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Offentliga Hus 

värde i fokus    

 

Värdeökningar lyfte Fastators vinst även i kv4/2019. Aktien 
värderas till 23 procent premie på substansvärdet, men det är 
inte någon anmärkningsvärd jämfört med andra fastighetsaktier. 
Vi höjer vår riktkurs för aktien till 118 kronor i vårt Bas-scenario 
(tidigare 91 kronor). 

Fastators nuvarande portfölj domineras dels av direktägda 

lokala centrum- och industrifastigheter för cirka 1,4 miljarder 

kronor samt det hälftenägda Offentliga Hus i Norden AB 

(OH). Det senare bolaget äger fastigheter värda drygt 7 

miljarder kronor. Dessa fastigheter har hyresgäster från stat, kommun och 

landsting, vilket ger stabila kassaflöden och portföljen ger 4,8 procent direkt-

avkastning. OH utgör cirka 33 procent av Fastators totala portföljvärde, medan 

bolagets egna fastigheter står för omkring 56 procent. 

Fastator är ett investmentbolag där förvaltning, utveckling och försäljning av 

innehaven utgör affärsmodellen. Bolaget ska som en aktiv ägare med en ägarandel 

på mellan 10 och 50 procent addera värde till sina investeringar i fastighetssektorn. 

Bolaget har inga begränsningar vad gäller investeringar och har ett annorlunda 

tänk. En relativt hög kostnad för lånat kapital innebär samtidigt att investeringarna 

får ett högre avkastningskrav och blir mer opportunistiska.  

Den tidigare substansrabatten i Fastator på 21 procent den 22 augusti 2019 har 

idag ändrats till 23 procent substanspremie. Men det går att räkna hem Fastator-

aktien genom att jämföra med övriga börsnoterade fastighetsaktier där fastighets- 

och substanspremien många gånger är ännu större än i Fastator. Vi kommer fram 

till en riktkurs om 118 kronor per aktie i Bas-scenariot, med förutsättningen att 

Offentliga Hus fastighetsbestånd kommer att betalas med 10 procent premie och 

Fastators övriga fastigheter med 5 procent.  

Utfall och prognoser, Bas-scenario 

            

MSEK 2017 2018 2019 2020P 2021P 

Omsättning 44 109 328 300 330 

Rörelseresultat 64 353 624 250 275 

Årets resultat 54 319 518 145 170 

Resultat per aktie, kr 3,8 22,7 37,0 10,3 12,1 

P/E-tal 6,6 1,8 2,1 11,8 10,0 

Räntebärande skulder  214 366 1 032    1022 1 002 

Eget kapital 581       901      1 419    1 563     1 705 

Källa: Fastator (utfall) och Carlsquare (prognoser). 
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Datum: 25 februari 2020 

Analytiker: Bertil Nilsson, Carlsquare                    

  

Företagsnamn: AB Fastator  

Lista: FIRST NORTH 

Vd: Joachim Kuylenstierna 

Styrelseordförande: Björn Rosengren 

Marknadsvärde: 1 703 MSEK 

Senast: 121,5 SEK 

Kort om Fastator: Fastator är ett investmentbolag med 

inriktning mot fastighetssektorn. Portföljen är 

bokförd till ca 2,2 miljarder kronor där de två 

största posterna är Fastators helägda 

fastigheter, följt av hälftenägandet i Offentliga 

Hus. Andra innehav i portföljen är Point 

Properties (lokala centrumfastigheter); 

Industrisamhället (industrifastigheter) samt 

Nordic PM (fastighetsförvaltning). 

  

  

Möjligheter och 

styrkor: 

Marknaden för samhällsfastigheter är het, 

vilket ökar chansen att Offentliga Hus (OH) 

får en bra prislapp vid en börsnotering 

under 2020. Bolaget har refinansierat sin 

låneportfölj vilket innebär ökade 

investeringsmöjligheter samt mindre risk för 

framtida låneförfall. Företagsledningarna i 

Fastator har varit med i tidigare varierande 

konjunkturlägen, vilket är bra för timingen 

kring köp och försäljningar.  

  
Risker och 

svagheter: 

Fastator har lån med hög ränta omkring 8 

procent. Det begränsar investerings-

utrymmet till högavkastande och mer udda 

investeringar. Även offentliga lokaler åldras 

och kan behöva byggas om. Fastator är 

också beroende av ett antal nyckelpersoner 

och entreprenörer som utvecklar bolagen 

ingående i portföljen. 

