbyggande
som noterades på vissa av de nordiska marknaderna
under 2012 har åter dämpats. Nybyggnationen av bostäder befinner sig på låga nivåer, i exempelvis Sverige
sjönk antalet byggstarter till den lägsta nivån sedan
2009. Värst drabbat var byggnationen av småhus som
var på lägsta nivån sedan 1998. Samtidigt är behovet
av nya bostäder stort i framför allt storstadsregionerna
i Norden. Utvecklingen för kommersiella fastigheter var
stabilare men visade på försämrad aktivitet i slutet av

året. Som helhet minskade bostadssegmentet i Västeuropa med 4 procent men med stor skillnad i aktivitet
mellan enskilda länder där Tyskland stod ut positivt.

Fastighetsägare har råd att investera
ROT-marknaden har varit mycket stark de senaste åren
och tillväxten fortsätter. De statliga bidragsprogrammen
gynnar intresset för investeringar i privata och kommersiella fastigheter. De nordiska ländernas relativt
välmående ekonomiska situation återspeglar sig bland
annat i BNP-tillväxt, realinkomstutveckling, ränteutveckling och framtidstro. BNP-tillväxten är en viktig indikator
på den ekonomiska utvecklingen, vilket i sin tur påverkar
hushållens inkomster och vilja att konsumera.
Sveriges konjunkturinstitut bedömer att den allmänna
konsumtionen tar fart när konjunkturen vänder uppåt
och att den växer med cirka 3 procent per år i genomsnitt 2014−2017. Hushållens sparande är historiskt högt
och börsen har utvecklats starkt. Inflationen är låg,
liksom räntorna vilket skapar starka förutsättningar för
ökad konsumtion framöver. Bankerna är välvilliga att
låna ut till investeringar typ ROT vilket gynnar Hancapbolagens försäljning.

Marknadsutveckling
Den stabila ROT-marknaden har en konjunkturutjämnande effekt. Under de senaste åren har marknaden
påverkats positivt av olika statliga subventioner för
bland annat ökad energieffektivitet i byggnader. Energi
effektivisering ger långsiktig tillväxt då fastigheter står
för närmare 40 procent av Europas energiförbrukning. Olika statliga subventioner kommer att driva på
branschens utveckling och senast 2020 ska koldioxidutsläppen minskats avsevärt. Norge har en klart högre
ambition och kräver att all nyproduktion skall vara
plusenergi-hus (Tek 20). Det vill säga att husen blir självförsörjande på energi. För att kunna infria detta behövs
dels täta bygglösningar, högspecificerade glaskonstruktioner, dynamisk solavskärmning och energimärkning
av fönster och glas. Som en viktig åtgärd för att nå EU:s
klimatmål 2020 har krav även införts på renovering av
byggnader som idag förbrukar mycket energi. Satsningarna på ökad energieffektivitet i byggnader och
byggandet av lågenergihus skiljer sig åt mellan enskilda
länder. Då Hancap producerar glasbaserade produkter
och lösningar med tydligt fokus på energibesparing och
kvalitet är denna utveckling mycket positiv för Bolaget.

Traditionell byggvarudistribution och
nischleverantör
Intresset för inredning och byggrelaterade lösningar fortsätter att vara stark genom byggprogram i många tv-kanaler och tidskrifter. Mycket fokuseras på att bygga om
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med fokus på energi, ljus och design och återförsäljarleden får allt mer förfrågningar om att sälja och leverera
nyckelfärdiga lösningar. Marknaden har en uppbyggnad
där byggvaruhandeln dominerar med kedjebundna aktörer som XL Bygg och Interpares samt helägda aktörer
som Maxbo, Optimera och Beijer. Byggvaruhandeln har
dock svårt att inom vissa områden försvara sina volymer
mot nischspecialister som Mockfjärd och Uterums
mästarna. Störst på internetmarknaden är bygghemma.
se och Skånska Byggvaror. Internetförsäljningen utgör
en begränsad konkurrens mot Hancap-gruppens måttanpassade kvalitetsprodukter.

Trender
Hur och var vi bor förväntas förändras de kommande
åren. Den tydligaste trenden är urbaniseringen, såväl
globalt som nationellt. Det innebär att storstäderna och
då framförallt huvud- och universitetstäderna fortsätter
att växa på bekostnad av landsbygd och småstäder.
Även här finns en motverkande trend. Många som har
praktisk och ekonomisk möjlighet kommer att välja att
bosätta sig, antingen permanent eller som ett andraboende, i tätortsnära glesbygd, det vill säga på landet
runt storstäderna, med den ökade livskvalitet det kan
innebära.
Morgondagens bostäder är också tekniskt mer
utrustade, där kylskåp, spis, tvättmaskin, energipumpar
och dammsugare har egen inbäddad och uppkopplad
elektronik som kan styras med scenarier och på distans.
Bostäderna har också avancerade säkerhetssystem
som inte bara varnar för oönskade besök utan även
för vattenskada eller att det är på väg att börja brinna.
Framtidens bostäder är mycket mer miljöanpassade
än dagens, med minimal energiåtgång och i många fall
egna odlingar på terrasser eller rentav på husfasaderna.
Fastigheter och människors boende är en produkt
med lång livslängd samtidigt som behovet av ständig
utveckling, större ytor och mer ljus är påtaglig. Komfort,
säkerhet, energi och avskildhet för privatlivet är alla
mycket starka köpkriterier för konsumenten och driver
branschens satsningar och investeringsbeslut.
Vi går mer och mer ifrån slit och släng och sätter större
värde på hantverk och personligt utformade produkter.
Intresset för naturen och miljön ökar och vi tar allt större
ansvar vid inköp av varor.
Santex-gruppen är ”bäst i klassen” gällande måt�tanpassade produkter och system med hög kvalitet.
Marknadens efterfrågan, nytänkande och flexibilitet
driver gruppens utveckling – i rätt riktning -framåt.
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Affärsidé

Hancap har ett långsiktigt perspektiv på sitt ägande av
Santex-gruppen. Gruppen består av ett antal bolag med
upp till 30 års erfarenhet från tillverkning av fönster, dörrar, fasadpartier och kompletta uterum. De två största
bolagen i gruppen är WCW med säte i Trollhättan och
Santex System med säte i Halmstad.
WCWs affärsidé är att tillverka kvalitetsfönster och
fönsterdörrar av aluminium och trä med stor flexibilitet
avseende storlek och design. Företaget har idag cirka
80 anställda och är en aktör med stora möjligheter att ta
ytterligare marknadsandelar.
Santex System, har varit en föregångare inom
uterumsbranschen och är idag en av nordens ledande
tillverkare av fasadpartier och uterum i glas. Positionen
har nåtts tack vare aktiv fokusering på kvalitet i alla led
ifrån konstruktion och inköpsrutiner via tillverkning och
försäljning, till den färdiga leveransen. I gruppen finns
även varumärkena Wasafönster och Solux.
Gruppen verkar främst på den nordiska marknaden
men har även etablering i England samt långvariga
partneravtal med bolag i Schweiz och Tyskland. Slutkunderna utgörs främst av privatpersoner och kommersiella
fastighetsägare.

Hancaps affärsidé är att erbjuda byggrelaterade nischprodukter och lösningar via ett effektivt och strukturerat
distributionsnät. Produkter och lösningar skall vara
av högsta kvalité med fokus på god design och bästa
miljö- och energiprestanda till privata och kommersiella
kunder. Synergivärden ska uppnås genom samordning
av existerande säljkanaler med möjlighet till effektiv
försäljningssynkronisering och kraftigare marknadslansering av koncernens samtliga produkter.
På kostnadssidan finns fördelar med att större samlade inköp av aluminium, glas, trä och beslag kan göras
till fördelaktigare priser.

Affärsmodell
Koncernen tillverkar produkter med hög förädlingsgrad.
Produktionen sker med hög automatiseringsgrad.
Investeringar sker för närvarande i flödes- och effektiviseringsprocesser. Affärsmodellen ger upphov till
organisatoriska och administrativa synergier tack vare
samordningsmöjligheter kring produktion, ”best practise”
utbyte och samnyttjande av ledningsresurser.
Distributionsmodell
Byggfackhandel
(XL-Bygg)
Byggfackhandel
(Fristående)
Westcoast
Windows

Konsument

Hustillverkare
Fönsterbytarföretag
Fastighetsägare

Byggare

Westcoast
Windows UK
Westcoast Windows/
WCW Systems/UK

Byggare

BRF

Konsument

Större
entreprenadföretag

Westcoast Windows
Mål
Hancaps mål är att genom organisk tillväxt och kompletterande förvärv öka koncernens omsättning och resultat.
Den nuvarande Koncernen utgör en utmärkt bas för
organisk tillväxt och kompletterande förvärv.

Vision
Hancaps vision är att bli privata och kommersiella kunders förstaval avseende byggrelaterade nischprodukter.

WCW tillverkar måttanpassade fönster och skjutdörrar
i en automatiserad process med ett gediget hantverkskunnande. Produktionen är effektiv och flexibel. Lagernivåer är låga genom ett modulärt produktkoncept och
ett orderstyrt planeringssystem. Produktionen har en
kapacitet om 1 200 enheter per vecka/dagtid och cirka
2 000 enheter vid 2-skift.
WCW konceptet bygger på ett ”tätt system”; Den unika
konstruktionen uppnår maximal täthet och formstabilitet
genom att aluminiumprofilen integreras med träprofilen. Tätningslisten sitter i bågen och inte i karmen på
fönstret, vilket ökar tätheten. Aluminiumprofilen har ett
spår för plåtinfästning som är konstruerad för att hindra
vatten att tränga in i fönstret. Detta innebär i praktiken
en maximerad hållfasthet och minimalt underhåll av
fönster och skjutdörrar. För 2014 planeras lansering av
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Verksamhetsbeskrivning

en helt ny passivserie med ett av marknadens bästa
energivärden.
Distributionen sker genom fem definierade kanaler:
- Byggvaruhandel, via centrala avtal samt via fristående
aktörer
- Objektsmarknaden bearbetas via direktförsäljning
- Glasmästare, fristående aktörer
- Fönsterspecialister
- Hustillverkare
Försäljningen till Storbritannien hanteras genom ett eget
dotterbolag, Westcoast Windows Systems Ltd.
WCW utmanar marknadsgiganternas trögrörliga agerande med korta hanteringstider och personlig kundservice. WCW har cirka 80 anställda och omsatte cirka 123
MSEK år 2012.

Santex System
Santex System är en av Nordens ledande aktörer inom
uterum och tillverkare av måttanpassade system för
uterum med kvalitetsstommar av trä. All produktion
sker i Halmstad, där limträstommar maskinbearbetas
i CNC-robot, förmonteras och ytbehandlas i måleriet.
Aluminiumprofiler giras och tappas innan de bearbetas i
en helautomatisk s.k. Quadre robot. Sammansättningen
sker genom löpande band principen vilket ger en effektiv
produktionsprocess. Sortimentet består av system för
kompletta rum samt vik- och skjutdörrar för fasadinstallation. Arbete pågår med att modularisera produktportföljen vilket kommer att leda till fler valmöjligheter,
färre unika profiler och ett mer flexibelt erbjudande till
slutkunderna.
Målet är samtidigt att lansera ett eller flera system
i helaluminium för att ge kunden ytterligare valmöjligheter. Försäljningen av kompletta rum prognosticeras
att öka under de kommande åren. Samtidigt bedöms
fasadpartier ha en stor ytterligare försäljningspotential.
Distributionen sker via välutbildade återförsäljare för
bästa service och support, via ca 200 försäljningsställen i Norden samt genom ett exklusivt avtal sedan 20 år
med Wigasol i Tyskland och Schweiz.
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Wasafönster
Wasafönster är ett varumärke baserat på en sedan 30 år
utvecklad konkurrenskraftig fönsterprodukt av komposit/
PVC. Varumärket inkluderar fönster, fönsterdörrar och
skjutpartier. Fönstren har mycket goda energivärden och
är underhållsfria. Försäljningen sker både till objektsmarknaden och privatkunder. Marknaden för PVCfönster är blygsam i Sverige och beräknas ha 5–7 % av
den totala fönstermarknaden. I mellan- och Sydeuropa
uppgår marknadsandelarna till mer än 60%. Hancap
förväntar sig att marknadspenetrationen skall öka även i
Norden för komposit/PVC-fönster.

Solux
Solux är ett varumärke som erbjuder ett av marknadens mest beprövade uterumssystem via försäljning på
Internet. Solux erbjuder prisvärda produkter till hemmet
som berikar och förnyar vardagen. Solux affärsidé ger
kunderna själva möjlighet att enkelt gå in på företagets
hemsida och designa sitt uterum och få en skräddarsydd
lösning som skapar mervärde.

Finansiell information i sammandrag

Finansiell information
i sammandrag
Nedanstående finansiella information i sammandrag
avseende verksamhetsåren 2010, 2011 samt 2012 är
hämtade ur Bolagets koncernräkenskaper. Avsnittet bör
läsas tillsammans med avsnittet ”Kommentarer till den
finansiella utvecklingen”, Hancaps granskade årsrapporter 2010, 2011 och 2012 som återfinns senare i Prospektet samt Bolagets reviderade koncernräkenskaper
med tillhörande noter och revisionsberättelser, vilka är
införlivade genom hänvisning. Bolaget var vilande fram
till 2011 och således kan inga resultat uppvisas för 2010
då de verksamhetsdrivande bolagen förvärvades i slutet
av 2011 och konsolideras i sin helhet from 1 januari

2012. Årsredovisningarna som sammanfattas i detta avsnitt är upprättade enligt FAR, Årsredovisningslagen och
Bokföringsnämndens allmänna råd. Bolagets revisor har
granskat årsredovisningarna. Siffror avseende EBITDA
ingår ej i årsredovisningarna. Den finansiella informationen som sammanfattats i detta avsnitt har dock ej
granskats av revisor och utöver
vad som framgår i detta avsnitt avseende finansiell
information
i Prospektet har ingen information i Prospektet
granskats eller reviderats av Bolagets revisor.

