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Toppar stabila 

kassaflöden 
På kort tid har Ilija Batljan byggt upp ett samhällsfastighets-
bestånd på över 20 miljarder kronor med ett erfaret transaktions-
team samt entreprenörer bland ägare och styrelse. Resultat-
potentialen finns inom fastghetsutveckling, renovering av 
bostäder samt lägre räntekostnader. 

Sektorn samhällsfastigheter statliga eller kommunala hyres-

gäster började etableras i Sverige omkring år 2000. VD:n och 

huvudägaren Ilija Batjljan startade SBB i Norden efter att han 

slutat som vice VD på Rikshem där han jobbade från 2011 till 

2016 med förvärv och transaktioner i stora skala. SBB;s 

affärsmodell är mer opportunistisk än Rikshems, med reno-

vering av bostäder som ger högre hyra. Framtagande av byggrätter som sedan 

säljs samt köp av samhällsfastigheter centralt i fler regionstäder är en annan. 

Fördelen med offentliga hyresgäster är en låg risk för hyresförluster, eftersom hyres-

åtaganden ytterst är skattegaranterade. Offentliga hyresgäster tenderar också att 

sitta kvar längre i sina lokaler och dessutom ofta betala litet mer än privata företag. 

Restvärdes- och vakansrisken är generellt låg då Samhällsfastigheter utgör en del 

av samhällets infrastruktur, Den portfölj som SBB i Norden har köpt samman har sju 

års återstående genomsnittlig löptid på hyreskontrakten. Bolagets fastighetsportfölj 

återfinns till cirka 68 procent i Sverige och 32 procent i Norge, med de allra bäst 

belägna fastigheterna i centrala Oslo 

2018 blir ett år då SBB i Norden kommer att göra en del transaktioner, men fram-

förallt genomföra bostadsrenoveringar som höjer hyrorna och ta fram nya 

byggrätter. Finansieringskostnaderna ska minska från dagens höga nivå. Vi ser en 

begränsad nedsida i aktien på nuvarande kursnivå (en värdering understigande det 

bokförda egna kapitalet), men en omkring 100 procentig kurspotential upp till vårt 

Bull-scenario värde på 14,3 kronor aktie.  

Utfall och prognoser, Bas-scenario 

              

MSEK 2016 2017 2018P 2019P 2020P 2021P 

Hyresintäkter 187 1 339 1 643 1 758 1 888 2 031 

Driftnetto 91 877 1 150 1 231 1 322 1 422 

Resultat före skatt 1 224 3 131 684 803 930 1 067 

Årets resultat 1 007 2 429 534 626 725 832 

Resultat per aktie, kr n.m. 3.7 0.7 0.8 1.0 1.1 

P/E-tal n.m. 1,7x 10.1x 8,4x 7,3x 6,3x 

Nettoskuld  5 108 13 775 13 246 14 016 14 908 15 911 

Eget kapital 1 767 6 389 6 857 7 336 7 840 8 376 

Källa: SBB i Norden och Jarl Securities.  
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Företagsnamn: SBB I NORDEN AB 

Lista: FIRST NORTH STOCKHOLM 

Vd: Ilija Batjljan 

Styrelseordförande: Lennart Schuss 

Marknadsvärde: 5 402 MSEK (exklusive preferensaktier) 

Senast: 7,32 SEK 

Kort om SBB i 

Norden: 

SBB i Norden äger Samhällsfastigheter och 

bostäder för mer än 20 miljarder kronor. Per 

31 december 2017 låg 68 procent av be-

ståndet värdemässigt i Sverige och 32 

procent i Norge. 58 procent låg i storstads-

regioner, där Oslo är den enskilt största. Av 

hyresgästerna är 58 procent offentliga, 

medan 32 procent är bostäder. 

  

  

Möjligheter och 

styrkor: 

 

Bolaget drivs av en stark entreprenör som 

under sin tid på Rikshem totalt dominerade 

den svenska transaktionsmarknaden för 

Samhällsfastigheter. Uppbyggnaden av SBB 

i Norden visar på samma beslutsamhet. 

 

Ledningen har också utnyttjat 

kapitalmarknadens finansieringsmöjligheter 

och snabbt pressat sina räntenivåer. 

 

Risker och 

svagheter: 

Bolagets bestånd har byggts upp under en 

kort tid och har begränsad historik som 

förvaltat bestånd.  

 

Offentliga lokaler tenderar också att vara 

anpassade till sina hyresgäster. Det kan 

innebära ombyggnads- och investerings-

behov vid byte av hyresgäster längre fram. 

Vakansgraden i dagens bestånd är mycket 

låg, endast cirka 3 procent. 

