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Marginalerna i 

fokus i kv3     

 

Högre planerade kostnader kopplade till bolagets expansion 

utslagna på relativt sett låga intäkter (mindre affärer) under Q3 

2018 gjorde att rörelseresultatet blev lägre än väntat. Det lär bli fler 

affärer under fjärde kvartalet 2018, men vi drar ändå ned våra 

intäkts- och vinstprognoser. Kvartal 4 2017 blir en svår jämförelse. 

Magnolia Bostad är ett bostadsutvecklingsbolag, etablerat år 

2009. Bolagets affärsmodell har en lägre risk än sektorn 

överlag. Det då huvuddelen av de nyproducerade lägenheterna 

upplåts med hyresrätt och där marken till stora delar förvärvats 

via kommunala markanvisningar. Fastigheterna säljs innan 

byggstart till främst institutionella placerare, vilket minskar både 

kapitalbindningen och risken. Projekten blir ofta litet större vilket ger skalekonomi. 

Däremot blir Magnolias resultat volatilt när projekten resultatredovisas direkt när 

försäljnings- och entreprenadavtal är tecknade och detaljplanen är fastställd. 

Bolagets byggrättsportfölj med cirka 17 100 lägenheter finns i tillväxt- och 

regionstäder i mellersta och södra Sverige med en tyngdpunkt i Stockholm. 

Bolagets mål är att producera omkring tre tusen hyresrätter årligen med en snitt-

storlek på omkring 45 kvadratmeter. Efter första halvåret 2018 skruvades årstakten 

upp till 2 500 sålda enheter. I dessa siffror ingår förutom bostäder även några hotell 

och vårdanläggningar. Under tredje kvartalet 2018 dominerande vårdaffärerna, 

vilka normalt ska ha 20 procent marginal och inte de fyra procent som rapport-

erades. Avvikelsen kan förklaras med lägre sålda volymer i just Q3, där Magnolias 

organisation har växt vilket ger högre fasta kostnader. Men tillväxtplanerna är väl 

förankrade inte minst genom det ramavtal på omkring 5 000 lägenheter över ett 

antal år som tecknades med Heimstaden för några månader sedan. 

Vi sänker vår vinstprognos för helåret 2018 från 6,2 till 4,6 kronor per aktie, till följd 

av lägre antagna intäkter och rörelsemarginal för helåret 2018. Vår riktkurs för 

aktien hamnar inom intervallet från 35 kronor (Bear Case) till 89 kronor (Bull Case) 

med ett Bas-scenario på 62 (tidigare 83) kronor per aktie.    

Utfall och prognoser, basscnario 

            

MSEK 2016 2017 2018P 2019P 2020P 

Omsättning 1 010 1 772 1 670 1 740 1 940 

Rörelseresultat 355 375 325 336 373 

Resultat efter finansnetto 265 267 188 230 272 

Resultat per aktie, kr 7,0 5,2 4,6 5,2 5,5 

P/E-tal 13,7x 9,7x 9,6x 8,5x 8.0x 

Källa: Magnolia Bostad (utfall) och Jarl Securities (prognoser). 
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Datum: 29 oktober 2018 

Analytiker: Bertil Nilsson, Jarl Securities 

 

  

Företagsnamn: Magnolia Bostad AB 

Lista: NASDAQ OMX MIDCAP 

Vd: Fredrik Lidjan 

Styrelseordförande: Fredrik Holmström 

Marknadsvärde: 1 664 MSEK 

Senast: 44 SEK. 

Kort om Absolicon: Magnolia Bostad är ett bostads-

utvecklingsbolag grundat 2009, som på 

senare tid breddat sig mot vårdfastigheter 

och hotell. Huvuddelen av det som 

produceras är hyresrättslägenheter, som 

sedan säljs till institutioner innan byggstart. 

 

  

Möjligheter och 

styrkor: 

Med etablerade relationer med ett antal 

kapitalstarka institutioner och ramavtal med 

Slättö och Heimstaden har Magnolia säkrat 

en avsättning för sina utvecklingsprojekt för 

lång tid framåt.  

 

Inriktningen mot hyresrätter innebär att 

bolagets exponering mot den senaste tidens 

prisfall på bostäder är låg. Efterfrågan på 

hyresrättslägenheter tenderar dessutom att 

öka i tider av svagare konjunktur.  

 

Risker och 

svagheter: 

Bostadsutveckling är en personberoende 

bransch. Det gäller både utvecklingsarbetet 

med fastigheterna som kontakten med 

köparna. Skulle någon eller några av 

företagets nyckelpersoner (exempelvis VD 

eller vice VD) lämna sina anställningar skulle 

det kunna få negativa följder för Magnolias 

framtida verksamhet. 

 

Stigande ränta och därmed avkastningskrav 

på fastigheter skulle innebära lägre 

försäljningsvärden på fastigheterna och 

därmed vinstmarginaler för bolagets del. 

