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Fler affärer i 

pipeline     

 

Magnolia Bostads redovisar fortsatta värdeökningar på 

förvaltningsfastigheter i sitt rörelseresultat för kvartal 3/2019. 

Bruttomarginalerna har hittills i år varit negativa, men i kvartal 

4/2019 bör det komma minst en försäljning med bättre marginal-

bidrag. Vi höjer aktiens riktkurs i Bas-scenariot till 45 kronor (42).  

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. 

Med en låg försäljningsnivå hittills under 2019 och dessutom till negativa brutto-

marginaler har gjort att rörelseresultatet lyftes av uppvärdering av förvaltnings-

fastigheter enligt redovisningsstandarden IAS40. Under årets nio första månader 

2019 stod sådana uppvärderingar för totalt 352 miljoner kronor i resultatbidrag. 

Bolagets mål är att ha kapacitet att producera omkring tre tusen bostadslägenheter 

(hyres- och bostadsrätter), två till fyra vårdboenden samt ett till två hotell per år.  

Framöver, vilket vi tolkar som från fjärde kvartalet 2019 väntar ett högre affärs-

tempo med både försäljningar och förvärv av (helst) planlagd mark för bolagets del. 

En del av de byggrätter som finns till salu återfinns i tidigare typiska bostads-

rättslägen i Stockholms och Göteborgs närföroter.  

Magnolia Bostad-aktien är lågt värderad, då bolaget har möjlighet att sälja över      

2 000 lägenheter per år givet sin byggrättsportfölj. Återhämtningen väntas inte bli 

påtaglig förrän mot slutet av prognosperioden (år 2021-2022). Vi höjer vår 

motiverade kurs enligt Bas-scenariot till 45 kronor per aktie (tidigare 42 kronor). 

Liksom tidigare är resultatet och därmed aktiens värde rörelsemarginalkänsligt, från 

22 kronor i Bear-scenariot (5 procent lägre rörelsemarginal jämfört med Bas-

scenariot och 68 kronor per aktie i Bull-scenariot (5 procent högre rörelsemarginal 

än Bas-scenariot).  

Utfall och prognoser, basscenario 

            

MSEK 2016 2017 2018 2019P 2020P 

Omsättning 1 010 1 772 1 054 1 300 1 500 

Rörelseresultat 355 375 164 524 266 

Resultat efter finansnetto 265 267 22 349 98 

Resultat per aktie, kr 7,0 5,2 0,3 6,1 2,0 

P/E-tal 13,7x 9,7x 159,2x 5,9x 18,1x 

Källa: Magnolia Bostad (utfall) och Carlsquare (prognoser) 
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Datum: 31 oktober 2019 

Analytiker: Bertil Nilsson, Carlsquare. 

 

  

Företagsnamn: Magnolia Bostad AB 

Lista: NASDAQ OMX MIDCAP 

Vd: Fredrik Lidjan 

Styrelseordförande: Fredrik Holmström 

Marknadsvärde: 1 358 MSEK 

Senast: 35,9 SEK. 

Kort om Magnolia 

Bostad: 

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 

säljs till institutioner innan byggstart. 

 

  

Möjligheter och 

styrkor: 

Med etablerade relationer med ett antal 

kapitalstarka institutioner och ramavtal med 

Slättö och Heimstaden har Magnolia Bostad 

säkrat en avsättning för sina 

utvecklingsprojekt för lång tid framåt.  

 

Inriktningen mot hyresrätter innebär att 

bolagets exponering mot prisförändringar på 

bostadsrättslägenheter är ganska låg. 

Efterfrågan på hyresrättslägenheter 

tenderar att öka i tider av svagare 

konjunktur.  

 

Risker och 

svagheter: 

Bostadsutveckling är en personberoende 

bransch. Det gäller såväl utvecklingsarbetet 

med fastigheterna som kontakten med 

köparna. Magnolia Bostad har breddat sin 

ledningsgrupp, vilket gör bolaget mindre 

sårbara om någon eller några ledande 

befattningshavare skulle lämna. 

 

Stigande ränta och därmed avkastningskrav 

på fastigheter skulle innebära lägre 

försäljningsvärden på fastigheterna och 

därmed vinstmarginaler för bolagets del. 

