
Co-Properties demokratiserar och digitaliserar 
den svenska marknadens fastighetsinvesteringar



PRE-IPO
15 MSEK  @ 10 MSEK

för att få resurser till att lansera vår 
digitala handelsplattform 

samt förvärv av fler fastighets-/projektaffärer 
inför IPO sommaren 2023



ERBJUDANDE

15 MSEK  @ 10 MSEK 
Investering sker i moderbolaget

Kapitalet ska användas för implementering av fas 1, fas 2, 
fastighetsförvärv av Dulverton Fastigheter AB samt resurser till 

förvärv av ytterligare 2 st. fastighetsförvärv om 130 MSEK 
som redan finns i pipe-line 

PRE -MONEY
Aktiekapital före emission 
Antal aktier före emission 
Aktiens kvotvärde  

1 845 000 kr 
184 500 000 st 
0,01

Åsatt värde på bolaget före emission  10 000 000 kr

Antal aktier som skall emitteras   300 000 000 st
Antal aktier efter fulltecknad emission 484 500 000 st

POST-MONEY 
Aktiekapital efter emission 
Till överkursfond  
Eget kapital efter emission 

4 845 500 kr 
12 000 000 kr 
19 680 000 kr

Implicit värde på bolaget efter emission 25 000 000 kr



Co-Properties demokratiserar och digitaliserar den svenska marknadens fastighetsinvesteringar 

VISION 
Att bli den ledande digitala handelsplatsen för 

fastighetsaffärer för mindre och medelstora investerare 

med fokus på attraktiva fastighetsprojekt. 

MÅLBILD 2026
- Det totala värdet av förvaltade fastigheter skall överstiga 1 Miljard

- Antalet portföljbolag > 18 st
- Målet med varje portföljbolag är exit efter 4 - 5 år

- Antalet kunder > 30 000 på plattformen
- Licensierat ut plattformen till minst tre europeiska länder

- OT Anlytics (4 000 konton)
- NVR (125 000 konton)

- Redaktionella artiklar ex. Börsvärlden, Breakit, Proptech etc.

MÅLGRUPPEN
Det finns ett stort intresse av att spara och investera i aktier i Sverige, 

-Erfarna, kapitalstarka investerare som investerat fastighetsfond/
aktie tidigare. Van att investera. Ej tillräckligt med kapital/intresse

för att köpa hel fastighet själv. SEK 200 000
- Intresserade investerare som kanske inte allt investerat i fastigheter

tidigare. Pratar med vänner och bekanta om investeringar. 
Nyfiken och vill testa på investeringsformen. SEK 50 - 200 000

- Första gångs investerare kanske investerat alls/investerat i
fastigheter tidigare. Nyfiken och vill testa på investeringsformen. 

- Institutionella investerare och fonder. SEK - 50 000

ANSKAFFNING AV FASTIGHETS- 
& UTVECKLINGSPROJEKT

- Genom upparbetade fastighetsnätverk
- Solparker som projekterats under ca 1,5 års tid finns i pipe-line

KUNDBAS
Målet skall vara att vid utgången av 2023 ha > 10 000 kunder 

registrerade  Inga avgifter

KUNDREKRYTERING
- Sociala medier

- Axier (30 000 konton)
SEK > 200 000 

SEK 50 - 200 000 

SEK 5 000 - 50 000



KAPITALANSKAFFNING
FASTIGHETSFÖRVÄRV (bostäder) 10 MSEK/KS OM 174,9 MSEK
HYRESINTÄKTER 13,2 MSEK/DRIFTSNETTO 9,3 MSEK/DIREKTAVKASTNING > 5,5 %

KS 44 MSEK MV juni 2022 om 50,6 MSEK
KS 95,5 MSEK MV 107,4 MSEK i juni 2022
KS 35,4 MSEK 

(Älmhult, Eksjö) 
(Helsingborg, Höganäs)  
(Skara)  