 

  

Värdering: Bear 

35 kr 

Bas 

62 kr  

Bull 

89 kr 

    

    

 

Källa: Thomson Reuters och Jarl Securities 
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Temperatur 

Ledning och styrelse  

 

Vd Fredrik Lidjan samt vice Vd:ar Rickard Langerfors 

och Erik Rune har många års bakgrund i ledande 

befattningar i fastighets- och byggbolag samt inom 

finans och konsultföretag).  Än viktigare är de kontakter 

de har med de institutionella fastighetsinvesterarna. 

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  

 

Styrelseordförande Fredrik Holmström via bolag är 

huvudägare med cirka 56 procent av rösterna. Utöver 

den andre grundaren, Andreas Rutili, domineras 

ägarlistan av svenska institutioner. 

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 
 

 

Magnolia hade netto räntebärande skulder på cirka 1,6 

miljarder kronor per 30 september 2018. Av räntebärande 

skulder på brutto cirka 1,8 miljarder kronor var omkring 60 

procent obligationslån till omkring sju procent ränta.   

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  

 

Magnolia värderas till en premie jämfört med övriga 

bostadsutvecklingssektorn.  Det beror på att bolaget 

huvudsakligen jobbar med ett mindre konjunkturkänsligt 

segment, försäljning av hyresrätter till institutionella 

placerare. Efter den senaste tidens kursnedgång höjer vi 

betyget till 8. 

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  

 

Den kapitalintensiva och värdeberoende bostads-

utvecklingsaffären balanseras av att bolaget 

huvudsakligen producerar hyresrätter samt att projekten 

säljs till institutioner på ett tidigt stadium. Ramavtalet 

med Heimstaden har ytterligare reducerat affärsrisken. 

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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Investment Case 
Bostads- och samhällsutvecklingsbolaget Magnolia som startades 2009 och 

börsnoterades 2015, har som affärsidé att ta fram och driva bostads-

utvecklingsprojekt (huvudsakligen hyresrätter) fram till fastställd detaljplan. 

Därefter säljs projekten i nyckelfärdigt skick till institutionella och långsiktiga 

fastighetsinvesterare som till exempel Heimstaden. Dessa investerare finansierar 

projekten i dess mest kapitalintensiva skede. Utöver bostäder utvecklar Magnolia 

även vårdboenden samt hotell. Förutsättningarna för verksamheten är mycket 

goda mot bakgrund av den påtagliga bostadsbristen i Sverige, kombinerat med de 

institutionella investerarnas fortsatta aptit på bostadsfastigheter. Affärsmodellen 

har en låg konjunkturkänslighet, förutsatt att räntenivåerna inte stiger allt för 

mycket framöver. Värdet av bolagets byggrätter förändras dock beroende på 

prisutvecklingen för bostäder i olika former (främst bostadsrätter och villor). 

Omkring år 2016 började bolaget bygga upp en större byggrättsportfölj för att 

uthålligt kunna byggstarta minst 3 000 enheter (bostads-, vård eller hotellboenden) 

per år. Det kan jämföras med nuvarande försäljningstakt på cirka 2 500 enheter 

per år. Ursprungligen var cirka 2/3 av bolagets nystartade objekt hyresrätter och 

cirka 1/3 bostadsrätter. Idag är utvecklingen av hyresrätter basen i Magnolia 

Bostads verksamhet. Vinstpotentialen i bostadsrätter är dock högre, vilket Bolaget 

tar tillbara genom att tillsammans med köparen av hyresrätten  sträva efter att över 

tid konvertera en fjärdedel av bostäderna i hyresrättsprojekt till bostäder. Vid en 

konvertering till bostadsrätter är målet att bostadsrätten är värd ca 10000 kronor 

mer per kvadrattmeter än hyresrätten  

En central del i Magnolias affärskoncept är att minimera affärs- och operativa risker 

inklusive kapitalbindning i ett tidigt stadium av fastighetsutvecklingsprojekten. Här 

har bolaget framgångsrikt etablerat ett nätverk och genomfört fastighetsaffärer 

med institutioner som Alecta, SEB Dometica, Slättö och SPP med flera. Sedan 

2016 finns ett ramavtal som ger Slättö rätt att förvärva fastigheter från Magnolia för 

omkring sju miljarder kronor, motsvarande ungefär halva Magnolia Bostads 

nuvarande projektportfölj. Under andra kvartalet 2018 tillkom ett ramavtal med 

Heimstaden omfattande kommande försäljningar av 14 projekt för 9,6 miljarder 

kronor. Bolaget siktar därför på att expandera sin byggrättsportfölj. 

 

Magnolia är en samhälls- och bostads-
utvecklare som främst säljer hyresrätts-
projekt till institutioner och kapitalstarka 
fastighetsbolag. 

 

 

 

 

 

Bolaget har det senaste året sålt omkring 
två tusen femhundra lägenheter, med målet 
att öka denna försäljningstakt till cirka tre 
tusen lägenheter årligen. 
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Rörelseresultat Magnolia Bostad per kvartal Q1 2017-Q4 2018P 

 
Källa: Magnolia Bostad (utfall), Jarl Securiies (prognos Q4 2018). 

