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UPPDRAGSANALYS 

Slår prognosen 
Ökad konkurrens på den baltiska marknaden 
Eastnine är ett svensknoterat fastighetsbolag med ett bestånd av 

moderna kontorsfastigheter i CBD-läge i Baltikum. Hyresgästerna ut-

görs främst av nordiska koncerner; de största hyresgästerna är Dan-

ske Bank, Telia och Swedbank. Nu breddar bolaget investeringsfoku-

set med moderna baltiska logistikfastigheter i bästa läge. Precis som 

för kontorsfastigheter erbjuder den baltiska marknaden här höga av-

kastningar, låga kostnader och fastigheter under uppvärdering. De 

jämförelsevis höga avkastningarna gör det möjligt att växa med lön-

samhet, breddningen mot logistikfastigheter ökar möjligheterna. 

Eastnines mål är ett fastighetsbestånd värt drygt 7 miljarder kronor 

till 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 blivit stenhård. Under tredje 

kvartalet har Eastnine emitterat sin första gröna obligation om drygt 

460 miljoner kronor som löper i tre år, vilket ökar beredskapen för 

nya förvärv ytterligare. 

Fortfarande substansrabatt 
Under de tre första kvartalen ökade hyresintäkterna, främst drivet av 

ett större fastighetsbestånd, till 165 miljoner kronor (137). Uthyr-

ningsgraden minskade till 89,6 procent (92,1) och förvaltnings-

resultatet blev 80 miljoner kronor (71). Värdetillväxten, på fastig-

heter blev 24 miljoner kronor. Tillväxten på övriga investeringar blev 

123 miljoner kronor (-87). Substansvärdet per aktie summerade till 

157 kronor motsvarande en substansrabatt om cirka 5,7 procent. 

Krigskassan växer med grön obligation 
Under fjolåret förvärvade Eastnine två centrala fastigheter i Vilnius 

om 21 700 m2 för totalt 630 miljoner kronor. Expansionen av fastig-

hetsbeståndet dubblade förvaltningsresultatet. Skalfördelarna med 

att växa är stora för Eastnine, ett resultat av hög avkastning och låga 

fastighetskostnader. I Baltikum är det vanliga ”triple-net-avtal” där 

hyresgästerna betalar det mesta av fastighetskostnaderna, vilket ger 

Eastnine en överskottsgrad på 91 procent. Dessutom har bolaget ett 

unikt stort ”yieldgap” med räntekostnader på 2,8 procent (2,3) och en 

direktavkastning om cirka 5,8 procent på fastigheterna. Under första 

halvåret har två fullt uthyrda moderna kontorsfastigheter, Uniq i 

Vilnius respektive Zala 1 i Riga, förvärvats för runt 360 miljoner 

kronor. Totalt innehåller fastigheterna 10 500 m2 yta och ligger 

centralt. Säljare var fastighetsutvecklaren Vastint. Däremot har man 

ännu inte fått till någon affär under andra halvåret. Den gröna obliga-

tionen var förstås öronmärkt för en tänkt transaktion som inte ge-

nomförts. Konkurrensen är hård och ökar på den baltiska fastighets-

marknaden. 
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kr
Kursutveckling senaste året

Prognoser & Nyckeltal, mkr

2019 2020 2021p 2022p

Omsättning 136 195 250 327

Rörelseres. (ebit) 82 142 212 274

Resultat f. skatt 385 414 470 510

Nettoresultat 359 368 400 434

Vinst per aktie 16,32 kr 16,73 kr 18,16 kr 19,70 kr

Utd. per aktie 2,70 kr 3,00 kr 3,00 kr 4,00 kr

Omsättningstillväxt 46% 44% 28% 31%

Rörelsemarginal 60% 73% 85% 84%

P/e-tal 8,6 7,5 8,5 8,1

EV/ebit 50,1 30,0 22,7 24,2

EV/omsättning 30,27 21,89 19,23 20,29
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Investeringstes 

Allt troligare med 170 kronor i substans 
Sedan 2017 har omsättningen i Eastnine ökat med mellan 44 och 60 

procent per år. Låt oss försiktigtvis anta att den ökar runt 30 procent 

årligen de närmaste åren. Under förutsättning att detta sker med en 

belåning på 45 - 55 procent (idag 38 procent på samtliga tillgångar) 

och till oförändrade räntekostnader ökar förvaltningsresultat med 80 

- 100 procent till och med 2022. Substansvärdet kan med en sådan 

tillväxt beräknas till runt 155 kronor per aktie i slutet av det här året 

och närmare 170 kronor i slutet av nästa, oräknat värdeförändringar. 

