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Ökad intjäning 

lyfter aktien 

 

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (”SBB”) levererade större 

värdeökningar på sina fastigheter i kv4/2019 jämfört med vår 

prognos. Förvärvet av Hemfosa ger stora synergier framförallt via 

lägre räntekostnader. Vi höjer riktkursen i Bas-scenariot till 35,4 

kronor (tidigare 26,7 kronor) baserat på en kassaflödesvärdering.  

Vd:n och huvudägaren Ilija Batljan startade 

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (SBB) efter att 

tidigare varit vice vd på Rikshem, ett då transaktionsintensivt 

bolag. SBB:s affärsmodell är mer opportunistisk med bland 

annat renovering av bostäder som ger högre hyra. Att ta fram 

byggrätter som sedan säljs samt köp av samhällsfastigheter 

centralt i regionstäder är andra komponenter. Efter budet på Hemfosa i november 

2019 har SBB:s fastighetsportfölj dubblats i värde till cirka 80 miljarder kronor. 

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

åtagandena ytterst är skattegaranterade. Offentliga hyresgäster sitter ofta kvar 

längre i sina lokaler och betalar litet mer än privata företag. Vakansrisken är låg då 

Samhällsfastigheter utgör en del av samhällets infrastruktur. Den portfölj som SBB 

har köpt har sju års genomsnittlig återstående löptid på hyreskontrakten.  

SBB har nått Investment Grade på sitt obligationslån och värnar om sina finansiella 

nyckeltal. Bolaget har följdriktigt avtalat om avyttring av fastigheter för cirka 11 

miljarder kronor varav cirka 8 miljarder kronor till Nyfosa. Vi uppskattar att dessa 

försäljningar sker till en genomsnittlig direktavkastning på omkring 4 ½ procent. 

Då budet på Hemfosa delvis finansierades med egna aktier har SBB:s nyckeltal och 

intjäningsförmåga förbättrats sedan dess. Relativt övriga fastighetsaktier har SBB 

blivit mer attraktivt prissatt under de senaste tre och en halv månaderna. Vi höjer 

riktkursen för stamaktierna till 35,4 kronor i Bas-scenariot (senast 26,7 kronor). 

Utfall och prognoser, Bas-scenario 

              

MSEK 2016 2017 2018 2019 2020P 2021P 

Hyresintäkter 187 1 339 1 680 1 996 5 484 6 150 

Driftnetto 91 877 1 071 1 265 3 903 4 408 

Resultat före skatt 1 224 3 131 1 904 3 137  4 995  5 878 

Årets resultat 1 007 2 429 1 690 2 624   4 246  4 996 

Resultat per aktie, kr n.m. 3.7 2,3   3,2 3,1 3,7 

P/E-tal n.m. 1,7x 4.8x  7,3x      9,4x  7,9x 

Nettoskuld  5 108 13 775 14 589 43 460 46 374 52 017 

Eget kapital 1 767 6 389 9 009 24 304 28 167 32 435 

Källa: SBB (utfall) och Carlsquare (prognoser). 
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Datum: 20 februari 2020 

Analytiker: Bertil Nilsson, Carlsquare                       

 

  

Företagsnamn: SAMHÄLLSBYGGNADSBOLAGET I 

NORDEN AB 

Lista: FIRST NORTH STOCKHOLM 

Vd: Ilija Batljan 

Styrelseordförande: Lennart Schuss 

Marknadsvärde: 35 975 MSEK (exkl. preferens- och D-aktier). 

Senast: 29,0 SEK 

Kort om SBB: SBB äger Samhällsfastigheter och bostäder 

för cirka 80 miljarder kronor per 31 

december 2019 där 76 procent av beståndet 

värdemässigt låg i Sverige, 15 procent i 

Norge, 8 procent i Finland och 1 procent i 

Danmark. 65 procent återfinns i storstads-

regioner. Av hyresgästerna är 47 procent 

offentliga, medan 15 procent är bostäder. 

 
  

Möjligheter och 

styrkor: 

Bolaget drivs av en stark entreprenör som 

under sin tid på Rikshem dominerade den 

svenska transaktionsmarknaden för 

Samhällsfastigheter. Uppbyggnaden av SBB 

visar på samma beslutsamhet, där han har 

rekryterat ett starkt team inom transaktioner 

och förvaltning. 

 

Ledningen har också utnyttjat 

kapitalmarknadens finansieringsmöjligheter 

och snabbt pressat ned bolagets 

räntekostnadsnivåer. 

