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UPPDRAGSANALYS 

Stark ekonomi ger avtryck 
i lokalförfrågningar 
Förvaltningsresultatet överstiger 1 mdkr på årsbasis 
Hyresintäkterna ökade 3,6% under årets första nio månader till 1 387 

mkr och driftnettot ökade 1,2% till 980 mkr, vilket motsvarade en 

överskottsgrad på 71% (72%). Ökningen kom från nytecknade 

kontrakt, färdigställda hyresgästanpassningar, samt nyförvärvade 

fastigheter. Det rullande årliga förvaltningsresultatet uppgår nu till 

1 015 mkr och bolagets mål är att i slutet av 2025 nå ett årligt 

förvaltningsresultat på 1 500 mkr. Orealiserade värdeförändringar i 

fastighetsportföljen uppgick till 1 433 mkr och 

direktavkastningskravet vid portföljens värdering var 4,5%. Värdet på 

koncernens fastighetsbestånd var 33,4 mdkr vid utgången av Q3. Som 

ett resultat av förstärkta nyckeltal har Fastpartner tidigare under året 

erhållit kreditbetyget Baa3 av Moody’s. Man bedömer att 

finansieringskostnaderna blivit minst 0,7% lägre till följd av detta. 

Bolagets långsiktiga mål är fortsatt att uppnå ratingnivån Baa1. 

Stort antal förfrågningar på kontorslokaler 
Fastpartner fokuserar på kommersiella fastigheter i 

Stockholmsområdet och det största segmentet är kontor som står för 

halva hyresvärdet. Man är även verksamma i Gävle, Göteborg, 

Malmö, Norrköping, Uppsala och andra delar av landet. Bolaget 

upplever att man får ett förvånansvärt stort antal förfrågningar på 

kontorslokaler, speciellt då alla ännu inte fullt ut är tillbaka på sina 

arbetsplatser. Det kunderna nu speciellt efterfrågar är moderna, 

estetiskt tilltalande lokaler med bra läge. I många fall är företag 

beredda att betala mer för att få mer ändamålsenliga lokaler som 

hjälper deras verksamheter att prestera bättre. 

Vi justerar upp riktkursen till 150 kr 
Den starka återhämtningen i Stockholmsområdet kommer leda till en 

väsentlig ökning av hyresintäkterna, vilket kommer ge fullt 

genomslag i slutet av 2022. Man arbetar även vidare med att stärka 

sin balansräkning för att så snabbt som möjligt nå rating-nivån Baa1. 

I dagsläget handlas Fastpartner till 18% premie mot det långsiktiga 

substansvärdet 103 kr per stamaktie, jämfört med en median på 46% 

för ett urval jämförbara bolag. Historiskt har Fastpartner värderats 

med en premie mot andra noterade fastighetsbolag. Vi justerar upp 

vår riktkurs till 150 kr (tidigare 145), vilket motsvarar 

medianvärderingen för ett urval noterade fastighetsbolag. 
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Operationell uppdatering 
Utvecklingen under årets första nio månader 
Fastpartners hyresintäkter ökade med 3,6% under årets första nio 

månader till 1 387 mkr (1 340) och driftnettot ökade 1,2% till 980 

mkr (968), vilket motsvarade en överskottsgrad på 71% (72%). 

Ökningen kom från nytecknade kontrakt, färdigställda 

hyresgästanpassningar, samt nyförvärvade fastigheter. Det rullande 

årliga förvaltningsresultatet uppgår nu till 1 015 mkr (950) och 

bolagets mål är att i slutet av 2025 nå ett årligt förvaltningsresultat på 

1 500 mkr. Orealiserade värdeförändringar i fastighetsportföljen 

uppgick till 1 433 mkr (50) och direktavkastningskravet vid 

portföljens värdering var 4,5% (4,6%). Värdet på koncernens 

fastighetsbestånd var vid utgången av Q3 33,4 mdkr (31,3).  

Stark återhämtning märks inom lokalförfrågningar 
Den starka ekonomiska återhämtningen efter pandemin har märkts 

inom de lokalförfrågningar Fastpartner fått under Q3. Däremot har 

energipriserna stigit under H2 2021, vilket medför extra kostnader 

för bolaget. Det arbete man sedan länge lagt ned på att effektivisera 

sin energianvändning gör dock att Fastpartner befinner sig i en 

relativt god position. Man har även sänkt sin belåningsgrad och styrt 

om mot grön finansiering. Dessa åtgärder kommer tillsammans 

mildra effekterna av högre energipriser och framtida eventuella 

räntehöjningar.  