 

  

Värdering: Bear Bas Bull 

 3,5 kr 7,1 kr 14,3 kr 

    

 

Källa: Thomson Reuters och Jarl Securities 
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Temperatur 

Ledning och styrelse  

 

VD Ilija Batjljan har en tidigare fastighetskarriär som vice 

VD på Riksham, där han spelande en ledande roll på 

den svenska marknaden. Nyrekryterad är vice VD Lars 

Thagesson (tidigare Kungsleden) med mångårig 

erfarenhet. I styrelsen återfinns Lennart Schuss som en 

av Sveriges tidigare ledande transaktionsrådgivare och 

Sven-Olof Johansson, entreprenör och huvudägare i 

FastPartner. 

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  

 

Ägarlistan toppas förutom av VD Ilija Batjljan av ett antal 

mycket välkända svenska fastighets- och bygg-

entreprenörer som Sven-Olof Johansson (FastPartner), 

Erik Paulsson (Fabege, Wihlborgs m.fl.) samt Arvid 

Svensson (storägare i Balder och Klövern), liksom 

Michael Cocozza lokal byggmästare i Linköping. 

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 
 

 

Koncernen hade en relativt hög belåningsgrad om 60 

procent per 31 december 2017.Räntetäckningsgraden 

översteg samtidigt 2 ggr räknat på intjäningsförmåga med 

nuvarande fastighetsbestånd. Genomsnittsräntan på 3,5 

procent bör kunna sänkas givet bolagets och beståndets 

karaktär. 

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  

 

Förutom lägre finansieringskostnader och positiva effekter 

av fortsatta förvärv har SBB i Norden ett ganska stort 

innehav av byggrätter för bostäder i sin portfölj som både 

kan utvecklas med vinst eller säljas. Sett i förhållande till 

sin intjäningsförmåga har SBB i Norden-aktien en 

betydande potential till uppvärdering relativt andra större 

och etablerade fastighetskollegor som exempelvis 

Castellum, Kungsleden och Hemfosa. 

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 största risken är personrelaterad då bolaget är 

både entreprenörs- och ägarlett. Liknande bolag som 

Kungsleden under Jens Engwalls ledning har mött 

motsvarande utmaningar i samband med ledningsbyte. I 

övrigt är ökade avkastningskrav och ekonomiska 

vakanser i SBB:s fastighetsbestånd också ett visst hot. 

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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SBB i Norden 
Samhällsbyggnadsbolaget (SBB i Norden) grundades 2016 av Ilija Batjljan. I 

december 2016 bildades så ett väsentligt större bolag genom förvärv och fusioner 

med Högkullen (ett bolag specialiserat på LSS-boenden, som var på väg att 

börsnoteras på egen hand), Gimmel Fastigheter (med Sven-Olof Johansson, 

Lennart Schuss och Erik Paulsson som delägare) samt Sörmlandsporten och 

Kuststaden, där både bolagen kom från Kvalitena-sfären. Själva börsplattformen 

för notering var Effnetplattformen, som sedan tidigare varit ett börsnoterat bolag 

med annat innehåll. Vid fusionstillfället mellan de olika bolagen hade det nya större 

bolaget 455 fastigheter till ett totalt marknadsvärde om 10,7 miljarder kronor. Det 

har sedan växt till 749 fastigheter med ett samlat marknadsvärde om 23,0 

miljarder kronor inklusive en värdeökning på 2,8 miljarder kronor per 31 december 

2017.  Principen har varit att köpa in fastigheter direkt med offentliga motparter 

(oftast kommuner) och framförallt off-market det vill säga genom direktkontakt med 

säljaren och utan att det handlar om en strukturerad transaktionsprocess i 

konkurrens. Det sistnämnda förekommer men då brukar prisnivån drivas upp till 

väsentligt högre nivåer än SBB är villiga att betala.  

Samhällsbyggnadsbolagets strategi inriktar sig på två segment; bostadsfastigheter 

i Sverige och samhällsfastigheter i Norden. Bolaget skall äga, förvalta och utveckla 

fastigheterna. På bostadssidan innebär det främst att driva detaljplaneförändringar 

fram till fastställande. Dessa blivande byggrätter ingår i tidigare gjorda förvärv. Det 

kan exempelvis handla om en förtätning i anslutning till ett kommersiellt hus eller 

byggnadskomplex. Bolaget säljer sedan de färdiga bostadsbyggrätterna till aktörer 

som till exempel Peab, HSB, KPA m.fl. bolag helt eller till ett med köparen 

gemensamt bildat samriskbolag. Tre sådana större försäljningar gjordes i fjärde 

kvartalet 2017 av 15 000 kvadratmeter bostadsbyggrätter i fyra kommuner 

(Haninge, Norrköping, Nyköping och Falun) till ett samlat värde om 826 miljoner 

kronor. Dessa affärer kommer likvidsmässigt att avräknas under andra halvåret 

2018 och första halvåret 2019.  Tillsammans med en försäljning av en skolfastighet 

i Kristiansand i Norge i början av april 2018 för 446 miljoner kronor frigör bolaget 

på så sätt frigjort medel för en fortsatt expansion mot andra fastighetsaffärer 

framöver. Målsättningen är att utveckling och försäljning av byggrätter ska bidrag 

med mellan 250 och 400 miljoner kronor i årligt resultat. Det motsvarar mellan 43 

och 69 procent öka intjäningsförmåga jämfört med den kommunicerade på 582 

miljoner kronor i årstakt. 
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SBB i Norden, Årlig intjäningsförmåga utan och med hänsyn till byggrätter 

