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Premie för 

nyproduktion    

46 

Små värdeökningar under kv2/2019 gjorde också att resultatet 
blev ganska lågt för perioden. Det redovisade substansvärdet 
(EPRA NAV) var samtidigt cirka 4 procent lägre (SEK 6,03 per 
aktie) jämfört med kv1/2019. Mer spännande är bolagets 
nyproduktion av bostäder som lär öka värdet och substansen. 

Under sin nye VD Jan-Erik Höjvall har Amasten blivit en 

industriell bostadsförvaltare som jobbar med förädling, 

renovering och energieffektivisering samt nyproduktion. 

Bolagets fastighetsbestånd ör spritt från Helsingborg i söder 

till Umeå i norr. Efter Urbano-förvärvet finns mellan 55 och 60 

procent av fastighetsvärdet antingen i regionstäder eller 

förorter till Stockholm. En annan av ledningens viktigaste punkter är renovering och 

nyproduktion där det sistnämnda kan ske till konkurrenskraftiga priser via en 

prefabricerad produktionsmetod. Det ger högre avkastning på investeringarna 

jämfört med förvärv. 

Refinansieringen av bolagets lån är nu genomförd efter lösen av tidigare 

obligationslån. I förhållande till genomsnittlig ränta på bolagets lån får bolaget 

mellan 2 och 4 procent arbitrage vid förvärv och/eller renovering/nyproduktion. 

Amasten-aktien har haft en snabb värdeökning de senaste månaderna efter 

tillkännagivandet av köpet av bostadsbolaget Urbano. Det har också skett en 

allmän kursuppgång för fastighetsaktier i räntenedgångens spår. Bolagets EPRA 

NAV var endast 6,03 SEK per aktie vid halvårsskiftet 2019. Det berodde på ett lågt 

resultat i kv2/2019 med små värdeökningar på fastigheterna. Vi höjer vår riktkurs 

för aktien till 7,27 kronor (tidigare 6,13 kronor) i vårt Bas-scenario. Detta då vi antar 

att bolaget kommer att hålla en fortsatt snabb expansionstakt. Nuvarande kursnivå 

på aktien diskonterar mellan 12 och 16 procent ytterligare värdeökning på bolagets 

fastighetsbestånd beroende på vald beräkningsmetod för substansvärde. 

Utfall och prognoser, Bas-scenario (exklusive i prognos) 

           

MSEK 2016 2017 2018 2019P 2020P 

Hyresintäkter 246 274 276 439 744 

Rörelseresultat 211 135 102 212 402 

Resultat före skatt 169 68 231 175       301 

Årets resultat 132 46 212 147       255 

Resultat per aktie, kr 0,78 0,20 1,11 0,38 0,44 

P/E-tal 4,3 17,1 3,8 20,6 17,7 

Nettoskuld  1 517 2 017 2 396 4 639 5 835 

Eget kapital 856 908 1 197 2 794 3 402 

Källor: Amasten (utfall) och Carlsquare (prognoser). 
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Datum: 11 september 2019 

Analytiker: Bertil Nilsson, Carlsquare                    

(tidigare Jarl Securities). 

 

  

Företagsnamn: Amasten AB 

Lista: FIRST NORTH 

Vd: Jan-Erik Höjvall 

Styrelseordförande: Rickard Backlund 

Marknadsvärde: 3353 MSEK (exklusive preferensaktier) 

Senast: 7,80 SEK 

Kort om Amasten: Amasten är ett fastighetsbolag som varit 

noterat sedan 2013. Bolaget ägde 

fastigheter värda cirka 6,6 miljarder kronor 

proforma inklusive Urbano per 1 juli  

2019,.Andelen bostäder har ökat till drygt 90 

procent. Beståndet är spritt på cirka 20 

städer och orter från Helsingborg i söder till 

Umeå i norr. Inslaget av regionstäder och 

förorter till Stockholm har ökat kraftigt under 

2019.  

