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UPPDRAGSANALYS 

Vältankat bolag varvar upp 

Rabatt på cirka 15 procent efter första kvartalet 

Under rapportperioden uppgick omsättningen till 70,9 miljoner 

kronor (62,4 samma kvartal i fjol). Rörelseresultatet blev 0,2 miljoner 

kronor (-21,6) och substansvärdet summerade till 1 685 miljoner 

kronor (1 677 vid årsskiftet), vilket innebar att substansvärdet per 

aktie steg till 21,9 kronor, från 21,8 vid årsskiftet och från 19,0 

samma kvartal i fjol. Efter rapporten handlas aktien runt 19 kronor, 

vilket motsvarar en substansrabatt på cirka 15 procent. 

Nya affärer och nya mål 

Senaste året har varit intensivt för Fastator med notering och för-

säljning av dotterbolaget Offentliga Hus, notering av Studentbostäder 

Sverige, aktiesplit, förvärv av 50 procent av Svenska Bostads-

kompaniet och etablering av ett transaktionsintensivt dotterbolag 

med 800 miljoner kronor i kassan. Under första kvartalet har dotter- 

och intressebolag förvärvat fastigheter till ett värde av drygt 880 

miljoner kronor. Bolaget har också presenterat ett nytt finansiellt mål 

– årets resultat skall bli över 4 kronor per aktie – liksom ny 

utdelningspolicy; Årets utdelning på 0,65 kronor per aktie skall 

stabilt öka med tiden samt enstaka utdelningar i form av aktier i 

noterade intressebolag. Efter rapportperioden har Fastator bildat ett 

JV-bolag med Broadgate som förvärvat fastigheter för 357 miljoner 

kronor medan intressebolaget Studentbostäder förvärvat för 1,6 

miljarder kronor i Köpenhamn. Helt klart har Fastator börjat att 

använda sin stora kassa och vill fortsätta växa, snabbt. 

Att se det andra inte ser 

Fastator vill genom sin roll som investmentbolag att se det andra inte 

kan se, hitta nischerna med hållbara och goda tillväxtmöjligheter och 

hjälpa partners växa snabbare än annars. ”Tillväxtpotentialen är det 

avgörande för oss – inte geografiskt område eller ett visst 

fastighetssegment. ” När bolagen uppnått en mognadsfas omvärderas 

rollen men det finns ingen särskild exitstrategi. Kort sagt; det handlar 

ytterst om förtroende för ledningen och det gäller att ha en gedigen 

historik. Från första februari i år är Knut Pousette VD för Fastator. 

Han ersätter Joachim Kuylenstierna som skall fokusera på 

affärsutveckling. Pousette har en gedigen fastighetsbakgrund som 

bland annat VD för Kvalitena, och i styrelsen för Stendörren och D. 

Carnegie. En av hans främsta prioriteter är att genomföra ett listbyte 

för aktien från First North till Stockholmsbörsen, Nasdaq Stockholms 

huvudmarknad. 
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Basfakta  

Bransch Fastigheter 

Styrelseordförande Björn Rosengren 

Vd Knut Pousette 

Noteringsår 2015 

Listning Nasdaq First North 

Ticker FASTAT 

Aktiekurs 18,68 kr (210513) 

Antal aktier, milj. 77 

Börsvärde, mkr 1439 

Nettoskuld, mkr 1012 

Företagsvärde (EV), mkr 2451 

Webbplats www.fastator.se 

  

 
Källa: Refinitiv  

 

Källa: Bolaget, Analysguiden (Nyckeltal ber efter kurs 18,68) 
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Fastator OMXSPI

kr

Kursutveckling senaste året

Prognoser & Nyckeltal, mkr

2019 2020 2021p 2022p

Omsättning 218 263 329 411

Rörelseres. (ebit) 584 334 368 460

Resultat f. skatt 539 269 320 400

Nettoresultat 484 214 308 316

Vinst per aktie 6,29 kr 2,77 kr 4,00 kr 4,10 kr

Utd. per aktie - 0,65 kr 0,70 kr 0,75 kr

Omsättningstillväxt 95% 21% 25% 25%

Rörelsemarginal 268% 127% 112% 112%

P/e-tal 3,0 6,7 4,7 4,6

EV/ebit 3,8 7,3 6,7 5,3

EV/omsättning 11,24 9,32 7,45 5,96
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Investeringstes 

Udda fågel med stor kassa 

Fastator är börsens enda investmentbolag inom fastighetssektorn. 

