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Bättre yield 

att vänta    

46 

Genom försäljningar har Amastens ledning förskjutit tyngdpunkt-
en i bolagets fastighetsbestånd norrut och mot mer i regionstäder 
och bort från de minsta orterna. Satsningen på nyproducerade 
bostäder enligt Riki-konceptet bör ge bättre avkastning än att 
köpa begagnade fastigheter.    

Under sin nye VD Jan-Erik Höjvall med bakgrund från Akelius, 

Rikshem och Drott har Amasten blivit en industriell bostads-

förvaltare som jobbar med förädling, renovering och energi-

effektivisering samt även med nyproduktion. Bolagets 

fastighetsbestånd återfinns i fyra fastighetshubbar: Sundsvall, 

Mälardalen, Finspång och Blekinge. Bolaget siktar nu in sig på 

några regionstäder som Sundsvall och Umeå men även några städer i mellersta 

Sverige, där nyproduktion kan ske till konkurrenskraftiga priser (25 000 kronor per 

kvadratmeter), via en prefabricerad produktionsmetod. 

Företagets ledning har också en ambition att reducera bolagets räntekostnads-

nivåer. Det kan ske genom att halvera dagens obligationslån men även via central-

iserade kontakten med bolagets banker.  

Amasten-aktien är fortfarande bland de billigaste i fastighetssektorn i förhållande till 

substans. Rabatten har dock minskat väsentligt efter den senaste tidens 

kursuppgång till mellan 5 och 8 procent beroende på vilka avdrag som görs för 

latent skatt på övervärden fastigheter.  

Vi kommer fram till en riktkurs på 5,02 kronor för Amastens stamaktie i vårt Bas-

scenario (tidigare 5,17 kronor). Riktvärdet varierar från 3,60 kronor i vårt Bear-

scenario till 6,43 kronor i Bullcenariot.  

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

           

MSEK 2016 2017 2018 2019P 2020P 

Hyresintäkter 246 274 276 299 359 

Rörelseresultat 211 135 102 140 175 

Resultat före skatt 169 68 231 74 99 

Årets resultat 132 46 212 63 84 

Resultat per aktie, kr 0,78 0,20 1,11 0,20 0,26 

P/E-tal 4,3 17,1 3,8 25,6 19,1 

Nettoskuld  1 517 2 017 2 396 2 485 3 114 

Eget kapital 856 908 1 197 1 495 1 680 

Källa: Amasten och Jarl Securities 
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Datum: 20 mars 2019 

Analytiker: Bertil Nilsson, Jarl Securities 

 

  

Företagsnamn: Amasten AB 

Lista: FIRST NORTH 

Vd: Jan-Erik Höjvall 

Styrelseordförande: Rickard Backlund 

Marknadsvärde: 888 MSEK (exklusive preferensaktier) 

Senast: 5,02 SEK 

Kort om Amasten: Amasten är ett fastighetsbolag som varit 

noterat sedan 2013. Bolaget ägde 183 

fastigheter värda cirka 3,6 miljarder kronor 

per 31 december 2018. Andelen bostäder 

har ökat till 74 procent efter avyttringar 

under fjärde kvartalet 2018. Beståndet är 

efter de senaste transaktionerna spridda på 

15 orter från Skåne i söder till Umeå i norr. 

Större fastighetshubbar finns i Blekinge, 

Finspång, Karlskoga och Sundsvall. 

  

  

Möjligheter och 

styrkor: 

Företaget har anammat en värdeadderande 

förvaltnings-modell för bolagets 

bostadsbestånd innefattande renovering, 

energieffektivisering och sedan helt nyligen 

även nyproduktion till konkurrenskraftiga 

priser. Anställda med en bakgrund från 

Rikshem och Akelius 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 också fastigheter på en del mindre 

orter där möjligheten att sälja fastigheterna 

är beroende av lokal lånefinansiering och 

därmed också mer känsliga för 

kreditklimatet. Därtill är bostäder mer 

förvaltningsintensiva än kommersiella 

lokaler. 