Resultaträkningar i sammandrag

(Belopp i KSEK)

Nettoomsättning
Kostnad för sålda varor
Bruttoresultat

Koncernen
2012

Koncernen
2011

Moderbolaget
2010

-

214 407

0

-165 039

0

-

49 368

0

-

Försäljningskostnader

-36 782

0

-

Administrationskostnader

-18 225

-1 274

-

Övriga rörelseintäkter

4 143

0

-

Övriga rörelsekostnader

-1 103

0

-

Rörelseresultat

-2 599

-1 274

-

19 698

0

-

565

0

-

Räntekostnader och liknande resultatposer

-2 156

0

-

Resultat efter finansiella poster

15 508

-1 274

-

Resultat från finansiella poster
Resultat från andelar i koncernföretag
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

Skatt på årets resultat

2 180

0

Årets resultat

17 688

-1 274

-

EBITDA

16 425

-1 274

-
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Balansräkning i sammandrag

(Belopp i KSEK)

Koncernen
2012

Koncernen
2011

Moderbolaget
2010

182 056

191 638

-

58 122

61 749

-

240 178

253 387

-

25 750

30 929

-

1 847

1 899

-

27 597

32 828

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Goodwill
Imateriella rättigheter
Summa imateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Maskiner och andra tekniska anläggningar
Inventarier, verktyg och installationer
Summa materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Aktier och andelar i koncernföretag

2 450

0

Övriga Långfristiga tillgångar

125 000

35

-

Summa finansiella anläggningstillgångar

127 450

35

-

Summa anläggningstillgångar

395 225

286 250

-

-

Omsättningstillgångar
Varulager mm
Råvaror, komponenter och fönödenheter

11 771

13 837

Varor under tillverkning

5 078

2 406

-

Färdiga varor och handelsvaror

1 729

1 416

-

Förskott från kund

0

390

18 578

18 049

Kundfordringar

32 820

25 303

Kortfristiga fordringar hos koncernföretag

20 925

0

-

1 165

1 701

-

Summa varulager m m
Kortfristiga fordringar

Aktuella skattefordringar
Övriga kortfristiga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa kortfristiga fordringar
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
Totalt tillgångar
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-

416

1 709

-

5 927

2 970

-

61 253

31 682

-

4 383

10 934

-

84 214

60 665

479 439

346 915

Finansiell information i sammandrag

Koncernen
2012

Koncernen
2011

Moderbolaget
2010

Aktiekapital

34 071

30 500

-

Summa bundet eget kapital

34 071

30 500

-

294 414

170 000

-

-9 007

0

(Belopp i KSEK)

Eget kapital och skulder
Eget kapital

Överkursfond
Balanserad vinst eller förlust

17 688

-1 274

Summa fritt eget kapital

Årets resultat

303 095

168 726

-

Summa eget kapital

337 166

199 226

-

Avsättningar
Uppskjutna skatter

15 602

19 545

15 602

19 545

Skulder till kreditinstitut

9 231

14 445

-

Skulder till koncernföretag

2 563

0

-

Övriga långfristiga skulder

50 002

51 815

61 796

66 260

Långfristiga skulder

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut

21 999

11 750

-

Leverantörsskulder

2 563

20 158

-

Skulder till koncernföretag

1 420

0

-

0

564

-

7 738

13 873

-

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

13 660

15 539

-

Summa kortfristiga skulder

64 875

61 884

-

479 439

346 915

-

Aktuella skatteskulder
Övriga kortfristiga skulder

Totalt eget kapital och skulder
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Nyckeltal
Nyckeltal

2012

(2011)

2010

Bruttovinstmarginal

23%

(n/a)

(n/a)

EBITDA marginal
Rörelsemarginal (EBIT marginal)
Soliditet
Nettoomsättning per anställd
Personalkostnader per anställd
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7,7%

(n/a)

(n/a)

-1,2%

(n/a)

(n/a)

70%

(57%)

(n/a)

1 649 KSEK

(n/a)

(n/a)

491 KSEK

(n/a)

(n/a)

Definitioner av nyckeltal

Definitioner av nyckeltal
Marginaler
Bruttovinstmarginal, %
Bruttoresultat i förhållande till omsättningen.
EBITDA marginal, %
EBITDA i procent av nettoomsättningen.
Rörelsemarginal (EBIT marginal), %
Rörelseresultat i procent av nettoomsättningen.

Kapitalstruktur
Soliditet, %
Eget kapital inklusive minoritet i procent av balansomslutningen.

Medarbetare
Nettoomsättning per anställd
Nettoomsättning per anställd beräknad utifrån arbetad
heltid under perioden.
Personalkostnad per anställd
Personalkostnad per anställd beräknad utifrån arbetad
heltid under perioden.
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Kommentar till den finansiella
utvecklingen
Översikt väsentliga redovisningsprinciper
Hancaps årsredovisningar har upprättats i enlighet med
FAR, Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens
allmänna råd. Bolagets avsikt under 2013 är att övergå
till redovisning enligt IFRS. Den väsentligaste effekten
i redovisningen jämfört med 2012 är att några avskrivningar av goodwill ej kommer att ske löpande utan det
kommer varje år att genomföras en nedskrivningsprövning av goodwill.

Resultaträkning
Rörelseintäkter
Hancaps nettoomsättning består av försäljningsintäkter
från fönster, fönsterdörrar, glaspartier, kompletta uterum
samt övriga rörelseintäkter. Varken 2011 eller 2010
redovisade Bolaget någon nettoomsättning då förvärv
av dotterbolagen skedde i slutet av 2011. Nettoomsättningen för 2012 uppgick till 214 407 KSEK. Försäljningen
bestod till mer än hälften av fönsterprodukter. Försäljningen i Westcoast Windows och i Santex AB under
bifirman Wasafönster skedde främst mot den svenska
marknaden, men en betydande del av WCWs produkter
såldes även till byggvaruhuskedjor och byggföretag
i Storbritannien. Marknaden för Santex produkter är
främst Sverige, Schweiz och Tyskland.
Rörelsekostnader
Hancaps rörelsekostnader avser kostnader för sålda
varor, försäljningskostnader, administrationskostnader
och övriga rörelsekostnader. Under 2011 (2010) uppgick
rörelsekostnaderna till 1 274 KSEK (0). Under 2012
uppgick Bolagets kostnader till 221 149 KSEK. Förändringen från föregående år förklaras av att rörelsekostnaderna i dotterbolagen från 2012 räknas in i koncernen.
Av- och nedskrivningar
Bolagets avskrivningar avser avskrivningar på materiella
anläggningstillgångar, såsom förbättringsutgifter på
annans fastighet, datainventarier, maskiner, inventarier,
verktyg och installationer och avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar, såsom balanserade
utvecklingsarbeten, värden med ursprung i varumärket, kundrelationer, goodwill och andra immateriella
förvärvstillgångar.
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. Utgifter för
förbättring av tillgångars prestanda, utöver ursprunglig
nivå, ökar tillgångens redovisade värde. Utgifter för
reperation och underhåll redovisas som kostnader. Materiella anläggningstillgångar skrivs av sytematiskt över
tillgångens bedömda nyttjandeperiod.
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För immateriella värden med ursprung i varumärken,
kundrelationer eller liknade skrivs dessa tillgångar normalt av på 20 år. Koncernmässig goodwill som redovisas i samband med förvärv av dotterföretag redovisas
initialt som en tillgång värderad till dess anskaffningsvärde. Goodwillvärdet prövas regelbundet, minst en gång
per år eller när indikation finns på ett nedskrivningsbehov. Prövning sker av minsta kassagenererande enhets
återvinningsvärde. Avskrivning görs på 20 år. Bolagets
avsikt under 2013 är att övergå till IFRS. Den väsentligaste effekten i redovisningen jämfört med 2012 kommer att bli att några avskrivningar av goodwill ej kommer
att ske löpande utan det kommer varje år att genomföras
en nedskrivningsprövning av goodwill. Årsredovisningen för 2013 kommer därmed för jämförelseåret 2012
att redovisa löpande goodwillavskrivningar till 0 medan
goodwillavskrivningar i årsredovisningen 2012 uppgår till
9 582 KSEK.
Under 2011 (2010) skedde inga avskrivningar i
Bolaget. Samlade avskrivningar under 2012 uppgick till
19 024 KSEK.
Rörelseresultat
Rörelseresultatet är direkt beroende av Bolagets
rörelseintäkter, rörelsekostnader samt av- och nedskrivningar som beskrivs utförligt ovan. Hancaps rörelseresultat för 2011 (2010) uppgick till -1 274 KSEK (0).
Anledningen till resultatet var avsaknad av nettoomsättning, samtidigt som administrationskostnaderna uppgick
till 1 274 KSEK. Under 2012 försämrades Bolagets
rörelseresultat gentemot föregående år och uppgick till
-2 599 KSEK, vilket motsvarar en rörelsemarginal om
-1,2 procent. Den största anledningen till det negativa rörelseresultatet är kostnader för avskrivningar på goodwill
och varumärken som uppstod med Bolagets förvärv av
dotterbolagen. Kostnaden 2012 för dessa avskrivningar
uppgick till 12 415 KSEK.
Finansiellt netto
Hancaps finansiella netto består i huvudsak av ränteintäkter med avdrag för räntekostnader. Det finansiella
nettot uppgick för 2011 (2010) till 0 KSEK (0) och för
2012 till 18 107 KSEK. Huvuddelen av det finansiella
nettot 2012 avsåg resultat från andelar i koncernföretag
hänförligt till att dotterbolagen Öresund Capital Partner
AB, Beslaget AB och Fönstergruppen Sverige AB avyttrats till moderbolaget Hansen Capital SA.
Resultat efter skatt
Hancaps resultat efter skatt uppgick till -1 274 KSEK (0)
för 2011 (2010). För 2012 ökade Bolagets resultat efter
skatt och uppgick till 17 688 KSEK, motsvarande en
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vinstmarginal om 8,2 procent. Bolaget belastades inte
med skatt under 2011 (2010) då Bolaget under de åren
ej redovisat någon vinst. Förändrad skattesats påverkar
resultatet efter skatt positivt 2012 genom att uppskjuten
skatteskuld justerats ned.

Balansräkning
Immateriella anläggningstillgångar
Hancaps immateriella anläggningstillgångar består i sin
helhet av immateriella rättigheter och goodwill. Anskaffningsvärdet för de immateriella anläggningstillgångarna
innefattar samtliga utgifter som direkt kan hänföras till
tillgången, utgifter som på ett rimligt och konsekvent
sätt kan hänföras tillgången samt är nödvändiga för att
tillgången skall kunna utnyttjas för sitt ändamål.
Hancaps immateriella anläggningstillgångar uppgick
per den 31 december 2011 (2010) till 253 387 KSEK
(0), samt per den 31 december 2012 till 240 178 KSEK,
motsvarande en minskning om fem procent från föregående år.
Materiella anläggningstillgångar
De materiella anläggningstillgångarna i Bolaget består
främst av maskiner och andra tekniska anläggningar.
Tillgångarna skrivs av planenligt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod.
Hancaps materiella anläggningstillgångar uppgick
den 31 december 2011 (2010) till 32 828 KSEK (0). Den
31 december 2012 uppgick de materiella anläggningstillgångarna till 27 597 KSEK, motsvarande en minskning
om 16 procent, där förändringen avser genomförda
avskrivningar under perioden.
Finansiella anläggningstillgångar
Hancaps finansiella anläggningstillgångar består av
fordringar hos koncernbolag samt andra långfristiga fodringar. Den 31 december 2011 (2010) uppgick Bolagets
finansiella anläggningstillgångar till 35 KSEK (0). Den
31 december 2012 uppgick de finansiella anläggningstillgångarna till 127 450 KSEK efter köp av förvärvsrättigheter värderade till 125 000 KSEK (avseende ett
sekretessbelagt förvärv att slutgiltigt genomföras inom
två till tre år) och fordran om 2 450 KSEK vilken uppkom
i samband med avyttring av dotterbolag.
Omsättningstillgångar
Bolagets omsättningstillgångar innefattar varulager,
kortfristiga fordringar samt likvida medel. Omsättningstillgångarna per den 31 december 2011 (2010) uppgick
till 60 665 (0). Under 2012 uppgick omsättningstillgångarna till 84 214 KSEK vilket motsvarar en ökning om 35,5
procent. Huvudsakligen på grund av ökad fordran på
koncernbolag, men också på grund av ökade kundfordringar till följd av ökad försäljning under slutet av 2012.

Eget kapital
Per 31 december 2011 (2010) uppgick det egna kapitalet
till 199 226 KSEK (0), motsvarande en soliditet om 57
procent (0). Det ökade egna kapitalet berodde främst på
att bolaget under 2011 genomförde en apportemission
som tillförde Bolaget 200 000 KSEK. Den 31 december
2012 uppgick det egna kapitalet till 337 166 KSEK vilket
motsvarade en soliditet om 70 procent. Förändringen av
eget kapital, 121 428 KSEK, kan i allt väsentligt förklaras
av en genomförd aktieemission.
Skulder
Hancaps långfristiga skulder uppgick den 31 december
2011 (2010) till 66 260 KSEK (0). Den 31 december
2012 uppgick Koncernens långfristiga skulder till 61 796
KSEK, motsvarande en minskning om 6,7 procent
på grund av amortering och avyttring av dotterbolag.
Huvuddelen av de långfristiga skulderna är hänförliga till
krediter för genomförda bolagsförvärv.
Hancaps kortfristiga skulder avser skulder till kreditinstitut, leverantörsskulder, skulder till koncernföretag,
övriga kortfristiga skulder samt upplupna kostnader
och förutbetalda intäkter. Hancaps kortfristiga skulder
uppgick den 31 december 2011 (2010) till 61 884 KSEK
(0). Per den 31 december 2012 uppgick de kortfristiga
skulderna till 64 875 KSEK, motsvarande en ökning om
4,8 procent. Ökningen av kortfristiga skulder beror på
ökat utnyttjande av bankkrediter.
Hancaps långfristiga och kortfristiga skulder till kreditinstitut är per den 31 december 2012 upptagna till 31 230
KSEK, av vilket 11 123 KSEK avser skuldförda framtida
leasingavgifter.
Investeringar och förvärv
Hancap förvärvade under 2011 dotterbolagen i Koncernen genom en apportemission om 200 MSEK som
konsoliderades under 2012.
Planerade investeringar
Dotterbolaget Westcoast Windows avser att under 2013
och 2014 investera i en uppdatering av hyvellinje om
cirka 1,5 MSEK och i ett nytt offert- och ordersystem om
cirka 3 MSEK.
Ställda säkerheter
Bolaget har för sina bankförplikterser ställt företagsinteckningar. Bolaget har även pansatt aktierna i Santex
AB till förmån för låntagarna i Brygglånet. Bolaget
kommer att använda del av emissionlikviden för att
lösa Brygglånet. Varvid aktierna i Santex AB kommer
att pansättas som säkerhet för Obligationerna. För mer
information se Villkor för Erbjudandet.
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Tendenser

Finansiella resurser och rörelsekapital

I dagsläget finns inga kända tendenser, osäkerhetsfaktorer, potentiella fordringar eller andra krav, åtaganden
eller händelser som kan förväntas ha en väsentlig inverkan på Hancaps affärsutsikter under det innevarande
räkenskapsåret. Inga väsentliga negativa förändringar
har ägt rum i Emittentens framtidsutsikter sedan de
senaste reviderade finansiella rapporterna
offentliggjordes.