Utfallet för det senaste kvartalet har redan överträffat prognosen för 

i år, främst genom värdestegringar, med ett substansvärde på 157 

kronor per aktie. Beslutet att ändra affärsidén till att även omfatta 

logistikfastigheter liksom den lyckade emitteringen av en grön obli-

gation stärker den positiva trenden. 

Motiverat värde 155–165 kronor per aktie 
Eastnine är verksamt i Baltikum men hyresgästmixen gör motparts-

risken nordisk. Börsens värdering av Eastnine bör därför jämföras 

med liknande svenska bolag, fokuserade på kontor på koncentrerade 

marknader. Vid en jämförelse har Eastnine en av de högre substans-

rabatterna, vilket knappast är rättvist då bolaget har såväl låg belå-

ning som betydligt högre direktavkastning och finns på en marknad 

som är under uppvärdering. Aktien är köpvärd till 155–165 kronor.  

Eastnine har också möjligheter att överraska positivt. Den baltiska 

fastighetsmarknaden tilldrar sig ökat internationellt intresse. Sjun-

kande direktavkastningskrav för fastigheter är troligt med tanke på 

den starka makroekonomin i de baltiska länderna kombinerat med 

avkastningar på de bästa kontorsfastigheterna som ligger nära sex 

procent. I motsvarande lägen i Sverige är nivån runt 3 procent och till 

exempel i Warzawa strax över 4. En sänkning av avkastningskravet 

med en procentenhet skulle, enligt räkneexemplet ovan, skicka sub-

stansvärdet upp mot 200 kronor per aktie 2022.  

Risker 
Eastnine är ett jämförelsevis litet bolag på en liten marknad. 

Likviditeten på marknaden är mindre, finansieringsvillkoren hårdare 

och stora projekt kan snabbt höja vakansgraden. Å andra sidan kom-

penseras detta av låg belåning och hög avkastning på fastigheterna. 

Dessa risker överskuggas dock idag av osäkerheten om vad som 

händer efter pandemin. Bedömare fruktar alltmer att inflationen 

biter sig fast med stigande räntor och avkastningskrav som följd. 

Fastigheter och fastighetsaktier har dock alltid fungerat som infla-

tionsskydd med bundna räntor och indexerade hyror. Största risken i 

aktien finns ändå i fortsatta negativa effekter av pandemin samt högre 

finansiella kostnader och avkastningskrav. Men för Eastnine är fall-

höjden, liksom risken, lägre än för de flesta idag. 

Snabb substanstillväxt per aktie 
Eastnines totala substansvärde tredje kvartalet 2021 var 3 315 miljoner kronor (

 
Källa: Bolaget, Analysguiden 
 

Bland de största rabatterna 
Eastnines substanspremie jämfört med liknande bolag 2021-12-09  

 

Källa: Bolagens finansiella rapporter, Analysguiden 

65 procent högre direktavkastning 
Eastnines direktavkastning på fastigheterna är 5,8%. Median: 3,5% 
 

  
Källa: Bolagens finansiella rapporter, Analysguiden 
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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 in-

vestera i framför allt East Capitals fonder. Från 2017 togs beslutet att 

i stället fokusera på direktägda fastigheter i de baltiska huvudstä-

derna. På resans gång har tillgångar sålts av och investerats i fastig-

heter. Från den gamla portföljen finns ett innehav i ryska modehuset 

Melon Fashion Group (36 procent) och en 43-procentig resultatandel 

i aktiefonden East Capital Baltic Property Fund II med fyra fastig-

heter i Tallin. De här tillgångarna, värderade till 1,2 miljarder kronor, 

skall säljas. 