 

Källa: SBB i Norden och Jarl Securities 

 

SBB i Nordens fastighetsbestånd omfattar idag totalt 1 366 000 kvadratmeter 

uthyrbar yta. En årshyra på 1 588 miljoner kronor innebär att genomsnittshyran är 

ganska hög, drygt 1 150 kronor per kvadratmeter och år. Hyresavtalen löper i 

genomsnitt på sju år, vilket är väsentligt längre än ett kommersiellt standard-

kontrakt som är på tre år i Sverige. SBB i Nordens genomsnittliga fastighet är 

endast omkring 2 000 kvadratmeter uthyrbar yta. Det beror på att antalet små 

LSS-enheter är stort. Överskottsgraden kring 70 procent ligger i den högre delen 

av intervallet för att vara kommersiella fastigheter. Det förklaras av den relativt 

höga genomsnittliga hyresnivån som de huvudsakligen offentliga hyresgästerna 

betalar. Det ger ett överskott i på omkring 800 kronor per kvadratmeter efter 

avdrag för driftskostnader om cirka 350 kronor per kvadratmeter, vilket är 

branschnormala siffror. 

Geografiskt är SBB i Nordens största region (enligt vår indelning) övriga Götaland 

(exklusive Skåne/Blekinge och Göteborg), vilket huvudsakligen motsvaras av 

Östergötland och Småland i detta fall med knappt 22 procent av de totala 

hyresintäkterna. Den näst största regionen är Oslo i Norge med knappt 19 procent 

av hyresintäkterna, medan Dalarna och Värmland är tredje störst med 17 procent 

av hyresintäkterna. Observera att vår geografiska indelning skiljer sig från 

bolagens egen förvaltnings- och regionindelning. Exempelvis täcker bolagets 

region Stockholm även Uppsala, Västmanlands och Södermanlands län. 
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SBB i Norden, Hyresintäkter per geografi och 31 december 2017: 

 

Källa: SBB i Norden och Jarl Securities 

 

Som framgår i diagrammet nedan så står offentliga hyresgäster (stat, kommun och 

landsting) för drygt 51 procent av de bolagets hyresintäkter i SBB i Nordens 

fastighetsportfölj. Här är LSS-boenden med omkring 9 procent-enheter en 

specialitet som vi förut nämnt. Till det kan läggas 32 procent av hyrorna från 

bostäder, vilket summerar upp till 83 procent av hyresintäkterna från stabila 

motparter. Indirekt statliga hyresgäster är en omskrivning för privata operatörer 

inom vård/omsorg/LSS etc. vars verksamhet indirekt är finansierad och/eller 

garanterad av offentliga medel. Den privata stocken av hyresintäkterna utan 

hänsyn till bostäderna är endast 11 procent. 

SBB i Norden, Hyresintäkter per kategori och 31 december 2017: 

 

Källa: SBB i Norden och Jarl Securities 

 

Under den snabba expansionsfasen under 2016 köpte Samhällsbyggnadsbolaget 

upp AB Högkullen och Gimmel Fastigheter AB, båda bolag som sannolikt hade 

egna börsambitioner. Högkullen var specialiserade på LSS-boenden, medan 

Gimmel ägde och förvaltade bostäder i södra Norrland. En följd blev att ett antal 
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entreprenörer och fastighetskändisar som Sven-Olof Johansson, Erik Paulsson och 

Lennart Schuss blev delägare i Samhällsbyggnadsbolaget. Lennart Schuss som i 

många år var en av två ledande transaktionsrådgivare på den svenska 

kommersiella fastighetsmarknaden med Erik Paulsson som sin största 

uppdragsgivare, är idag bolagets styrelseordförande.  

Vid sidan av att snabbt bygga upp en fastighetsportfölj spridd över stora delar av 

Sverige, gjorde Samhällsbyggnadsbolaget även några större fastighetsförvärv i 

Norge. Det mest betydelsefulla av dem skedde i mars 2017 när en av tre 

fastigheter som bildar DNB:s huvudkontor i centrala Oslo förvärvades för 4,5 

miljarder kronor. Direktavkastningskravet i det förvärvet understeg 4 procent. DNB 

är idag bolagets enskild största hyresgäst med omkring 12 procent av de totala 

hyresintäkterna.  

