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Första kvartalet bidrog med ökad omsättning till 62,7 miljoner 

kronor (36,3), till stor del hänförligt till förvärv och ökad 

förvaltningsverksamhet i Nordic PM. Värdeförändringar i 

intressebolag och räntekostnader dämpar dock resultatet 

som landar på -21,1 miljoner kronor. Bolaget handlas för när-

varande till en större rabatt, något som bör anses attraktivt 

givet den riskspridda portföljen och stora exponeringen mot 

samhällsfastigheter. 

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 procents direkt-

avkastning. OH utgör cirka 33 procent av Fastators totala portfölj-

värde, 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 annor-

lunda tänk. En relativt hög kostnad för lånat kapital innebär 

samtidigt att investeringarna får ett högre avkastningskrav och blir 

mer opportunistiska. 

Den tidigare substanspremien på 23 procent har vid analystillfället 

bytts till en substansrabatt på drygt 35 procent. Marknaden är 

osäker och fulla effekten av Covid-19 är ännu svårt att utröna men 

vår mening är dock att Fastators riskspridda portfölj och flexibilitet 

i investeringar kommer innebära lägre långsiktig påverkan. 
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Datum: 22 maj 2020 

Analytiker: Johan Hellström, Nils Hellström 

Aktiespararna 

  

Företagsnamn: AB Fastator 

Lista: First North  

Vd: Joachim Kuylenstierna 

Styrelseordförande: Björn Rosengren 

Marknadsvärde: 970 MSEK 

Senast: 69 (22 maj 2020)  

Kort om bolaget: Fastator är ett investmentbolag med 

inriktning mot fastighetssektorn. De största 

posterna i portföljen är dels Fastators helägda 

fastigheter samt hälftenägandet i Offentliga 

Hus. Andra innehav är Point Properties 

(centrumfastigheter), Industrisamhället 

(industrifastigheter) och Nordic PM 

(fastighetsförvaltning).  

  

  

Möjligheter och 

styrkor: 

Marknaden för samhällsfastigheter är stabil 

med långa löptider och staten och 

kommuner som garant. Företagsledningen i 

Fastator har beprövad erfarenhet och goda 

möjligheter att skapa långsiktig tillväxt.  

 

Som ett investmentbolag har bolaget goda 

möjligheter att vara flexibla på markanden 

och utnyttja eventuella undervärderingar på 

fastighetsmarknaden. 

  
Risker och 

svagheter: 

 

 

 

 

 

  

Fastator har relativt höga räntor och är 

beroende av högavkastande investeringar. 

Vidare riskerar Point Properties att påverkas 

till högre grad av Covid-19, då fastigheterna 

är centrumfastigheter inom bland annat 

handel.    
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Investmentbolag inriktat mot fastigheter   

 

Fastator grundades år 2011 av entreprenörerna Joachim 

Kuylenstierna och Mats Lundberg, idag verksamma som VD och 

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 5 

huvudsakliga innehav, beskrivna i mer detalj nedan.  

 

Fastator är ensamma på Stockholmsbörsen som investment-

bolag helt inriktat mot fastigheter. Bolaget utövar ett aktivt 

ägande och ämnar ta positioner som sträcker sig över flera 

sektorer och ett brett geografiskt område. Bolaget har ingen 

uttalad tidshorisont med sitt innehav och ämnar skapa avkastning 

genom ränta, utdelning samt realisationsvinster från innehavs-

bolagen. Bolaget gjorde ett resultat om 483,8 miljoner kronor 

under helåret 2019 (320,2 miljoner kronor 2018).  Fastator har en 

soliditet om 43,9 % och finansierar huvudsakligen verksamheten 

genom eget kapital och obligationslån med en utestående volym 

om 700 miljoner kronor i säkerställda obligationer.  Fastator har 

fem huvudsakliga innehav vilket beskrivs i mer detalj nedan.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fastators affärsidé. 

Källa: Fastator  
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Stabilt kvartal inleder turbulent 2020 

Fastator rapporterar intäkter om 62,7 miljoner kronor under 

första kvartal 2020, att jämföra med 36,7 miljoner kronor 

motsvarande period 2019. Merparten av denna ökning härleds till 

intäkter från förvärv av fastigheter under 2019 samt en omsätt-

ningsökning på 19,1 miljoner kronor i det helägda förvaltnings-

bolaget Nordic PM. 

 

Fastator anger ett substansvärde på 1,4 miljarder kronor per 

2020-03-31, vilket justerat för utspädning innebär ett substans-

värde per aktie om 95,10 kronor. Detta innebär en minskning 

med omkring 18,9 miljoner kronor sedan 2019-12-31 då 

substansvärdet per aktie var 96,4 kronor. Resultat från 

intressebolag uppgår till -8,8 miljoner kronor, från 29,2 miljoner 

kronor motsvarande period 2019. Vidare gör moderbolaget ett 

resultat, före skatt, på -21,1 miljoner kronor för perioden, ner från 

112,3 miljoner kronor motsvarade period 2019. En stor del av 

minskningen är hänförlig till värdeförändringar i intressebolag.  