Stort antal förfrågningar på kontorslokaler 
Man upplever att man fått ett förvånansvärt stort antal förfrågningar 

på kontorslokaler, speciellt då alla ännu inte fullt ut är tillbaka på sina 

arbetsplatser. Det kunderna nu speciellt efterfrågar är moderna, 

estetiskt tilltalande lokaler med bra läge. I många fall är företag 

beredda att betala mer för att få mer ändamålsenliga lokaler som 

hjälper deras verksamheter att prestera bättre. I Solna och 

Liljeholmen har detta inneburit att Fastpartner kunnat höja hyran 

50% efter moderniseringar. Man upplever att man i slutfasen av 

pandemin ser en annorlunda och mer flexibel uthyrningsmarknad 

som skapat fler möjligheter än problem för Fastpartner. Den starka 

återhämtningen i Stockholmsområdet kommer leda till en väsentlig 

ökning av hyresintäkterna, vilket kommer ge fullt genomslag i slutet 

av 2022. Man arbetar även vidare med att stärka sin balansräkning 

för att så snabbt som möjligt nå rating-nivån Baa1.  

  

 
 
 
 
 
 
 
Fastpartners årliga förvaltningsresultat 
uppgår nu till 1 015 mkr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bolaget har sänkt sin belåningsgrad och 
styrt om mot grön finansiering 
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Projekt och fastighetsutveckling 
Fastpartner förädlar löpande sitt fastighetsbestånd för att bl.a. uppnå 

energibesparingar och möta hyresgästernas olika krav. Några av 

projekten är anpassning för tillverkning, restaurang och 

kontorshotell i Gävle, bibliotek i Tensta, samt ombyggnad för 

gymverksamhet i Märsta Centrum. I Norrköping bygger man om åt 

t.ex. Packoplock med flera och i Frösunda pågår utveckling av 

fastigheten Hilton 2 till nybyggnadsstandard, samt energiåtgärder 

och installation av solceller. Hittills under 2021 har bolaget investerat 

528 mkr (540) i befintliga fastigheter.  Man har ett nytt tillskott till 

portföljen av stadsdelscentrum i Dalénum på Lidingö. Detta är en 

kontorsfastighet som ändrats till en samhällsfastighet. Under det 

senaste året har man haft många besökare till sina stadsdelscentrum 

och uthyrningsgraden är i princip 100%. Fastpartner är idag en av de 

största fastighetsägarna i Arenastaden kring Solna, Stockholms näst 

största centrum för kontor, där man äger ca 100 000 kvm.  

Ökad aktivitet inom utveckling av byggrätter 
Den starka ekonomin i kombination med de låga räntorna har 

medfört att transaktionsmarknaden för fastigheter varit stark. Man 

fortsätter se toppnoteringar i priser för fastigheter, däribland 

kontorsfastigheter i Stockholm. I dagens marknadsläge har 

Fastpartner ökat sin aktivitetsnivå inom utveckling av byggrätter. 

Man har under Q3 tecknat avtal om slutbyggnation av 5 200 kvm i 

Västberga och 7 000 kvm i Norrköping. Man hoppas snart kunna 

teckna avtal om ytterligare 40 000 kvm nyproduktion i Västberga och 

Märsta. Arbetet med att utveckla bolagets byggrättsportfölj innefattar 

både förädling av befintliga byggrätter och tillskapandet av nya 

genom detaljplanearbete. Vid utgången av Q3 2021 hade Fastpartner 

outnyttjade byggrätter om 449 000 kvm, fördelat på 138 000 kvm 

bostäder och 311 000 kvm kommersiella byggrätter. Dessa var vid 

tidpunkten värderade till 834 mkr, vilket i genomsnitt motsvarade 

1 848 kr/kvm för bostäder och 1 862 kr/kvm för de kommersiella 

byggrätterna.  