  
  

Värdering: Bear 

91 kr 

Bas 

118 kr 

Bull 

145 kr 
    

    

 

Källa: Thomson Reuters och Carlsquare 
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Investmentbolag inom fastigheter 
Fastators ursprung grundar sig huvudsakligen på bolaget Offentliga Hus i Norden 

AB (”Offentliga Hus eller OH”) vars verksamhet startade 2011. Sedan 2014 är OH 

hälftenägt där resterande 50 procent innehas av Luxemburgs-baserade Offentliga 

Nordic Property Holding SARL. Sedan starten har Offentliga Hus byggt upp en 

fastighetsportfölj med 217 samhällsfastigheter om cirka 501 000 kvadratmeter 

uthyrbar yta på 137 orter i Sverige och med ett marknadsvärde för fastigheterna 

på cirka 7,2 miljarder kronor per 31 december 2019. Målet är att börsnotera 

Offentliga Hus i år (2020). 

Offentliga Hus har expanderat snabbt genom förvärv för 1,3 miljarder kronor under 

2018 och ytterligare 3,1 miljarder kronor under 2019. Under tiden har 

fastighetsbeståndet ökat i värde 680 miljoner kronor under 2018 och ytterligare 

227 miljoner kronor under 2019. Bolaget har framförallt allt letat och köpt sina 

fastigheter utanför storstäderna, vilket kan motiveras med att det är lättare att göra 

affärer samt något högre avkastning även fast det handlar om eftertraktade 

offentliga fastigheter. 

Baserat på angivande av hyresvärde vid varje enskild affär uppskattar vi att 

direktavkastningskravet i dessa transaktioner oftast legat mellan 5 och 6 procent, 

med en dragning nedåt 5 procent sedan första halvåret 2019. Som en jämförelse 

värderades Samhällsbyggnadsbolagets fastigheter till 4,3 procent på sina bokförda 

(marknads-) värden per 31 december 2019. 
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Hyresavtalen i OH:s fastighetsportfölj per 31 december 2019 hade en 

genomsnittlig löptid på omkring fem år. Omkring 90 procent av hyresintäkterna 

kom från Offentliga hyresgäster (stat, kommun och landsting). De fem största 

hyresgästerna per 31 december 2019 var Svevia AB, Polismyndigheten, Region 

Värmland, Region Skåne och Borås Stad. Men spridningen på antal hyresgäster är 

god, där de tio största endast står för drygt 11 procent av bolagets samlade 

hyresintäkter. Vakansgraden mätt på hyresvärde är låg, cirka 6 procent. 

Offentliga Hus äger 34 procent i Studentbostäder Sverige. Detta innehav uppkom 

när ett gemensamt bolag bildades för Studentbostäder tillsammans med Amasten 

och Samhällsbyggnadsbolaget som apporterade in fastigheter i det nya bolaget 

mot betalning i nyemitterade aktier. 

De årliga hyresintäkterna i Offentliga Hus per 31 december 2019 uppgick till 461 

miljoner kronor med ett driftnetto om 346 miljoner kronor. Det motsvarar en 

direktavkastning på 4,8 procent före centrala administrationskostnader.  

Offentliga Hus redovisade orealiserade och realiserade värdeförändringar på sina 

fastigheter om 227 miljoner kronor under helåret 2019. Med beaktande av inköpta 

fastigheter under 2019 där tyngdpunkten låg under fjärde kvartalet, motsvarade 

det en värdeökning om drygt 4 procent på fastighetsportföljen. Fastator sålde netto 

fastigheter för omkring 1,1 miljarder kronor till OH under kv4/2019.  

Offentliga Hus har främst investerat utanför de svenska storstadsområdena. Men 

direktavkastningskravet för samhällsfastigheter är lågt även i mindre orter, då 

svenska staten garanterar kommunernas betalningar. Det är bara om lokalerna blir 

vakanta som efterfrågan på den lokala hyresmarknaden får en betydelse. 

Offentliga Hus, Tillväxt i Fastighetsvärde (miljoner kronor) kv4 2017 – kv4 2019: 

 

Källa: Bolagets finansiella rapporter (utfall), Carlsquare (prognos). 
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Det näst största fastighetsbolaget i Fastators portfölj är Point Properties där nio 

lokala centrumfastigheter i södra och mellersta Sverige lagts in. Det senaste 

förvärvet var en centrumfastighet i Motala respektive Trelleborg. Points 

fastighetsbestånd hade ett marknadsvärde på 781 miljoner kronor per 31 

december 2019. 

Det tredje största fastighetsbolaget hos Fastator är Industrisamhället som 

härstammar från Portvakten Industrifastigheter i Ängelholm. Industrisamhället hade 

per 31 december 2019 fastigheter till ett marknadsvärde av 429 miljoner kronor. 

Portföljen omfattar 111 000 kvadratmeter uthyrbar yta. Det innebär att 

fastigheterna i genomsnitt värderas till låga 4 000 kronor per kvadratmeter. 

