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Fastpartners rapport för kvartal 1/2019 visar på en förbättrad 

överskottsgrad jämfört med kv1/2018. En viktig förklaring är det 

senaste årets förvärv av några större kommersiella fastigheter i 

främst Frösunda, Solna. Aktien handlas till cirka 10 procent premie 

mot sitt substansvärde. Vi höjer vår riktkurs från 60 till 64 kronor.  

Fastpartner under ledning av Sven-Olof Johansson har gått 

från ett bolag i rekonstruktion under 1990-talet till ett snabb-

växande börsnoterat fastighetsbolag sedan 2012. Fastighets-

portföljen har sin tyngdpunkt i Stor-Stockholm vilket har ökat 

ytterligare efter förvärvet av Brahelund 2 i Solna. Denna 

strategi har också lyft hyresnivån och överskottsgraden i 

beståndet. Den typiska fastigheten är en produktions-, kontors-, samhälls-service- 

eller handelsfastighet. Strategin har varit att kombinera högavkastande fastigheter 

och relativt låg konjunkturrisk med en attraktiv lånefinansiering. 

Investeringsstrategin har varit oortodox men framgångsrik, som köpet av förorts-

centrumen Tensta och Rinkeby med flera, år 2011. Potential finns även i den 

fastighetsportfölj som köptes från Castellum 2015.  

Fastpartner kommer att ha en nettoskuldsättning på omkring 50 procent när 

tilläggsköpeskillingen för bostadsfastigheterna i Spånga, Stockholm, betalats ut 

senare under 2019. 

Vi höjer vår motiverade riktkurs till 64 kronor i Bas-scenario (60) som varierar från 

55 kronor i Bear-scenariot till 73 kronor i Bull-scenariot. Skillnaden mellan dessa tre 

scenarion utgörs dels av en känslighetsanalys om +/-5 procent på bolagets 

fastighetsvärde och adderat till det +/-4,5 procent vinst/aktie-effekt av antagna 

fastighetsförvärv om en miljard kronor per år.  

Utfall och prognoser, Bas-scenario 

              

MSEK 2015 2016 2017 2018 2019P 2020P 

Hyresintäkter 1 135 1 271 1 349 1 451 1 635 1 797 

Driftnetto     771    853    936 982 1 120 1 237 

Resultat före skatt 1 552 2 000 1 728 2 111 1 820 1 406 

Årets resultat 1 207 1 599 1 451 1 806 1 510 1 097 

Resultat per aktie, kr 21,9 28,9 24,1 10,0 8,3 6,1 

P/E-tal (ggr) 6,9 4,7 6,1 6,0 8,4 11,5 

Nettoskuld  8 773 9 311 10 978 11 481 14 495 15 935 

Eget kapital 4 315 6 435 7 607 9 114 10 307 11 058 

Källa: Fast Partner och Carlsquare 

70,0 kr
73 kr

64 kr

55  kr

40

45

50

55

60

65

70

75

80

sep-18 jan-19 apr-19 aug-19 dec-19

 

F
a

s
ti
g

h
e
te

r 

Datum: 9 maj 2019 

Analytiker: Bertil Nilsson, Carlsquare  

(tidigare Jarl Securities) 

  

Företagsnamn: Fastpartner AB 

Lista: NASDAQ OMX NORDIC, MIDCAP 

Vd: Sven-Olof Johansson 

Styrelseordförande: Peter Carlsson 

Marknadsvärde: 12 663 MSEK (exklusive preferensaktier) 

Senast: 70 SEK 

Kort om 

Fastpartner: 

Fastpartner är ett fastighetsbolag som 

etablerats och byggts upp av dess grundare 

Sven-Olof Johansson. Dagens bestånd 

genererar årliga hyresintäkter på omkring 

1,8 miljarder kronor för omkring 1,5 miljoner 

kvadratmeter uthyrbar yta. Fastighets-

portföljen utgör en blandning av kontors-, 

industri- och handelsfastigheter inklusive 

förortscentrum i Stockholm.   

