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Stigande 

hyrestrend    

 

Kungsleden har förändrats från ett geografiskt splittrat 

fastighetsbestånd med mest industrifastigheter till ett ökat fokus 

mot storstäder, kontor och klusterbildningar. Rapporten för andra 

kvartalet 2018 bekräftade att hyrestillväxt nu sker i beståndet, i 

vissa regioner med tvåsiffriga tal för jämförbart bestånd. 

Hösten 2012 var Kungsleden uträknat efter skattedomar och en 

bindning av ränteportföljen på oförmånliga nivåer. I slutet av 

2015 föll den sista skattedomen som totalt kostade bolaget cirka 

3,5 miljarder kronor. Resultatet 2016 blev väsentligt bättre.  

Fastighetsportföljen var tidigare geografiskt spridd och bestod till största del av 

industri, lager och handelsfastigheter. Den nya strategin sedan 2013 innebär att 

Kungsleden ska äga, förvalta och förädla kommersiella fastigheter, främst kontor, i 

Sveriges starkaste hyresmarknader för att leverera en attraktiv totalavkastning. De 

numera sålda icke-strategiska fastigheterna i landsorten hade en högre direkt-

avkastning men också större risk vilket tidvis gav stora värdenedskrivningar. Köpen 

av moderna kontorsfastigheter i Stockholms, Göteborgs och Malmö gav initialt en 

lägre avkastning men en lägre risk och större hyresutvecklingspotential. Denna har 

börjat nu realiseras vilket syntes både i kv1 och kv2 2018-rapporterna. Med de 

hyresgästprojekt (där flera nya nu tillkommer) som genomförs bör det ge ett 

resultatlyft kommande år. Genom att äga en större mängd fastigheter i tolv kluster 

skapas förutsättningar för att positivt påverka dessa områdens utveckling. 

Kungsleden är aktien för den som gillar en stadig och säker tillväxt utan alltför 

mycket geografisk eller fastighetsspecifik risk. Strategin påminner delvis om den 

som institutionella fastighetsägare tillämpar. Vi bedömer att kurspotentialen i 

Kungsledens aktie är något större än det mest jämförbara alternativet, Castellum. 

Vårt basscenario indikerar en motiverad kursnivå på 70 kronor per aktie, som 

varierar från 45 kronor per aktie i Bear-scenariot till 106 kronor i Bull-scenariot. 

Utfall och prognoser, Bas-scenario 

              

MSEK 2015 2016 2017 2018P 2019P 2020P 

Hyresintäkter 2 314 2 422 2 323 2 319 2 423 2 520 

Driftnetto 1 545 1 602 1 538 1 534 1 618 1 695 

Resultat före skatt 2 147 2 360 2 481 1 993 1 116 1 167 

Årets resultat 505 1 869 1 907    1 555   910 934 

Resultat per aktie, kr 2,8 10,3 9,0    7,1   4,2   4,3 

P/E-tal 21,8 5,5 6,6  9,7 16,6 16,2 

Nettoskuld  17 015 17 107 15 011 16 350 16 693 16 708 

Eget kapital 9 333 11 123 14 192 15 324 15 732 16 142 

Källa: Kungsleden (utfall) och Jarl Securities ((prognoser). 
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Datum: 23 juli 2018 

Analytiker: Bertil Nilsson, Jarl Securities 

 

  

Företagsnamn: KUNGSLEDEN AB 

Lista: OMX NASDAQ LARGE CAP 

Vd: Biljana Pehrsson 

Styrelseordförande: Charlotte Axelsson 

Marknadsvärde: 15 124 MSEK 

Senast: 69:25 SEK 

Kort om 

Kungsleden: 

Kungsleden är ett fastighetsbolag med ett 

bestånd värt knappt 34 miljarder kronor som 

domineras av kontorsfastigheter och med 84 

procent av värdet i Stockholm, Göteborg, 

Malmö och Västerås.  Bolagets målsättning 

är att få en god totalavkastning till låg risk, 

där portföljtänk samt närvaro i tillväxtregioner 

spelar en stor roll. 

  

  

Möjligheter och 

styrkor: 

Kungsleden har en låg risk-strategi, både 

finansiellt med relativt låg belåningsgrad, 

men även på fastighetsportföljnivå som 

sammantaget ska ge en god avkastning till 

låg risk. Fastigheterna ligger generellt i A och 

B plusläge och tillhör därmed inte de mest 

konjunkturkänsliga. 

 

Bolaget har gjort merparten av sina 

fastighetsköp i Stockholm, Göteborg och 

Malmö under åren 2013–2015 dvs ganska 

tidigt i konjunkturcykeln på förhållandevis 

höga avkastningsnivåer. De nyförvärvade 

fastigheterna sedan 2013 fram tills nu har 

haft en värdeökning på närmare 30 procent. 

 
Risker och 

svagheter: 

Bolaget behöver leverera de högre 

hyresintäkter och drift-netton, vilka är 

diskonterade i de nuvarande 

fastighetsvärderingar. 

 
Kungsleden är inte lika lokalt förankrade i 

Göteborgs- eller Malmöregionerna som 

Platzer eller Wihlborgs. Det kan innebära att 

bolaget kan ha litet svårare att hitta de bästa 

hyresgästerna och projekten i dessa städer.  