 

Samtidigt har Fastator under kvartalet tagit positioner i noterade 

fastighetsbolag om 59,3 miljoner kronor med orealiserade värde-

förändringar på 2,1 miljoner kronor. Bolaget utnyttjar vad de 

anser vara en låg värdering på aktiemarknaden genom att 

investera i aktier med hög omsättning och som bidrar med frek-

vent kassaflöde.  

 

Sammanfattat kan kvartalet beskrivas som relativt stabilt, där 

större omsättningsökningar i Nordic PM är ljuspunkten i en 

period där värdeförändringar i innehav dämpat resultatet.  

 

Offentliga Hus i Norden AB  

 

Grunden till Fastator finns i bolaget Offentliga Hus i Norden AB 

(Offentliga Hus) som sedan 2014 är hälftenägt tillsammans med 

Offentliga Nordic Property Holding SARL. Offentliga Hus är i 

dagsläget Fastators största innehav. Offentliga Hus har sedan 

starten 2011 byggt upp en portfölj om 217 fastigheter på 137 

orter med ett marknadsvärde om 7,3 miljarder kronor (per 2020-

03-31) och 320,1 miljoner kronor i hyresintäkter under 2019 (per 

2019-12-31). Offentliga Hus har kommunicerat intentionen att 

börsnotera bolaget under 2020, en ambition som än så länge 

kvarstår trots påverkan från Covid-19.  

 

I slutet av maj annonserades ett förvärv med Fagersta kommun 

om förvärv av 2 fastigheter med värde om 20,1 miljoner kronor. 

Vidare tecknades i samband med förvärvet ett 25-årigt hyresavtal 

beträffande samtliga hus mellan Offentliga Hus och Fagersta 

kommun.  

Offentliga Hus, Fastators största innehav.  

Källa: Offentliga Hus 
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Offentliga Hus äger, förvaltar och utvecklar samhällsfastigheter 

med det offentliga som hyresgäst. Detta kan handla om att 

restaurera, rusta upp och bygga om fastigheter för att 

effektivisera användandet. Vidare är bolaget långsiktiga sam-

arbetspartners som ansvarar för underhåll av fastigheterna. 

Offentliga Hus är aktiva inom tre huvudsakliga fastighetssegment; 

förvaltning, skola och vård & omsorg. Offentliga Hus har sett stark 

tillväxt de senaste åren, med en genomsnittlig årlig tillväxt i nya 

fastigheter om 31 procent mellan 2012 och 2017, och en 74% 

ökning 2018 till 2019. Förvärven under 2018 uppgick till omkring 

1,3 miljarder kronor och under 2019 till 3,2 miljarder kronor.  

 

Merparten av Offentliga Hus fastighetsportfölj innehåller hyres-

kontrakt med löptider med en genomsnittlig löptid om 5 år (per 

2019-12-31). Hyresgästerna utgörs främst av kommuner, 

regioner, staten samt annan verksamhet indirekt finansierat av 

dessa. Exempel på större hyresgäster till Offentliga Hus är Svevia 

AB, Polismyndigheten och Region Värmland. Offentliga Hus 

fastighetsportfölj har en uthyrningsgrad om 94 procent. Hyres-

intäkter under 2019 uppgick till 320,1 miljoner kronor, en ökning 

från 208 miljoner kronor under 2018. Offentliga Hus rapporterar 

ett stabilt första kvartal, där intäkter ökar drygt 73 procent till 

120,6 miljoner kronor och förvaltningsresultat ökar över 100% till 

21,8 miljoner kronor. Två förvärv skedde även under perioden, 

med ett samlat fastighetsvärde på 257 miljoner kronor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Offentliga Hus äger 34,4 procent av bolaget Studentbostäder i 

Sverige AB (Studentbostäder), som äger och förvaltar 

studentbostäder runt om i Sverige. Under 2016 förvärvade 

Offentliga Hus en portfölj om 15 studentlägenheter som under 

2018 slogs samman med Amasten och Samhällsbyggnads-

bolaget till Studentbostäder. 

Portföljfördelning Offentliga Hus 

Källa: Offentliga Hus  

Fastighetsvärde i Offentliga Hus, miljarder kronor. 