 
  

Värdering: Bear 

22 kr 

Bas 

45 kr 

Bull 

68 kr 

    

    

 

Källa: Thomson Reuters och Carlsquare. 
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Temperatur 

Ledning och styrelse  

 

Vd Fredrik Lidjan har många års bakgrund i ledande 

befattningar i fastighets- och byggbolag samt inom 

finans och konsultföretag).  Än viktigare är de kontakter 

han har med de institutionella fastighetsinvesterarna. 

Under senare tid har ledningsgruppen breddats med 

bland andra Gurmo Endale som ny vice VD, Thomas 

Persson, chef för Affärsgenerering och Region Öst, 

samt Christina Hambäck som Chef för 

Verksamhetsutveckling och Hållbarhet. 

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 aktiekapital och 

röster. Näst största ägare är Länsförsäkringar Fonder 

och även i övrigt finns en fondförvaltare bland de tio 

största ägarna.  Anställda i bolaget tecknade 170 00 

teckningsoptioner a 1 krona per styck efter bolags-

stämmans beslut den 10 maj 2019. 

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 Bostad hade netto räntebärande skulder på cirka 

2,1 miljarder kronor per 30 september 2019, en siffra som 

minskar till 934 miljoner kronor efter avdrag för fordran på 

köpare av bolagets projekt. Av räntebärande skulder var 

1,55 miljarder kronor obligationslån till omkring sju procent 

ränta.  Koncernens soliditet uppgick till 30,4 procent per 

30 september 2019, där 30 procent är en undre gräns 

enligt bolagets finansiella mål.  

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 Bostad värderas till en premie jämfört med den 

övriga svenska bostadsutvecklingssektorn.  Det beror på 

att bolaget huvudsakligen jobbar med ett mindre 

konjunkturkänsligt segment, försäljning av hyresrätter till 

institutionella placerare. Aktien är lågt värderad efter flera 

kvartal med få eller uteblivna transaktioner.  

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. Finansieringen 

av bostadsutvecklingssektorn har samtidigt växt till en 

utmaning som delvis även drabbar Magnolia Bostad via 

obligationsmarknaden. 

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 Bostad 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 långsiktiga fastighetsinvesterare 

som till exempel Alecta, Heimstaden eller Slättö. Dessa investerare finansierar 

projekten under byggtiden. Utöver bostäder utvecklar Magnolia Bostad även 

vårdboenden samt hotell. Förutsättningarna för verksamheten är goda mot 

bakgrund av bostadsbristen i Sverige, kombinerat med de institutionella 

investerarnas fortsatta aptit på bostadsfastigheter och sjunkande 

direktavkastningskrav vid köp av fastigheter. Magnolia Bostads affärsmodell har en 

låg konjunkturkänslighet, förutsatt att räntenivåerna inte stiger för mycket 

framöver. Värdet av bolagets byggrätter förändras dock beroende på 

prisutvecklingen för bostäder i olika former. 

Omkring år 2016 började Magnolia Bostad bygga upp en större byggrättsportfölj 

för att uthålligt ha kapacitet att produktionstarta minst 3 000 enheter (bostads-, 

vård eller hotellboenden) per år. Det kan jämföras med att koncernen produktions-

startade 1 922 boenden under perioden 1 oktober 2018–30 september 2019. 

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 högre, vilket bolaget tar tillbaka 

genom att tillsammans med köparen av hyresrätten  sträva efter att konvertera en 

fjärdedel av bostäderna i hyresrättsprojekt till bostadsrätter. Vid en sådan 

konvertering är målet att det ska gå att utveckla bostadsrätten med minst 10 000 

kronor högre viinst per kvadratmeter än en hyresrätt i motsvarande läge på delar 

av portföljen. 

En central del i Magnolia Bostads affärskoncept är att minimera affärs- och 

operativa risker inklusive kapitalbindning i ett tidigt stadium av projekten. 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 Bostad är en samhälls- och 
bostadsutvecklare som främst säljer 
hyresrättsprojekt till institutioner och 
kapitalstarka fastighetsbolag. 

 

 

 

 

 

Medan bolagets målsättning är att sälja 
3 000 lägenheter per år, har 1 922 
bostäder produktionstartats de senaste tolv 
månaderna. 
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Magnolia Bostad för omkring sju miljarder kronor, vilket motsvarar 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. Magnolia Bostad siktar sedan dess på att expandera sin 

byggrättsportfölj. 