 

  

Värdering: Bear 

45 kr 

Bas 

70 kr 

Bull 

106 kr 

    

    

 

Källa: Thomson Reuters och Jarl Securities 
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Temperatur 

Ledning och styrelse  

 

VD Biljana Pehrsson rekryterades från bolagets styrelse 

2013 för att genomföra den nya strategin. Biljana har 

mer än 25 års fastighetserfarenhet varav 15 år som VD 

och vice VD i olika bolag. Vice VD och Chef 

Fastighetsinvesteringar Ylva Sarby Westman har 

genomfört ett mycket stort antal transaktioner för att 

stöpa om Kungsledens fastighetsportfölj och har mer än 

20 års erfarenhet från fastighetsbranschen. Magnus 

Jacobson är ny CFO från mitten av juli 2018. Magnus 

har tidigare haft motsvarande befattningar på 

Hufvudstaden och Norrporten. 

 

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  

 

Bolagets enskilt största ägare Gösta Welandson gick in i 

bolaget när aktiekursen stod lågt under hösten 2012. 

Welandson och bolaget tredje största ägare Olle Florén 

deltog villigt i de två företrädesemissioner som bolaget 

genomförde 2014 och 2017. Andelen utländska fonder 

respektive privata svenska aktieägare är relativt hög.  

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 
 

 

Kungsleden har en belåningsgrad om 49 procent, jämfört 

med 53 procent som är genomsnittet för 28 börsnoterade 

svenska fastighetsbolag. Med en räntetäckningsgrad om 

3,6 ggr och en genomsnittlig räntebindningstid som ökats 

från 2,0 år till 3,0 år genom räntesäkringar i början av maj 

2018 bedömer vi den finansiella risken i bolaget som låg 

och lägre än genomsnittet i fastighetssektorn.   

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  

 

Efter att ha stöpt om sin fastighetsportfölj mot en ökad 

andel kontorsfastigheter i Stockholm och Göteborgs 

citynära delar och/eller närförorter finns det en god 

potential att gradvis höja hyrorna de närmaste åren. Det 

bör ge bra utslag i ett förbättrat resultat efter finansnetto. 

Då aktien värderas till en substansrabatt blir 

kurspotentialen ännu högre.  

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  

 

Förutom en kraftigt stigande räntenivå och/eller en 

svagare svensk konjunktur som kan ge ökade vakanser 

och på sikt lägre hyresnivåer har vi svårt att identifiera 

några påtagliga hot mot bolaget och aktien. Portföljen 

med hyresavtal löper dessutom över flera år, vilket gör 

att genomslaget på resultatet sprids ut över en längre 

period.  

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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Kungsledens förändring 
 

Kungsleden skapades på 1990-talet för att ta hand om fastighetspanter från 

Securum och Retriva. Bolagets dåvarande fastighetsbestånd bestod till betydande 

del av industrifastigheter i litet udda lägen och ibland rent av mark. Bolagets aktie 

börsnoterades 1999. Under åren därefter blev bolaget kända för att hålla ett högt 

transaktionstempo och ta fram betydande reavinster. År 2009 och 2012 sålde 

Kungsleden det nybildade fastighetsbolaget Hemsö med offentliga hyresgäster till 

Tredje AP-Fonden, med 50 procent av aktierna vardera gången. 

 

Den höga transaktionsaktivitet som Kungsleden höll fram till 2008 ledde till 

prövningar från Skatteverkets sida. I slutändan fick Kungsleden betala 3,5 miljarder 

kronor i skatt och skattetillägg med de sista stora betalningarna i slutet av 2015.  

Bolaget gjorde också en olycklig räntesäkring av sin upplåningsportfölj när 

ränteläget tillfälligt toppade omkring fem procent år 2008. Det dröjde till slutet av 

2015 innan Kungsleden var tillbaka på branschnormala (låga) räntenivåer igen.  

 

Styrelsen sjösatte i februari år 2013 en ny strategi som bland annat gick ut på att 

fokusera fastighetsbeståndet mot växande storstäder och större regionstäder. Målet 

formulerades som att minst 50 procent av fastighetsbeståndet skulle ligga i 

Stockholm, och minst 25 procent i Göteborg, Malmö och Västerås. Bolaget sökte 

också en bättre balans mellan olika fastighetskategorier så att minst 70 procent 

skulle vara kontor, minst 20 procent industri & lager och högst 10 procent annat. 

Detta motiverades av bedömningen att mer av den ekonomiska tillväxten och därmed 

hyreshöjningspotentialen är kopplad till uthyrning av kontorslokaler i Sverige, jämfört 

med industrilokaler som strukturellt krympt över tid. Biljana Pehrsson, som på den 

tiden var styrelseledamot, tillträdde år 2013 som ny VD för bolaget. 
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Som framgår av diagrammet nedan var 2007 ett transaktionsintensivt år då 

Kungsleden både köpte och sålde mycket fastigheter. Försäljningarna år 2009 och 

2012 i diagrammet motsvaras främst av Hemsö-portföljen som tidigare nämnts.  

 

Kungsleden. Köp, försäljningar och värdeförändringar m.m. på fastighetsbeståndet under åren 2008 – 2017 

Källor: Kungsleden (utfall) och Jarl Securities (prognoser).  

 

I december 2013 köpte Kungsleden 84 fastigheter från GE Capital Real Estate för 

5,5 miljarder kronor till en initial direktavkastning om 7 procent. Det var ett ganska 

profilerat bestånd med kontorsfastigheter i bland annat Danderyd norr om 

Stockholm (Mörby Centrum) och Vasastaden i Stockholms norra innerstad. 