  

  

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 80 

procent av fastighetsvärdet i 

Stockholmsregionen finns dessutom 

alternativa användningsområden. 

  
Risker och 

svagheter: 

Fastpartners tillväxtkoncept är ganska 

beroende av ett lågt ränteläge, vilket även 

är gynnsamt för värdeutvecklingen på 

bolagets fastigheter. Dessutom är 

beroendet av bolagets huvudägare och 

grundare stort.  

  

  

Värdering: Bear 

55 kr 

Bas 

64 kr 

Bull 

73 kr 

    

    

 

Källa: Thomson Reuters och Carlsquare 
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Temperatur 

Ledning och styrelse  

 

Vd Sven-Olof Johansson som en gång i tiden var en 

outsider är idag en av de högst rankade 

fastighetsbolags-vd:arna med en unik erfarenhet sedan 

1980-talet. 

Ledningen bedöms efter en tiogradig skala, där betyg 1 är lågt och 

betyg 10 är högt. Avgörande för betygssättningen är ledningens 

erfarenhet, branschvana, företagsledarkompetens, förtroende hos 

aktiemarknaden och tidigare genomförda prestationer. 

Ägare  

 

Vd Sven-Olof Johansson är dominerande huvudägare 

med 72 procent av aktiekapitalet, vilket är positivt 

bortsett från en begränsad omsättning i aktien. 

Ägarna bedöms efter en tiogradig skala, där betyg 1 är lågt och betyg 

10 är högt. Avgörande för betyget är ägarnas tidigare agerande i det 

aktuella bolaget, deras finansiella styrka, deras representation i 

styrelsen samt tidigare resultat av investeringar i liknande företag eller 

branscher. Långsiktighet och ansvarstagande gentemot mindre 

aktieägare är också väsentliga kriterier. 

Finansiell ställning 
 

 

Fastpartners belåningsgrad var 54 procent per 31 mars 

2019, vilket var något hög till följd av att bolaget tog upp 

500 miljoner kronor i ett lån för att lösa en obligation den 5 

april 2019. Justerat för detta och efter erhållna 

köpeskillingar för bostadsprojektet i Spånga bedöms 

belåningsgraden minska till cirka 49 procent. 

Den finansiella ställningen bedöms efter en tiogradig skala, där betyg 1 är 

lågt och betyg 10 är högt. I detta beslutskriterium tas hänsyn till bolagets 

lönsamhet, dess finansiella situation, framtida investeringsåtaganden och 

andra ekonomiska åtaganden, eventuella övervärden respektive under-

värden i balansräkningen samt andra faktorer som påverkar bolagets  

finansiella ställning. 

Potential  

 

Fastpartner och den svenska fastighetssektorn gynnas av 

fortsatt låga räntor. Den stora nedgången på räntesidan 

ligger dock bakom oss. 

Bolagets potential bedöms efter en tiogradig skala, där betyg 1 är lågt och 

betyg 10 är högt. Avgörande för betyget är storleken på bolagets potential 

i form av ökad vinst i förhållande till hur bolagets aktiekurs värderas i dag. 

Avgörande är också på vilken marknad företaget verkar och dess fram-

tidsutsikter på denna marknad och lönsamhet. Ett bolag kan få högt betyg 

även om tillväxtutsikterna är låga, förutsatt att aktiens värdering i dag är 

ännu lägre än utsikterna. På samma sätt kan en högt värderad aktie anses 

ha hög potential givet att dess tillväxtförutsättningar inte fullt ut redovisas i 

aktiekursen. 

Risk  

 

Bolagets fastighetsportfölj har en inriktning mot mindre 

konjunkturkänsliga hyresgästsegment och lägen. Risken 

är kopplad till högre ränteläge samt en eventuell vd och 

ägarbyte. 