Resultat Magnolia Bostad per kvartal kv1 2017-kv3 2019: 

Källa: Bolagets finansiella rapporter.  

Som framgår av diagrammet ovan föll Magnolia Bostads rörelseresultat tillbaka 

under 2018, men har förbättras hittills under 2019. Rörelseresultatförbättringen 

förklaras av värdeökningar på bolagets förvaltningsfastigheter, där bolaget håller 

på att bygga upp en portfölj. Bolaget har inte räknat av särskilt många affärer det 

senaste året. Men en stor del av värdeökningarna på förvaltningsfastigheterna är 

realiserade i och med att de sålts in till samriskbolag ägda tillsammans med 

Heimstaden. I grunden är verksamheten starkt volymberoende, då organisationen 

expanderat under 2018 för att ta hand om de många planprocesserna. Det är en 

anledning att bolaget vid framtida förvärv i första hand letar efter planlagd mark. 

Fallande volymer av nystartade bostäder totalt sett i kombination med en svag 

svensk krona, vilket ökat inköpskostnaderna av material mm har sammantaget 

gjort att entreprenadpriserna varit stabila under 2019. 

Tre krav ska vara uppfyllda innan försäljning sker 
Innan ett byggprojekt startar ska Magnolia Bostad ha tecknat ett överlåtelseavtal 

med en fastighetsinvesterare där fastigheterna som ska byggas (bostäder, 

vårdanläggningar eller hotell) säljs i nyckelfärdigt skick. 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 köparen inte har 

villkorat exempelvis sin egen finansiering för affärens genomförande avräknar 

sedan Magnolia Bostads hyresrättsprojekt i sin helhet. Bolaget brukar göra vissa 

reserveringar för garanterade vakansrisker mm i samband med att en affär 

avräknas. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultatavräkning av en försäljning sker 
direkt när avtalet med köpare är klar.  
Magnolia Bostad gör vissa reserveringar 
vid försäljning för oförutsedda kostnader, 
lämnade garantier etc. 
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I kvartal 4/2017-rapporten kommunicerade bolaget marginalmål om 10 procent för 

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

bostadsrätter vilket fortfarande gäller. Dessa marginalmål är beräknade på hela 

färdigställandekostnaden (markköp, byggentreprenaden plus bolagets vinst). 

Magnolia Bostads rörelsemarginal bör bli högre än så eftersom deras resultat 

endast divideras med nedlagt arbete fram till försäljningen plus vinsten, exklusive 

byggentreprenadkostnaderna som normalt utgör mer än hälften av de totala 

kostnaderna. Men hittills under 2019 har bolaget brottats med negativa 

bruttomarginaler, något som förhoppningsvis blir en ganska kort parentes. En 

delförklaring har varit försäljning till bostadsrättsföreningar, där priserna i något fall 

fick sänkas. För bostadsrättsprojekt har bolaget ett återköpsåtagande för osålda 

lägenheter, som redovisningsmässigt behandlas som ytterligare en rörlig 

komponent i transaktionspriset.  

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 Bostad 

oförmånlig riktning efter avräkningstidpunkten kommer detta att behöva redovisas 

som negativa omvärderingseffekter i resultatredovisningen i den mån detta inte 

täcks av tidigare gjorda reserveringar.  

Det köpande bolaget tecknar entreprenadavtalet och betalar entreprenörens 

fakturor allt eftersom de förfaller, vilket kallas forward funding. På så sätt reduceras 

Magnolia Bostads kapitalbehov väsentligt, jämfört med andra bostadsutvecklare 

som behåller projektet i egen bok under hela byggtiden. 

I bostadsrättsprojekt har Magnolia Bostad hittills sålt sina lägenheter på ritning till 

köparen som sedan tecknar sig för ett bindande förhandsavtal. Det minskar risken 

för bostadsutvecklaren, till priset av en oftast lägre köpeskilling för lägenheterna 

jämfört med om de skulle ha sålts i färdigt skick.  

Bolagets fastighetssegment 

Bostäder 
Magnolia Bostad 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 

utgörs av 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 Bostad mot ett antal hundra lägenheter i projekten. Detta bör 

ge stordriftsfördelar i form av lägre produktionskostnader. 
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Sedan några år tillåts presumtionshyror för nya bostadslägenheter i Sverige på 

omkring 1 800 till 2 200 kronor per kvm och år. Dessa siffror avser en trerums-

lägenhet på 75 kvadratmeter. Då Magnolia Bostads 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 uppskattat driftnetto på 1 650 till  

1 950 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. I en försäljning till 

Heba under kv2/2019 i Norrtälje erhölls mer än dessa nivåer. Förutom fastighets- 

och ortsspecifika förutsättningar visar det på trenden med stigande hyresnivåer 

och sjunkande avkastningskrav på omkring 25 punkter vid transaktioner med 

hyresrättsfastigheter. 