Affären försköt snabbt tyngdpunkten i den önskade riktningen i linje med den nya 

strategin, mot storstäder som Stockholm och Göteborg och en större andel kontor. 

Ytterligare affärer av samma karaktär skedde år 2015 genom förvärv av totalt 

nitton fastigheter för 7,1 miljarder kronor. Av detta var ett köp av fyra fastigheter i 

Gärdet/Frihamnen i östra Stockholm för omkring 3 miljarder kronor det största och 

fyra kontorsfastigheter i Kista nordväst om Stockholm för cirka 2 miljarder kronor 

den näst största. Under 2015 förvärvades en fastighet i centrala Västerås (Lorens-

skrapan) för 465 miljoner kronor samt fem fastigheter i ett nytt kluster, Högsbo 

(södra Göteborg). 

 

Kungsleden har också sedan 2013 rensat ut och sålt ett ganska stort antal 

fastigheter (inte minst industri- och lager), företrädesvis i mindre och medelstora 

orter runt om i Sverige. Från att ha ägt fastigheter i nästan varannan svensk 

kommun år 2012 (141 stycken) har antalet kommuner där bolaget har kvar någon 

fastighet reducerats till 38 stycken per 30 juni 2018. Av dessa är drygt hälften 

kommuner i antingen Stor-Stockholm, Stor-Göteborg eller Stor-Malmö. Under åren 

2016 och 2017 var Kungsleden en betydande nettosäljare i marknaden om cirka 2 

miljarder kronor. Under år 2017 såldes de sista så kallade icke-strategiska 

fastigheterna.  

 

I februari och mars 2018 köpte Kungsleden tre nyproducerade och fullt uthyrda 

kontorsfastigheter från Skanska för vardera omkring 1 miljard kronor. Två av dessa 

ligger i Kallebäck i södra Göteborg (där en av dessa kontorsbyggnader tillträds 

först i kvartal 1/2019) och den tredje (kallad Studio) på Universitetsholmen vid 

Centralstationen i Malmö. Fastigheten i Göteborg bildar tillsammans med några av 

Kungsleden sedan tidigare ägda fastigheter i samma område ett nytt kluster: 

Göteborg Södra Centrum.  
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Tanken bakom dessa förvärv är att få en balanserad fastighetsportfölj av sk. Core 

fastigheter och value add (värdeadderande). De nyproducerade fastigheterna 

tillhör core kategorin och väntas generera stabila hyresintäkter under många år till 

en direktavkastning på omkring 4 ½ procent. 

 

Core / Value add-fondstrategiin innebär att fastighetsportföljen består av tre delar; 

 

• Uthyrda fastigheter som ger ett stabilt kassaflöde. 

• Förädlingsfastigheter som har en hyres- och värdehöjningspotential. 

• Fastighetsprojekt (om- och nybyggnad kopplat till hyreskontrakt med högre 

hyresintäkter och längre kontraktstid). 

Den bedömda avkastningen på fastighetsprojekten utvärderas mot ett internt 

avkastningskrav som ska nås i investeringskalkylen innan projektet startas. Denna 

arbetsmetod brukar benämnas tillgångsförvaltning (hitta optimal avkastning på 

investerat kapital i fastigheterna). En annan del av denna modell är att sälja 

fastigheter när de inte längre kan förädlas eller bidra med något mervärde till den 

samlade fastighetsportföljen. 

 

I diagrammet på förra sidan har vi även lagt in planerade investeringar i de 

befintliga fastigheterna på 1,3 miljarder kronor 2018 och 1,0 miljarder kronor 2019. 

Det är en kombination av utvecklingsprojekt, hyresgästinvesteringar kopplade till 

nya uthyrningar, längre hyresavtal och underhållsinvesteringar på fastigheterna. 

Detta markerar en förskjutning i Kungsledens inriktning som traditionellt knappast 

drivit några utvecklingsprojekt på de egna fastigheterna och nu tar stora kliv i den 

riktningen. 

 

Nu är Kungsledens fastighetsportfölj ganska färdigstrukturerad, men några 

enstaka försäljningar lär nog ske även framgent. Det kan exempelvis handla om 

fastigheter som förädlas genom projekt/uthyrning och inte ligger i vare sig kluster 

eller något långsiktigt intressant läge. 

Kungsledens fastighetsportfölj: Geografisk fördelning av hyresvärde per 30 juni 2018: 

Källa: Bolagets finansiella rapporter. 

 

Cirkeldiagrammet ovan visar att en dryg tredjedel av koncernens hyresvärde 

återfinns i Stockholmsregionen och nästan en fjärdedel i Västerås Värdemässigt är 

Stor-Stockholm, 37% Stor-Göteborg, 10% Stor-Malmö, 11%

Västerås, 23% Regionstäder och övriga, 19%
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fördelningen annorlunda: 45 procent i Stor-Stockholmsregionen,17 procent i 

Västerås, 16 procent i regionstäder och övriga orter samt 12 procent i Stor-Malmö 

och 10 procent i Stor-Göteborg per 30 juni 2018. Förutom effekten av ett lägre 

avkastningskrav ger detta en indikation om de hyresökningar som är diskonterade i 

framförallt värderingarna av bolagets fastigheter i Stor-Stockholm.  