Slutligen ska vi beröra SBB:s finansiella ställning. Bolaget har en relativt hög 

belåning, omkring 60 procent av tillgångarnas marknadsvärde. Men med 

nuvarande driftnetto från fastigheterna har bolaget en räntetäckningsgrad om 2,2 

ggr. Nedanstående diagram illustrerar känsligheten om bolaget skulle lyckas sänka 

sin genomsnittliga upplåningsränta med 1 procentenhet, alternativt om den skulle 

stiga med en procentenhet (då sannolikt till följd av ett allmänt stigande ränteläge i 

Sverige och omvärlden). Som synes är effekten på intjäningsförmågan betydande 

även här (precis som i fallet med byggrätterna). Men bolagets hyresintäkter är 

indexreglerade till KPI och därmed inflationsskyddade. Vidare har bolaget en 

räntebindning på 3,4 år och en kapitalbindning på 5,8 år. Det gör att sådana här 

genomslag kommer att fördröjas i flera år innan de får full effekt. Bolaget 

annonserade att de fått en BB-rating den 31 december 2017. Räntepåslaget på 

bolagets obligationslån kommer som en följd att minska från tidigare 550 punkter 

till idag 350 punkter. Det visar att riktningen vid oförändrat allmänt ränteläge är 

nedåt på bolagets räntekostnadsnivåer.  

SBB i Norden, Årlig intjäningsförmågans förändring vid +1% räntenivå: 

 

Källa: SBB i Norden och Jarl Securities 
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Samhällsfastigheter 
Samhällsfastigheter eller Offentliga Fastigheter som är SBB i Norden AB:s 

huvudsakliga marknad 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 ur två aspekter. 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.  

I termen Offentliga eller Samhällsfastigheter brukar ingå inte bara fastigheter och 

lokaler för kommunal kärnverksamhet som skola, vård och omsorg utan även till 

exempel lokaler för polis och brandkår samt kommunala förvaltningar. 

Offentliga hyresgäster har också en tendens att betala högre kvadratmeterhyror 

för sina lokaler jämfört med hyresgäster från den privata sektorn i jämförbara 

fastighetslägen. Orsakerna till det är att lokalerna inte sällan är specialanpassade 

för de offentliga verksamheterna. Det kan också handla om ett mindre incitament 

att hålla nere hyreskostnaderna (givet offentlig finansiering och tjänstemän som 

fattar besluten). Ytterligare en politisk aspekt är att de offentliga myndigheterna 

ibland får skyndsamma och vidlyftiga uppdrag som innebär att de på kort tid måste 

hyra en stor mängd lokaler för ett visst ändamål och då blir priset därefter (högt). 

Migrationsverket är kanske det bästa exemplet på det sistnämnda. Offentliga 

hyresgäster utgör uppskattningsvis omkring 35 procent av hela den svenska 

hyresmarknaden. Det innebär att även många av de vanliga kommersiella 

fastighetsbolagen ofta har ett betydande andel offentliga hyresgäster, inte sällan 

åtminstone 10 till 20 procent. Wihlborgs är ett sådant exempel i Malmö, 

Helsingborg och Lund.  

SBB i Norden, Bolagets fem största hyresgäster inom Samhällsfastigheter: 

 

Källa: SBB i Norden och Jarl Securities 

 

Samhällbyggnadsbolaget har på mindre än två år byggt upp ett fastighetsbestånd 

på över 20 miljarder kronor. Bolaget har varit marknadsledande vad gäller 

transaktioner i Sverige inom samhällsfastighetssegment sedan bolaget startade. 

Transaktionsmarknaden i Sverige domineras i praktiken av ett fåtal personer och 

bolag. Ilija Batjljan och hans team från tidigare Rikshem och Kungsleden är en del 

av dessa. Geografiskt har investeringarna i Sverige varit geografiskt spridda, 

medan köpen i Norge och speciellt i centrala Oslo motsvarar bästa läge.  Bra lägen 
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centralt i respektive stad kännetecknar dock även om en del av de svenska köpen, 

vilket bland annat stämmer i centrala Nyköping i området kring sjukhuset där. 

Under 2017 köpte bolaget även några fastigheter i Tammerfors, Finland och har 

därmed etablerat sig i sitt tredje nordiska land.  

Ett bolag som också byggt upp en stor portfölj av offentliga fastigheter i Norden är 

Hemfosa. Ursprungligen köpte detta bolag samhällsfastigheter i Sverige, men 

diversifierade sig sedan mot Finland och Norge då dessa marknader erbjöd objekt 

med högre direktavkastning.  Från Hemfosa har Samhällsbyggnadsbolaget nu 

hämtat vice VD Lars Thagesson, med ett starkt CV inom fastighetstransaktioner 

sedan ett par decennier. Hemfosa ska för övrigt delas i två bolag; där inriktningen 

mot Samhällsfastigheter blir basen för ett av dessa båda bolag. På så sätt får här 

Samhällsbyggnadsbolaget en ännu tydligare konkurrent. 

Dagens låga ränteläge har ökat pensionskapitalets efterfrågan på alla typer av 

fastigheter och inte minst de som till låg risk ger en säker löpande avkastning och 

därmed närmast fungerar som en obligation med möjlighet till extra avkastning. De 

svenska pensionsägda fastighetsbolagen som Rikshem, Hemsö och Vasakronan 

har också mycket riktigt det senaste decenniet investerat tungt i svenska offentliga 

fastigheter. 