Risken bedöms efter en tiogradig skala, där betyg 1 är lågt och betyg 

10 är högt. Risken är en sammantagen bedömning av alla de risker 

som ett företag kan utsättas för och som kan komma att påverka 

aktiekursen. Betyget grundas på en sammantagen bedömning av 

företagets allmänna risknivå, aktiens värdering, bolagets 

konkurrenssituation och bedömning av framtida omvärldshändelser 

som kan komma att påverka bolaget. 
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Fastpartner 
Fastpartner var ursprungligen ett noterat fastighetsbolag med flera större delägare 

(ICA, Skandia med flera) som börsnoterades 1994. Två år senare apporterades 

Fastighets AB Landeriet in sina tillgångar i Fastpartner, vilket fick till följd att Sven-

Olof Johansson blev huvudägare. Ett par år följde då det nya bolaget gick igenom 

en renodlingsprocess och finansiell workout. Omkring år 2004 var bolaget så pass 

starkt att de själva avgjorde vilka affärer de ville göra utan att längre styras av 

bankerna.  

Sven-Olof Johansson har en välkänd historia som utmanare av etablissemanget i 

form av Investor/Wallenberg-sfären på 1980-talet då han tog en corner i Saab-

Scania. Wallenberg fick betala dyrt för att köpa loss honom. Men Sven-Olof 

Johansson lärde sig även dyrköpta erfarenheter av den svenska finans- och 

fastighetskraschen 1990 till 1994. En del av detta märks i dagens mer försiktiga 

strategi från bolagets sida. Bolagets styrelse antog nyligen ett nytt finansiellt mål 

där nettobelåningsgraden ska sänkas från 60 till 50 procent.  

Köp på Östermalm och i Solna  
Fastpartners inriktning har i huvudsak varit kontor-, handels-, samhällsservice-, 

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

Sverige med lokala tyngdpunkter i Göteborg, Norrköping och Gävle. Ett antal 

industri- och logistikfastigheter med långa hyreskontrakt främst i södra Sverige har 

köpts i takt med att bolaget expanderat de senaste fem-tio åren.  

Bolaget vill växa vidare men har givet dagens höga fastighetspriser och dito låga 

avkastningsnivåer varit selektiva med sina förvärv för att istället genomföra projekt i 

det egna beståndet.  

Den 3 juli 2017 offentliggjordes köpet av kontorsfastigheten Hilton 5 (kallad Solna 

One) i Frösunda, Solna kommun strax norr om Stockholm. Fastigheten har 13 800 

kvadratmeter uthyrbara yta med ett årligt hyresvärde på 35 miljoner kronor. 

Förutom synergierna (bolaget äger även närbelägna Hilton 2 kallad Frösunda 

Port). 
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Den 8 november 2017 gjorde Fastpartner ett uppmärksammat förvärv av 

fastigheten Uppfinnaren 1 på Valhallavägen 136, Östermalm i Stockholm med 

16 200 kvm uthyrbar yta och med Patent- och Registreringsverket som största 

hyresgäst för 849 miljoner kronor. Från år 2020 kommer hyresintäkterna från 

Uppfinnaren 1 i Stockholm att öka med ytterligare 13 miljoner kronor. 

Den 31 oktober 2017 annonserade Fastpartner och Heimstaden ett fastighetsbyte, 

där Fastpartner tog över tre kommersiella fastigheter i Uppsala och sålde fem 

bostadsfastigheter i Gävle. Nettoeffekten av dessa transaktioner för Fastpartner 

blev ökade hyresintäkter med cirka 75 miljoner kronor i årstakt och 57 miljoner 

kronor i ökat driftnetto.  

I december 2018 köpte Fastpartner kontorsfastigheten Brahelund 2 (även känt 

som Solna Port) i Frösunda för cirka 1,95 miljarder kronor från Areim. Fastigheten 

har 41 000 kvadratmeter lokaler och en årshyra på cirka 123 miljoner kronor. 