Bolagets finansieringsplan grundas på egna genererade
medel, därutöver sker komplettering med rörelsefinansiering genom checkräknings- och fakturabelåningskrediter. Bolagen har historiskt kompletterat dessa krediter
med säsongskrediter då betydande likvida medel binds
i varulager och kundfordringar inför och under högsäsongen. Säsongskrediterna löses i sin helhet under
höstperioden. Större maskininvesteringar i till exempel
produktionsutrustning finansieras genom leasingavtal,
då det bedöms tillämpligt. Bolaget har inga långfristiga
amorterande skulder och bedöms ha begränsat investeringsbehov under de närmaste åren..
Styrelsen genomför nu det planerade Erbjudandet
där delar av emissionslikviden skall användas för att
återbetala tidigare Brygglån och att stärka de underliggande bolagens likviditet samt till kompletterande
företagsförvärv.
Med förväntat kassaflöde i relation till genomförd obligationsemission, har Bolaget en tillräcklig likvidtet under
de närmsta 12 månaderna från prospektets avgivande.

Underskottsavdrag
Bolaget har mycket begränsade ej utnyttjade förlustavdrag.
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Aktien och ägarförhållanden
Aktiekapitalet
Enligt Hancaps bolagsordning ska det emitterade
aktiekapitalet vara lägst 25 MSEK och högst 100
MSEK. Antalet aktier ska vara lägst 25 miljoner stycken
och högst 100 miljoner stycken. Bolget har givit ut två
aktieslag, stamaktier och preferensaktier. Stamaktierna
har tio (10) röster per aktie och preferensaktier har en (1)
röst per aktie. Varje röstberättigad aktieägare får vid bolagsstämma rösta för fulla antalet av honom eller henne
ägda och företrädda aktier utan begränsning i rösträtten.
Upplöses Bolaget skall preferensaktieinnehavarna först
erhålla eventuellt icke-utbetalad utdelning, därefter skall
preferensaktieinnehavarna erhålla 50 SEK per aktie
och inget mer. Därefter sker utdelning till innehavare av
stamaktier.
Aktierna i Hancap är denominerade i svenska kronor
och har emitterats i enlighet med svensk rätt och ägarnas rättigheter förknippade med aktierna kan endast
ändras i enlighet med de förfaranden som anges i aktiebolagslagen (2005:551).
Hancaps aktiekapital uppgår till 34 071 428 SEK fördelat på totalt 34 071 428 aktier, varav 25 500 000 aktier
är stamaktier och 8 571 428 är preferensaktier, samtliga
aktier är fullt inbetalda. Kvotvärdet per aktie är 1 SEK.

Ägarförhållanden
Hancap hade per dagen för detta prospekt en aktieägare, Hansen Capital SA.

Aktiebaserade incitamentsprogram
Det finns inga incitamentsprogram i Hancap.

Personaloptioner och teckningsoptioner
Det finns inga personaloptioner och teckningsoptioner i
Hancap.

Konvertibla skuldebrev
Det finns inga konvertibla skuldebrev i Hancap.
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Styrelse, ledande
befattningshavare och revisor
Hancap styrelse består av tre personer, inklusive ordföranden, och har sitt säte i Halmstad. Styrelseledamöterna väljs årligen vid årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma. De styrelseledamöter som valdes av den extra bolagsstämman i Hancap den 13 mars 2013 redovisas nedan.
Styrelse
Rickard Backlund (född 1950)
Styrelseordförande sedan 2013.
Rickard har varit engagerad i Hancap sedan 2011.
Rickard har sedan tidigare en lång erfarenhet från byggoch fastighetsbranschen där han för närvarande är
styrelseordförande i Cityhold Property AB samt Senior
Advisor i IPD. Dessutom är han även styrelseordförande
och rådgivare i fastighetsbolaget NP3 och VD för Grön
Bostad.
Tidigare har Rickard varit koncernchef för Aberdeen
Property Investors och medlem av koncernledningen i
Aberdeen Asset Management Plc. Rickard äger privat
samt genom bolag, vid tidpunkten för Prospektets avgivande, 0 aktier i Hancap.
Utöver sitt uppdrag i Hancap har Rickard Backlund även
följande uppdrag där han är varken delägare (äger mer
än 5% av bolaget ) eller ägare (äger 100% av bolaget):

Grön Bostad Bilen AB

Styrelseledamot/
Ordförande

Grön Bostad Lindholmsallén AB

Styrelseledamot/
Ordförande

Grön Bostad Guldheden AB

Styrelseledamot/
Ordförande

Grön Bostad Intellektet AB

Styrelseledamot/
Ordförande

Grön Bostad Kommendörkaptenen AB

Styrelseledamot/
Ordförande

Grön Bostad Teodoliten AB

Styrelseledamot/
Ordförande

NP3 Förvaltning AB
Valknytt AB
Grön Bostad Annedal AB
Grön Bostad Barkarbystaden AB

Styrelseledamot/
Ordförande

Grön Bostad Klippern AB

Styrelseledamot/
Ordförande

Grön Bostad Fyrtornet AB

Styrelseledamot/
Ordförande
Styrelseledamot

Cityhold Property AB

Styrelseledamot/
Ordförande

NP5 Fastigheter AB

Styrelseledamot

Näringen 14:4 Fastighets AB

Styrelseledamot

NP8 Förvaltning AB

Styrelseledamot

NP9 Förvaltning AB

Styrelseledamot

Ångsalt Fastigheter AB

Styrelseledamot

NP8 Fastigheter AB

Styrelseledamot

NP7 Förvaltning AB

Styrelseledamot

NP6 Förvaltning AB

Styrelseledamot

Engros Fastighets AB

Styrelseledamot

Stora Tuna Fastighets AB

Styrelseledamot

Turisten 1 Borlänge AB

Styrelseledamot

Handelsfastigheten Majoren 1 Falun AB

Styrelseledamot

Kasernhus Fastigheter Gävle AB

Styrelseledamot

Cederlöfs Fastighets AB

Styrelseledamot

M-punkten Fastighets AB

Styrelseledamot

NP2 Förvaltning AB

Styrelseledamot

Timmerlasset Fastighets AB

Styrelseledamot

NP3 Fastigheter AB

Styrelseledamot

Gålnäs Fastighets AB

Styrelseledamot

Grön Bostad 2 AB

Högom AB

Styrelseledamot

NP6 Fastigheter AB

Styrelseledamot

Smidesgatan Fastighets AB

Styrelseledamot

Kolvägen Fastighets AB

Styrelseledamot

Hälsinggårdens Industrifastigheter AB

Styrelseledamot

Svenskt Fastighetsindex SFI Ek. för.

Styrelseledamot

Grön Bostad AB
Förfast AB
Grön Bostad Sjömärket AB
NP5 Förvaltning AB
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Befattning

Styrelseledamot
Styrelseledamot/
Ordförande

NP4 Förvaltning AB
Uppdrag

Styrelseledamot

Extern verkställande
direktör
Styrelseledamot
Styrelseledamot/
Ordförande
Styrelseledamot

Fastighets AB Högom 3:179

Styrelseledamot
Extern verkställande
direktör

Styrelse, ledande befattningshavare och revisor

Sedan den 1 juni 2008 har Rickard Backlund varit verksam i och avslutat uppdrag inom följande bolag:
Uppdrag
SIPA Service Aktiebolag
Aberdeen Asset Management Sweden
AB
Urfjället AB
Aberdeen Asset Management AB
IPD Norden AB

Befattning
Styrelseledamot
Styrelseledamot/
Ordförande
Styrelseledamot
Styrelseledamot/VD
Styrelseledamot

Aberdeen Property Investors Indirect
Investment Management AB

Styrelseledamot/
Ordförande

Aberdeen Property Fund Management
AB

Styrelseledamot/
Ordförande

Aberdeen Property Credit AB

Styrelseledamot/
Ordförande

Aberdeen Property Investors Sweden AB

Styrelseledamot/
Ordförande

NP5 Förvaltning AB

Styrelseledamot

Grön Bostad Sjömärket AB

VD

Grön Bostad Bilen AB

VD

Grön Bostad Lindholmsallén AB

VD

Grön Bostad Guldheden AB

VD

Grön Bostad Intellektet AB

VD

Grön Bostad Kommendörkaptenen AB

VD

Grön Bostad Teodoliten AB

VD

Förfast Holding AB

Styrelseledamot

GÅFAB Fastighets AB

Styrelseledamot

DEGI Gmbh

Peter Petterson (född 1951)
Styrelseledamot sedan 2013.
Peter har varit engagerad i Hancap sedan 2013. Peter
är Senior Advisor i Odin Equity Partners, styrelseordförande i Dooria AS, Sandviks AS (DKNO) samt styrelseledamot i Hammel-Furniture AS.
Peter har tidigare erfarenhet från byggvarubranschen
genom sin tidigare tjänst som VD för Svedbergs samt
tidigare Executive Vice President i Nobia’s koncernledning i 13 år och där ansvarig bland annat för verksamheten i kontinental Europa, operativt ansvarig i Swedoor,
Marbodal, Poggenpohl, Norema. Peter äger privat samt
genom bolag, vid tidpunkten för Prospektets avgivande,
0 aktier i Hancap.
Utöver sitt uppdrag i Hancap har Peter Petterson även
följande uppdrag och är delägare (äger mer än 5% av
bolaget ) eller ägare (äger 100% av bolaget) i följande
bolag:
Uppdrag
Backup Management AB

Befattning
Styrelseledamot/
Ägare

Sedan den 1 juni 2008 har Peter Pettersson varit verksam i och avslutat uppdrag inom följande bolag:

Ordförande
Uppdrag

Per Helander (född 1956)
Styrelseledamot och verkställande direktör sedan 2012.
Per har varit engagerad i Hancap sedan 2011 och har
tidigare varit ledamot och ägare för WIN Group AG. WIN
tillverkar och säljer vinterträdgårdar, balkonginglasningar etc. i Schweiz, Tyskland, Österrike, Storbritannien
och de nordiska länderna. Per har sedan tidigare cirka
20 års erfarenhet av M&A-transaktioner. Vid tidpunkten
för Prospektets avgivande är Per Helander ensam ägare
till Hansen Capital SA som i sin tur är ensam ägare till
Hancap.

Lovene Dörr Aktiebolag
Nobia Interiör AB
Svedbergs i Dalstorp AB

Befattning
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Extern verkställande
direktör

Nobia Sverige AB

Styrelseledamot

Nobia Köks Invest Aktiebolag

Styrelseledamot

Norema Försäljnings Aktiebolag

Styrelseledamot

Utöver sitt uppdrag i Hancap har Per Helander även
följande uppdrag och är delägare (äger mer än 5% av
bolaget ) eller ägare (äger 100% av bolaget) i följande
bolag:
Uppdrag
Hancap AB

Befattning
Styrelseledamot

Kroksviken AB

Styrelseledamot/
Ägare

Kandre AB

Suppleant/Ägare

Sedan den 1 juni 2008 har Per Helander varit verksam i
och avslutat uppdrag inom följande bolag:
Uppdrag
WIN Group AG

Befattning
Styrelseledamot
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Ledande befattningshavare
Nedan redovisas de ledande befattningshavarna i Hancap, deras bakgrund, befattning och anställningsår.
Per Helander (född 1956)
Verkställande direktör i Hancap AB sedan 2012. För mer
information se avsnittet ”Styrelse”.
Agne Andersson (född 1958)
Verkställande direktör i Santex System sedan 2013.
Agne är en erfaren ledare med gedigen produktion-,
sälj- och marknadsföringsbakgrund från svenska och internationella organisationer inom konsument-, industrioch byggsektorn. Tidigare anställningar i Turnils/Hunter
Douglas, Grunda/BB Tools och KEW/Alto. Agne äger
privat samt genom bolag, vid tidpunkten för Prospektets
avgivande, 0 aktier i Hancap.
Utöver sitt uppdrag i Santex System har Agne Andersson även följande uppdrag:
Uppdrag
IZIP AB

Befattning
Styrelseledamot/VD

Sedan den 1 juni 2008 har Agne Andersson varit verksam i och avslutat uppdrag inom följande bolag:
Uppdrag
Svenska Solskyddsförbundets
Informations Aktiebolag
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Befattning
Styrelseledamot

Sikram AB

Styrelseledamot/VD

P. Nosscire & CO AB

Styrelseledamot/VD

Torbjörn Nilsson (född 1969)
Platschef i Westcoast Windows sedan 2013. Torbjörn
har tidigare arbetat som Produktionschef på Jonson
Controls och Lear Corporation. Torbjörn äger privat
samt genom bolag, vid tidpunkten för Prospektets avgivande, 0 aktier i Hancap.
Utöver sitt uppdrag i Westcoast Windows har Torbjörn
Nilsson även följande uppdrag:
Uppdrag
Katt & Råtta AB

Befattning
Styrelseledamot

Sedan den 1 juni 2008 har Torbjörn inte avslutat några
övriga uppdrag.