I Fastators portfölj finns också GenovaFastator Holding, ett bolag som äger 50 

procent i en handelsfastighet om 2 200 kvadratmeter uthyrbar yta i Sickla, Nacka 

kommun sydöst om Stockholm. En detaljplan år under framtagande för omvandling  

till 300 bostäder, men projektet har förskjutits framåt i tiden. Fastator har bokfört 

sitt 50 procentiga innehav till omkring 150 miljoner kronor vilket nästan motsvaras 

av de 140 miljoner kronor som Fastator har förtur till i utdelning från det 

gemensamägda bolaget. Huvuddelen av detta innehav är preferensaktier som 

Fastator redovisar tillsammans med andra finansiella instrument. 

Fastighetsvärde inom Fastator-koncernen fördelar per bolag, 31 december 2019: 

 

Källa: Bolagets finansiella rapporter 

Under tredje kvartalet 2016 köpte Fastator förvaltningsfirman Nordic PM för 14 

miljoner kronor och har idag en ägarandel om 64 procent. Nordic PM redovisade 

intäkter på 101 miljoner kronor och ett resultat efter finansnetto om 3 ½ miljoner 

kronor för räkenskapsåret 2019. Bolaget har Offentliga Hus på sin kundlista. 

Nordic PM förvaltar totalt ca 1,7 miljoner kvadratmeter fastighetsytor från Malmö i 

södra Sverige till Karesuando i norr. 

Fastator anger ett substansvärde om cirka 1,48 miljarder kronor motsvarande 99 

kronor per Fastator-aktie efter utspädning via teckningsoptioner per 31 december 

2019. I detta substansvärde ingår en återläggning av latent skatt med cirka 57 

miljoner kronor, motsvarande 4 kronor per Fastator-aktie. Substansvärdet blir 

alltså cirka 95 kronor per Fastator-aktie efter utspädning och utan återläggning av 

latent skatt. 

  

72%

9%

15%
4%

Offentliga Hus (50%) - 72% Industrisamhället  - 9% Point - 15% GenovaFastator - 4%
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Uppskattad fördelning av Fastators tillgångar per 31 december 2019: 

 

Källa: Bolagets finansiella rapporter, Carlsquare (uppskattningar). 

 

En börsnotering planeras för Offentliga Hus under 2020 och inför denna har en 

ledartrio från Stendörren rekryterats som nu har tillträtt. En utförsäljning av aktier i 

Offentliga Hus skulle ge Fastator möjlighet att diversifiera sin portfölj ytterligare. 

Fastator sköter en stor del av sin finansiering via obligationslån. Under första 

kvartalet 2019 emitterades 200 miljoner kronor utöver de 350 miljoner kronor som 

redan fanns i ett obligationslån, där de senaste räntevillkoren blev 8,5 procent årlig 

ränta. Denna finansieringsstruktur gör att Fastator behöver ställa högre 

avkastningskrav på sina investeringar än exempelvis Samhällsbyggnadsbolaget i 

Norden AB som lånar till i genomsnitt 2,44 procent årlig ränta. Genomsnittsräntan 

för de börsnoterade förvaltande fastighetsbolagen är 1,8 procent. 

Marknaden för Samhällsfastigheter 
Samhällsfastigheter, som är Offentliga Hus huvudmarknad med stat, kommun och 

landsting som hyresgäster ger stabila hyresförhållanden och normalt längre 

löptider på hyreskontrakt, inte sällan fem till tio år. Detta är eftertraktat då ett 

standardhyreskontrakt för kommersiella lokaler i Sverige löper på tre år. Vidare är 

offentliga hyresgäster mer säkra betalare än privata företag, då deras intäkter 

ytterst garanteras av skatteintäkter och statsbidrag. Dessutom tenderar offentliga 

hyresgäster att betala litet högre hyra än privata hyresgäster för jämförbara lokaler. 

Offentliga Hus verkar inom ett segment av Samhällsfastigheter utanför 

storstadsområdena. Det märks om man studerar hyresnivån som ligger på drygt 

900 kronor per kvadratmeter uthyrbar yta och år i OH:s fall. Det kan jämföras med 

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden (SBB) som når cirka 1200 kronor per 

kvadratmeter och år efter övertagande även av Hemfosas fastighetsportfölj.  

Konkurrenter till OH är förutom Samhällsbyggnadsbolaget, Stenvalvet (ett 

institutionsägt fastighetsbolag), Vacse (ägt av några större industriföretags 

pensionsstiftelser) samt Diös och NP3 Fastigheter (i Dalarna och Norrland). De två 

största aktörerna i segmentet Samhällsfastigheter är Vasakronan och Hemsö, men 

dessa bolag är fokuserade till Sveriges storstadsområden och större regionstäder. 

Även Rikshem befinner sig delvis i premiesegmentet inom Samhällsfastigheter 

även om deras huvudsakliga inriktning är bostäder.  

