
 FOR    ENGLISH:    REVERSE    MAGAZINE >>>#1   2013  |  pris: 98:–

TäTT INpå
Christian Hermelin är i 
branschen för att stanna

AkTIER
Här är analytikernas favoriter 2013

MAT OcH VIN
Stjärnkrögare Wagner är 
framme vid sina drömmars mål



 
 
      Bilden på Båtsmanstorpet 

 
 

Gilla läget 
 

 Kvilletorget på Hisingen eller Båtsmanstorpet i Askim 
 

Vill du veta mer om lediga lokaler? 
Ring Marie Tisell på telefon 031-42 46 61 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

IVAR KJELLBERG FASTIGHETS AB 
Jungmansgatan 15, 413 15 Göteborg 
Tel 031-42 84 00, Fax 031-42 84 50, 
www.kjellberg.se, fastighet@kjellberg.se 



 
 
      Bilden på Båtsmanstorpet 

 
 

Gilla läget 
 

 Kvilletorget på Hisingen eller Båtsmanstorpet i Askim 
 

Vill du veta mer om lediga lokaler? 
Ring Marie Tisell på telefon 031-42 46 61 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

IVAR KJELLBERG FASTIGHETS AB 
Jungmansgatan 15, 413 15 Göteborg 
Tel 031-42 84 00, Fax 031-42 84 50, 
www.kjellberg.se, fastighet@kjellberg.se 



4   fastighetssverige    #1/2013

Visst har vintern varit svinkall, istäckt och ovanligt lång. Men 
bara en pilsnabb ljudbang bort väntar våren. Vet inte om du 
känner igen dig i det här, men för mig är det likadant varje år 
– ljuset och våren kommer som en total överraskning i början 
av mars. Visst är det underbart, men det för också med sig en 
mindre trevlig syssla – vårstädningen. Jag anser mig vara en 
normalt ordningsam person och städning ger mig inte mer 
än typiska obehagskänslor. Men när det kommer till den stora 
”röjningen” som tydligen ska ske i månadsskiftet februari–
mars varje år känner jag plötsligt ett besvärande gnagande i 
själen. Men när jag för HSB (Hon Som Bestämmer) påpekar att 
det väl är lite väl tidigt att vårstäda redan i februari pekar hon 
med bestämd min på almanackan, och där står det Vårdag-
jämningen i rutan för den 20 mars. Inget att snacka om alltså, 
fram med putstrasor och hink, hemmet ska bli glänsande och 
själen ska putsas. 

Och som belöning för ett rent hem och en nyskurad själ 
väntar Mipim runt hörnet. Handen på hjärtat; vi här uppe vid 
Polcirkeln har inget emot att åka till Cannes i mars. Självklart 
är det en perfect match att tina upp sitt nedkylda system 
samtidigt som man träffar branschkollegor och, i bästa fall, 
hittar nya affärsmöjligheter.

På Fastighetssverige ser vi som vanligt med värme fram 
emot Mipim. Vi kommer i vanlig ordning att ha en enorm ex-
ponering på mässan. Magasinet du håller i din hand distribu-
eras med ett antal tusen exemplar i alla Mipims tidningsställ 
och på alla de större hotellen utmed La Croisette.

Självklart kommer vi också att i vanlig ordning leverera 
dagliga Mipim-nyheter direkt från mässgolvet i vårt nyhets-
brev och på vår nyhetswebb, inte minst för alla som inte är 
på plats. Där kan du läsa om det viktigaste som hänt före-
gående dag och det viktigaste som kommer att hända under 
dagen. Du kan se mingelbilder från partyn och cocktails. Kort 
sagt; när det händer något på Mipim får du reda på det först 
genom att läsa våra nyheter.

Vi ses i Cannes!

Eddie Ekberg
Chefredaktör

[ Ledare ]
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Efter tre förstaplatser och en andraplats de senaste åren är vi återigen etta i Nöjd Kund Index, den 
stora undersökningen där kontorshyresgästerna själva tycker till om sina värdar. 
Det som hyresgästerna främst gillar är vår service och förmåga att anpassa lokalerna för hyresgästen. 
Det tycker vi är extra glädjande, eftersom vi ser det här med att vara fastighetsägare som ett samarbete 
och en långsiktig relation med hyresgästen. 
 Vill du veta mer om oss, om våra lokaler eller om undersökningen, gå in på vår webbplats eller ring 
08-762 90 00.  

PS. Vi hyr inte alls ut lägenheter. Vi hyr bara ut kontors- och butikslokaler i absolut bästa läge 
i Stockholm och Göteborg. 

Etta, etta, etta, tvåa, etta.
Nej, det är inte lägenheter 
vi pratar om.

WWW.HUFVUDSTADEN.SE
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Nordeas chefsekonom Annika Winsth ger 
sin syn på det ekonomiska läget i landet.

Makroanalysen

 Stämningsläget har tydligt svängt om på finansmarkna
derna. Riskviljan stiger igen. Signaler om återhämtning i 
USA och i Kina, att budgetstupet i USA hanterats samt 
att Euroområdet består har fått finansmarknadernas 

 aktörer att ta risk. 
De grundläggande problemen, inte minst i Europa men även 

i USA, är emellertid långt ifrån undanröjda. Risker för bakslag 
hänger därmed kvar. Det är dock svårt att gå emot den här sor
tens marknadsrörelser, även om man inte skulle tro på en var
aktig uppgång. Mycket av handeln styrs av psykologi. Flertalet 
investerare har under en längre tid legat med mycket liten risk 
i sina portföljer och är i behov av att kunna ge avkastning. Tio
åriga statsobligationsräntor som har legat runt 1,5 procent och 
en inflationstakt på samma nivå är smärtsam inte minst för stora 
pensionsfonder. När dörren nu öppnas på glänt är det många som 
vill ut. Risken finns att det går lite för fort och att det skjuts över 
målet, men att gå emot kan bli dyrt.

även förra året inleddes med betydande riskaptit efter 
ett svagt 2011. Det höll i ett par månader sedan byttes fokus mot 
problemen inom euroområdet igen. Skillnaden den här gången 
är att USA har kommit längre i återhämtningen och att Kina 
bytt fot och tydligt stimulerar ekonomin. Inom euroområdet har 
också viktiga beslut tagits som gör att få tror på ett uppbrott av 

samarbetet i närtid. Även om besparingsbehoven är fortsatt stora 
och tillväxten förblir dämpad en längre tid så är det akuta kris
läget undanröjt för tillfället.

bottenläget på finansmarknaderna nåddes därmed i 
slutet av förra året. Konjunkturbotten, ur ett svenskt och euro
peiskt perspektiv, är däremot någonstans här och nu. Både Sve
rige och Tyskland kom sent in i den globala avmattningen och 
har hållit emot förvånansvärt bra. 
Fjärde kvartalet ser dock ut att bli 
riktigt svagt i båda länderna. Det 
kan innebära att botten är nådd. 
Under andra halvåret räknar vi med 
att tysk ekonomi fungerar som dra
glok igen.

den ökade riskaptiten har fått räntor med längre löptider 
att stiga. I USA och Sverige har den tioåriga statsobligationsrän
tan stigit med 0,4 procenten heter sedan botten och i Tyskland 
har samma ränta gått upp med 0,3 procentenheter sedan botten i 
december i fjol. Det är stora rörelser på kort tid och det har också 
fått euron att stärkas mot dollarn. Högre räntor och en starkare 
euro är inget varken ECB eller politiker inom euroområdet öns
kar sig just nu. 

Bottenläget på 
finansmarknaden 
nåddes därmed i 
slutet av förra året. 

BoTTeN äR Nådd  
– krisläget är undanröjt
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NAMN: Annika Winsth.
åLdeR: 44 år.
YRKe: Chefekonom Nordea Sverige.
GöR på FRITIdeN: Uppskattar god mat och gott vin. 
Att laga och avnjuta maten tillsammans med familj och 
vänner. Tränar ett par gånger i veckan.

Ytterligare utmaningar är att det kommer upp val i såväl  Italien 
som i Tyskland. Silvio Berlusconi gör politisk comeback och Ita
lien kan gå mot en osäker framtid. I Tyskland ser Angela Merkel 
ut att få sitta kvar, men det är långt ifrån en given seger som 
väntar. Samtidigt flaggar Storbritannien för att folkomrösta om 
landet ska vara kvar i eurosamarbetet eller inte. En folkomrösting 
ligger långt bort i tiden och mycket kan hända till dess. Men 
osäkerheten som råder såväl i Tyskland som i Storbritannien 
borde dämpa takten på en ökad integration. Å andra sidan kan 
ökad riskaptit och minskad oro för att samarbetet spricker få be
slutsfattare att vilja gå snabbare fram med integrationsprocessen. 
Min bedömning är att vi får se en långsammare förändringstakt 
framöver, åtminstone över tyska valet i september.

svensk ekonomi visar tydliga svaghetstecken här och nu. In
dustrin, men även tjänstesektorn bromsar in. Arbetsmarknaden 
fortsätter dock att överraska positivt. Sysselsättningen har ökat 
under hela avmattningen. 