1. DULVERTON FASTIGHETER AB
2. FM HELSINGBORG AB
3. BOSTADS AB EKEN/

FÖRVALTNINGS AB GÄSTGIVAREBÅRDEN

SOLELSPRODUKTION 3 MSEK
• ÖKAD EFTERFRÅGAN PÅ FÖRNYBAR ENERGI
• SOLENERGI SOM KRAFTSLAG ÄR DET BILLIGASTE OCH SNABBASTE ATT UPPFÖRA
• LOI TECKNAT MED HÖGANÄS ENERGI MED PRODUKTION OM 1,2 MW, PRODUKTIONSSTART SOMMAREN 2023
• NORDISKA ELBÖRSEN/NORD POOL KÖPER ALL ENERGI PÅ SPOTPRISER, ANLÄGGNINGEN SÄLJER UT ALL PRODUCERAD ENERGI
• INVESTERING OM 18 MSEK
• DRIFTSINTÄKTER OM 2,5 MSEK
• DRIFTSNETTO OM 2,4 MSEK
• ARRENDEAVTAL OM 25 ÅR/NYTTJANDERÄTTSAVTAL MED MARKÄGAREN SÅ ANLÄGGNINGEN GÅR ATT SÄLJA VIDARE
• GARANTIER PRODUKTER OM 30 ÅR
• FÖRVÄRV AV YTTERLIGARE ARRENDEMARK FÖR 4 ANLÄGGNINGAR.  (Södra Sverige/elområde 3-4)

CO-PROPERTIES PLATFORM 2 MSEK
• SLUTFÖRANDE AV FAS 1 OCH 2, DRIFT OCH LÖPANDE UTVECKLING/MARKNADSFÖRING 2023
• LANSERING FEBRUARI 2023

stign
Överstruket



Co-Properties Nordic Holding AB (publ)

559190-3215

Moderbolag efter fusion m Capital Icons AB

Båda dotterbolagen ägs till 100% av moderbolaget

COVEST AB
559209-0590

Registrerat som ett finansiellt institut 
hos Finansinspektion

Co-Properties Real Estate AB
556988-0880

Vårt eget fastighetsbolag

KONCERNSTRUKTUR 



TIDSLINJE

Januari 2019 
Bolagsbildning 
Co-Properties

Juli 2019
Co-Properties

Tillstånd från finansinspektionen

December 2022 
Pivotering 

affärsmodell

Februari 2023 
Lansering fas 1

November 2022 
Referensobjekt fas 2

Dulverton fastigheter AB

Februari   
PRE-IPO 2023

15 M @ 10 M

Mars 2023 
Första egna 

förvärvet genomförs

Maj 2023
Andra egna förvärvet

Q4 2023
8 egna portföljbolag

Q2 2025
B-runda 100-200M @ 1Mrd

 Q4 2024 
15 egna portföljbolagportföljbolag

Juni 2023 
IPO 35 @ 130 

Januari 2023 
Capital Icons 
förvärvar Co-
Properties AB





Co-Properties en 
unik möjlighet

OM CO-PROPERTIES
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eCo-Properties erbjuder unika möjligheter att, helt utan avgifter, investera 
och spara i fastigheter. Handeln äger rum på vår egen digitala handels-
plattform, som är den första svenska i sitt slag och på absolut teknisk 
framkant. Co-Properties prognostiserade potential och ambition är att 
överträffa såväl landets fastighetsprisindex, index för börsens fastighets-
aktier som naturligtvis bankernas sparränta. Därmed öppnas också 
möjligheten för dig att bli direkt fastighetsägare i en eller flera av våra 
noga analyserade och delägda portföljer.

Välkommen till en investerings- och sparform med potential för goda 
avkastningar och framgångsrika försäljningsvinster. 



