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Fastpartner uppnådde redan första kvartalet det sedan en 

tid uppsatta målet om 950 mkr i årligt förvaltningsresultat i 

slutet av 2020. Nya mål kommer att presenteras när 

marknadsläget stabiliserats.  

Fastpartner har begränsad exponering mot de hyresgäster 

som drabbats hårdast av covid-19. Hit hör hotell, 

restauranger och detaljhandel. 

Fastpartner har under ledning av Sven-Olof Johansson gått från 

ett bolag i rekonstruktion under 1990-talet till ett snabbväxande 

börsnoterat fastighetsbolag. Fastighetsportföljen har sin 

tyngdpunkt i Stockholmsregionen vilket ytterligare befästs efter 

förvärv av främst kontorsfastigheter i Solna.  

Den typiska fastigheten är en produktions-, kontors-, samhälls-, 

eller handelsfastighet. Strategin har varit att kombinera 

högavkastande fastigheter och relativt låg konjunkturrisk med en 

attraktiv lånefinansiering.  

Under kvartalet ökade hyresintäkterna med 13% till 448 mkr, 

driftnettot med 18% till 306 mkr, vilket gav en överskottsgrad på 

68%, bland de högsta i sektorn. Fastigheternas marknadsvärde 

uppgår nu till 30 mdkr. Vi håller våra estimat för Fastpartner 

oförändrade och upprepar vår riktkurs SEK 100 för aktien. 

 

 

 

 

 

  

Utfall och prognoser, basscenario

MSEK 2017 2018 2019 2020P 2021P

Hyresintäkter 1 349 1 451 1 687 1 893 2 055

Driftnetto 936 982 1 173 1 282 1 392

Resultat före skatt 1 728 2 111 3 831 1 649 1 377

Resultat per aktie, kr 8,0 10,0 17,4 7,2 6,0

P/E-tal n/a 7,0 4,0 9,7 11,7

Nettoskuld 10 978 11 481 13 395 14 895 16 395

Eget kapital 7 607 9 114 12 632 13 578 14 289

Källa: Fastpartner (utfall) och Analysguiden (prognoser)
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Datum: 14 maj 2020 

Analytiker: Thomas Nilsson 

  

Företagsnamn: Fastpartner AB 

Lista: Nasdaq Stockholm 

Vd: Sven-Olof Johansson 

Styrelseordförande: Peter Carlsson 

Marknadsvärde: 13 561 mkr 

Senast: 67,00 kr 

Kort om bolaget: Fastpartner börsnoterades 1994 och två år 

senare blev Sven-Olof Johansson 

huvudägare. Bolagets inriktning är i 

huvudsak varit kontor-, handels-, samhälls-, 

och logistikfastigheter främst i 

Stockholmsförorter, men även i övriga 

Sverige med tyngdpunkt i Göteborg och 

Gävle. Bolaget vill växa vidare men har varit 

selektiva, givet dagens höga fastighetspriser 

och låga avkastningsnivåer. Istället har man 

genomfört projekt i det egna beståndet. 

Under 2011 gjorde Fastpartner ett större 

förvärv av fem stadsdelscentrum i 

Stockholms Stads förorter (Tensta, Rinkeby, 

Bredäng, Hässelby Gård och Älvsjö 

Centrum) för ca 450 mkr. Senare har andra 

lokala centrumhandelsfastigheter köpts i 

Vallentuna Centrum och Lidingö Galleria. 

  

  

Möjligheter och 

styrkor: 

Genom många bra affärer samt uthyrning 

och förädlingsprojekt har Fastpartner byggt 

sitt fastighetsbestånd successivt till att 

generera ett allt bättre kassaflöde. 

Fastighetsportföljen har en sammansättning 

av hyresgäster och verksamhet som ger en 

ganska låg konjunkturkänslighet. Med ca 

80% av fastighetsvärdet i 

Stockholmsregionen finns dessutom 

alternativa användningsområden.  

  
Risker och 

svagheter: 

 

 

 

 

 

  

Stigande ränta och stigande 

avkastningskrav på fastigheter skulle 

innebära lägre försäljningsvärde på 

fastigheterna och därmed vinstmarginaler 

för bolagets del. Dessutom är beroendet 

av bolagets huvudägare och grundare 

stort. 