En förklaring kan vara att allt fler företag väljer att låta ar
betstagarna vara kvar, men att de får gå ned i tid till reduce
rad lön. Arbetsmarknaden ligger senare i konjunkturfasen och 
vi räknar med att arbetslösheten stiger under innevarande år. 
Ingen dramatik, men tillräckligt mycket för att Riksbanken 
ska sänka räntan ytterligare en gång då inflationen ligger långt 
under målet. Räntor med längre löptider har stigit markant 
och en ytterligare uppgång ligger först mot slutet av året och 
därefter.  

BoTTeN äR Nådd? Nordeas chefsekonom ser tecken på att konjunkturbotten, både i Europa och Sverige är nådd.

Bild: N
ordea



[ Aktier av Eddie Ekberg ]
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Analytikernas favoritaktier    2013
Fastighetssektorn hade en stark utveckling förra året och slog 
börsen som helhet. Den klarast lysande stjärnan var förstås 
Erik Selins Balder som steg med hela 45 procent, tätt följd av 
Fast partner med ett lyft på 43 procent. Därunder var det dock 
en ganska rejäl dipp ner till Wallenstam som ökade med 23 
 procent.

Frågan många ställer sig nu är förstås hur innevarande år blir; 
fi nns det mer att krama ur Balderaktien? Hur går det för Kungs
leden? Och om man ska investera i en aktie ute i världen, vilken 
är den bästa då? 

Svaren får vi av tre branschexperter med fokus 
på fastighetsaktier.

ToBIAS K A J, C ARNeGIe

hur går det för fastighetssektorn som 
helhet 2013?

– Vi hade en stark kursutveckling för sektorn 
som helhet 2012 med fl era aktier som gick väl

digt bra, bättre än börsen. Men för i år tycker jag generellt att 
sektorn som helhet känns ganska fullvärderad, och jag förväntar 
mig ingen lika stor uppgång som förra året. Vi har nu en situation 
med låg infl ation, marginella hyres revideringar och väldigt mar
ginella värdejusteringar. Så jag tror att efter en stark utveckling 
2012 kommer vi att få se en begränsad tillväxt 2013. 

Vad kan förändra den bilden?
– Det är väl om bankerna blir mer aktiva på utlåningssidan, alltså 
att de blir mer villiga att låna ut pengar. Men jag tror inte att det 
kommer ske någon stor förändring vad gäller utlåningen heller, 
tyvärr.

Vilken är din favoritaktie 2013?
– Vi har fortsatt Balder som favorit trots att den lyfte 45 procent 
förra året, och redan har ökat 15 procent i år. Det är ett bra bo
lag med stort expansionsutrymme och trots stark utveckling är 
värderingen attraktiv så jag tror aktien har mer att ge. Vi har en 
target på 50 kronor för Balderaktien och det är en bit kvar dit.

hur mycket har erik Selin att 
göra med balders 
framgångar?
– Han har ett 
väldigt gott 

Förra året lyfte Balder-aktien med hela  
procent. Hur går det för den i år, vilka övriga 
aktier stiger och vilka sjunker? Och hur ser 
det ut i övriga världen? Vi ställer frågan till tre 
aktieanalytiker med fokus på fastigheter.
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FöRSIKTIGARe UTVeCKLING. De tre analytiker som Fastighetssverige 
pratar med är överens om att fastighetssektorn knappast kommer ha 
samma fi na utveckling som förra året. Det blir bland annat ännu viktigare 
att vara selektiv i sina val av bolag, och inte köpa sektorn som helhet.



Vi vet vad som krävs
Med advokater som har arbetat inom 
Sveriges största detaljhandelskoncerner 
och som har mångårig erfarenhet som 
rådgivare åt svenska och internationella 
fastighetsbolag med inriktning på bland 
annat handels- och logistikfastigheter  
vet vi vad som krävs för att du ska 
lyckas med din nästa fastig hetsaffär 
inom retail eller logistik. 

Grönberg kombinerar fastighets-, entre-
prenad- och skatterätt med kommersiell 
förståelse för din fastighetsaffär.

Kontakta Anders Hedman eller Nicklas Hansen 

www.gronberg.se

rykte på marknaden och 
det är förstås värdefullt 
för aktien. Han blir alltid 
tillfrågad när fastigheter 
ska säljas och när han väl 
tycker att han har något 
att tillföra så gör han affär. Han har visat historiskt att han gör 
väldigt bra affärer och det förtroendet är viktigt för att aktien ska 
fortsätta lyfta.

några andra aktier du vill lyfta fram?
– Ja, vi har även köprekommendation på Wihlborgs och Klövern. 
Det är två jättefina och välskötta bolag där vi tror det finns mer 
att hämta.

köprekommendation på: Balder, Wihlborgs och  Klövern.

ANdReAS dAAG, SwedBANK

kan du kort beskriva fastighetsaktieåret 
2012?
– Det var helt klart ett bra år. Indexet gick ju 

upp med 15 procent, samtidigt som börsen som 
helhet gick upp tolv procent. Ett par av anled

ningarna var sjunkande räntor, man  finansierade 
med preferensaktier och det gjordes förvärv. Årets vin

nare var Balder och förlorare var Kungsleden. Nu har Kungsleden 
sålt Hemsö, så nu ser det stabilare ut där. 

hur går det för fastighetssektorn som helhet 2013?
– Jag tror den kommer stå relativt stabil. Men jag är lite orolig för 
att hyresmarknaden kan ta lite stryk med ökande vakanser och 
viss hyrespress. Å andra sidan kommer knappast räntorna att gå 
upp speciellt mycket. Tittar man på värderingen av sektorn så är 
den inte utmanande. Däremot har vissa aktier i sektorn nu 

Analytikernas favoritaktier    2013
Jag anser generellt att 

de stora bolagen i sektorn 
redan är fullvärderade.
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nått en rimlig värdering.  Så jag tror det blir ett okej år, men jag 
har svårt att se att det ska bli lika bra som förra året.

hur ska man tänka om man vill köpa fastighetsaktier i år?
– I år är det förmodligen ännu viktigare att vara selektiv i sina val 
av bolag. Det går inte att bara köpa sektorn rakt av.

Vilka är dina favoritaktier 
i år?
– Vi har fortsatt Balder som 
vår favorit. Visserligen har 
värderingen normaliserats, 
men jag tror det fi nns en del 
till att pressa ur den. Sedan 
gillar vi Diös och Kungsleden. Vi tror att det mesta är utvädrat 
vad gäller skattetvisterna för Kungsleden och att det fi nns ut
rymme uppåt där. Vi gillar också Klövern, som tagit in pengar 
via preferensaktier, och utnyttjat att man kan göra förvärv. Rut
ger Arnhult är dessutom en extremt duktig aff ärsman. Det gäller 
Erik Selin också. 

köprekommendationer: Balder, Diös, Klövern, Hufvud
staden, Wihlborgs och Kungsleden.
neutral: Castellum, Wallenstam och Fabege. ”Det är riktigt 
bra bolag, men de handlas som vi ser det redan på rimliga nivåer.

pe TeR ALMSTRöM, 
SK AGeN FoNdeR

ni startade nyligen Skagen m2, med fokus 
på fastigheter. hur har det gått?

– Det har gått bra, efter bara tre veckor var fondens kapital cirka 
200 miljoner kronor och nu närmar det sig 400 miljoner kronor. 
Vi har en portfölj som består av 40 aktier med tonvikt på Asien 
(cirka hälften) och Europa.

Vilken typ av fastighetsbolag investerar ni i?
– Bolag som är undervärderade, underanalyserade och impopu
lära, men med potential att värderas upp. Vi har en investerings
horisont på tre år eller mer för varje bolag vi investerar i.

Var har ni investerat någonstans?
– Vi investerar globalt. Jämfört med vårt jämförelseindex är vi 
starkt underviktade i USA och hittills har vi undvikit Japan och 
Australien. Portföljen har i dag sitt fokus på Asien och då främst 
Sydostasien, men också övervikt i Europa och Brasilien.

hur ser era investeringar i norden ut?
– Vi har cirka fem procent av fonden i Norden. Vi har köpt de 
entreprenörsledda bolagen Balder och Olav Th on. Och så har vi 
gått in i Sagax och Citycon. Balder har gjort en fantastisk resa 
och det fi nns fortfarande utrymme då den inte är övervärderad. 
Detsamma gäller de andra tre. 