  

  

Möjligheter och 

styrkor: 

Företaget har anammat en värdeadderande 

förvaltningsmodell för bolagets 

bostadsbestånd innefattande renovering, 

energieffektivisering och sedan 2018 även 

nyproduktion till konkurrenskraftiga priser. 

Anställda som behärskar dessa processer 

har rekryterats för att genomföra den nya 

strategin. 

  
Risker och 

svagheter: 

Amasten är mer räntekänsligt än sina 

börsnoterade fastighetskollegor. Bolaget 

äger fortfarande en del fastigheter på 

mindre orter (även om andelen har minskat) 

där möjligheten att sälja fastigheterna är 

beroende av lokal lånefinansiering och 

därmed också mer känsliga för 

kreditklimatet. Bostäder är också mer 

förvaltningsintensiva än kommersiella 

lokaler. 
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Temperatur 

Ledning och styrelse 
 

 

Vd Jan-Erik Höjvall har gått den långa vägen i 

fastighetsbranschen via ledande positioner i Skanska, 

Drott, Akelius och Rikshem. I februari 2018 tillsattes en 

ny ledningsgrupp med personer övervägande med 20 

till 30 års yrkeserfarenhet och främst från Akelius och 

Rikshem. Styrelsen har förstärkts med tre personer, 

däribland den tidigare VD:n för NCC-koncernen, Peter 

Wågström. 

Ledningen bedöms efter en tiogradig skala, där betyg 1 är lågt och 

betyg 10 är högt. Avgörande för betygssättningen är ledningens 

erfarenhet, branschvana, företagsledarkompetens, förtroende hos 

aktiemarknaden och tidigare genomförda prestationer. 

Ägare 
 

 

ICA Handlarnas Förbund Finans är bolagets största 

ägare med cirka 44 procent av antalet stamaktier efter 

förvärvet av Urbano. Länsförsäkringar Fonder har ökat 

till 13,5 procent av aktiekapitalet och är därmed 

bolagets näst största ägare. Tredje största ägare är 

Sterner Stenhus som tidigare sålt in fastigheter till 

Amasten och fått nyemitterade aktier som betalning. 

Ägarna bedöms efter en tiogradig skala, där betyg 1 är lågt och betyg 

10 är högt. Avgörande för betyget är ägarnas tidigare agerande i det 

aktuella bolaget, deras finansiella styrka, deras representation i 

styrelsen samt tidigare resultat av investeringar i liknande företag eller 

branscher. Långsiktighet och ansvarstagande gentemot mindre 

aktieägare är också väsentliga kriterier. 

Finansiell ställning 
 

 

Koncernen har en belåningsgrad på 61 procent proforma 

per 1 juli 2019 efter förvärvet av Urbano. 

Räntetäckningsgraden har förbättrats dramatiskt från 

tidigare 2,1 ggr för till 3,7 ggr efter förvärvet av Urbano-

portföljen inklusive genomförd nyemission. 

Den finansiella ställningen bedöms efter en tiogradig skala, där betyg 1 är 

lågt och betyg 10 är högt. I detta beslutskriterium tas hänsyn till bolagets 

lönsamhet, dess finansiella situation, framtida investeringsåtaganden och 

andra ekonomiska åtaganden, eventuella övervärden respektive under-

värden i balansräkningen samt andra faktorer som påverkar bolagets  

Finansiella ställnig. 

 

no 

Potential 
 

 

Bolaget kan växa ganska snabbt vilket ger utrymme för 

förbättrade nyckeltal. Aktiens värdering efter den senaste 

tidens kursuppgång innebär att en ytterligare värdeökning 

om 16 procent på bolagets fastighetsbestånd är 

diskonterad. Vi sänker detta betyg från 5 till 4. 

Bolagets potential bedöms efter en tiogradig skala, där betyg 1 är lågt och 

betyg 10 är högt. Avgörande för betyget är storleken på bolagets potential 

i form av ökad vinst i förhållande till hur bolagets aktiekurs värderas i dag. 