En kraftig förskjutning har skett i Kungsledens fastighetsportfölj mot en ökad andel 

kontorslokaler som nu står för 64 procent av bolagets hyresintäkter, jämfört med 

35 procent för fem år sedan. Samtidigt har hyresintäkterna från industri- och 

lagerlokaler minskat från 36 procent 2012 till 24 procent av de totala intäkterna per 

30 juni 2018. 

Kungsleden, Hyresintäkter per kategori 30 juni 2018 

Källa: Bolagets finansiella rapporter. 

Kungsledens portfölj har bantats ned till 224 stycken fastigheter med en total 

uthyrbar yta på cirka 2,11 miljoner kvadratmeter. Det betyder att genomsnitts-

fastigheten är på cirka 9 400 kvadratmeter. Bolaget eftersträvar att få större objekt 

vilket syns i bolagets fastighetsköp. I Kista, nordvästra Stockholm, ligger 

genomsnittsstorleken på bolagets fastigheter på drygt 16 000 kvadratmeter 

lokalyta (nio fastigheter med omkring 146 000 kvadratmeter lokaler, huvudsakligen 

kontor). Vid cirka 20 000 kvadratmeter kommer vi in på det som institutionella 

ägare vill äga. Kungsleden har också gjort fler transaktioner med finansiellt starka 

motparter som GE Real Estate, Skanska, Areim och Redito på senare tid. 

Hyresnivåerna i grafen överst på nästa sida visar en uppgång på 6 procent mellan 

rullande tolv månader kv3 2016-kv2 2017 till kv3 2017-kv2 2018 för bolagets del. 

Ökningen är framförallt ett resultat av portföljomstöpningen där fastigheter med 

lägre hyror per kvadratmeter har sålts och fastigheter av högre kvalitet har köpts, 

liksom att andelen kontorslokaler har ökat. Den organiska hyrestillväxten blev 4,0 

procent i årstakt per 30 juni 2018. Den förändrade portföljmixen och hyres-

tillväxten har dragit upp beståndets genomsnittliga hyresnivå. 

 

Nybyggnadsboomen för bostäder i Sverige har inneburit en konvertering av 

hundratusentals kvadratmeter kontorslokaler det senaste decenniet. Samtidigt har 

nyproduktionen av kontor varit begränsad. En brist på kontorslokaler har 

uppkommit och banat väg för de hyreshöjningar som nu genomförs. Kommunernas 

fokusering på nya bostäder de senaste åren har också lett till att det råder brist på 

byggnadsrätter för kontor. Konverteringsvågen från kontor till bostäder och 

utbudsbrist ser vi som minst lika viktiga faktorer som konjunkturuppgången i den 

svenska ekonomin spelat för de stigande hyresnivåerna. 

Kontor, 64% Industri/lager, 24% Handel, 8% Övrigt, 4%
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Stigande hyresnivåer per kvadratmeter och år för Kungsledens bestånd per 30 juni 2018 

Källa: Kungsleden och Jarl Securities 

Klusterstrategin  
Kungsledens kluster-strategi innebär att samla en tillräcklig volym av fastigheter i 

en stadsdel för att kunna påverka områdets utveckling och få skalfördelar inom 

förvaltningen (lokala förvaltningskontor). Bolaget har fem kluster i Stockholms-

regionen (Stadshagen, Danderyd, Kista, Gärdet och Västberga), två i Göteborg 

(Högsbo och Kallebäck/ Göteborg Södra Centrum), två i Malmö (Hyllie och Fosie), 

två i Västerås (Västerås city och Finnslätten) samt centrala Östersund (kontor). De 

flesta av dessa kluster har skapats sedan 2013, medan några kommer från 

Kungsledens gamla portfölj, som de i Västerås.  

Diagrammet överst på nästa sida visar de tolv kontors- och handel/industrilokals-

kluster som Kungsleden har rankat efter antal kvadratmeter förvaltade lokaler. De 

uthyrbara ytorna i dessa tolv områden summerar sig till cirka 1,07 miljoner 

kvadratmeter lokaler eller 52 procent av de totala ytorna i Kungsledens 

fastighetsportfölj. Värdemässigt utgör de 69 procent av bolagets samlade 

fastighetsvärde. 

Områdena är mestadels utvalda utifrån vissa kriterier. Spårbunden kollektivtrafik till 

och inom området är ett sådant viktigt kriterium. Här har kontorshyresmarknaden 

förändrats drastiskt de senaste decennierna, där det tidigare var vanligare att 

bilpendla till arbetsplatserna.  

Ett annat kriterium är en blandning av kontor, handel och ofta även bostäder i 

området. Det uppfylls i bland annat i Gärdet/Värtahamnen, Kista och Stadshagen i 

Stockholm. Förutom att idén om blandstaden omhuldas av många kommuner 

(vilket kan vara gynnsamt för tilldelning av framtida byggrätter) innebär detta en 

möjlighet att konvertera lokalerna vid behov. Kontor kan bli bostäder och/eller 

bostadshotell och vice versa. Det ger större möjligheter att hyra ut vakanta lokaler.  
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Kungsledens tolv kluster-områden rangordnade efter kvadratmeter uthyrbara lokaler 

 

Källa: Kungsleden och Jarl Securities 

 

Exempel på åtgärder som Kungsleden har och avser att göra i sina kluster är: 

• Skapa service runt kontoren (exempelvis gym, restauranger och handel) 

för att öka områdets attraktivitet och hyresgästernas trivsel. 

• Som en betydande hyresvärd i området ha större möjligheter att behålla 

växande hyresgäster genom att kunna erbjuda andra och större lokaler. 