ALLMÄNT

Genom Capital Icons nyligen genomförda förvärv av Co-Properties AB, implementerades Sveriges första digitala handelsplattform 
för fastigheter. Investeringarna äger rum i vårt eget fastighetsbolag som sprider riskerna över 

flera olika marknader, i större eller mindre objekt och portföljbestånd.

Därmed är Capital Icons/CoProperties både ett fastighetsbolag och ett proptech-bolag med  en skalbar handelsplattform 
med ett potent spar- och investeringserbjudande.

Bolaget har samtliga tillstånd som krävs, bland andra från Finansinspektionen, för digital handel med fastigheter 
och aktierna kommer att vara registrerade vid Nordiska Värdepappersregistret, NVR. 

Handelsplattformen är mycket användarvänlig och det enda kunden behöver är ett BankID
för att öppna möjligheterna att investera.

Capital Icons/Co-Properties ambitionen att erbjuda kunderna attraktiva investeringsmöjligheter inom fastigheter. 
Ambitionen är även att bli marknadens mest värdefulla plattform för byggherrar och exploatörer som där möter engagerade 

investerare. Tillsammans med externa partners som ex Axier, OT analytics och effektiv marknadsföring kommer vi snabb att att 
attrahera en stor grupp intressenter med målsättning att åstadkomma hög konverteringsgrad och snabb finansiering av projekt.



ALLMÄNT

I och med att investeringarna äger rum i vårt eget fastighetsbolag äger vi fastigheterna 
tillsammans med dig och är därmed minst lika angelägna om och tar ett stort ansvar för att 
investeringen ska vara framgångsrik. 

Därmed delar vi också på riskerna med våra investerare och innan alla förvärv sker alltid en noga 
och kompetent analys för att också göra en bedömning av möjligheterna till goda avkastningar 
och senare lyckade försäljningar.

I samband med investeringen blir du alltså delägare och aktieägare i de aktuella fastigheterna, 
medverkar och röstar på bolagsstämman samt får naturligtvis del i fastighetens vinster och 
avkastningar.  



”Jag trodde aldrig att jag skulle kunna kalla mig för fastighetsägare, men det kan jag idag, 
tack vare Co-Properties. Jag gillar att spara i fastigheter. Det är en form som passar mig. Det 
är objekt som faktiskt finns på riktigt, som man kan ta på, besöka, engagera sig i osv. Det är 
inte som att investera i vilken annan sparprodukt som helst, ett sorts finansiellt instrument 
som man inte begriper. Därför väljer jag Co-Properties.”

Många fastigheter är idag “paketerade” i aktiebolag och förvärvas genom att man köper 
samtliga aktier i bolaget som äger fastigheten. Rent tekniskt byter alltså inte fastigheten 
ägare. Tack vare Co-Properties investerar du istället direkt i fastigheterna genom att 
förvärva aktier och tillsammans med Co-Properties bli delägare. Därmed spekulerar vi 
tillsammans i fastighetens värdeutveckling. Co-Properties fastighetsbolag tar hand om 
driften och förvaltningen, men vi delar naturligtvis på avkastningar och eventuella vinster. 
Och du medverkar självklart och röstar på bolagsstämman.

“Jag är delägare i femton fastigheter" 
Det kan du också vara 
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2 000 000 svenskar 
sparar  i aktier

MÅLGRUPP
www.co-properties.se



Börsutveckling Fastighetsprisindex
Index januari 1990 = 100 Index för småhus för permanentboende

Aktiemarknaden (OMXS30) 
vs Fastighetsprisindex, 1990-2022
Källa: Ekonomifakta.se

IT-bubblan -65% Finanskrisen -54%
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EKOSYSTEMET

INVESTERA

Attt investera via Co-Properties 
är bara ett knapptryck bort. 
Skapa konto med Mobilt BankID 
och reservera aktier i spännande 
fastighetsbolag eller projekt.

