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Stabiliteten 

bör premieras  

 

Stabiliteten i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB:s (”SBB”) 

fastighetsbestånd bör bli tydligare framgent. Detta i kontrast till 

branschkollegor där hyrestillväxten för kommersiella lokaler 

främst i Stockholm håller på att brytas. SBB:s räntekostnadsnivå 

bör ha minskat genom återköp av tidigare obligationer.   

Genom försäljning av DNB-fastigheten i centrala Oslo för 4,9 

miljarder kronor under kv2/2019 höjdes avkastningsnivån på 

kvarvarande fastighetsportfölj. Under kv3/2019 har ett större 

förvärv av 37 samhällsfastigheter för 468 miljoner kronor 

genomförts. I början av oktober 2019 kom så köpet av 

samtliga fastigheter i region Syd från Amasten, där SBB 

också går in som näst största aktieägare. Samtidigt trimmar SBB sina redan låga 

räntekostnader genom återköp av obligationer. Den genomsnittliga räntan per 30 

juni 2019 uppgick till 1,96 procent (48 punkter lägre än året innan).  

Givet ett resultat på 2,3 kronor per aktie helåret 2019 (där vi har antagit värde-

ökningar på fastigheterna om 406 miljoner kronor under andra halvåret) borde en 

utdelning om 60 öre/aktie vara möjlig. Det motsvarar cirka 3 procent av nuvarande 

aktiekurs vilket är attraktivt ur ett investerarperspektiv. Efter en kraftig kursuppgång 

har aktiekursen passerat vår riktkurs enligt Bas-scenariot, men den kommer 

troligen att revideras efter kv3-rapporten som lämnas på tisdag 29 oktober. 

Prognoser Kvartal 3/2019 

 

Källa: SBB (utfall kv3/2018), Carlsquare (prognos kv3/2019). 
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Datum: 22 oktober 2019 

Analytiker: Bertil Nilsson, Carlsquare                        

(tidigare Jarl Securties) 

 

  

Företagsnamn: SAMHÄLLSBYGGNADSBOLAGET I 

NORDEN AB 

Lista: FIRST NORTH STOCKHOLM 

Vd: Ilija Batljan 

Styrelseordförande: Lennart Schuss 

Marknadsvärde: 14 819 MSEK (exkl. preferens- och D-aktier). 

Senast: 19,60 SEK 

Kort om SBB: SBB ägde Samhällsfastigheter och bostäder 

för cirka 30 miljarder kronor per 30 juni 2019 

där 84 procent av beståndet värdemässigt 

låg i Sverige, 10 procent i Norge, 5 procent i 

Finland och 1 procent i Danmark. 60 procent 

återfinns i storstadsregioner. Av 

hyresgästerna är 45 procent offentliga, 

medan 31 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 

rekryterat ett starkt team inom transaktioner 

och förvaltning. 

 

Ledningen har också utnyttjat 

kapitalmarknadens finansieringsmöjligheter 

och snabbt pressat ned sina 

räntekostnadsnivåer. 

 
Risker och 

svagheter: 

Bolagets bestånd har byggts upp under en 

kort tid och har därför begränsad historik 

som förvaltat bestånd.  

 

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 5 procent. 

 

  

Värdering: Bear 

10,5 kr 

Bas 

17,3 kr 

Bull 

26,4 kr 

    

    

 

Källa: Thomson Reuters och Carlsquare 
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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. 

 

http://www.jarlsecurities.se/