 

Risker och 

svagheter: 

Bolagets bestånd har byggts upp under en 

kort tid och har därför begränsad historik 

som förvaltat bestånd. Det gäller dock inte 

Hemfosas bestånd som utgör omkring halva 

SBB:s portfölj efter det offentliga budet. 

 
Offentliga lokaler tenderar att vara 

anpassade för sina hyresgäster. Det kan 

innebära ombyggnads- och investerings-

behov vid byte av hyresgäster längre fram. 

Vakansgraden i dagens bestånd är låg, 

endast omkring 6 procent. 

 

  

Värdering: Bear 

24,9 kr 

Bas 

35,4 kr 

Bull 

49,0 kr 

    

    

 

Källa: Thomson Reuters och Carlsquare 
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Investment Case 
Samhällsbyggnadsbolaget i Norden (SBB) har under fyra år byggt upp ett 

fastighetsbestånd värt cirka 80 miljarder kronor. Koncernens fastighetsvärde tog 

ett jättesprång från cirka 31 miljarder kronor per 30 september 2019 genom det 

offentliga uppköpserbjudandet på branschkollegan Hemfosa. Bolaget är 

marknadsledande vad gäller transaktioner i Sverige inom samhällsfastigheter och 

numera även dominerande fastighetsägare inom sektorn i Norden. Bolagets 

strategi inriktar sig på två segment; bostadsfastigheter i Sverige och 

samhällsfastigheter i Norden. Per 31 december 2019 kom 47 procent av 

hyresintäkterna från stat och kommun, 20 procent från operatörer där bolagets 

intäkter är skattegaranterade, 15 procent från bostäder, 6 procent från LSS-

boenden och 12 procent från övrigt. Hemfosa-förvärvet 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, där uthyrningsgraden var 95 procent per 31 december 

2019. Genomsnittshyran i beståndet låg på cirka 1230 kronor per kvm och år per 

31 december 2019, jämfört med 1100 kronor per kvm och år före Hemfosa-

förvärvet. Hyresintäkterna per kvadratmeter dras upp av LSS-boenden samt av en 

ökad andel statliga hyresgäster som betalar litet mer än genomsnittet. Hälften av 

den planerade värdeökningen på fastighetsbeståndet ska komma via organisk 

tillväxt dvs renoveringar och hyreshöjningar som en följd av det.  

Geografisk fördelning av SBB:s fastighetsportfölj per 31 december 2019 

 

 

 

 

 

 

Källa: Bolagets finansiella rapporter. 
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SBB genomförde ett antal förvärv under de första månaderna 2019. Den största 

transaktionen av dessa avsåg en portfölj med äldreboende samt förskole- och 

vårdverksamhet i Finland för 1,5 miljarder kronor till omkring 6 procent 

direktavkastning. Vidare en portfölj av samhällsfastigheter i Stockholm- och Västra 

Götalandsregionerna värd 1,2 miljarder kronor på cirka 5 procent direktavkastning. 

Den 2 oktober 2019 meddelades att Amasten hade sålt sitt fastighetsbestånd i 

region Syd för 1,5 miljarder kronor till SBB. Därtill bildar Amasten och SBB ett 

samriskbolag för uppförande av 750 nyproducerade Riki-lägenheter enligt ett 

modulkoncept invid Nyköpings Centralstation. Samtidigt sålde SBB under de nio 

första månaderna 2019 fastigheter för cirka 6,3 miljarder kronor, varav 4,9 

miljarder kronor avsåg DNB-fastigheten i centrala Oslo. Allt detta ställdes sedan i 

skuggan med övertagandet av Hemfosa via ett offentligt bud den 15 november 

2019. Detta bolag hade fastigheter för 41 miljarder kronor per 31 december 2019. 

En effekt av SBB:s övertagande av Hemfosa är att den sammanslagna 

fastighetsportföljen får en ökad andel i övriga Norden, främst Finland och Norge, 

där Hemfosas andel låg på 32 procent av det totala fastighetsvärdet. 

I nedanstående diagram har vi sammanställt de bakomliggande orsakerna (förvärv, 

investeringar, försäljningar, värdeförändringar och omräkningsdifferenser) som 

förklarar förändringen i SBB:s fastighetsvärde under åren 2017-2019. 