Avgörande är också på vilken marknad företaget verkar och dess fram-

tidsutsikter på denna marknad och lönsamhet. Ett bolag kan få högt betyg 

även om tillväxtutsikterna är låga, förutsatt att aktiens värdering i dag är 

ännu lägre än utsikterna. På samma sätt kan en högt värderad aktie anses 

ha hög potential givet att dess tillväxtförutsättningar inte fullt ut redovisas i 

aktiekursen. 

Risk 
 

 

Amasten har börjat med nyproduktion via Riki-

konceptet, men vi anser att riskerna här är hanterbara. 

Efter Urbano-förvärvet blir Amasten ett dubbelt så stort 

bolag med bättre lönsamhet, vilket minskar den 

operativa risken.   

 

Risken bedöms efter en tiogradig skala, där betyg 1 är lågt och betyg 

10 är högt. Risken är en sammantagen bedömning av alla de risker 

som ett företag kan utsättas för och som kan komma att påverka 

aktiekursen. Betyget grundas på en sammantagen bedömning av 

företagets allmänna risknivå, aktiens värdering, bolagets 

konkurrenssituation och bedömning av framtida omvärldshändelser 

som kan komma att påverka bolaget. 
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Mer än hälften tillväxtorter i beståndet 
Amastens fokus har sedan bolaget börsnoterades år 2013 varit att växa genom 

fastighetsköp. Amastens fastighetsportfölj har mångdubblats i värde till cirka 6,6 

miljarder kronor per 1 juli 2019 efter tillträdet av Urbano-portföljen samt 

fastigheterna i Köping. Andelen fastigheter i regionstäder och/eller storstadsnära 

områden har ökat snabbt det senaste året. Det uppgår enligt vår uppskattning till 

mellan 45 och 55 procent av Amastens totala fastighetsvärde efter Urbano-

förvärvet. Lägger vi till Stockholmsförorterna Upplands-Väsby och Nynäshamn 

ökar andelen fastigheter i tillväxtregioner till mellan 55 och 60 procent av 

fastighetsvärdet enligt vår bedömning. Sedan VD-bytet i oktober 2017 till Jan-Erik 

Höjvall har fastighetsportföljen renodlats genom en rad försäljningar av fastigheter 

på orter som bolaget velat lämna, varav ganska många i södra Sverige sam 

Härnösand.  

Bolaget köpte under fjärde kvartalet 2017 ett större bostadsbestånd i Sundsvall 

och Skövde för 130 respektive 71 miljoner kronor. Under fjärde kvartalet 2018 

förvärvades ett mycket stort bestånd i Sundsvall för 668 miljoner kronor från 

Tvättbjörnen Holding, som i samband med en riktad nyemission blev Amastens då 

näst största aktieägare. Detta bestånd är mycket centralt beläget i Sundsvall och 

köptes till en direktavkastning på knappt 5 procent.  

I november 2018 meddelades att bolaget köper två nyproducerade Riki-hus i 

Umeå för 87 miljoner kronor. Det innebar att en ny ort och regionstad adderades 

till Amastens bestånd. Under första halvåret 2019 blev det klart med nyproduktion 

även i Nykvarn och Sollentuna (förorter till Stockholm) samt i Timrå. 

Den 6 maj 2019 annonserades så förvärvet av bostadsportföljen Urbano från ICA-

Handlarnas Förbund Finans AB. Denna portfölj går in i Amastens balansräkning till 

ett värde av cirka 2,9 miljarder kronor. Till det kom förvärv i Köping samt förvärv 

och avyttringar i Sundsvall för ytterligare netto 192 miljoner kronor. Proforma 

köptes Urbano-portföljen tillsammans med dessa fastigheter  för omkring 4 procent 

direktavkastning. Men koncernens resultatet per aktie förbättras ändå, där en 

viktig förklaring är lägre räntekostnader. Urbanos bostadsfastigheter återfinns i 

Nyköping, Nynäshamn, Upplands Väsby, Örebro, Växjö och Gävle.  
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Amasten är uppdelat i fyra fastighetshubbar: Norr, Mitt, Öst och Syd. Av de orter 

eller städer där Amasten äger fastigheter har numera nio stycken regionstäder; 

Helsingborg, Växjö, Gävle, Örebro, Nyköping, Sundsvall, Falun, Skövde och 

Umeå. Därtill kommer Upplands-Väsby och Nynäshamn, som båda är förorter till 

Stockholm. 

