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Höjda finansiella mål ger 

uppsida i värderingen 

SBB ser ökad tillväxt i förvaltningsresultatet 

I samband med kapitalmarknadsdagen i juni presenterades nya höjda 

finansiella mål. De nya målen är att generera en tillväxt i 

förvaltningsresultatet på i snitt 15% per år över den kommande 

femårsperioden mot tidigare 12%. År 2025 har SBB som målsättning att 

fastighetsbeståndet ska uppgå till 125 mdkr med bibehållet kreditbetyg 

BBB+. Man höjer även målsättningen för intjäning från 

fastighetsutveckling till i genomsnitt SEK 500 – 700 miljoner per år, från 

tidigare SEK 250 – 400 miljoner per år.  

Ökat driftnetto under andra kvartalet 

SBB rapporterade hyresintäkter på 2664 mkr under Q2 (893) och ett 

driftnetto på 1817 mkr. Like-for-like betyder det att driftnettot ökade med 

7%. Fastighetsportföljens värde uppgick till 73 mdkr, vilket reflekterar att 

bolaget fortsätter den renodling som aviserades i samband med förvärvet 

av Hemfosa. Man har under kvartalet genomfört ett stort antal affärer där 

man avyttrat kontorsfastigheter och hyresrätter till ett värde om 9,5 mdkr. 

Detta har skett i linje med eller högre än bokfört värde. Från Fitch och S&P 

har man dessutom fått kreditbetyget BBB- med stabila utsikter bekräftat. 

Man ser fortsatt att man är på god väg att nå BBB+ under första halvåret 

2021. Vidare kommer synergier från förvärvet av Hemfosa fortsätta 

realiseras, främst i form av lägre räntekostnader. 

Trygga kassaflöden även under coronapandemin 

Påverkan av coronapandemin är lägre för SBB än andra fastighetsbolag då 

man huvudsakligen har samhällsfastigheter och hyresrätter med reglerad 

hyra i beståndet. Detta märks inte minst på att bolaget under Q2 fick in 

hela 99,8% av sina hyresintäkter.  

Vi ser aktien som undervärderad relativt intjäningen 

Coronapandemin har påverkat många sektorer i ekonomin och detta 

märks på den lägre värdering många noterade fastighetsbolag har idag 

jämfört med vid årets början. Vi upprepar vår riktkurs för SBB i vårt 

basscenario på 30 kr per aktie och rekommenderar köp. I dagsläget ser vi 

aktien som undervärderad relativt de säkra tillgångar portföljen består av, 

samt den tydliga tillväxtstrategin som ska ge 15% årlig tillväxt i 

förvaltningsresultatet framöver. 
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Basfakta  

Bransch Fastigheter 

Styrelseordförande Lennart Schuss 

Vd Ilija Batljan 

Noteringsår 2014 

Listning Nasdaq OMX Large Cap 

Ticker SBB B 

Aktiekurs 23,92 kr 

Antal aktier, milj. 1268,1 

Börsvärde, mkr 30 333 

Nettoskuld, mkr 46 374 

Företagsvärde (EV), mkr 76 704 

Webbplats www.sbbnorden.se 

  

 
Källa: Refinitiv  

 

Källa: Bolaget, Analysguiden 
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SBB B OMXSPI

kr

Kursutveckling senaste året

Prognose r & Nyc ke lta l,  mkr

2 0 18 2 0 19 2 0 2 0 p 2 0 2 1p

Hyresintäkter 1 680 1 996 5 484 6 150

Driftnetto 1 071 1 265 3 903 4 408

Rörelseres. (ebit) 982 1 138 3 695 4 179

Resultat f. skatt 1 904 3 137 4 105 3 513

Nettoresultat 1 690 2 624 3 809 2 986

Vinst per aktie 2,07 kr 2,97 kr 3,00 kr 2,36 kr

Utd. per aktie 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr

Omsättningstillväxt 25,5% 18,8% 174,7% 12,1%

Bruttomarginal 63,8% 63,4% 71,2% 71,7%

Rörelsemarginal 58,5% 57,0% 67,4% 68,0%

Nettoskuld/eget kap. 1,2 1,2 1,2 1,2

Nettoskuld/ebitda 3,4 3,4 3,4 3,4

P/e- tal 11,4 7,9 7,9 10,0

EV/ebit n/a n/a 20,6 18,3

EV/omsättning n/a n/a 13,91 12,41

Direktavkastning 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Källa: Bolaget, Analysguiden
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Investeringstes 