Fastpartner, lokalhyra per användningsområde, 31 mars 2019 

 

Källa: Bolagets finansiella rapporter och Carlsquare 

 

Diagrammet överst på nästa sida ger en överblick för komponenter bakom 

Fastpartners ökande fastighetsvärden de senaste åtta åren. Det handlar om 

förvärv för cirka 12,3 miljarder kronor, investeringar på 2,9 miljarder kronor och 

värdeökningar på cirka 5,8 miljarder kronor för att förklara resan från 5,1 miljarder 

kronor år 2011 till 25,1 miljarder kronor per 31 mars 2019. Värdeökningarna har 

haft sin tyngdpunkt de senaste fyra åren och berott på en mix av högre 

hyresintäkter och lägre avkastningskrav. Fastigheterna är värderade på ett 

genomsnittligt direktavkastningskrav strax över fem procent per 31 mars 2019. 

 

40,6%

31,8%

14,8%

5,3%
7,4%

Kombinationsfastigheter Kontorsfastigheter Centrumanläggningar Logistikfastigheter Stockholm Cityfastigheter



 

6 
 

UPPDATERING 

FASTPARTNER 
9 maj 2019 

Har netto köpt för drygt elva miljarder kronor sedan 2011 

Källa: Fastpartner och Carlsquare 

 

Realiserad potential i förortscentrum 
I november 2011 gjorde Fastpartner ett spektakulärt förvärv av fem 

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

Hässelby Gård och Älvsjö Centrum) för cirka 450 miljoner kronor. Sedan dess har 

bolaget investerat 150 miljoner kronor i anläggningarna och höjt driftnettot från 32 

till 75 miljoner kronor. Avkastningen på fastighetsbeståndet har nästan dubblats 

beräknat på anskaffningsvärde och nedlagda investeringar. Senare har andra 

lokala centrumhandelsfastigheter köpts i Vallentuna Centrum och Lidingö Galleria, 

även dessa förorter till Stockholm. 

Förvaltningsresultatet i Fastpartner, årsvis från 2007 till 2018 

 

Källa: Fastpartner och Carlsquare 

 

Det var åren 2012–2015, som Fastpartners förvaltningsresultat började röra sig 

snabbt uppåt (se ovanstående graf). Det berodde på att varje nytt fastighetsförvärv 

bättrade på kassaflödet markant och med allt bättre marginaler när de svenska 

marknadsräntorna samtidigt sjönk. De senaste tre åren har avkastningskraven 

pressats nedåt ytterligare. Fastpartner har därför sedan 2016 intagit en allt mer 

avvaktande attityd till fortsatta förvärv och satt tillräckligt god avkastning på varje 

enskild investering som ett prioriterat krav.  
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Kunna räntespelet värt flera procent 
Sven-Olof Johanssons erfarenhet samt genuina intresse och kunnande inom 

global makropolitik talar för att han kommer att vara bland de första att kunna 

agera om den nuvarande doktrinen bland centralbankerna skulle ändras.  

Bolagets nuvarande bedömning är att räntorna kommer att vara fortsatt låga, 

samtidigt som målet för belåningsgraden nu sänks från 60 till 50 procent. 

Fastpartner har främst haft korta räntebindningstider, men samtidigt ökat upp 

säkringen av lån med längre löptider.  

Geografisk fördelning 
Förvärven har förskjutit tyngdpunkten i Fastpartners fastighetsportfölj än mer mot 

Stockholmsregionen som idag står för cirka 79 procent av hyresintäkterna på 

helårsbasis per 31 mars 2019, enligt cirkeldiagrammet nedan. I bolagets definition 

av Stor-Stockholm ingår förutom Stockholms län även Eskilstuna, Enköping, 

Uppsala, Knivsta och Strängnäs kommuner. 

Juvelen i Fastpartners samlade bestånd utgörs av Åhlénsfastigheten (Krejaren 2) 

vid Östermalmstorg i centrala Stockholm med ett fastighetsvärde på i 

storleksordningen 1,1 miljard kronor. Den värdemässigt största fastigheten i 

Fastpartners portfölj är dock sedan slutet av 2014 OMX Nasdaq-fastigheten i 

Värtahamnen, Stockholm med ett fastighetsvärde på omkring 1,5 miljarder kronor. 