 

Tre krav ska vara uppfyllda innan försäljning sker 
Innan ett byggprojekt startar ska Magnolia ha tecknat ett aktieöverlåtelseavtal med 

en fastighetsinvesterare (normalt en institution) där fastigheterna som ska byggas 

(bostäder, vårdanläggningar eller hotell) säljs nyckelfärdiga. Då ska fastigheten ha 

erhållit en fastställd detaljplan. Vidare ska ett bindande entreprenadavtal ha 

tecknats med ett byggbolag. Om dessa tre krav är uppfyllda och att köparen inte 

har villkorat exempelvis sin egen finansiering för affärens genomförande avräknar 

sedan Magnolia hyresrättsprojekt i sin helhet. Bolaget brukar göra reserveringar 

motsvarande hälften av en 20 procentig vakansgaranti för hyresrättsbostäder som 

de ställer under de första två till tre åren av de nya ägarnas förvaltning. Dessutom 

lägger bolaget in bokföringsmässiga reserver i form av lägre försäljningsintäkter. 

Dessa reserveringar görs för att ta höjd för eventuella överskjutande kostnader i 

det avslutande planeringsarbetet samt i byggentreprenaden. Köparnas krav på 

garantier har dock minskat något på senare tid. 

Bostadsrättsprojekt avräknas resultatmässigt i förhållande till försäljningsgraden av 

lägenheter under det kvartal då tidigare nämnda avtal (detaljplan, finansiering mm) 

är på plats, det vill säga normalt i lägre grad än för ett hyresrättsprojekt (såvida inte 

hundra procent av lägenheterna redan är sålda).  

Produktionstiden för lägenheterna (oavsett upplåtelseform) kan i genomsnitt 

uppskattas till mellan två och tre år efter att ett försäljningsavtal har tecknats. Den 

är dock kortare för vårdboenden. 

Skulle kostnader hänförliga till ett projekt utvecklas i en för Magnolia oförmånlig 

riktning efter avräkningstidpunkten kommer detta att behöva redovisas som 

negativa omvärderingseffekter i resultatredovisningen i den mån detta inte täcks av 

reserveringar sedan tidigare.  

Det köpande bolaget tecknar entreprenadavtalet och finansierar bygget det vill 

säga betalar entreprenörens fakturor allt eftersom de förfaller, vilket kallas forward 

funding på branschspråk. När fastigheterna är färdigbyggda erhålls sista likvid. På 

så sätt reduceras Magnolias kapitalbehov till mellan 15 och 20 procent av den 

slutliga byggkostnaden som binds upp innan en försäljning sker. 
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Resultatavräkning av en försäljning sker 
direkt när avtalet med köpare är klar.  

 

 

Magnolia gör vissa reserveringar vid 
försäljning för oförutsedda kostnader, 
lämnade garantier etc. 

 

 

 

 

 

 

 

De köpande institutionerna finansierar 
entreprenaden under hela byggtiden.   
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I bostadsrättsprojekt säljer Magnolia sina lägenheter på ritning till köparen som 

sedan tecknar sig för ett bindande förhandsavtal. Detta minskar risken för 

bostadsutvecklaren, till priset av en oftast lägre köpeskilling för lägenheterna 

jämfört om de skulle ha sålts i färdigt skick.  

Byggproduktionen handlas upp i konkurrens, där det vinnande anbudet tecknar ett 

totalentreprenadavtal till ett fast pris. Totalentreprenad innebär att den färdiga 

produkten är exakt definierad i förväg. Magnolia fungerar i detta läge som en 

beställarorganisation gentemot det byggföretag som vunnit upphandlingen och 

även som ombud för de som köpt fastigheterna i nyckelfärdigt skick. Avmattningen 

på bostadsrättsmarknaden gör att entreprenadpriserna har börjat pressas nedåt. 

Men den svaga svenska kronan har samtidigt medfört dyrare inköp. 

Magnolia har använt nio olika byggbolag för sina entreprenader, däribland 

Serneke, Veidekke samt Consto AB. Den 28 mars 2018 offentliggjordes att 

Magnolia inleder ett samarbete med Skanska kring två större utvecklingsprojekt i 

Stockholm med 3 000 nya bostäder. Under tredje kvartalet 2018 tecknades ett 

samarbetsavtal med trähustillverkaren Derome om uppförande av 600 till 800 

bostäder per år under en femårsperiod. 

Redovisning och försäljning av bostadsprojekten 
Givet att Magnolia köper mark och lägger ned ytterligare kostnader för totalt 40 

och beräknar en vinst på 10 ger det en omsättning på 50, kostnader på 40 och en 

vinst på 10. En marginal på 10 dividerat med 50 är lika med 20 procent i detta fall.  

Under byggtiden tar Magnolia ett mindre projektledningsarvode för övervakning av 

byggprocessen som utförs av ett entreprenadbolag. Detta arvode faktureras 

löpande och ingår i tidigare kalkyl. 

Förutom anskaffningskostnader för marken blir avyttringspriset mot köpare 

avgörande för Magnolia-koncernens lönsamhet och marginal på projektet. Dessa 

marginaler låg under 2015 och 2016 på rekordhöga 41 respektive 35 procent. 

Förutom snabb värdeökning på byggrätter, lyfte den snabba omsättnings-

hastigheten bolagets marginaler dessa år. Marginalen helåret 2017 blev lägre, 

cirka 26 procent. Trenden under 2018 är att marginalen förefaller att pressas 

nedåt, vilket delvis har att göra med att företaget har expanderat sin organisation 

för att kunna hantera den stora och växande byggrättsportföljen. 