Samhällsbyggnadsbolaget som investering 

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden (SBB) har under en kort tid byggt upp 

ett fastighetsbestånd värt 73 miljarder kronor. Koncernens fastighetsvärde 

tog ett stort kliv från ca 31 mdkr i september 2019 till dagens ca 73 mdkr 

genom det offentliga uppköpserbjudandet på branschkollegan Hemfosa. 

Av fastigheterna är 77% samhällsfastigheter, 17% hyresrätter med 

reglerad hyra och 6% byggrätter och övrigt. Denna mix gör att det SBB 

skiljer sig från den kommersiella fastighetssektorn och inte är lika sårbart 

för konjunktursvängningar. Bolaget är marknadsledande vad gäller 

transaktioner i Sverige inom samhällsfastigheter och numera även 

dominerande fastighetsägare inom sektorn i Norden. Man inriktar sig på 

två segment: bostadsfastigheter i Sverige och samhällsfastigheter i 

Norden. 

 

Offentliga hyresgäster står för 90% av intäkterna 

Av hyresintäkterna kommer 47% från stat och kommun, 20% från 

operatörer där bolagets intäkter är skattegaranterade, 15% från bostäder, 

6% från LSS-boenden och 12% från övrigt. Detta innebär att nio av 10 

kronor i hyresintäkter kommer från den offentliga sektorn, antingen direkt 

eller indirekt, vilket avsevärt minskar risken för hyresvakanser. Förvärvet 

av Hemfosa har förskjutit portföljens tyngdpunkt mot en större andel 

statliga hyresgäster och mindre bostäder än tidigare. Målet har varit att 

bygga upp en fastighetsportfölj med säkra och förutsägbara hyresintäkter, 

och uthyrningsgraden var 95% vid utgången av 2019. Hälften av den 

planerade värdeökningen på fastighetsbeståndet beräknas komma via 

renoveringar och hyreshöjningar som en följd av detta. 

 

SBB har vuxit snabbt genom förvärv 

SBB genomförde ett antal förvärv under 2019. Den största transaktionen 

avsåg en portfölj med äldreboenden, skolor och vårdverksamhet i Finland 

för 1,6 mdkr till ca 6% direktavkastning. Vidare en portfölj med 

samhällsfastigheter i Stockholm och Västra Götalandsregionen värd 1,2 

mdkr till ca 5% direktavkastning. Dessutom förvärvade man Amastens 

fastighetsbestånd i region Syd för 1,5 mdkr, samt bildade ett samriskbolag 

med Amasten för bostadsutveckling i Nyköping. Man sålde fastigheter för 

6,3 mdkr varav 4,9 mdkr avsåg DNB-fastigheten i centrala Oslo. Dessa 

affärer överskuggades dock av det offentliga budet på Hemfosa, med ett 

fastighetsbestånd värd 41 mdkr, som offentliggjordes i november 2019. 
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Fastighetsutveckling ger ett betydande tillskott 

På bostadssidan driver bolaget detaljplaneförändringar fram till 

fastställande i flertalet svenska städer. Det kan handla om förtätning i 

anslutning till ett kommersiellt hus eller byggnadskomplex. Bolaget säljer 

de färdiga bostadsbyggrätterna till aktörer som t ex Peab, HSB och KPA. 