  
  

Värdering: Bear 

3,60 kr 

Bas 

5,02 kr 

Bull 

6,43 kr 
    

    

 

Källa: Thomson Reuters och Jarl Securities 

5,02 kr
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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 
 

 

Tvättbjörnen Holding AB har avancerat till bolagets näst 

största ägare efter en försäljning av fastigheter i 

Sundsvall till Amasten under slutet av 2018. 

Länsförsäkringar Fonder är Amastens fjärde största 

ägare, vilket är bra för ett så pass litet fastighetsbolag. 

VD Jan-Erik Höjvall äger cirka en procent av bolagets 

stamaktier. 

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 
 

 

Med en soliditet om 30 procent per 31 december 2018 

och en årlig preferensaktieutdelning om 16 miljoner kronor 

är finansieringskostnaderna relativt stora. Detta är normalt 

för sektorn men tynger ändå betyget. 

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 ställning. 

Potential 
 

 

Bolaget kan växa ganska snabbt vilket ger utrymme för 

förbättrade nyckeltal. En substansrabatt på mellan 5 och 8 

procent, vilket motsvarar 1 till 2 procent rabatt på bokförda 

fastighetsvärden. Efter en kursuppgång på cirka 20 

procent sedan vår senaste uppdatering den 21 november 

2018 sänker vi detta betyg från 7 till 6. 

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 
 

 

Fastigheterna begränsar risken – bolaget kan alltid sälja 

ut sitt bestånd. Högre ränta är ett hot mot sektorn på 

medellång sikt. Satsningen på nyproduktion med 

leveranser från Kina till Sverige är inte riskfri, men det 

första huset i Umeå hade få besiktningsanmärkningar 

och den kinesiska partnern levererar redan 30 000 

moduler om året till andra länder. 

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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Förvaltningsmodell som bygger värden  
Amastens fokus har sedan bolaget börsnoterades år 2013 varit att växa genom 

fastighetsköp. Amastens fastighetsportfölj har mångdubblats i värde till cirka 3,6 

miljarder kronor. Den består främst av hyresbostäder i orter med mellan 10 000 

och 50 000 invånare. Sedan VD-bytet i oktober 2017 till Jan-Erik Höjvall har 

fastighetsportföljen renodlats genom försäljningar för 979 miljoner kronor, vilket 

inkluderade det tidigare beståndet i Härnösand för 235 miljoner kronor under fjärde 

kvartalet 2017, fem studentbostäder i Ronneby för 257 miljoner kronor under 

kvartal 3/2018 till ett delägt samriskbolag samt i november 2018 försäljning av 

totalt 14 Samhällsfastigheter till Fastator och Offentliga Hus för 239 miljoner 

kronor. Genom den sistnämnda affären och ytterligare en mindre försäljning 

lämnar Amasten fyra orter (Härnösand, Trelleborg, Smålandsstenar och Åstorp). 

Främst som en följd av transaktionerna har bostadsandelen i Amastens 

fastighetsportfölj ökat från 61 till 74 procent. Mätt på bolagets hyresintäkter 

kommer dock endast 65 procent av dessa från bostadslägenheter. 

Bolaget köpte under fjärde kvartalet 2017 ett större bostadsbestånd 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 

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

förvärvades till en direktavkastning på knappt 5 procent. I november 2018 

meddelades också att bolaget nu köper två nyproducerade Riki-hus i Umeå för 87 

miljoner kronor, vilket innebär att en ny ort och regionstad adderas till de nu femton 

orter där Amasten äger fastigheter. 

