


WICTOR PROPERTY

Målsättning

Wictor Property avser att skapa och hantera

fastighetsinvesteringar, vilka kan erbjudas som en del av

en total portfölj. En investering i Wictor Propertys

projekt bidrar till en diversifierad portfölj. Här har man

möjlighet att investera i en unik fastighetsinvestering,

detta som ett alternativ till traditionella

fastighetsinvesteringar. En investerare får möjligheten

att ta del av hela uppsidan av ett projekt då man

tillsammans med Wictor Property äger aktier i projektet.

Förväntad bruttoårsavkastning på investering uppgår till

20%.

Investeringserbjudande

Wictor Property erbjuder exklusiva investeringar i

fastighetsprojekt. En investerare köper andelar i ett

aktiebolag som i sin tur investerar i existerande

fastighetsbestånd alternativt köper mark och sen via en

nystartad bostadsrättsförening planlägger och uppför

flerbostadshus. Investering görs i onoterade andelar i

publikt aktiebolag. Projektens löptid skiljer sig åt men

ligger på ca 12–24 månader.

Som investerare i dessa projekt väljer man själv vilka

projekt man önskar investera i. Wictor Property är

enbart tillgängligt för er som investeringspartner i Wictor

Family Office. Investerare blir löpande informerad kring

status i pågående projekt via Wictor Family Office

månadsbrev, här redovisas information kring byggnation

samt uppdaterad produktionsbudget, allt med full

transparens.

Genom Wictor Propertys samarbete med Wictor Family

Office ingår det också som en integrerad del av

portföljförvaltningen med erbjudande om

kapitalförsäkring och depåföring. Det innebär även en

möjlighet att handla med dessa aktier i Wictor Family

Offices depåsystem.
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Allmänt om Wictor Property AB

Wictor Propertys affärsmodell är att projektera,

producera och sedan sälja attraktiva bostäder i våra

storstäder och i närheten av landets universitet och

högskolor. Utöver att bygga och projektera

nyproduktionen genomförs även ombildningar av

befintliga fastighetsbestånd. Wictor Property är delägare

till 20% i projekten.

Vår vision är att skapa moderna och unika bostäder.

Genom innovativa och flexibla lösningar skall Wictor

Property projektera funktionella och kostnadseffektiva

bostäder utvecklade för morgondagens intressenter.

Vi har en gedigen kunskap och mer än 30 års erfarenhet

inom byggsektorn. Kunskap och erfarenhet ger oss en

god möjlighet att finna attraktiva projekt med begränsad

risk. Kontakter och gediget nätverk resulterar i

fördelaktiga och tillförlitliga entreprenadavtal.

Genom ett kontinuerligt och nära samarbete med

entreprenör säkerställer vi att projekt fortlöper enligt

plan.

Vi arbetar löpande med att ta fram bra projekt med

goda avkastningsmöjligheter.

För att säkerställa kvalité och möjlig avkastning för

potentiella projekt genomlyses dessa alltid av Wictor

Propertys Investeringskommitté vilken består av

kompetenta och sakkunniga entreprenörer. Wictor

Family Offices kunder finns även representerade i

investeringskommittén. Ett projekt initieras aldrig i det

fall att denna Investeringskommitté ej godkänt

projektet i sin helhet. Som ett slutgiltigt steg i

godkännandeprocessen presenteras projektet och

investeringskommitténs rekommendationer och beslut

för Wictor Propertys styrelse vilka fastställer om projekt

antas.
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Marknadsrisker

I det fall att fastighetsmarknaden faller och försäljning av

lägenheter dröjer, kan projektet komma att fördröjas

med 6 månader, detta fram tills garanti faller ut där

Wictor Holding AB går in som garant och köper osålda

lägenheter till pris angivet i fastslagen Ekonomisk plan.

Marknadsräntor och externa krav på kreditgivare kan

indirekt påverka marknaden och köpkraften hos

potentiella slutkunder.

Likviditetsrisker

Byggnation påbörjas efter det att 70% av fastigheten är

såld. I samband med detta ställer även bank ut

byggnadskreditiv. En likviditetsrisk uppstår i det fall att

totala kostnader för projektet överstiger satt budget och

därigenom överskrider insatt kapital samt

byggnadskreditiv. I samband av fastställelse av

ekonomisk plan ställer Wictor Holding ut en garanti där

man förbinder sig att förvärva 100% av de bostadsrätter

som inte kunnat upplåtas till annan senast sex månader

efter godkänd slutbesiktning. Detta med förbehållet att

bostadsrättsföreningen medger att uthyrning av

bostadsrätter får ske till tredje man på obegränsad tid.