 

  

  

Värdering: Bear Bas Bull  

 78 kr 100 kr 122 kr  

     

 



 

3 

 

ANALYSGUIDEN 
UPPDRAGSANALYS 

Uppdatering 

Fastpartner 

14 maj 2020 

Fastpartner som investering 
Bakgrund 

Fastpartner börsnoterades 1994 och två år senare blev Sven-Olof Johansson 

huvudägare. Bolagets inriktning har i huvudsak varit kontor-, handels-, samhälls-, 

industri-, och logistikfastigheter främst i Stockholmsförorter, men även i övriga 

Sverige med tyngdpunkt i Göteborg och Gävle. Dessutom har ett antal industri- 

och logistikfastigheter med långa hyreskontrakt främst i södra Sverige har köpts 

in. Bolaget vill växa vidare men har varit selektiva, givet dagens höga 

fastighetspriser och låga avkastningsnivåer. Istället har man genomfört projekt i 

det egna beståndet. Under 2011 gjorde Fastpartner ett större förvärv av fem 

stadsdelscentrum i Stockholms Stads förorter (Tensta, Rinkeby, Bredäng, 

Hässelby Gård och Älvsjö Centrum) för ca 450 mkr. Senare har andra lokala 

centrumhandelsfastigheter köpts i Vallentuna Centrum och Lidingö Galleria.  

Under åren 2012 – 2015 förbättrades Fastpartners förvaltningsresultat markant. 

Det berodde på att varje nytt fastighetsförvärv stärkte kassaflödet markant och 

med allt bättre marginaler när de svenska marknadsräntorna samtidigt sjönk. 

Förvärven har förskjutit tyngdpunkten i Fastpartners fastighetsportfölj allt mer mot 

Stockholmsregionen som idag står för 80% av hyresvärdet. Juvelen i beståndet är 

Åhlénsfastigheten vid Östermalmstorg i Stockholm med ett fastighetsvärde på ca 

1,1 mdkr. Den värdemässigt största fastigheten i portföljen är Solna Port i 

Frösunda, Solna som köptes i december 2018 för 1,95 mdkr. Idag äger 

Fastpartner fastigheter till ett värde på ca 30 mdkr. 

 

Finansiella mål 

Det finansiella målet för slutet av 2020 att nå ett rullande årligt förvaltningsresultat 

på 950 mkr är redan uppnått. Från bolagets sida avvaktar man i och med covid-19 

till i höst med att komma ut med nya finansiella mål. Man har tidigare sagt att man 

över tid vill växa förvaltningsresultatet med i storleksordningen 10% per år. Dock 

vill man inte gå upp i belåning utan ligga kvar kring nivån 50%, vilket är i linje med 

det nya mål för belåningsgraden som bolagets styrelse nyligen antog. Detta ger 

en budget på strax över en miljard som bolaget kan investera i antingen nya 

fastigheter eller i befintligt bestånd. Bolaget har även emitterat D-aktier under 

2019 för att stärka bolagets soliditet, vilket ska möjliggöra en investment grade-

rating på bolagets obligationer. Man hoppas uppnå denna bättre rating från 

kreditinstituten under 2020, vilket skulle vara gynnsamt för bolagets 

räntekostnader.  
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Affärsmodell och strategi 

En investering i Fastpartner ger exponering mot den kraftigt växande regionen 

Stockholm-Mälardalen. Den fortsatta urbaniseringen i Sverige medför att det 

främst är i storstadsregioner som befolkningstillväxten sker. Det är i regioner med 

hög ekonomisk tillväxt som de flesta arbetstillfällen skapas och där 

befolkningstillväxten är som störst. Större regioner har även oftast mer utvecklade 

ekonomier med företag inom ett stort antal branscher och ett större utbud av 

kultur, handel och utbildning. Uppskattningsvis 80% av hyresvärdet finns i 

Stockholm och dess närområde i Mälardalen.  

Bolaget har en bred riskspridning med fastigheter inom olika typer av segment, 

och strävar efter att arbeta snabbt och effektivt för att tillvarata de 

affärsmöjligheter som uppstår i de växande storstadsregionerna. Av hyresvärdet 

är ca 50% av kontorsfastigheter och resten är fördelat på logistik och lager, butik 

och restaurang, vård och skola, samt industri.  