Faktorer bakom SBB i Nordens ökade fastighetsbestånd 1 januari 2017-31 december 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Källa: Bolagets finansiella rapporter, Carlsquare. 

På bostadssidan driver bolaget detaljplaneförändringar fram till fastställande i 

ganska många svenska städer. Det kan exempelvis handla om en förtätning i 

anslutning till ett kommersiellt hus eller byggnadskomplex. Bolaget säljer de färdiga 

bostadsbyggrätterna till aktörer som till exempel Peab, HSB och KPA m.fl. bolag 

helt eller till ett med köparen gemensamt bildat samriskbolag. Koncernen frigör på 

så sätt medel för en fortsatt expansion mot andra fastighetsaffärer. Målsättningen 

är att utveckling och försäljning av byggrätter ska bidrag med 400 miljoner kronor i 

årligt resultat proforma inklusive Hemfosa. Till det kan läggas den förväntade 

resultateffekten av renoveringar och investeringar i de egna fastigheter (främst 

bostäder) som väntas ge ytterligare 600 miljoner kronor per år. Dessa poster 
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kommer utöver den av bolaget själva kommunicerade intjäningsförmågan före 

värdeförändringar. De målsatta årliga vinsterna från dessa byggrättsaffärer 

motsvarar mellan 35 och 37 procent av den justerade intjäningsförmågan efter 

finansnetto och före skatt som bolaget redovisar per 31 december 2019.  

Samhällsfastigheter som är SBB: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 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 stats-

bidrag. Offentliga hyresgäster har också en tendens att betala något högre 

kvadratmeterhyror för sina lokaler jämfört med hyresgäster från den privata 

sektorn. 

Värdering av fastighetsbolag brukar utgå från substansvärdet, det vill säga det 

egna kapitalet med fastigheterna upptagna till aktuella marknadsvärden. SBB har 

ett bokfört eget kapital hänförlig till moderbolagets ägare på cirka 24,3 miljarder 

kronor per 31 december 2019 efter avdrag för hybridobligationer och EK utan 

bestämmande inflytande. EPRA NAV dvs bolagets substansvärde med 

återläggning av uppskjuten skatt samt undervärden på räntederivat uppgick till 

24,85 miljarder kronor eller 20,0 kronor per stam-aktie (A och B) i 

Samhällsbyggnadsbolaget. I vår fastighetsranking där vi jämför med andra 

noterade fastighetsbolag belastar vi övervärden på fastigheter med 10 procent 

latent skatt, justerar inte för räntederivat (dvs tar med dessa till bokförda värden) 

samt antar återköp av preferensaktier. Då hamnar SBB:s substansvärde på 18,1 

kronor per stamaktie. 

Bolaget redovisade värdeökningar på sina fastigheter på 2453 miljoner kronor 

under helåret 2019, vilket motsvarar ungefär 4 procent värdeökning på beståndet i 

årstakt. Bostäderna som utgjorde cirka 16 procent av fastighetsportföljvärdet vid 

ingången av 2019 stod för 48 procent av den totala värdeökningen. Denna relation 

med en väsentligt större andel av värdeökningarna på bostadssidan var ungefär 

densamma även under fjärde kvartalet 2019. 

I vår intäkts- och resultatprognos för SBB överst på nästa sida har vi antagit att 

bolaget netto kommer att köpa fastigheter för 8 miljarder kronor under 2020 och 

ytterligare netto 12 miljarder kronor under 2021.  
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Prognos, intäkter 2020–2022P 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prognos, EBITDA 2020-2022P 

 

Källa: Carlsquare 

 

För att skapa ett Bas-, Bear- och ett Bull-scenario har vi utgått från en vägd 

kalkylränta om 5,9 procent. Denna kalkylränta har härletts från 41 procent eget 

kapital med avkastningskrav 8,3 procent och 59 procent lån till 1,75 procent ränta. 

Därutöver har vi adderat ett företagsspecifikt risktillägg om 1,5 procent. 