Bolaget är genom hel- och delägda bolag verksamt inom sektorer som 

bostäder, industri och logistik, handel och förvaltning. Expansionen 

har varit snabb och bolagets substansvärde har sedan starten 2011 

ökat från 35 miljoner kronor till 1,7 miljarder (se diagram). Förra 

höstens börsnotering och den efterföljande försäljningen av aktierna 

i Offentliga Hus (samhällsfastigheter) till Samhällsbyggnadsbolaget 

får sägas vara ett kvitto på den snabba substanstillväxten. Det 

skapade också en kassa i miljardklassen – 839 miljoner kronor i 

omsättningstillgångar enligt rapporten för första kvartalet – som nu 

satsas på nya projekt. 

Aktien kan nå 25–30 kronor 

Frågan är ständigt densamma när det gäller investmentbolag; 

premium eller rabatt? Med tanke på det diversifierade innehavet och 

bolagets starka ”track-record” av substanstillväxt känns dagens rabatt 

på substansvärdet omotiverad. En jämförelse med innehavsbolagen 

och prissättningen på börsnoterade fastighetsbolag med liknande 

profil ger slutsatsen att en premie på upp mot 15 procent av aktiens 

substansvärde är motiverat på sikt. Samma slutsats ger en jämförelse 

med andra investmentbolag; de som en har stark historik av goda 

resultat som tyder på en kompetent ledning betalas med premium. 

Sedan 2017 har substanstillväxten i Fastator varit 37 procent per år. 

En försiktig värdering är att anta den blir 25 procent, vilket innebär 

ett substansvärde på 27 kronor per aktie i slutet av det här året. Det 

skulle innebära en kurs på 23 kronor med nuvarande värdering och 

31 kronor med 15 procents premie. En kurs på 25–30 kronor per 

aktie på 12 till 18 månaders är motiverad, särskilt med tanke att det 

är genomgående försiktiga bedömningar. Det är inte omöjligt att 

Fastator överraskar på plussidan.  Om bolaget till exempel uppnår sitt 

mål på en vinst om 4 kronor per aktie så innebär dagens kurs ett P/E-

tal strax under 5, långt under snittet för branschen. 

  

Substansvärde per innehav 
Fastators totala substansvärde första kvartalet 2021 var 1 685 

miljoner kronor (1 677 föregående kvartal) 

 

Källa: Bolaget, Analysguiden 

Snabbt ökande  substansvärde 
Fastators substansvärde per aktie 2018-2022p 

 

Källa: Bolaget, Analysguiden 

 
 
 

Helt klart är att en gammal bekant knackar 

på dörren: inflationen. 

Point Properties 21,5%

Företagsparken 18,4%

Studentbostäder i Sverige 10,7%

GenovaFastator 5,5%
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Om Fastator 

Fastator grundades år 2011 av entreprenörerna Joachim Kuylen-

stierna och Mats Lundberg, idag verksamma som affärsutvecklare 

respektive styrelseledamot. Båda grundarna har en lång erfarenhet av 

att driva framgångsrika fastighetsbolag och Fastator har successivt 

renodlats till ett rent investmentbolag i samband med att det direkta 

fastighetsinnehavet sålts av med tiden. Fastator har sex huvudsakliga 

innehav, beskrivna i mer detalj nedan. Expansionen den närmaste 

tiden kommer främst ske i Point Properties och Företagsparken då 

Fastator vill vrida innehavet mot hyresrätter och lätt 

industri/logistik. 

Point Properties 

Helägda Point Properties är idag det största innehavet i Fastators 

portfölj och står för 21,5 procent av substansvärdet, 560 miljoner 

kronor. I februari i år tillträdde Magnus Åkesson som VD i Point. 