Några andra aktörer inom segmentet Samhällsfastigheter är Stenvalvet (också det 

ett institutionsägt fastighetsbolag), Vacse (ägt av några större industriföretags 

pensionsstiftelser), de börsnoterade bolagen Diös och NP3 (huvudsakligen i 

norrländska regionstäder), Offentliga Hus till hälften vardera ägt av Fastator och 

fondförvaltaren Cofigelux Sarl samt fastighetsfonden Niam.  

En stark balansräkning liksom finansiellt starka ägare är ofta avgörande för att få 

göra affär speciellt med de större storstads- och regionkommunerna i Sverige. 

Detta eftersom kommuner som Uppsala, Västerås, Helsingborg och Lund och 

liknande har haft en stark befolkningstillväxt under en mycket lång period och 

därmed blivit attraktiva investeringsmål.  Det har i sin tur sänkt avkastnings-

nivåerna som kan erhållas vid köp, liksom att kommunerna kan kräva finansiellt 

starka motparter för att dessa ska kunna garantera en fortsatt störningsfri drift 

liksom vid behov tilläggsinvesteringar i de offentliga lokalerna.  

De svenska kommunerna brottas generellt med stigande kostnader inte bara för 

barn och äldre, utan även stigande försörjningsstöd kopplat till den omfattande 

invandringsvågen. Till det kan läggas att pensionsskulder till de kommunalt 

anställda inte sällan är svagt fonderade. Sammantaget så borde behovet av att 

sälja kommunala fastigheter alltså vara fortsatt stort, även om det inte lär hända 

något under det kommande året på grund av valet i september 2018. 

Den synnerligen välkapitaliserade svenska fastighetsmarknaden har gjort att 

svenska ägare (pensionsbolag och börsnoterade fastighetsföretag totalt köpt 

fastigheter (alla kategorier) för 190 miljarder kronor i våra nordiska grannländer de 

senaste åren. Den nordiska diversifieringstrenden är generell för hela 

fastighetssektorn. Den svenska konjunkturen har varit starkare jämfört med de 

nordiska grannländerna (Finland, Norge och Danmark). Det har medfört en bättre 

hyrestillväxt i Sverige, vilket förutom många köpstarka aktörer även det bidragit till 

sänkta avkastningskrav vid köp av fastigheter.   
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Svenska bostäder 
I slutet av 1990-talet avstod många investerare från att köpa bostäder med 

hänvisning till att hyrorna var reglerade. Sedan följde en period av prisuppgångar 

och stora bostadsrättsomvandlingar framförallt i centrala Stockholm och Göteborg 

under omkring och närmast efter år 2000. Nyproduktionen av bostäder började ta 

fart på allvar år 2013 och ökade i snabb takt fram till år 2017.  Merparten av denna 

nyproduktion riktade sig dock till högprissegmentet i storstädernas och 

regionstädernas mer fashionabla stadsdelar. Utvecklingen avbröts med en 

prisnedgång på mellan 10 och 15 procent under andra halvåret 2017 i ledande 

bostadsrättsmarknader som Stockholm och Uppsala., Även om den planerade 

nyproduktionen kommer att genomföras under 2018 och 2019, väntas en kraftig 

nedgång i nystartade bostäder framemot år 2019. Detta trots att Boverket har 

beräknat underskottet av bostäder i Sverige till 800 000 lägenheter. Utmaningen är 

att efterfrågan och trångboddheten huvudsakligen är kopplade till betalningssvaga 

hushåll som invandrargrupper och studenter. 

Bostadshyresnivåerna i Sverige är genom lagstiftning huvudsakligen kopplade till 

bruksvärdesprincipen, där de allmännyttiga bostadsbolagens hyresnivåer samt 

nyproduktions- och renoveringskostnader för lägenheter är ledande. Totalt sett 

borde därför inte SBB i Norden drabbas särskilt mycket av den pågående 

priskorrektionen på bostadsrättsmarknaden. Däremot är räntekostnader på 

fastighetslån av största betydelse för både förvaltningsresultatet och 

fastighetsvärdena vid en eventuell försäljning. Detta eftersom kreditklimatet även 

påverkar kommande köpares räntekostnader. Till det kan läggas att bankerna 

historiskt har blivit mer restriktiva i sin utlåningspolicy i samband med allmänna 

prisnedgångar.  

Hyresbostäder är dock fortfarande ett eftertraktat segment inom svenska 

fastigheter, vilket illustreras av att Starwood Capital nyligen lade ett offentligt 

erbjudande på bolaget Victoria Park samtidigt som Blackstone förvärvat 

ägarmajoriteten i det expansiva D Carnegie. Båda bolagen (Victoria Park och D 

Carnegie) äger huvudsakligen så kallade miljonprogramsbostäder byggda mellan 

åren 1965 och 1972. 