• Marknadsföra ett område (och inte bara en enskild lokal). 

• Få ned driftskostnaderna genom en effektivare organisation och inköp.  

Stadshagen och Gärdet/Värtahamnen i Stockholm har betydande möjligheter att 

utvecklas med den blandning av kontor och bostäder som dessa områden kan 

erbjuda, belägna endast några kilometer från Stockholm city. Störst potential har 

förmodligen Värtahamnen/Gärdet där Kungsleden som exempel i en uthyrning 

relativt nyligen fick över 3 000 kronor per kvadratmeter och år från en hyresgäst 

som tog omkring en tredjedel av de ytor som Sveriges Television lämnade om 

totalt 17 000 kvadratmeter. Skulle Kungsleden lyckas hyra ut resterande lokaler för 

1 900 kronor per kvm ger det 16 miljoner kronor i ökade hyresintäkter per år. 
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Flygbild över Kista i nordvästra Stockholm (ett av Kungsledens fastighetskluster) 

     

Bilder från: Kungsleden och Wikipedia 

Hyresnivåerna stiger för Kungsledens del framförallt i Stadshagen och Gärdet/ 

Värtahamneni Stockholm samt Mörby Centrum i Danderyd. I Kista handlar det mer 

om att sänka vakansgraden i beståndet, där osäkerheten om Ericsson är en viktig 

faktor (Klövern är hyresvärd). I Kista har Kungsleden en genomsnittlig hyresnivå 

om 1960 kronor per kvadratmeter och år och en ekonomisk vakansgrad på 14 

procent, vilket är lägre än området som helhet. Den marknadsmässiga hyresnivån i 

Kista ligger inom ett intervall, från 1 700 till 3 000 kronor per kvadratmeter och år. 

Vi uppskattar att Kungsleden i genomsnitt borde kunna höja sina hyror till 2 200 

kronor per kvadratmeter vid omförhandling där 

De marknadsmässiga hyresnivåerna överstiger i flertalet av Kungsledens områden 

faktiskt utgående hyror. Det ger förutsättningar för en årlig hyrestillväxt om tre till 

fem procent per år. De fastighetsprojekt som bolaget driver kommer också att höja 

de samlade hyresintäkterna. Gapet mellan marknadshyra och utgående hyra är 

högst i Stockholm city med omkring 25 procent. Sedan sjunker det ner mot 10 till 

15 procent i Stockholms ytterort och omkring 5 procent i Malmö. Sammanvägt 

borde Kungsleden kunna höja sina hyror med cirka 10 procent i årstakt när 

omkring 60 procent av koncernens totala hyresvärde har omförhandlat år 2021. 

Utvecklingsprojekt 
De större pågående utvecklingsprojekten i Kungsledens portfölj summerar sig till 

51 500 kvadratmetrar vilket motsvarar ungefär 2 ½ procent av koncernens totala 

uthyrbara yta. Det bokförda värdet på utvecklingsfastigheterna är dock högre, ca 

1,4 miljarder kronor av totalt 33,7 miljarder kronor i Kungsledens fastighetsportfölj 

motsvarande drygt 4 procent. Det största utvecklingsprojektet är fastigheten 

Blästern 14 som ligger i norra Vasastaden, Stockholm och ska omvandlas först till 

hotell och sedan moderna kontor i en andra etapp. Fastigheten har fått ett mycket 

bra kommunikationsläge sedan Odenplan anslutits till citybanan/pendeltåget. 

Ett nytt projekt som tillkommit under 2018 är B26 där en del av fastigheten Mimer 

5 i centrala Västerås.2500 kvadratmeter byggs om för en ny hyresgäst (ett 

kontorshotell) till topphyran 2800 kronor per kvadratmeter och år. Lokalerna ska 

vara inflyttnings-klara år 2019. 
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En sammanfattning av portföljen av större pågående projekt återfinns nedan, Det 

handlar om ett tillskott på 130 miljoner kronor i ökat driftnetto givet ett antagande 

om 75 procent överskottsgrad varav huvuddelen under åren 2018–2020. Det 

motsvarar en ökning av Kungsleden driftnetto efter centrala kostnader med cirka 

nio procent.  

Sammanställning Kungsledens projektinvesteringar och beräknade driftnettoökningar 

          

MSEK Före 2017 2017 2018 P  2019–2020 P 

Projektinvesteringar 166 312 600 900 

Ökade driftnetton     80 50 

Källa: Kungsleden och Jarl Securities (uppskattningar) 

 

Förutom de större utvecklingsprojekten planerar Kungsleden för hyresgäst-

anpassningar och andra värdeskapande investeringar till ett belopp av ytterligare 

1,5 miljarder kronor under perioden 2018 - 2020. 

Fördelning (miljoner kronor) av Kungsledens pågående investeringar i större utvecklingsprojekt H2 2018–2020 

Källa: Bolagets finansiella rapporter 

 
  

Blästern, Stockholm (kontor och hotell), 45% Holar 1, Kista Stockholm (bostadshotell), 10%

Gallerian 1, Eskilstuna (Handel), 12% Taktpinnen 1, Norrköping (kontor), 9%

Karslund 5:2, Östersund, 13% B26, Mimer 5 I Västerås, 10%
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Demografiska trender  
I stort har Sveriges inrikes flyttströmmar sedan 1950 gått från södra och mellersta 

Norrland samt delar av Svealand och Götaland mot i första hand Stockholms-

regionen och i andra hand Göteborgsregionen. Även Uppsala och Hallands län 

liksom flertalet regionstäder ökar sin befolkning, de sistnämnda ofta på bekostnad 

av respektive läns övriga kommuner. Dessa förändringar återspeglas också i högre 

hyrestillväxt för kontor i storstäder som Stockholm och lägre i medelstora städer. 