 

Stockholm en av de snabbast växande regionerna i Europa 

Staden som plats blir allt viktigare. Den snabba urbaniseringen gör att 70% av 

världens befolkning förväntas bo i städer år 2050. Stockholms stad har under de 

senaste 10 åren präglats av mycket hög befolkningstillväxt där ökningen i snitt 

varit över 15 000 personer per år. Fram till 2050 bedöms befolkningen i 

Stockholms län öka med 1,2 miljoner till 3,4 miljoner invånare enligt Stockholms 

stads översiktsplan från 2019. Befolkningstillväxten beror främst på ett högt 

födelseöverskott. Den andra faktorn är stor inflyttning från utlandet och övriga 

delar av Sverige. Det är i första hand unga personer som flyttar till Stockholm och 

staden har en relativt ung befolkning. Ökningstakten har dämpats något de 

senaste åren framför allt som en följd av flyttningar till andra kommuner i länet. 
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Begränsad exponering mot problembranscher 
 
Hotell, restauranger och liknande utgör bara 3% av bolagets hyresintäkter 

 

Fastpartners delårsrapport för första kvartalet var ett styrkebesked. Hittills har 

95% av hyrorna för årets andra kvartal influtit och bolagets exponering mot de 

branscher som hittills påverkats mest av covid-19 är begränsad. Hyresintäkter 

från hotell, restauranger och vissa mindre företag inom handel och tjänstesektorn 

utgör tillsammans ca 3% av bolagets totala hyresintäkter. Man följer dock 

utvecklingen noga från bolaget och har beredskap för att det kan vara fler 

hyresgäster som hamnar i ekonomiska bekymmer senare under året.  

 

Kapacitet att tillvarata eventuella möjligheter i marknaden 

Fastpartner har under senare tid byggt upp en stark balansräkning för att kunna 

stå stadigt i orostider. Soliditeten uppgår i dagsläget till drygt 48%. Man har 

likviditet och tillgängliga kreditfaciliteter för att möta samtliga återstående förfall 

och kapitalmarknadslån under 2020. Utöver detta har man inga framtida förvärv 

att finansiera och de pågående projekten är begränsade i storlek och utgörs 

främst av bostäder. Med en diversifierad mix av hyresgäster i olika branscher, en 

stark balansräkning och en erfaren organisation inom fastighetsförvaltning står 

Fastpartner stadigt och med god beredskap för att ta tillvara på de möjligheter 

som kan dyka upp i dagens marknad.  

 

Andra händelser under kvartal ett 

Hyresintäkterna ökade under första kvartalet med 13% till 448 mkr och driftnettot 

med 18% till 306 mkr. ERPA NAV, dvs substansvärdet per aktie, har under 

kvartalet ökat till 84,3 kr per stamaktie av serie A.  

Under Q1 har Fastpartner emitterat 2 miljoner stamaktier av serie A till kursen 112 

kr per aktie. Fastpartner har även under första kvartalet emitterat icke säkerställda 

obligationer uppgående till 400 mkr med en löptid på 4 år. Obligationerna 

emitterades till en kurs som motsvarar en ränta om ca 1,25% till första inlösendag. 

Vidare har bolaget stärkt sitt kreditbetyg och fått Ba1 från Moodys. Man hoppas 

under året nå den eftertraktade investment grade-ratingen på bolagets 

obligationer. Beträffande nya fastigheter så tillträdde Fastpartner under mars 

fastigheten Herrjärva 3 i Solna med årliga hyresintäkter på 78 mkr.  
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Fastighetsbeståndet 

Kommersiella fastigheter i storstadsregioner 

Fastpartner äger, förvaltar och utvecklar kommersiella fastigheter i Sveriges 

största befolkningscentrum, Stockholm och Mälardalen från Gävle till Norrköping, 

Göteborg och Malmö. Man äger 203 fastigheter med 1,5 miljoner kvm yta, varav 

hälften utgörs av kontor. Detta är en fördelning man strävat efter och är en tydlig 

förändring mot för 10 år sedan, då största andelen var industri.  

Bland hyresgästerna finns några av Sveriges ledande och största industribolag, 

unga entreprenörer med nystartade bolag och många typer av samhällsservice 

som äldreboende, skolor, statliga och kommunala förvaltningar och 

vårdinrättningar. Fastpartner har en hög ekonomisk uthyrningsgrad på 91% och 

långa hyresavtal på drygt fem år i genomsnitt vilket innebär att man har låg 

exponering mot förändringar på hyresmarknaden inom den närmaste framtiden.  

Bland mer kända fastigheter i bolagets portfölj finns Åhlénshuset på 

Östermalmstorg, NCC:s nya huvudkontor som är uthyrt på 10 år till NCC, Solna 

Port, Nasdaqs huvudkontor i Frihamnen, samt Patent och Registreringsverkets 

kontor på Valhallavägen. Man kommer fortsatt vara intresserade av denna typ av 

fastigheter framöver, men avkastningen på det man förvärvar får inte vara för låg. 