 
 
 
 
 
 
Hittills under 2021 har Fastpartner 
investerat 528 mkr i befintliga fastigheter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bolaget har en portfölj av byggrätter 
motsvarande 449 000 kvm 
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Ökad andel grön finansiering 
Vid utgången av Q3 2021 uppgick koncernens egna kapital till 15,9 

mdkr (14,1). De räntebärande skulderna uppgick till 15,3 mdkr 

(14,6) av vilket 46,5% (28,0%) utgjordes av grön finansiering. I maj 

2021 erhöll Fastpartner en Investment Grade-rating från Moody´s 

och kreditbetyget Baa3 med stabila utsikter. Till följd av detta 

uppskattas bolagets finansieringskostnader ha blivit minst 0,7% 

lägre. Man genomförde under Q3 en företrädesemission av D-aktier 

på 500 mkr. Bolagets D-aktie är inte att jämställa med en A-aktie utan 

är mer lik en preferensaktie med fast årlig utdelning på 5 kr som inte 

kommer att ändras. I augusti 2020 erhåll man en Investment Grade-

rating från Scope Ratings med kreditbetyget BBB- och stabila 

utsikter. Den justerade soliditeten i koncernen uppgick till 52% (50%) 

och bolaget har outnyttjade kreditramar med svenska banker om 

3 350 mkr. 

Fastpartners mål för 2025 står fast 
Fastpartners finansiella mål för 2025 är att det rullande årliga 

förvaltningsresultatet ska uppgå till 1,5 mdkr. Vidare ska resultatet 

per stamaktie av serie A öka med minst 10% per år och avkastningen 

på eget kapital uppgå till minst 12%. Fastpartner har tydligt 

uppställde miljömål för sin verksamhet. Man har för avsikt att bli 

100% klimatneutrala till 2030. I detta ingår att minska sina 

koldioxidutsläpp med minst 15% per år, att minst 80% av 

fastigheterna ska vara miljöcertifierade till 2025, samt att 

energianvändningen ska minska med minst 1% per år i befintligt 

bestånd.   

 

 
 
 
 
 
 
 
I maj erhöll Fastpartner en Investment 
Grade-rating från Moody’s 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bolagets mål är att det årliga 
förvaltningsresultatet ska nå 1 500 mkr år 
2025 
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Vi justerar upp riktkursen till 150 kr 
Den starka återhämtningen i Stockholmsområdet kommer leda till en 

väsentlig ökning av hyresintäkterna, vilket kommer ge fullt 

genomslag i slutet av 2022. Man arbetar även vidare med att stärka 

sin balansräkning för att så snabbt som möjligt nå rating-nivån Baa1. 

Historiskt har Fastpartner värderats med en premie mot andra 

noterade fastighetsbolag. Vi justerar upp vår riktkurs till 150 kr 

(tidigare 145), vilket motsvarar medianvärderingen för ett urval 

noterade fastighetsbolag. 

 

 

 
 
 
 
 
Vår nya riktkurs är baserade på en 
jämförande värdering med andra noterade 
fastighetsbolag 
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Investment Case 

Fokus på kommersiella fastigheter i Stockholm 
Fastpartner äger drygt 200 fastigheter med drygt 1,5 miljoner kvm 

uthyrningsbar yta, varav knappt 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 industrilokaler. 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 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, men avkastningen på 

det man förvärvar får inte vara för låg. Här vill man se att nya förvärv 

höjer den genomsnittliga direktavkastningen på 4,5%. Man tittar 

även på andra områden än Stockholm, samt på fastigheter med 

utvecklingspotential. 

Exponering mot den växande Mälardalsregionen  
En investering i Fastpartner ger 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. 

Förvaltningsresultatet ska nå 1,5 mdkr 2025 
De finansiella målen för 2025 innefattar att nå ett rullande årligt 

förvaltningsresultat på minst 1 500 mkr. Detta ska uppnås genom en 

överskottsgrad på minst 75%, en avkastning på eget kapital på över 

12% per år, samt en nettobelåningsgrad under 48%. 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 under 50%.  

  

Koncentrerat till Stockholm 
Hyresvärdets fördelning per region 

 

Källa: Fastpartner 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2050 bedöms befolkningen i Stockholms 
län öka till 3,4 miljoner 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fastpartner vill växa 
förvaltningsresultatet med 10% per år  
över tid 
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Löpande förädling av fastighetsbeståndet 
Utveckling genom ombyggnad, tillbyggnad och nybyggnation ger god 

avkastning över tid. Detta leder till bättre kassaflöden, högre 

fastighetsvärden och minskad miljöpåverkan. Hittills under 2021 har 

Fastpartner investerat 528 mkr (540) i befintliga fastigheter. Vid 

utgången av Q3 uppgick pågående projektinvesteringar i 

fastigheterna till 1,1 mdkr och återstående investeringar för dessa 

pågående projektinvesteringar uppgår till 568 mkr. Bland pågående 

projekt finns anpassning för tillverkning, restaurang och 

kontorshotell i Gävle, ett bibliotek i Tensta, samt nybyggnad av lager 

och kontor i Märsta. I Norrköping pågår ombyggnadsprojekt åt bl.a. 