Styrelse, ledande befattningshavare och revisor

Oskar Santesson (född 1975)
Controller i Hancap sedan 2013. Tidigare arbetat som
controller i Santex System mellan 2005 och 2013. Oskar
har tidigare varit Senior Financial Analyst på AMEX Corporate Travel samt Nyman&Schultz. Oskar är utbildad
inom företagsekonomi med inriktning mot Corporate Finance. Oskar äger privat samt genom bolag, vid tidpunkten för Prospektets avgivande, 0 aktier i Hancap.
Utöver sitt uppdrag i Hancap har Oskar Santesson även
följande uppdrag:
Uppdrag
Beslaget Aktiebolag

Befattning
Styrelsesuppleant

Öresund Capital Partner AB

Styrelsesuppleant

Fönstergruppen Sverige AB

Extern firmatecknare

Sedan den 1 juni 2008 har Oskar Santesson varit verksam i och avslutat uppdrag inom följande bolag:
Uppdrag

Befattning

Santex Aktiebolag

Styrelseledamot

Santex System Aktiebolag

Styrelseledamot

Connex Aktiebolag

Styrelseledamot

Revisor
Per-Arne Petersson (född 1959)
Ordinarie revisor i Hancap sedan bolagstämma 2011.
Per-Arne är auktoriserad revisor, Partner på Deloitte AB
och medlem i yrkessammanslutningen FAR SRS.
Adressen till revisorn återfinns i slutet av Prospektet.

Övrig information om styrelsemedlemmar
och ledande befattningshavare
Rickard Backlund har tidigare varit styrelseledamot och
styrelseordförande i Aberdeen Property Credit AB där
en likvidation avslutades i oktober 2010. Agne Andersson har tidigare varit styrelseledamot och verkställande
direktör i Sikram AB där en likvidation avslutades i
oktober 2011. Därtill har Agne Andersson varit styrelseledamot och verkställande direktör i P. Nosscire & Co
AB där en likvidation avslutades i oktober 2011. Peter
Pettersson har tidigare varit styrelseledamot i Nobia
Interiör AB där en likvidation avslutades i juni 2008.
Därtill har Peter Pettersson varit styrelseledamot i
Nobia Köks Invest Aktiebolag och Norema Försäljnings
Aktiebolag där likvidation avslutades i juni 2008. Det har
i ovan nämnda likvidationer och konkurser inte riktats
någon form av skadeståndskrav, krav på återbetalning
eller annat ekonomiskt anspråk mot Rickard Backlund,
Agne Andersson, Peter Petersson eller någon annan
bolagsföreträdare. Inte heller har Rickard Backlund,
Agne Andersson eller Peter Petersson varit föremål
för utredning eller misstanke om brott av något slag i
samband med detta.
Ingen av styrelseledamöterna eller de ledande befattningshavarna i Hancap har något familjeband med
annan styrelseledamot eller ledande befattningshavare
i Bolaget. Det förekommer inte några intressekonflikter
mellan, å ena sidan, ovanstående styrelseledamöters
eller ledande befattningshavares skyldigheter gentemot
Bolaget och, å andra sidan, deras privata intressen och/
eller andra förpliktelser. Vidare har, utöver vad som angivits ovan, ingen av styrelseledamöterna eller de ledande
befattningshavarna (i) dömts i något bedrägerirelaterat
mål (ii) varit inblandade i någon konkurs, konkursförvaltning eller likvidation i egenskap av styrelseledamot eller
ledande befattningshavare (iii) varit utsatt för officiella
anklagelser eller sanktioner av övervakande eller lagstiftande myndigheter och ingen av dessa har av domstol
förbjudits att agera som ledamot i styrelse eller ledande
befattningshavare eller att på annat sätt idka näringsverksamhet sedan den 1 juni 2008.
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Ägar- och bolagsstyrning
Svensk kod för bolagsstyrning
Svensk kod för bolagsstyrning behöver i dagsläget
inte tillämpas för bolag vars aktier inte är föremål för
handel. Den är således inte obligatorisk för Hancap och
Bolagets styrelse har för närvarande inga planer på att
tillämpa den annat än i de delar som styrelsen anser
relevant för Bolaget och dess aktieägare.

Lagstiftning och bolagsordning
Hancap tillämpar i första hand svensk aktiebolagslag
samt de regler och rekommendationer som kommer
att följa av Bolagets avsedda listning på en lämplig
Handelsplats. Dessutom följer Hancap de bestämmelser
som föreskrivs i Bolagets bolagsordning. Se vidare i
avsnitt ”Bolagsordning”.

Bolagsstämma
Årsstämman i Hancap hålls i Halmstad varje år och
genomförs i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Styrelsens arbetsformer
Bolaget har att iaktta aktiebolagens bestämmelser om
bolagsstyrning. Styrelsens arbete styrs av en årligen
fastställd arbetsordning som reglerar den inbördes
arbetsfördelningen, beslutsordningen inom Bolaget,
firmateckning, styrelsens mötesordning samt ordförandens arbetsuppgifter. Styrelsen övervakar verkställande
direktörens arbete, ansvarar för utveckling och uppföljning av Bolagets strategier, förvärv och avyttringar av
verksamheter, större investeringar, tillsättningar och
ersättningar i ledningen samt löpande uppföljning av
verksamheten under året. Styrelsen har också en årlig
genomgång med revisorerna om verksamheten. En särskild verkställande direktörs-instruktion ger instruktioner
för Bolagets verkställande direktör. Det totala arvodet för
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styrelsens ledamöter valda av årsstämman beslutas av
årsstämman.
Styrelsen har gjort bedömningen att det mot bakgrund
av verksamhetens omfattning och Bolagets storlek i
dagsläget inte är motiverat att inrätta särskilda kommittéer avseende revisions- och ersättningsfrågor utan
dessa frågor behandlas inom styrelsen. Bolagets revisor
rapporterar till hela styrelsen, och deltar vid minst ett
styrelsemöte per år.
Styrelsen hade under 2012 tre protokollförda möten.
Vid varje styrelsemöte ger verkställande direktör en
redogörelse för händelser av väsentlig betydelse för
Bolagets verksamhet. Vid mötena behandlas de ekonomiska rapporterna samt övriga relevanta frågor. Vid
ordinarie möte under våren behandlas det gångna årets
bokslut. Efter årsstämman konstituerar sig styrelsen och
behandlar styrelsens arbetsordning, rapportinstruktion
samt verkställande direktörsinstruktion.

Styrelsen
Styrelsen i Hancap ska bestå av minst tre och högst
fem ledamöter med högst fem suppleanter. Styrelsens
ledamöter väljs av årsstämman för en period av ett år.
Någon regel för hur länge en ledamot får sitta finns inte.
Styrelsen har sitt säte i Halmstad.
Information om den nuvarande styrelsens medlemmar
återfinns under avsnitt ”Styrelse, ledande befattningshavare och revisor”.

Revisor
Ordinarie revisor i Hancap är Per-Arne Petersson, född
1959, sedan bolagstämma 2011. Per-Arne är auktoriserad revisor, Partner på Deloitte AB och medlem i yrkessammanslutningen FAR SRS.
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Legala frågor och
kompletterande information
Allmänt
Hancap AB är ett publikt aktiebolag med säte i Halmstad. Bolaget bildades den 9 september 2009. Bolaget
regleras av aktiebolagslagen (2005:551) och dess organisationsnummer är 556789-7144. Bestämmelserna i
bolagsordningen är ej mer långtgående än aktiebolagslagen vad gäller förändring av aktieägarnas rättigheter.

Koncernstruktur*
Hancap AB (publ)

Santex System
Aktiebolag

Santex Aktiebolag

Bifirma:
Wasafönster

Connex
Aktiebolag

Westcoast
Windows AB
Westcoast Window
Systems Ltd

* För närvarande äger Hancap bolaget IESP Invest
SA vilket i sin tur äger samtliga aktier i Santex AB.
Avsikten är att avveckla IESP Invest SA under 2013
varvid Hancap kommer att bli direkt ägare av aktierna i
Santex AB.

Tvister och rättsliga processer
Hancap är inte, och har inte varit part i några rättsliga
förfaranden eller skiljeförfaranden, inklusive ännu icke
avgjorda ärenden eller sådana som Bolaget är medvetet
om kan uppkomma, under de senaste tolv månaderna
som nyligen har haft eller kunnat få betydande effekter
på Hancaps finansiella ställning eller lönsamhet.

Avtal och transaktioner med närstående
Bolaget har inga ingångna avtal eller transaktioner med
närstående under 2012 eller 2011.

Väsentliga avtal
Finansieringsavtal mellan SEB och Santex AB
Santex AB har tecknat ett fakturabelåningsavtal med
SEB med en kreditlimit på 3 MSEK samt en checkräkningskredit om 2 MSEK den 20 augusti 2012. Santex AB
har pantförskrivit samtliga sina nuvarande och kommande fakturafordringar som bolaget utfärdat efter den 20
augusti 2012. Avtalet löper tills vidare med en ömsesidig
uppsägningstid om tre månader. Santex AB har vidare
tagit ut ett elektroniskt företagsinteckningsbrev om 2
MSEK som är pantsatt till SEB.

Finansieringsavtal mellan SEB och
Westcoast Windows AB
Westcoast Windows AB har tecknat ett fakturabelåningsavtal med SEB med en kreditlimit på ca 12,7
MSEK. Westcoast Windows AB har pantförskrivit
samtliga sina nuvarande och kommande fakturafordringar som bolaget utfärdat efter den 22 december 2012.
Avtalet löper tills vidare med en ömsesidig uppsägningstid om 3 månader.
Westcoast Windows AB har vidare tecknat ett kontokreditkontrakt med SEB om 5,5 MSEK som löper till
den 31 december 2013. Westcoast Windows AB har
utfärdat sex företagsinteckningar om totalt 9,3 MSEK.
Samtliga inteckningsbrev är pantsatta till förmån för SEB
med undantag för ett inteckningsbrev om 0,9 MSEK som
pantsatts i andra hand till SEB.
Finansieringsavtal mellan SEB och
Santex System AB
Santex System AB har företagsinteckningar om 16
MSEK som innehas av SEB som säkerhet för checkräkningskredit och säsongslån om 10 MSEK + 5 MSEK.
Återförsäljaravtal mellan Byggtrygg AB/XL Bygg
och Westcoast Windows AB
Den 9 september 2013 ingick Westcoast Windows AB
såsom leverantör ett återförsäljaravtal med Byggtrygg
AB. Avtalet gäller fram till den 31 december 2014 och
därefter tills vidare med en tre månaders ömsesidig
uppsägningstid.
Återförsäljaravtal mellan Byggtrygg AB/XL Bygg
och Santex System AB
Leveransavtal mellan leverantören Santex System AB
och köparen Byggtrygg AB/XL Bygg avseende varor
samt principer för ersättningar till respektive part. Avtalet
är gällande från 1 januari 2011 och gäller tills vidare med
tre månaders uppsägningstid.
Leveransavtal mellan Hydro Aluminium Profiler AB
och Westcoast Windows AB och Santex System AB
Westcoast Windows AB och Santex System AB har den
20 november 2012 ingått ett leveransavtal med Hydro
Aluminium Profiler AB.
Leveransavtal mellan Holzwerk Hemau GmbH och
Westcoast Windows AB
Den 22 december 2011 ingicks ett leveransavtal om
Westcoast Windows AB:s inköp av ca 90 m³ virke från
Holzwerk Hemau GmbH.
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Leveransavtal mellan Press Glas SA och
Westcoast Windows AB
Westcoast Windows AB har den 1 januari 2013 ingått ett
leveransavtal med Press Glas SA.
Leveransavtal mellan Press Glas SA och
Santex System AB
Ett avtal mellan Press Glas och Santex System AB finns
avseende inköpspriser för glas. Nuvarande priser gäller
till och med 31 juli 2013, priserna omförhandlas årligen.

Tillstånd och licenser
Bolaget har inga och behöver inga särskilda tillstånd
eller licenser för sin verksamhet.

Aktieägareavtal och aktieägande
Det finns inga aktieägaravtal eller motsvarande avtal
mellan aktieägare i Hancap då Hansen Capital SA är
enda aktieägare.

Försäkringar
Hancap har ett för branschen sedvanligt försäkringsskydd och Styrelsen bedömer att Koncernens nuvarande försäkringsskydd är tillfredställande med avseende
på verksamhetens art och omfattning.

Lån och ansvarsförbindelser
För information om Bolagets lån och ansvarsförbindelser, se under ovanstående rubriken “Skulder” i avsnittet
“Kommentarer till den finansiella utvecklingen”.

Anställda
Hancap har i dagsläget en anställd, Oskar Santesson
(Controller). Oskars anställningsavtal är knutet till Teknikavtalet Unionen/Sveriges Ingenjörer/Ledarna. Koncernen hade per den 30 juni 2013 totalt 134 anställda.

Fast egendom och hyresavtal
Koncernen har vid tiden för detta Prospekt fyra ingångna
hyresavtal i vilka de olika koncernbolagen bedriver sin
verksamhet. Hancap AB har inget ingånget hyresavtal.

Immateriella rättigheter
Koncernen innehar ett flertal registrerade immateriella
rättigheter som primärt avser deras olika produkter. Det
finns registrerade varumärken, främst avseende Santex,
Solux och Gardex och mönsterskydd främst avseende
olika fönster, låsanordningar och skjutpartier. Vidare
finns ett flertal registrerade domännamn för Santex,
Solux och Gardex. Hancap har vidare fyra patentregistreringar, i Sverige, Schweiz, Tyskland samt Norge.
Patenten avser skjutbara vägg- eller fönsterpartier.
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Miljöfrågor
All industrirelaterad verksamhet innebär miljörisker och
regleras genom lagstiftning och bestämmelser i respektive land. Såvitt Styrelsen känner till följer Hancap den
lagstiftning och de regler inom miljöområdet som finns i
de länder där Koncernen bedriver verksamhet.

