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HISTORISK VÄRDESTEGRING STOCKHOLMS LÄN
•

•

•
•

• Stockholms läns befolkning väntas fortsatt växa med 35 000- 40 000
personer per år.

•

•

Maklarstatistik feb 2018, Länsstyrelsen 2016, hämtat jan 2018



Svenska Dagbladet 20180312
• Huspriserna ligger stilla
• Priserna på småhus var oförändrade under den senaste

tremånadersperioden, december, januari, februari jämfört med
föregående tremånadersperiod.

• Jämfört med december, januari, februari 2017 har priserna stigit med
7%.

• På årsbasis har priserna stigit i samtliga län för småhus för
permanentboende-villor, parhus, radhus och kedjehus samt
fastigheter upplåtna med tomträtt

Svenska Dagbladet måndag 12 mars, 2018 sida 05.



AFFÄRSIDE
Omnires genomför miljövänlig mark- och
projektutveckling. Omnires finner, skapar
finansiering, utvecklar och säljer projekt, oftast i
samarbeten. Projekten görs främst i bostadsrätts- och
hyresrättsform men även kompletterande
fastighetstyper kan ingå.
 
Omnires arbetar med 3-6 projekt parallellt. Projekten
kan avyttras i tidigt skede eller när projekten är klara
för Förvaltning.
 



AFFÄRSIDE
Omnires utgörs av kombinationen erfarenhet från
Fastighets- och Investeringsbranschen och en
utvecklad metod att finna boendeintressenter till
projekten i ett tidigt skede. Det senare minimerar
risken i de investeringar som krävs för denna typ av
projekt.

Andra framgångsfaktorer är korta löptider från
bygglov till inflyttning, låga produktionskostnader
och genom kvalitetssäkrade entreprenörer, precision
och tidspassning i genomförandet.



VARFÖR ÖSTERSKÄR?

•600 meter till
Roslagsbanan

•Unika boenden med
sjöutsikt

•Nyproduktion
•Obelånad

bostadsrättsförening
•



ÖSTERSKÄR
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TEAM
PA CONTRACTOR AB
Patric Håll, projektledare med 30 års erfarenhet av
byggnation åt aktörer som Wästbygg, Logistic Contractor
och Skanska. Van att leda Totalentreprenader

JORDENS ARKITEKTER
Ledande, nytänkande arkitektfirma. Helhetstänkande med
socialt och miljöengagemang

FASTIGHETSMÄKLARE
Alexander White Fastighetsmäkleri

MARKNADSFÖRING
QLOK, Sveriges mest nytänkande aktör inom Sociala
Medier



PA CONTRACTOR AB 
Genomförda projekt

Kund: WästBygg
Plats: Barkarby
Projekt/Objekt: Blockchef vid
produktionen av Barkarbys handelsplats
med sjutton butiker som XXL,
Intersport, Claes Olson, Kjell & co.,
Burger King, Pizza Hut m.fl. Period:
2013-08 – 2015-03

Kund: Logistic Contractor
Plats: Örebro
Projekt/Objekt: Markentreprenör
samt arbetsledare vid byggnationen
av en anläggning på 20 000 kvm på
Pilängens industriområde i Örebro,
XXL Sport centrallager.
Period: 2013-02 – 2013-09

Kund: Skanska
Plats: Västra Balingsnäs Huddinge
Projekt/Objekt: Markentreprenör.
Byggnation av vägar, vatten och avlopp för
32 bostadstomter samt grundläggning &
finplanering för dessa tomter.
Period: 2009-11 – 2012-06



PA CONTRACTOR AB
Genomförda projekt

Kund: Logistic Contractor
Plats: Jordbro
Projekt/Objekt: Tillförordnad
Platschef vid produktionen av ny
matfabrik åt Rydbergs sallader.
Projekt Foodmark
Period: 2017-01 – 2017-09

Kund: WästBygg
Plats: Uppsala
Projekt/Objekt: Arbetsledning vid bygget av tiovåningshotell
med 200 rum i centrala Uppsala. Mark-, betong-, stomme,
tak och fasadentreprenads ansvarig.
Period: 2015-05 – 2016-12

Kund: WästBygg
Plats: Danderyd
Projekt/Objekt: Ansvarig för mark-, betong- och stomme
vid byggnation av bilhall för Jaguar/Land Rover
Stockholm.
Period: 2015-03 – 2015-08



