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UPPDRAGSANALYS 

Europamästare i social 

infrastruktur 

Starka kassaflöden och sänkta finansieringskostnader 

SBB rapporterade hyresintäkter på 1 325 mkr (1 341) för Q1 2021. 

Bolaget genererade under Q1 ett förvaltningsresultat, som justerat för 

engångskostnader steg med 41% till 843 mkr. De allt starkare 

kassaflödena drivs av ett stabilt driftnetto och lägre finansiella 

kostnader. Man fortsätter att sänka sina finansieringskostnader och i 

slutet av mars hade bolaget en snittränta på 1,17% på sin upplåning. 

För helåret 2021 guidar SBB:s ledning ett resultat på 5,15 kr per 

stamaktie. Detta baseras på resultatet för Q1 2021 samt bolagets 

löpande intjäningsförmåga. Påverkan av Covid-19-pandemin har 

varit lägre för SBB än andra fastighetsbolag då man primärt har 

samhällsfastigheter och hyresrätter med reglerad hyra i beståndet. 

Value-add-strategier levererar över plan 

På rullande 12 månader är intjäningen från fastighetsbeståndet nu 

3,6 mdkr. Till detta kommer intjäningen från SBB:s tre value-add 

strategier: utveckling av byggrätter, investeringar i befintligt bestånd, 

samt värdeskapande transaktioner. Under Q1 2021 genererade 

utvecklingen av byggrätter en vinst på 507 mkr jämfört med 

helårsprognosen 1,0–1,4 mdkr. Investeringar i den befintliga 

portföljen gav en vinst på 155 mkr, vilket är i linje med målsättningen 

600 mkr på årsbasis. Vidare har SBB under Q1 stärkt sitt egna kapital 

med 5,8 mdkr. Man har trots utköpet av Offentliga från börsen sänkt 

belåningsgraden jämfört med föregående år. 

Uppfyller alla villkor för höjt kreditbetyg 

Enligt Standard & Poors (S&P) definitioner uppfyller SBB nu de 

viktigaste kriterier som krävs för en BBB+ rating. Bolaget har fortsatt 

att renodla sitt bestånd och på längre sikt är målsättningen att nå 

kreditbetyget A-. Att bolagets tillgångar har bland de högsta 

direktavkastningarna i den nordiska fastighetsmarknaden, trots 

säkerheten i att ha offentligt finansierade hyresgäster, indikerar 

värderingsmässig uppsida i SBB:s tillgångar. 

Vi höjer vår riktkurs till 45 kr 

SBB:s nya finansiella mål är att generera en tillväxt i 

förvaltningsresultatet på i snitt 15% per år de kommande fem åren. 

År 2025 har SBB som målsättning att fastighetsbeståndet ska uppgå 

till 125 mdkr med bibehållet kreditbetyg. En stark utveckling bland 

jämförbara noterade fastighetsbolag gör att vi höjer vår riktkurs för 

SBB till 45 kr (tidigare 34 kr).  
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Operationell uppdatering 

Händelser under första kvartalet 

SBB rapporterade hyresintäkter på 1 325 mkr (1 341) för Q1 2021. 