Vilken är din bild av fastighetssektorn 2012?
– Hela sektorn i stort sett i hela världen gick bra förra året på 
grund av att många såg fastigheter som relativt mer intressant 
i förhållande till andra tillgångsslag och att avkastningen på 
fastig heter är attraktiv jämfört med 
statspapper. Det kom in pengar 
från både aktier och 
obligationsmarkna
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Jag tror det blir ett 
okej år, men jag har svårt 
att se att det ska bli lika 
bra  som förra året.
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den. Och så har det kommit in mycket pengar i sektorn på grund 
av att man upplevt stor turbulens i USA och Europa. Fastigheter 
i Sverige har uppfattats som relativt tryggt. Nu tror jag dock att 
det mesta i huvudsak är klart så det är inte alls säkert att 2013 blir 
ett lika starkt år. Långsiktigt är jag för övrigt ingen stor fan av 
fastighetsaktier i Sverige utifrån dagens relativt höga värderingar, 
med extremt låga räntor och risk för svagare ekonomisk tillväxt. 
Det gäller sektorn generellt, inte alla bolag.

Var i världen är det mest intressant att investera just nu, 
tycker du?
– Vi tittar mycket på länder som Indonesien och Filippinerna. 
Där sker en snabb befolkningsökning, snabb ökning av inkomster, 
en stor inflyttning till städer och starka statsfinanser. Vi tycker 

att börsförutsättningarna finns 
där, visst kan det läcka pengar 
från bolagen men samtidigt är 
avkastningen så pass hög så den 
tål det. 

kan du ge ett exempel på en intressant aktie i den regionen?
– Lippo Karawaci, noterade i Jakarta. Det är ett stort fastighets
bolag och developer som är verksamma inom flera typer av fastig
heter som köpcentrum, sjukhus, skolor och bostäder. 

köprekommendation (ska ses långsiktigt, Skagen ger inga 
korta rekommendationer): Balder, Sagax, Olav Thon (Norge) och 
Lippo Karawaci (Indonesien).  

Vi tittar mycket på 
länder som Indonesien 
och Filippinerna.

BÄSTA SÄTTET ATT SKAFFA NYA KUNDER

ÄR ATT GÖRA ETT BRA JOBB ÅT DE GAMLA

Forsen genomför just nu projekt från ett par miljoner
kronor till 1 miljard. Vi arbetar med ny- och ombygg-
nad av kontor, köpcentra, sport- och fritidsanlägg-
ningar, industrier, sjukhus, skolor,  hotell och anlägg- 
ningsprojekt. 

Några av våra spännande projekt är renoveringen av
Kungl Slottets fasader, ombyggnaden av Stockholms
centralstation, Fyrishov i Uppsala, Scandics nya hotell
Grand Central,  Swedbanks nya HK, Caroli handelskvar-
ter och U-sports i Malmö, Studenthuset vid Frescati,
 utbyggnaden av Yasuragi Hasseludden … 

På Forsen arbetar i dag ca 130 kreativa, engagerade
och  erfarna personer. Vi har kontor i Stockholm,
 Södertälje,  Uppsala och Malmö. Vi vill bli fler!
Besök oss på www.forsenprojekt.se och på Linkedin. 

PS Om du är på MIPIM så kom gärna förbi oss och
 Stockholm Business Region i vår monter 23:01 så
 bjuder vi på något att dricka och lite tilltugg!

www.forsenprojekt.se
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Som vanligt när IPD:s årliga siff ror för totalavkastning och fastig
hetsbolagens årsredovisningar presenteras, så kommer debatten 
om hur man ska defi niera faktiskt driftnetto och direktavkastning 
på fastighetsbestånden. Diskussionen förs med utgångspunkten 
om de driftnetton som ligger till grund för marknadsvärdebe
dömningarna är realistiska, till exempel hur man beaktar ett fort
löpande reinvesteringsbehov. 

Sett ur ett redovisningsperspektiv förs en likartad debatt som 
har sin bakgrund i att företag tillämpar olika redovisningsregler 
eller gör olika tolkningar av vad som är investeringar respektive 
reparations och underhållskostnader. Från revisorshåll (till ex
empel Bo Nordlund, bland annat ledamot i FAR:s Policygrupp) 
har framförts att företagens redovisning av driftnettot bör kom
pletteras med en redovisning av det operativa kassafl ödet, som 
enkelt uttryckt motsvarar driftnettot med avdrag för reinveste
ringar i befi ntligt fastighetsbestånd samt central administration. 
Två olika mått för direktavkastningen skulle då redovisas: 

direktavkastning 1: Beräknat som driftnettot dividerat med 
marknadsvärdet.

direktavkastning 2: Beräknat som det operativa kassafl ödet 
dividerat med marknadsvärdet.

Jag delar helt uppfattningen om att det operativa kassafl ödet, 
och således Direktavkastning 2, över en tidsperiod säger mer om 
fastighetsbeståndets lönsamhet än enbart driftnettot och Direkt
avkastning 1. Klart är att de direktavkastningsmått som anges i 
företagens redovisningar och av marknadens aktörer ( köpare, 
 säljare, transaktionsrådgivare, värderare och rådgivningsföre
tagens analysavdelningar) egentligen säger ganska lite om den 
verkliga avkastningen från fastighetsinvesteringar.

en frågeställning är då om inte marknadsvärderingar på 
motsvarande sätt borde baseras på det operativa kassafl ödet istäl
let för på driftnettot? 

Först ska kanske slås fast det självklara faktum att ett bedömt 
marknadsvärde egentligen inte på något sätt ger underlag för om 
ett förvärv är en bra eller dålig aff är. Detta lika lite som en börs
kurs (marknadsvärde) på en noterad aktie säger något om ett köp 
till den aktuella börskursen kommer att bli en lönsam investering. 

I förvärvssituationer används sedan länge det operativa drift

GÄSTSKRIBENT: FASTIGHeTSANALYTIKeRN HAR oRdeT
NAMN: Jan Rosengren.
åLdeR: 61 år. 
TITeL: Senior advisor.
på NewSeC SedAN: Våren 2011. 
FRITId: Båt- och friluftsliv, resor 
och litteratur. 

Bild: N
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Bättre marknadsvärdering 
med operativt kassafl öde?

Finns det någon poäng med att göra marknadsvärderingar 
baserade på det operativa kassafl ödet istället för på driftnettot? 
Skulle det möjligen ge en säkrare marknadsvärdebedömning? 
Newsecs Jan Rosengren resonerar i frågan.



Med människan i centrum har vi skapat en arbetsmiljö där 
var och en själv väljer vilken plats som passar bäst för stun-
den. Vi har valt bort fasta arbetsplatser och i stället format 
zoner och rum för olika aktiviteter. 

Utifrån ett helhetsperspektiv har vi format platser för att 
tänka, tala, kreera, interagera, pausa, planera, arkivera och 
allt annat som krävs för ett balanserat yrkesliv.

Eftersom vi har byggt kontoret helt från grunden har vi kun-
nat tänka hållbarhet i varje detalj. IT-lösningen och inred-
ningen är något alldeles extra.

Vi kallar det att jobba aktivitetsbaserat. Och med det nya 
kontoret experimenterar vi oss fram till nästa nivå av ledar-
skap och medarbetarskap. Kontorsutveckling är affärsutveck-
ling – och allt vi lär oss kommer till nytta för våra kunder. 

FRÅGA OSS OM 
AKTIVITETSBASERAT 

KONTOR
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Newsec erbjuder fastighets ägare, 
investerare och lokal användare ett 
helhetsutbud av tjänster via aff ärs-
områdena Advice, Asset Manage-
ment och Transactions. Newsec 

grundades 1 och är partner ägt. 
Koncernen har egen verksamhet i 
sex länder, över 00 medarbetare 
och omsätter cirka 00 miljoner 
kronor. Newsec genomför årligen 

hundratals uppdrag och förvaltar 
över tusen fastigheter. Genom 
den stora volymen, lokal närvaro 
samt bredden och djupet inom de 
olika verksamheterna erhålls stor 

kunskap om fastighetsmarknaden 
i norra Europa. Rapporten Newsec 
Property Outlook, har publicerats 
sedan 2001. 