Informationspolicy
Inför upptagandet av handel av Obligationerna kommer
Hancap att anta en policy för kommunikation och information som syftar till att säkerställa att Bolaget håller en
god kvalitet i dessa avseenden. Policyn berör samtliga
medarbetare hos Hancap för att informationsgivning ska
vara korrekt, snabb och tydlig. Det ska vara lätt att hitta
och erhålla information för såväl medarbetare internt
som för externa intressenter. Kvalitativ information, som
aldrig får vara tvetydig eller missvisande, är en viktig
ledstjärna. Oriktiga uppgifter får aldrig lämnas ut. Svårigheter och problem ska belysas korrekt, samtidigt som
de åtgärder som vidtagits för att lösa situationen ska
framhållas. Det är viktigt att den som är informationsansvarig finns tillgänglig vid förfrågningar.
Ansvarsfördelning
Verkställande direktören har det övergripande informationsansvaret. Verkställande direktör delegerar
uppgiften att sprida informationen vidare till respektive
funktionschef. Verkställande direktören är ytterst ansvarig för information som berör handeln med av Bolaget
utgivna finansiella instrument. Endast verkställande
direktören och Styrelsen uttalar sig om koncernfrågor
och ekonomiskt relaterade frågor. Pressmeddelanden
och liknande meddelanden till marknaden ska normalt
godkännas av verkställande direktören. Investerarrelationer (information till marknaden, finansanalytiker med
flera) handläggs alltid av verkställande direktören.
Finansiell och strategisk information
Finansiell och strategisk information är ofta kurspåverkande och måste alltid spridas av vissa källor samtidigt
till visst antal mottagare. Med anledning av att Obligationerna noteras kommer delårsrapporter, bokslutskommuniké och årsredovisning tas fram och publiceras i
enlighet med gällande regelverk. Övergripande ansvar
för den finansiella informationen innehas av verkställande direktör. Analytikerrapporter kommenteras enbart
genom att verkställande direktör rättar rena sakfel. Den
finansiella rapporteringen ska finnas tillgänglig såväl i
tryckt form som på Bolagets hemsida, www.hancap.se.
Informationsläckor och rykten
Informationsläckor förebyggs genom att informationsmottagaren medvetandegörs om att den lämnade
informationen är konfidentiell. Bolaget strävar efter att
loggbok ska föras över de personer som tar del av konfidentiell information i samband med viktiga affärshändelser. Verkställande direktören ansvarar för loggboken.

Legala frågor och kompletterande information

Handlingar som hålls tillgängliga för inspektion
Årsredovisningar och annan information för vissa
inhemska juridiska personer lämnas till Bolagsverket i
enlighet med svenska regler och förordningar. Hancaps
tillhandahåller även årsredovisningar, bokslutskommunikéer, pressmeddelanden och annan information på sin
hemsida, www.hancap.se. Adress återfinns i slutet av
Prospektet.

Säkerhet för Obligationerna
Som säkerhet för Bolagets rätta fullgörande under Erbjudandet kommer aktierna i Santex AB att pantsättas till
förmån för Fordringshavarna. Panten, i form av fysiska
aktiebrev, kommer att innehas av Agenten (i dennes
egenskap av representant och företrädare för Fordringshavarna). För ytterligare information om säkerheten för
Erbjudandet se ”Villkor för Erbjudandet”, nedan.
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Handlingar införlivade genom hänvisning

Handlingar införlivade
genom hänvisning
De delar i nedan angivna dokument som införlivas i
Prospektet genom hänvisning är delar av detta Prospekt. Nedan angiven information som del av följande
dokument skall anses införlivade i Prospektet genom
hänvisning: Hancaps årsredovisningar för år 2010, 2011
samt 2012. Informationen, till vilken hänvisning sker,
skall läsas som en del av detta Prospekt. Informationen
finns tillgänglig på Hancaps hemsida www.hancap.se
eller kan erhållas av Bolaget i pappersformat under
Prospektets giltighetstid vid Bolagets huvudkontor.
Adressen till Bolagets huvudkontor återfinns i slutet av
Propektet.
Information

Källa

Reviderade resultat- och balansräkningar, noter och information om
redovisningsprinciper för räkenskapsåren 2010, 2011 och 2012.

Årsredovisning 2012, sid 5–14
Årsredovisning 2011, sid 2–10
Årsredovisning 2010, sid 1–2

Revisionsberättelser för räkenskapsåren 2010, 2011, 2012

Årsredovisning 2012, sid 15
Årsredovisning 2011, sid 11
Årsredovisning 2010, sid 2
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1

Definitioner

I dessa Villkor har definierade termer följande betydelse:
”Agent” avser CorpNordic Sverige AB, org. nr. 556625-5476, Box 16285, 103 25 Stockholm,
eller annan agent som från tid till annan representerar Fordringshavarna enligt dessa Villkor;
“Aktiepantavtalet” avser pantavtalet rörande pantsättning av Säkerhet och utgör en
integrerad del av Villkoren;
”Avstämningsdagen” har den innebörd som beskrivs i punkt 9.1;
”Bankdag” avser dag (som inte är lördag eller söndag) då banker normalt är öppna i Sverige;
”Bolaget” avser Hancap AB (publ), org. nr. 556789-7144;
”Dotterbolag” avser en svensk eller utländsk juridisk person (oavsett registrering) som vid
var tidpunkt, direkt eller indirekt, är ett dotterbolag till Bolaget enligt aktiebolagslagen
(2005:511);
”Efterträdande Agent” har den innebörd som anges i punkt 15.1;
”Emissionsdag” avser den 15 november 2013;
”Emissionsinstitut” avser emissionsinstitutet för Obligationerna, från tid till annan, f.n.
Mangold Fondkommission AB, org. nr 556585-1267, Box 55691, 102 15 Stockholm;
”Euroclear” avser Bolagets centrala värdepappersförvarare avseende Obligationerna från tid
till annan, f.n. Euroclear Sweden AB, org. nr 556112-8074, Box 191, SE-101 23 Stockholm;
”Extraordinärt Beslut” har den innebörd som anges i punkt 13.5;
”Fordringshavare” avser den som är registrerad på VP-konto som borgenär eller som är
berättigad att i annat fall ta emot betalning i fråga om en Obligation enligt dessa Villkor;
”Fordringshavarmöte” har den innebörd som anges i punkt 13.1;
”Förtida inlösen” har den innebörd som anges i punkt 8.2.1;
”Handelsplatsen” avser NASDAQ OMX First North Bond Market, Stockholm, annan MTF
eller organiserad marknadsplats;
”Inlösendagen” avser Återbetalningsdag eller sådan tidigare dag som följer av punkt 8.2, 8.3,
8.4 eller punkt 12;
”Justerat Nominellt Belopp” avser det sammanlagda utestående Nominella Beloppet av
Obligationer som inte innehas av Bolaget eller något annat Koncernbolag;
”Koncern” avser Bolaget och dess Dotterbolag, och ett ”Koncernbolag” betyder Bolaget
eller något av Dotterbolagen;
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”Kontoförande Institut” avser bank eller annan som innehar vederbörligt tillstånd att vara
kontoförande institut enligt lag (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument och
hos vilken Fordringshavare öppnat VP-konto avseende Obligationerna;
”MTF” avser sådan handelsplattform (Multilateral Trading Facility) vartill hänvisas i lag
(2007:528) om värdepappersmarknaden;
”Nominellt Belopp” har den innebord som anges i punkt 2.1;
”Obligation” avser skuldförbindelse enligt 1 kap. 3 § lagen (1998:1479) om kontoföring av
finansiella instrument utgiven av Bolaget i enlighet med dessa Villkor;
”Relevant Part” har den innebörd som anges i punkt 20.1;
”Ränteförfallodag” avser 15 februari, 15 maj, 15 augusti och 15 november varje år, eller om
sådan dag inte är en Bankdag, den närmast efterföljande Bankdagen samt
Återbetalningsdagen. Den första Ränteförfallodagen ska vara den 15 februari 2014;
”Ränteperiod” avser den period som börjar från (men exkluderar) Emissionsdagen eller varje
Ränteförfallodag, och som löper till och med (och inkluderar) nästa Ränteförfallodag.
”Räntesats” avser en årlig ränta om 10 % per år, beräknat utifrån ett år om 360 dagar fördelat
på 12 månader, vardera månad bestående av 30 dagar;
”Räntetäckningsgrad” avser resultat, exklusive värdeförändringar, efter finansnetto plus
finansiella kostnader dividerat med finansiella kostnader;
”Säkerhet” avser samtliga aktiebreven i Santex AB, org.nr. 556286-6136, som lämnats av
Bolaget till Agenten (i egenskap av representant och företrädare för Fordringshavarna) i
enlighet med Aktiepantavtalet till säkerhet för Bolagets rätta fullgörande under dessa
Villkor;
”Uppsägningsgrund” avser sådan händelse eller omständighet som är angiven i punkt 12.1;
”Villkor” avser dessa villkor (inklusive Aktiepantavtalet) och, i tillämpliga avseenden,
Obligationerna;
”VP-konto” avser värdepapperskonto, d.v.s. ett avstämningskonto (konto för aktier och andra
värdepapper) enligt 4 kap. 16 § lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument;
och
”Återbetalningsdag” avser den 15 november 2018.
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2

Obligationerna

2.1

Det sammanlagda beloppet av obligationslånet uppgår till högst sextio miljoner (60 000 000)
kronor och representeras av Obligationer, vardera med ett nominellt belopp om tio tusen
(10 000) kronor, (”Nominellt Belopp”).

2.2

Varje Obligation kommer att emitteras till ett pris motsvarande 100 procent av det Nominella
Beloppet.

2.3

Bolaget förbinder sig att återbetala Obligationerna, att betala ränta och att i övrigt agera i
enlighet med och uppfylla dessa Villkor.

3

Obligationernas förhållande till annan skuld
Obligationerna utgör ej efterställda, direkta, ovillkorade och säkerställda förpliktelser för
Bolaget. Obligationerna är fritt överlåtbara.

4

Registrering av Obligationerna etc.

4.1

Obligationerna ska för Fordringshavarnas räkning registreras på VP-konto hos Euroclear. Inga
fysiska värdepapper kommer att utfärdas. Den som på grund av uppdrag, pantsättning,
bestämmelser i föräldrabalken (1949:381), villkor i testamente eller gåvobrev eller annars
förvärvat rätt att ta emot betalning under Obligationerna ska låta registrera sin rätt till
betalning. Begäran om viss registreringsåtgärd avseende Obligationerna ska riktas till
Kontoförande Institut.

4.2

Bolaget ska äga rätt att erhålla information avseende Obligationerna ur den av Euroclear förda
skuldboken.

4.3

Bolaget får och ska, på Agentens begäran, inhämta och tillhandahålla Agenten information ur
den av Euroclear förda skuldboken, eller, på Agentens begäran, förse Agenten med fullmakt
för att kunna erhålla relevant information. Agenten ska också (i den mån regelverket för
Bolagets centrala värdepappersförvarare så tillåter) vara behörig att erhålla information från
den aktuella skuldboken.

5

Listning
Bolaget ska verka för att Obligationerna senast sextio (60) kalenderdagar efter
Emissionsdagen noteras och upptas till handel på Handelsplatsen.

6

Säkerhet

6.1

På Emissionsdagen ska Bolaget, genom förstahandspantsättning till Agenten (i dennes
egenskap av representant och företrädare för Fordringshavarna) och i enlighet med
Aktiepantavtalet pantsätta Säkerheten såsom säkerhet för Bolagets förpliktelser och
skyldigheter enligt Villkoren.

6.2

Vid överlåtelse av Obligationer av en Fordringshavare till en annan Fordringshavare eller
någon som vid överlåtelsen blir Fordringshavare, så ska den överlåtande Fordringshavarens
rättigheter och Bolagets skyldigheter enligt Villkoren och Aktiepantavtalet omfattas av
överlåtelsen och därigenom överlåtas till den övertagande Fordringshavaren.

6.3

Agenten ska inneha Säkerheten för Fordringshavarnas räkning i enlighet med
Aktiepantavtalet och Villkoren.

6.4

Tillgångar återvunna genom verkställighet av Aktiepantavtalet ska distribueras
proportionerligt mellan Fordringshavarna i relation till varje Fordringshavares fordran i
enlighet med Villkoren.
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6.5

Om Agenten har rätt att säga upp Obligationerna till betalning i enlighet med punkt 12, ska
Agenten, utan Fordringshavarnas uttryckliga medgivande, ha rätt att verkställa Säkerheten i
enlighet med Aktiepantavtalet.

6.6

Agenten ansvarar inte för vidtagen eller underlåten handling med anledning av verkställighet
av Säkerheten i enlighet med Aktiepantavtalet, såvida inte sådant ansvar direkt är orsakat av
Agentens grova vårdslöshet eller avsiktliga försummelse.

7

Ränta

7.1

Obligationerna löper med ränta från (men exklusive) Emissionsdagen till och med (och
inklusive) Inlösendagen enligt Räntesatsen på utestående Nominellt Belopp. Räntan ska
erläggas kvartalsvis, vid varje Räntebetalningsdatum, eller (i förekommande fall) för aktuell
Ränteperiod i efterskott. Ränta ska för varje Ränteperiod beräknas på grundval av ett år om
360 dagar bestående av 12 månader med 30 dagar i respektive månad, eller, vid händelse av
icke fullbordad månad, det faktiska antalet dagar i månaden, och annars i enlighet med punkt
7.2.

7.2

Om Räntesatsen för en Ränteperiod inte kan beräknas på grund av sådant hinder som framgår
av punkt 20.1, ska Räntesatsen för den föregående Ränteperioden tillämpas. Så snart hindret
har upphört ska Räntesatsen fastställas för innevarande Ränteperiod, vilken ska gälla från den
andra Bankdagen efter dagen för fastställandet till och med utgången av (inklusive) den då
löpande Ränteperioden.

8

Återbetalning, inlösen och förvärv

8.1

Återbetalning
Bolaget ska återbetala alla utestående Obligationer på Återbetalningsdagen, eller den tidigare
dag som följer av dessa Villkor.