Fastpartner, geografisk fördelning av fastighetsportfölj (hyresvärde) per 31 mars 2019 

Källa: Fastpartner och Carlsquare 

 

Bland övriga orter dominerar olika delar av Götaland från Åtvidaberg, Växjö och 

Alvesta till Malmö samt några fastigheter i Västergötland. Norra Sverige motsvaras 

i Fastpartners fall huvudsakligen av Gävle, där bolaget är en av de större 

fastighetsägarna. Men bolaget har även några fastigheter i Hedemora, Ludvika, 

Söderhamn och Sundsvall. 

  

79,0%

7,3%

4,6%
4,2%

5,0%

Stor-Stockholm Gävle Stor-Göteborg
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Förvaltning 
Förvaltningsmässigt är Fastpartners fastighetsbestånd uppdelat på fyra regioner 

ledd av varsin regionchef. Sammantaget äger koncernen 201 fastigheter med en 

total uthyrbar yta om knappt 1,5 miljoner kvadratmeter. Genomsnittsfastigheten är 

alltså på cirka 7 400 kvadratmeter, vilket innebär relativt små förvaltningsenheter. 

Genomsnittshyran är relativt hög med tanke på fastighetskategori, cirka 1200 kr 

per kvadratmeter och år. Denna siffra dras upp av att huvuddelen av beståndet 

återfinns i Stockholmsregionen, inklusive de senaste förvärven av kontors-

fastigheter i Frösunda, Solna. 

Överskottsgraden före centrala administrationskostnader, det vill säga driftnettot 

som andel av hyresintäkterna uppgår till närmare 68 procent under helåret 2018 

och tillhör bland de högre i branschen.  

Tillväxt via byggprojekt 
Vid sidan av förvärven utgör byggprojekten en viktig tillväxtfaktor för Fastpartners 

del. Bolaget planerar att bygga åtminstone 800 nya bostäder på egen mark. 

Knappt 500 stycken av dessa kommer att uppföras på två av bolagets för ett år 

sedan sålda fastigheter i Bromsten, i nordväst delen av Stockholms kommun. I 

mars 2017 sålde Fastpartner de två fastigheterna Gustav 1 och Gunhild 5 i 

området för 850 miljoner kronor (inklusive en förväntad tilläggsköpeskilling om 800 

miljoner kronor) till ett nybildat samriskbolag med bostadsutvecklaren Slättö, där 

Fastpartner kvarstår med 40 procent ägande i det nya bolaget. Efter att en 

detaljplan antagits kommer en reavinst på 440 miljoner kronor att bokföras, något 

som har skjutits framåt av att planen har överklagats. Det är sannolikt att under 

andra halvårets 2019 kommer tilläggsköpeskillingen att betalas ut. Den 31 januari 

2019 såldes bostadsfastigheterna av det gemensamägda bolaget till en av Barings 

fastighetsfonder vilket bedöms ge ytterligare projektvinster i samriskbolaget på 180 

miljoner kronor, varav 72 miljoner kronor då tillfaller Fastpartner. 

Fastpartner har även planerade byggprojekt i Märsta norr om Stockholm, liksom i 

Västberga (en närförort i södra delen av Stockholms kommun). I Märsta sker 

utvecklingen kring centrumbebyggelsen, medan det i Västberga handlar om att 

tillvarata områdets unika egenskaper som logistiknav. Vi tror att bolaget kommer 

att kunna realisera ytterligare några hundra miljoner kronor på dessa byggrätter 

framöver. Det är ett ganska konservativt antagande med tanke på att bolaget har 

cirka 168 tusen kvadratmeter bostadsbyggsrätter och 224 tusen kvadratmeter 

kommersiella byggrätter. Dessa är bokförda till totalt 345 miljoner kronor, 

motsvarande endast 880 kronor per kvadratmeter (mer för bostadsbyggrätterna 

som motsvarar cirka 64 procent av det bokförda värdet). 

Bolagets fastighetsegment 
Fastpartners fastighetsbestånd kan delas upp i några olika kategorier.  

