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UPPDRAGSANALYS 

Kassa i miljardklassen 

inför nya investeringar  

Affärsmodellen bevisad med sålt Offentliga Hus  

Efter börsnoteringen av Offentliga Hus under det tredje kvartalet har 

Fastator nu sålt sina aktier i bolaget till Samhällsbyggnadsbolaget. 

Försäljningen genomfördes till ett pris om 15,4 kronor per aktie, 

vilket erlades till 70% kontant och resterade genom D-aktier i Sam-

hällsbyggnadsbolaget. Detta innebär en total köpeskilling på strax 

över 1 miljard kronor. Försäljningen innebär inte bara ett stort 

kapitaltillskott och god avkastning på investeringen utan fungerar 

även som bevis för Fastators affärsidé. Offentliga Hus grundades 

2011 och genom långsiktigt värdeskapande förvaltning och sedan 

avyttring påvisar Fastator sin konkurrenskraftiga position som ett 

investmentbolag inom fastighetssektorn.   

Nya finansiella mål och höjd utdelning 

I samband med bokslutet har bolaget uppdaterat de finansiella 

målen, utdelningspolicyn samt bolagets mission, vision och affärsidé. 

Målsättningen är att på årsbasis uppnå ett resultat som överstiger 4 

kr per aktie, vilket innebär en 36 procentig ökning från förra årets 

resultat på 2,94 kr/aktie. Detta hade inneburit en P/E värdering till 

dagens kurs om cirka 5,6, vilket är lägre än snittet för branschen. 

Bolaget föreslår i rapporten en kontant utdelning på 0,65 kr per aktie 

som ämnar öka stabilt med tiden, i kombination med sak-utdelningar 

av engångskaraktär i noterade innehavsbolag.  Affärsidén och bolag-

ets mission och vision har förtydligats och reflekterar tydligare den 

unika rollen Fastator har som ett investmentbolag inom fastighets-

sektorn, där ett fokus finns på att hitta fastighetsrelaterade makro-

trender och nischer där goda tillväxtmöjligheter finns.  

Stor aktivitet i Point Properties  

Innehavsbolaget Point Properties har under kvartalet utsett Magnus 

Åkesson till ny vd, som tillträdde denna roll den första februari i år. 

Med en bakgrund i flertalet ledande bolag inom förvaltning och 

projektutveckling har han ett utpräglat fokus på centrumanlägg-

ningar, vilket passar väl in i bolagets fokus. Point Properties har 

under kvartalet fått ett bifall från Bollnäs Kommun om en ny 

detaljplan där två centrumgallerior i staden kommer bebyggas med 

totalt 184 lägenheter. Därtill har bolaget förvärvat och tillträtt en 

centrumfastighet i Örnsköldsvik samt fått planbesked för hela 444 

lägenheter i tre olika orter. Innehavsbolaget avslutar 2020 med ett 

driftnetto på tolvmånadersbasis på 55 miljoner kronor och ett 

förvaltningsresultat på 31,6 miljoner kronor (18,9).   
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Källa: Refinitiv  

 

Källa: Bolaget, Analysguiden 

Prognoser & Nyckeltal, mkr

2019 2020 2021P 2022P

Omsättning 218 263 302 347

Rörelseres. (ebit) 584 334 365 380

Resultat f. skatt 530 272 315 330

Nettoresultat 484 214 265 280

Vinst per aktie 6,45 kr 2,94 kr 3,44 kr 3,64 kr

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

Omsättningstillväxt 95,0% 20,6% 12,2% 14,9%

Rörelsemarginal 66,0% 126,9% 120,9% 109,5%

P/e-tal 3,44 7,55 6,45 6,11

EV/ebit 3,8 6,7 6,1 5,9

EV/omsättning 10,30 8,53 7,43 6,47

Kursutveckling senaste året 
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Investeringstes 