8.2

Förtida Inlösen

8.2.1

Vid händelse att Obligationerna avnoteras från Handelsplatsen utan att senast trettio (30)
Bankdagar därefter fortsätta att handlas på annan MTF eller organiserad marknadsplats ska
varje Fordringshavare ha rätt att begära förtida inlösen (”Förtida Inlösen”) av
Fordringshavarens Obligationer i dess helhet till Nominellt Belopp jämte upplupen ränta till
och med (och inklusive) dagen för Förtida Inlösen.

8.2.2

Begäran om Förtida Inlösen ska framställas inom trettio (30) dagar efter det att Bolaget
meddelat Fordringshavarna om en avnotering från Handelsplatsen. Meddelande om
avnotering från Handelsplatsen ska lämnas så snart som möjligt efter det att avnoteringen har
skett.

8.2.3

Begäran om Förtida Inlösen ska göras skriftligen i enlighet med punkt 17.

8.2.4

Bolaget ska senast femton (15) Bankdagar efter dagen då Bolaget mottog begäran om Förtida
Inlösen återbetala samtliga Obligationer som är föremål för Förtida Inlösen, jämte upplupen
ränta till och med (och inklusive) dagen för Förtida Inlösen.

8.3

Frivillig inlösen av Bolaget
Bolaget har rätt att inlösa alla (men inte endast vissa) Obligationer på varje Bankdag som
infaller senare än ett (1) år efter Emissionsdagen. Bolaget kan utnyttja rätten genom att, i
enlighet med punkt 17, meddela Fordringahavarna samt Agenten minst trettio (30) dagar och
högst sextio (60) dagar i förväg. Sådant meddelande ska vara oåterkalleligt och ange datum
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för inlösen och relevant Avstämningsdag. Obligationerna ska inlösas till ett belopp som
motsvarar:
(a) 104,0 procent av det Nominella beloppet, om inlösen sker under perioden från den dag
som infaller ett (1) år efter Emissionsdagen till och med den dag som infaller två (2) år
efter Emissionsdagen;
(b) 102,5 procent av det Nominella beloppet, om inlösen sker under perioden från den dag
som infaller två (2) år efter Emissionsdagen till och med den dag som infaller tre (3) år
efter Emissionsdagen;
(c) 100,0 procent av det Nominella beloppet, om inlösen sker under perioden från den dag
som infaller tre (3) år efter Emissionsdagen till och med dagen före Återbetalningsdagen.
Dessutom ska Bolaget betala upplupen ränta enligt punkt 7 från (men exklusive) den senaste
Ränteförfallodagen till och med (och inklusive) dagen för frivillig inlösen.
8.4

Tvingande inlösen
Bolaget ska lösa in alla Obligationer till 100 procent av det Nominella Beloppet om det är
eller blir olagligt för Bolaget att uppfylla sina åtaganden i enlighet med dessa Villkor.

8.5

Egna förvärv
Med förbehåll för tillämplig lag kan Bolaget när som helst förvärva Obligationer på
marknaden eller på annat sätt. Bolaget har rätt att behålla, sälja eller annullera Obligationer
som innehas av Bolaget.

9

Betalning av lånebelopp och ränta

9.1

Betalning av lånebelopp och ränta ska ske till den som är Fordringshavare på femte
Bankdagen före respektive förfallodag eller på sådan annan Bankdag som är närmare
respektive förfallodag och som generellt tillämpas på den svenska obligationsmarknaden
(”Avstämningsdagen”).

9.2

Har en Fordringshavare genom Kontoförande Institut låtit registrera att lånebelopp och
räntebelopp ska sättas in på visst anvisat bankkonto, sker insättningen genom Euroclears
försorg på vederbörlig förfallodag. I annat fall översänder Euroclear belopp till
Fordringshavaren under den adress som på Avstämningsdagen finns registrerad för denne hos
Euroclear.

9.3

Skulle Euroclear, på grund av dröjsmål från Bolagets sida eller på grund av annat hinder, inte
ha möjlighet att erlägga betalning enligt punkt 9.2, ska Bolaget tillse att sådana belopp betalas
till de som är Fordringshavare på den aktuella Avstämningsdagen så snart hindret har upphört.

9.4

Skulle Bolaget, på grund av hinder för Euroclear enligt punkt 20.1, inte kunna erlägga
betalning på en Förfallodag, får Bolaget skjuta upp betalningen tills dess att hindret har
upphört. Så länge betalningen är uppskjuten skall ränta enligt punkt 10 utgå.

9.5

Visar det sig att den som tillställts belopp enligt denna punkt 9 saknade rätt att motta
betalning, ska Bolaget och Euroclear likväl anses ha fullgjort sina skyldigheter, förutsatt att
Bolaget och/eller Euroclear inte hade kännedom om att beloppet erlades till fel mottagare och
förutsatt att Bolaget och/eller Euroclear har iakttagit normal aktsamhet.

9.6

Har såväl lånebelopp som ränta förfallit till betalning och saknas tillgängliga medel för full
betalning, ska tillgängliga medel i första hand användas till betalning av ränta och i andra
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hand till betalning av lånebeloppet.
10 Dröjsmålsränta
10.1

Vid dröjsmål med betalning av förfallet belopp ska Bolaget erlägga dröjsmålsränta på det
förfallna beloppet. Sådan dröjsmålsränta löper med en årlig räntesats om tre (3) procent från
förfallodagen till och med den dag då betalning erläggs, beräknat i enlighet med punkt 7.1.
Upplupen dröjsmålsränta ska inte kapitaliseras.

10.2

Beror dröjsmålet av sådant hinder på Agenten, Emissionsinstitutet eller Euroclear som avses i
punkt 20.1, ska dröjsmålsränta inte erläggas av Bolaget.

11 Bolagets åtaganden
11.1 Informationsåtaganden
11.1.1 Bolaget åtar sig, så länge någon Obligation är utestående, att:
(a) omedelbart meddela Agenten om det föreligger en Uppsägningsgrund (enligt punkt 12.1)
eller om en händelse inträffat som sannolikt skapar en Uppsägningsgrund;
(b) så länge Obligationerna är upptagna till handel vid Handelsplatsen, offentliggöra
information i enlighet med Handelsplatsens regelverk, inkluderande men inte begränsat
till finansiella rapporter; och
(c) tillställa Agenten sådan information om Bolagets finansiella ställning som Agenten
skäligen kan begära, samt (i) senast samma dag som Bolaget publicerar/skickar ut
kallelse till årsstämma och (ii) senast tjugo (20) dagar efter Agentens skäliga begäran,
skriftligen bekräfta i ett särskilt intyg, vilket ska följa den struktur som bilagts som
bilaga 1 (Struktur för efterlevnadsintyg), som undertecknats av två behöriga
firmatecknare för Bolagets räkning, att, såvitt Bolaget känner till, inget förhållande
föreligger som skulle berättiga Agenten att säga upp de utestående Obligationerna till
omedelbar betalning eller, om Bolaget känner till att ett sådant förhållande föreligger,
beskriva detta samt de eventuella åtgärder som vidtas för att åstadkomma rättelse.
11.1.2 Bolaget ska på Agentens eller Emissionsinstitutets begäran tillhandahålla sådana dokument
och sådan information som är nödvändig för att Agenten eller Emissionsinstitutet ska kunna
utöva sina rättigheter och skyldigheter i enlighet med dessa Villkor samt följa för uppdraget
tillämpliga lagar och bestämmelser.
11.1.3 Bolagets skyldigheter att tillhandahålla information i enlighet med dessa Villkor ska gälla
såvida det inte strider mot gällande lagstiftning eller Handelsplatsens regelverk.
11.2 Allmänna åtaganden
Så länge någon Obligation är utestående åtar sig Bolaget:
(a) Efterlevnad av lagar etc.: att tillse att Bolaget i alla väsentliga avseenden följer de lagar
och regler som, från tid till annan, är tillämpliga. Bolaget ska också tillse att Bolaget
vidmakthåller och i alla väsentliga avseenden följer tillstånd, godkännanden, licenser etc.
som krävs för att bedriva verksamheten.
(b) Förmånsrättsligt läge: att betalningsförpliktelserna enligt dessa Villkor, med undantag
för sådana betalningsförpliktelser som har lagstadgad förmånsrätt, alltid ska ha samma
förmånsrättsliga läge utan inbördes ordning och åtminstone ha samma förmånsrättsliga
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läge som Bolagets övriga icke-efterställda betalningsförpliktelser utan allmän eller
särskild förmånsrätt.
(c) Begränsad utdelning: att inte besluta om någon utdelning på Bolagets aktier, annat än om
Bolagets Räntetäckningsgrad under en period om fyra sammanhängande kvartal före
kvartalet då utdelningen föreslås har en Räntetäckningsgrad som inte understiger 1,2. Så
snart utdelning på Bolagets aktier föreslås bolagsstämma ska Bolaget tillställa Agenten
ett efterlevnadsintyg i enlighet med bilaga 1 om att inget förhållande föreligger, såvitt
Bolaget känner till, som skulle berättiga Agenten att säga upp de utestående
Obligationerna till omedelbar betalning, inklusive men inte begränsat till efterlevnad av
denna punkt. Bolaget skall även till bilaga 1 bilägga beräkningsunderlag som styrker att
kravet på Räntetäckningsgraden är uppfyllt samt underlag som klargör vad beloppet på
den utdelning som Bolaget önskar besluta om uppgår till.
11.3 Undantag
Agenten får, för Fordringshavarnas räkning, medge undantag från vissa eller samtliga de
åtaganden som framgår av denna punkt 11 under förutsättning att det enligt Agentens egen
bedömning ställts fullgod säkerhet för Bolagets rätta fullgörande av sina förpliktelser enligt
Obligationerna.
12 Uppsägning av Obligationerna
12.1

Agenten är, för Fordringshavarnas räkning, berättigad att förklara att alla, men inte endast
vissa, Obligationer vid den tidpunkt som Agenten genom meddelande till Bolaget bestämmer
förfaller till omedelbar betalning, om (var och en utgör en ”Uppsägningsgrund”):
(a) Bolaget inte i rätt tid betalar för Bolaget förfallet belopp enligt Obligationerna, såvida
inte betalningsdröjsmålet beror på ett administrativt eller tekniskt fel och betalning sker
inom tio (10) Bankdagar efter ursprunglig förfallodag;
(b) Bolaget inte fullgör sina förpliktelser enligt dessa Villkor, eller på annat satt handlar i
strid mot dem, såvida inte överträdelsen kan läkas genom rättelse och rättelse sker inom
trettio (30) Bankdagar beroende av vad som inträffar först, att Agenten uppmanar
Bolaget att vidta rättelse eller om Bolaget blir varse överträdelsen;
(c) Bolaget:
i. är, eller kan antas bli, insolvent enligt svensk rätt;
ii. medger sin oförmåga att betala sina skulder allteftersom de förfaller jämlikt 2 kap.
7-9 §§ Konkurslagen (1987:672);
iii. ställer in sina betalningar;
iv. inleder ackordsförhandlingar i syfte att upprätta en avbetalningsplan over sina
skulder (inkluderat företagsrekonstruktion enligt lag (1996:764) om
företagsrekonstruktion); eller
v. blir föremål för likvidation.
(d) Bolaget upphör med sin verksamhet eller Bolaget och/eller Koncernen väsentligen
förändrar sin verksamhet; eller
(e) en eller flera händelser inträffar som sannolikt medför en materiellt negativ effekt för
Bolaget eller Koncernen.

12.2

Agenten får dock inte förklara Obligationerna förfallna till betalning om Uppsägningsgrunden
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ej längre är pågående eller om Uppsägningsgrunden har eftergetts (i) av Agenten, eller (ii) av
Fordringshavarmöte eller (iii) genom skriftligt beslutsförfarande. Vid (ii) eller (iii) skall ett
majoritetskrav om femtio (50) procent baserat på det Justerade Nominella Beloppet gälla.
12.3 Generella regler för förtida återbetalning
12.3.1 Vid händelse som innebär Uppsägningsgrund ska Agenten informera Fordringshavarna om
detta och överväga om Obligationerna, genom underrättelse till Bolaget, ska återbetalas i
förtid. Agenten ska inom tio (10) Bankdagar från dagen då Agenten fick kännedom om att
händelse som medför Uppsägningsgrund har inträffat, bestämma om Obligationerna ska
återbetalas i förtid.
12.3.2 Om Agenten beslutar att förtida återbetalning av Obligationerna inte ska ske, ska Agenten
omedelbart inhämta instruktioner från Fordringshavarna enligt punkt 13. Om
Fordringshavarna instruerar Agenten om återbetalning av Obligationerna i förtid ska Agenten
omedelbart fastställa Obligationerna som förfallna och återbetalningsbara. Om de kostnader,
förluster eller skyldigheter som Agenten kan komma att lida vid fullföljande av sådana
instruktioner enligt Agentens rimliga uppfattning inte täcks genom en förväntad utdelning av
intäkterna, får Agenten avstå från att agera i enlighet med Fordringshavarnas instruktioner
tills dess att Agenten har mottagit sådan ersättning (eller säkerhet därför) som Agenten
rimligen kan kräva.
12.3.3 Om rätten till förtida återbetalning av Obligationerna baseras på ett beslut från domstol eller
statlig myndighet är det inte nödvändigt att beslutet har vunnit laga kraft eller att tiden för
överklagande har löpt ut för att grund för förtida återbetalning ska anses föreligga.
12.3.4 Vid förtida återbetalning av Obligationerna enligt denna punkt 12 ska Bolaget lösa in varje
Obligation med ett belopp motsvarande det Nominella Beloppet jämte vid
utbetalningstillfället upplupen och obetald ränta.
13 Fordringshavarmöte etc.
13.1

Bolaget eller Agenten kan, var för sig, när som helst kalla till fordringshavarmöte
(”Fordringshavarmöte”) eller påkalla ett skriftligt beslutsförfarande bland Fordringshavarna.
Fordringshavare som representerar minst tio (10) procent av då sammanlagt utestående
Justerat Nominellt Belopp får begära att sådan kallelse sker. Sådan begäran ska framställas
skriftligen till Agenten med (i) uppgift om de frågor som ska behandlas och (ii) underlag som
utvisar de aktuella Fordringshavarnas innehav. Om Agenten konstaterar att begäran inkommit
i vederbörlig ordning ska Agenten senast inom fem (5) Bankdagar (eller sådant senare datum
kan krävas av tekniska eller administrativa skäl) från mottagandet av sådan begäran kalla till
Fordringshavarmöte eller inleda ett skriftligt beslutsförfarande. Sådan skyldighet föreligger
dock inte om, enligt Agentens mening, (A) förslaget inte är förenligt med tillämplig lag, (B)
förslaget kräver godkännande av Bolaget och Bolaget informerar Agenten att det inte avser att
lämna sådant godkännande, eller (C) det framstår som uppenbart osannolikt att förslaget
kommer vinna bifall mot bakgrund av redan genomförda Fordringsägarmöten.