Här vill man se att nya förvärv höjer den genomsnittliga direktavkastningen på 

4,6%. Man tittar även på andra områden än Stockholm, samt på fastigheter med 

utvecklingspotential. 

 

Fastpartners projekt i egna bestånd 

Det har varit en bra strategi för bolaget att verka i Stockholmsområdet som vuxit 

med en halv miljon invånare mellan 2000 och 2018. I kombination med låga räntor 

och stigande hyror har det varit en lyckosam miljö för ett fastighetsbolag. Vidare 

har framgångsrik uthyrning lett till att vakanserna sjunkit i förvärvade portföljer. 

Hittills under 2020 har Fastpartner investerat 163 mkr i befintliga fastigheter. Man 

fortsätter att utveckla sina byggrätter och projekt och här är det framförallt i 

Stockholmsområdet man har en bra utveckling. Bland större pågående projekt 

finns bostäder i Märsta, lokalanpassningar för industri- och kontorskunder, mm. I 

byggrättsportföljen på potentiellt 118 750 kvm bostäder och 128 250 kvm 

kommersiella ytor finns områden i Riksby vid Bromma Flygplats, Sundbyberg, 

Västberga, Årsta, m fl.  
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Prognoser och värdering 

Sänkta värderingsmultiplar för sektorn 

De noterade fastighetsbolagen har upplevt en kraftig multipelkontraktion under de 

senaste två månaderna till följd av den oro för konjunkturutvecklingen som covid-

19 medfört. Från fastighetsbolagen säger man dock att man ännu inte märkt av 

detta i transaktionsmarknaden, och att speciellt prestigefastigheter håller värdet 

bra även i dessa osäkra tider.  

 

Vi håller våra estimat oförändrade och upprepar vår riktkurs 100 kr 

Givet bolagets diversifierade kundmix och begränsad exponering mot hyresgäster 

i hårt drabbade sektorer som hotell och restaurang väljer vi att hålla våra estimat 

oförändrade för Fastpartner. Vi håller även fast vid vår tidigare kommunicerade 

riktkurs på 100 kr, vilket indikerar en tydlig uppsida från dagens nivåer.  

 

 

 
 

 

 

  

Resultat, utfall och prognos

MSEK 2016 2017 2018 2019 2020P 2021P

Hyresintäkter 1 271 1 349 1 451 1 687 1 893 2 055

Driftnetto 853 936 982 1 173 1 282 1 392

Resultat före skatt 2 000 1 728 2 111 3 831 1 649 1 377

Resultat per aktie, kr 9,6 8,0 10,0 17,4 7,2 6,0

P/E-tal n/a n/a 6,8 3,9 9,4 11,3

Nettoskuld 9 311 10 978 11 481 13 395 14 895 16 395

Eget kapital 6 435 7 607 9 114 12 632 13 578 14 289

Källa: Fastpartner (utfall) och Analysguiden (prognoser)
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Tre anledningar att investera i Fastpartner 
 

Exponering mot den kraftigt växande regionen Stockholm-Mälardalen 

Stockholms stad har under de senaste åren präglats av mycket hög 

befolkningstillväxt och fram till 2050 bedöms befolkningen i Stockholms län öka 

med 1,2 miljoner till 3,4 miljoner. Befolkningstillväxten beror främst på ett högt 

födelseöverskott, samt stor inflyttning från utlandet och övriga delar av Sverige.  

 

Kriser kan ge möjligheter för aktörer med starka finanser 

Fastpartner kan bli en vinnare på krisen, då det har starka finanser och väl rustat 

för att ta tillvara på de affärsmöjligheter som kan dyka upp i en stressad marknad. 

Vidare väntas bolaget under hösten kommunicera nya finansiella mål, samt sin 

vision för bolagets utveckling till 2025. 

 

Bruklig premievärdering mot fastighetssektorn nu mindre än vanligt 

I dagsläget handlas Fastpartner till ca 90% av substansvärdet i fastigheterna. 

Detta är bara aningen högre än den värdering på ca 80% av substans som 

värderas till som helhet på den svenska börsen. Att premien nu är mindre än 

vanligt kan tas som en indikation på att det är ett bra tillfälle att investera i aktien. 

Fastpartner har genomgående värderats med en premie på ca 25% relativt andra 

bolag i den svenska fastighetssektorn. 
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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 äger inte och får heller inte äga inte aktier i det analyserade bolaget. 

Ansvarig analytiker: Thomas Nilsson 

http://www.aktiespararna.se/