I kvartal 4/2017-rapporten kommunicerade bolaget marginalmål om 10 procent för 

hyresrätter, 15 procent för hotell samt 20 procent för vårdboenden och bostads-

rätter. Dessa marginalmål är beräknade på hela färdigställandekostnaden 

(markköp, byggentreprenaden plus bolagets vinst). Magnolias rörelsemarginal 

kommer att bli högre än så eftersom deras resultat endast divideras med nedlagt 

arbete fram till försäljningen plus vinsten, exklusive byggentreprenaddelen som 

normalt utgör mer än hälften av de totala kostnaderna.  

  



 

 

7 
 

 

ANALYSGUIDEN 
UPPDRAGSANALYS 

UPPDATERING 

MAGNOLIA 
29 oktober 2018 

Bolagets fastighetssegment 

Bostäder 
Magnolia fokuserar på att utveckla hyresbostäder i Stockholm, Uppsala samt ett 

antal regionstäder i främst Mälardalen men även övriga Svealand, Göteborg, 

Halland och Skåne. Ungefär 75 procent av bolagets byggrättsportfölj avser 

bostäder. Projekten som bolaget hittills förvärvat och/eller sålt vidare omfattar 

mellan 300 och 700 lägenheter, där genomsnittslägenheten är 45 kvadratmeter. 

Institutionella köpare brukar vilja ha större enheter för sin förvaltning, vilket styr 

Magnolia mot ett antal hundra lägenheter i projekten. Detta bör ge stordrifts-

fördelar i form av lägre produktionskostnader. 

Sedan några år tillåts presumtionshyror för nya bostadslägenheter i Sverige på 

omkring 1800 till 2000 kronor per kvm och år (och i vissa fall litet mer). Dessa 

siffror avser en trerumslägenhet på 75 kvadratmeter. Då Magnolias lägenheter är 

mindre kan 10 till 20 procent högre hyra per kvadratmeter och år erhållas. Räknat 

med initiala driftskostnader om 350 kronor per kvm får vi ett driftnetto på 1650 till 

1950 kr per kvadratmeter BTA (bostadsyta). Dessa hyresfastigheter brukar säljas 

för omkring 4 1/2 procent direktavkastningskrav vilket motsvarar ett värde på 

fastigheterna i färdigt skick på 36 till 43 000 kronor per kvm.  

Vårdboende 
Med förvärvet av Svenska Vårdfastigheter i juni 2017 för 300 miljoner kronor 

förstärktes utvecklingen av vårdboende inom Magnolia-koncernen och utgör cirka 

20 procent av den totala sålda volymen. Även till vårdsegment är det lätt att få 

institutionella placerare (pensionsbolag m.fl.) att förvärva nyckelfärdiga 

anläggningar till förhållandevis låga avkastningskrav. Segmentet bedöms ha tillväxt 

de närmaste åren till följd av Sveriges demografi med en åldrande befolkning. 

Marknaden för vårdboende är kopplad till kommunala etableringar med en 

operatör som driver vården av patienterna/de boende när bygget är klar. Då 

kommuner och landsting normalt betalar hyran för vårdboendena spelar det 

mindre roll om investeringen görs i Uppsala eller Ludvika. Endast restvärdet 

påverkas och skillnaderna i direktavkastningskrav mellan större och mindre orter 

är därför lägst inom detta fastighetssegment. 

Hotell 
Hotellsegmentet utgör omkring 5 procent av Magnolias byggrättsportfölj. När ett 

nytt hotell ska uppföras tecknas normalt ett hyresavtal med en operatör, som 

sedan gör det enkelt att sälja projektet vidare till institutionella fastighetsägare. I 

hotellbranschen är det vanligt med en omsättningsbaserad hyra, men för att 

genomföra transaktionen gör båda parter antaganden om den faktiska hyres- och 

driftskostnadsnivån för anläggningen ifråga innan priset sätts. 
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Byggrättsportföljen 
Magnolias byggrättsportfölj omfattade per 30 september 2018 till cirka 966 000 

kvm ännu inte sålda BTA främst bostäder samt övrigt (hotell och vård-

anläggningar). Det motsvarar en minskning med 4 procent under tredje kvartalet 

2018. Andelen projekt som omfattades av en fastställde detaljplanen uppgick till 11 

procent. 

Bolaget ökade förvärvstakten av nya byggrätter under 2016 för att arbetet med att 

ta fram en detaljplan tog ganska lång tid. Då ansåg sig bolaget behöva en portfölj 

som var ungefär fem gånger så stor som målsättningen- att byggstarta 3 000 

lägenheter per år. Sedan ramavtalet med Heimstaden tecknades i juni 2018 har 

förutsättningarna att uppnå detta mål förbättrats.  

Magnolias projektportfölj geografisk fördelning 

 

Källa: Bolagets finansiella rapporter. 

