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UPPDRAGSANALYS 

Eastnine visar uthållighet 
Går utanför den baltiska marknaden 
Eastnine är ett svensknoterat fastighetsbolag med ett bestånd av moderna 

kontorsfastigheter i CBD-läge, huvudsakligen i Baltikum. Hyresgästerna 

utgörs främst av nordiska koncerner; de största hyresgästerna är Danske 

Bank, Telia och Swedbank. Bolaget har breddat investeringsfokuset med 

moderna logistikfastigheter i bästa läge. Man har också ökat den 

geografiska marknaden till att även innefatta Polen, en betydligt större 

marknad än Baltikum men som också bjuder höga avkastningar och låga 

kostnader. De jämförelsevis höga avkastningarna i Baltikum och Polen gör 

det möjligt att växa med lönsamhet, breddningen mot logistikfastigheter 

ökar möjligheterna. Eastnines mål är ett fastighetsbestånd värt drygt 7 

miljarder kronor till slutet av 2023. Den starka balansräkningen tål det 

onekligen och det största hotet mot målet är väl svårigheten att få till nya 

affärer. Konkurrensen om lämpliga fastigheter i Baltikum har bara ökat 

men satsningen i Polen ger fler lämpliga investeringsobjekt.  

En rysk smäll 
Under första kvartalet ökade hyresintäkterna, främst drivet av ett större 

fastighetsbestånd, till cirka 66 miljoner kronor från 53 miljoner kronor 

samma kvartal i fjol. Uthyrningsgraden ökade till 91,1 procent (90,4) och 

förvaltningsresultatet blev 28 miljoner kronor (26). Värdeförändringar på 

fastigheter var obetydliga medan bolaget har gjort en stor nedskrivning på 

sitt innehav i det ryska modehuset MFG. Värdet är förstås osäkert med 

tanke på sanktionerna i samband med Ukraina-kriget. Nedskrivningen 

motsvarar cirka 466 miljoner kronor, drygt 35 procent av värdet.  

Efter den operationen summerar substansvärdet till 167 kronor per aktie, 

att jämföra med 182 vid årsskiftet. I skrivande stund handlas aktien runt 

97 kronor, vilket motsvarar en substansrabatt på cirka 40 procent. Bolaget 

lämnar en utdelning om 3 kronor per aktie för 2021 med kvartalsvis 

utbetalning om 75 öre per aktie 

Lönsamma affärer 
Under fjolåret förvärvade Eastnine tre centrala fastigheter - Uptown Park 

och Uniq i Vilnius samt Zala1 i Riga - om drygt 34 000 kvadratmeter för 

drygt en miljard kronor.  

Efter rapportperioden har Eastnine förvärvat en central kontorsfastighet i 

Poznan, Polen. Nowy Rynek D har utvecklats av Skanska och köpe-

skillingen om runt 1,3 miljarder kronor ger en direktavkastning (yield) på 

6,25 procent. vilket ger förutsättningar för ett 45 procent högre resultat 

efter skatt och räntor (plus 52 miljoner kronor per år). Affären är inte 

medräknad i analysen, som avser situationen efter första kvartalet i år. 

Skalfördelarna med att växa är stora för Eastnine, ett resultat av hög 

avkastning och låga fastighetskostnader. I Baltikum och Polen är det vanliga 

”triple-net-avtal” där hyresgästerna betalar det mesta av fastighets-

kostnaderna, vilket ger Eastnine en överskottsgrad på 91 procent. Dessutom 

har bolaget ett unikt stort ”yieldgap” med räntekostnader på 2,9 procent 

(2,3) och en direktavkastning om cirka 5,5 procent på fastigheterna. 