Koncernen frigör på så sätt medel för en fortsatt expansion mot andra 

fastighetsaffärer. Målsättningen är att utvecklingen och försäljningen av 

byggrätter ska bidra med 400 mkr i årligt resultat inklusive Hemfosa. Till 

det kan läggas den förväntade resultateffekten av renoveringar och 

investeringar i de egna fastigheterna som väntas ge ytterligare 600 mkr per 

år. 

Offentliga kunder ger stabila hyror 

Samhällsfastigheter med stat, kommun och landsting som hyresgäster ger 

stabila hyresförhållanden och normalt även längre löptider på 

hyreskontrakt, inte sällan fem till tio år. Detta är eftertraktat av två 

anledningar. Dels för att ett vanligt standardhyreskontrakt för kommersiella 

lokaler i Sverige löper på tre år. Dessutom är offentliga hyresgäster mer 

säkra betalare än privata företag, då deras intäkter ytterst garanteras av 

skatteintäkter och statsbidrag. Offentliga hyresgäster har också en tendens 

att betala något högre hyror per kvadratmeter för sina lokaler jämfört med 

hyresgäster från den privata sektorn. 

Mål att växa beståndet till 125 mdkr år 2025 

De finansiella mål SBB presenterade i slutet av 2019 var att bygga upp 

fastighetsbeståndet till ett värde på 55 mdkr till år 2021 med BBB+ rating. 

Dessa mål har i stort nu uppfyllts och bolaget har därför presenterat 

uppdaterade finansiella mål, däribland att fastighetsbeståndet ska växa till 

125 mdkr år 2025 med bibehållet kreditbetyg. 

Aktien undervärderad relativt intjäningen  

Vi upprepar vår riktkurs för SBB på 30 kr per aktie och rekommenderar köp. 

Bolaget har en stark intjäningsförmåga på ca 3 kr per aktie, vilket får dagens 

aktiekurs att se attraktiv ut. Vi bedömer att aktien är undervärderad relativt 

de säkra tillgångar bolagets samhällsfastigheter utgör samt den tydliga 

tillväxtstrategin som antagits.  
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Verksamheten 

Samhällsfastigheter i Norden, som tillsammans med svenska reglerade 

hyresrätter definieras som social infrastruktur är SBB:s kärninnehav och 

ska över tid utgöra ca 90% av bolagets totala fastighetsvärde. Vid utgången 

av andra kvartalet bestod fastighetsportföljen av 1302 fastigheter med ett 

sammanlagt värde av 73 mdkr. Den sammanlagda ytan var 3,7 miljoner 

kvadratmeter med en ekonomisk uthyrningsgrad på 94%.  

Fastighetsutveckling 

Vid utgången av andra kvartalet uppgick SBB:s byggrättsportfölj till 28 000 

lägenheter vilket gör bolaget till en av Nordens ledande 

fastighetsutvecklare. De nya finansiella mål man satt upp är att 

fastighetsutveckling ska generera ett resultat om 500 – 700 mkr per år i 

genomsnitt över en konjunkturcykel. Under första halvåret var resultatet 

från fastighetsutveckling 258 mkr, vilket är i linje med detta nya mål.  

 

  

Största aktieägarna, %

Ilija Batljan 8,9%

Dragfast & Marjan Dragicevic 8,7%

Länsförsäkringar Fonder 6,8%

Arvid Svensson Invest 4,7%

Sven-Olof Johansson 3,8%

Källa: Bolaget.