Varje fastighetshub har en blandning av bostäder och kommersiella fastigheter 

(kontor, butiker etcetera), men där huvuddelen (uppskattningsvis omkring 92 

procent av ytorna och 95 procent av värdet) utgörs av bostäder efter förvärvet av 

Urbano. 

De inledande transaktionerna efter att den nye VD:n Jan-Erik Höjvall försköt 

fastighetsbeståndets tyngdpunkt norrut. Nu med Urbano-förvärvet så stärks 

framförallt fastighetshubb Öst upp. 

Geografisk fördelning Amastens fastighetsvärde (miljoner kronor) per 1 juli 2019 (proforma inklusive Urbano) 

 

Källor: Bolagets finansiella rapporter, Carlsquare (uppskattning från antal lägenheter i Urbanos bestånd (Fastighetvärlden). 

 

Fastighetshubb Syd omfattar fastigheter i Helsingborg, Osby, Olofström, Ronneby 

och Växjö.  

Fastighetshubb Mitt består av fastigheterna i Finspång, Karlskoga, Skövde och 

Örebro. 

Fastighetshubb Öst består av fastigheter i Järna, Köping, Nyköping, Nynäshamn, 

Sala, Skinnskatteberg, Strängnäs och Upplands-Väsby. 

Fastighetshubb Norr består av fastigheter i Falun, Gävle, Sundsvall, Timrå och 

Umeå. 
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Bättre avkastning genom nybyggnation 
VD Jan-Erik Höjvall har rekryterat en ledningsgrupp med erfarenhet av en 

förvaltnings- och förädlingsmodell som omfattar målmedvetna renoveringar av 

lägenheter i samband med att dessa tomställs på grund av omflyttning. 

Omsättningshastigheten i Amastens bostadsbestånd ligger på 18 procent i årstakt, 

Med ett bestånd på omkring 5 800 lägenheter borde det vara möjligt att renovera 

800 lägenheter per år i så fall till en investering på cirka 250 miljoner kronor, Under 

2018 renoverade bolaget över 100 lägenheter och under första halvåret 2019 

hann bolaget uppgradera 169 lägenheter motsvarande knappt 6 procent av det 

totala antalet lägenheter i beståndet. Det indikerar att takten kommer att skruvas 

upp framöver. Givet att hyresnivån ligger omkring 900 kronor per kvadratmeter 

lägenhetsyta och år före renoveringarna brukar hyran normalt höjas med mellan 50 

och 55 procent till cirka1400 kronor per kvadratmeter efter färdig renovering av 

ytskikt i kök och badrum inklusive uppgradering av vatten- och avloppsledningar. 

Avkastningen för fastighetsägaren blir bättre på renoveringar än förvärv, då en 

hyreshöjning med 450 till  500 kronor per kvadratmeter kan relateras till en 

ombyggnadskostnad på cirka 5000  per kvadratmeter, alltså en direktavkastning 

på mellan 9 och 10 procent.  

Amasten kommer även att jobba med energieffektiviseringar vilket bör ge en god 

avkastning då uppvärmningskostnaden för bostäder är hög, ofta 150 till 200 kronor 

per kvadratmeter och år. Vi har inte tillgång till bolagets energiinvesteringskalkyler 

med vet av erfarenhet att återbetalningstiden på sådana investeringar brukar bli 

mellan två och tre år.  