Amasten är uppdelat i fyra fastighetshubbar: Blekinge, Finspång, Mälardalen och 

Sundsvall. Flertalet av de orter eller städer där bolaget är verksamt ligger 

storleksmässigt mellan 20 000 och 50 000 innevånare. Av de orter eller städer där 

Amasten äger fastigheter har numera fem, Helsingborg, Sundsvall, Falun, Skövde 

och Umeå, mer än 50 000 invånare. Varje fastighetshub har en blandning av 

bostäder och kommersiella fastigheter (kontor, butiker etcetera). Fastigheterna är 

genomgående små, totalt 183 fastigheter och omkring 90 förvaltningsenheter med 

en total uthyrbar om 312 000 kvadratmeter per 31 december 2018. Det innebär 

att varje förvaltningsenhet är omkring 3 500 kvadratmeter stor mätt i uthyrbar yta.  
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Efter försäljningen av bolagets bestånd i Härnösand och köp av en portfölj i 

Sundsvall domineras denna region nu av innehavet i Sundsvall, men det finns även 

en förvaltningsenhet i närbelägna Timrå. Sedan tillkommer Umeå genom de nya 

Rikhusen där. Fastighetshubben Sundsvall ökade sin andel av det samlade 

fastighetsvärde kraftigt till 31 procent per 31 december 2018, efter det stora 

fastighetsförvärvet från Tvättbjörnen i Sundsvall (tidigare andel av det totala 

beståndet uppgick till 12 procent). 

Geografisk fördelning Amastens fastighetsvärde (miljoner kronor) per 31 december 2018 

 

Källor: Bolagets finansiella rapporter. 

 

Fastighetshub Finspång består av Finspång i Östergötland. Beståndet i Finspång 

omfattar cirka 900 bostäder med ett marknadsvärde på 890 miljoner kronor 

motsvarande 25 procent av koncernens fastighetsvärde per 31 december 2018. 

Fastighetshub Mälardalen består av ett antal kommuner (eller del av en kommun) i 

främst Svealand., där orterna är Järna, Strängnäs, Karlskoga, Skinnskatteberg, 

Sala, Skövde och Falun. Denna region utgör cirka 22 procent av Amastens totala 

fastighetsvärde per 31 december 2018. I praktiken består denna fastighetshub av 

flera delar: (Skaraborg, Södermanland, Västmanland, Örebro län och Dalarna) där 

lokal närvaro krävs på varje plats.  

Fastighetshub Blekinge består egentligen av två delområden: Ronneby, Karlshamn 

(Mörrum) och Olofström i Blekinge samt Helsingborg och Osby i norra Skåne. Per 

31 december 2018 var fastigheterna i fastighetshub Blekinge värda 814 miljoner 

kronor motsvarande 23 procent av koncernens totala fastighetsvärde. Beståndet i 

Ronneby minskade med fem bostadsfastigheter som avträddes till Amastens 

intressebolag Studentbostäder i Sverige i oktober 2018. Amasten lämnade också 

Trelleborg, Smålandsstenar och Åstorp i november 2018 genom försäljningarna till 

Fastator.  

Renovera och bygga nytt 
VD Jan-Erik Höjvall har rekryterat en ny ledningsgrupp med en bakgrund från 

främst Rikshem och Akelius. Dessa personer har 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, Ett bestånd på 2 900 

lägenheter gör det möjligt att renovera 400 lägenheter per år i så fall till en 

814

890
778

1110

Blekinge Finspång Mälardalen Sundsvall
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investering på omkring 120 miljoner kronor, Under 2018 renoverade bolaget över 

100 lägenheter och målet för 2019 ligger högre än så. Den kritiska massan för att 

starta renoveringarna av lägenheter på en ort är fem stycken åt gången. Givet att 

hyresnivån ligger på mellan 850 och 900 kronor per kvadratmeter lägenhetsyta 

och år före renoveringarna brukar hyran normalt höjas med omkring 50 procent till 

omkring 1300 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 

säg 400 till 450 kronor per kvadratmeter kan relateras till en ombyggnadskostnad 

på cirka 5000 kronor per kvadratmeter, alltså en direktavkastning på mellan 8 och 

9 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.  

Interiörbild från lägenhet Tomtebo i Umeå (Riki Bostad). 