Knut Pousette ny vd från första februari  

Bolaget meddelade i slutet av året att Knut Pousette rekryterats som 

ny vd för Fastator med start första februari i år. Joachim Kuylen-

stierna kommer gå över till en renodlad affärsutvecklingsroll med ett 

fortsatt fokus på att identifiera affärsmöjligheter för bolaget. Knut 

Pousette har en bakgrund som bland annat vd för fastighet-

skoncernen Kvalitena och i styrelsen för Stendörren Fastigheter och 

D. Carnegie. Främsta prioriteten framhålls initialt som att fokusera 

på att färdigställa listbytesprocessen, där Fastator nu blickar mot 

Nasdaq Stockholms huvudmarknad.  

Ökat substansvärde och stark kassa  

Fastator lämnar 2020 med ett substansvärde per aktie på 21,39 kr, 

upp från 19,27 kronor året innan. På årsbasis uppgår omsättningen 

till 263,2 miljoner kronor (218,4) och man rapporterar ett 

rörelseresultat på 333,7 miljoner kronor (584,3). Det minskade 

resultatet är främst hänförligt till lägre värdeförändringar på 

fastigheter jämfört med förra året. Periodens resultat uppgår till 

214,4 miljoner kronor (483,8). Efter 5:1 aktiespliten som 

genomfördes i januari handlas aktien i skrivande stund till omkring 

22 kronor aktien, vilket motsvarar en premie på cirka 4 procent mot 

substansvärdet på 21,4 kronor. Värt att notera är att efter 

försäljningen av Offentliga Hus uppgår likvida medel för omkring 34 

procent av substansvärdet, vilket bäddar för nya investeringar i 

närtid.  

Ökande substansvärde driver värdering 

Vid vår tidigare analys såg vi potential för en substanspremie på 15 

procent, baserat främst på resonemanget kring bolagets mer snabb-

rörliga roll som investmentbolag. Riktkursen sattes där till 125–130 

kronor, vilket efter aktiespliten motsvarar ett värde på 25–26 kronor 

per aktie. Vid analystillfället handlas aktien till en substanspremie på 

cirka 4 procent, ner från 5,5 procent vid förra analystillfället.  

Tillväxten i substansvärdet per aktie mellan 2017 och 2020 uppgår 

till cirka 37 procent per år. Ställer vi ner den till 30 procent i 

säkerhetssyfte ser vi ett substansvärde per aktie vid årets slut på 27,8 

kr per aktie. Bibehållet antagande om en fortsatt premievärdering, 

likt den som aktien handlas till nu, så innebär det ett aktievärde på 29 

kr vid årets slut.  Vi justerar därmed riktkursintervallet till 25–29 

kronor på 12–18 månaders sikt. Vi ser fortsatt att en högre premie-

värdering är tänkbar på längre sikt i takt med nya investeringar 

tillkommer och innehavsbolagen växer, men en sådan uppvärdering 

ser lite längre bort ut i dagsläget. Vi ser störst risk i fortsatt negativ 

Covid-19 påverkan, högre finansiella kostnader samt uteblivna nya 

större investeringar.   

Stor kassa inför nya investeringar 
Innehavsbolagens totala värde uppgår till 2617 miljoner 

kronor, där kassan uppgår till 879 miljoner kronor.   

 

Källa: Bolaget 

 

Kraftigt ökande substansvärde 
Substansvärde per aktie 2018–2022, efter full utspädning.  

 

Källa: Bolaget, Analysguidens prognoser 

Handlas till en liten premie  
Substanspremie/rabatt för ett urval fastighetsbolag.  

