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UPPDRAGSANALYS 

Hög tillväxt i samtliga 

affärsområden 

Utvecklingen under Q2 2021 

Som väntat rapporterade Nischer Properties ingen försäljning under 

Q2. Efter värdeförändringar uppgick rörelseresultatet till -1,8 mkr 

under Q2 och 174,2 mkr under H1. Vid utgången av Q2 uppgick det 

redovisade egna kapitalet per aktie till 12,75 kr. Övergången från 

redovisning enligt K3 till IFRS ligger bakom de positiva 

värdeförändringar som redovisats under H1.  

Övergången till IFRS har lyft fram stora värden 

Bolaget övergick Q1 2021 till att rapportera enligt IFRS, och stora 

underliggande värden som tidigare legat dolda under K3 

redovisningen har nu lyfts fram. Särskilt kan projektet i Östersund 

om 120 hyresrätter samt projektet Hörnett i Örnsköldsvik om 228 

hyresrätter nämnas. Dessa två projekt värderas idag till 129 mkr, 

vilket kommer att öka i takt med att de färdigställs. Enligt 

marknadsvärdering av Svefa kommer de som färdigställda vara värda 

450 mkr. Det bör dock beaktas att detta delvis kommer 

lånefinansieras. 

Mål ha 1 000 bostäder i egen förvaltning inom 5 år 

Bolaget fokuserar på utveckling av prisvärda hyres- och bostadsrätter 

i tillväxtregioner. Med ca 350 bostäder i produktion är man i nivå med 

flera större fastighetsutvecklare. Genom att ta in externa investerare 

i projektbolagen kan man arbeta utan större lånefinansiering. Idag 

drivs arbete med detaljplaner i Göteborg, Haninge, Hudiksvall, 

Knivsta och Örnsköldsvik. Nischer har avyttrat projektet i Järfälla av 

strategiska skäl, vilket blev en bra affär för bolaget. Man avser behålla 

alla de hyresrätter som utvecklas, och den uttalade målsättning är att 

nå 1 000 bostäder i förvaltning inom 5 år. Man har då även för avsikt 

att växa sin förvaltningsverksamhet genom förvärv.  

Vi upprepar vår riktkurs 13,50 kr 

Övergången till IFRS har lyft fram de stora värden bolaget har byggt 

upp. I vårt basscenario landar vi i en riktkurs på 13,50 kr baserat på 

en jämförande analys med andra noterade bostadsutvecklare, men 

med en småbolagsrabatt givet Nischers mindre storlek.   
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Operationell uppdatering 

Utvecklingen under Q2 2021 

Som väntat rapporterade Nischer Properties ingen försäljning under 

Q2 2021. Rörelseresultatet före värdeförändringar uppgick till -2,0 

mkr för Q1 2021 och -5,5 mkr för H1 2021. Efter värdeförändringar 

uppgick rörelseresultatet till -1,8 mkr under Q1 2021 och 174,2 mkr 

under H1 2021. Övergången från redovisning enligt K3 till IFRS 

ligger bakom de positiva värdeförändringar som redovisats under H1. 

Vid utgången av Q2 uppgick det redovisade egna kapitalet per aktie 

till 12,75 kr. Från och med 1 januari 2021 har Nischer Properties 

övergått till att redovisa enligt IFRS, vilket medför att de stora värden 

bolaget byggt upp nu lyfts fram i balansräkningen. Man kan nu 

redovisa värden på 325 mkr på tillgångssidan, vilket ligger bakom det 

betydligt bättre resultat som presenteras för H1 2021. Man har nu ca 

350 lägenheter i produktion och gör bedömningen att detta matchar 

organisationen bra kapacitetsmässig.  

Produktionsstart av projekt med bygglov 

Under H1 har man fokuserat på utveckling av byggrättsportföljen och 

produktionsstart av projekt. Projekten i Östersund och Örnsköldsvik 

har beviljade bygglov och i Östersund är produktionen i full gång. I 

Örnsköldsvik pågår teknisk projektering och kommunen genomför 

förberedande vägarbeten. Dessa två projekt värderas idag till 129 

mkr, vilket kommer att öka i takt med att de färdigställs. Enligt 

marknadsvärdering av Svefa kommer de som färdigställda vara värda 

450 mkr. Det bör dock beaktas att detta delvis kommer 

lånefinansieras. I januari slutfördes försäljningen av 153 byggrätter i 

Järfälla för 69 mkr. Bolaget fattade detta strategiska beslut då 

projektet rörde bostadsrätter och man hellre utvecklar hyresrätter 

baserat på sitt strategiska fokus. Man säkrade i februari 

finansieringen till projektet i Östersund om 120 hyresrätter genom 

att sälja andelar i projektbolaget genom finansieringsplattformen 

Kameo. Dessutom påbörjades ett icke-publikt erbjudande om att sälja 

26% av aktierna i projektbolaget Nischer Luleå 1 AB, vilket omfattar 

hyresrättsdelen i det projektet. Man avser påbörja produktion i Luleå 

2022 när bygglovet blir klart.  