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

förstärktes utvecklingen av vårdboende inom Magnolia Bostad-koncernen. Även till 

vårdsegmentet är det lätt att få institutionella placerare 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 klart. 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 Magnolia Bostads 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. 

Byggrättsportföljen 
Magnolia Bostads byggrättsportfölj utgjordes per 30 september 2019 av cirka   

868 000 kvm ännu inte sålda BTA främst bostäder samt övrigt (hotell och vård-

anläggningar) fördelat på cirka 16 100 byggrätter och 46 olika projekt. Därtill 

kommer cirka 2 100 byggrätter som numera ligger under bolagets egen 

förvaltning, däribland projekt Brogårdstaden i Upplands-Bro. Andelen projekt med 

en fastställd detaljplan har ökat från 12 till 18 procent under de nio första 

månaderna 2019.  Ökningen är främst hänförligt till tre projekt i Sundsvall och 

Knivsta i Heimstaden-portföljen. Att få fram färdiga detaljplaner i rimlig tid har varit 

och är fortfarande bolagets största utmaning.  
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Magnolia Bostads projektportfölj geografisk fördelning per 30 september 2019 

Källa: Bolagets finansiella rapporter (grunddata på fastighetsnivå), Carlsquare (sammanställning). 

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

utveckling 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 Magnolia Bostads byggrättsportfölj. Det volym-

mässigt 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 Vårby Bryggor i Huddinge kommun, söder om Stockholm med 115 000 

kvadratmeter möjlig bostads- och vårdboende/hotell och med beräknad byggstart 

år 2022. Det tredje största är före detta köpcentrumet Stinsen i Sollentuna (norr 

om Stockholm) med 94 000 kvm möjliga kvm bostads- och vårdboende som 

Magnolia Bostad tagit fram i ett samriskbolag med Alecta och där ungefär en 

tredjedel av dessa bostäder kommer att säljas vidare till Slättö. Den beräknade 

byggstarten för projekt Stinsen har skjutits framåt till år 2022. 

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

Sådana samriskbolag innebär att en del av Magnolia Bostads resultat redovisas 

under bolag utan bestämmande inflytande. Samriskbolag med institutionella parter 

som Alecta ger en väsentligt lägre finansieringskostnad i fastighetsprojekten än om 

de hade varit helägda av Magnolia Bostad. I kvartal 2/2019 bidrog ett projekt i 

Upplands-Bro kommun tillsammans med Heimstaden med 76 miljoner kronor i 

resultatandelar för Magnolia Bostads del. Detta JV-resultat bygger på en projekt-

värdering där riskkomponenten sannolikt kommer att minska med tiden och ge 

ytterligare resultatbidrag. Det finns även ytterligare 190 boenden i detta JV som 

ännu inte är produktionsstartade.  

I genomsnitt och över tid uppskattar vi att andelen av Magnolia Bostads resultatet 

som är hänförligt till stamaktieägarna uppgår till omkring 85 procent. Ett av de 

större projekten som avviker är Stinsen i Sollentuna kommun, där Magnolia Bostad 

äger 45 procent av samriskbolaget, medan de har rätt till 90 procent av 

utvecklingsvinsten. 
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Marknad 
Det råder idag bostadsbrist i mellan 85 och 90 procent av Sveriges kommuner och 

mest utpräglat i våra storstadsområden där bostadskön ökade med 30 procent i 

Stockholm, Göteborg och Malmö från 2015 till 2018. Bostadsbristen beror på en 

låg nyproduktionstakt i förhållande till befolkningstillväxten framförallt sedan 2005. 

Från 2012 ökade bostadsbyggandet i Sverige kraftigt. 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 har en nedgång i 

produktionsstartade bostäder börjat ske i den svenska marknaden.  

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 blev mättad från 

2017. Sveriges Byggindustrier spår i sin prognos daterad 23 oktober 2019 en 

nedgång vad gäller produktion framförallt av flerbostadshus. 