Sedan några år tillåts högre presumtionshyror för nya bostadslägenheter i Sverige 

på nivåer omkring 1800 till 2000 kronor per kvm och år (och i några fall ytterligare 

litet mer). Detta ger utrymme för nyproduktion av bostäder. Sådan nyproduktion av 

bostäder är dock i huvudsak kommersiellt möjlig att genomföra främst i stor- och 

regionstäder. Det förefaller inte vara SBB i Nordens fokus att ge sig in i detta 

segment. Snarare avser bolaget att utveckla och sälja bostadsbyggrätter till bolag 

som producerar och sedan antingen säljer eller behåller de nya fastigheter för 

egen förvaltning.  
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Demografiska trender  
I breda penseldrag har Sveriges inrikes flyttströmmar sedan 1950 gått från södra 

och mellersta Norrland samt delar av Svealand och Götaland mot i första hand 

Stockholmsregionen och i andra hand Göteborgsregionen. Även Uppsala och 

Hallands län liksom flertalet regionstäder ökar sin befolkning, de sistnämnda ofta 

på bekostnad av respektive läns övriga kommuner. Slutligen koncentreras ofta 

befolkningen i enskilda kommuner till centralorten. Till detta kan framförallt sedan 

2005 läggas en hög invandring till Sverige samt att denna invandring står för 

huvuddelen av befolkningsökningen i Sverige sedan år 2005 (mellan 65 och 90 

procent beroende på vad som räknas in). Samtidigt har de inrikes flyttströmmarna 

mot storstäderna minskat i omfattning (sannolikt delvis som en konsekvens av 

utmaningen att hitta ett boende).  

Befolkningstillväxten ökar behovet av bostäder i Sverige som helhet, även om 

trycket är väsentligt mer omfattande i storstadsregionerna. Det handlar också 

behovsmässigt mer om ett billigare boende än huvuddelen av det som faktiskt 

byggts de senaste åren. För att fylla det gapet behöver sannolikt statliga 

subventioner täcka skillnaden mellan produktionskostnad och vad majoriteten av 

de bostadssökande har råd att betala. I dagsläget finns inga tecken på att svenska 

staten kommer att ta annat än ett mycket begränsat ansvar inom detta område. 

Marknaden för renovering av bostäder innebär en standardhöjning för 

hyresgästerna och samtidigt ofta 40 till 50 procent högre hyresnivåer än tidigare. 

Eftersom de görs i en marknad med omfattande bostadsbrist blir de lätta att 

genomföra. Alternativet för befintliga hyresgäster blir i så fall att byta till en något 

mindre lägenhet för att klara hyran. 

Under 2017 har konjunkturen för svensk industri stärkts. Även om den lokala 

ekonomin generellt växer långsammare ute i landet jämfört med främst 

Stockholmsregionen är sysselsättningsutvecklingen och därmed hushållens 

betalningsförmåga för hyreslägenheter god för tillfället. 

Från landsort till storstad, Befolkningsförändring 1991–2017. Befolkningsändring för större kommuner och 

kommungrupper i Sverige 1991–2017 

 

Källa: SCB och Jarl Securities 
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Risker 
Det finns ett antal risker kring bolagets verksamhet som redovisas nedan. 

Värdeosäkerhet efter snabba förvärv 
SBB i Norden har under en kort tid på knappt två år köpt ihop en fastighetsportfölj 

värd över 20 miljarder kronor, där värdeökningar bidrog med 2,8 miljarder kronor i 

resultat under helåret 2017. Bolaget har under denna period totalt dominerat den 

svenska transaktionsmarknaden inom främst samhällsfastighetssegmentet. Den 

snabba förvärvstakten och det faktum att bolaget själva varit aggressiva köpare 

ökar risken att förvärven i efterhand visar sig ha skett till höga prisnivåer.  

Hög räntekänslighet  
Investeringar i fastigheter är räntekänsliga, då dessa är kapitalkrävande och 

därmed lämpar sig väl för belåning. Tillgången och priset på kapital styrs av 

bankerna liksom av kapitalmarknadens villkor i övrigt samt av osäkerhetsfaktorer 

kopplad till fastighetssektorn och omvärlden i stort. Likaså av regleringar som från 

tid till annan kan påföras bankerna och/eller fastighetsbolagen och därmed 

påverka räntenivån och kostnaden för att anskaffa kapital. Även priset för 

fastigheterna vid en försäljning är avhängigt rådande avkastningskrav. SBB i 

Norden har en räntetäckningsgrad på cirka två gånger och skulle klara 7,6 procent 

ränta innan förvaltningsresultatet före värdeförändringar skulle bli negativt.  

Risk kopplade till uthyrning av lokaler  
Med sitt stora fastighetsbestånd är SBB i Norden beroende av att dess många 

hyresgäster fullgör sina hyresbetalningar. Risken för att så inte sker får dock 

betecknas som låg med tanke på att det huvudsakligen rör sig om offentliga 

hyresgäster som hyr sina lokaler på i genomsnitt omkring sju år. 

Den låga vakansgraden om 3 procent i SBB:s bestånd skulle kunna indikera en 

ökad vakansgrad när hyreskontrakten väl löper ut. Som en jämförelse uppgår den 

genomsnittliga vakansgraden för kommersiella lokaler i Sverige uppskattningsvis till 

mellan tio och femton procent.  