Projektutveckling utökar byggrättsportföljen 

Inom affärsområdet projektutveckling arbetar man vidare med att få 

såväl markanvisningar från kommuner som att förvärva mark att 

utveckla. Idag pågår arbete med detaljplaner i Knivsta, Hudiksvall, 

Örnsköldsvik, Varvskajen och Haninge. Under Q3 kommer arbetet 

med att ta fram detaljplanen för projektet i Säve i Göteborg att 

påbörjas. I Luleå pågår framtagandet av bygglov och i Örnsköldsvik 

pågår teknisk projektering.  

 
 
 
 
 
 
 
Nischer rapporterar ett eget kapital på 
12,75 kr per aktie vid utgången av Q2 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Projekten i Östersund och Örnsköldsvik 
bedöms av Svefa bli värda 450 mkr som 
färdigställda 
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Ökade satsningar inom affärsområdet entreprenad 

Bolagets delägande i den lettiska modulfabriken Conpro SIA har lett 

till ett intensifierat arbete med att få in ordrar inom affärsområdet 

entreprenad. Här vill man 2022 se resultatet av sina ansträngningar. 

Man är idag aktiva i flera stora upphandlingar och tror på order inom 

kommande 12 månader. Beträffande de rådande höga virkespriserna 

är signalerna bolaget får att dessa med största sannolikhet har nått en 

topp. Man pekar på det faktum att priserna inte ökat i alla led, utan 

att det är sågverken som nu tjänar mycket pengar och att skogsägarna 

inte höjt sina priser. Vidare bör man beakta att Nischer Properties 

inte köper sitt virke från svenska sågverk. Idag går fabriken i Lettland 

på ett skift, men man har möjlighet att gå upp till två. Vid full 

kapacitet kan man tillverka 400 lägenheter per år. Dessutom har man 

köpt mark för ytterligare en produktionsanläggning i Lettland. Det 

kommer att ta 12–18 månader att färdigställa denna, och man 

kommer då att utöka kapaciteten med 500 lägenheter per år.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Färdigställandet av ytterligare en 
anläggning i Lettland kommer öka 
kapaciteten betydligt 
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Övergången till IFRS har lyft fram stora värden 

Den övergång från redovisningsprincipen K3 till IFRS som bolaget 

genomförde 1 januari 2021 innebär att man nu tar upp sina 

byggrätter där man har markanvisning till marknadsvärde, samt att 

de projekt bolaget avser att behålla i egen förvaltning tas upp till hela 

marknadsvärdet när finansieringen är på plats. För bolaget innebär 

detta att man tar upp projektet i Östersund om 120 hyresrätter samt 

projektet Hörnett i Östersund om 228 hyresrätter till marknadsvärde 

i balansräkningen. Vid utgången av Q2 var dessa två projekt 

tillsammans värderade till 129 mkr, vilket kommer att öka i takt med 

att projekten färdigställs. Enligt en marknadsvärdering från Svefa i 

mars 2021 kommer dessa två projekt som färdigställda värderas till 

450 mkr. Som investerare måste man beakta att det även tillkommer 

en skuldsida mot dessa tillgångar i takt med att bolaget lyfter 

byggkreditiv under produktionen. Det finns också tillgångar i form av 

byggrätter för bostadsrätter som enligt IFRS värderas till noll kr. 

Dessa har dock ett värde som inte syns i balansräkningen. 

Nischer Properties utvecklar för egen förvaltning 

Bolagets målsättning att nå 1 000 bostäder i egen förvaltning inom 5 

år står kvar. Utöver organisk tillväxt tittar man även på förvärv och 

vill gärna göra en strukturaffär. Man vill genom att utveckla den egna 

fastighetsförvaltningen bygga upp en balansräkning som gör det 

möjligt att låna pengar till bättre villkor och därmed få ned 

kapitalkostnaden.  

Vi upprepar vår riktkurs 13,50 kr 

Nischer Properties fortsätter att fokusera på utveckling av 

funktionssmarta och prisvärda hyresrätter i tillväxtregioner. Man 

arbetar med en hög grad av självfinansiering fram till 

produktionsstart i alla projekt. Man har idag inga lån i koncernen 

förutom byggkreditiv i pågående projekt. Genom att erbjuda 

investerare delägarskap i projektbolagen använder man eget kapital 

istället för lånefinansiering. Övergången till IFRS i januari 2021 har 

lyft fram de stora värden bolaget har byggt upp. I vårt basscenario 

landar vi i en riktkurs på 13,50 kr. Vårt mer optimistiska bullscenario 

indikerar en potential på upp till 21 kr baserad på en jämförande 

analys med andra noterade bostadsutvecklare, med en 

småbolagsrabatt givet Nischer Properties mindre storlek.   