FAkTA: NEWSEC 

nettot som grund för förvärvskalkylen. Investerare med en be
gränsad investeringshorisont baserar dock sin restvärdebedöm
ning på driftnettot (utan beaktande av reinvesteringsbehov) 
och ett antaget marknadsmässigt direktavkastningskrav baserat 
på driftnettot. Ett argument för detta till synes något ologiska 
förfarande med att under innehavstiden basera kalkylen på det 
operativa kassafl ödet, men en framtida avyttring baseras på drift
nettot, är att direktavkastningskrav baserade på driftnettot ju är 
det nyckeltal som marknadens aktörer normalt redovisar i sam
band med transaktioner.

som underlag för förvärv ligger dessutom köparens 
specifi ka förväntningar och förmåga att förvalta fastigheten/
fastighetsbeståndet, fi nansieringsmöjligheter med mera. Min er
farenhet är att man i samband med förvärv av större bestånd/
fastighets företag inte bara beaktar det operativa kassafl öde som 
beståndet bedöms generera för köparen utan även tar hänsyn till 
eff ekten på de mer företagsanknutna och ej fastighetsspecifi ka 
kostnaderna samt självklart även de transaktionskostnader som 
förvärvet ger upphov till. 

Enligt IPD så motsvarar de redovisade reinvesteringarna år
ligen i genomsnitt drygt en procent av marknadsvärdet. Grovt 
uttryckt innebär det att på en marknad där vi noterar direkt
avkastningskrav baserade på driftnetton utan beaktande av re
investeringar (Direktavkastning 1) i nivån sex procent motsvarar 
det en Direktavkastning 2 i nivån fem procent, baserat på det 
operativa kassafl ödet. Nivåskillnaden kan givetvis variera kraftigt 

mellan olika fastigheter beroende på den enskilda fastighetens 
reinvesteringsbehov.

Skulle då marknadsvärdering baserat på det operativa kassa
fl ödet istället för på driftnettot då ge en bättre (säkrare) mark
nadsvärdebedömning?

generellt sett så skulle en 
förändrad värderingspraxis i den 
riktningen i sig inte ändra mark
nadsvärdebedömningarna. De 
nyckeltal, direktavkastningskrav, 
som är härledda från fastighets
marknaden är ju trots allt base
rade på driftnetton och inte på 
det operativa kassafl ödet. Värde
bedömningen förändras ju inte om man i exemplet ovan använder 
driftnettot och ett direktavkastningskrav på sex procent eller det 
operativa kassafl ödet och ett direktavkastningskrav på fem pro
cent. En fördel skulle dock vara att direktavkastningskraven till 
grund för värderingen då skulle ger en mer realistisk information 
om den faktiska avkastningen på fastighetsinvesteringar. En dju
pare analys av kostnadssidan och reinvesteringsbehoven skulle 
möjligen även medföra en större skillnad i bedömningar mellan 
förvaltningsmässigt bättre och sämre fastigheter. 

Ett problem på vägen är dock att värderarna och övriga 
aktörer då måste ”omkalibrera” sina nyckeltal från fastighets
marknaden.  

Direktavkastningskrav 
baserade på driftnettot är ju 
det nyckeltal som marknadens 
aktörer normalt redovisar i 
samband med transaktioner.
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Det vi gör  
är det som räknas
Som samhällsbyggare har vi ett stort ansvar för hur framtidens stad kommer att se ut. 
Därför arbetar vi målinriktat med att utveckla vår egen produktion och att minska 
klimatpåverkan under våra projekts hela livscykel. Det betyder att vi skapar produkter 
som gör det möjligt för nästa generation att ta över stafettpinnen och fortsätta bidra till en 
bättre miljö, även efter att vårt arbete är klart.

Strävan efter att minska klimatpåverkan leder oss ständigt in på nya, spännande spår. 
Bland annat utvecklar vi just nu Valparaiso, ett multifunktionellt nav för arbete, boende, 
turism och handel i Stockholms nya miljöstadsdel Norra Djurgårdsstaden. Här ställs några 
av världens högsta krav på livslång energieffektivitet, hälsosamma miljöer och återvinning.

Valparaiso, Norra DjurgårDsstaDeN, stockholm
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NYHETER Här redovisar vi de   mest lästa nyheterna 
på fastighetssverige.se sedan 1 december. Siff rorna anger 
nyheternas placeringar i mest lästa-listan.


av Eddie Ekberg 

dNB säljer 
Kista Galleria


 TRANSAKTIoNeR  Citycon köpte i december, tillsammans med kanadensiska Canada Pension Plan 
Investment Board, Kista Galleria för , miljarder kronor. Köpcentrumet kommer att ägas som ett 
joint-venture mellan bolagen som vardera kommer att äga 0 procent.

Säljaren DNB Livforsikring, en del av DNB Group, har ägt gallerian sedan 200, sedan hösten 
200 som ensam ägare, då man köpte ut partnern Länsförsäkringar Liv.

– Det här är ett strategiskt förvärv som ger oss en unik möjlighet att stärka positionen på den 
svenska marknaden. Sverige präglas av en snabb urbanisering. I dagsläget utgörs upptagnings-
området för Kista Galleria av cirka  000 personer och det förväntas öka avsevärt under de kom-
mande åren. Dessutom väntas Stockholm växa med en halv miljon invånare de närmaste  åren, 
säger Citycons koncernchef Marcel Kokkeel. --

SToRBoLAGS-Vd SäGeR Upp 
SIG eFTeR 20 åR

 KARRIäR  Norrportens vd Anders Wiklander 
sa i januari upp sig som vd för bolaget. Han 
började sommaren  och slutar nu till 
sommaren 20. Rekryteringen efter hans 
ersättare har inletts. 

– Jag har haft förmånen att vara med 
på denna fantastiska resa som 

startade för 20 år sedan. För 
min del fi nns ambitionen att 
göra något annat när jag nu 
uppnått ”mogen ålder”, varför 
jag nu beslutat säga upp min 

anställning i Norrporten, säger 
Anders Wiklander. --

BILpRoVNINGeNS RöReLSe-
FASTIGHeTeR SåLdA

 TRANSAKTIoNeR  Bilprovningen sålde i novem-
ber 2 fastigheter över hela Sverige, för 0 
miljoner kronor. Köpare var Söderport, ägt 
av Sagax och Hemfosa. Fastigheterna om-
fattar 2 000 kvadratmeter uthyrningsbar 
area och  22 000 kvadratmeter mark. 

– En majoritet av alla fordonsbesiktningar 
i Sverige sker i de aktuella fastigheterna. 
Vi bedömer att efterfrågan på lokaltypen 
således är relativt konjunkturoberoende 
samtidigt som fastigheterna genomgående 
har en mycket låg exploateringsgrad vilket 
kan skapa intressanta utvecklingsmöjlighe-
ter på sikt, säger David Mindus, vd för Sagax. 
--

eLFSTAdIUS 
LäMNAR CITYCoN

 BoLAG  Efter bara ett år lämnade Johan Elfsta-
dius, strax före lucia, posten som Sverige-
chef för Citycon, detta efter ett gemensamt 
beslut mellan Elfstadius och Citycon.

Johan Elfstadius tillträdde sin tjänst  
december 20. Han hade dessförinnan varit 
Sverigechef på CBRE och Colliers Interna-
tional.

– Det är ingen schism bakom detta. Jag 
har gjort det jag anställdes för att 
göra, jag har gjort förbättringar 
och lyft Citycon en nivå. Det 
fi nns inga hard feelings mel-
lan oss och jag lämnar Citycon 
på frivillig basis, säger Johan 
Elfstadius. --



på denna fantastiska resa som 
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min del fi nns ambitionen att 
göra något annat när jag nu 
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anställning i Norrporten, säger 

Anders Wiklander. 
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Anders Wiklander. 

Johan Elfstadius.
Kista Galleria.
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Missat något? 
Beställ din egna kostnadsfria prenumeration 
på fastighetssverige.se/nyhetsbrev.

Acta säljer 
problem bestånd 

i rosengård

wISTRANd GöR TUNG ReKRYTeRING

 UTHYRNING  Diligentia hyrde precis före jul ut  000 
kvadratmeter i sitt kontorsprojekt på Sveavägen 
 i Stockholm. 

Det medicintekniska företaget Raysearch fl yt-
tar hösten 20 in på  000 kvadratmeter på plan 
sju, näst högst upp i huset. Till det nya kontoret 
hör också en 00 kvadrat meter stor terrass. 

Raysearch blir granne med, bland andra, Klarna, 
Arbetsgivarverket och ett nytt hotell, som No-
biskoncernen ska öppna. I husets bottenvåning 
kommer hyresgäster, grannar och andra besö-
kare att kunna både fi ka, äta lunch och middag. 