Den faktor som kan förändra mönstret är om ett ovanligt stort byggande skulle 

inträffa, men bortsett från en kort tid kring millennieskiftet har det inte byggts 

särskilt mycket kommersiella lokaler sedan början av 1990-talet. 

Kungsleden har i sin strategi tagit till sig de beskrivna trenderna och fokuserat 

fastigheterna till kontor i storstäder och regionstäder, från att tidigare varit brett 

representerade med alla slags kommersiella lokaler även i många kommuner med 

svag eller negativ befolkningsutveckling. Möjligen går det att säga att det 

demografiska förändringsmönstret och därmed också skillnader i hyrestillväxt helt 

eller delvis är reflekterat i lägre avkastningskrav på fastigheter i storstäderna och 

motsvarande högre i landsorten. Men om inte annat är risken att bli sittande med 

långsiktiga lokalvakanser väsentligt större i städer och orter med svag eller ingen 

ekonomisk tillväxt. Ett annat kriterium är att lokaler kan åldras och bli omoderna 

och därmed svåruthyrbara, var de än ligger. I ett sådant läge är möjligheten att 

bygga om och nytt väsentligt större i storstäderna, eftersom det oftast finns flera 

alternativa användningsområden för lokalerna. Ett exempel är området Västberga i 

södra Stockholms kommun där lagerytor försvunnit till förmån för nya bostäder. 

Detta har skapat en brist på lager- och logistiklokaler i södra Stockholm, som 

Kungsleden borde kunna dra nytta av i form av högre hyror.  

Befolkningsförändring för större kommuner och kommungrupper i Sverige 1991–2017: 

 

Källa: SCB (kommundata) och Jarl Securities (sammanvägning). 
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Investment Case 
Kungsleden har genomfört en stor och lyckad omvandling av sitt fastighetsbestånd 

som har transformerats från ett geografiskt spretigt bestånd med stor andel 

industri- och lagerfastigheter i mindre orter i södra och mellersta Sverige till större 

och modernare, framförallt kontorsfastigheter i Stockholm, Göteborg och Malmö 

plus Västerås. Därtill har nu bolaget ett antal fastigheter i några andra regionstäder 

som exempelvis Norrköping, Linköping och Lund som ger en stabil avkastning. Det 

har tidigare funnits en skepsis från aktiemarknaden, som nu kan vara på väg bort. 

En lättfunnen anledning är att fastigheter med höga direktavkastningsnivåer i 

mindre orter avyttrats, medan bättre belägna och modernare fastigheter i 

Stockholm, Göteborg och Malmö köpts till en lägre direktavkastningsnivå. Följden 

har blivit att koncernens driftnetto på kort sikt har spätts ut. Börsen har tidigare inte 

värdesatt den kvalitetshöjning som beståndet genomgått, men nu kan en 

omvärdering vara på gång. En annan tes är också att Kungsleden missgynnats av 

att ha en semi-institutionell touch på sin investeringsfilosofi med fokus på 

långsiktigt värdeskapande och totalavkastning. Börsen premierar snarare bolag 

som tar större risker och speciellt i en högkonjunktur. 

Som framgår har aktiekursen i Kungsleden från att tidigare ha värderats med ett 

premium mot substansvärde (här representerat av måttet EPRA NAV) nu gått till 

att värderas med omkring 9 procent substansrabatt. EPRA NAV gör inte några 

avdrag för vare sig uppskjuten latent skatt på övervärden fastigheter eller 

undervärden på räntederivat.  

Växande substansrabatt, börskurs och EPRA NAV 2015-kv2 2018 

Källa: Kungsleden och Jarl Securities 

 

För att uppskatta motiverade värden på Kungsledens aktie har vi tagit fram tre 

scenarion enligt vår sedvanliga modell, ett försiktigt Bear-scenario, ett normaliserat 

Bas-scenario samt ett optimistiskt Bull-scenario. I vårt Bas-scenario räknar vi med 

2 procent högre hyresintäkter under andra halvåret 2018, 4,0 procent ökning 2019 

och 3,5 procent högre hyresintäkter 2020. Vi varierar sedan vårt Bear-scenario 

med 98 procent av bas-scenariots intäkter 2018–2020 och i vårt med Bull-

scenario med 102 procent av bas-scenariots intäkter. De tre olika scenariona har 

också olika antaganden om tillväxten bortom prognosperioden. 

0

50

100

2015 2016 2017 kv2 2018

kr
/
a

kt
ie

KLED börskurs vid årets slut KLED EPRA NAV/aktie



 

14 
 

ANALYSGUIDEN 
UPPDRAGSANALYS 

UPPDATERING 

KUNGSLEDEN 
23 juli 2018 

Prognos, intäkter 

 

Prognos, EBITDA  

Källa: Jarl Securities 
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Detta ger en kassaflödesvärdering av Kungsleden-aktien enligt nedanstående 

tabell, en motiverad kurs på 70 kronor per aktie enligt vårt Bas-scenario. Den 

motiverade kursen varierar från endast 45 kronor per aktie i vårt Bear-scenario till 

106 kronor per aktie i vårt Bull-scenario.  