Amastens nya Riki-lägenheter per kommun 

 

Källa: Bolagets finansiella rapporter. 
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Genom förvärvet av Riki Bostad för 18 miljoner kronor har Amasten etablerat sig 

inom nyproduktion av bostäder. Ambitionen är att Amasten ska bygga 500 

lägenheter per år åt sin egen förvaltning och om efterfrågan finns även 500 

lägenheter åt externa beställare (inklusive samriskbolag som till exempel 

Studentbostäder i Sverige). Begränsningen har varit att få tag på byggbar mark, 

något som bolaget har lyckats lösa genom förvärv. Beräknad produktionskostnad 

är omkring 26 till 30 tusen kronor per kvadratmeter för de nya lägenheterna 

beroende på läge och därmed markkostnad, varav 25 tusen kronor i  produktions-

kostnad medan resterande avser förvärv av den byggbara marken. Lägenheterna 

prefabriceras i Kina och fraktas sedan som moduler till Sverige, vilket tar 45 dagar. 

Sedan monteras lägenhetsmodulen på den bottenplatta som vid det laget har 

gjutits på plats i Sverige. Det innebär att tiden från byggstart till inflyttningsklara 

lägenheter begränsar sig till tre månader, vilket bör vara intressant för många 

kommuner.  De moduler som bildar basen för nya lägenheter i Umeå och Timrå har 

anlänt till Sverige. 

Givet en nyproduktionshyra om 1800 kronor per kvadratmeter och år och ett 

bedömt driftnetto om 1500 kronor per kvadratmeter och år ger det en 

direktavkastning på knappt 6 procent på bolagets anskaffningskostnad. Även det 

är bättre än att köpa förvaltningsfastigheter (bostäder) till mellan 4 och 5 procent 

direktavkastning. En extra kick till kalkylen är det investeringsbidrag för bostäder 

som nu har återkommit. Detta bidrag är kopplat till en maximal hyra som brukar 

vara några hundralappar per kvadratmeter lägre än de gängse högsta 

nyproduktionshyrorna. 

Vi har anpassat vår kalkyl över Amastens förändrade intjäningsförmåga på sidan 

10 för att avspegla den högre avkastningen på investerat kapital som bolaget 

kommer att erhålla framöver på dessa interna investeringar istället för köp av 

förvaltningsfastigheter.  

Refinansieringen genomförd 
Per 30 juni 2019 hade Amasten en soliditet (eget kapital dividerat med 

balansomslutningen) på 36 procent proforma efter förvärvet av Urbano. Det är 4 

procent-enheter högre än per 31 mars 2019. De räntebärande skulderna uppgick 

proforma per 1 juli 2019 till cirka 4,1 miljarder kronor med en genomsnittsränta på 

1,97 procent. Samtidigt hade bolaget en kassa på 71 miljoner kronor proforma per 

1 juli 2019. 

Förutom stamaktier finns det 800 tusen preferensaktier i Amasten, som berättigar 

till en utdelning om högst 20 kronor per år eller totalt 16 miljoner kronor. 
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Investment Case 
För att värdera Amasten har vi tagit fram jämförande nyckeltal för dem plus 26 

andra noterade fastighetsbolag på Stockholmsbörsen. Vi har använt proforma-

siffror för Amastens bestånd efter förvärvet av Urbano-portföljen och övriga 

avtalade fastighetsaffärer. Likaså de räntebärande skulderna som ökar till 4,1 

miljarder kronor och där det bedömda finansnettot uppgår till minus 71 miljoner 

kronor per år proforma från 1 juli 2019. Utslaget på den räntebärande portföljen 

efter Urbano-förvärvet motsvarar det en effektiv årsränta om 1,73 procent.  

Nedan återfinns en graf över listade svenska fastighetsbolag med avseende på 

börsens indirekta värdering av fastighetsbestånden (premie eller rabatt i 

förhållande till bokfört marknadsvärde). Amasten hamnar på plats 7 med 16 

procent implicit premie på bolagets fastighetsvärde. Det innebär en tydlig 

uppvärdering jämfört med vår senaste uppdatering den 28 maj, då aktien låg på 

plats 19 i den här kategorin med endast 5 procent implicit fastighetspremie. För 

samtliga bolag har vi räknat med 10 procent latent skatt på fastigheternas 

övervärden och inklusive de bokförda värdena på bolagens räntederivat. I 

genomsnitt värderas noterade fastighetsaktier idag till 11 procents premie på sina 

fastighetsvärden. Det är en kraftig ökning från 7 procent genomsnittlig premie den 

28 maj 2019. 