Bolaget har en intressant affärsmodell. Sedan starten i mars 2019 har 

Point förvärvat 16 gamla centrumfastigheter, typ Domusvaruhus, i 

små och medelstora städer utan stark externhandel. Nyckeln till 

utvecklingsmöjligheterna är de robusta byggnaderna, de platta taken 

och det centrala läget. På taken kan man bygga lägenheter samtidigt 

som det skapar kundunderlag för handelshyresgästerna och ett 

levande centrum. På Fastator ses det här är som ett exempel på 

nischer andra missar. Potentialen är hög, enligt bolaget har fastighet-

erna köpts för runt 1 miljard och efter investeringar för ytterligare 

dryga miljarden är fastigheterna värda runt 6 miljarder, vilket alltså 

skulle öka Fastators substans med över 3 miljarder, runt 40 kronor 

per aktie. Möjligheten finns att totalt bygga cirka 2 500 lägenheter på 

de gamla centrumfastigheterna. Under kvartalet har Point fått 

planbesked för 444 lägenheter om cirka 30 000 kvadratmeter i Mo-

tala, Bollnäs och Trelleborg. Byggstart beräknas till oktober 2021 och 

intresset för att teckna sig för lägenheterna är stort. 

Handelsfastigheter är inte direkt det hetaste på börsen just nu men 

Point Properties har haft mycket små hyresförluster hittills. Hand-

larna rapporterade en minskad besöksfrekvens på 15 procent första 

kvartalet, liksom en minskad omsättning på endast 5 procent. För-

klaringen torde vara en blandning av typen av marknad (mindre stad 

utan stor externhandel) och en stor andel livsmedelshandel. 

Företagsparken  

Företagsparken ägs av Fastator till 50 procent vilket motsvarar 18,4 

procent av substansvärdet, 478 miljoner kronor. Fastighetsbolaget 

har sedan 1970-talet fokuserat mot stadsnära logistik och industri-

fastigheter. Fastator hävdar att Företagsparken inom två år skall bli 

lika stort som Offentliga hus, vilket indikerar en mycket snabb till-

växt. Bolaget expanderar för närvarande norrut från sin traditionella 

bas i söder. Företagsparken leds av VD Joakim Orthén.  

 

Bland de högsta rabatterna i sektorn 
Substanspremie/rabatt för ett antal fastighetsbolag 21-05-12 

 

Källa: Bolagens finansiella rapporter 

 

 

Specialist på centrumfastigheter 
Q1-21: Ägarandel: 100% Värde fastigheter: 1 174 mkr (781) 

Omsättning: 27 mkr (40,1) Förvaltningsresultat: 7,1 mkr (19,2) 
 

 

Nya Brotorget, Bollnäs, före och efter ombyggnad 

 

Stadsnära logistik och industri 
Q1-21: Ägarandel: 50% Värde fastigheter: 1 125mkr (433) 

Omsättning: 18,5mkr (9,3) Förvaltningsresultat: 4,4 mkr (1,5) 

 

Fastator hävdar att Företagsparken inom 

två år ska bli lika stort som Offentliga hus.  

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

50

60

Fastator

-13,9%



Fastator  

 

Analysguiden 

21 maj 2021 

 

4 

 

Studentbostäder i Sverige 

Under sommaren tog Fastator position i Studentbostäder Sverige 

som idag representerar 10,7 procent av Fastators substansvärde, 278 

miljoner kronor på en ägarandel om 20,6 procent. Målsättningen är 

att förvandla bolaget till Sveriges största bostadsbolag för studenter, 

med ett fokus på digitaliserad förvaltning och kontinuerlig vidare-

utveckling av beståndet. Studentbostäder har nyligen förvärvat ett 

bestånd studentbostäder i Köpenhamn för 1,6 miljarder kronor. Idag 

äger bolaget fastigheter med över 4 000 studentbostäder och har en 

projektportfölj på 2 200 lägenheter. VD för det börsnoterade bolaget 

är Rebecka Eidnert. 

GenovaFastator Holding  

Fastator äger 50 procent av GenovaFastator. Bolaget äger en handels-

fastighet om 2 200 kvadratmeter med tillhörande tomtarea i Nacka 

kommun, sydöst om Stockholm. Fastigheten är i dagsläget fullt 

uthyrd och långsiktigt finns det planer att, tillsammans med den 

andra ägaren, Genova Property Group, bygga ett trettiovånings 

bostadshus med utrymme för omkring 300 lägenheter.  