Eastnine 
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Kursutveckling senaste året

Prognoser & Nyckeltal, mkr
2019 2020 2021 2022p

Omsättning 136 195 226 327
Rörelseres. (ebit) 82 142 162 260
Resultat f. skatt 385 414 797 510
Nettoresultat 359 368 759 434
Vinst per aktie 16,32 kr 16,73 kr 34,50 kr 19,70 kr
Utd. per aktie 2,70 kr 3,00 kr 3,00 kr 3,00 kr
Omsättningstillväxt 46% 44% 16% 45%
Rörelsemarginal 60% 73% 72% 80%
P/e-tal 8,6 7,5 4,5 8,1
EV/ebit 50,1 30,0 29,7 25,5
EV/omsättning 30,27 21,89 21,28 20,29
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Investeringstes 

Stabilt substansvärde 
Eastnine har i flera år framgångsrikt expanderat i sin nisch - 

primefastigheter i Baltikum. Man har lyckats att bygga upp ett bestånd 

med höga kvaliteter samtidigt som förvaltningsresultatet flerdubblats. Den 

baltiska marknaden har på senare lockat allt fler fastighetsinvesterare och 

yielden har skruvats ned, vilket gett skjuts åt Eastnines marknadsvärden. 

Men på kort tid har förutsättningarna ändrats och ökande avkastningskrav 

för fastigheter ligger nu i korten genom de snabba kostnadsökningarna. En 

stigande yield torde dock ha en begränsad effekt på bolagets 

substansvärden. De flesta av Eastnines hyresintäkter är indexerade och 

stiger med inflationen, medan hyresgästerna står för en stor del av 

kostnaderna, vilket ”automatiskt ”realvärdesäkrar” hyresintäkterna och 

höjer yielden i förvaltningsfastigheterna. Nej, det finns ett betydligt mer 

akut problem. 

Omöjligt att bedöma värde 
Eastnine äger 36 procent av det ryska modehuset Melon Fashion Group 

(MFG). ett minne från tiden som investmentbolag. MFG har de senaste 

åren haft en stark tillväxt och lönsamhet. Meningen var att sälja 

aktieinnehavet genom en börsnotering under våren. Som bekant kom 

omständigheterna mellan i form av Rysslands anfall på Ukraina, vilket 

verkligen var oturligt för Eastnine. Vid årsskiftet värderades innehavet i 

MFG till runt 1,3 miljarder kronor, nära 20 procent av tillgångarna. Läget 

är att inga utdelningar är att vänta från MFG den närmaste tiden samt att 

Ryssland hotat att ta över tillgångar från företag från ”ovänliga länder”. 

Värdet på innehavet är alltså synnerligen osäkert och Eastnine har också 

gjort en kraftig nedskrivning. Med tanke dagens stora osäkerhet är det 

dock säkrast att inte åsätta aktierna något värde alls. 

Motiverat värde 100 - 106 kronor per aktie 
Med innehavet i MFG borträknat blir Eastnines substansvärde 125 kronor 

per aktie. Eastnine är verksamt i Baltikum men hyresgästmixen gör 

motpartsrisken huvudsakligen nordisk. Börsens värdering av Eastnine bör 

därför jämföras med liknande svenska bolag, fokuserade på kontor på 

koncentrerade marknader. Jämförelsebolagens substansrabatt i 

kurssättningen spretar men medianvärdet är runt 20 procent. En stor 

fördel för Eastnine är den jämförelsevis höga avkastningen i 

förvaltningsfastigheterna. Köpet av den stora fastigheten Nowy Rynek D i 

Poznan efter rapportperioden visar att bolaget kan göra goda affärer även 

i oroliga tider. Aktien är köpvärd till 100 - 106 kronor, motsvarande en 

substansrabatt på 15 - 20 procent  

Kan överraska positivt 
Eastnine har förstås möjligheter att överraska positivt. Utfallet för 

investeringen i MFG kan ju inte bli sämre än noll. Innehavet är helt 

obelånat. Om den geopolitiska situationen normaliserar sig finns 

förutsättningar för kraftiga substanslyft för Eastnine. Bolaget äger 

fortfarande 36 procent av MFG, vilket representerar ett inte oväsentligt, 

men osäkert, värde. Sedan skall potentialen i själva fastighets-

verksamheten inte glömmas. Bolaget har förutsättningar att tackla 

inflation och dagens turbulens på marknaderna kan också öppna för fler 

affärer. Eastnine ser ändå inte ut som en förlorare. 