 

Tiden för att ta fram ett projekt från förvärvs- och finansieringsfasen till 

projektutvecklingen (planering av vad som ska byggas, konceptualisering mm i 

nära kontakt med respektive kommun och andra intressenter) kan ta alltifrån nio 

månader till över två år.  Byggtiden varierar men är ofta mellan två och tre år.  

Stockholmsregionen dominerar i de projekt Magnolia håller på att ta fram och 

slagsidan hitåt har ökat sedan bolaget börsnoterades. Det volymmässigt största 

projektet är Kvarnsjödal i Tumba (Botkyrka kommun) söder om Stockholm med 

130 000 kvm möjlig ny bostads- och/eller vårdboendeyta. Det näst största är 

köpcentrumet Stinsen i Sollentuna (norr om Stockholm) med 94 000 kvm möjliga 

kvm bostadsyta som Magnolia tagit fram i ett samriskbolag med Alecta och där 

ungefär en tredjedel av dessa bostäder kommer att säljas vidare till Slättö. Det 

tredje största projektet är Vårby Bryggor i Huddinge kommun, söder om Stockholm 

med 85 000 kvadratmeter möjlig bostads- och vårdboende/hotell. Magnolia 

bedömer att byggstart kan ske år 2021 för bostäderna kring Stinsen i Sollentuna 

kommun.  
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Hittills av Magnolia sålda projekt uppgår till cirka 335 000 kvm bostäder, varav 

ungefär 84 procent hyresrätter, 5 procent bostadsrätter, 7 procent hotellrum samt 

4 procent vårdboenden. 

I några av projekten är Magnolia delägare tillsammans med andra partners. 

Sådana samriskbolag innebär att en del av Magnolias resultat redovisas under 

bolag utan bestämmande inflytande (och inte tillgodoräknas moderbolaget och 

Magnolias aktieägare). Samriskbolag med institutionella parter som Alecta ger en 

väsentligt lägre finansieringskostnad i fastighetsprojekten än om de hade varit 

helägda av Magnolia. 

I genomsnitt ligger Magnolia resultatandel på mellan 80 och 90 procent av 

projektportföljen och hittills under 2018 mer än 90 procent. 

Ramavtal med Slättö och Heimstaden 
Magnolia har öronmärkt ett antal projekt för sin samarbetspartner Slättö sedan slutet 

av 2016. Ursprungligen omfattade ramavtalet omkring 450 000 kvadratmeter 

lägenhetsyta till ett färdigställandevärde av cirka fem miljarder kronor. De projekt som 

lagts in i Slättö-avtalet har en större slagsida mot Stockholmsregionen, nära 70 

procent av totalen, medan drygt 20 procent återfinns i Skåne (främst Lund) samt 

knappt tio procent i Uppsala. I portföljen ligger flertalet av de stora framtida projekten 

i Stockholmsregionen, som Stinsen i Sollentuna, Tumba (Botkyrka) och Vårby 

Bryggor i Huddinge.  

 

Bakom Slättö står nordiska institutioner, professionella investerare i fastighets-

branschen samt nyckelpersoner i bolaget. Större delägare i Slättö är familjen 

Ehrnrooth från Finland, Slättös VD Johan Karlsson med familj samt tidigare VD för 

Jernhusen, Per Berggren. Slättö har rest kapital i omgångar till sina fastighetsfonder, 

varav de två senaste huvudsakligen förefaller ha varit institutionella investerare. 

Avtalet mellan Magnolia och Slättö löper till 31 mars 2020.  

 

Den 20 juni 2018 tecknade Magnolia ett ramavtal med Heimstaden innebärande att 

det sistnämnda bolaget kommer att förvärva 14 bostadsprojekt om cirka 5 300 

bostadslägenheter till ett värde om cirka 8,5 miljarder kronor. Därtill kommer handel, 

vård- och omsorgsfastigheter med mera värda cirka 1,1 miljarder kronor. Den totala 

uthyrbara ytan (bostäder och kommersiella lokaler) är cirka 262 000 kvadratmeter 

BOA/LOA. Ramavtalet med Heimstaden sträcker sig fram till 31 december 2023. 

Huvudägare i Heimstaden är norska Fredensborg A/S, men bolaget har på senare år 

fått flera svenska institutioner som större delägare (Alecta samt Ericssons och 

Sandviks pensionsstiftelser). Magnolia har sedan tidigare väl upparbetade kontakter 

med Alecta och ramavtalet med Heimstaden gör nu att bolaget kommer att 

expandera och förvärva mer byggrätter. Klimatet med en kärvare bostadsrätts-

marknad kan ge ypperliga köptillfällen, där priset på byggrätter redan har pressats 

nedåt. 
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Marknad 
Det råder idag bostadsbrist i 255 av Sveriges 290 kommuner och mest utpräglat i 

våra storstadsområden. Bostadsbristen beror på en låg nyproduktionstakt i 

förhållande till befolkningstillväxten framförallt sedan 2005. Från 2012 ökade 

bostadsbyggandet i Sverige kraftigt. Fram till och med 2014 fanns inget större 

spekulativt inslag i den svenska bostadsutvecklingsmarknaden (det vill säga de 

som tecknade sig för en ny lägenhet avsåg också att flytta in där), men åren 2015 

och 2016 ökade inslaget av spekulativa lägenhetsköpare markant. Detta vändes till 

ett överutbud av lägenheter från andra halvåret 2017. Som en följd av detta väntas 

en ganska kraftig nedgång i färdigställandet av nya bostäder från slutet av 2018. 