 

Källa: www.riki.se 

 

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 det 

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

mark, men bolaget har nu lyckats förvärva sådan. Beräknad produktionskostnad är 

omkring 26 till 27 tusen kronor per kvadratmeter för de nya lägenheterna, varav 25 

tusen kronor i ren produktionskostnad 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 
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från byggstart till inflyttningsklara lägenheter begränsar sig till tre månader, vilket 

bör vara intressant för många kommuner.  

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 

bättre än att köpa förvaltningsfastigheter (bostäder) till 4,5 procent 

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

som visserligen försvann när Alliansbudgeten antogs i november 2018, men som 

sannolikt återkommer i en kompletteringsbudget under första halvåret 2019. 

Vi har anpassat vår kalkyl över Amastens förändrade intjäningsförmåga på sidan 

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

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

förvaltningsfastigheter.  

Ambition att reducera bolagets räntekostnader 
Per 31 december 2018 hade Amasten en soliditet (eget kapital dividerat med 

balansomslutningen) på 30 procent. De räntebärande skulderna uppgick vid 

samma tidpunkt till cirka 2,5 miljarder kronor, varav 17 procent utgjordes av 

obligationslån. Samtidigt hade bolaget en kassa på 109 miljoner kronor, som ökar 

till cirka 260 miljoner kronor om den annonserade riktade emissionen till en 

kapitalstark fastighetsaktör (emissionskurs 4,20 kronor) genomförs efter den 22 

mars 2019. Förutom stamaktier finns det 800 tusen preferensaktier i Amasten, 

som berättigar till en utdelning om högst 20 kronor per år (totalt 16 miljoner 

kronor). 

Koncernens lönsamhet beror till stor del på förmågan att maximera differensen 

mellan avkastningen på fastighetsbeståndet och räntekostnaderna. Här är 

ledningens ambition att reducera bolagets räntekostnader (som i dagsläget ligger 

på i genomsnitt 2,64 procent) genom att minska andelen dyrare obligationslån 

samt omförhandla banklånen företrädesvis på central nivå. Med nuvarande 

struktur och på några års sikt (när hela låneportföljen är omförhandlad) tror vi att 

det är möjligt att pressa ned den genomsnittliga räntenivån ned mot 2 procent. 

Investment Case 
För att värdera Amasten har vi tagit fram jämförande nyckeltal för dem plus 27 

andra noterade fastighetsbolag på Stockholmsbörsen. Överst på nästa sida 

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 24 med 1 ½ procent implicit 

rabatt på bolagets fastighetsvärde, långt efter de andra bostadsägande bolagen. 

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 sex procents premie på sina 

fastighetsvärden.  
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Premium på bolagens fastighetsvärden via börsvärdet. Kursavstämning per 20 mars 2019 

 

Källor: Bolagens finansiella, börskurser och Jarl Securities. 

 

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

värdeförändringar på fastigheter samt räntederivat). Här har Amasten avancerat 

från 15:e plats till 6:e av 28 sedan vår senaste avstämning den 21 november 2018. 

Tre bostadsägande bolag (Heba, Hemba och Wallenstam) placerar sig i topp i 

rankingen, följt av Fabege och Hufvudstaden som äger centralt belägna 

kommersiella fastigheter i Stockholmsregionen och med bostadsbolaget Victoria 

Park på en sjunde plats. 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 vilket missgynnar Amasten då bolaget fortfarande är 

jämförelsevist litet att bära sina centrala administrationskostnader. Den förbättrade 

ranking som Amasten fått i detta hänseende är sannolikt kopplat till en ökad tilltro 

till bolagets ledning samt dess substansvärde, dvs investerare börjar tro att 

resultatökning ska följa efter. 

P/E-tal baserat på nettoresultat exklusive värdeförändringar. Kursavstämning per 20 mars 2019 

Källor: Bolagens finansiella, börskurser och Jarl Securities. 