DCF-värdering 

        

  Bear Bas Bull 

Wacc 7,1% 6,6% 6,1% 

CAGR, 2017 - 2020 2,1% 2,7% 3,4% 

Tillväxt, evighetsvärde 2,3% 2,5% 2,8% 

Rörelsevärde (EV), mkr 26 264 31 714 39 586 

Nettokassa dec-2018P, mkr -16 352 -16 352 -16 352 

Aktievärde, mkr 9 912 15 362 23 234 

Antal aktier efter utspädning, 
milj. 

218 218 218 

Värde per aktie, SEK 45 70 106 

        

Implicit EV/Sales, 2018P 11,3x 13,3x 16,1x 

Implicit EV/EBITDA, 2018P 18,6x 21,8x 26,3x 

Källa: Jarl Securities 

 

Jämförande värdering 
I följande avsnitt jämför vi hur Kungsleden-aktien handlas relativt 27 andra 

noterade fastighetsaktier på Stockholmsbörsen. Vi rankar i tre kategorier, där den 

första är arbitraget mellan den implicita direktavkastningen på bolagets 

fastighetsbestånd (härlett som driftnetto efter centrala administrationskostnader i 

förhållande till bolagets börsvärde) och företagets genomsnittliga låneränta. Detta 

mått ger en indikation på vilka bolag som bör komma att belönas mest i form av 

stigande aktiekurs vid köp av fastigheter med en avkastning som överstiger 

bolagets låneränta. Bolag som belönats i denna kategori de senaste åren är 

framförallt Balder, Sagax, FastPartner och Pandox. De bästa arbitragen har idag 

Dilös, MaxFastigheter och NP3 möjlighet att göra. Kungsleden placerar sig på en 

tionde plats av 28 i denna ranking. Bolagets arbitrage uppgår till 2,4 procent, vilket 

är en bra siffra som kan bli ännu bättre i takt med att hyreshöjningar infrias de 

närmaste åren. Bolagets genomsnittliga räntekostnad sjönk ytterligare en tiondels 

procentenhet under andra kvartalet 2018. Det bör påpekas att Kungsledens 

målförvärvsobjekt ofta ligger i Stockholm, Göteborg och Malmö och då blir 

direktavkastningen lägre än den som MaxFastigheter, Diös, NP3 och Hemfosa kan 

köpa fastigheter för i sina prioriterade marknader. 
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Ranking av fastighetsbolagens arbitrage mellan implicit direktavkastning och räntekostnad.                                 

Kursavstämning per 20 juli 2018 

Källa: Bolagsrapporter och Jarl Securities 

Bryter vi ut den implicita direktavkastningen hamnar Kungsleden på plats 16 av 28, 

strax efter Stendörren och strax före Castellum och Brinova. Bostadsbolagen och 

Fabege har den lägsta implicita direktavkastningen. En potential i Kungsledens 

aktie skulle vara att handlas som Atrium Ljungberg vars fastigheter implicit 

prissätts till 4,1 procent direktavkastning. Det skulle motsvara en kursnivå på 80 

kronor i Kungsleden-aktien eller drygt 15 procent högre än idag. 

Nästa ranking är till vilken premie eller substansrabatt fastighetsaktierna handlas i 

förhållande till sina substansvärden. Kungsleden-aktien handlas med 2 procent 

implicit rabatt på sitt fastighetsbestånds marknadsvärde (givet 10 procent latent 

skatt på övervärden i bolagens fastigheter). Substansrabatten blir då 4 procent.  

Totalt sett varierar värderingen av respektive bolag i sektorn från som högst 19 

och 16 procent fastighetspremie i Sagax och Wallenstam till som lägst 13 procent 

respektive 14 procent fastighetsvärdesrabatt i MaxFastigheter och Agora. 

Generellt toppar bostadsägande bolag till följd av uppköp inom segmentet. Lägst 

värderat är handelsfastigheter, en sektor där investerare är avvaktande. I 

genomsnitt handlas de 28 bolagen till två procent implicit fastighetspremie. 

Ranking av fastighetsaktierna från implicit substanspremie eller rabatt på bolagens fastighetsbestånd.             

Kursavstämning per 20 juli 2018 

Källa: Bolagsrapporter och Jarl Securities 
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Den tredje värderingsjämförelsekategorin är p/e-talet när börsvärdet jämförs med 

resultat efter 22 procent skattebelastning med nuvarande fastighetsbestånd utan 

några värdeförändringar på fastigheterna eller räntederivat. I denna ranking 

placerar sig Kungsleden mitten av fältet (plats 10 av 28) med en värdering på p/e 

18,2 ggr rullande helårsresultat före värdeförändringar. Det närmast med 

Kungsleden jämförbara bolaget, Castellum, placerar sig på en nionde plats med 

p/e 18,6 ggr i denna kategori och värderas alltså aningen högre än Kungsleden 

Vad gäller den implicita direktavkastningen på sina fastighetsbestånd värderas 

både Castellum och Kungsleden för närvarande till 4,4 procent. 