Sammanlagt omfattar Sveavägen  cirka 
0 000 kvadratmeter. --

 TRANSAKTIoNeR  
Victoria Park 
köpte i slutet av 
december Bostads 
AB Gröningen med 
åtta bostadsfastig-
heter i Rosengård, 
Malmö för ett underliggande fastig-
hetsvärde om 20 miljoner kronor, 
motsvarande cirka  00 kronor per 
kvadratmeter. Säljare är Acta-ägda 
Hyresbostäder i Sverige II AB. 

– Det här är en spännande aff är, 
som betyder mycket för oss som 
fastighetsbolag i Malmö. Vi har tagit 
oss an en svår uppgift med ett utsatt 
fastighetsbestånd. Aff ären är ett 
viktigt steg i Victoria Parks framtida 
utveckling med att bygga upp en 
större förvaltningsportfölj, säger 
Greg Dingizian, vd på Victoria Park. 
--

NewSeC ReKRYTeRAR 
T Vå FRåN SAVILLS 

oCH NeXTpoRT
 KARRIäR  Newsec rekryte-
rade i februari Katrin 
Wallensjö och Fanny 
Bager till sin rådgiv-
ningsverksamhet. 
Katrin Wallensjö 
är auktoriserad 
värderare, 
och kommer 
närmast från 
Savills. Fanny 
Bager, som tidi-
gare varit anställd 
på Nextport, kommer att fokusera på 
att driva portföljförvaltningsuppdrag 
åt större lokalanvändare. 

– Vi är mycket glada över att yt-
terligare kunna stärka vårt svenska 
erbjudande inom värdering och 
strategisk rådgivning genom att 
rekrytera Katrin och Fanny, säger Max 
Barclay, Senior Partner på Newsec. 
--

 JURIdIK  Wistrand rekryterade i november Jan 
Alexanderson och Anders Isgren från Baker McKenzie. 

Jan Alexanderson är specialiserad på fastighetsrätt 
och arbetar främst med fastig hetstransaktioner, kom-
mersiell hyresrätt, entreprenadjuridik, speciell fastig-
hetsrätt och processer och skiljeförfaranden relaterade 
därtill. 

Anders Isgren är specialiserad på fastig hets- & entrepre-
nadrätt, processrätt och obeståndsrätt. --

i rosengård Bild: Victoria Park
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Legomodell av Sveavägen 44. Läs om mannen bakom bygget på sidan .
Sveavägen 44. 

www.naisvefa.se
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NYHETER
>> fortsättning

han blir vice 
vd i nAi Svefas 
nya ledningsgrupp

ICA BYGGSTARTAR 400-MIL JoNeRSpRoJeKT

 KARRIäR  NAI Svefa etablerade nu i februari 
en ny koncernledningsgrupp – och utsåg 
samtidigt en ny vice vd. 

Den nya koncernledningsgruppen består 
av sju aff ärsområdeschefer, 
vice vd och CFO.

Ansvariga för de etable-
rade aff ärsområdena är:
• Värdering – Jan Tärnell.
• Transaktioner & Uthyr-
ning – Mikael Holm-
ström.
• Skog & Lantbruk 
– Paul Nord.
• Analys – Åsa Hen-
ninge.
• Samhällsbyggnad 
– Helena Dalhamn.
• Fastighetsinforma-
tion – Peter Möller.
• Fastighetsutveckling 
– pågående rekryte-
ring.

Dessutom har 
alltså styrelsen utnämnt 
Gustav Källén till vice 
verkställande direktör.

Ylva Melhus kvarstår 
som CFO för NAI Svefa, 
en roll hon haft under 
fl era års tid. --

 BYGG  I slutet av november tog Ica Fastig heter första spadtaget 
för en  000 kvadratmeter stor handelsplats i Barkarby. Den blivande 
handelsplatsen ligger mellan den nya stadsdelen Barkarbystaden och 
Barkarby Handelsplats.

Ica kommer där att ha en  000 kvadratmeter stor dagligvarubutik.
– Vi har inte signat några avtal för övriga 2 000 kvadratmeter än. 

Det pågår förhandlingar, säger Michael Johansson, vd för Ica Fastig-
heter.

Investeringen för Ica uppgår till cirka 00 miljoner kronor. --

 eVeNT  Vinnaren i tävlingen Sveriges Snyg-
gaste Kontor 202 är Malmöföretaget Ideas, 
som i november prisades på Berns salonger i 
Stockholm.

– Jag är superglad, jag trodde inte vi skulle 
vinna, det var så många kontor som var bra i 
år. Jag tror att en blandning av lekfullhet och 
snygg design gjorde att vi vann, säger Ideas 
grundare Tony Rydberg.

Tävlingen Sveriges Snyggaste Kontor ar-
rangeras av Fastighetssveriges systermagasin 
Lokalnytt.

Juryns ordförande, stjärnarkitekten Gert 
Wingårdh, motiverade:

– Ideas har hittat den röda tråden. Med det 
gröna gräset och de betande kostolarna är 
kontoret allt annat än uppstyltat.

Det var andra gången Lokalnytt genomför-
de tävlingen. Förra året vann Stockholmskon-
toret Dice. Prisutdelningen – förstapriset var 
en skulptur, föreställande ett rådjur, skapat av 
Ernst Billgren – ägde rum vid lunchtid i dag i 
samband med ett seminarium om kontors-
marknaden på Berns salonger. --

De vann Sveriges 
Snyggaste Kontor 2012

Bild: Ica Fastigheter

I november togs det första spadtaget för en 
1 000 kvadratmeter stor handelsplats i Barkarby. 
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Sveriges Snyggaste Kontor avgjordes på Berns i november.

Gustav Källén.

Bild: N
A

I Svefa

Beställ vår analys av Svensk Fastighetsmarknad – Tema Bostadsfastigheter

www.naisvefa.se



   #1/2013   fastighetssverige    21

han blir ny 
vd för castellum

Stena Fastigheter 
säljer i göteborg

 KARRIäR  Henrik Saxborn efterträder i samband med årsstäm-
man den 2 mars Håkan Hellström som vd för Castellum. 
Håkan Hellström går då i pension.

– Jag ser fram emot att tillsammans med Castellums starka 
organisation vidareutveckla bolaget. Castellum har en väl 
fungerande strategi med fokus på kund och kassafl ödestill-
växt, vilket innebär fortsatta investeringar i såväl nya som 
befi ntliga fastigheter i våra tillväxtregioner, säger Henrik 
Saxborn.

Henrik Saxborn är  år och civilingenjör från Kungliga 
Tekniska Högskolan i Stockholm. --

TeNZING ReKRYTeRAR 
T Vå ANALYTIKeR

 KARRIäR  Tenzing rekryterar 
Ann-Sophie Lindström och 
Johan Rydberg som analyti-
ker. Ann-Sophie Lindström 
är 2 år och nyutexami-
nerad ekonom och ju-
rist från Stockholms 
Universitet och 
började sin anställ-
ning på Tenzing den 
 februari. 

Johan Rydberg 
är civilingenjör med 
inriktning samhällsbyggnad på Kungliga 
Tekniska Högskolan i Stockholm. Han är 2 
år och kommer närmast från en anställning 
som ekonomisk förvaltare på Jones Lang 
Lasalle. Johan Rydberg börjar på Tenzing i 
april. 

Tenzing är nu  medarbetare på kontoret 
i Stockholm och fyra på kontoret i Helsing-
fors, totalt  medarbetare. --
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Gullbergsvass :11 och Gullbergsvass :10. 

Bild: Platzer

 TRANSAKTIoNeR  Stena Fastigheter sålde i ja-
nuari kontorsfastigheten Gullbergsvass : 
om   kvadratmeter i Göteborg. Köpare 
var Platzer och köpeskillingen uppgick till 
, miljoner kronor. 

Kontorsbyggnaden består av två fastighe-
ter där Stena Fastigheter ägt Gullbergsvass 
: och Platzer äger Gullbergsvass :0. 
Nu har Stena Fastigheter sålt sin fastighet 
till Platzer som därmed blir ägare till hela 
byggnaden. --

Bild: U
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Nacka Forum.

här är stockholmarnas 
favoritköpcentrum
 HANdeL  Nacka Forum utsågs i början av februari till 
stockholmarnas favoritcenter, följt av NK och Täby 
Centrum. Detta enligt Evimetrix undersökning om hur 
boende i Storstockholm värderar  centrum, gallerior 
och handelsplatser i länet. --
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NYHETER
>> fortsättning

Fabege säljer för knapp 
miljard i centrala Stockholm

hufvudstaden miljardköper i göteborg
 TRANSAKTIoNeR  Hufvudstaden köpte i december fastigheten Göteborg inom Vallgraven :2, belä-
gen i Nordstans aff ärscentrum. Köpeskillingen uppgick till drygt ,2 miljarder kronor. Säljaren AMF 
Fastigheter lämnar i och med aff ären Göteborgs retailmarknad. 