De senaste årens låga räntor i kombination med skattemässiga ränteavdrag för 

privatpersoner och bostadsbrist har gett upphov till en mycket kraftig prisuppgång 

på välbelägna bostäder speciellt i landets stor- och regionstäder. Det har i sin tur 

gjort att bostadsutvecklingsprojekten i Sverige fokuserats till högprissegmentet, 

där den bästa lönsamheten har kunnat nås, men där efterfrågan nu är mättad. 

Sveriges Byggindustrier tror i sin senaste Byggkonjunkturuppdatering från oktober 

2018 att nyproduktionen av bostäder kommer att minska med 5 procent helåret 

2018 och ytterligare 16 procent 2019. 

Nyproduktion av bostadslägenheter i Sverige 2002–2017 

 

Källa: Sveriges Byggindustrier och Jarl Securities 

 

Prisnedgången på den svenska bostadsrättsmarknaden har fått en del 

bostadsutvecklare att konvertera tidigare bostadsrättsprojekt till hyresrätter. En 

annan lösning har varit att dela större brf-projekt med starka kapitalpartners 

och/eller att sälja förvaltningsfastigheter för att frigöra kapital. Ett antal projekt har 

stoppats tills vidare och tidigare tilldelad mark (byggrätter) har lämnats tillbaka av 

vissa bolag.  

Det behöver byggas billigare bostäder i Sverige framöver för att mätta huvuddelen 

av bostadsefterfrågan. Utmaningen består i att Sverige har Europas högsta bygg-

kostnader samtidigt som en mycket stor del av de senaste årens befolkningstillväxt 

utgörs av hushåll med lägre inkomster (främst invandrare och studenter). Ska de 

riktigt billiga bostäderna kunna byggas blir det nödvändigt med betydande statliga 

subventioner enligt vår uppfattning. Vi tror inte att sådana subventioner kommer 

annat än i mycket begränsad omfattning av bland annat statsfinansiella skäl. 
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Magnolia erbjuder hyresrättslägenheter, där hyran sätts som följer nivåerna i de 

Allmännyttiga bolagens bestånd, alltså jämförbara objekt i samma område. Sedan 

några år tillbaka tillåts en väsentligt högre hyresnivå för nyproducerade lägenheter 

jämfört med begagnade i Sverige efter överenskommelser med Hyresgäst-

föreningen. 

Kön till begagnade hyresrätter är mycket lång i de flesta större svenska städer. Det 

är ett uttryck för den bostadsbrist som råder samt att hyran på begagnade 

bostäder är låg (normalt omkring tusen kronor per kvadratmeter och år), vilket 

leder till en överefterfrågan. Nyproduktionshyran brukar ändå understiga 

andrahandshyran för begagnade lägenheter. 

Hyran för en nyproducerad lägenhet på 45 kvadratmeter hamnar på 8 250 kronor 

per månad givet 2 200 kronor per kvadratmeter och år. Kostnadsmässigt ligger 

detta i paritet med ett bostadsrättspris om cirka 70 000 kronor per kvadratmeter 

enligt vår uppskattning. Före amorteringar skulle det endast ge en räntekostnad på 

cirka 750 kronor per kvadratmeter och år (efter 30 procent ränteavdrag). Bostads-

rätterna ger med dagens låga räntenivåer lägre månadskostnad för innehavaren 

jämfört med att hyra, förutsatt att den lägenhetssökande får lån av banken. 

Prisutvecklingen för bostadsrättslägenheter i sju svenska kommuner 2012 (helår) och 2017 (helår)  

 

Källa: Mäklarstatistik och Jarl Securities 

 

Som synes har bostadsrättspriserna gått upp kraftigt räknat på de senaste fem 

åren. Problemet är det trendbrott som skedde andra halvåret 2017 och har lämnat 

många bostadsutvecklare med alltför dyrt inköpt mark för bostadsutveckling. Priset 

för lägenheter i riket de senaste tolv månaderna har sjunkit med fem procent per 

oktober 2018 enligt www.maklarstatistik.se.  
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Värdering 
Vi börjar med en förenklad modell som utgår från Magnolia Bostads antagna 

framtagande- och säljkapacitet över tid. Här antar vi att bolaget lyckas nå en vinst 

på 150 tusen kronor per lägenhet samt därtill plus 20 procent för att fånga in 

avyttrade hotell-och vårdanläggningar.  

Från rörelseresultatet har vi dragit av centrala administrationskostnader samt 

finansnetto som vi bedömer i nuvarande struktur ligger omkring 200 miljoner 

kronor per år. Vi har sedan antagit att finansnettot blir 15 miljoner kronor sämre 

som en följd av ökad upplåning per 500 stycken sålda lägenheter per år. Detta 

eftersom att projektportföljen allt annat lika behöver fyllas på i högre utsträckning ju 

mer som avyttras. Samtidigt kommer fordringar hänförbara till Magnolias tidigare 

försäljningar att flyta in under de närmaste åren. Vi talar då om ett ackumulerat 

belopp om cirka 1,2 miljarder kronor per 30 september 2018. Den posten 

minskade från nivån 1,5 miljarder kronor tre månader tidigare, när pengar flöt in 

från köparna. 