Källa: Offentliga Hus.  
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Studentbostäders hyresintäkter under 2019 uppgick till 102 

miljoner kronor och ett resultat på 78 miljoner. Driftnettot för 

Offentliga Hus uppgick år 2019 till 212,4 miljoner kronor, en 38 

procentig ökning från 2018. Förvaltningsresultatet för 2019 upp-

gick till 175,9 miljoner kronor, från 113 miljoner 2018. Under 2019 

förvärvades totalt 16 fastigheter, där merparten inträffade under 

det fjärde kvartalet. Tyngdpunkten för investeringarna är orter 

utanför storstadsområdena där affärer är lättar och avkastnings-

kraven är låga, då staten garanterar kommunens betalningar.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Point Properties  
Efter Offentliga Hus är Point Properties det största fastighets-

bolaget i Fastators portfölj. Point Properties etablerades av 

Fastator i mars 2019 och Fastator äger 100 procent av bolaget. 

Point Properties inriktar sig mot centrumfastigheter, med mål-

sättning att skapa förutsättningar för livskraftiga och attraktiva 

stadskärnor. Fastigheterna förvärvas för att sedan långsiktigt 

utvecklas och restaureras för att möta förändrade framtida 

konsumentbeteenden och demografiska förändringar som kräver 

tillgängliga, centralt belägna fastigheter. Point Properties portfölj 

består av 11 fastigheter, belägna i mellersta och södra Sverige. 

Hyresintäkter till Point Properties under de 5 månader de varit 

aktiva under 2019 uppgår till 24,5 miljoner kronor, med ett 

driftnetto om 14,2 miljoner kronor.  

 

Point Properties portfölj har ett fastighetsvärde om 781 miljoner 

kronor, per 2019-12-31. Point Properties konceptet utgår i att ta 

ett helhetsgrepp kring handel, boende och samhällsservice och 

därmed skapa levande och attraktiva stadskärnor. 

Finansiell utveckling Offentliga Hus, 2015-Q1 2020.  

Källa: Offentliga Hus  

Point Properties, Fastators näst största innehav. 

Källa: Point Properties 

Point Properties pilotprojekt i Motala.  

Källa: Point Properties 
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Point Properties är den delen av Fastators innehav där risken för 

påverkan av Covid-19 bedöms störst, men bolaget rapporterar 

ännu inga väsentliga effekter av myndigheternas restriktioner. 

Det är ännu tidigt att utröna fulla omfattningen av Covid-19, men 

bolaget belyser att tät dialog förs med hyresgäster där man hittar 

alternativa lösningar om det skulle krävas. Point Properties 

rapporterar in 18 miljoner kronor i hyresintäkter för perioden, 

med ett driftnetto på 8,4 miljoner kronor och ett förvaltnings-

resultat om 6,7 miljoner.  

 

Industrisamhället  

Industrisamhället är Fastators tredje största innehav, ett 

fastighetsbolag inriktat mot logistik- och industrifastigheter. 

Industrisamhället har existerat sedan 1970-talet och ägs sedan 

2018 helt av Fastator. Industrisamhället fokuserar på stadsnära 

industriområden och har ett fastighetsvärde på 429,4 miljoner 

kronor, per 2019-12-31. Fastighetsvärdet förväntas öka kraftigt 

då avtal om förvärv av 31 fastigheter ingåtts under fjärde kvartalet 

2019, vilket ökar fastighetsvärdet till omkring 1,1 miljarder kronor 

om icke tillträdda fastigheter räknas in.  Bolaget har börjat en 

geografisk spridning, från att tidigare varit koncentrerat i södra 

Sverige. Industrisamhället hade ett förvaltnings-resultat på 28,2 

miljoner kronor under 2019.  

 

GenovaFastator Holding 
Fastator äger därtill 50 procent av GenovaFastator Holding AB 

(GenovaFastator). GenovaFastator äger en handelsfastighet om 

2200 kvm 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 trettio vånings bostadshus med 

utrymme för omkring 300 bostäder. GenovaFastator innehar ett 

fastighetsvärde om 205 miljoner kronor med ett förvaltnings-

resultat om 3,1 miljoner kronor. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

Industrisamhället, Fastators tredje största innehav.  

Källa: Industrisamhället  

GenovaFastator, handelsfastighet i Nacka ägt till 

50% av Fastator.   

Källa: Fastator  

Fastighetsvärde inom Fastator-koncernen per bolag  

Siffror per 2019-12-31.  

Källa: Fastator  
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Nordic PM  
Sedan 2016 äger Fastator 64 procent av Nordic PM. Nordic PM 

är ett tjänsteföretag aktivt inom förvaltning, uthyrning, utveckling 

och transaktioner kopplade till fastigheter och lokaler. Bolaget 

förvaltar fastigheter i hela landet och har ambitionen att bli ett av 

de största fastighetsförvaltningsbolagen i Sverige. Genom sitt 

ägande av Nordic PM har Fastator möjlighet att erbjuda en 

effektivt prissatt förvaltningstjänst till alla bolag inom Fastator-

koncernen. Nordic PM hade en omsättning om 101,4 miljoner 

kronor under 2019, upp från 79,3 miljoner under 2018, och 

gjorde ett resultat på 4,4 miljoner kronor. Nordic PM förvaltar 

bland annat fastigheter åt Offentliga Hus. Första kvartalet 2020 

rapporterar Nordic PM in en omsättning på strax över 40 miljoner 

kronor, en ökning med 19,1 miljoner kronor.  