Rörelseresultat (ebit), mkr 
Eastnines rörelseresultat ökar snabbt med högavkastande fastigheter 

 
Källa: Bolaget, Analysguiden 
 

Bland de största rabatterna 
Eastnines substansrabatt jämfört med liknande bolag 2022-05-23-  

 

Källa: Bolagens finansiella rapporter, Analysguiden 

Hög direktavkastning 
Eastnines direktavkastning på fastigheterna är 5,5%. Median: 4,0% 
 

Källa: Bolagens finansiella rapporter, Analysguiden 
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Risk 
Risk är ordet för dagen. På överraskande kort tid har ekonomiska 

fundamenta förändrats i grunden. En explosiv blandning av pandemi, 

rekordstora offentliga stimulanser, brist på varor och energi som dessutom 

kryddas med effekterna av anfallskrig i Europa har släppt lös inflation och 

räntehöjningar. Världen har förändrats och den typ av ekonomisk 

globalisering vi vant oss vid är historia. Osäkerheten om vad som händer 

härnäst utlöser stor ekonomisk turbulens; inte minst på världens börser 

där fastigheter med sitt stora ränteberoende fått ta bland de hårdaste 

smällarna. 

Tid för reala tillgångar 
Det finns dock ingen anledning att döma ut fastigheter som investering. 

Tvärtom har de förutsättningar att klara sig bättre i den här miljön än 

många andra tillgångar. Inflationen visar ännu inga tecken på sakta in och 

”Putinpriserna” kommer inte märkas fullt ut förrän till hösten. 

Centralbankerna försöker stävja inflationen med räntehöjningar. Här 

finns två problem; den höga belåningen sätter en gräns för räntehöjningar 

där de riskerar att krossa ekonomin genom en skuldkris. Sedan är frågan 

hur effektiva räntehöjningar är mot vad som i grunden är en utbudsbrist. 

Lösningen på ekvationen stavas stagflation. I en sådan miljö kan en real 

tillgång som fastigheter prestera jämförelsevis riktigt bra som ”hedge” mot 

inflationen genom möjligheten att öka hyresintäkterna.  

Låg realränta avgörande 
Med all sannolikhet kommer inflationen att överträffa låneräntorna – 

realräntan förblir låg, vilket gynnar fastigheter. Vad som knäcker 

kommersiella fastighetsmarknader är hög realränta, vilket till exempel. 

hände vid fastighetskraschen 1991 genom en politiskt framkallad real-

räntechock. En inflationsmiljö kommer dock att kräva att avkastnings-

kraven för fastigheter gradvis justeras upp. 

En hedge 
För ögonblicket behövs inte tas någon hänsyn till politiska och ekonomiska 

risker med ägandet i MFG. De har redan utlösts. Riskerna är nu som för de 

flesta andra fastighetsbolag negativa effekter i spåren av stigande 

finansiella kostnader och avkastningskrav. En längre lågkonjunktur 

minskar förstås efterfrågan på lokaler. Ur ett internationellt perspektiv är 

dock Eastnines hyror låga, vilket kan fungera som en krockkudde. 

På minussidan finns att Eastnine fortfarande är ett ganska litet bolag, 

vilket kan ge sämre finansiella villkor. Särskilt svårt kan det bli att 

genomföra projekt med tanke på den höga inflationen, inte minst inom 

byggsektorn, på den baltiska marknaden. Räntebindningstiden är 1,6 år, 

vilket är lite kort. Genomsnittsräntan är 2,9 procent och 

nettobelåningsgraden i fastigheter var sista mars 41 procent. På plussidan 

finns, förutom en stark balansräkning, Eastnines goda ”pricing power” 

genom indexerade avtal med stabila hyresgäster som i genomsnitt har 4,1 

år kvar på kontrakten. För Eastnine är fallhöjden lägre än för många andra 

idag. 