Nyproduktion av bostadslägenheter i Sverige 2004–2020P 

Källa: Sveriges Byggindustrier. 

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 i en del fall lämnats 

tillbaka av bolagen. Det har även skett en utslagning av främst mindre bostads-

utvecklare som lagt ned sin verksamhet till följd av de ändrade marknads-

förhållandena. Magnolia Bostad avser att köpa en del ny planlagd mark för 

bostadsändamål (byggrätter) framöver. De geografiska lägen som är mest 

intressanta är då närförorter till Stockholm och Göteborg som tidigare dominerats 

av bostadsrättsutvecklare och dito prisnivå för marken.  

Prisnivåerna på byggbar mark i Stockholms närförorter bedöms ha blivit i 

genomsnitt cirka 5 000 kronor per kvadratmeter byggbar BTA billigare jämfört med 

toppnoteringen sommaren 2017. I vissa kommuner finns det avtal 
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som begränsar prisnedgången som är kopplad till pris-förändringen för bostads-

rättsändamål.  

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 stor del av de senaste årens befolkningstillväxt och 

övriga som efterfrågar ett första boende utgörs av hushåll med låga inkomster. Ett 

investeringsstöd för hyresrättsbostäder har återinförts och uppgår till cirka 7 000 

kronor per kvadratmeter. För att erhålla investeringsstöd måste fastighetsägare gå 

med på en begränsad hyresnivå mellan 1 350 och 1 550 kronor per kvadratmeter 

och år beroende på läge (landsort till Stockholm). 

Magnolia Bostad erbjuder nyproducerade hyresrättslägenheter, där 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). Bostadsrätterna 

ger med dagens låga räntenivåer lägre månadskostnad för innehavaren jämfört 

med att hyra. Detta förutsatt att den lägenhetssökande får banklån. Men de nya 

amorteringskraven gör det svårt för yngre hushåll att låna till sin första bostad, med 

begränsningar även kopplat till krav på årsinkomst. Begagnade hyresrätts-

lägenheter ligger i genomsnitt på 1 000 kronor per kvadratmeter. Här råder en 

överefterfrågan och en så kallad svart marknad för hyresrättskontrakt. 

Prisutvecklingen för bostadsrättslägenheter i fem större städer 2012-kv3 2019 

Källa: Mäklarstatistik. 

 

Som synes har priserna för bostadsrättslägenheter stigit kraftigt i nästan alla 

Sveriges städer och orter sedan 2012. Ett trendbrott inträffade under andra 

halvåret 2017 som förbyttes i en prisnedgång. Under de nio första månaderna 

2019 har en ganska tydlig återhämtning av priserna skett på bostadsrätts-

marknaden i Stockholm, Göteborg, Uppsala och Malmö. Marknaden präglas 

fortfarande av ett ganska stort utbud och att köparna är mer selektiva än tidigare.  
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Värdering 
Vi använder en förenklad modell som utgår från Magnolia Bostads antagna 

framtagande- och säljkapacitet kommande år. Här antar vi att bolaget lyckas nå en 

vinst på 150 000 kronor per lägenhet. I detta mått har vi inkluderat antaget sålda 

vård- och hotellrumsenheter. Detta är vårt (Carlsquares) kalkylantagande, 

Magnolia Bostad har inte kommunicerat lägre marginaler i sin lägenhetsförsäljning 

jämfört med det som tidigare har angetts under 2018.  

Från rörelseresultatet har vi dragit av centrala administrationskostnader samt 

finansnetto som vi bedömer i nuvarande struktur ligger på cirka 255 miljoner 

kronor i årstakt. 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 projektportföljen allt annat lika behöver fyllas på i högre utsträckning ju 

mer som avyttras. Samtidigt kommer fordringar hänförbara till Magnolia Bostads 

tidigare försäljningar att flyta in vartefter som projekten färdigställs. 

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

aktuella resultatet efter finansnetto (vilket är konservativt då bolagets fastighets-

försäljningar idag inte belastas med någon reavinstskatt) och räknar på två års 

genomsnittlig byggproduktionstid hamnar vi på följande graf för hur det motiverade 

värdet på Magnolia Bostad-aktien förändras givet antalet sålda enheter.  