Lokala stadsdelscentrum 
Lokala stadsdelscentrum i förorter till Stockholm som Tensta, Rinkeby, Bredäng, 

Hässelby, Älvsjö, Vallentuna, Lidingö och Märsta. Detta är stabil verksamhet som 

ofta domineras av dagligvaruhandel, kompletterad med en del andra butiker samt i 

flera fall även kommun- eller stadsdelsförvaltning.  



 

9 
 

UPPDATERING 

FASTPARTNER 
9 maj 2019 

Industri- och logistikfastigheter 
De industri- och logistikfastigheter som Fastpartner äger kan ha en eller flera 

hyresgäster. Det förra har ofta varit kopplat till köp av fastigheterna från industriella 

brukare mot att dessa tecknat långa hyresavtal.  Eftersom produktion trendmässigt 

har flyttats från Sverige till lågkostnadsländer i bland annat Östeuropa är det extra 

viktigt med alternativ användning för industrilokaler. Stockholmsregionen har en 

dynamisk tillväxt, vilket har skapar en ökad efterfrågan på bostäder och annan 

lokalanvändning inom exempelvis handel och lager. 

Investment Case 

Rustade för olika konjunkturlägen 
Svenska börsnoterade fastighetsbolag har gynnats av två decennier med 

sjunkande räntenivåer. Bortsett från en kort period efter Lehmankraschen 2008 

har den svenska finansieringsmarknaden för fastigheter fungerat utmärkt och 

speciellt så för de större och etablerade inhemska bolagen. Fastpartner tillhör 

denna grupp, men har också valt en relativt hög belåningsgrad (samtidigt ungefär i 

nivå med många branschkollegor) och att huvudsakligen arbeta med korta 

räntebindningstider. Förutom positiva driftnetton och låga räntekostnader har 

successivt värdeökningar på bolagens fastighetsbestånd kunnat adderas till det 

egna kapitalet.  

Förvärvsarbitrage på 2 ½ procent 
Av 28 noterade svenska fastighetsaktier hamnar Fastpartner på en nionde plats i 

arbitrageligan, jämfört med en femtonde plats vid vår förra avstämning den 16 

februari 2019. Detta är framräknad som implicit direktavkastning på fastigheterna 

(härlett via börsvärdet) minus genomsnittlig ränta på lånen- vilket i Fastpartners fall 

just nu ligger på 2,5 procent. Övriga fastighetsaktier har utvecklats relativt starkare 

de senaste månaderna, medan FPAR-aktien gick starkt efter försäljningen av 

bostadsprojektet i Spånga (nordvästra Stockholm) till Barings. 

Ranking av fastighetsbolagen arbitrage mellan yield och låneränta Kursavstämning i diagrammet per 8 maj 2019 

Källa: Bolagsrapporter och Carlsquare 
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EPRA/NAV-premie på dryga 10 procent 
FPAR-aktien placerar sig på plats 6 av 28 i rankingen efter värdering från störst 

premie till dito rabatt på substansvärdet. Fastpartner-aktien värderas med 9 

procent premie om övervärden fastigheter belastas med 10 procent latent skatt. I 

denna kategori är Sagax- och Catena-aktierna dyrast med värderingspremier på 

sina fastigheter på 33 respektive 23 procent. Vi har beräknat substansvärdet som 

bokfört eget kapital plus återläggning av 51,46 procent av uppskjuten skatteskuld 

(det vill säga 10 procent latent skatt på övervärden fastigheter då bolagen räknat 

om sin uppskjutna skatt till 20,6 procent bolagsskatt). I fastighetssektorn är istället 

EPRA NAV (substansvärde med återläggning av all latent skatt på övervärden 

liksom eventuella undervärden på räntederivat) vanligare.  

Premium på bolagens fastighetsvärden via börsvärdet. Kursavstämning per 8 maj 2019 

Källa. Bolagsrapporter och Carlsquare 

Enligt måttet EPRA NAV där hela den latenta skatteskulden återläggs hamnar 

Fastpartners substansvärde på 63,8 kronor per aktie per 31 mars 2019 som ökar 

till 66,7 kronor per aktie när kommande reavinst i samband med antagen detaljplan 

samt projektvinster vid försäljning av bostadsfastigheterna i Spånga till Barings 

Fond. I bolagets definition på EPRA NAV har inte hänsyn tagits till återköp av 

preferensaktien. FPAR-aktien värderas till cirka 10 procent premie mot sitt EPRA 

NAV om hänsyn tas till dessa båda senare faktorer. 