Vi har använt ett tillväxtantagande om 1,75 procent i vårt Bear-scenario, 2,0 

procent i Bas-scenariot och 2,25 procent i Bull-scenariot. Vi varierar intäkts-

scenariona från 97 procent åren 2020–2022 av Basscenario-intäkterna i Bear-

scenariot till 103 procent av Basscenario-intäkterna åren 2020–2022 i Bull-

scenariot. Vi har också varierat den vägda kalkylräntan med +/-0,25 procent för att 

spegla möjliga förändringar i bolagets framtida finansieringskostnader. 
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DCF-värdering 

        

  Bear Bas Bull 

Wacc 6,2% 5,9% 5,7% 

CAGR, 2019-2022P*    7,9% 9,0% 10,1% 

Tillväxt, evighetsvärde 1,8% 2,0% 2,3% 

Rörelsevärde (EV), mkr 88 264 101 982 119 667 

Nettoskuld per 31 Dec 2021 mkr -52 017 -52 017 -52 017 

Aktievärde, mkr 36 247 49 964 67 650 

Antal aktier efter utspädning, milj. 1 303 1 303 1 303 

Värde per stamaktie, SEK** 24,9 35,4 49,0 

        

Implicit EV/Sales, 2020P        16,6x        18,6x  21,2x 

Implicit EV/EBITDA, 2020P     23,7x     26,6x  30,3x 

Källa: Carlsquare.                                                                                                                                                                                                                                  

* Årlig tillväxt i förhållande till SBB i Norden inklusive Hemfosa proforma per 31 december 2019.                                                                                                  

**Efter antagen inlösen av preferens- och stam D-aktier för 3 835 miljoner kronor. 

 

Som synes varierar det motiverade aktievärdet kraftigt från 24,9 kronor per aktie 

(tidigare 16,8 kronor) i Bear-scenariot, över 35,4  kronor per aktie (senast 26,7 

kronor) i Bas-scenariot till 49,0 kronor (tidigare 31,1 kronor) i Bull-scenariot. Vi 

tycker inte att detta är anmärkningsvärt med tanke på att bolaget har en 

hävstångseffekt (fastighetsvärde dividerat med stamaktiernas del av eget kapital) 

på omkring 3 ggr efter aviserade fastighetsförsäljningar om 11 miljarder kronor. 

Framförallt är det dynamiken i ett bolag vars ledning har bevisat en exceptionell 

förmåga att expandera snabbt och öka intjäningsförmågan via förvärv, försäljning 

av byggrätter, renovering av bostäder och sänkta räntekostnader. Den som sätter 

på sig revisorglasögonen och konstaterar att substansvärdet efter avdrag med 10 

procent latent skatt på övervärden på fastigheter per 31 december 2019 uppgick 

till 18 kronor per stamaktie, missar tillväxtdynamiken i bolaget. 
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SBB-aktien mer prisvärd mot sektorn 
I följande avsnitt jämför vi hur SBB-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 köp av fastigheter med en avkastning som överstiger 

bolagets låneränta. Bolag som belönats i denna kategori de senaste åren är främst 

Balder, Sagax, Fastpartner och Pandox, men bolag som har börjat ta över denna 

ledartröja är SBB och Nyfosa. De bästa arbitragen har idag MaxFastigheter, Diös, 

Wihlborgs, SBB i Norden, NP3 Fastigheter, Castellum och Nyfosa möjlighet att 

göra. SBB klämmer sig alltså in på en fjärde plats och gör därmed ett jättekliv från 

den 19:e plats bolaget fick vid vår senaste genomgång den 30 oktober 2019. Här 

har givetvis förvärvet av Hemfosa med det arbitrage som uppstod med betalning 

av den relativt sett högre värderade SBB-aktien spelat en roll för avancemanget. 

Den genomsnittliga låneräntan för de 27 noterade fastighetsbolagen är 1,8 

procent. SBB har idag ett arbitrage mellan fastigheternas direktavkastning och 

låneräntan på 2,0 procent vilket är 0,3 procent bättre jämfört med avstämningen 

efter kv3/2019-rapporten. Överlag har annars detta arbitrage minskat i sektorn till 

följd av stigande aktievärderingar som inte matchas av lägre genomsnittliga 

räntekostnader. 

Ranking av fastighetsbolagen arbitrage mellan yield och låneränta. Kursavstämning är gjord per 19 februari 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Källa: Bolagsrapporter och Carlsquare 

 

Nästa ranking är till vilken premie eller substansrabatt respektive fastighetsaktie 

(bolag) värderas. I stort sett samtliga bolag låter externa värderare bedöma 

marknadsvärdena på bolagets fastigheter. Efter den senaste tidens kursuppgång 

handlas SBB-aktien till 14 procent implicit premie (ned från 24 procent premie vid 

vår senaste avstämning den 30 oktober 2019) på sitt fastighetsbestånds 

marknadsvärde. Här påverkar att SBB köpte in Hemfosas fastighetsportfölj till 15 

procent premie. Vi har räknat med 10 procent latent skatt på övervärden i 

bolagens fastigheter. Värderingarna varierar från 75 och 71 
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procent fastighetspremie i Sagax och K-Fast Holding till som lägst 1 procent 

fastighetspremie i Brinova och 1 procent fastighetsrabatt i MaxFastigheter. 