Nordic PM  

Sedan 2016 äger Fastator 64 procent av Nordic PM. Bolaget är ett 

tjänsteföretag aktivt inom förvaltning, uthyrning, utveckling och 

transaktioner kopplade till fastigheter och lokaler. Bolaget förbereds 

för börsnotering och har ambitionen att bli ett av de största 

fastighetsförvaltningsbolagen i Sverige. Nordic PM förvaltar 414 

fastigheter i hela landet innehållande 2,3 miljoner kvadratmeter yta. 

De tre största kunderna är Union Bank, Hemfosa, och Nyfosa. Genom 

sitt ägande av Nordic PM har Fastator möjlighet att erbjuda en 

effektivt prissatt förvaltningstjänst till alla bolag inom koncernen. 

Bolaget leds av Jeanette Öhrn och sysselsätter idag ca 100 personer. 

Svenska Bostadskompaniet 

Svenska Bostadskompaniet är ett fastighetsbolag inriktat på svenska 

hyresrätter i södra och mellersta Sverige. Fastator investerade i 

bolaget under inledningen av 2021 och äger 50% av bolaget. I 

samband med att Fastator investerade i bolaget ägde Svenska 

Bostadskompaniet fem bostadsfastigheter i Skövde och Jönköping. 

Svenska Bostadskompaniet ska växa ytterligare genom förvärv. 

Övriga noterade aktier 

Under den rubriken finns 17,8 procent av Fastators substansvärde, 

462 miljoner kronor. Majoriteten av dessa tillgångar utgörs av D-

aktier i SBB, som erlades som dellikvid vid köpet av Offentliga Hus. 

 

 

<<<<<<<<<

 

Vill bli Sveriges största 
Q1-21: Ägarandel: 20,6% Värde fastigheter: 3 579mkr (1 233) 

Omsättning: 51,3 mkr (39,8) Förvaltningsresultat:2,5 mk (9,2)r 

 

I väntans tider 
Q1-21: Ägarandel: 50% Värde fastigheter: 205mkr (205) 

Omsättning: 1,1mkr (1,1) Förvaltningsresultat: 0,9mkr (0,9) 

 

Växande tjänsteföretag 
Q1-21: Ägarandel: 64% Värde fastigheter: - 

Omsättning: 43,6mkr (40,1) Förvaltningsresultat: -2,4 mkr (0,9) 

 

Hyresrätter för hela slanten 
Q1-21: Ägarandel: 50% Värde fastigheter: 176mkr  

 

 

 

 

Målsättningen är att förvandla bolaget till 

Sveriges största bostadsbolag för studenter 
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Risker 

Ingen vet egentligen vad som händer post corona. Rekordhög BNP-

tillväxt förutspås, påeldad av historiska penning- och finanspolitiska 

stimulanser. Helt klart är att en gammal bekant knackar på dörren, 

inflationen. Störningar efter pandemin och snabbt stigande efter-

frågan har gett breda, snabba prisuppgångar på framförallt råvaror, 

vilket kommer att översättas i stigande inflation. Marknaden är på 

tårna och visst är perspektivet av såväl stigande räntor som av-

kastningskrav i inflationens spår - om det blir mer än en tillfällig topp 

- inte frestande för fastighetssektorn. Men räntekostnaden är oftast 

bunden i åratal och hyreskontrakt för lokaler kompenserar för 

inflation genom indexering. All erfarenhet visar också att fastigheter 

och fastighetsaktier historiskt fungerat bra som inflationsskydd. Den 

största risken i aktien finns dock i fortsatta negativa effekter av 

pandemin och av högre finansiella kostnader.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grundarna kvar i topp

Största aktieägarna, %

Skälsö Intressenter AB (grundare) 28,0%

Mats Invest AB (grundare) 27,7%

Ulf Adelsohn 3,3%

Avanza Pension 2,8%

Banque Internationale A Luxembourg 2,6%

Futur Pension 2,5%

Mats Hulth 1,7%

Staffan Beckett 1,6%

Svante Bengtsson 1,3%

Nordnet Pensionsförsäkring 1,2%

Källa: Bolaget. Data per 21-03-31
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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 

 