Steg 1
Skapa konto med Mobilt BankID och fyll i KYC

Steg 2 
Hitta en spännande fastighet och reservera aktier i bolaget

Steg 3
Överför kapitalet och få en avräkningsnota som kvitto på ditt köp

Steg 4
Du är nu delägare i bolaget och skrivs in i aktieboken hos NVR

Så fungerar co-properties www.co-properties.se

HANDLA
snabbt & utan avgifter

SÄLJ
när du vill

INVESTERA
i vilket fastighetsprojekt du vill



Ännu smartare investeringar 
för redan smarta investerare

FAS 1: HANDELSPLATS

I fas 2öppnar vi möjligheten för våra kunder att investera 
i våra noga analyserade och redan förvärvade 
fastighetsportföljer. Det betyder att Co-Properties 
fastighetsbolag redan genomlyst fastigheten eller 
beståndet samt gjort en vedertagen due diligence, vilken 
indikerar i vilken utsträckning förvärvet är bra och 
medför god avkastning. Eftersom samtliga objekt 
samägs med Co-Properties fastighetsbolag är vi alla lika 
angelägna om att affären är lyckad. Samtliga trans-
aktioner dokumenteras och genomförs av plattformens 
automatiserade flöden. Formellt är det som att handla 
vilken aktie som helst, men funktionellt är det lika lätt 
som att handla i en vanlig online-butik.

www.co-properties.se



FAS 2: KAPITAL

Bygg din fastighetsportfölj idag 
I fas 2 blir investerarna delägare i våra fastigheter 
som alltså förvaltas av vårt eget fastighetsbolag där 
Co-Properties också är delägare. Investerarna 
bygger sedan sin egen fastighetsportfölj genom 
ytterligare aktieförvärv. Genom försäljning av 
aktier i bolaget som äger fastigheten, kan vårt eget 
fastighetsbolag få tillbaka upp till 150 % av det 
egna kapitalet för att göra ytterligare portfölj-
förvärv och således snabbt bygga upp ett stort 
bestånd tillsammans med våra investerare.



CO-PROPERTIES  INVESTERING

Banklån 65 %

Co-Properties investerare Co-Properties

Investerar 70 % 
av de 35 %

Investerar 30 % 
av de 35 %

Eget kapital 35 %

Exempel 65 % belåning 35 % eget kapital

Befintlig fastighet



CO-PROPERTIES 
KAPITAL EXEMPEL

Banken

Dotterbolag för förvärv

Fastighetsbolag
Ditt nuvarande fastighetsbolag bildar ett helägt dotterbolag 

inför förvärv av ny fastighet
Fastighetslån till Dotterbolaget för 

förvärv av fastighet

65 % belåning

100 % ägande

35 % eget kapital

Köper 100 % av aktier i Dotterbolaget

Ytterligare 
nyförvärv

Bolaget bildas för ditt nyförvärv. Bolaget helägs 
till en början av Ditt fastighetsbolag. Dotterbolagets enda 

tillgång är den förvärvade 
fastigheten som ägs till 100 %. 

Fastigheten förvaltas av Ditt fastighetsbolag. Co-Properties-investerare
Co-Properties investerare köper tillsammans med Co-
Properties gemensamt 100 % av Dotterbolagets 

aktier från säljarna av fastighetsbolaget.

> 35 % eget kapital tillbaka



HIGH LIGHTS
• Förmedlat över 4,7 miljarder från privatinvesterare

sedan grundandet för sju år sedan

• Över 60 000 privatinvesterare som anslutit till
plattformen

• Över 3,4 miljarder återbetalt till användarna

• Över 400 genomförda projekt

FINNS KONKURRENTER

Co-Properties kan idag inte identifiera någon direkt 
konkurrent på marknaden. Däremot förekommer några 
aktörer som istället sysslar med crowdfunding, alltså istället 
lånar in spararnas pengar till olika fastighetsprojekt som är 
under utveckling. I gengäld erhåller långivarna en på förhand 
angiven ränta på pengarna. Däremot skvallrar crowdfunding  
-bolagen om allmänhetens stora intresse och engagemang för
fastighetsbranschen, vilket Co-Properties i ännu större
utsträckning kan vittna om när vi dessutom kan erbjuda våra
investerare att bli delägare i specifika fastigheter och bestånd
samt att på den vägen, vid lyckade investeringar, kan erhålla
en ännu högre avkastning och vinst. För att bekräfta
engagemanget vill vi här redovisa en del noterbara siffror från
crowdfunding bolaget Tessin.

