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Processen över tid 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               Erbjudandets period                              Investering i LIAB   Utbetalningar samt avslut 

 

 

 

Fastighets- 
förvärv 

Artikelkod: FBBO2020Q2LI 
 
Faktablad: Bostadsobligation 

Ledoux Investment AB 
Bostadsobligation 
 
En investering i Bostadsobligation i Ledoux Investment AB (LIAB) 

innebär att låna kapital till fastighetsinvestmentbolaget i syfte till att 

bolaget ska investera investeringskapital i nyförvärv, förädling samt 

finansiering i vissa delar av verksamheten relaterat till 

fastighetskoncernens affärsverksamhet. Den årliga räntan 

(direktavkastningen) är förbestämd i enlighet med överenskommelse 

mellan investerare och förmedlare av investeringen. 

 

LIAB investerar enbart i svenska hyresfastigheter med syfte att äga, 

förvalta samt förvärva fastighetsbestånd med ett huvudsakligt fokus 

på bostadshyresfastigheter. I detta erbjudande får investeraren 

möjlighet att låna kapital till ett växande fastighetsinvestmentbolag 

med målsättning att förvalta en diversifierad fastighetsportfölj av 

kassaflödes- samt investeringsfastigheter (för mer information kring 

LIAB:s tre expansionsfaser se hemsida alt Informationsbroschyr 

(INFO2020Q2LI)). I och med bolagets fokus på stabila tillgångsslag i 

bostadshyresfastigheter där hyresintäkter genererar stabila 

kassaflöden får investeraren i detta Erbjudande en trygg årlig 

direktavkastning i form av en fastslagen ränta samt förbestämd 

löptid. 

 

LIAB:s investeringar finansieras av banker, låneinstitut samt externt 

investeringskapital. Större delen av förvärven finansieras av banker 

samt övriga låneinstitut vilket medför en hävstångseffekt för externa 

investerare i LIAB:s fastighetsinvesteringar.   

 

Då LIAB är i startskottet för en stark expansionsfas med löpande 

strategiskt valda förvärvsplaner kommer detta Erbjudande att finnas 

tillgängligt under en begränsad tid. Framtida Erbjudanden kommer 

att ha en lägre ränta samt längre löptid, detta förändrar ej befintliga 

investerares villkor. Detta Erbjudande erbjuds enbart till en 

begränsad grupp av investerare. LIAB har inte fastställt ett lägsta 

investeringsbelopp utan detta kommer att förändras beroende på de 

förvärv som LIAB valt att fokusera på under investeringsperioden. 

 
 
 
Produktinformation 

 

Placeringsform:   Bostadsobligation 

 

Värdepapper:   Onoterad, fysisk revers 

 

Post:    100 000 SEK per post 

 

Löptid:    fem (5) till sju (7) år 

 

Sista teckningsdag:   15 juni 2020 

 

Sista likviddag:   30 juni 2020 

 

Investeringens startdatum:  1 juli 2020 

 

Avgifter/Courtage:   Inga avgifter 

 

Marknadsansvarig:   Zaree & Partners AB 

 

Emittent:    Ledoux Investment AB 

 

Ränteutbetalning:   Årligen 

 

Antal poster:   Teckning av förvärvsmål 

Välkomstbrev 
Tecknings-
anmälan 

Sista likviddag 

Bank- 
finansiering Revers 

 
Start-
datum 

Stabila 
kassaflöden 

Årlig ränteutbetalning 

Ökning av kassa-
likviditet i LIAB 

Värdeökning i 
fastigheterna 

Utbetalning av 
investeringskapital 

 
För mer information kontakta marknadsansvarig: 

Zaree & Partners AB (Org nr: 556895-1064) 
 

Besöksadress: Linnégatan 89c, 115 23 Stockholm SE 
Postbox: BOX 7359, 103 90 Stockholm SE 

Telefon: +46 (0)8 68 455 455 
E-post: investments@zareegroup.com 
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