Fastighetsbestånd 
Eastnines fastighetsportfölj består av 12 moderna kontorsfastigheter 

i Riga och Vilnius. Den genomsnittliga åldern på fastigheterna, exk-

lusive utvecklingsprojektet Kimmel, var vid periodens slut drygt åtta 

år och total uthyrningsbar yta uppgick till cirka 130 500 kvadratmeter 

värderade till 4 255 miljoner kronor. Hyresvärdet uppgick till 256 

miljoner kronor och uthyrningsgraden har sjunkit till 89,6 procent 

från 92,6 procent föregående kvartal. Främst beroende på att Danske 

Bank lämnade 4 300 kvadratmeter i Riga. Den högsta vakansgraden 

finns också i Riga med närmare 30 procent. Tyngdpunkten i bestån-

det ligger i Vilnius med drygt 108 000 kvadratmeter. Eastnine har två 

utvecklingsprojekt på planeringsstadiet i Riga och ett i Vilnius, 

3Bures 3-4. Eastnine har ett ambitiöst program för hållbar verk-

samhet. Alla fastigheter skall vara hållbarhetscertifierade motsva-

rande LEED Gold eller BREEAM Excellent (88 procent idag). 

Hyresgäster 
Eastnines hyresgäster domineras av stora nordiska bolag med inter-

nationell verksamhet. Danske Bank är överlägset tyngst som hyres-

gäst och står för 28 procent av hyresintäkterna. De 10 största hyres-

gästerna står tillsammans för nära 70 procent av årshyran och har i 

genomsnitt 3,6 år är kvar på sina kontrakt. Drygt 70 procent av hyres-

gästerna är verksamma inom finans eller IT. 

 

STÖRSTA HYRESGÄSTER

Hyresgäst Årshyra Tkr
Danske Bank 60 559

Telia 29 450
Swedbank 18 872

Visma 9 933
Citco 6 758

Webhelp 5 509
Cobalt 3 389

Europos Socialinio fondo agentura 2 939

Invalda INVL 2 877
Aviva 2 765

Källa: Bolaget. Data per 21-09-30

Fördelning av totala tillgångar 
Eastnine ägde vid slutet av september tillgångar för 6,1 mdr 

 

Källa: Bolaget 

Nybyggd centrumfastighet i Vilnius 
Fastigheten S 7-3 innehåller 14 536 kvadratmeter kontor och till-
träddes under 2020. BREEAM Excellent hållbarhetscertifiering. 
 

 

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 procent och statsskulderna är bland Europas lägsta. Ekonomi-

erna i Estland (-2,9% under 2020), Lettland (-3,6%) och Litauen (-

0,8%) har klarat sig bättre genom pandemin än de flesta inom EU, 

med ett genomsnitt på -6,6 procent (Sverige –2,8%). Under våren har 

tillväxten tagit ordentlig fart. Litauens BNP ökade tredje kvartalet 

med 4,7 procent i årlig tillväxttakt, Lettland med 5,1 procent och Est-

land med 8,6 procent (Sverige 4,7 procent). Tillväxttakten i BNP 

förväntas överstiga 3 procent årligen i samtliga baltiska länder fram 

till åtminstone 2024. 

Rekord på transaktionsmarknaden 
På transaktionsmarknaden för kommersiella fastigheter i Baltikum 

omsattes i fjol 11,8 miljarder kronor. Under årets första nio månader 

är transaktionsvolymen över 12 miljarder kronor, redan ett nytt års-

rekord. Kontors- och logistikfastigheter dominerar men större trans-

aktioner har också gällt handelsfastigheter och även hyresbostäder, 

vilket är nytt på marknaden. Avkastningskraven på moderna, centrala 

kontorsfastigheter – ”yielden” – har fortsatt ner 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 5,25–5,6 procent i Vilnius respektive Riga 

medan direktavkastningen för logistik sjunkit till runt 6,75 procent. 