Packoplock. Andra pågående projekt är fastighetsutveckling i 

Frösunda, Solna, där man bygger om åt hyresgäster samt installerar 

solceller. Fastpartner arbetar även med att utveckla bolagets 

byggrättsportfölj, både i form av förädling av befintliga byggrätter och 

tillskapandet av nya byggrätter genom detaljplanearbete. Givet att 

priser för lokaler och bostäder utvecklats starkt senare år finns här ett 

övervärde gentemot bokförda värden.  

Vi justerar upp vår riktkurs till 150 kr 
Historiskt har Fastpartner värderats med en premie relativt andra 

bolag i den svenska fastighetssektorn, vilket har sin förklaring i att 

bolagets ledning satt ambitiösa mål som sedan uppfyllts. 

Förvaltningsresultatet har ökat från 198 mkr år 2010 till att per Q3 

2021 uppgå till 1 015 mkr. Givet att bolaget levererar på de nya 

finansiella målen om ett rullande förvaltningsresultat på 1 500 mkr 

år 2025 finns fortsatt potential för Fastpartners aktieägare. Vår nya 

riktkurs skulle innebära att bolaget värderas i linje med ett urval 

andra noterade fastighetsbolag i relation till rapporterat långsiktigt 

substansvärde. 

  

 
 
 
 
 
 
 
Vid utgången av Q3 uppgick pågående 
projektinvesteringar till 1,1 mdkr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vår riktkurs är baserad på en jämförande 
värdering med andra noterade 
fastighetsbolag 
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Prognoser och värdering 

Ny riktkurs i linje med sektorns värdering 
Som framgår värderas bolagen i följande tabell i medel till en premie 

på 68% mot rapporterad substans (EPRA NAV), och medianen för 

dessa bolag är en premie på 46%. Vår nya riktkurs är 150 kr (tidigare 

145 kr), vilket motsvarar en premie mot EPRA NAV på 46%, i linje 

med medianen för bolagen i tabellen.  
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Bolagsbeskrivning 

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 i 

Stockholmsregionen. Bolaget vill växa vidare men har varit selektiva 

givet dagens höga fastighetspriser, och har istället 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). Senare har 

andra lokala centrumhandelsfastigheter köpts i Vallentuna Centrum 

och Lidingö-Torsvik Centrum. Förvärven har förskjutit tyngdpunkten 

i Fastpartners fastighetsportfölj allt mer mot Stockholms och dess 

närområde i Mälardalen som idag står för 80% av hyresvärdet. 

Juvelen i beståndet är Åhlénsfastigheten vid Östermalmstorg i 

Stockholm med ett fastighetsvärde på ca 1,1 mdkr. Idag äger 

Fastpartner fastigheter till ett värde av 33 mdkr. 

Affärsmodell och strategi 
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 oftast mer 

utvecklade ekonomier med företag inom ett stort antal branscher och 

ett större utbud av kultur, handel och utbildning. Uppskattningsvis 

80% av Fastpartners hyresvärde finns i Stockholm och dess 

närområde i Mälardalen. Bolaget har en bred riskspridning med 

fastigheter inom olika typer av segment. Störst är kontor som utgör 

47% av hyresvärdet, därefter följer logistik och lager 15%, butiker och 

restauranger 13%, vård och skola 11%, industri och verkstad 7%, 

bostäder och hotell 4%, samt övrigt 3%. 

Fastpartners projekt i egna bestånd 
Det har varit en framgångsrik 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 gynnsam miljö för fastighetsbolag. Vidare har 

framgångsrik uthyrning lett till att vakanserna sjunkit i förvärvade 

portföljer. Man fortsätter att utveckla sina byggrätter och projekt och 

här är det framförallt i Stockholmsområdet man har en bra 

utveckling.  

 

 

Hyresvärdets fördelning 
Hyresvärdets fördelning per lokaltyp 

 

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. 

Analytikern äger inte och får heller inte äga aktier i det analyserade bolaget. 

 

Ansvarig analytiker: 

Thomas Nilsson 
 