Den uthyrbara ytan uppgår till totalt cirka 20 00 
kvadratmeter, fördelat på  00 kvadratmeter kontor, 
 00 kvadratmeter butiker/restauranger och 00 
kvadratmeter lager. Fastigheten är i det närmaste 
fullt uthyrd. Större hyresgäster är bland annat Kapp 
Ahl, Esprit, Cassels samt Försäkringskassan och Andra 
AP-fonden.

Förvärvet är i linje med Hufvudstadens strategi att 
koncentrera beståndet till bästa läge i centrala Göte-
borg och centrala Stockholm. --

HSB pLANeRAR FöR 
”TURNING ToRSo” 

I SToCKHoLMS INNeRSTAd
 ARKITeKTUR  Till HSB:s hundraårsjubileum 202 
ska ett spektakulärt bostadshus stå klart i 
Stockholms innerstad.

Redan nu lanserar HSB en arkitekttävling 
kring projektet.

– Vi tänker bygga ett Turning Torso-
projekt i Stockholms innerstad. Stockholm 
behöver ett spektakulärt landmärke, säger 

Håkan Falk, vd på HSB Bostad. --

BJURFoRS BöRJAR 
Med UTHYRNING 

 KARRIäR  I slutet av januari 
etablerade sig Bjurfors Nä-

ringsliv på lokalmarkna-
den och rekryterade de 
två erfarna lokalmäklarna 
Susanne Askvall och Tim 

Ringdahl, båda från CB 
Commercial. --

NRep KöpeR FöR KVARTS 
MIL JARd I ARNINGe

 TRANSAKTIoNeR  NREP köpte i början av febru-
ari en handelsfastighet i Arninge. Köpeskil-
lingen uppgick till 20 miljoner kronor. 

Det rör sig om den första transaktionen i 
NREP:s nyligen resta fond Nordic Retail 2. 

Fastigheten är på 2 00 kvadratmeter 
och bland hyresgästerna fi nns Willys, Rusta, 
Jysk, Chilli och Sova.

Säljare är danska K/S Arninge Storbutik-
ker. -- Göteborg inom Vallgraven :2. 

Dagens Turning Torso, i Malmö. 





 TRANSAKTIoNeR  Fabege sålde i november fastig-
heten Klamparen 0 på Kungsholmen i centrala 
Stockholm. Köpare var KLP Eiendom och för-
säljningen skedde i bolag till ett underliggande 
fastighetsvärde om 2 miljoner kronor. 

Fastigheten omfattar cirka 2 000 
kvadratmeter uthyrbar area, i huvud-
sak kontor. Största hyresgäster är 
Skolverket och Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap.

Fastigheten är fullt 
uthyrd förutom en yta 
om 0 kvadratmeter 
som ska byggas om 
till butikslokal i 
köparens regi. 
--

Klamparen 10.

Bild: Fabege
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Håkan Falk, vd på HSB Bostad. 
Bilder: Bjurfors

 KARRIäR 

etablerade sig Bjurfors Nä-
ringsliv på lokalmarkna-
den och rekryterade de 
två erfarna lokalmäklarna 
Susanne Askvall och Tim 

Ringdahl, båda från CB 
Commercial. Susanne Askvall 

och Tim Ringdahl.

www.naisvefa.se



Partner of Choice

Direct Real Estate Industry Experience
Fund management with both opportunistic and core-plus  

strategies averaging 20 years of real estate experience from 
leading European property companies

Exceptional Performance
Realized gross leveraged IRR of +30% on a total of  

€ 6.5 billion in invested capital from fund holdings and  
operating partnerships since inception in 1998

www.niam.se



[ Aktivitetsbaserat av Nicklas Tollesson ]

TRANSpAReNT. Vasakronans hållbarhets-
chef Anna Denell och Rebecca Thorell, som 
arbetar med kommunikation i ett mötesrum 
som påminner om en schweizerost.

FäRGGLATT. Omedelbart innanför entrén 
fi nns några in bjudande soff grupper. Recep-
tionen/cafét ligger i bakgrunden.

ALLA doKUMeNT. Det här 
är allt som Fredrik Wirdenius 
förvarar i sitt skåp. 

– Så här mycket papper var allt jag tog med mig från det gamla 
kontoret, säger Fredrik Wirdenius och måttar några centimeter 
mellan fi ngrarna.

På det nya huvudkontoret hos Sveriges största fastighetsbolag 
har inte ens vd:n en egen arbetsplats.

Här berättar han om ett nytt arbetssätt – och ett nytt ledarskap.



Platsen är en anrik svensk flygplats som invigdes 1915. Här genom-
fördes de första schemalagda flygningarna till utlandet. På det gamla 
flygfältet i Barkarby växer nu, snart 100 år senare, en helt ny stadsdel 
fram. En stadsdel som när den är klar kommer innefatta 6 000 nya 
arbetsplatser och 5 000 nya bostäder. 

Barkarbystaden är ett av de största och mest spännande utbyggnads-
områdena i Stockholmsområdet. Den nya stadsdelen kommer, tack 
vare sitt strategiska läge och välutvecklade kommunikationer, att bli 
en modern regional knutpunkt i norra Storstockholm.

Mellan Barkarbystaden och Barkarby handelsplats kommer 
ICA Fastigheter Sverige att bygga en anläggning om ca 17 500 kvm. 
Här kommer finnas tillgång till dagligvaruhandel, restauranger, 
butiker, friskvård och närservice samt ca 570 parkeringsplatser, varav 
ca 380 i garage. 

Handelsplatsen planeras stå klar våren 2014.

För mer information kontakta Erica Odén; 076 - 110 34 85

I länken mellan Barkarby handelsplats och den nya stadsdelen Barkarbystaden erbjuder ICA Fastigheter Sverige 
kommersiella lokaler. Välkommen till hjärtat i Barkarbystaden!

Ill
us

tr
at

io
n

– Det här är ett kontor som på ett tydligt sätt speglar vår före
tagskultur. En viktig del av detta är också att vara en inspiration 
för andra, säger Vasakronans vd Fredrik Wirdenius, när han visar 
runt i det 2 500 kvadratmeter kontoret i Klara Zenit i Stockholm.

Inspirationen kommer från en italiensk 1500talsstad. Runt 
piazzan mitt i staden är det mest liv och rörelse. Genom natur
liga stråk kommer man till stadens utkanter och fi nner lugn och 

ro. De många mötesplatserna och rummen har namn efter olika 
företeelser som ska fi nnas i en stad; Hotellet, Teatern, Miljösta
tionen, Kulturhuset, Häktet och så vidare.

det är färgglatt. Öppet, transparent, inbjudande. Inga 
säker hetskontroller eller namnlappar för besökande.

– Jag förstår inte spärrar, att besökare ska skriva in sina namn 

Vasakronans nya huvudkontor innebär ett nytt ledarskap

Inga egna platser 
– bara ett skåp 
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på datorer och få en lapp. Folk springer ändå inte runt oinbjudna 
och irrar omkring, det funkar inte så. Och om någon skulle spio
nera här så ligger inga företagshemligheter och dräller någon
stans. Allt fi nns digitalt, i molnet…

Fredrik Wirdenius menar att det är ITutvecklingen som möj
liggör helt aktivitetsbaserade kontorslösningar.

– IT är den största drivkraften, och den största satsningen vi 
har gjort i den här processen ligger i tekniken. När stora världs
ledande ITföretag vill komma hit för att titta på vår ITlösning, 
är det ett ganska gott betyg, säger Fredrik Wirdenius och klickar 
fram en ny bild på bildskärmen på väggen.

vi sitter i mötesrummet elverket och Fredrik Wirde
nius går snabbt igenom ett presentationsmaterial. Vi hade lika 
gärna kunnat se det i Verkstaden eller i Häktet. Eller i Wirdenius 
Iphone. Allt är ihopkopplat. 

Vi hade till och med kunnat se det på de nio stora skärmarna 
vid piazzan där personalen oftast äter sin lunch, där hela Vasa
kronan har informationsmöten i form av videokonferenser på fre
dagarna. För att visa kopplar ITsupportkillen – som alltid sitter 
vid den kombinerade receptionen/cafét – upp oss mot matsalen 
på Vasakronans Göteborgskontor.