Premium på bolagens fastighetsvärden via börsvärdet. Kursavstämning per 10 september 2019 

 

Källor: Bolagens finansiella, börskurser och Carlsquare. 

 

Vi har även studerat bolagens P/E-tal (det vill säga resultat efter skatt exklusive 

värdeförändringar på fastigheter samt räntederivat). Här hamnar Amasten på en 

åttonde plats (samma som vid vår senaste uppdatering). I toppen hittar vi som 

vanligt de bostadsägande bolagen Heba, Hembla samt Wallenstam (som dock 

även äger kontorsfastigheter),tillsammans med Fabege och Hufvudstaden som 

äger centralt belägna kommersiella fastigheter i Stockholmsregionen. Överlag 

handlas bostadsfastigheter till lägre avkastningskrav och därmed högre 

driftnettomultiplar än kommersiella fastigheter som kontor och handel etc. Vi har 

applicerat faktiska kostnader för administration i denna jämförelse. 
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P/E-tal baserat på nettoresultat exklusive värdeförändringar. Kursavstämning per 10 september 2019 

 

Källor: Bolagens finansiella, börskurser och Carlsquare. 

 

Arbitrageligan 
Vi studerar även bolagens förutsättningar att göra lönsamma förvärv. För att 

bedöma detta mäter vi skillnaden i fastigheternas direktavkastning (härledd indirekt 

via respektive aktiekurs) samt bolagens genomsnittliga räntekostnad. Om ett bolag 

kan förvärva för en direktavkastning på 5,5 procent och låna för 2,5 procent så 

tjänar bolaget initialt mellanskillnaden (3,0 procent). Historiskt har Stockholms-

börsen belönat bolag som köpt aggressivt och tagit fram ett arbitrage. Sagax, 

Balder, Pandox och FastPartner har de senaste åren lyckats bäst i detta avseende. 

Amasten tappar en placering jämfört med vår förra uppdatering ner till 16:e plats 

med 1,9 procent i arbitrage (tidigare 2,0 procent). Detta arbitrage är i nivå med 

sektorn som helhet där genomsnittet ligger på 2,0 procent. De bästa 

arbitragemöjligheterna vid förvärv har Diös, Wihlborgs, MaxFastigheter, Nyfosa 

och NP3 Fastigheter. Här handlar det stor utsträckning om industri-, logistik- och 

handelsfastigheter till den högsta direktavkastningsnivån i branschen. Diös och 

Wihlborgs agerar dock delvis i marknader med lägre avkastningskrav (centralt 

belägna fastigheter i regionstäder) och når sina placeringar mycket till följd av 

förmånliga räntenivåer i sina låneportföljer. 

Ranking av fastighetsbolagen arbitrage mellan direktavkastning och låneränta Kursavstämning per 10 september 2019 

Källor: Bolagens finansiella, börskurser och Carlsquare. 
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Investeringar ökar vinst per aktie 

För att illustrera den förändring som pågår i Amasten som en följd av de planerade 

investeringarna i fastigheterna, nyproduktion av lägenheter samt förvärv har vi i 

tabellen nedan jämfört bolagets intjäningsförmåga i årstakt per 1 juli 2019 

proforma inklusive Urbano med en tänkt situation per 31 december 2020, när 

bolaget antas ha ökat sitt fastighetsvärde från dagens 6,6 miljarder kronor till 9,0 

miljarder kronor. Vi har antagit att bolagets hyresintäkter genomsnittligt ökar med 9 

procent av investerat belopp och driftnettot med 5,85 procent, vilket motsvarar en 

överskottsgrad på 65 procent. Vidare har vi antaget 2 procent årlig ökning av 

hyresintäkter och driftskostnader i det befintliga beståndet. Samtidigt antar vi 

oförändrade värden på fastigheter och räntederivat under prognosperioden i syfte 

att enbart mäta den löpande intjäningsförmågan .  Vi kommer fram till en vinst per 

aktie-ökning om 35 procent vid en sådan expansion. 