  

Investment Case 
Fastators börsvärde har sedan förra analystillfället (25/2) sjunkit 

från 1703 miljoner kronor till 878 miljoner, en minskning med 

omkring 48 procent. Från att ha handlats till en 23 procent premie 

på substansvärdet vid förra analysen så handlas nu bolaget till en 

substansrabatt på drygt 35 procent. Viktigt att notera är att på-

verkan på jämförbara fastighetsbolag är stor, då gruppen gått 

från att majoriteten handlas till premie till att merparten handlas 

till en rabatt. De bolag som handlas till högst premie är överlag 

fastighetsbolag inriktade mot bostäder eller logistikfastigheter, 

två segment vilka antas påverkas i mer begränsad omfattning av 

rådande ekonomiska situation. De bolag vars rabatt är störst är i 

hög grad exponerade mot kommersiella fastigheter som 

potentiellt har och kommer påverkas i högre grad av covid-19, 

som exempelvis köpcentrum och hotellfastigheter. 
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Nordic PM, fastighetsförvaltningsbolag i Fastators portfölj.    

Källa: Nordic PM   

Substanspremier/rabatter per 2020-05-15.    

Källa: Bolagens rapporter/Börsdata 
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Medianen för jämförelsegruppen är en 14 procentig substans-

rabatt och vi anser att det finns goda anledningar till att Fastator 

bör handlas till en rabatt minst i linje med denna median. 

 

Offentliga Hus bestånd liknar i stort Samhällsbyggnadsbolagets 

(SBB), vars nuvarande substansrabatt är 24 procent. SBB har 

dock uppvisat större kurssvängningar till följd av turbulensen 

omgärdande bolagsledningen samt en eventuell sänkning av 

kreditbetyget. Tidigare analyser har utgått från en premie lägre 

än SBB på grund av dess högre börsvärde och lägre ränte-

kostnader, men till följd av de anledningarna ovan använder 

justerar vi värderingen positivt från SBB i ett bassccenario. Andra 

konkurrenter, som exempelvis Brinova, handlas mellan en 

substanspremie på 10 procent och en substansrabatt på upp till 

25 procent. Beaktandes Offentliga Hus fastighetsbestånd med 

genomsnittliga löptider på hyresavtal omkring 5 år och staten 

som hyresgarant innebär att vi utgår därmed från att en lägre 

substansrabatt är fullt berättigad. Vi sätter en rabatt på 15 

procent, ungefär mellan jämförbara konkurrenter, som vårt bear-

scenario, 5 procent rabatt i bas-scenariot och 5 procent premie i 

bull-scenariot.  

 

För Fastators övriga fastigheter används bland annat Corem som 

ett riktmärke för Industrisamhällets fastigheter och Atrium 

Ljungberg för Point Properties fastigheter. Corem handlas till en 

dryg 10 procentig rabatt för närvarande, medan Atrium 

Ljungberg handlas till ungefär 38 procentig rabatt. Vi antar en 5 

procentig rabatt i ett bull scenario, ett bas-scenario som utgår 

från en 10 procentig rabatt, likt Corem, medan bear scenariot 

antar vi 30 procent rabatt, vilket motsvarar ungefär de hårdast 

drabbade kommersiella fastighetsaktörerna.  

  BEAR BAS BULL 

Substansvärde 1421 1421 1421 

15, 5 och 5 procent rabatt/premie, OH -436 -145 145 

30, 15 och 5 procent rabatt, direktägda fastigheter -316 -105 -53 

Justerat substansvärde 669 1170 1368 

Riktkurs 45 78 101 
Uppsida senast betalda (69) -35%   13%   46% 

 

 

Till följd av den stora osäkerheten på marknaden till följd av Covid-

19 antar vi att Fastator kommer fortsätta värderas till substansrabatt 

kommande tiden. Aktien värderas därtill relativt kortsiktigt och vi 

ser goda möjligheter till högre uppsida på längre sikt. Det är värt att 

poängtera att Fastator är ett investmentbolag vilket innebär högre 

flexibilitet i osäkra tider och detta bör ses som en fördel för bolaget.   

 

 

Källa: Analysguiden 
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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. 

Analytikerna Johan Hellström och Nils Hellström äger inte och får heller 

inte äga aktier i det analyserade bolaget. 

Ansvarig analytiker: Johan Hellström, Nils Hellström  

 

 

http://www.aktiespararna.se/