FPAR-aktien värderas åter med en premie på ERPA NAV 

Källa: Bolagetsrapporter och Carlsquare  
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Följande graf visar en sammanställning av 28 börsnoterade svenska 

fastighetsbolag rankade efter intjäningsförmågan, där det framgår att Fastpartner 

med sin värdering på P/E-tal 20 gånger rullande helårsresultat före 

värdeförändringar placerar sig på plats 12 av 28 (jämfört med plats 7 den 16 

februari 2019). Vilket är ytterligare ett tecken på att andra fastighetsaktier har 

utvecklats starkare än FPAR de senaste tre månaderna. De bostadsägande 

bolagen som Heba, Hembla, Wallenstam och Victoria Park, liksom Fabege och 

Hufvudstaden med centrala Stockholms-portföljer värderas högst, beroende på 

låga avkastningskrav på bolagens fastighetsbestånd. Det är i sin tur kopplat till 

förväntningar om bostadsrättsomvandlingar vad gäller centralt belägna bostäder 

och stigande kontorshyror i Fabege och Hufvudstadens fall. I bostadssektorn har vi 

sett uppköp eller uppköpserbjudanden på Victoria Park och Andres J Ahlström 

Holding. 

P/E-tal baserat på nettoresultat exklusive värdeförändringar. Kursavstämning per 8 maj 2019 

Källa: Bolagens finansiella rapporter och Carlsquare 

 

Fastpartners arbitrage 
I Fastpartners fall har varje nytt fastighetsförvärv normalt gett positiva 

kassaflödeseffekter efter räntekostnader. Detta eftersom bolaget köpt fastigheter 

med jämförelsevis hög direktavkastning, normalt inom intervallet fem till nio procent 

av underliggande fastighetsvärde. Denna multipeleffekt för Fastpartners aktiekurs 

var extra tydlig fram till slutet av 2015, men har därefter klingat av i takt med färre 

nya förvärv. Idag är utmaningen att hitta objekt som kan ge en avkastning som 

klarar företagets finansiella mål. Bolaget har gjort flertalet förvärv i Stockholm trots 

ganska låg initial avkastning på objekten. Det har då varit frågan om centralt 

belägna fastigheter i Stockholm som Uppfinnaren 1 på Östermalm eller 

kontorsfastigheter i Frösunda, Solna. Lämpliga förvärvsobjekt är relativt stora 

fastigheter, men som samtidigt inte passar institutionella placerare och där 

konkurrensen är mindre. Bostadsutvecklarnas likviditetskris från andra halvåret 

2017 har gett affärsmöjligheter, även om avkastningskraven då legat omkring fem 

procent alltså i den undre delen av Fastpartners målintervall. 

I tabellen överst på nästa sida har vi uppskattat kurseffekten på FPAR-aktien givet 

att fastigheter värda 1 miljard kronor förvärvas av bolaget. Vi har antagit att hela 

köpeskillingen lånas upp i bank till 2 procent årlig ränta. Denna scenario-analys 

visar att vinst per aktie i bolaget skulle öka med fyra och en halv procent. 
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Beloppen i kalkylen nedan är beräknad inklusive decimaler som inte redovisas, vilket kan ge en avrundningseffekt som gör att 

beräkningen i högra kolumnen inte summerar exakt 

        

MSEK 
 Intjäningsförmåga 

per 31 mars 2019 

Ökad 
intjäningsförmåga 

efter förvärv 

  

Hyresintäkter 1636 100 Antagen hyresintäkt 100 miljoner kronor 

Driftskostnader -554 -45   

Driftsnetto 1083 55 Antagen direktavkastning 5,5% 

        