Applicerar vi ett p/e-tal om 10 ggr med 10 procent antagen skattebelastning på det 

aktuella resultatet efter finansnetto och räknar på två års genomsnittlig bygg-

produktionstid hamnar vi på följande graf för hur det motiverade värdet på 

Magnolia-aktien förändras givet antalet sålda enheter. Dagens aktiekurs innebär 

implicit att Magnolia uthålligt kan ligga på cirka 1800 sålda bostadslägenheter med 

18 procent vinstmarginal per år plus 20 procent tillägg för hotell- och vård-

anläggningar (totalsiffran ökar då till 2160 stycken, vilket markant underskrider de 

cirka 2500 lägenheter bolaget sålde för under de senaste tolv månaderna). Den 

positiva hävstångseffekten om bolaget istället skulle klara att färdigställa 2500 

lägenheter per år (motsvarande 3000 enheter inklusive vård och hotell) är som 

synes mycket stor med ett motiverat värde om 108 kronor per aktie. Notera också 

att bolaget idag har en något högre lönsamhet på sålda projekt än nedanstående 

modell. 

Motiverat värde (kr/aktie) i Magnolia givet 150 tkr i vinst per lägenhet plus 20 % tillägg för hotell och vård 

 

Källa: Jarl Securities 
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I vår kassaflödesvärdering av Magnolia Bostad har vi utgått från bolagets 

nuvarande intjäningsförmåga och lagt prognoser för intäkter och rörelseresultat för 

åren 2018–2021.   

I vår diskontering av bedömda kassaflöden i Magnolia Bostad till nuvärden har vi 

använt en årlig diskonteringsränta om 10,1 procent. Denna kalkylränta är härledd 

som 51 procent andel eget kapital (lika med aktuellt börsvärde) till 13 procent 

avkastningskrav samt 49 procent andel räntebärande skuld till 7 procent låneränta.  

Vi kommer fram till en riktkurs på Magnolias aktie om 62 kronor. Beroende på val 

av långsiktig rörelsemarginal varierar riktkursen från 35 kronor vid 14 procent 

marginal till 89 kronor givet 26 procent marginal. Med vårt val om 20 procent 

långsiktig rörelsemarginal utgör slutvärdet (år 2021 och därefter) 72 procent av 

det diskonterade kassaflödesvärdet brutto före avdrag för räntebärande 

nettoskuld.  

Baserat på vår DCF-värdering får vi 62 kronor per aktie som vår Bas-scenario 

gällande motiverat värde samt 35 kronor per aktie som ett Bear-scenario och 89 

kronor per aktie som Bull-scenario. 

DCF-värdering 

            

MSEK  2018P 2019P 2020P 2021P Slutvärde 

Omsättning 1 670 1 740 1 940 2 037   

Rörelseresultat 325 336 373 407   

Rörelsemarginal 19% 19% 19% 20%   

Skatt 0 0 -37 -41   

Netto investeringsbehov -30 -32 -33 -35   

Fria kassaflöden beaktat  295 305 302 332 4 050 

Diskonterade kassaflöden 304 285 257 256 2 836 

            

Summa diskonterade kassaflöden 3 936         

Avgår nettoskuld -1 604         

Summa värde eget kapital 2 332         

Antal aktier (miljoner) 38         

Riktkurs (kronor) 62         

            

Diskonteringsränta 10,1%         

Långsiktigt tillväxtantagande/år 1,8%         

            

Känslighetsanalys           

Rörelsemarginal  15% 18,5% 22% 25,5% 29% 

Riktkurs, kronor 35 48 62 75 89 

Källa: Jarl Securities 
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Jämförande värdering  
Vi har även gjort en jämförande nyckeltalsvärdering av nio noterade 

bostadsutvecklingsföretag på Stockholmsbörsen. Sektorn har sedan 2016 

expanderat kraftigt från etablerade aktörer som Besqab, Bonava (tidigare NCC 

Housing) och JM till att nu omfatta bolag i såväl premiesegmentet som Oscar 

Properties, och högprofilbolag som SSM Holding och Tobin Properties, till 

modultillverkaren Prime Living (som hyr ut sina färdiga byggnader). 

Vi har tagit fram fyra nyckeltal (P/E, EV/EBIT, EV/Sales och Pris/Eget Kapital) som 

mäter börsvärde i förhållande till resultat efter skatt, skuldfritt bolagsvärde dividerat 

med rörelseresultat, skuldfritt bolag dividerat med intäkterna samt börsvärde 

dividerat med bokfört eget kapital. För samtliga bolag har vi använt de senaste 

rullande tolv-månaders siffrorna. 

Överlag känns den svenska bostadsutvecklingssektorn måttlig värderad i 

dagsläget. Ett stort latent utbud av såväl nybyggda som begagnade lägenheter får 

oss att tro att andrahands (bostadsrätts-) marknaden kommer att fortsätta att vara 

relativt svag den närmaste tiden (fjärde kvartalet 2018 och sannolikt även under 

första halvåret 2019). 