Motiverat värde (kr/aktie) i Magnolia Bostad givet 150 tkr i vinst per lägenhet (inklusive hotell och vård) 

Källa: Carlsquare 

Dagens aktiekurs innebär implicit att Magnolia Bostad uthålligt antas ligga på cirka 

1 925 sålda lägenheter med 15 procent rörelsemarginal per år. Alternativt cirka     

1  670 lägenheter per år till 20 procent rörelsemarginal (vilket vi dock inte lagt in). 

Båda siffrorna understiger markant bolagets mål att produktionstarta 3 000 

bostads-lägenheter jämte 2-4 vårdboenden och 1-2 hotell per år. Den positiva 

hävstångseffekten om bolaget skulle kunna sälja 550 fler lägenheter med 15 

procent rörelsemarginal per år motsvarar en dubbling av dagens nedtrycka 

aktiekurs, från en motiverad aktiekurs på 45 kronor till 89 kronor. Det visar    

potential större volymer innebär för värderingen av bolaget och aktien. 

I vår kassaflödesvärdering av Magnolia Bostad har vi utgått från bolagets 

nuvarande intjäningsförmåga och lagt prognoser för intäkter och rörelseresultat för 

åren 2019–2022. 
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I vår diskontering av bedömda kassaflöden i Magnolia Bostad till nuvärden har vi 

använt en årlig diskonteringsränta om 9,0 procent. Denna kalkylränta är härledd 

som 40 procent andel eget kapital (lika med aktuellt börsvärde) till 12 procent 

avkastningskrav samt 60 procent andel räntebärande skuld netto efter avdrag för 

kassa till 7,1 procent låneränta som var bolagets genomsnittliga räntekostnad per 

30 september 2019. 

Vi kommer fram till en riktkurs på Magnolia Bostads aktie om 45 kronor (jämfört 

med 42 kronor per aktie enligt vår senaste uppdatering den 11 juli 2019) i vårt 

Bas-scenario. Beroende på val av långsiktig rörelsemarginal varierar riktkursen 

från 22 kronor (tidigare 19 kronor/aktie) vid 13,7 procent marginal år 2022 (Bear-

scenario) till 68 kronor (tidigare 65 kronor) givet 23,7 procent marginal år 2022 

(Bull-scenario). Med vårt antagande om 18,7 procent långsiktig rörelsemarginal i 

Bas-scenariot utgör slutvärdet (år 2022 och därefter) 79 procent av det 

diskonterade kassaflödesvärdet brutto före avdrag för räntebärande nettoskuld.  

 

DCF-värdering 

            

MSEK  Q4 2019P 2020P 2021P 2022P Slutvärde 

Omsättning 807 1 500 1 600 1 740   

Rörelseresultat 170 266 291 326   

Rörelsemarginal 21% 18% 18% 19%   

Skatt -12 -10 -29 -33   

Förändring rörelsekapital -5 -21 -22 0   

Fria kassaflöden beaktat  153 236 240 294 4 255 

Diskonterade kassaflöden 152 215 201 225 2 988 

            

Summa diskonterade kassaflöden 3 780         

Avgår nettoskuld -2 075         

Summa värde eget kapital 1 705         

Antal aktier (miljoner) 37,82         

Riktkurs (kronor) 45         

            

Diskonteringsränta 9,0%         

Långsiktigt tillväxtantagande/år 2,0%         

            

Känslighetsanalys           

Rörelsemarginal  13,7% 16,2% 18,7% 21,2% 23,7% 

Riktkurs, kronor 22 34 45 56 68 

Källa: Carlsquare 
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Jämförande värdering  
Vi har även gjort en jämförande nyckeltalsvärdering av åtta noterade 

bostadsutvecklingsföretag på Stockholmsbörsen. Sektorn omfattar sedan många 

år etablerade aktörer som Besqab, Bonava (tidigare NCC Housing) och JM till 

bolag i såväl premie/högprofilsegmentet Oscar Properties och SSM Holding samt 

modultillverkaren Prime Living.  

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

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

rörelseresultat, samt börsvärde dividerat med bokfört eget kapital. För samtliga 

bolag har vi använt de senaste rullande tolv-månaders siffrorna. I skrivande stund 

har endast Bonava, JM och Magnolia Bostad rapporterat tredje kvartalet 2019, 

medan övriga bolags siffror är per 30 juni 2019. 