Värdering 

        

MSEK 
1 juli 2019 
inkl.Urbano 

31 Dec 2020p   

Hyresintäkter 513 744 
Fastighetsinvesteringar på 2400 mkr väntas ske till 9 procent hyresintäkter i 

förhållande till fastighetsvärde. Därutöver 2 procent hyreshöjningar per år. 

Driftskostnader   -225 -313 
Stordriftsfördelar antas höja överskottsgraden i det tillkommande beståndet till 65 

procent. 

Driftnetto        288 432   

Centrala admin. kostnader  -38 -29 Antas öka med 5% som en följd av att bolaget blir större. 

Rörelseresultat       260 402   

Finansnetto exkl. värdeförändringar       -71 -102 Nyemission 718 miljoner kronor (kurs 7,22 kronor). Nya lån med 1,7 procent ränta. 

Resultat efter finansnetto 190 301   

Skatt  -28 -45 Skattebelastningen antas till 15 procent såväl 2019 som 2020.  

Resultat efter skatt      161      255   

        

Avgår utdelning till preferensaktier -16 -16   

Nettoresultat hänförligt till stamaktier 145 239   

Nettoresultat per stamaktie       0,33 0,44  Beräknad efter utspädning optionsprogram av 15 miljoner aktier. 

      

Milj stam-aktier 429,9 529,3 Nya stamaktier värda 718 mkr antas emitteras till en kurs på 7,22 kronor per aktie. 

       

P/e-tal kurs 7,8 kr 23,9 17,7   

Värdeökningspotential givet oförändrat 

p/e-talsvärdering 2020 
  35%  

        

Belåningsgrad oaktat värdeförändringar 61% 65%   

Fastighetsvärde 6 607 9 000   

Implicit direktavkastning fastigheter 4,4% 4,8%   

        

Aktiekurs, kronor 7,80     

        

Riktkurs, kr      7,92     

Källa: Amasten (Intjäningsförmåga proforma per 1 juli inklusive Urbano-förvärvet samt  Carlsquare (prognos för år 2020).                                                                             
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Detta ger oss ett förväntat nettoresultat per stamaktie om 0,44 kronor när alla 

investeringar och förvärv genomförts. Vi anser att en skälig värdering av Amasten-

aktien idag motsvarar p/e 20 gånger rullande förvaltningsresultat exklusive 

värdeförändringar på bolagets fastighetsbestånd. Tar vi målvinsten år 2020 och 

diskonterar tillbaka denna med 8 procent årlig kalkylränta får vi en avkastnings-

baserad motiverad riktkurs för Amasten-aktien på 7,92 kronor. Vidare har 

Amastens stamaktie ett substansvärde på cirka 5,33 kr räknat efter 10 procent 

avdrag för latent skatt på fastigheternas övervärde och antaget återköp av 

bolagets preferensaktier. Det av bolaget angivna EPRA NAV på 6,03 kronor per 

stamaktie proforma per 1 juli 2019 är ett vedertaget nyckeltal i fastighetssektorn. 

Men då återläggs all uppskjuten skatt på övervärden fastigheter, liksom negativa 

värden på räntederivat samt att ingen hänsyn tas till återköp av bolagets 

preferensaktier.  