P/E-tal baserat på nettoresultat exkl. värdeförändringar. Kursavstämning per 20 juli 2018 

Källa: Bolagsrapporter och Jarl Securities 

Sammanfattningsvis handlas Kungsledens aktie lågt framförallt i förhållande till 

bolagets substansvärde. Vi tror att bolaget kan förbättra sina driftnetton genom 

hyreshöjningar för betydande delar av fastighetsportföljen, toppat med 

fastighetsprojekt med måldatum 2019 och 2020. Vissa förväntningar om högre 

hyresintäkter ligger diskonterat i Kungsledens fastighetsvärderingar och därmed 

också i substansvärdet. Dessa väntade hyreshöjningar måste givetvis infrias, men 

annars ser vi ingen anledning till dagens substansrabatt i aktien. Vi menar att 

Kungsledens aktie är underskattad i förhållande till den övriga svenska 

fastighetssektorn och inte minst om den låga risknivån värdesätts på ett mer 

rättvisande sätt. Vi bedömer att kurspotentialen i Kungsledens aktie är större än 

det mest jämförbara alternativet, Castellum.  

0
10
20
30
40
50



 

18 
 

ANALYSGUIDEN 
UPPDRAGSANALYS 

UPPDATERING 

KUNGSLEDEN 
23 juli 2018 

Risker 
Det finns ett antal risker kring bolagets verksamhet som redovisas nedan. 

Räntekänsliga fastigheter 
Investeringar i fastigheter är kapitalkrävande och därmed räntekänsliga. Tillgången 

och priset på kapital styrs av bankerna liksom av kapitalmarknadens villkor i övrigt 

samt av osäkerhetsfaktorer kopplad till fastighetssektorn och omvärlden i stort. 

Likaså av regleringar som från tid till annan kan påföras bankerna och/eller 

fastighetsbolagen och därmed påverka räntenivån och kostnaden för att anskaffa 

kapital. Även priset för fastigheterna vid en försäljning är avhängigt rådande 

avkastningskrav som påverkas av ränteläget. 

Kungsleden har en belåningsgrad på 49 procent och en räntetäckningsgrad på 4,1 

ggr. Belåningsgraden understiger genomsnittet för de svenska börs-noterade 

fastighetsbolagen på 53 procent, medan bolagets räntetäckningsgrad passerade 

genomsnittet för sektorn under andra kvartalet 2018. Den implicita 

direktavkastningen på Kungsledens fastighetsbestånd är 4,5 procent vilket är i 

paritet med sektorns genomsnitt (där några bostadsbolag ingår och drar ned 

genomsnittet). Med hänsyn även tagen till att bolaget har räntesäkrat en större del 

av sin upplåningsportfölj får räntekänsligheten i Kungsleden idag sägas vara 

måttlig.  

Uthyrnings- och vakansrisker 
Med sitt stora fastighetsbestånd är Kungsleden beroende av att en så stor del av 

lokalerna som möjligt är uthyrda och att bolagets många hyresgäster fullgör sina 

hyresbetalningar. Bolaget har lyckats sänka den ekonomiska vakansgraden till 8 

procent. I rådande starka konjunkturläge borde det gå att sänka vakansgraden 

med ytterligare någon procentenhet. Den genomsnittliga längden på bolagets 

hyreskontrakt uppgick per 30 juni 2018 till 3,8 år, där ungefär en fjärdedel av 

hyresvärdet är kopplat till kontrakt som förfaller år 2023 eller senare.  

Hyresgästerna utgörs till en stor del av service- och tjänsteföretag inklusive 

partihandel och livsmedel. Alltså företag som bör ha en lägre konjunkturkänslighet 

än näringslivet i allmänhet. 

Den enskilt största hyresgästen är ABB i Västerås som står för 12 procent av 

Kungsledens samlade hyresintäkter. I övrigt är ingen enskild hyresgäst större än 

två procent av det samlade hyresvärdet. I mars 2015 ersattes ett tidigare Master 

Lease-avtal med 17 separata hyresavtal för ABB:s lokaler i Västerås. Hyres-

periodens förlängdes då med fyra år till i genomsnitt 7,6 år. Sedan dess har den 

minskat till omkring 4,2 år per 30 juni 2018. ABB hyr 193 000 kvm i centrala 

Västerås och 234 000 kvm på Finnslättens industriområde. En total årshyra på 

omkring 270 miljoner kronor år 2017 motsvarade cirka 630 kronor per 

kvadratmeter och år, vilket får sägas vara förhållandevis lågt. Å andra sidan skulle 

sannolikt en del av dessa lokaler bli svåra att hyra ut om ABB skulle lämna. 

I Kista (nordvästra Stockholm) har Kungsledens fastigheter värda cirka 4,3 

miljarder kronor, motsvarande knappt 13 procent av koncernens totala 

portföljvärde. Även om bolaget har lägre vakansgrad än områdets genomsnitt så 

är framförallt Ericssons långsiktiga närvaro ett orosmoln för området.  



 

19 
 

ANALYSGUIDEN 
UPPDRAGSANALYS 

UPPDATERING 

KUNGSLEDEN 
23 juli 2018 

Disclaimer 

Birger Jarl Securities AB, www.jarlsecurities.se, nedan benämnt Jarl Securities, 

publicerar information om bolag och däribland analyser. Informationen har 

sammanställts utifrån källor som Jarl Securities bedömer som tillförlitliga. Jarl 

Securities 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 Jarl Securities. Jarl Securities 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 Jarl Securities. Analyserna publiceras löpande under avtalsperioden 

och mot sedvanlig fast ersättning.  

Jarl Securities har i övrigt inget ekonomiskt intresse avseende det som är föremål 

för denna analys. Jarl Securities 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. 
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