 

Carnegie Fastighetsindex 
Noterade fastighetsbolag har haft en tuff resa på Stockholms-
börsen. Sedan toppen har index fallit runt 40 procent. 

 

Källa:Carnegie 

Inflationsbrasa 
KPI i årstakt, procent. Inflationstakten ökar snabbt i Baltikum 

 

Källa: Nationell statistik 

Dubblad ränta i sikte 
Bankerna skriver upp prognoserna för ränteutvecklingen 

 

Källa. SBAB maj 2022 
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Om Eastnine 

Historik 
Eastnine hette fram till i maj 2017 East Capital Explorer. Bolaget 

grundades och börsnoterades av East Capital år 2007, för att investera i 

framförallt East Capitals fonder. Från 2017 togs beslutet att istället 

fokusera på direktägda fastigheter i de baltiska huvudstäderna. På resans 

gång har tillgångar sålts av och investerats i fastigheter. Från den gamla 

portföljen finns innehavet i ryska modehuset Melon Fashion Group (36 

procent) och en 43-procentig resultatandel i aktiefonden East Capital 

Baltic Property Fund II med fyra fastigheter i Tallinn. Fonden är nu under 

avveckling och fastigheterna sålts. Eastnine har hittills erhållit 156 

miljoner kronor från fonden och skall senare under året få ytterligare 44 

miljoner. 

Fastighetsbestånd 
Eastnines fastighetsportfölj består av 13 moderna kontorsfastigheter i 

Riga och Vilnius. Den genomsnittliga åldern på fastigheterna, exklusive 

utvecklingsprojektet Kimmel, var vid periodens 8,6 år och total 

uthyrningsbar yta uppgick till cirka 144 800 kvadratmeter värderade till 

4 977 miljoner kronor. Hyresvärdet uppgick till 293 miljoner kronor och 

Den högsta vakansgraden finns i Riga med närmare 24 procent, några 

procents förbättring sedan årsskiftet. Tyngdpunkten i beståndet ligger i 

Vilnius med drygt 120 000 kvadratmeter. Eastnine har två 

utvecklingsprojekt på planeringsstadiet i Riga och ett i Vilnius, 3Bures 4. 

Eastnine har ett ambitiöst program för hållbar verksamhet. Alla 

fastigheter skall vara hållbarhetscertifierade motsvarande LEED Gold 

eller BREEAM Excellent (81 procent idag). 

Hyresgäster 
Eastnines hyresgäster domineras av stora nordiska bolag med inter-

nationell verksamhet. Danske Bank är överlägset tyngst som hyresgäst 

och står för 25 procent av hyresintäkterna. De 10 största hyresgästerna 

står tillsammans för 67 procent av årshyran och med en genomsnittlig 

löptid om 4,5 år. Drygt 70 procent av hyresgästerna är verksamma inom 

finans eller IT.  

 

STÖRSTA HYRESGÄSTER
Hyresgäst Årshyra Tkr
Danske Bank 63 767
Telia 31 070
Swedbank 19 740
Vinted 18 260
Visma 10 532
Citco 7 067
Webhelp 5 502
Bentley Systems 4 683
Invalda INVL 4 001

Cobalt 3 476

Källa: Bolaget. Data per 22-03-31

Fördelning av totala tillgångar 
Eastnine ägde vid slutet av mars tillgångar för 6,6 mdr 

 

Källa: Bolaget 

Viktigt förvärv av Now Rynek D 
Kontorsfastigheten i Poznan med 39 000 kvm ökar intäkterna med 
ca 80 mkr och gör Allegro till största hyresgäst. Tillträddes i maj. 
 