Fastighetsbeståndet 
Hyresintäkter efter klassificering 

 

Källa: Samhällsbyggnadsbolaget i Norden 

 

 

 

Fastighetsvärde per land 

 

Källa: Samhällsbyggnadsbolaget i Norden 

Bostäder Utbildning Äldreboende

LSS Sjukhus Rättsväsende

Kontor Övrigt

Sverige Norge Finland Danmark
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Värdering 

De noterade fastighetsbolagen har återhämtat sig från de lägsta 

noteringarna under våren till följd av Covid-19 pandemin. Nedanstående 

tabell visar att den genomsnittliga kursutvecklingen för ett antal 

fastighetsbolag de senaste 12 månaderna varit +3%. Relativt publicerade 

substansvärden enligt EPRA NAV handlas sektorn i medel till 1,12x och 

medianen ligger på 0,91x. Med andra ord värderas fastighetssektorn nu i 

linje med publicerade substansvärden. Att Samhällsbyggnadsbolaget 

värderas till 1,19x substansvärdet tycker vi är mer än befogat då bolagets 

tillgångar huvudsakligen är samhällsfastigheter, den säkraste typen av 

tillgångar i rådande situation, samt att bolagets fortsatta tillväxtambitioner 

är tydliga. 

 

 

Fastighetssektorns värdering i linje med publicerade EPRA NAV

Nyckeltal för SBB och ett urval noterade fastighetsbolag

Bolag Kurs Börsvärde, 

Mkr

Fastighets-

värde

Kursutv, 

1 år

Belånings-

grad

Kontor % Bostäder % Sammhälls-

fastigh. %

EPRA 

NAV, kr

P/EPRA 

NAV

Amasten 7,7 4,358 6,574 4% 52% 0% 90% 1% 6,7 1,15

AtriumLjungberg 132,8 17,532 44,768 68% 41% 54% 3% 0% 204,6 0,65

Balder 360,5 65,052 64,710 3% 48% 18% 54% 0% 355,0 1,02

Brinova 30,0 2,362 4,625 36% 61% 0% 42% 43% 24,0 1,25

Castellum 181,9 49,818 97,012 89% 43% 47% 0% 23% 199,0 0,91

Catena 362,0 13,647 17,223 3% 56% 0% 0% 0% 207,8 1,74

Corem 16,4 6,162 12,598 -16% 42% 21% 0% 0% 18,1 0,90

Diös 57,4 7,721 23,500 -33% 55% 53% 8% 6% 73,8 0,78

Fabege 109,8 36,386 73,565 -31% 34% 84% 0% 0% 150,0 0,73

Fastpartner 65,1 12,789 29,883 -21% 56% 49% 3% 10% 82,2 0,79

Heba 91,8 7,612 10,491 9% 37% 0% 89% 11% 82,2 1,12

Hufvudstaden 114,7 24,550 47,700 -34% 18% 64% 0% 0% 178,0 0,64

K-Fast 274,0 9,285 5,752 68% 53% 0% 89% 0% 83,2 3,30

Klövern 14,0 12,909 43,472 -18% 53% 83% 0% 0% 21,8 0,64

Kungsleden 71,5 15,998 39,387 -19% 45% 75% 0% 0% 94,2 0,76

NP3 Fastigheter 99,2 5,434 11,800 11% 59% 14% 0% 0% 72,6 1,37

Nyfosa 65,8 12,094 24,882 4% 53% 49% 0% 0% 72,8 0,90

Pandox 101,0 18,679 62,259 -48% 48% 0% 0% 0% 177,3 0,57

Platzer 81,5 9,559 21,203 -12% 50% 74% 0% 0% 88,3 0,92

Sagax 144,0 48,985 36,117 20% 44% 0% 0% 0% 59,4 2,42

Stendörren 114,0 3,263 9,308 -17% 51% 22% 0% 0% 130,2 0,88

Wallenstam 114,0 37,488 55,000 7% 46% 26% 48% 0% 93,8 1,22

Wihlborgs 143,3 22,135 46,392 -4% 53% 81% 0% 0% 142,2 1,01

Median 12,909 3% 50% 26% 0% 0% 0,91

Medel 19,296 3% 48% 35% 19% 4% 1,12

SBB 23,9 33,812 73,000 29% 0% 0% 100% 20,0 1,19

Källa: Refinitiv. Nyckeltalen bygger på analytikerkollektivets prognoser.
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Källa: Bolagsrapporter(utfall) och Analysguiden (prognoser) 
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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 

 