ÖSTERSKÄR KPI:er

Finna objekt Godkänd
detaljplan

Arkitektritning Styckning Bygglov Mark/VA Byggstart

Handpenning Tillträdeslikvid Refinansiering Bank Byggnads-
kreditiv

Marknadsanalys Kommunintresse IM Mäklare Försäljning

Inflyttning

Entreprenör

Finansiering

Projekt- och markutveckling

Marknadsföring och försäljning

PRIO 1 bygglovsansökan v12

Mtrl till mäklare v13
Säljmtrl klart v14

Teknisk beskrivning v13-16

Möte kommun v7

Q4 2018Q3 2018

Påsk



ERBJUDANDE

”Nyproduktion med Sjöutsikt”
2012- 90 kvm/2,5 Mkr (27 Tkr/kvm)
2017- 158 kvm/6,6 Mkr (42 Tkr/kvm)
2018- 133 kvm/8,2 Mkr (62 Tkr/kvm)

Österskär 178 kvm/8,5 Mkr (48 Tkr/kvm)



BUDGET



INVESTERINGSEXEMPEL

Investeringsexempel    SEK
Inbetalt belopp 500 000
Återbetalt belopp 562 500
Netto (10 månader)   62 500
Årlig effektiv ränta  15%



VILLKOR
● Emittent: ● Omnires D3 AB

● Volym: ● 6 000 000 SEK

● Ränta: ● 15%

● Minsta investering: ● 50 000 SEK

● Löptid: ● 10 mån +/- 3 mån

● Status: ● Preferensaktier

● Teckningstid: ● Mars 2018

● Amortering: ● 100% återbetalning vid förfall

● Emittentens inlösensrätt: ● Emittenten äger rätt att i förtid lösa in
aktien (minst 7 månaders ränta).

● Registrering ● Digital Aktiebok

● Återbetalning: ● Avses ske genom försäljning av
färdigställda projekt.

● Andrahandsmarknad: ● Omnires AB tillhandahåller
andrahandstransaktioner på ”best effort”
basis.



INVESTMENT MEMORANDUM MARS
Detta Investeringsmemorandum har upprättats av Omnires D3 AB, org nr: 559110-9227, (”Bolaget”) med anledning av detta riktade erbjudande att 
teckna preferensaktier (”Preferensaktierna”). Erbjudandet är en Private Placement och omfattas inte av prospektreglerna i lagen (1991:980) om handel 
med f inansiella instrument. Då erbjudandet är en Private Placement får information som f inns i detta investeringsmemorandum inte spridas utan 
godkännande av Bolaget. 
 
Investeringsmemorandumet innehåller framtidsinriktade uttalanden och antaganden om framtida marknadsförhållanden, verksamhet och resultat. Dessa 
uttalanden inkluderar uttalanden rörande Bolagets nuvarande avsikter, bedömningar och förväntningar. 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.Detta 
investeringsmemorandum utgör endast marknadsföring. Innan ett beslut tas om investering bör investerare konsultera sin rådgivare. Om placeringen är en 
lämplig respektive passande investering måste alltid bedömas utifrån varje enskild investerares egna förhållanden och detta investeringsmemorandum 
utgör inte investeringsrådgivning. Du måste själv bedöma lämpligheten i att investera i placeringen ur eget perspektiv alternativt rådgöra med en rådgivare. 
En investering i placeringen är endast passande för dig som har tillräcklig erfarenhet och kunskap för att själv bedöma riskerna med investeringen och den 
är endast lämplig för dig som dessutom har investeringsmål som stämmer med den aktuella placeringen. 

För att få en komplett bild av erbjudandet bör du som kund ta del av detta investeringsmemorandum, de fullständiga Preferensaktievillkoren.Eventuella 
tvister om Information Memorandum är föremål för tolkning under svensk lag. Tvist avseende giltighet, tolkning, tillämpning eller därur härf lytande 
rättsförhållande skall avgöras av allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans.

AnsvarsförsäkranHärmed bekräftas att styrelsen i Bolaget är ansvariga för informationen i detta investeringsmemorandum och härmed försäkras att alla 
rimliga försiktighetsåtgärder har vidtagits för att säkerställa att uppgifterna i materialet, såvitt styrelserna känner till, är riktiga och överensstämmer med 
faktiska förhållanden och att ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka dess innebörd.
 

Styrelsen i Omnires D3 AB 



TACK FÖR VISAT INTRESSE!
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