Bolagen i sektorns resultat är genomgående mycket känsliga för förändrade priser 

på de sålda bostäderna. Om vi utgår från en normal marginal på omkring 20 

procent innebär en prisförändring mot kund för en lägenhet eller villa med +/-5 

procent att bolagens rörelseresultat förändras med omkring 25 procent. Magnolia-

aktien värderades under andra halvåret 2017 med en premie relativt 

bostadsutvecklingssektorn på Stockholmsbörsen, men har sedan början av 2018 

förbytts att ligga mer i linje med sektorn i övrigt. Detta sedan Magnolias resultat 

varit tämligen stabilt det senaste året, medan resultaten överlag fallit kraftigt i 

övriga sektorn. Notera att i flera av bolagen värderas deras byggrättsportfölj 

implicit till negativa värden (dock inte Magnolia). 

Jämförelsevärdering, bostadsutvecklare 

              

  
Börsvärde, 

miljoner SEK 
P/E EV/EBIT EV/Sales Pris/Eget Kapital 

Implicit värdering, 

kr/kvm byggrätt 

ALM Equity AB        2 741 18,1x 12,5x 1,2x 1,2x 1 106 

Besqab AB  1 616 5,5x 3,7x 0,6x 1,3x 1 608 

Bonava AB 11 182 9,7x 11,1x 1,3x 1,7x 2 526 

JM AB 11 022 6,3x 4,9x 0,6x 1,7x 2 044 

Magnolia Bostad AB 1 664 6,6x 7,7x 1,9x 1,6x 838 

Oscar Properties Holding AB 837 neg. neg. 1,2x 0,6x neg. 

Prime Living AB  237 4,1x 11,7x 28,0x 0,3x neg. 

SSM Holding AB  506 4.8x 4.5x 1,6x 0,5x neg. 

Tobin Properties AB 510 neg. neg. 22.2x 0.7x neg. 

Median nio bolag 1 616 6,3x 7,7x 1,3x 1,2x 1 608 

Källa: Thomson Reuters och Jarl Securities 
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Risker 
Det finns ett antal risker kring bolagets verksamhet som redovisas nedan. 

Omfattande konkurrens 
Den svenska bostadsutvecklingssektorn har expanderat mycket kraftigt det 

senaste decenniet. Även om Magnolia har en fördel av sin relativt sett goda 

finansiella styrka och närvaro på Stockholmsbörsen med de finansierings-

möjligheter som detta erbjuder, gör konkurrensen att Magnolia behöver ta fram bra 

och kostnadseffektiva produkter. Ett antal andra aktörer har konverterat tidigare 

bostadsrättsprojekt till hyresrättsdito vilket ökar konkurrensen på hyresrättssidan. 

Bostadskonsumenterna måste ha råd 
Sverige har Europas högsta byggkostnader. Det kan förklaras med höga 

utförandekrav på bostäderna och ett allmänt högt kostnadstryck där byggsektorn 

har ett högt resursutnyttjande och höga skatter, liksom en otillräcklig konkurrens. 

Även nyproducerade hyreslägenheter är förhållandevis dyra, vilket brukar synas i 

form av en omflyttning på 10 till 15 procent åren närmast efter första inflyttning.  

Personberoende bransch 
Magnolias organisation är relativt liten och beroende av ett begränsat antal 

nyckelpersoner (främst Vd Fredrik Lidjan samt bolagets bägge vice Vd:ar Rickard 

Langerfors och Erik Rune) vad gäller hela bostadsutvecklingskedjan från 

markförvärv till försäljning av ett projekt samt övervakning fram till inflyttning. 

Ganska få personer är framgångsrika fastighetsutvecklare där etablerade 

relationer också är mycket viktigt. Det gäller allt från kontakter i olika kommuner 

med stadsplanerarna till band till de institutionella köparna av de färdiga 

fastigheterna. 

En sektor med hög räntekänslighet  
Stigande räntor skulle kunna minska de institutionella aktörernas aptit på att 

investera i fastigheter, något som varit en drivkraft bakom stigande kommersiella 

fastighetspriser i Sverige där pensionsbolagen varit stora nettoköpare sedan 2009.  

Investeringar i nyproducerade fastigheter är mycket kapitalkrävande och därmed 

också räntekänsliga. Risknivån hos bostadsutvecklare bedöms vara avsevärt 

större jämfört med förvaltande fastighetsbolag. Det syns i helt andra räntenivåer 

(ofta 6 till 7 procent) som bostadsutvecklare betalar på sina obligationslån, jämfört 

med endast drygt 2 procent för de förvaltande bolagen.  

Ändrade skatteregler  
I juni 2018 antog Riksdagen nya skatteregler för företagssektorn, som bland annat 

begränsar avdragsrätten för räntekostnader till 30 procent av skattemässigt 

rörelseresultatet före avskrivningar. Speciellt om räntenivån skulle stiga, drabbar 

det fastighetssektorn eftersom motsvarande skattekompensation då inte längre 

erhålls.  
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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 kombinationerav 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. 

 

http://www.jarlsecurities.se/