13.2

Kallelse ska ske till Fordringshavarna och Agenten, och i förekommande fall till Bolaget,
enligt punkt 17 och ska ske senast tio (10) Bankdagar och tidigast trettio (30) Bankdagar före
mötet eller den sista svarsdagen. Kallelsen ska ange (i) tid för mötet eller (vad gäller skriftligt
beslutsförfarande) sista svarsdag, (ii) plats eller (vad gäller skriftligt beslutsförfarande)
svarsadress, (iii) dagordning för mötet, (iv) uppgift om den dag då Fordringshavare ska vara
införd som ägare till en Obligation för att ha rösträtt enligt sitt innehav på Fordringsägarmötet,
inklusive instruktioner avseende rösträtt som framgår av 13.10, samt (v) vad som i övrigt
krävs för att en Fordringshavare ska ha rätt att delta vid mötet. Bolaget, eller om det är
Agenten som kallar till mötet, Agenten ska fastställa innehållet i kallelsen samt tillhandahålla
ett fullmaktsformulär eller, vid skriftligt beslutsförfarande, beslutsformulär med aktuella
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beslutsalternativ i pappersform eller i lättillgänglig elektronisk form.
13.3

Beslut fattas genom omröstning vid möte (eller vid skriftligt beslutsförfarande genom
sammanräkning), varvid varje röstberättigad Fordringshavare ska ha en röst per innehavd
Obligation om vardera Nominellt Belopp som sådan Fordringshavare innehar. En
Fordringshavare som innehar mer än en Obligation måste rösta likadant för varje sådan
Obligation. Ombud som företräder olika Fordringshavare får dock avge röster på olika sätt för
skilda Fordringsinnehavare. Obligationer som innehas av Bolaget eller något annat
Koncernbolag, medför inte någon rösträtt.

13.4

Med undantag för punkt 13.5 (och sådana ändringar som anges i punkt 13.6) och för sådana
ändringar eller åsidosättande av Villkoren som är av teknisk art, som utgör en ändring av en
uppenbar felskrivning eller som inte i materiellt hänseende påverkar Fordringshavarnas
intressen, kräver varje ändring eller åsidosättande av Villkoren för Obligationerna samtycke
från Fordringshavare representerande åtminstone femtio (50) procent av rösterna, baserat på
det totala Justerade Nominella beloppet.

13.5

Följande frågor kräver samtycke av åtminstone sextiosju (67) procent av det totala Justerade
Nominella Beloppet (”Extraordinärt Beslut”):
(a) godkännande av överenskommelse med Bolaget eller annan om ändring av
Återbetalningsdagen, nedsättning av Nominellt Belopp samt ändring av Ränteförfallodag
eller annat räntevillkor;
(b) godkännande av gäldenärsbyte;
(c) ändringar avseende Säkerheten; eller

(d) godkännande av ändring av denna punkt 13.5.
13.6

Oaktat andra punkter i dessa Villkor kan Agenten och Bolaget, utan att inhämta
Fordringshavarnas samtycke, avtala om sådana tekniska förändringar, korrigeringar av fel
samt tillägg i Villkoren för Obligationerna, som inte väsentligt påverkar Fordringshavarnas
intressen.

13.7 Ändringar av Villkoren ska utan dröjsmål meddelas av Bolaget i enlighet med punkt 17 varvid
sådant meddelande ska innehålla uppgift om från vilket datum ändringen träder i kraft.
Ändringar av Villkoren ska utan dröjsmål även meddelas av Bolaget till Euroclear.
13.8

Beslutsförhet föreligger endast om Fordringshavare representerande minst en femtedel av
Justerat Nominellt Belopp, eller för det fall det rör sig om ett Extraordinärt Beslut, hälften av
det Justerade Nominella Beloppet, i vederbörlig ordning närvarar vid mötet (eller, vid
skriftligt beslutsförfarande, avger svar). Om beslutsförhet inte uppnåtts genom närvaro inom
femton (15) minuter från utsatt mötestid (eller, vid skriftligt beslutsförfarande, genom erhållna
svar vid utgången av svarstiden), ska mötet ajourneras (eller, vid skriftlig beslutsförfarande,
svarstiden förlängas) till den dag som infaller på den femte Bankdagen därefter. Meddelande
om tid och plats för fortsatt möte (eller, vid skriftligt beslutsförfarande, information om
förlängd svarstid) ska ofördröjligen tillställas Fordringshavare enligt punkt 17. Vid fortsatt
möte (eller, vid skriftligt beslutsförfarande, genom ny sammanräkning) kan beslut fattas
genom ordinärt beslut (eller, om så kravs enligt punkt 13.5, genom ett Extraordinärt Beslut)
av Fordringshavare som har rätt att rösta oavsett andelen Obligationer som representeras.

13.9

Vid mötet får Bolaget, Fordringshavare och Agenten närvara tillsammans med sina
representanter, ombud och biträden. Mötet får besluta att ytterligare personer ska få närvara.

13.10

Förvaltare av förvaltarregistrerade Obligationer ska vid Fordringshavarmöte eller skriftligt
beslutsförfarande bedömas vara Fordringshavare av sådan Obligation om inte den faktiska
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ägaren av Obligationerna är närvarande (personligen eller genom en vederbörligen
bemyndigad representant med fullmakt). För att få rösta för förvaltarregistrerade Obligationer
ska innehavaren uppvisa ett intyg från den förvaltare som är registrerad i den av Euroclear
förda skuldboken, eller en sammanhängande kedja av intyg som börjar med den förvaltare
som är registrerad i den av Euroclear förda skuldboken och slutar på den faktiska innehavaren,
i vilket förvaltaren bekräftar att innehavaren var ägare av Obligationerna fem (5) Bankdagar
före Fordringshavarmötet eller det skriftliga beslutsförfarandets inledande.
13.11

Fordringshavarmötet öppnas av en av Bolaget utsedd och närvarande person (eller, i avsaknad
av sådan person, en av Agenten utsedd och närvarande person) och leds av den personen tills
dess närvarande och representerade Fordringshavare har utsett en ordförande för mötet.
Genom ordförandens försorg ska protokoll föras vid mötet. I protokollet ska antecknas
närvarande röstberättigade Fordringshavare, vilka ämnen som har avhandlats, hur
omröstningar har utfallit samt vilka beslut som har fattats. Protokollet ska undertecknas av
ordföranden och minst en av mötet utsedd justeringsman.

13.12

Vid skriftligt beslutsförfarande ska Agenten ombesörja sammanräkningen och upprätta
protokoll över sammanräkningen. Agenten får begära ytterligare information och
förtydliganden men har inte någon skyldighet att göra det utan kan bortse från otydliga och
oläsliga svar. Agenten ska bortse från svar som inte följer angivna svarsalternativ eller svar
där Fordringshavarens rösträtt inte framgår av tillhandahållet material eller av material
erhållet från Euroclear. Bolaget får närvara vid sammanräkningen.

13.13

Protokollet ska färdigställas skyndsamt och hållas tillgängligt för Fordringshavare hos
Bolaget och Agenten.

13.14

Om Bolaget och Agenten bedömer det lämpligt får ett möte kombineras med en möjlighet för
Fordringshavare att avge svar i enlighet med ett skriftligt beslutsformulär som ett alternativ
till närvaro eller representation genom ombud vid ett möte.

13.15

Beslut som har fattats vid ett i behörig ordning sammankallat och genomfört möte eller
genom ett skriftligt beslutsförfarande är bindande för samtliga Fordringshavare, oavsett om
dessa har varit närvarande eller representerade vid mötet eller deltagit i det skriftliga
beslutsförfarandet samt oberoende av om och hur de har röstat.

13.16

Bolaget ska svara för alla kostnader som Bolaget och Agenten har åsamkats med anledning av
möte eller skriftligt beslutsförfarande, oavsett vem som har initierat mötet eller förfarandet.