I dagens aktiemarknad har substansvärdets roll för värdering av fastighetsaktier 

minskat i betydelse. Vi väljer därför att vikta fram en motiverad riktkurs för 

Amastens stamaktie som 75 procent hänsyn till det intjäningsmässiga 

riktkursvärdet och 25 procent till substansvärdet efter avdrag för latent skatt. Den 

viktade riktkursen hamnar då på 7,27 kronor per stamaktie i Amasten i vårt Bas-

scenario (tidigare 6,13 kronor) 

Genom att anta att bolaget kommer att investera 1 miljard kronor mindre i sitt 

fastighetsbestånd (Bear-scenariot) respektive 1 miljard kronor mer (Bull-scenariot) 

fram till år 2020 och samtidigt utgå från att bolagets fastighetsvärden minskar 

respektive ökar med 10 procent förändras den motiverade aktiekursen till 6,44 

kronor i Bear-scenariot och 8,04 kronor i Bull-scenariot enligt tabellen nedan. 

Ett större fastighetsbestånd ger Amasten stordriftsfördelar på enskilda orter, men 

även att centrala administrationskostnader skulle spädas ut på en större volym. Ett 

finansiellt arbitrage uppstår när fastigheter (eller ökade fastighetsvärden som en 

följd av renoveringar) med 5,85 procent direktavkastning tillkommer samtidigt som 

tillkommande låneränta antas vara 1,7 procent.  

Värdering, tre scenarion 

        

  BEAR BAS BULL 

Hyresintäkter (mkr) år 2020 654 744 834 

Resultat kr per aktie år 2020    0,41 0,44 0,47 

Riktkurs (intjäning)  7,32 7,92 8,44 

Substansvärde per aktie  3,79 5,33 6,86 

Riktkurs (viktad)  6,44 7,27 8,04 

Källa: Carlsquare. 
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Disclaimer 
Carlsquare AB, www.carlsquare.se, nedan benämnt Carlsquare, bedriver 

verksamhet avseende Corporate Finance samt Equity Research och publicerar 

därvid bl.a. information om bolag och däribland analyser. Informationen har 

sammanställts utifrån källor som Carlsquare bedömer som tillförlitliga. Carlsquare 

kan dock inte garantera informationens riktighet. Ingenting som skrivs i analysen 

ska betraktas som en rekommendation eller uppmaning att investera i något som 

helst finansiellt instrument, option eller liknande. Åsikter och slutsatser som 

uttrycks i analysen är avsedd endast för mottagaren. 

Innehållet får inte kopieras, reproduceras eller distribueras till annan person utan 

skriftligt godkännande av Carlsquare. Carlsquare ska inte hållas ansvariga för vare 

sig direkta eller indirekta skador som orsakats av beslut fattade på grundval av 

information i denna analys. Investeringar i finansiella instrument ger möjligheter till 

värdestegringar och vinster. Alla sådana investeringar är också förenade med 

risker. Riskerna varierar mellan olika typer av finansiella instrument och 

kombinationer av dessa. Historisk avkastning ska inte betraktas som en indikation 

för framtida avkastning. 

Analysen riktar sig inte till U.S. Persons (så som detta begrepp definieras i 

Regulation S i United States Securities Act och tolkas i United States Investment 

Companies Act 1940) och får inte heller spridas till sådana personer. Analysen 

riktar sig inte heller till sådana fysiska och juridiska personer där distributionen av 

analysen till sådana personer skulle innebära eller medföra risk för överträdelse av 

svensk eller utländsk lag eller författning. 

Analysen är en så kallad Uppdragsanalys där det analyserade Bolaget tecknat ett 

avtal med Aktiespararna och där Aktiespararna i sin tur lagt ut uppdraget att skriva 

analysen på Carlsquare. Analyserna publiceras löpande under avtalsperioden och 

mot sedvanlig fast ersättning.  

Carlsquare kan eller kan inte ha ett ekonomiskt intresse avseende det som är 

föremål för denna analys. Carlsquare värdesätter säkerställandet av objektivitet 

och oberoende, och har för detta upprättat rutiner för hantering av 

intressekonflikter. 

Analytikern Bertil Nilsson äger inte och får heller inte äga aktier i det analyserade 

bolaget. 

 

http://www.jarlsecurities.se/