I genomsnitt handlas de 28 bolagen med 22 procent premie på sina 

fastighetsvärderingar härlett via börsvärdena. Det är en fördubbling jämfört med 

den 11 procents premie som uppmättes efter kv3/2019-rapporten. 

Ranking av fastighetsaktierna från implicit substanspremie eller rabatt på bolagens fastighetsbestånd.             

Kursavstämning per 19 februari 2020 

 

 

 

 

 

 

Källa: Bolagsrapporter och Carlsquare 

 

Den tredje värderingsjämförelsekategorin är det implicita p/e-talet för respektive 

fastighetsaktie när aktuell aktiekurs jämförs med intjäningsförmåga (resultat efter 

skatt) med nuvarande fastighetsbestånd exklusive värdeförändringar på 

fastigheterna, ränteinstrument och andra tillgångar). Även i denna kategori har 

SBB-aktien relativt övriga fastighetssektorn blivit mer köpvärd då aktien nu rankas 

på en 26:e plats (tredje från slutet) på intjäningsförmåga.  

P/E-tal baserat på nettoresultat exkl. Värdeförändringar. Kursavstämning per 19 februari 2020 
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Sammanfattningsvis har SBB-aktien trots en fortsatt kursuppgång blivit relativt sett 

mer prisvärd efter budet på Hemfosa. Då har vi ändå inte lagt in vare sig de 

beräknade synergivinsterna vid samgåendet med Hemfosa på 300 miljoner kronor 

(varav 260 miljoner kronor via lägre räntekostnader och 40 miljoner kronor via 

lägre centrala administrationskostnader) eller den 1 miljard kronor som bolaget 

väntar sig i normaliserade vinster från försäljning av byggrätter och renoveringar av 

bostäder mm framöver. Adderar vi detta sjunker p/e-talet före värdeförändringar 

från 18 ggr till 12 ggr för SBB-aktien. Å andra sidan ingår inte heller andra 

fastighetsbolags utvecklingsvinster i motsvarande nyckeltal.  

Vi ser SBB:s möjligheter att fortsatt förbättra sitt resultat som goda. Det är kopplat 

till försäljning av byggrätter, renovering av bostäder samt lägre räntekostnader. I 

det senare fallet handlar det om att sänka den genomsnittliga räntekostnadsnivån 

från 1,76 procent proforma inklusive Hemfosa per 31 december 2019 till bolagets 

egen räntenivå exklusive nivå om 1,38 procent. Värdeökningen på bostads-

renoveringarna betalas dessutom med en högre multipel i form av ett lägre 

direktavkastningskrav på hyresbostäder i förvaltningsform. Den del av marknaden 

som bolaget verkar inom har en låg konjunkturkänslighet även i avseendet värdet 

på byggrätter. SBB-koncernens totala byggrättsportfölj har ökat från 1,1 miljoner 

kvadratmeter före förvärvet av Hemfosa till 1,8 miljoner kvadratmeter efter detta 

förvärv.  

Som alla fastighetsbolag är det dock viktigt att inte avkastningskraven på 

fastigheterna skulle börja öka framöver. Detta eftersom fastigheternas värde-

utveckling i stor utsträckning är kopplat till dagens låga ränteläge.  
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Disclaimer 
Carlsquare AB, www.carlsquare.se, nedan benämnt Carlsquare, bedriver 

verksamhet avseende Corporate Finance samt Equity Research och publicerar 

därvid bl.a. information om bolag och däribland analyser. Informationen har 

sammanställts utifrån källor som Carlsquare bedömer som tillförlitliga. Carlsquare 

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 Carlsquare. Carlsquare 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 Carlsquare. Analyserna publiceras löpande under avtalsperioden och 

mot sedvanlig fast ersättning.  

Carlsquare kan eller kan inte ha ett ekonomiskt intresse avseende det som är 

föremål för denna analys. Carlsquare värdesätter säkerställandet av objektivitet 

och oberoende, och har för detta upprättat rutiner för hantering av 

intressekonflikter. 

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

bolaget. 
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