
Det här dokumentet utgör enbart marknadsföring och innehåller information som enbart är ämnat för behöriga mottagare i enlighet med det erbjudande som
anges i detta dokument. Detta dokument utgör heller inte rådgivning och är inte ett erbjudande riktad till någon part. Dokumentet är inte godkänt av någon
tillsynsmyndighet och utgör inget prospekt. Informationen i detta dokument avser en preferensaktie som ges ut av Uppland Kredit AB (publ), 559011-1893,
(”Uppland Kredit” eller ”Bolaget”) och utgör inte ett erbjudande om att teckna värdepapper av något slag. För närmare information om Bolaget, villkoren och
preferensaktie erbjudandet hänvisas läsaren till Bolagets bolagsordning och det prospekt som upprättas och publicerats på Bolagets hemsida. Ingen teckning
eller förvärv av värdepapper som avses i detta dokument skall ske förutom på grundval av dessa dokument.
Dokumentet får inte distribueras till land där distributionen kräver ytterligare åtgärder utöver vad som beskrivs ovan eller strider mot lagar och regler i sådant
land. Personer som tar del av dokumentet där förhållanden är någon av de nyss beskrivna är förbjudna att ta del av detta dokument. Informationen i detta
dokument har inte genomgått någon oberoende verifiering. Teknisk-, finansiell-, eller miljöundersökning har inte gjorts avseende Bolaget i samband med
upprättandet av detta dokument. Endast en begränsad legal granskning har genomförts avseende Bolagets verksamhet och tillgångar och den legala
granskningen har endast avsett en begränsad mängd dokumentation. Det kan därför finnas oidentifierade risker avseende Bolagets verksamhet, resultat och
finansiella ställning. All information som lämnas i dokumentet bör noga övervägas, i synnerhet med avseende på de specifika risker som varje åtagande att
investera pengar till Bolaget innebär. Det finns inga garantier för att Bolaget kommer att kunna fullgöra sina åtaganden under lånen vartill hänvisas i detta
dokument. Inget ansvar av något slag accepteras, varken avseende dokumentet som sådant eller innehållet i dokumentet, inte heller för handlingar som vidtas på
grundval av dokumentet eller dess innehåll. Bolaget friskriver sig således från allt ansvar som på något sätt relaterar till detta dokument, inklusive men inte
begränsat till eventuella skrivfel/tryckfel. Bolaget kommer inte, och har ingen skyldighet att, uppdatera detta dokument. De eventuella medel som lånas ut kan
gå förlorade i sin helhet som en konsekvens av faktorer som Bolaget kan respektive inte kan påverka. Faktiska händelser och resultatutfall kan komma att skilja
sig avsevärt från vad som framgår av framtidsinriktade uttalanden till följd av risker och andra faktorer som detta dokument innehåller respektive inte innehåller.
Genom att ta del av detta dokument godkänner läsaren att man är införstådd med de omständigheter och krav som råder för att ta del av detta dokument och
att någon överträdelse härav inte görs.

Preferensaktie 10 msek

Nyckeltal Q3 2019

Villkor i korthet

Fast pris per aktie: 10.000 SEK

Erbjudande storlek: Upp till 10.000.000 SEK

Minsta investering: 50.000 SEK

Högsta investering: 500.000 SEK

Återköp: Varje månad

Teckningsperiod: 15 jan – 29 jan

Fast utdelning: 7 % per år

(månadsvis utbetalning)

Legal rådgivare: Foyen Advokatbyrå

Kapitalanvändning: Expansion av verksamheten

Om Uppland Kredits lån

• Företagslånen är normalt upp till 500.000 kronor och har 

en löptid på upp till 3 år

• Säkerheter i form av borgen och/eller pant

• Genomsnittlig ränta: 13,1 %

• Förväntade kreditförluster: 1%

Balansräkning 2019-09-30Om bolaget

Uppland Kredit AB (publ) är ett svenskt finansiellt institut 

med säte i Stockholm och är registrerat hos 

Finansinspektionen. Bolaget arbetar med att hjälpa mindre 

företag med finansiering, huvudsakligen genom företagslån.

Uppland Kredit har ägare med lång erfarenhet från 

finansmarknaden och genomför nu en nyemission av 

preferensaktier upp till 10 miljoner kronor för fortsatt 

expansion.

TILLGÅNGAR

Långfristiga fordringar 65,8 MSEK

Kortfristiga fordringar 25,5 MSEK

Kassa och bank 4,4 MSEK

Materiella och immateriella 1,4 MSEK

Summa 97,1 MSEK

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 73,2 MSEK

Långfristiga skulder 22,6 MSEK

Kortfristiga skulder 1,3 MSEK

Summa 97,1 MSEK
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2019 Q1-Q3 2018 Q1-Q3 ∆ %

Rörelsens intäkter (tkr) 8 375 7 292 14,9%

Räntemarginal 85,3% 33,8% 151,9%

Vinstmarginal 45,2% 5,6% 700,8%

Räntetäckningsgrad, ggr 4,1 1,1 274,8%