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Som färdigtsällda kommer projekten i 
Östersund och Örnsköldsvik vara värde 450 
mkr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Målsättning nå 1 000 bostäder i egen 
förvaltning inom 5 år 
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Investment Case 

Produktion i nivå med större aktörer  

Nischer Properties är ett ungt fastighetsutvecklingsbolag med projekt 

från Göteborg i söder upp till Örnsköldsvik i norr. Bolaget satsar på 

tillväxtorter som gynnas av lokal urbanisering och vill även bygga upp 

egen fastighetsförvaltning. Bolaget är noterat på NGM och har drygt 

4 000 aktieägare. Nischer Properties har ca 350 boenden i produktion 

är därmed i nivå med större etablerade bostadsutvecklare. 

Byggrättsportföljen har under senare år vuxit genom nya 

marktilldelningar i Järfälla, Göteborg, Luleå och Östersund. Detta 

demonstrerar att bolagets sätt att arbeta med nischade koncept ger 

goda möjligheter att fortsätta vinna markanvisningar från 

kommuner. Då bolagets byggrättsportfölj är bokförd till 

anskaffningspris och markpriserna stigit under senare år, finns det 

övervärden i bolagets portfölj av byggrätter. 

Låg risk i affärsmodellen 

För att sänka risken har bolaget valt att jobba utan belåning i sin 

verksamhet. Inför start av ett projekt sätter man ihop ett 

investeringserbjudande om stamaktier motsvarande 10 – 30% av det 

enskilda projektet, som sedan riktas till privata investerare eller 

institutioner. Man behåller dock alltid majoritetsägandet själva. Det 

kapital man på detta vis tar in används till utredningar, detaljplaner, 

markförvärv och till att starta projektet, vilket gör att bolaget slipper 

belåna sig. 

Utveckling av nischade koncept 

Bolaget fokuserar på utveckling av nischade konceptboenden i 

tillväxtregioner. Man förvärvar byggrätter från kommuner genom att 

vara duktiga med sina koncept och köper också från privata 

markägare. Med en hög grad av prefabricering och standardiserat 

byggande har man låga produktionskostnader, mycket korta ledtider 

i projekten och effektiv förvaltning. Man har en målsättning att nå en 

marginal på 15 - 20% i de enskilda projekten. Förutom att producera 

bostäder i egen regi producerar man även ett antal lägenheter åt 

externa uppdragsgivare som t.ex. HSB. 

Nischer bygger snabbare, billigare och bättre 

Bolaget är sedan 2020 delägare i den lettiska modultillverkaren 

mTREE som har producerat hus till den nordiska marknaden sedan 

2006. Man får många fördelar genom att använda standardiserade 

moduler för såväl trapphus och bostäder, som utvecklas på fabrik och 

levereras klara för smidig montering. Utöver att produktionspriset 

och byggtiden minskas så förenklas även planering och projektering.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Med ca 350 bostäder i produktion är 
Nischer Properties i nivå med större 
bostadsutvecklare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nischer arbetar med en hög grad av 
prefabricering och standardiserat byggande 
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Bygger hyresrätter för egen förvaltning 

Nischer Properties fokus på hyresrätter och att använda det statliga 

investeringsstödet för att kunna bygga på orter som gynnas av 

regional urbanisering sänker också risken i bolaget. Att man även 

väljer att ta in externa investerare i de enskilda projekten för att slippa 

belåning, visar på ett genomtänkt sätt att hantera de risker 

bostadsutvecklare kan ställas inför. I likhet med bolag som Alm 

Equity och K-Fastigheter har Nischer Properties en klar ambition att 

bygga för egen förvaltning. Syftet med detta är att långsiktigt stärka 

balansräkningen, erhålla löpande kassaflöden, samt att uppnå en 

långsiktig värdetillväxt i förvaltningsfastigheterna. Arbetet med att 

utöka byggrättsportföljen lägger grunden för bolagets 

förvaltningsverksamhet som har målsättningen att nå 1 000 bostäder 

inom de kommande fem åren. 