Att gå från traditionella cellkontor eller kontorslandskap till 
aktivitetsbaserade lösningar är ett stort steg.

– Det fanns en del farhågor, men det mesta lyckades vi lösa. 
Vissa invände och sa att de måste ha egna arbetsplatser för att 
de måste ha dubbla skärmar. Det löste vi genom att ha dubbla 
skärmar på de fl esta arbetsplatserna. En skärm är inte en speciellt 
stor kostnad i dag. Det här har lett till att också jag har upptäckt 
fördelarna med att jobba med dubbla skärmar.

Vilka ”barnsjukdomar” har ni hittat här än så länge?
– Det vi var rädda för har visat sig inte vara några problem alls. 
Egentligen är det enda problemet så här långt att det inte är helt 
tyst i den tysta avdelningen. Det ska vi lösa genom att sätta upp 
fl er skåp som ytterligare avskärmning. Samtidigt tycker vissa 
25åringar, som är vana vid att multitaska, att det är så tyst där att 
de undviker avdelningen helt och hållet, de säger att de får ont i 
huvudet av tystnaden, skrattar Fredrik Wirdenius.

när han kommer till jobbet på morgonen går han och 
hänger av sig i sitt skåp. Precis som alla andra på företaget. Vd:n 
för ett bolag med ett fastighetsvärde på över 80 miljarder kronor 
har alla sina dokument i ett skåp som påminner om en gymna
sieelevs. 

– Att göra sig av med pärmarna är en svår tröskel att passera. 
Förut hade jag mängder av pärmar och papper på mitt rum, 
men när jag skulle gå tillbaka och leta upp något så gjorde jag 
det ju ändå på datorn. Pärmarna stod bara där. Mycket arkive
ring pågår bara för att det är något man alltid har gjort tidigare. 
Vi slängde otroligt mycket i samband med fl ytten. Allt jag tog 
med från mitt förra rum var en sådan här bunt med papper, 
säger Fredrik Wirdenius och måttar några centimeter mellan 
fi ngrarna.

– Vi samlade ihop 150 häftapparater och hålslagare, på mitt 
rum hade jag två häftapparater som jag aldrig använde. Vi skänk
te dem till en skola, nu har vi en station där vi skriver ut papper, 
och bara en eller två häftapparater.

ingen har eget rum, alla har likadana skåp, vad händer med 
ledarskapet när alla hierarkiska symboler tas bort?

HäKTeT. Mötesrummen har namn 
efter alla nödvändigheter i en stad.

dUBBLA SKäRMAR. En del protesterade mot förslaget att ingen skulle ha en egen 
arbetsplats eftersom de var tvungna att ha dubbla skärmar. Det löstes genom att köpa 
in dubbla skärmar till de allra fl esta arbetsplatserna. 

VeRKSTAdeN. Vasakronan har tagit ut svängarna och skapat 
olika miljöer. I verkstaden ska man förhoppningsvis kunna vara 
riktigt kreativ.

Den största 
satsningen vi har 
gjort i den här 
 processen ligger 
i tekniken.



Nu bygger vi 30 000 nya 
arbetsplatser på taket. 
Vi på Brostaden vill hela tiden ligga i 

täten när det gäller miljöarbetet – såväl 

i stort som i smått. Vi har satt upp sol-

drivna laddstationer, arbetat med egna 

vindkraftverk och nu tar vi ytterligare ett 

steg för att förbättra miljön runt våra kontor. 

I sommar sätter vi upp den första bikupan 

på ett av våra tak - och får i ett slag 30 000 

arbetare som hjälper oss att öka den 

biologiska mångfalden i vårt närområde. 
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– Det är klart att det händer något. Det blir ett mer avskalat 
ledarskap som bygger på tron på att personalen vill göra ett bra 
jobb och inte smyger undan. Det är ett modernt ledarskap som 
jag tror väldigt mycket på. Att var och en kan och vill göra det på 
sitt sätt, det bygger på tillit. Visst kan det fi nnas medarbetare som 
inte fungerar under den här typen av ledarskap, men de fungerar 
inte hur man än sitter.

Fredrik Wirdenius är noga med att föregå med gott exempel 
när det gäller att använda det aktivitetsbaserade kontoret på rätt 
sätt.

– Om ledningsgruppen alltid hade samlats på ett ställe hade 
det inte fungerat. Jag står gärna och kollar mina mejl någonstans 
i närheten av piazzan, där det är mycket liv och rörelse. Ibland 
går jag undan till något av de privata krypinen, och ibland sitter 
jag i den tysta avdelningen.

övergången till aktivitetsbaserat kontor bygger 
mycket på att beläggningen på vanliga kontor är väldigt låg. 

– 30–40 procent av platserna kanske det sitter folk på, traditio
nellt. Resten är på möten, hos kunder eller annat. Jag har pratat 
med mängder av människor som säger att det är helt dött i kon
torslandskapen där de sitter. Samtidigt har de problem med att 
de inte får lugn och ro när de ska koncentrera sig. Här fi nns det 
alltid en plats som passar det du ska göra.

Vilka företag passar bäst i aktivitetsbaserade kontor?
– Sådana som vill nå samverkan och integration, som arbetar 
mycket i projekt och som strävar efter öppenhet.

ni fl yttade från  00 kvadratmeter på Sveavägen till 2 00 

kvadratmeter här, och vill vara en inspiration för andra. Om 
vi går mot en framtid med mer aktivitetsbaserade kontor be-
höver era hyresgäster färre kvadratmeter. Slår ni inte krok-
ben för er själva?
– Utvecklingen har länge gått mot färre kvadratmeter per an
ställd. Tittar man på högeff ektiva kontorslandskap i dag så staplar 
man skrivbord på varandra, skrivbord som för 
det mesta står tomma. Det här är lika många 
kvadratmeter per anställd och en mycket trevli
gare lösning. Det handlar om att få ut så mycket 
som möjligt av de kvadratmeter man har.

Vasakronan tog hjälp av BSK Arkitekter när 
det gäller utformningen av kontoret.

– ett av ledorden var att det skulle vara 
modigt. Om vi valde mellan något som kanske 
var lite för vilt eller ett försiktigare  alternativ 
skulle utgångspunkten vara att välja det vilda.

Därför fi nns det ett cirkustält på kontoret. Ett 
mötesrum som ser ut som en schweizerost. Och en verkstad, med 
traditionella snickarverktyg och en leksaksbil på bordet.

– Det ska vara lekfullt samtidigt som det är viktigt att komma 
ihåg att det alltid handlar om att ha en eff ektiv verksamhet. Det 
måste vara tanke bakom allt, ingenting får bara vara lekstuga.

BSK Arkitekter har varit framgångsrika i tävlingen Sveriges 
Snyggaste Kontor som Fastighetssveriges systermagasin Lokal
nytt har arrangerat de senaste två åren. BSK låg bakom vinnar
kontoret Dice 2011 och andrapristagaren Mojang 2012.

– Och det här kontoret borde ligga bra till 2013, ler Fredrik 
Wirdenius.  

LeK oCH ALLVAR. Fotbollsspelet är populärt 
som avkoppling. På den stora skärmen i bak-
grunden visas just nu matsalen i Vasakronans 
Göteborgskontor. ”Vi spelade Wii på skärmen 
på kickoff en”, säger Fredrik Wirdenius.

Jag står gärna 
och kollar mina 
mejl någonstans 
i närheten av 
piazzan, där det 
är mycket liv och 
rörelse.



www.hogia.se/fastighetssystem          

Ekonomisystem
Anläggningsredovisning

Lönesystem

Personalsystem

Hogia Cloud

Elektronisk
fakturahantering

Webbrapporter

Bokslut

Beslutsstöd
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Koncernredovisning

Hogia Fastighetssystem Pro

En leverantör för din fastighetsadministration 
Hogia Fastighetssystem har en bredd av produkter som få leverantörer i branschen. 
Efter 20 års egen erfarenhet av fastighetsförvaltning utvecklar vi anpassade system 
som täcker fastighetsbranschens behov. Tillsammans med partners, branschanpasad 
support och med möjligheter att låta oss drifta hela din IT-miljö med vår tjänst Hogia 
Cloud behöver du bara en leverantör!

Ladda ner vår app  
Beräkna rätt lokalhyra direkt  
i telefonen.
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[ Mipim 2013 av Eddie Ekberg ]

För Erik Paulsson är Mipim en suverän träff yta där han kan skapa 
nya aff ärsmöjligheter genom nya kontakter.