Hyresmarknaden 
Effekterna av corona har varit påtagliga för hotell, sällanköpshandel 

och annan service i Baltikum. En återhämtning har börjat men delvis 

hämmats av nya utbrott. Vaccinationsgraden är ganska låg. Kontoren 

börjar fyllas även om det är långt ifrån nivåerna före pandemin. Trots 

det är efterfrågan god och flera stora uthyrningar har skett. I både 

Riga och Vilnius är många nya projekt under byggnation, sammanlagt 

över 300 000 m2. I Riga har trots det vakansgraden sjunkit under 

tredje kvartalet från 16,2 procent till 15,1 procent medan den gått 

upp i Vilnius, från 8,7 till 9,1 procent. Hyresnivåerna har dock hållit 

sig stabila i spannet 1 700 till 2 100 kronor per m2 för de bästa 

kontorslokalerna. Viktigt att hålla i minnet är att det inte finns inte 

mer än totalt cirka 2,2 miljoner m2 kontor i de baltiska huvud-

städerna tillsammans och utbudet av moderna kontor är ännu mer 

begränsat. I Tallinn, Riga och Vilnius finns ungefär en m2 kontorsyta 

per invånare. I Sverige är siffran fem. Det begränsade utbudet fun-

gerar 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. Topp-

hyrorna ligger stabilt runt 570 kronor per m2. 

BNP-tillväxt per kvartal, procent 

 

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 
Eastnine äger 36 procent av ryska modehuset Melon Fashion Group, 

vilket motsvarar 15 procent av Eastnines totala tillgångar. Innehavet 

är obelånat och skall säljas vid första lämpliga tillfälle. Den starka till-

växten i bolaget öppnar enligt Eastnine eventuellt för en försäljning 

genom börsnotering före sommaren 2022, beroende på marknads-

förhållandena. Värdet i slutet av perioden var 919 miljoner kronor 

(812 vid årsskiftet), ett resultat av ökad försäljning och att rubeln 

stärkts mot euron. Melon Fashion Group (MFG) är ett av de ledande 

ryska modehusen med en affärsmodell som baseras på inhouse-

design med produktion i Asien. Försäljning sker genom 577 egna och 

238 franchisebutiker samt onlineförsäljning. MFG:s egna märken är 

Sela, Befree, Zarina och Love Republic. Melon Fashion Group upp-

visade en allt starkare försäljningsutveckling under årets första nio 

månader till 3,4 miljarder kronor (2,0 vid årsskiftet). MFG har en 

mycket god likviditet. Eastnine fick en utdelning från MFG under an-

dra kvartalet om 33 miljoner kronor, efter en paus under 2020, som 

en konsekvens av coronapandemin. Tidigare år har Eastnine erhållit 

utdelning under andra och fjärde kvartalen 

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 

har nu utnyttjat möjligheten till en sista förlängningsperiod fram till 

maj 2022. Innehavet består av fyra fastigheter inom logistik, 

detaljhandel och kontor i Tallinn. Fastigheterna var vid periodens slut 

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

andelar i flera olika fonder som tillsammans ger en resultatandel om 

42 procent i EC BPF II. Eastnines innehav var värt cirka 250 miljoner 

kronor (234 vid årsskiftet) vid periodens slut och. är obelånat. Fon-

den lämnade en utdelning på 6,6 miljoner kronor under andra kvar-

talet 

 

BONNIER FASTIGHETER NY STORÄGARE

Eastnines största aktieägare, procent
Peter Elam Håkansson 25,9

Bonnier fastigheter Invest AB 13,7

Arbona AB (publ) 10

Lazard Asset Management 6,2

Patrik Brummer 3,7

Kestutis Sasnauskas 3

Avanza Pension 2

ICA-handlarnas Förbund 1,8

Nordnet Pensionsförsäkring 1,7
Karin Hirn 1,6

Källa: Bolaget. Data per 21-10-31

Ingen rea på det ryska modehuset 
Melon Fashion Group fortsätter att gå urstarkt. 
 

 

  

En miljard i Tallinn 
East Capital Baltic Property Fund II äger fyra fastigheter för nära 
en miljard i Estlands huvudstad. Likvideras senast maj 2022. 

 

 
 

Innehavet är obelånat och skall säljas vid 
första lämpliga tillfälle. 
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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 

kombinationer 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 
 