Centrala adm.kostnader -33 0 Inga tillkommande centrala administrationskostnader 

Res.andel intr.bolag 47 0   

Finansnetto -280 -20 100 procent av köpeskillingen i banklån till 2% ränta 

Utdelning preferensaktier -38 0   

Resultat efter finansnetto 778 35   

Resultat efter skatt 618 28 Antagen 20,6% skattebelastning på resultatet 

Vinst per stam-aktie 3,42 0,15 Utdelning till preferensaktier tidigare avdragen 

Ökning vinst per aktie vid förvärv   4,5% Tillkommande resultat vid förvärv dividerat med ursprunglig intjäningsförmåga 

Källa: Carlsquare 

 

Koncernens resultatmässiga utfall 2016, 2017 och 2018 samt våra prognoser för 

helåren 2019 och 2020 framgår i tabellen nedan. En stor del av koncernens 

fastighetskategorier (främst industri- och lagerfastigheter) har historiskt haft 

löpande goda driftnetton, men mindre av värdeökningar jämfört med bostäder och 

centralt belägna kontorsfastigheter.   

Resultat, utfall och prognos 

          

MSEK 2017 2018 2019P 2020P 

Resultat exklusive driftnetto 792 1 129 700 169 

          

Centrala administrativa kostnader -29 -32 -33 -34 

Värdeförändring fastigheter 968 1 199 1000 450 

Resultatandel i intressebolag 17 53 10 0 

Finansiella intäkter 7 4 2 2 

Finansiella kostnader -231 -239 -304 -299 

Värdeförändring derivat 61 144 25 50 

Resultat efter finansnetto 1 728 2 111 1 820 1 406 

          

Fastighetsförvärv netto 1 326 313 2 500 2 000 

Kassaflöde efter utdelning -1 105 416 457 560 

Räntebärande skuld  10 978   11 481 14 495  15 935 

Källa: Carlsquare 
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Att bolaget kan fortsätta att växa i kombination med värdehöjande 

förvaltning/ombyggnad är viktigt för att Fastpartner-aktien skall fortsätta vara 

intressant som placering.  

Sammanfattningsvis identifierar vi fyra värdedrivare i Fastpartner-aktien; 

• Bostadsprojekt på egen mark i Stockholmsområdet. 

• Sänkta vakansgrader i beståndet. 

• Nya fastighetsförvärv i kombination med ett högt arbitrage. 

• Ett likviditetstillskott om 800 miljoner kronor senare under 2019  

Givet dagens aktiekurs på 70 kronor är aktien prissatt till en premie. Aktiens 

substansvärde ligger mellan 58 kronor per aktie (med avdrag för 10 procent latent 

skatt samt antagen inlösen av preferensaktien) och 63 kronor per aktie (utan 

avdrag för latent skatt och inräknat kommande reavinster för bostads-

projektförsäljningen under 2019). Vi höjer vår riktkurs för Fastpartner-aktien till 64 

kronor jämfört med tidigare 60 kronor. 

En förändrad värdering av fastigheterna med +/-5 procent motsvarar 5,5 kronor 

per FPAR-aktie efter avdrag för 20,6 procent latent skatt. Till det kan läggas den 

antagna expansionstakten att förvärva fastigheter för 1 miljard kronor per år. Det 

motsvarar en ökad intjäningsförmåga om ca 4,5 procent eller 3,1 kronor per FPAR-

aktie med samma p/e-tal som dagens. Adderas dessa två poster får vi ett intervall 

från 55 kronor per aktie (Bear-scenario) till 73 kronor i Bull-scenariot.  
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Disclaimer 
Carlsquare AB, www.carlsquare.com, nedan benämnt Carlsquare, publicerar 

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 har i övrigt inget ekonomiskt intresse avseende det som är föremål för 

denna analys. Carlsquare har rutiner för hantering av intressekonflikter, vilket 

säkerställer objektivitet och oberoende. 

Analytikern Bertil Nilsson äger inte och får heller inte äga aktier i det analyserade 

bolaget. 

http://www.jarlsecurities.se/