Även om det offentliga (stat och kommun) har stora lokalbehov så förändras dessa 

behov i takt med demografiska förändringar inom kommunen som exempelvis fler 

äldre och färre barn. Andra fastighetsägare kan också erbjuda nyproducerade 

lokaler åt kommunala verksamheter i konkurrens med ett bolag som SBB i Norden. 

Beroende av VD och huvudägare 
I likhet med några få andra börsnoterade fastighetsbolag är SBB i Norden starkt 

kopplat till sin nuvarande VD och huvudägare. Ilija Batjljan som på kort tid byggt 

upp bolaget som sitt eget. Vi ser dock att VD:s nuvarande stora aktieinnehav i 

bolaget utgör ett starkt incitament för honom att arbeta vidare och utveckla 

bolaget med värdehöjande åtgärder.  
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Styrelse och Ägarstruktur 
Privata ägare och entreprenörer dominerar ägarlistan för SBB i Norden AB,           

se nedan: 

Tio största ägarna, 2017-12-31 

      

Ägare %, Kapital %, Röster 

Ilija Batjljan 14,9 40,5 

AB Arvid Svensson 6,3 10,4 

Compactor Fastigheter 6,4 9,1 

Backahill AB 3,9 5,7 

Michael Cocozza 2,8 3,3 

Meteva AS 11,5 3,1 

Investmentaktiebolaget Cyclops 1,2 2,5 

Assindia AB 1,2 1,9 

AktFast Förvaltnings AB 1,2 1,9 

Stiftelsen för Strategisk Forskning 5,8 1,6 

Källa: SBB i Norden 
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Investment Case 
Värdering av fastighetsbolag brukar utgå från substansvärdet, dvs det egna 

kapitalet med fastigheterna upptagna till aktuella marknadsvärden. Sett på detta 

sätt har SBB i Norden ett bokfört eget kapital hänförlig till moderbolagets ägare 

(med bestämmande inflytande) uppgående till cirka 6,4 miljarder kronor per 31 

december 2017. Det kan jämföras med ett börsvärde på 5,3 miljarder kronor. 

Bolaget och aktien värderas alltså till en substansrabatt om drygt 15 procent. 

Samtidigt redovisade SBB i Norden ovanligt stora värdeökningar på omkring 2,8 

miljarder kronor eller cirka 15 procent högre fastighetsvärde under helåret 2017. 

Det är mer än de flesta bolag i sektorn, men en del av värdeökningarna ör 

kopplade till av bolaget framtagna byggrätter.  

Prognos, intäkter 

 

Prognos, EBITDA 

 

Källa: Jarl Securities 

För att konstruera ett Bas-, Bear- respektive Bull-scenario har vi utgått från en 

vägd kalkylränta om 6,8 procent. Denna kalkylränta har härletts från 24 procent 

eget kapital med avkastningskrav 10 procent och 76 procent lån till 3,5 procent 

ränta. Därutöver har vi adderat ett företagsspecifikt risktillägg om 1,75 procent.  

I bas-scenariot har vi ett evigt tillväxtantagande om 1,5 procent som vi sedan 

minskar respektive ökar med 0,25 procent-enhet i Bear- respektive Bull-scenariot. 
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i Bear-scenariot till 110 procent av Bas-scenario-intäkterna i Bull-scenariot. 
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eller lägre resultatandelar från samriskbolag och försäljning av byggrätter. Slutligen 

har vi varierat den vägda kalkylräntan för att spegla möjliga förändringar i bolagets 

framtida finansieringskostnader, liksom marknadens ändrade avkastningskrav på 

fastigheterna (plus/minus 0,5 procent-enheter i Bull- respektive Bear-scenariot).  
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DCF-värdering 

        

  Bear Bas Bull 

Wacc 7,3% 6,8% 6,3% 

CAGR, 2017 - 2020 11,4% 12,1% 15,8% 

Tillväxt, evighetsvärde 1,3% 1,5% 2,0% 

Rörelsevärde (EV), mkr 16 530 19 182 24 504 

Nettokassa dec-2018P, mkr -13 775 -13 775 -13 775 

Aktievärde, mkr 2 755 5 407 10 729 

Antal aktier efter utspädning, milj. 738 738 738 

Värde per aktie, SEK 3,5 7,1 14,3 

        

Implicit EV/Sales, 2018P 10,3x 11,7x 13,6x 

Implicit EV/EBITDA, 2018P 14,7x 16,7x 19,4x 

Källa: Jarl Securities 

 

Som synes varierar det motiverade aktievärdet kraftigt från 3,5 kronor per aktie i 

Bear-scenariot, över 7,1 kronor per aktie i Bas-scenariot till 14,3 kronor i Bull-

scenariot. Vi tycker inte att detta är anmärkningsvärt med tanke på att bolaget har 

en belåningsgrad på 60 procent där värdeförändringar slår kraftigt på det egna 

kapitalet (hävstångseffekt omkring tre ggr).  