Driftöverskottet uppgick till 858 mkr (895) och resultatet före skatt 

ökade till 3 117 mkr (1 695). I resultatet ingick värdeförändringar på 

förvaltningsfastigheter med 2 333 mkr (1 628). Fastighetsportföljens 

värde uppgick vid kvartalets utgång till 104,7 mkr (80,2) och det 

långsiktiga substansvärdet per aktie (EPRA NAV) var 31,23 kr 

(28,21). I januari offentliggjorde SBB ett bud på Offentliga Hus och i 

april meddelades att SBB ägde hela 97% av aktierna i bolaget. Under 

Q1 reviderade S&P Global Rating SBB:s rating till BBB- med positive 

utsikter. SBB har nu levererat på samtliga nyckeltal det som krävs för 

kreditbetyget BBB+, trots konsolideringen av Offentliga Hus. På en 

extra bolagsstämma i februari beslutades om inlösen av samtliga 

preferensaktier i SBB och avstämningsdag för detta fastställdes till 23 

april 2021. I slutet av Q1 ingick SBB avsiktsförklaringar kring tre 

portföljer som främst består av offentliga kontor med ett 

fastighetsvärde om ca 2 mdkr. I mars bildade SBB och Kåpan 

Pensioner ett JV som satsar på att växla upp bostadsbyggandet och 

fortsätta med hållbar bostadsutveckling. Detta JV kommer att ha 988 

lägenheter för förvaltning och 1 270 lägenheter under produktion. 

Trygga kassaflöden och en hög tillväxttakt 

SBB:s ledning guidar för en vinst per aktie på 5,15 kr för helåret 2021, 

vilket får dagens aktiekurs att se attraktiv ut. Bolagets hyresintäkter 

kommer till övervägande del från den offentliga sektorn där man har 

kontrakt med långa löptider. Fastighetsförvaltningen kompletteras 

med tre värdeskapande strategier: utveckling av byggrätter och 

nyproduktion, investeringar i befintligt bestånd, samt värdeskapande 

transaktioner. Förvaltningsresultatet ökade under Q1 2021 med 41% 

till 843 mkr (596), trots en kall och snörik vinter. Vidare hade SBB 

lägre finansiella kostnader under Q1 och exklusive nyligen förvärvade 

Offentliga Hus hade bolaget en snittränta på 1,17% i slutet av Q1 

2021. SBB har på längre sikt målet inställt på att nå en A-rating och 

givet den typ av tillgångar bolaget har borde detta kunna ske inom 3–

4 år.  
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Value-add-strategier levererar över plan 

SBB ger investerare exponering mot stabila kassaflöden som backas 

av nordiska länder med AAA-rating. Bolaget har under senare tid ökat 

sin intjäning från äldreboenden och LSS-boenden, vilka båda är 

väldigt säkra former av tillgångar. Tillväxten drivs av tre 

värdeskapande strategier: 

• Utveckling av byggrätter och nyproduktion, vilket 

under 2021 väntas ge ett resultat på 1,0–1,4 mdkr 

• Investeringar i den befintliga portföljen. Under Q1 

2021 renoverade man 200 lägenheter, och för helåret är 

målsättningen 600 lägenheter. Under 2021 väntas detta 

bidra med 600 mkr till resultatet. 

• Värdeskapande transaktioner, vilket under 2021 väntas 

bidra med 400 mkr till resultatet.  

Resultatet från byggrättsutveckling och nyproduktion uppgick under 

Q1 2021 till 507 mkr, vilket är ett mycket bra resultat jämfört med 

helårsmålet 1,0 – 1,4 mdkr. Dessutom väntas investeringar i den 

befintliga portföljen under 2021 bidra med ett resultat på 600 mkr. 

SBB:s mål är att ha en fastighetsportfölj värd 125 mdkr år 2025 och 

att nå detta med ett kreditbetyg på BBB+. Bolagets vision för 2030 är 

att vara klimatneutralt, vilket ska uppnås genom 100% förnybar 

elektricitet i bolagets fastigheter och att minska koldioxidutsläppen 

med minst 5% per år. Det är också värt att notera att SBB investerar 

mer i underhåll av sina fastigheter än andra jämförbara 

fastighetsbolag.  

Byggrättsportföljen förädlas kontinuerligt 

SBB är nu den största fastighetsutvecklaren i Norden med 41 700 

byggrätter, samt ytterligare 6 000 byggrätter i joint ventures. Man är 

därmed den största fastighetsutvecklaren i Norden före norska OBOS 

som har ca 40 000 byggrätter i sin portfölj. 