14 Agenten
14.1 Utnämning av Agenten
14.1.1 Genom att en Fordringshavare tecknar sig för Obligationer utser även Fordringshavaren
Agenten att agera som agent åt Fordringshavaren i alla avseenden som är hänförliga till
Obligationerna och Villkoren. Även utan särskilt uppdrag från Fordringshavarna är Agenten,
eller någon person utsedd av Agenten, befullmäktigad att företräda Fordringshavarna
gentemot Bolaget i enlighet med dessa Villkor i samtliga frågor som rör Obligationerna vare
sig det sker vid domstolar eller verkställande myndigheter. Detta inkluderar även varje
rättsligt förfarande som kan komma att uppstå rörande Säkerheten. Även om Agenten äger
rätt att företräda Fordringshavarna är Agenten inte skyldig att agera om det inte uttryckligen
följer av dessa Villkor. Genom förvärv av minst en Obligation bekräftar varje efterkommande
Fordringshavare utnämningen av Agenten och dennes rätt att företräda Fordringshavaren.
14.1.2 Varje Fordringshavare ska på begäran omedelbart förse Agenten med sådana dokument,
inkluderande en skriftlig fullmakt (som till sin form och innehåll är tillfredsställande för
Agenten), som Agenten begär för dess fullgörande av sina skyldigheter enligt dessa Villkor.
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Agenten är inte skyldig att företräda Fordringshavare som inte följer en sådan begäran.
14.1.3 Bolaget ska på begäran omedelbart förse Agenten med sådana dokument och bistående (som
till sin form och innehåll är tillfredsställande för Agenten), som Agenten anser nödvändiga för
dess fullgörande av sina rättigheter och/eller för att utföra sina skyldigheter enligt Villkoren.
14.1.4 Ingen Fordringshavare får på egen hand vidta åtgärder av något slag mot Bolaget i frågor med
anknytning till Obligationerna utan att Agenten först har blivit instruerad av Fordringshavarna
att vidta åtgärder mot Bolaget, men avstått från att vidta sådana åtgärder inom skälig tid.
14.1.5 Agenten har rätt att agera som agent vid flera emissioner av instrument som utfärdas av eller
hänför sig till Koncernbolag med reservation för eventuella intressekonflikter.
14.2 Agentens uppdrag m.m.
14.2.1 Agenten ska representera Fordringshavarna i enlighet med Villkoren inklusive, men inte
begränsat till, förvaring av Säkerheten för Fordringshavarnas räkning i enlighet med
Aktiepantavtalet och, om tillämpligt, verkställandet av en realisation av Säkerheten. Agenten
är dock inte ansvarig för fullgörandet eller verkställandet av Säkerheten.
14.2.2 Agentens agerande i enlighet med Villkoren görs alltid med bindande verkan för
Fordringshavarna. Agenten ska alltid utföra sina skyldigheter enligt dessa Villkor med rimlig
aktsamhet och på ett sakligt, skickligt och professionellt sätt.
14.2.3 Agenten har i utförandet av sina åtaganden enligt Villkoren rätt att agera genom sin personal
och andra professionella uppdragstagare, men Agenten ska förbli ansvarig för de åtgärder som
sådana parter vidtar enligt Villkoren.
14.2.4 Agenten ska behandla Fordringshavare lika och ska, när åtgärder vidtas enligt Villkoren,
enbart agera med hänsyn till i Fordringshavarnas intressen och ska inte behöva ta hänsyn till
eller agera för någon annan persons intressen eller instruktioner.
14.2.5 Agenten har rätt att anlita, betala för och förlita sig på råd eller tjänster från jurister, revisorer
eller andra sakkunniga. Bolaget ska på begäran av Agenten betala alla kostnader för externa
rådgivare som engageras efter att en Uppsägningsgrund inträffat, eller i syfte att undersöka
eller överväga (i) en händelse som Agenten rimligen kan anta kan komma att leda till en
Uppsägningsgrund eller (ii) en fråga som hänför sig till Bolaget eller Säkerheten som Agenten
rimligen anser kan vara avgörande eller av relevans för Fordringshavarnas intressen enligt
Villkoren. Varje skadestånd eller annan ersättning som Agenten erhåller från anlitade externa
rådgivare som Agenten anlitat för att utföra dennes uppdrag enligt Villkoren ska distribueras
proportionerligt mellan Fordringshavarna i relation till varje Fordringshavares fordran i
enlighet med Villkoren.
14.2.6 Oavsett vad som i övrigt stadgas i dessa Villkor är Agenten inte skyldig att vidta eller
underlåta att vidta åtgärd om sådan åtgärd/underlåtenhet enligt Agentens uppfattning, efter
skäligt övervägande, kan antas utgöra ett brott mot tillämplig lag eller föreskrift eller ett brott
mot förvaltaruppdraget eller Agentens sekretessåtagande.
14.3 Agentens rätt att förlita sig på uppgifter
14.3.1 Agenten äger förlita sig på utfästelser, meddelanden eller handlingar som Agenten har
anledning att anta är äkta, korrekta och vederbörligen godkända. Agenten äger vidare förlita
sig på uttalanden gjorda av en styrelseledamot, behörig firmatecknare eller anställd hos
Bolaget avseende frågor som sådan styrelseledamot, behörig firmatecknare eller anställd
skäligen kan antas ha kännedom om eller ha möjlighet att bekräfta.
14.3.2 Agenten har rätt att anta att en händelse som konstituerar en Uppsägningsgrund inte har
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inträffat, såvida inte Agenten har faktisk vetskap om detta eller i sin egenskap av Agent för
Fordringshavarna har mottagit meddelande om motsatsen.
14.3.3 Utan att påverka Bolagets ansvar avseende information som har lämnats av Bolaget eller å
dess vägnar enligt dessa Villkor, bekräftar varje Fordringshavare till Agenten, genom sitt
förvärv av en Obligation, att Fordringshavaren kommer fortsätta att vara ensamt ansvarig för
att utföra sin egna självständiga bedömning och utredning beträffande alla risker som kan
hänföras till eller anses uppkomna i samband med dessa Villkor.
14.4 Agentens ersättning
14.4.1 Agenten har rätt att, med undantag för de fall som uttryckligt nämns i dessa Villkor, erhålla
arvode från Bolaget avseende sitt uppdrag som Agent samt att erhålla ersättning för
eventuella kostnader, förluster eller ansvar i enlighet med dessa Villkor. De förpliktelser som
Agenten förväntas utföra under dessa Villkor förutsätter att sådana arvoden och ersättningar
vederbörligen betalas.
14.4.2 Om det är Agentens rimliga bedömning att kostnaden, förlusten eller ansvaret som Agenten
kan ådra sig (inklusive agentarvoden) för att följa instruktioner eller vidta åtgärder på
Fordringshavarnas eller eget initiativ inte kommer kunna täckas av Bolaget, får agenten avstå
från att följa sådana instruktioner eller att vidta sådan åtgärd, till dess att sådana medel,
kompensation (eller tillfredställande säkerhet) har erhållits som Agenten rimligen kan begära.
14.4.3 Agenten ska meddela Fordringshavarna (i) innan denne upphör med att utföra sina åtaganden
enligt Villkoren beroende på uteblivet arvode eller ersättning från Bolaget som förfallit till
betalning till Agenten eller (ii) om Agenten avstår från att vidta åtgärd som framgår av
punkterna 12.3.2 och 14.4.2.
14.4.4 Om Agenten meddelar Fordringshavarana att denne inte kommer att vidta ytterligare åtgärder
får varje Fordringshavare självständigt företräda sitt innehav av Obligationer mot Bolaget
utan hinder av punkterna 12, 13.1 och 14.
14.5 Agentens ansvarsbegränsning
14.5.1 Agenten är inte ansvarig för skada på grund av handling, eller underlåtenhet, vidtagen av
Agenten i enlighet med eller hänförligt till Villkoren om inte handlingen, eller
underlåtenheten, orsakats genom Agentens grova vårdslöshet eller uppsåt. Agenten ska inte i
något fall hållas ansvarig för indirekta skador.
14.5.2 Agenten ska inte anses ha agerat vårdslöst om denne har agerat i enlighet med rådgivning från
erkända externa experter som Agenten har anlitat eller om Agenten har vidtagit rimlig
försiktighet i en situation där Agenten anser att det är avgörande för Fordringshavarnas
intresse att senarelägga en åtgärd i syfte att först inhämta Fordringshavarnas instruktioner.
14.5.3 Agenten ska inte hållas ansvarig för någon försening (eller några följdkonsekvenser) avseende
kreditering av ett belopp som Agenten enligt Villkoren ska utbetala till en Fordringshavare.
Detta förutsätter att Agenten så snart det praktiskt är möjligt vidtagit alla nödvändig steg för
att följa de bestämmelser och rutiner som satts upp av det erkända klarering- och
avvecklingsinstitut som Agenten använder i det syftet.
14.5.4 Ansvar som åsamkas Bolaget och som uppstår till följd av att Agenten agerar enligt, eller i
anslutning till Villkoren ska inte bli föremål för kvittning gentemot Bolagets förpliktelser
gentemot Fordringshavarna enligt Villkoren.
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15 Agentutbyte
15.1 I enlighet med punkterna 15.2 till 15.8 får Agenten frånträda sitt uppdrag genom meddelande
till Bolaget och Fordringshavarna, varpå Fordringshavarna äger rätt att utse en efterträdande
Agent på ett Fordringshavarmöte eller skriftligt beslutsförfarande som sammankallas av den
avgående Agenten. Fordringshavarna äger rätt att genom ett Extraordinärt Beslut kräva att
Agenten frånträder sitt uppdrag i enlighet med denna punkt 15.1. och besluta om en ny Agent
(”Efterträdande Agent”).
15.2 För det fall Fordringshavarna inte har utsett en Efterträdande Agent i enlighet med punkt 15.1
inom nittio (90) dagar från det tidigast inträffade av antingen (i) att meddelandet om Agentens
frånträde tillkännagavs eller (ii) ett Extraordinärt Beslut om att ersätta Agenten har antagits, ska
Agenten, efter skäliga avväganden, utse en välrenommerad part som Efterträdande Agent.
15.3 Med beaktande av Punkt 15.6, om Agenten blir insolvent ska Agenten anses ha avgått varvid
Bolaget inom tio (10) Bankdagar ska, efter skäliga avväganden, utse en välrenommerad part
som Efterträdande Agent.
15.4 En eller flera gemensamma Fordringshavare som representerar minst tio (10) procent av det
Justerade Nominella Beloppet får, genom meddelande till Bolaget kräva att ett
Fordringshavarmöte hålls i syfte att entlediga Agenten och att utse en ny Agent. Meddelande
får endast lämnas av sådan person som på den omedelbart följande Bankdagen från det att
meddelande mottagits är en Fordringshavare och om den överlämnas av flera Fordringshavare
ska det göras gemensamt. Bolaget får på ett Fordringshavarmöte som Bolaget initierat föreslå
för Fordringshavarna att Agenten ska entledigas och att en ny Agent ska utses.
15.5 Den avgående Agenten ska, på egen bekostnad, i sådant fall då Agenten själv har avgått från
sitt uppdrag, tillse att sådana dokument och förteckningar tillgängliggörs den Efterträdande
Agenten, och, på egen bekostnad, i sådant fall då Agenten själv har avgått från sitt uppdrag,
tillhandahålla sådan assistans och hjälp som den Efterträdande Agenten skäligen kan begära i
syfte att kunna utföra sina skyldigheter i enlighet med Villkoren.
15.6 Agentens uppdrag och förpliktelser enligt dessa Villkor upphör inte förrän en Efterträdande
Agent har utsetts och sådan Efterträdande Agent har accepterat sitt uppdrag och samtliga
nödvändiga handlingar har undertecknats.
15.7 Vid utnämningen av en Efterträdande Agent ska den avgående Agenten befrias från ytterligare
skyldigheter enligt dessa Villkor. Den avgående Agenten ska emellertid vara fortsatt berättigad
att åberopa sådana rättigheter under dessa Villkor som är hänförliga till varje åtgärd som
Agenten vidtog eller underlät att vidta vid sitt uppdrag som Agent. Den Efterträdande Agenten,
Bolaget och Fordringshavarna ska ha samma rättigheter och skyldigheter sinsemellan som de
skulle haft om den Efterträdande Agenten hade varit den ursprungliga Agenten.
15.8 För det fall Agenten har bytts ut i enlighet med denna punkt 15, ska Bolaget upprätta de
dokument och vidta de åtgärder som den Efterträdande Agenten skäligen kan kräva i syfte att
utöva sina rättigheter, befogenheter och skyldigheter som Agent samt att befria den avgående
Agenten från dennes fortsatta skyldigheter enligt dessa Villkor.
15.9 För det fall Agenten har bytts ut i enlighet med denna punkt 15, ska Agenten, senast på dagen
då den Efterträdande Agenten tillträder uppdraget, överlåta innehavet i Säkerheten till den
Efterträdande Agenten och den Efterträdande Agenten ska utan dröjsmål vederbörligen
denuntiera Bolaget om att Säkerheten har övertagits.
16 Utbyte av Emissionsinstitutet
16.1 Emissionsinstitutet får frånträda sitt uppdrag enligt dessa Villkor förutsatt att Bolaget har
godkänt att en affärsbank eller ett värdepappersinstitut som godkänts av Euroclear tillträder
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som nytt Emissionsinstitut samtidigt med det avgående Emissionsinstitutets frånträde. Om
Emissionsinstitutet har blivit föremål för konkurs eller rekonstruktion enligt lag eller
föreskrifter från tillsynsmyndighet, ska Bolaget omgående utse ett nytt Emissionsinstitut som
omgående ska ersätta det avgående Emissionsinstitutet som emissionsinstitut enligt dessa
Villkor.
17 Meddelanden
17.1 Meddelanden från Bolaget eller Agenten till Fordringshavare ska tillställas Fordringshavare
under dennes adress registrerad hos Euroclear. Meddelanden från Agenten till Bolaget får
skickas per e-post till Bolaget. Därtill kan meddelande lämnas genom kungörelse i en
rikstäckande svensk tidning (någon av Dagens Industri, Dagens Nyheter eller Svenska
Dagbladet) med meddelandet i sin helhet eller med hänvisning till var meddelandet i sin helhet
finns tillgängligt.
17.2 Meddelanden (inklusive begäran om Fordringshavarmöte) ska tillställas Agenten och Bolaget
på adress som anges i punkt 1 (eller till annan adress som meddelats till Fordringshavarna).
17.3 All korrespondens och andra dokument upprättade eller levererade av en person till en annan
under eller i samband med dessa Villkor ska anses ha kommit mottagande part tillhanda fem (5)
Bankdagar efter dess avsändande/kungörelse.
18 Preskription
18.1 Rätten att motta återbetalning av Obligationernas lånebelopp ska preskriberas tio (10) år från
Inlösendagen. Rätten att erhålla räntebetalning ska preskriberas tre (3) år från relevant
förfallodagen för betalning. Bolaget är berättigat till de medel som avsatts för betalning till
Fordringshavare men som har preskriberats.
18.2 Om vederbörligt preskriptionsavbrott sker i enlighet med preskriptionslagen (1981:130)
påbörjas en ny preskriptionstid; > beträffande rätten till mottagande av återbetalning av
Obligationernas lånebelopp om tio (10) år; > beträffande erhållande av räntebelopp om tre (3)
år.
19 Förvaltarregistrering
För Obligationer som är förvaltarregistrerade enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av
finansiella instrument ska vid tillämpningen av dessa Villkor förvaltaren betraktas som
Fordringshavare, med förbehåll för bestämmelserna om Fordringshavares rösträtt enligt punkt
12.3.4.
20 Force majeure och begränsning av ansvar
20.1 Varken Agenten, Emissionsinstitutet eller Euroclear (var för sig en ”Relevant Part”) ska hållas
ansvarig för skada som uppkommer med anledning av svensk eller utländsk lag, svensk eller
utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande
omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om någon
av de Relevanta Parterna själva är föremål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd.
20.2 Skada som uppkommer i andra fall ska inte ersättas av någon av de Relevanta Parterna om
vederbörande iakttagit normal aktsamhet. Ingen av de Relevanta Parterna ska i något fall bli
ersättningsskyldig för indirekt skada.
20.3 Föreligger hinder på grund av sådan omständighet som anges i punkt 20.1 för någon av de
Relevanta Parterna att vidta åtgärd i enlighet med dessa Villkor får sådan åtgärd skjutas upp
tills dess att hindret har upphört.
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20.4 Bestämmelserna i denna punkt 20 gäller i den utsträckning inte annat följer av lagen
(1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument, vilkas bestämmelser ska äga företräde.
21 Tillämplig lag och behörig domstol
21.1 Svensk lag ska tillämpas på dessa Villkor.
21.2 Tvist rörande dessa Villkor ska avgöras av svensk domstol. Stockholms tingsrätt ska vara första
instans.
*******
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Bilaga 1
Efterlevnadsintyg
Till:
Från:

[●] som Agent
Hancap AB (publ)
Montörsg. 9
Box 513
301 80 Halmstad
Datum: [●]

Hancap AB (publ) – Obligationslån om högst
2013/2018, ISIN SE0005455607 ("Villkoren")

60.000.000

kronor,

10%

Vi hänvisar till Villkoren. Detta är ett Efterlevnadsintyg som vi förbundit oss att tillhandahålla
i enlighet med punkt 11.1.1 c samt 11.2.c i Villkoren. Definitioner som anges i Villkoren skall
ha samma betydelse i Efterlevnadsintyget om inget annat anges i detta Efterlevnadsintyg.
Vi bekräftar att:
1.

Inget förhållande föreligger från inlämnandet av det senaste Efterlevnadsintyget som
skulle berättiga Agenten att säga upp de utestående Obligationerna till omedelbar
betalning, att inget sådant förhållande är nära till att uppstå och att såvitt vi känner
till, inget sådant förhållande kommer att uppstå intill tiden för inlämnandet av nästa
Efterlevandsintyg.

2.

[Alternativt: om Bolaget känner till att ett sådant förhållande föreligger, beskriv detta
samt de eventuella åtgärderna som vidtagis för att åstadkomma rättelse]

3.

[Lämnas intyget i samband med föreslagen utdelning ska bolaget senast samma dag
som Bolaget publicerar/skickar ut kallelse till årsstämma, tillsammans med detta intyg
även bilägga beräkningsunderlag som styrker att kravet på Räntetäckningsgraden är
uppfyllt samt underlag som klargör vad beloppet på den utdelning som Bolaget
önskar besluta om uppgår till. Beräkningsunderlaget ska presenteras i den form som
anges nedan.
Datum för föreslagen utdelning:
Belopp på föreslagen utdelning:
För period om fyra sammanhängande kvartal
före kvartalet då utdelning föreslås.

Belopp eller nyckeltal

Resultat efter finansiella poster
Värdeförändringar:

-/+

Finansiella kostnader:

-/+

Resultat:
Räntetäckningsgrad (Resultat dividerat med
finansiella kostnader):

]
Hancap AB (publ)
______________________
[Namn och titel]

______________________
[Namn och titel]
******
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Adresser

Adresser
Emittent
Hancap AB (publ)
Montörgatan 9
302 62 Halmstad
Telefon: 035-172300

Finansiell Rådgivare
Mangold Fondkommission AB
Engelbrektsplan 2
114 34 Stockholm
Telefon: 08-503 015 50

Juridisk rådgivare
Baker & McKenzie Advokat KB
Vasagatan 7
101 23 Stockholm
Telefon: 08-5661 77 00

Revisor
Per-Arne Pettersson
Deloitte AB
Hjälmaregatan 3
Box 386
20123 Malmö
Telefon: 075-2464 172

Kontoförande institut
Euroclear Sweden AB
Klarabergsviadukten 63
111 64 Stockholm
Telefon: 08-402 90 00
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