UPPDRAGSANALYS

Presenterar nya höjda
finansiella mål
Stark resultattillväxt under H1 2021
SBB:s hyresintäkterna under H1 2021 ökade med 4% till 2 776 mkr
(2 664) och driftöverskottet uppgick till 1 876 mkr (1 817),
motsvarande en överskottsgrad på 68%. Resultatet före skatt ökade
till 10,0 mdkr (2,0), varav 7,4 mdkr mkr kom från värdeförändringar
på fastigheter (1,8) och 1,2 mdkr avsåg värdeförändringar på
finansiella instrument (-0,3). Nettoresultatet för H1 var 5,94 kr per
aktie och bolaget guidar nu för en vinst per aktie om 7,80 kr för
helåret 2021, vilket medför en höjning av vår prognos.
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Kapitalmarknadsdag med höjda finansiella mål
SBB presenterade på sin kapitalmarknadsdag i Skellefteå den 10
september nya finansiella mål. Fastighetsportföljens värde uppgår nu
till 117 mdkr och bolaget presenterade under sin kapitalmarknadsdag
det nya målet att nå ett fastighetsvärde på 300 mdkr år 2026, att
jämföra med det tidigare målet på 125 mdkr 2025. Detta nya mål ska
uppnås med bibehållet kreditbetyg.

Value-add-strategier fortsätter leverera över plan
SBB:s affärsmodell bygger på förvaltning av samhällsfastigheter med
långa hyresavtal och säkra kassaflöden i kombination med de tre
value-add-strategier som inte återspeglas i substansvärdet. På
rullande 12 månader är intjäningen från fastighetsbeståndet nu 4,4
mdkr och till detta kommer intjäningen från nyproduktion,
investeringar i befintligt bestånd, samt värdeskapande transaktioner.
De senaste 12 månaderna genererade value-add-strategierna en vinst
på 3,25 mdkr och den justerade nettovinsten per aktie under samma
period var 4,53 kr, pågående fastighetsprojekt ej inräknade.

Vi höjer vår riktkurs till 50 kr
SBB:s målsättning är en tillväxt i förvaltningsresultatet på i snitt 15%
per år de kommande fem åren. Då bolagets tillgångar har bland de
högsta direktavkastningarna i den nordiska fastighetsmarknaden,
trots säkerheten i att ha offentligt finansierade hyresgäster, finns
värderingsmässig uppsida i SBB:s tillgångar. En stark utveckling
bland jämförbara noterade fastighetsbolag gör att vi höjer vår
riktkurs för SBB till 50 kr (tidigare 45 kr).
Källa: Bolaget, Analysguiden
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Operationell uppdatering
Utvecklingen under H1 2021

Skapar värden från säkra tillgångar
Hyresintäkternas fördelning per tillgångsslag

Hyresintäkterna under H1 ökade med 4% till 2 776 mkr (2 664) och
driftöverskottet uppgick till 1 876 mkr (1 817), motsvarande en
överskottsgrad på 68%. Resultatet före skatt ökade till 10 0059 mkr
(2 019) varav 7 404 mkr kom från värdeförändringar på fastigheter
(1 789) och 1 221 mkr avsåg värdeförändringar på finansiella
instrument (-266). Fastighetsportföljens värde uppgår nu till 116,8
mdkr (73,0) och bolaget närmar sig därmed det tidigare målet om ett
fastighetsvärde på 125 mdkr år 2025. Vid kapitalmarknadsdagen i
Skellefteå 10:e september uppdaterades detta mål och det nya målet
är ett fastighetsvärde på 300 mdkr 2026.

Kapitalmarknadsdag med nya finansiella mål
SBB presenterade under sin kapitalmarknadsdag nya finansiella mål
för verksamheten. Man höjer den tidigare målsättningen från att
2025 nå ett fastighetsvärde på 125 mdkr till att 2026 nå ett
fastighetsvärde på 300 mdkr. Här kvarstår ambitionen att ha 90% av
fastighetsvärdet inom social infrastruktur, samt att man ska växa med
bibehållet kreditbetyg. Vidare höjer SBB det årliga resultatmålet för
utveckling av byggrätter och nyproduktion till 2,0–2,5 mdkr från
tidigare 1,0–1,4 mdkr. Man har idag den förmodligen största
portföljen av byggrätter bland europeiska bolag med 59 200
planerade bostäder. Vid utgången av Q2 2021 var fastighetsvärdet
117 mdkr, fördelat på 76% i Sverige, 15% i Norge, 8% i Finland, samt
1% i Danmark. SBB:s tillgångar kan troligen kategoriseras att vara
bland de säkraste fastighetstillgångarna i världen, då 90% av
hyresintäkterna kommer från samhällsfastigheter och bostäder med
reglerad hyressättning i Norden. SBB har idag kreditbetyget BBBmed positiva utsikter från S&P och man vill höja detta till BBB+. På
lång sikt är ambitionen att uppnå kreditbetyget A-. Bolaget har som
övergripande mål inom miljöområdet att bli klimatpositiva i hela
värdekedjan 2030.