 

Victoria Park och Hembla ligger närmast till hands att jämföra med Amasten. 

Dessa båda bolag äger främst bostäder i så kallade miljonprogramsområden med 

latenta underhållsbehov. Inom detta segment har flera publikt uppmärksammade 

affärer skett på senare tid. Men även för mer anonyma bostadsbestånd i 

landsortsstäder har efterfrågan varit god bland investerare.. Även Amastens egna 

försäljningar det senaste året för drygt 900 miljoner kronor visar att bolagets 
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marknadsvärden på fastigheterna ligger på rätt nivå. Värdeökningarna på bolagets 

bestånd under 2018 blev 6 procent uttryckt i årstakt. 

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). Även om inget arbitrage är 

riskfritt, lär inte fastigheternas driftnetto ändras nämnvärt i det korta perspektivet. 

Historiskt har Stockholmsbörsen belönat bolag som förvärvat aggressivt och tagit 

fram ett arbitrage. Sagax, Balder, Pandox samt i viss mån FastPartner har de 

senaste åren lyckats bäst i detta avseende. 

Amasten hamnar på 26:e plats av 28 noterade fastighetsbolag i arbitrageligan. 

Bolaget har större möjligheter att minska de centrala kostnadernas relativa andel 

av förvaltningsresultat jämfört med flertalet av sektorkollegorna. Tre av de fem 

aktier som hamnar sämst i denna arbitrageranking är bostadsägande bolag 

(Amasten, Heba och Hembla), medan Fabeges fastighetsportfölj värderas högt 

efter mycket stora projektframgångar i minst i Solna med Arenastaden. Trianon 

baserat i Malmö har ett blandat bestånd av bostäder och kommersiella lokaler. 

 

Ranking av fastighetsbolagen arbitrage mellan direktavkastning och låneränta Kursavstämning per 20 mars 2019 

 

Källor: Bolagens finansiella, börskurser och Jarl Securities. 

 

Investeringar ökar vinst per aktie 

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

investeringarna i fastigheterna (renovering eller energieffektiviseringar) samt 

nyproduktion av lägenheter har vi i tabellen överst på nästa sida jämfört bolagets 

intjäningsförmåga i årstakt per 31 december 2018 med en tänkt situation per 30 

juni 2020, när bolaget antas ha ökat sitt fastighetsvärde från dagens 3,6 miljarder 

kronor till 4,5 miljarder kronor. Vi har då antagit att den annonserade riktade 

nyemissionen om 150 miljoner kronor till en större investerare genomförs efter ett 
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slutligt godkännande senast den 22 mars 2019. Som synes förbättras bolagets 

vinst per aktie med 67 procent som en följd av expansionen. Då har vi 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. 

Detta antas utgöra en mix av renoverade och nyproducerade lägenheter. 

Därutöver 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.  

Värdering 

        

MSEK 31 dec 2018 Mitten 2020p   

Hyresintäkter 269 359 
Fastighetsinvesteringar på 900 mkr väntas ske till 9 procent hyresintäkter i 

förhållande till fastighetsvärde. Därutöver 2 procent hyreshöjningar per år. 

Driftskostnader    -123 -158 
Stordriftsfördelar antas höja överskottsgraden i det tillkommande beståndet till 65 

procent. 

Driftnetto 146 201   

Centrala admin. kostnader     -23 -25 Antas öka med 10% som en följd av att bolaget blir större. 

Rörelseresultat        123 175   

Finansnetto exkl. värdeförändringar         -62 -76 Nyemission 150 miljoner kronor till 2% ränta. Nya lån tas till 2,0 procent ränta. 

Resultat efter finansnetto      61 99   

Skatt     -9 -15 Skattebelastningen antas till 15% såväl per 31 december 2018 som 30 juni 2020  

Resultat efter skatt         52        84   

        

Avgår utdelning till preferensaktier -16 -16   

Nettoresultat hänförligt till stamaktier 36 68   

Nettoresultat per stamaktie      0,16 0,26  Beräknad efter utspädning optionsprogram av 15 miljoner aktier. 