 

Centrala projekt i Riga 
Det finns två projekt på planeringsstadiet ; 15 800 kvm stora Pine, 
helt i trä (vänster), och gamla bryggeri Kimmel med 38 000 kvm.  
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Marknaden 

Starka ekonomier i Baltikum 
De baltiska staterna kraschade hårt i samband med finanskrisen 2008 

men kom snabbt tillbaka med hjälp av hård åtstramningspolitik. Under 

större delen av 2010-talet har BNP-tillväxten legat stabilt runt 4 - 5 proc-

ent och statsskulderna är bland Europas lägsta. Ekonomierna i Estland 

har klarat sig bättre genom pandemin än de flesta inom EU, Under fjolåret 

tog tillväxten ordentlig fart. Litauens BNP ökade förra året med 4,9 

procent i årlig tillväxttakt, Lettland med 4,8 procent och Estland med 8,3 

procent (Sverige 4,8 procent). Än så länge syns den ekonomiska 

turbulensen inte i BNP-siffrorna där tillväxten fortsatt i god takt under 

första kvartalet i år. Inflationen rusar i alla de baltiska länderna och är 

idag en bra bit över 10 procent på årsbasis. 

Transaktionsmarknaden 
På transaktionsmarknaden för kommersiella fastigheter i Baltikum om-

sattes i fjol drygt 20 miljarder kronor, en rekordnivå nästan dubbelt så 

hög som föregående åren. Under årets första tre månader är 

transaktionsvolymen runt 3 miljarder kronor. Kontors- och logistik-

fastigheter dominerar men större transaktioner har också gällt 

handelsfastigheter och även hyresbostäder, vilket är nytt på marknaden. 

Avkastningskraven på moderna, centrala kontorsfastigheter har varit 

stabila under kvartalet för såväl kontor som logistik. Konkurrensen om de 

attraktiva objekten är stor och nya internationella investerare visar 

intresse för den baltiska marknaden De senaste nio åren har yielden för 

kontor sjunkit från 8 - 9 procent till dagens 5,25 – 5,5 procent i Vilnius 

respektive Riga medan direktavkastningen för logistik sjunkit till runt 6,5 

- 6,7 procent. 

Hyresmarknaden 
Effekterna av corona har varit påtagliga för hotell, sällanköpshandel och 

annan service i Baltikum. Kontorsmarknaden har återhämtat sig och 

kontoren fylls. Ännu märks inga effekter av kriget. Den goda efterfrågan 

har resulterat i flera stora uthyrningar. I både Riga och Vilnius är många 

nya projekt under byggnation, sammanlagt över 300 000 kvm, projekt 

som nu drabbas av avsevärda fördyringar. I Riga var vakansgraden under 

första kvartalet oförändrade 14,5 procent medan den gått upp i Vilnius, 

från 7,6 till 9,1 procent. Hyresnivåerna har hållit sig stabila i spannet 

1 700 till 2 100 kronor per kvadratmeter för de bästa kontorslokalerna.  

Viktigt att hålla i minnet är att det inte finns inte mer än totalt drygt 2 

miljoner kvadratmeter kontor i de baltiska huvudstäderna tillsammans 

och utbudet av moderna kontor är ännu mer begränsat. I Tallinn, Riga 

och Vilnius finns ungefär en kvadratmeter kontorsyta per invånare. I 

Sverige är siffran fem. Det begränsade utbudet fungerar stabiliserande på 

marknaden, trots nyproduktionen.  

Inte minst den växande e-handeln under pandemin har gett en god 

efterfrågan moderna logistikfastigheter och vakansgraden är mycket låg. 

Topphyrorna ligger stabilt runt 570 kronor per kvadratmeter. 

Sanktionerna stryper en del transitflöden mellan Ryssland och EU, vilket 

påverkar logistikmarknaden. Än så länge är de påtagliga effekterna få. 