En nedbrytning av Bull-scenariot på bolagets beståndsdelar skulle se ut så här: 

• 3,5 procent avkastningskrav på bolagets bostadsdel istället för dagens 5 

procent, motsvarande cirka 2,4 miljarder kronor i högre fastighetsvärde 

på bostäderna. 

• 10 procent värdeökning på SBB i Nordens övriga bestånd (15 miljarder 

kronor) lika med plus 1,5 miljarder kronor. 

• Reavinster på 1,5 miljarder kronor hänförliga till bolagets samriskbolag 

med olika parter kring utveckling och försäljning av byggrätter i Sverige.  

• Totalt summerar sig ovanstående till omkring 5,5 miljarder kronor att 

lägga till redovisat substansvärde om 6,4 miljarder kronor per 31 

december 2017 eller totalt cirka 10,7 miljarder kronor i justerat 

substansvärde efter avdrag för 22 procent i ökad latent skatteskuld på 

övervärden fastigheter.  
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Jämförande värdering 
I följande avsnitt jämför vi hur SBB i Norden AB-aktien handlas relativt 27 andra 

noterade fastighetsaktier på Stockholmsbörsen. Vi rankar i tre kategorier, där den 

första är arbitraget mellan den implicita direktavkastningen på bolagets 

fastighetsbestånd (härlett via bolagets börsvärde) och bolagets genomsnittliga 

låneränta. Detta mått ger en indikation på vilka bolag som bör komma att belönas 

mest i form av stigande aktiekurs vid kö av fastigheter med en avkastning som 

överstiger bolagets låneränta. Bolag som belönats i denna kategori de senaste 

åren är framförallt Balder, Sagax, FastPartner och Pandox. De bästa arbitragen 

har idag Diös, Hemfosa och MaxFastigheter möjlighet att göra. SBB i Norden 

placerar sig först på plats 23 av 28 i denna ranking. Men en lägre direktavkastning 

ligger bolagets potential i att få ned sin genomsnittliga räntekostnad från dagens 

3,5 procent till på sikt säg 2,5 procent (nära dagens branschgenomsnittliga 

låneränta om 2,4 procent). Det arbitrage på 1,5 procent som SBB har idag ger 

ändå en viss utväxling på nya fastighetsförvärv. 

Ranking av fastighetsbolagen arbitrage mellan yield och låneränta. Kursavstämning är gjord per 10 april 2018 

 

Källa: Bolagsrapporter och Jarl Securities 
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uppköpserbjudande på bolaget) till som lägst 13 procent respektive 15 procent 
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om handelsfastigheter i båda fallen, en sektor som investerare för närvarande är 

avvaktande till. I genomsnitt handlas de 28 bolagen utan vare sig premie eller 

rabatt jämfört med underliggande marknadsvärdering av fastigheterna).  
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Ranking av fastighetsaktierna från implicit substanspremie eller rabatt på bolagens fastighetsbestånd.             

Kursavstämning per 10 april 2018 

 

Källa: Bolagsrapporter och Jarl Securities 
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P/E-tal baserat på nettoresultat exkl. Värdeförändringar 

 

Källa: Bolagsrapporter och Jarl Securities 
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Sammanfattningsvis värderas SBB i Norden lågt relativt svenska börsnoterade 

fastighetskollegor, i allt utom arbitraget mellan fastigheternas avkastning och 

bolagets betalda låneränta. Bolagets korta tid på marknaden är sannolikt en 

förklaring till den låga värderingen, i kombination med att beståndet köpts ihop 

under en kort period.  

Möjligheterna att förbättra resultatet är som vi ser det ganska goda framöver. Det 

är kopplat till försäljning av byggrätter, renovering av bostäder samt lägre 

räntekostnader. I alla dessa avseenden har bolaget den senaste tiden visat sig 

kapabla att röra sig i denna riktning.  

Som alla fastighetsbolag är det dock viktigt att inte avkastningskraven på 

fastigheterna skulle stiga framöver. Detta eftersom fastigheternas värde liksom 

värdeökningar de senaste åren i stor utsträckning är kopplat till dagens låga 

ränteläge. Men vi ser inte att ett sådant scenario är särskilt sannolikt i närtid. 
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Disclaimer 

Birger Jarl Securities AB, www.jarlsecurities.se, nedan benämnt Jarl Securities, 

publicerar information om bolag och däribland analyser. Informationen har 

sammanställts utifrån källor som Jarl Securities bedömer som tillförlitliga. Jarl 

Securities 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 Jarl Securities. Jarl Securities 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 Jarl Securities. Analyserna publiceras löpande under avtalsperioden 

och mot sedvanlig fast ersättning.  

Jarl Securities har i övrigt inget ekonomiskt intresse avseende det som är föremål 

för denna analys. Jarl Securities har rutiner för hantering av intressekonflikter, 

vilket säkerställer objektivitet och oberoende. 

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

bolaget. 
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