Klausul som medger uthyrning till tredjepart finns

inskriven i bostadsrättens stadgar.

Motparts- och kreditrisker

Risker kopplade till entreprenör, kommun,

lägenhetsköpare, bank och andra utomstående

motparter med intressen kopplade till projektets

uppförande kan påverka projektets utfall. Förseningar i

projektet leder till ökade kostnader och en minskad

avkastning i projektet. Ett kontinuerligt arbete förs för att

minimera risker kopplade till leverantörers

kreditvärdighet och ekonomiska situation.

Överenskomna betalningsplaner med entreprenör

efterföljs efterhand som projektet uppförs.

Operativa risker

Risken för försämrade förutsättningar i enskilda projekt

till följd av icke ändamålsenliga eller otillräckliga interna

processer eller rutiner, mänskliga fel, felaktiga system

eller externa händelser. Även legala frågor kan utgöra

risk. Wictor Property strävar kontinuerligt efter att

minimera de operativa riskerna med hänsyn tagen till

dess verksamhet och omvärld.

Investeringarna passar dig som:

Har goda likvida tillgångar, är villig att investera i projekt

som innebär ett visst risktagande, strävar efter hög

avkastning och har en lång placeringshorisont på ditt

totala kapital. En investerare bör vara bekväm med att

avkastningen först redovisas vid avslutat projekt och att

någon annan sköter alla projekteringsbeslut.

Tala alltid med din rådgivare kring lämpligheten att

investera i onoterade innehav med begränsad likviditet.

Investeringen skall ses som en del av en väldiversifierad

portfölj och inte som en enskild investering.

Investeringar i Wictor Propertys fastighetsprojekteringar

innebär ett risktagande och bör betraktas som en illikvid

investering.

Kjell-Åke är civilingenjör med mer än 30 års erfarenhet från

mark och anläggningsbranschen. Han har arbetat för bl.a.

Skanska men även drivit ett flertal bolag själv. Tidigare har

han varit delägare i MVB samt ett flertal egna bolag som

arbetar med fastighetsprojekteringar. Kjell-Åke är i dag

delägare och CEO i Wictor Property.
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Ansvarsbegränsning

Den presenterade informationen är framtagen av Wictor Family Office AB (”Bolaget”). Informationen är av allmän karaktär och ska inte ses som en oberoende investeringsanalys eller rådgivning

och utgör därmed inte ett personligt investeringsråd eller rekommendation. Bolaget innehar upphovsrätten och äganderätten till informationen i detta material. Ingen del av informationen får

kopieras, vidarebefordras eller på annat sätt distribueras eller offentliggöras till någon annan part utan Bolagets skriftliga medgivande. Bolaget ansvarar inte för att informationen används i strid

mot denna bestämmelse. Även om innehållet är baserat på källor som Bolaget har bedömt som tillförlitliga ansvarar Bolaget inte för fel eller brister i informationen eller för förluster eller

kostnader som kan uppstå med anledning därav. Materialet riktar sig endast till fysisk och juridisk person med hemvist i Sverige. Således riktar sig inte materialet till fysisk eller juridisk person

vars medverkan kräver ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än vad som följer av svensk lag. Det åligger envar att iaktta sådana restriktioner. Materialet får inte distribueras i eller

till land där distribution kräver ovan nämnda åtgärder, särskilt tillstånd eller strider mot regelverket i sådant land. Materialet riktar sig således inte till fysisk eller juridisk person hemmahörande i

USA, Storbritannien eller i något annat land där publicering eller tillhandahållande av materialet är förbjudet eller i övrigt står i strid mot vid var tid gällande lagstiftning och regelverk. Uppgifter

om försäkring kan ändras över tiden och är inte anpassade efter just din specifika situation. För fonder och andra finansiella instrument är historisk avkastning ingen garanti för

framtida avkastning. Värdet på fondandelar och andra finansiella instrument kan både stiga och falla och det är inte säkert att du får tillbaka det insatta kapitalet. Om

du eller en fond investerar i finansiella instrument som är uttryckta i utländsk valuta, kan förändringar i valutakurserna påverka avkastningen. Du ansvarar själv fullt ut för dina investeringsbeslut

och du bör därför alltid ta del av detaljerad information innan du fattar beslut om en investering. Vänligen kontakta bolaget via info@wictorfamilyoffice.com eller på 035-299 50 00

för att få tillgång till mer information. Därutöver återfinns ytterligare information på www.wictorfamilyoffice.com.
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