33%

7%
3%

56%

1%

Offentliga Hus - 33% Genova Fastigheter Holding - 7%
Fordringar på intresseföretag mm - 3% Fastators egna fastigheter - 56%
Nordic PM - 1%



 

7 
 

 

UPPDATERING 

FASTATOR 
25 februari 2020 

Dagens låga ränteläge har ökat pensionskapitalets efterfrågan på alla typer av 

fastigheter och inte minst de som till låg risk ger en säker löpande avkastning och 

därmed närmast fungerar ungefär som en obligation med möjlighet till extra 

avkastning. Det har samtidigt pressat ned direktavkastningskravet på 

Samhällsfastigheter till nivåer runt 4 ½-5 procent. I definitionen för Samhälls-

fastigheter har vi lagt in alla typer av offentliga hyresgäster - inte bara vård, skola 

och omsorg utan även till exempel lokaler för polis och brandkår samt kommunala 

förvaltningar. 

Den svenska marknaden är tydligt uppdelad i kommuner med goda respektive 

mindre goda ekonomiska och demografiska tillväxtutsikter. De kapitalstarkaste 

pensionsägda fastighetsbolagen föredrar investeringar i tillväxtkommunerna. 

Skillnaden mellan kommuner med olika tillväxtförutsättningar syns mest i 

fastigheternas restvärde (baserat på antaget driftnetto efter år tio i 

marknadsvärdeskalkylen). På en Samhällsfastighet innebär det högre avkastnings-

krav utanför storstadsområdena. Behovet är samtidigt oftast minst lika stort i 

mindre landsortskommuner och landsting som brottas med stigande pensions-

kostnader, vilket öppnar upp för affärsmöjligheter även där. 

Investment case 
Fastators börsvärde uppgår efter en 53 procentig kursuppgång (!) sedan vårt 

senaste uppdateringstillfälle den 11 november 2019 till 1 703 miljoner kronor. 

Aktien som handlades till 21 procent substansrabatt efter halvårsrapporten den 22 

augusti 2019, värderas nu istället till 23 procent premie på substansvärdet efter 

utspädning och återläggning av latent skatt.   

I genomsnitt handlas de börsnoterade förvaltande fastighetsbolagens bestånd till 

22 procent premie på sina fastighetsvärderingar via sina aktiekurser. Denna 

premie har fördubblats sedan oktober 2019.  

Skillnaden i värderingen mellan fastighetsbolagen är dock stor, där Sagax 

fastigheter handlas till 78 procent premie, medan MaxFastigheter som enda bolag 

handlas till en fastighetsrabatt om 2 procent. Se graf överst på nästa sida, där vi 

har rödmarkerat stapeln för Samhällsbyggnadsbolaget vars fastigheter handlas 

med en implicit premie om 18 procent. Det vore inte orimligt att Offentliga Hus 

skulle kunna handlas med 10 procent premie på sitt fastighetsvärde vid en 

jämförelse. Det som talar för en lägre premie i OH är förutom börsvärdestorlek 

även att SBB har lägre räntekostnader (1,75 procent i årstakt) samt en större 

närvaro i storstäderna. 
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Ranking av fastighetsaktierna från implicit substanspremie eller rabatt på bolagens fastighetsbestånd.             

Kursavstämning per 21 februari 2020: 

 

Källa: Bolagsrapporter och Carlsquare 

 

En uppskattning av den implicita prissättningen på Fastators övriga fastigheter är 

mer utmanande att göra, men vi fastnar för 5 procent implicit premie på dessa 

industri- och centrumfastigheter. Här är Corem och Atrium Ljungberg i någon mån 

ett riktmärke. 

En sammanställning nedan av vårt Bear-, Bas- och Bull-case för Fastators 

justerade substansvärde (om fastigheterna skulle separatnoterade vilket är planen 

för Offentliga Hus). För Offentliga Hus antar vi noll procent fastighetspremie i Bear-

scenariot, 10 procent fastighetspremie Bas-scenariot och 20 procent fastighets-

premie i Bull-scenariot. För Fastators övriga direktägda fastigheter har vi åsatt 5 

procent implicit fastighetsrabatt i Bear-scenariot, 5 procent fastighetspremie i Bas-

scenariot och 15 procent fastighetspremie i Bull-scenariot.  

Vi hamnar då i ett intervall gällande riktkursen för Fastators aktie från 91 kronor i 

Bear-scenariot (tidigare 74 kronor), via 118 kronor i Bas-scenariot (tidigare 91 

kronor) till 145 kronor i Bull-scenariot (tidigare 104 kronor). 

        

  Bear Bas Bull 

Fastator substansvärde (mkr) 1419 1419 1419 

0-20% premie på OH:s fastigheter (mkr) 0 288 575 

5% rabatt till 15% premie på Fastators fastigheter (mkr) -56 56 169 

Justerat substansvärde (mkr) 1363 1763 2163 

Do kronor per aktie 91 118 145 
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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/