 

 

Källa: Bolagens finansiella rapporter 
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Om Fastator 

Fastator grundades år 2011 av entreprenörerna Joachim Kuyl-

enstierna och Mats Lundberg, idag verksamma som affärsutvecklare 

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 är ensamma på Stockholmsbörsen som investmentbolag 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 innehavsbolagen. Bolaget gjorde ett resultat 

om 214,4 miljoner kronor under helåret 2020 (483,8 miljoner kronor 

2019). Fastator har en soliditet om 47,1 % och finansierar huvud-

sakligen verksamheten genom eget kapital och obligationslån med en 

utestående volym om 978,7 miljoner kronor. Fastator har idag fem 

huvudsakliga innehav vilket beskrivs i mer detalj nedan. Grunden till 

Fastator finns i bolaget Offentliga Hus i Norden AB (Offentliga Hus) 

som sedan 2014 varit hälftenägt tillsammans med Offentliga Nordic 

Property Holding SARL. Under tredje kvartalet 2020 genomfördes en 

framgångsrik börsnotering av bolaget och Fastator sålde av sina 

återstående aktier i Offentliga Hus till Samhällsbyggnadsbolaget i 

Norden i slutet av december. Köpeskillingen uppgick till 1040 

miljoner kronor, där 70 procent betalades kontant och resterade 

genom D-aktier i Samhälls-byggnadsbolaget.  

Point Properties  

Point Properties är idag det största innehavet i Fastators portfölj. 

Point Properties etablerades av Fastator i mars 2019 och är helägt av 

bolaget. Point Properties inriktar sig mot centrumfastigheter, med 

målsättning att skapa förutsättningar för livskraftiga och attraktiva 

stadskärnor. Fastigheterna förvärvas för att sedan långsiktigt 

utvecklas för att möta förändrade framtida konsumentbeteenden och 

demografiska förändringar som kräver tillgängliga, centralt belägna 

fastigheter. Point Properties portfölj innehåller idag ett tiotal 

fastigheter, belägna i mellersta och södra Sverige. Intjänings-

förmågan hos Point Properties vid årets slut uppgår till 107 miljoner 

kronor i hyresintäkter med ett driftnetto på 55 miljoner kronor. Man 

rapporterar ett resultat sista kvartalet på 18,6 miljoner kronor och ett 

totalt fastighetsvärde på 1,1 miljarder kronor. Under kvartalet har 

bolaget förvärvat 49 procent av ett fastighetsbolag i Göteborg med en 

parkeringsanläggning till ett underliggande fastighetsvärde på 65 

miljoner kronor. Man fick därtill i början på februari planbesked för 

444 lägenheter om cirka 30 000 kvm i Motala, Bollnäs och Trelleborg. 

Byggstart beräknas till oktober 2021.   

Investmentbolag inom fastigheter 
Bolagets affärsidé är att skapa värde genom utvecklandet 

och drivandet av bolag inom nya fastighetsrelaterade 

segment i Sverige. Genom att identifera dessa trender kan 

bolaget omsätta det i lönsamma och hållbara 

fastighetsrelaterade bolag.  

 

Källa: Bolaget 

 

Offentliga Hus nu börsnoterat 
Fastator grundade Offentliga Hus 2011, vilket nu tagits till 

börsen och sålts för en total köpeskilling om 1040 miljoner 

kronor.   

 

Källa: Bolaget 

Skapar livskraftiga stadskärnor 
Point Properties har som mål att förvandla centrum-

fastigheter till livskraftiga och attraktiva stadskärnor, med 

en blandning av bostäder och handel 

 

Kvarteret Valfisken, Trelleborg. Källa: Bolaget 
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Företagsparken 

Företagsparken, tidigare Industrisamhället, är Fastators tredje 

största innehav. Bolaget är ett fastighetsbolag inriktat mot logistik- 

och industrifastigheter och har existerat sedan 1970-talet. Under 

slutet av 2020 har 100 procent av aktierna i Företagsparken 

förvärvats av bolaget Nordact, vilket innebär att Fastators ägande i 

bolaget minskat till 50 procent. Företagsparken fokuserar på 

stadsnära industriområden och har ett fastighetsvärde på 800 

miljoner kronor, per 2020-12-31. Inräknat avtalade fastighetsförvärv 

så uppgår fastighetsvärdet till hela 1,4 miljarder kronor. Företags-

parken rapporterar ett resultat sista kvartalet på 27,8 miljoner kronor 

(28,2) och ett förvaltningsresultat på 8,2 miljoner kronor (10,2).  