Förvärvar 20% i JM som blir intressebolag till SBB 

Den 7:e juni förvärvade SBB 20,08% av aktierna i JM från OBOS till 

en kurs om 326,30 kr per aktie. Därmed blir JM ett intressebolag till 

SBB och SBB:s förvaltningsresultat väntas öka med ca 300 mkr på 

årsbasis som ett resultat av förvärvet. Under juni rapporterade SBB 

att man sålt hela sitt innehav i norska Entra. Följande tabell listar de 

innehav i andra noterade bolag SBB har.  
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SBB:s innehav i börsnoterade bolag 
 

  

• JM • 4 676 mkr 

• Heba • 1 674 mkr 

• Entra (avyttrat juni 
2021) 

• 1 844 mkr 

• Amasten • 788 mkr 

• Studentbostäder i 
Norden 

• 289 mkr 

• Solon Eiendom, Norge • 285 mkr 

• Signatur Fastigheter • 20 mkr 

• Offentliga Hus (utköpt 
maj 2021) 

 
Källa: SBB 

• 3 915 mkr 
 
 

SBB:s hållbarhetsarbete 

SBB:s fastigheter använder endast 100% förnybar el och bolagets 

målsättning att vara helt klimatneutralt år 2030. Detta bygger på ett 

helhetstänk med fokus på energiinvesteringar, livscykelinvesteringar, 

att bygga i trä och minskade koldioxidutsläpp från ny produktion i 

betong, samt att generera förnybar energi. Energiprojekten kommer 

att innefatta fönsterbyten, värmeåtervinning från avloppsvatten och 

frånluft, samt ytterligare vindisolering. Under Q1 2021 gjordes 

investeringar i energieffektiviseringsförbättringar för en 

uthyrningsbar yta på 22 368 m2. Mer än hälften av SBB: s nya 

produktion som för närvarande pågår är byggd av trä. Trä är 

förnybart, har lägre klimatpåverkan från förädlingsprocesser jämfört 

med andra byggmaterial och har också kapacitet att lagra koldioxid. 

SBB producerar geotermisk värme, bygger solcellsanläggningar för 

att generera kraft och planerar vindkraft. SBB har beslutat att avsätta 

100 mkr årligen för installation av solceller. Under Q1 2021 togs tio 

solcellanläggningar in i fyra bostadsområden.  
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Investment Case 

Samhällsbyggnadsbolaget som investering 

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

upp ett fastighetsbestånd värt 104,7 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 

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 1 000 – 1 400 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.  

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 

Fastighetsbeståndet 
98% av fastighetsportföljen utgörs av social infrastruktur 

 

Källa: Bolaget 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Målsättningen är att utveckling och 

försäljning av byggrätter ska ge 1,0–1,4 

mdkr i årligt resultat 
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företag, då deras intäkter ytterst garanteras av skatteintäkter och 

statsbidrag. Offentliga hyresgäster har också en tendens att betala 

något högre hyror. 

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. Detta mål har sedan dess uppfyllts och bolaget presenterade 

2020 det nya finansiella målet att med bibehållet kreditbetyg växa 

fastighetsbeståndet till 125 mdkr år 2025. 

Aktien attraktiv relativt intjäningen 

Vi höjer vår riktkurs för SBB till 45 kr per aktie (tidigare 34 kr). 

Bolaget guidar för en vinst per stamaktie på 5,15 kr för 2021, vilket 

får dagens aktiekurs att se attraktiv ut. Vi bedömer att aktien har 

potential givet de säkra tillgångar bolagets samhällsfastigheter utgör 

samt den tydliga tillväxtstrategin som antagits. 
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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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Prognoser och värdering 

För att skapa en grupp med relevanta jämförelseobjekt har vi från en 

större mängd noterade fastighetsbolag valt ut de 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 +54%. Relativt publicerade 

substansvärden (EPRA NAV) handlas detta urval i medel till 1,77x 

och medianen ligger på 1,44x. Vi höjer vår riktkurs för SBB till 45 kr, 

baserat på medianvärderingen 1,44x EPRA NAV och SBB:s 

långsiktiga substansvärde per aktie på 31,23 kr.  

 

 

  

 

Efter en stark utveckling för andra noterade 

fastighetsbolag höjer vi vår riktkurs för SBB 

till 45 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 

 