Källa: Bolaget

SBB:s mål för årlig vinst inom byggrätter
och nyproduktion är nu 2,0–2,5 mdkr

Value-add-strategier fortsätter leverera över plan
SBB:s affärsmodell och värdeskapande bygger på förvaltning av några
av världens säkraste tillgångar tillsammans med tre value-addstrategier i form av nyproduktion, renoveringar, samt värdeskapande
transaktioner. Under H1 2021 har dessa tre områden levererat över
plan. Under H1 2021 var vinsten inom byggrättsutveckling 1,45
mdkr, vilket betyder att man här redan överträffat det tidigare målet
för helåret om ett resultat på 1,0–1,4 mdkr. Att det finns en stor
framtida potential i den byggrättsportfölj SBB blir tydligt när man
jämför byggrättsportföljens bokförda värde på 3,8 mdkr med den
bedömda värdepotentialen på 29,4 mdkr.
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2

Samhällsbyggnadsbolaget

Bolagets prognos för vinst per aktie 2021 nu 7,80 kr
Resultatet efter skatt blev under H1 2021 9,3 mdkr vilket tillsammans
med ökad intjäningsförmåga leder till att SBB höjer sin prognos för
vinst per aktie under 2021 till 7,80 kr per aktie. Givet det
resultatbidrag pågående projekt kommer att ge känner man sig
komfortabla med att kunna leverera en vinst per aktie på minst 4,50–
5,10 kr per aktie de kommande åren. SBB:s långsiktiga substansvärde
per aktie (EPRA NAV) var vid utgången av Q2 31,02 kr.

SBB uppvisar ett långsiktigt substansvärde
per aktie på 31,02 kr

Övriga händelser under Q2 2021
I juni förvärvade SBB 20% av JM i en transaktion värd 4,56 mdkr, och
med detta blir JM ett intressebolag till SBB. Man förvärvade under
Q2 också 70% av aktierna i Riksbyggens hyresrättsbolag Unobo, som
äger 5 368 lägenheter i storstadsregioner, för 2,1 mdkr. Vidare har
SBB nu fått in 98% av aktierna i Offentliga Hus efter det
budpliktserbjudande som tidigare genomfördes. Bolaget avyttrade
under Q2 sitt innehav i norska Entra för NOK 3,14 miljarder vilket
genererade en vinst på 10%.
SBB sålde under kvartalet
kontorsfastigheter i Norge för NOK 1,2 miljarder, samt övriga icke
strategiska fastigheter för SEK 1,7 miljarder. Sammanlagt gjordes
under Q2 förvärv för 12 mdkr.

SBB genomförde fastighetstransaktioner
till ett värde av 17,4 mdkr under Q2 2021

Vägen till ett fastighetsvärde på 300 mdkr
Starka demografiska trender driver efterfrågan på SBB:s fastigheter.
De nordiska ländernas befolkning väntas växa med 4 miljoner till
2050 och andelen äldre ökar. Enbart i Sverige behövs 600 000 nya
bostäder till 2040 och 7,7 miljoner nya kvm inom samhällsfastigheter
till 2030. SBB:s byggrättsportfölj uppgår idag till 59 200 lägenheter,
vilket gör det möjligt att bygga 15 000 lägenheter under de
kommande 5 åren. Fastighetsportföljen på 117 mdkr var vid
utgången av Q2 värderad till en direktavkastning på 4,34%. Enligt
bolagets bedömning är denna direktavkastning troligen en
procentenhet högre än den nivå där transaktioner idag sker på
marknaden. Detta ger en värderingsmässig uppsida i
fastighetsportföljen, särskilt med tanke på den låga risk bolagets
tillgångar inom samhällsfastigheter har. Med nyckeltal som
motiverar ett kreditbetyg på BBB+ och en belåningsgrad på under
50% har SBB skapat utrymme för nya värdeskapande förvärv.
Bolagets hyresintäkter är huvudsakligen indexerade till
konsumentprisindex (KPI). Historiskt har man levererat
hyresintäkter som årligen ökat med drygt 1% mer än KPI. Vidare
kommer fastigheter som nu är under konstruktion och utveckling av
projekt att skapa ytterligare värden. Följande bild illustrerar hur SBB
avser nå målet om ett fastighetsvärde på 300 mdkr 2026.
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SBB skapat utrymme för värdeskapande
förvärv
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Källa: Bolaget