Fastator uppgav i höstas att Företagsparken inom två år kommer vara 

lika stort som Offentliga Hus, vilket implicerar en mycket stark 

tillväxt kommande två år. Bolaget har idag en uthyrningsbar yta på 

cirka 130 000 kvm. Bolaget har även påbörjat en geografisk 

expansion från södra Sverige och finns nu även på flera platser i 

mellersta Sverige. Företagsparken leds av vd Joakim Orthén, med 

stor erfarenhet från fastighetsbranschen, och styrelseordförande Leif 

Östling, en av Sveriges mest erfarna industriledare.  

Studentbostäder i Sverige 

Under sommaren 2020 förvärvade Fastator 34 procent av aktierna i 

Studentbostäder i Sverige. Bolaget grundades 2018 genom en 

sammanslagning av tre fastighetsbolags studentportföljer med ett 

initialt fastighetsvärde om 890 miljoner kronor. Idag uppgår 

fastighetsvärdet till 3,5 miljarder kronor. 

Bolaget har som syfte att ta ett helhetsgrepp kring studentbostäder i 

hela landet. Bolaget äger, förvaltar och utvecklar studentbostäder 

med ett fokus på långsiktiga partnerskap med kommuner, landsting 

och högskolor. Målsättning är att förvandla bolaget till Sveriges 

största student-bostadsbolag, med ett fokus på digitaliserad 

förvaltning och kontinuerlig vidareutveckling av beståndet.   

Man rapporterar ett resultat sista kvartalet på 81,1 miljoner kronor. 

I december slutfördes samgående med Prime Living och Fastators 

ägarandel i bolaget uppgår nu till 20,6 procent och bolaget handlas 

nu på First North Stockholm. Studentbostäder genomförde en riktad 

nyemission i december där Fastator deltog med 60 miljoner kronor, 

vilket tillförde bolaget totalt 250 miljoner kronor innan kostnader.  

 

Ett fokus på försörjningskedjor 
Företagsparken fokuserar på stadsnära logistik och 

industrifastigheter.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Källa: Bolaget  

 
 

 

 

 

 

 

Kraftig tillväxt i studentbostäder  
En av bolagets senaste förvärv är Studentbostäder i Sverige 

AB, som växt kraftigt de senaste åren. Bolaget är sedan 

november nu noterat på börsen efter samgående med 

Prime Living. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Källa: Bolaget  
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GenovaFastator Holding 

Fastator äger 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 har ett fastighetsvärde om 

205 miljoner kronor med ett förvaltningsresultat senaste kvartalet på 

4,6 miljoner kronor.  

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. Under 

2020 rapporterar Nordic PM en omsättning på 157,9 miljoner kronor 

(101,4), ett förvaltningsresultat på 4,4 miljoner kronor (6,7) och ett 

resultat på 1,3 miljoner kronor (1,3). Bolaget leds av Jeanette Öhrn 

och sysselsätter idag ca 100 personer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Handelsfastighet med stora planer 
GenovaFastator äger en handelsfastighet om 2200 kvm i 

Nacka Kommun, med långsiktiga planer om att bygga ett 

trettio vånings bostadshus. 

 

Källa: Bolaget 

Kraftigt växande förvaltningsbolag 
Nordic PM tillhandahåller effektiv och prisvärd förvaltning och 

har växt kraftigt de senaste åren, till en omsättning på 157,9 

miljoner kronor 2020.  

 

Källa: Bolaget 
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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 Nils Hellström och Johan Hellström äger inte och får heller 

inte äga aktier i det analyserade bolaget. 

 

Ansvarig analytiker: 

Nils Hellström och Johan Hellström  

 