BNP-tillväxt årstakt  

 

Källa: Nationell statistik 

Direktavkastning kontor, procent 

 

Källa: Newsec 

Vakansgrad kontor,procent 

 

Källa:.Newsec 

Direktavkastning logistik, procent 

 
Källa: Newsec 
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Melon Fashion Group 
Melon Fashion Group uppvisade en positiv försäljningsutveckling under 

första kvartalet 2022 där försäljningen ökade med 4 procent till 7 547 

miljoner rubel (7 271). MFGs nettovinst uppgick till 81 miljoner rubel 

(277). Försäljningen via e-handel steg med 9 procent och uppgick till 34 

procent (32) av total försäljning. MFG har fortsatt god likviditet, men det 

råder stor osäkerhet vad gäller framtida utvecklingen inom MFG:s 

värdekedja, vilken påverkas av logistiska svårigheter och prisinflation 

East Capital Baltic Property Fund II 
East Capital Baltic Property Fund II (EC BPF II) startades 2012 med fokus 

på starka hyresgäster runt de baltiska huvudstäderna. Det är en”closed-

end fund”, som egentligen skulle likviderats redan 2019 men haft 

möjlighet att förlänga sin deadline i maximalt tre år. Fonden sålde i 

februari i år sina fastigheter och är under avveckling. Innehavet har bestått 

av fyra fastigheter inom logistik, detaljhandel och kontor i Tallinn, 

värderade till runt en miljard kronor. Eastnine har ägar- och röstandelar i 

flera olika fonder. Eastnine har hittills erhållit 156 miljoner kronor från 

fonden och skall senare under året få ytterligare 44 miljoner. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STABIL ÄGARLISTA

Eastnines största aktieägare, procent
Peter Elam Håkansson 26,6
Bonnier fastigheter Invest AB 13,7
Arbona AB (publ) 10
Lazard Asset Management 5,5
Kestutis Sasnauskas 3,8
Patrik Brummer 3,7
Avanza Pension 2,1
Nordnet Pensionsförsäkring 1,8
Karin Hirn 1,7
Dimensional Fund Advisors 1,5

Källa: Bolaget. Data per 22-03-31

Finns värde kvar i ryska modehuset? 
Vad som händer innehavet i Melon Fashion Group är ovisst. 
 

 

  

Pengar från ägande i Tallinn 
East Capital Baltic Property Fund II har sålt samtliga fastigheter 
i Tallinn. Eastnines kvarvarande andel är runt 44 miljoner kr. 

 

 
 

MFG har fortsatt god likviditet, men det 
råder stor osäkerhet vad gäller framtida 
utvecklingen inom MFG:s värdekedja, 
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Disclaimer 
Aktiespararna, www.aktiespararna.se, publicerar analyser om bolag som 

sammanställts med hjälp av källor som bedömts tillförlitliga. Aktiespararna 

kan dock inte garantera informationens riktighet. Ingenting som skrivs i 

analysen ska betraktas som en rekommendation eller uppmaning att 

investera i något finansiellt instrument. Åsikter och slutsatser som uttrycks 

i analysen är avsedd endast för mottagaren. Analysen är en så kallad 

Uppdragsanalys där det analyserade Bolaget tecknat ett avtal med 

Aktiespararna. Analyserna publiceras löpande under avtalsperioden och 

mot sedvanlig fast ersättning. Aktiespararna har i övrigt inget ekonomiskt 

intresse avseende det som är föremål för denna analys. Aktiespararna har 

rutiner för hantering av intressekonflikter, vilket säkerställer objektivitet 

och oberoende. 

Innehållet får kopieras, reproduceras och distribueras. Aktiespararna kan 

dock 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 kombi-

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

för framtida avkastning. 

Analytikern Björn Rundquist äger inte och får heller inte äga aktier i det 

analyserade bolaget. 

 

Ansvarig analytiker: 

Björn Rundquist 
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