Tre av bolagen i sektorn (Oscar Properties, Prime Living och SSM Holding) 

värderas med en väsentlig rabatt relativt sitt bokförda egna kapital. Aktie-

marknaden tvekar uppenbarligen om bolagen ifråga kommer att kunna genomföra 

sina projekt och om nuvarande aktieägare i så fall blir utspädda via nyemissioner 

innan dess. Här finns en koppling till de obligationslån som ett antal av bolagen har 

tagit och där vissa krav ställs på operativa kassaflöden och soliditet i form av 

räntetäckning och belåningsgrad. 

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.  

Jämförelsevärdering, bostadsutvecklare 

          

  
Börsvärde, miljoner 

kronor 
P/E EV/EBIT Pris/EK 

ALM Equity AB 2 437 neg. 60,6x 1,72x 

Besqab AB  2 182 28,6x 26,9x 1,66x 

Bonava AB  10 101 8,8x 13,3x 1,40x 

JM AB 17 271 14,6x 8,7x 2,52x 

Magnolia Bostad AB 1 362 23,5x 11,0x 1,27x 

Oscar Properties Holding AB 181 neg. neg. 0,39x 

Prime Living AB  11 0,0x neg. 0,21x 

SSM Holding AB  321 neg. neg. 0,45x 

Median nio bolag 1 772 14,6x 13,3x 1,33x 

Källa: Thomson Reuters och Carlsquare.  
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Resultatsammanställning 2018-2020 

Resultatutfall 2018 samt våra resultatprognoser 2019-2020 för Magnolia Bostad 

        

MSEK 2018 2019P 2020P 

Omsättning 1 054 1 300 1 500 

Bruttoresultat 147 100 236 

Värdeförändring fastigheter 67 400 50 

Central admin.kostn och JV -50 15            -20 

Rörelseresultat 164 515 266 

Finansnetto -142 -175 -168 

Resultat före skatt 22 340 198 

Skatt -15 -68 -10 

Årets resultat 7 272 88 

Hänförligt till moderbolaget 10 231 75 

Bruttomarginal 13,9% 7,7% 15,7% 

Källa: Carlsquare.  
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Disclaimer 
Carlsquare AB, www.carlsquare.se, nedan benämnt Carlsquare, bedriver 

verksamhet avseende Corporate Finance samt Equity Research och publicerar 

därvid bl.a. information om bolag och däribland analyser. Informationen har 

sammanställts utifrån källor som Carlsquare bedömer som tillförlitliga. Carlsquare 

kan dock inte garantera informationens riktighet. Ingenting som skrivs i analysen 

ska betraktas som en rekommendation eller uppmaning att investera i något som 

helst finansiellt instrument, option eller liknande. Åsikter och slutsatser som 

uttrycks i analysen är avsedd endast för mottagaren. 

Innehållet får inte kopieras, reproduceras eller distribueras till annan person utan 

skriftligt godkännande av Carlsquare. Carlsquare ska inte hållas ansvariga för vare 

sig direkta eller indirekta skador som orsakats av beslut fattade på grundval av 

information i denna analys. Investeringar i finansiella instrument ger möjligheter till 

värdestegringar och vinster. Alla sådana investeringar är också förenade med 

risker. Riskerna varierar mellan olika typer av finansiella instrument och 

kombinationer av dessa. Historisk avkastning ska inte betraktas som en indikation 

för framtida avkastning. 

Analysen riktar sig inte till U.S. Persons (så som detta begrepp definieras i 

Regulation S i United States Securities Act och tolkas i United States Investment 

Companies Act 1940) och får inte heller spridas till sådana personer. Analysen 

riktar sig inte heller till sådana fysiska och juridiska personer där distributionen av 

analysen till sådana personer skulle innebära eller medföra risk för överträdelse av 

svensk eller utländsk lag eller författning. 

Analysen är en så kallad Uppdragsanalys där det analyserade Bolaget tecknat ett 

avtal med Aktiespararna och där Aktiespararna i sin tur lagt ut uppdraget att skriva 

analysen på Carlsquare. Analyserna publiceras löpande under avtalsperioden och 

mot sedvanlig fast ersättning.  

Carlsquare kan eller kan inte ha ett ekonomiskt intresse avseende det som är 

föremål för denna analys. Carlsquare värdesätter säkerställandet av objektivitet 

och oberoende, och har för detta upprättat rutiner för hantering av 

intressekonflikter. 

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

bolaget. 

 

http://www.jarlsecurities.se/