Vill nå 1 000 bostäder i egen förvaltning inom 5 år 

Bolaget avser att behålla de projekt som är hyresrätter för egen 

långsiktig förvaltning. Man har även en ambition att förvärva 

förvaltningsfastigheter. Merparten av det man producerar är 

hyresrätter, med undantag av Idenor i Hudiksvall, delar av Säve i 

Göteborg, delar av projekten i Luleå, samt delar av Varvskajen i 

Örnsköldsvik.  I Knivsta har bolaget valmöjlighet om man bygger 

hyres- eller bostadsrätter och projektet i Järfälla, som var renodlat 

bostadsrätter, har nyligen sålts av. Bolaget fortsätter att fokusera på 

utveckling av funktionssmarta och prisvärde hyres- och bostadsrätter 

i tillväxtregioner och strävar efter att fortsätta jobba med hög 

självfinansieringsgrad fram till produktionsstart i samtliga projekt. 

Arbetet med att utöka byggrättsportföljen fortsätter samtidigt som 

man nu har ca 350 lägenheter i produktion.  

Vi upprepar vår riktkurs 13,50 kr 

Nischer Properties har drygt 1 200 bostäder i projektportföljen, ca 

300 färdigställda bostäder och sålda byggrätter, samt ca 350 bostäder 

i produktion. I relation till detta framstår bolagets börsvärde som lågt. 

Vi upprepar vår riktkurs 13,50 kr baserat på en jämförande värdering 

med andra noterade bostadsutvecklare, men med en småbolagsrabatt 

givet bolagets mindre storlek. Givet att Nischer Properties fortsätter 

att leverera på sina planer ser vi uppsida i vår bedömning. 

  

 
 
 
 
Utveckling för egen förvaltning kommer ge 
en stärkt balansräkning och löpande 
kassaflöden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Givet att Nischer Properties fortsätter att 
leverera på sina planer ser vi uppsida till 
vår riktkurs 
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Prognoser och värdering 

Uppsida vid jämförelse med andra bostadsutvecklare 

En jämförelse med andra noterade bostadsutvecklare visar tydligt på 

den stora uppsida som finns i Nischer Properties värdering. Följande 

tabell illustrerar hur ett urval noterade bostadsutvecklare värderas i 

förhållande till rapporterat eget kapital. Värt att notera är att ett 

flertal av dessa andra bolag i likhet med Nischer Properties även 

utvecklar bostäder för egen förvaltning.  

 

 

 

 

 

Vi upprepar vår riktkurs 13,50 kr  

Följande tabell redogör för våra tre scenarion för Nischer Properties. 

I vårt bas-scenario applicerar vi halva den multipel av eget kapital 

som urvalet av noterade bostadsutvecklare i genomsnitt värderas till, 

med en småbolagsrabatt på 30% då Nischer Properties är ett mindre 

bolag än övriga. Vi landar då i ett motiverat värde på ca 13,5 kr per 

aktie. I vårt mer optimistiska bull-scenario applicerar vi den multipel 

av eget kapital som urvalet av noterade bostadsutvecklare i median 

värderas till, med en småbolagsrabatt på 30%.  Detta ger i vårt 

optimistiska bull-scenario ett motiverat värde på 21 kr per aktie. 

Slutligen, i vårt mer pessimistiska bear-scenario sätter vi över huvud 

taget inget värde på Nischer Properties framtida aktiviteter, samt 

rabatterar det bokförda egna kapitalet med 30% för att landa i ett 

mycket konservativt värde på 9 kr.  
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Disclaimer 

Aktiespararna, www.aktiespararna.se, publicerar analyser om bolag som 

sammanställts med hjälp av källor som bedömts tillförlitliga. Aktiespararna 

kan dock inte garantera informationens riktighet. Ingenting som skrivs i 

analysen ska betraktas som en rekommendation eller uppmaning att 

investera i något finansiellt instrument. Åsikter och slutsatser som uttrycks 

i analysen är avsedd endast för mottagaren. Analysen är en så kallad 

Uppdragsanalys där det analyserade Bolaget tecknat ett avtal med 

Aktiespararna. Analyserna publiceras löpande under avtalsperioden och 

mot sedvanlig fast ersättning. Aktiespararna har i övrigt inget ekonomiskt 

intresse avseende det som är föremål för denna analys. Aktiespararna har 

rutiner för hantering av intressekonflikter, vilket säkerställer objektivitet 

och oberoende. 

Innehållet får kopieras, reproduceras och distribueras. Aktiespararna kan 

dock inte hållas ansvariga för vare sig direkta eller indirekta skador som 

orsakats av beslut fattade på grundval av information i denna analys. 

Investeringar i finansiella instrument ger möjligheter till värdestegringar 

och vinster. Alla sådana investeringar är också förenade med risker. 

Riskerna varierar mellan olika typer av finansiella instrument och 

kombinationer av dessa. Historisk avkastning ska inte betraktas som en 

indikation för framtida avkastning. 

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

 

Ansvarig analytiker: 

Thomas Nilsson 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