SBB intensifierar sitt hållbarhetsarbete
Bolagets hållbarhetsarbete intensifieras och man arbetar vidare mot
målet att vara klimatpositiva i hela värdekedjan 2030. Man avser att
minska sin energianvändning och klimatpåverkan med 5% per år.
Dessutom ska minst 50% av nybyggnationen göras i trä. Under 2016–
2019 har SBB kontinuerligt effektiviserat energianvändningen
genom åtgärder som t.ex. byte av värmesystem och gröna elavtal.
2020–2022 kommer ytterligare initiativ inom energieffektivitet och
värmesystem att tillkomma, däribland förnybar energi i hela
fastighetsportföljen och utbyggnad av sol- och vindkraft, samt
laddningsstationer. 2026–2030 kommer stora delar av
fordonsparken vara eldriven och hela verksamhetens energibehov
kommer att täckas av sol- och vindkraft. Dessutom kommer utsläpp
från byggnadsprojekt vara kraftigt reducerade. SBB har nyligen fått
sin ESG-rating från MSCI höjd från BB till A, vilket visar att arbetet
inom hållbarhet går i rätt riktning.
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Vi höjer riktkursen till 50 kr
SBB:s målsättning är en tillväxt i förvaltningsresultatet på i snitt 15%
per år de kommande fem åren. Då bolagets tillgångar har bland de
högsta direktavkastningarna i den nordiska fastighetsmarknaden,
trots säkerheten i att ha offentligt finansierade hyresgäster, finns
värderingsmässig uppsida i SBB:s tillgångar. Bolaget ser det som en
styrka att man nu har 100 000 aktieägare, vilket motsvarar 1% av
Sveriges befolkning. Vidare kommer SBB övergå till att betala
månatlig utdelning efter bolagsstämman 2022. För helåret 2021
guidar bolaget nu för en vinst per aktie på 7,80 kr och
intjäningskapaciteten rullande 12 månader uppgår till 4,53 kr,
pågående fastighetsprojekt ej inräknade. En stark utveckling bland
jämförbara noterade fastighetsbolag gör att vi höjer vår riktkurs för
SBB till 50 kr (tidigare 45 kr) baserat på en jämförande värdering.
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En stark utveckling bland jämförbara bolag
gör att vi höjer vår riktkurs till 50 kr
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Investment Case

Fastighetsbeståndet

98% av fastighetsportföljen utgörs av social infrastruktur

Samhällsbyggnadsbolaget som investering
Samhällsbyggnadsbolaget i Norden (SBB) har under en kort tid byggt
upp ett fastighetsbestånd värt 117 miljarder kronor. Av
hyresintäkterna kommer 82% från samhällsfastigheter och 16% från
hyresrätter med reglerad hyra. 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. Som helhet ger fastighetsbeståndet exponering mot Nordens
starka demografiska utveckling, med kraftig befolkningsökning
jämfört med övriga EU.

Offentliga hyresgäster står för 90% av intäkterna

Källa: Bolaget

Av SBB:s hyresintäkter kommer 9 av 10 kronor från den offentliga
sektorn, antingen direkt eller indirekt. Detta minskar risken för
hyresvakanser avsevärt. 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. Hälften
av den planerade värdeökningen på fastighetsbeståndet beräknas
komma via renoveringar och hyreshöjningar som en följd av detta.

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 2 000 – 2 500 mkr i årligt
resultat. Till det kan läggas den förväntade resultateffekten av
renoveringar och investeringar i de egna fastigheterna som väntas ge
ytterligare 600 mkr per år. Dessutom har SBB som mål att
värdeskapande transaktioner ska ge ett årligt resultattillskott på 400
mkr.
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försäljning av byggrätter ska ge 2,0–2,5
mdkr i årligt resultat
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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.

Samhällsfastigheter ger stabila
hyresförhållanden och vanligen längre
löptider på hyreskontrakt

Mål att växa beståndet till 300 mdkr 2026
De finansiella mål SBB presenterade på sin kapitalmarknadsdag i
september innefattar bland annat att utöka fastighetsbeståndet till ett
värde på 300 mdkr till 2026 med bibehållet kreditbetyg. Vi höjer vår
riktkurs för SBB till 50 kr per aktie (tidigare 45 kr). Bolaget guidar för
en vinst per stamaktie på 7,80 kr för 2021 och vi bedömer att aktien
kan ha fortsatt potential givet de säkra tillgångar bolagets
samhällsfastigheter utgör samt den tydliga tillväxtstrategin man
arbetar efter.
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Prognoser och värdering
SBB guidar efter Q2 för en vinst per aktie 2021 på 7,80 kr. Detta
medför att vi höjer våra estimat för helårets vinst per aktie till denna
nivå. För att skapa en grupp med relevanta jämförelseobjekt har vi
från en större mängd noterade fastighetsbolag valt ut bolag som har
mindre än 30% av hyresvärdet från kontor. Följande tabell visar att
den genomsnittliga kursutvecklingen för detta urval av
fastighetsbolag de senaste 12 månaderna varit +49%. Relativt
publicerade substansvärden (EPRA NAV) handlas detta urval i medel
till 1,6x. Vi höjer vår riktkurs för SBB till 50 kr (tidigare 45 kr), baserat
på den genomsnittliga värderingen 1,6x EPRA NAV och SBB:s
långsiktiga substansvärde per aktie på 31,02 kr.
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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.
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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
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