www.co-properties.seKONKURRENS



OPERATIVT TEAM

Hassan Mian

CTO/affärs och digital utveckling

VD/ägare till Will & Skill, konsult till  Co-
Properties. Har de sista 10 åren utvecklat över 150 
digitala projekt. Utbildare av nya utvecklare för 
IHM och KYH.  
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lars Britse
CEO och sälj/marknad tillräder april

Efter ca 15 år i byggbranschen har Lars ett stort nätverk av 
fastighetsägare, exploatörer, byggherrar, entreprenörer, 
arkitekter mm. Lars har som representant för material-
leverantör eller exploatör varit involverad i att förverkliga 
samhällsbyggnader,kommersiella fastigheter och bostads-
hus. Lars har suttit med i flera projekt där fastigheter ska 
uppdateras och förbättra sina driftsnetton inför 
transaktioner.

Stig Norberg
CFO/affärsutveckling

Verkat inom bank och finansbolagsvärlden under 13 år, varav 
9 inom SEB koncernen som försäljningsdirektör SEB Finans, 
marknadschef SEB Bolån och stf Rörelsechef NÖ Skåne 
Blekinge med 8 kontor. Tidigare koncernchef/VD för börs-
noterade North Chemical, idag Clemendo Group, då med 
fabriker i Alingsås, Kristianstad och Rörvik. Har ägt ett flertal 
egna fastighetsbolag. Har erfarenhet som styrelseordförande i 
Sedermera Fondkommission AB under 5 år. Har gjort 10 tal 
framgångsrika turn-arounds ex. Bilcentrumgruppen i Sverige 
2005-2008. Har erfarenhet av att notera 3 st. bolag på 
börsplatsen First North.



STYRELSE OCH ADVISORY BOARD

Lars Britse
Styrelseordförande/aktieägare 

Efter ca 15 år i byggbranschen har Lars ett stort 
nätverk av fastighetsägare, exploatörer, byggherrar, 
entreprenörer, arkitekter mm. Lars har som 
representant för material-leverantör eller exploatör 
varit involverad i att förverkliga samhälls byggnader, 
kommersiella fastigheter och bostadshus. Lars har 
suttit med i flera projekt där fastigheter ska 
uppdateras och förbättra sina driftsnetton inför 
transaktioner.
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Pehr-Johan Fager
Styrelseledamot/aktieägare

Idag CEO för börsnoterade Zoomability Int AB (publ). 
www.zoomability.com Har 25 års erfarenhet från ledande 
positioner såsom VD, vVD Marknadsdirektör i 
multinationella företag inom medicinsk diagnostik, 
medicinsk teknik och medicinsk robotik. Styrelseuppdrag: 
Tornberget Fastighetsförvaltnings -aktiebolag i Haninge, 
Bright Sky AB, AreBe Group AB, Zoomability Int AB, 
Zoomability AB och Zoomability Inc SSOM (Svenska 
sällskapet för ortomolekylär medicin)

Niklas Bodell
Styrelseledamot/aktieägare

Arbetar idag i eget konsultbolag med kommunikation samt en rad 
utvecklingsprojekt i främst fastighets-branschen, vilket medför ett 
omfattande nätverk i såväl Stockholm som övriga Sverige. Niklas 
har arbetat som kommunikations- och presschef på bland andra 
Aftonbladet, Schibsted, SPP samt Svenska Fotbollförbundet/
Svenska Herrlandslaget. 
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