        

Milj stam-aktier 212,6 244,9 Nya stamaktier värda 150 mkr antas emitteras till en kurs på 4,64 kronor per aktie. 

       

P/e-tal kurs 5,02 kr 31,9 19,1   

Värdeökningspotential givet oförändrat 

p/e-talsvärdering 2020 
  67%  

        

Belåningsgrad oaktat värdeförändringar 63% 66%  s 

Fastighetsvärde 3592 4500   

Implicit direktavkastning fastigheter 4,1% 4,5%   

        

Aktiekurs, kronor 5,02     

        

Riktkurs, kr      4,77     

Källa: Amasten (Intjäningsförmåga per 31 december 2018) och Jarl Securities (prognos för år 2020).                                                                             

 

Brytpunkten för när det inte längre blir lönsamt att förvärva fastigheter på 

ovanstående villkor ligger vid cirka 4,5 procent låneränta. Då har sannolikt även 

direktavkastningskravet på motsvarande fastigheter stigit. Amastens 

belåningsgrad på 64 procent av bokfört fastighetsvärde per 31 december 2018 är 

högre än genomsnittet för Stockholmsbörsens fastighetsbolag som uppgår till 53 

procent. Att belåningsgraden är 63 procent i tabellen ovan beror på att vi 

reducerat nettoskulden med nyemissionsbeloppet på cirka 150 miljoner kronor. 
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Detta ger oss ett förväntat nettoresultat per stamaktie om 0,26 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, på grund av den förväntade 

snabba vinsttillväxten efter nyemissionen och kommande förvärv/nyproduktion. Tar 

vi målvinsten år 2020 och diskonterar tillbaka denna med 8 procent årlig 

kalkylränta får vi en avkastningsbaserad motiverad riktkurs för Amasten-aktien på 

4,77 kronor (tidigare 5,12 kronor). Vidare har Amastens stamaktie ett 

substansvärde på cirka 5,27 kr räknat efter 10 procent avdrag för latent skatt på 

fastigheternas övervärde och beräknat efter genomförd nyemission som tillför cirka 

35,7 miljoner aktier till en emissionskurs på 4,20 kronor. Genomsnittet av dessa 

båda ger en riktkurs på 5,02 kronor per stamaktie i Amasten i vårt Bas-scenario. 

Genom att anta att bolaget kommer att investera 500 miljoner kronor mindre i sitt 

fastighetsbestånd (Bear-scenariot) respektive 500 miljoner 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 

3,60 kronor i Bear-scenariot och 6,43 kronor i Bull-scenariot enligt tabellen nedan. 

Ett större fastighetsbestånd skulle ge 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 är 2,0 procent.  

Värdering, tre scenarion 

        

  BEAR BAS BULL 

Hyresintäkter (mkr) år 2020 314 359 404 

Resultat kr per aktie år 2020     0,20 0,26 0,33 

Riktkurs (intjäning)     3,62 4,77 5,91 

Substansvärde per aktie     3,58 5,27 6,96 

Riktkurs (viktad)     3,60 5,02 6,43 

Källa: Jarl Securiti81 
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Disclaimer 
Birger Jarl Securities AB, www.jarlsecurities.se, nedan benämnt Jarl Securities, 

publicerar information om bolag och däribland analyser. Informationen har 

sammanställts utifrån källor som Jarl Securities bedömer som tillförlitliga. Jarl 

Securities 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 Jarl Securities. Jarl Securities 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 Jarl Securities. Analyserna publiceras löpande under avtalsperioden 

och mot sedvanlig fast ersättning.  

Jarl Securities har i övrigt inget ekonomiskt intresse avseende det som är föremål 

för denna analys. Jarl Securities har rutiner för hantering av intressekonflikter, 

vilket säkerställer objektivitet och oberoende. 

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

bolaget. 

http://www.jarlsecurities.se/