– Mipim handlar om att bygga relationer och hitta möjligheter 
till aff ärer. Sedan så fi nns det väldigt många bra utställningar som 
man kan få inspiration av, dem bör man inte missa, säger Erik 
Paulsson.

Samtidigt, betonar han, är Mipim en mycket bra temperatur
mätare på hur fastighetsmarknaden mår, och, kanske ännu mer 
intressant, vart den är på väg.

– På Mipim träff ar du branschfolk från hela världen på ett 
sätt som du inte gör på någon 
annan mötesplats. Det innebär 
att man på Mipim har oslag
bara möjligheter att känna av 
läget på marknaden, både i 
Sverige, Europa och hela värl
den.

Vad hoppas du få ut av årets mipim?
– Jag hoppas förstås hitta några nya aff ärsmöjligheter. Men man 
gör ju inte direkt aff ärer på plats, utan man bygger upp relationer, 
byter tankar och idéer, och lär känna folk så det blir lättare att 
bygga vidare till en aff är längre fram.

Vad tror du ”snacket” kommer handla om på årets mipim?
– Det blir säkert mycket prat om fi nansiering, det är ju fort
farande aktuellt. Visserligen börjar ju den marknaden stabiliseras 
lite nu, efter att ha varit trög i ett par år. Det beror delvis på 

fi nansiering genom obligationer vilket har lätt till att trycket på 
bankerna släppt lite så att de fått mer utrymme för fi nansiering 
av vissa objekt. 

hur står sig mipim jämfört med andra liknande mässor, tyck-
er du?
– Jag åker inte på någon annan mässa, Mipim räcker för mig. 
Visst fi nns det fl er, men jag tycker inte de är lika intressanta. 

Vilket är ditt bästa mipim-minne?
– Det var när vi var nominerade i Mipim Awards, för bostäderna 
på taket på Klara Zenit i Stockholm. Visserligen vann vi inte, 
men det var kul att vara nominerade och vi fi ck en hel del upp
märksamhet kring det.

Vilken är den bästa aff ären du gjort på, eller som initierats 
på, mipim?
– Jag vill inte nämna någon särskild, men visst har jag byggt upp 
några bra relationer som lett till aff ärer i efterhand. 

Vad bör man inte missa på mipim?
– Man missar inget på Mipim, allt är så samlat på en hyfsat liten 
yta så det man är intresserad av, det kan man se och göra.

Vad bör man undvika på mipim?
– Skippa sena nätter, se till att komma i säng i tid så att du är pigg 
på morgonen. Man ska vara klar i hjärnan så man hänger med.  

”Jag hoppas hitta 
nya aff ärsmöjligheter”

erik paulsson om varför han åker till Mipim
Erik Paulsson har varit på Mipim 13 år i rad. 
Och han åker inte på några andra mässor. 

– För mig räcker det med Mipim, det är den 
bästa mässan, säger Erik Paulsson.

Mipim handlar 
om att bygga relationer 
och hitta möjligheter 
till aff ärer.

3 TIpSeRIK pAULSSoNS TRe TIpS TILL 
 SVeNSK A MIpIM-BeSöK ARe:

. Gå in på mässan och se utställningarna. 
2. Gå och lägg dig i tid så du orkar med.
. Boka inte för många möten, och tacka inte ja till för många inbjudningar. 
Det gäller att hinna med det viktigaste och inte bli försenad.

Bilder: N
icklas Tollesson



Lokalerna i vår fastighet på Birger Jarlsgatan 25 är 
ljusa, öppna, moderna och flexibla. De ger en unik 
möjlighet för företag som behöver större samman-
hängande kontor på bästa adress – vi kan erbjuda ytor 
mellan ca 850 kvm och ca 4 300 kvm i fastigheten. 
Vi behöver nog inte säga att detta är ett tillfälle som 
inte dyker upp ofta. Välkommen!

Scanna QR-koden för mer 
information eller kontakta 
Anne-Li Åldstedt, 070-769 99 96 
anne-li.aldstedt@humlegarden.se

    www.humlegarden.se • 08-678 92 00

Det blir 
inte bättre.

MIpIM RäCKeR. 
Erik Paulsson har 

varit på Mipim  
gånger i rad. Och han 

åker inte på några andra 
mässor. ”Mipim räcker för mig, 

visst fi nns det andra mässor men 
jag tycker inte de är lika intressanta.” 



[ Mipim 2013 av Eddie Ekberg ]

Branschen om årets Mipim
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AGNe TA JACoBSSoN, dTZ

Antal mipim, inklusive årets: 
 ”Väldigt, väldigt många.”
bästa mipim-minne: 
– Svårt att säga, men det var roligt 
när det kändes som om halva Cannes 
gick omkring i vikingahjälmar efter 
en nordisk fest som vi arrangerade.
Vad tror du fokus kommer ligga på 
under mipim 2013? 
– Tror inte det blir någon större 
skillnad. Mipim handlar om intres-
santa möten och fokus på kunder. 
Europa är just nu mindre intressant 
för globala investeringar men om 
det skall investeras i Europa så ligger 
Norden bra till. 

Europa är just nu mindre 
intressant för globala investeringar.

Bild: N
iclas Liedberg/Pixprovider

HANS wALLeNSTAM, wALLeNSTAM

Antal mipim, inklusive årets: Sju–åtta stycken.
bästa mipim-minne: 
– Har många goda minnen av Mipim som alltid brukar 
präglas av bra och givande möten under trevliga former 
med kollegor i branschen.
hur tror du det allmänna ekonomiska läget i europa 
kommer påverka samtalen på mipim 2013?
– Osäkerheten i det fi nansiella och politiska systemet i 
Europa kommer förstås att prägla samtalen. Finansie-
ringsfrågan kommer säkert att vara en nyckelfråga när 
det gäller transaktioner.

Osäkerheten i det fi nansiella och 
politiska systemet i Europa kommer 
förstås att prägla samtalen.

Bild: W
allenstam

Mipim är en av årets bästa 
mötesplatser för nordiska 
aktörer i fastighetsbranschen.

MAX BARCL AY, Ne wSeC

Antal mipim, inklusive årets: ”Har tappat räkningen men 
fl er än ”.

bästa mipim-minne: 
– Alla fantastiskt spännande människor man träff at. 
Svårt att ta ut ett enskilt tillfälle men när man träff ar en 
utländsk investerare som man vet kommer att investera i 
Norden är alltid speciellt.
Varför är det viktigt att vara på mipim? 
– Mipim är en av årets bästa mötesplatser för nordiska 
aktörer i fastighetsbranschen men också för utländska 
intressenter som tycker att våra marknader är av intresse. 
Arbetar man med dessa frågor är Mipim en given aktivitet 
på året.

Bild: N
ew

sec



skandrenting.se · 08–406 75 80

Frigör kapitalet i  
er fastighet  och  
maximera företagets  
handlingsfrihet
Skandrenting erbjuder skräddarsydda hyreslösningar 
för såväl befintliga fastigheter som vid nyproduktion. 

Våra kunder finns över hela landet inom den  offentliga 
och privata sektorn. 

Välkommen att höra av dig så berättar vi mer om hur  
vi kan hjälpa just er.
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MIK AeL wALLGReN, CBRe

Antal mipim, inklusive årets: ”Ett fl ertal.” 
bästa mipim-minne: 
– Finns många, men det jag uppskattat mest var en vällagad middag i ett mycket hungrigt 
och trevligt sällskap på en mindre krog i Cannes. Vi hade suttit fast på ett tåg utan elektricitet 
mellan Monte Carlo och Cannes i många timmar utan mat och dryck där medresenärernas 
”andra jag” kom fram i linje med fi lmen Falling Down med Michael Douglas. Skall jag vara lite 
allvarligare så är det ju självklart de aff ärer som både stängts och initierats under Mipim. 
Vad bör man inte missa inför mipim? 
– Boka fl yg och boende i tid, inmundiga miljön, selektera, kom ihåg att andas och glöm inte 
att utvärdera efteråt. 

Bild: CBRE

Vi hade suttit fast på 
ett tåg utan elektricitet 
mellan Monte Carlo och 
Cannes i många timmar.

ULF NILSSoN, SAVILLS

Antal mipim, inklusive årets: Åtta.
bästa mipim-minne?
– En härlig lunch i solen på strandrestaurang med samförstånd 
kring en förestående gemensam aff är är ett oförglömligt minne.
hur tror du stämningen blir på årets mipim? 
– Jag tror på samma stämning som vanligt, det vill säga av 
solen pådriven optimism.

Av solen pådriven optimism.

Bild: Savills
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LeNNART weISS, VeIdeKKe

Antal mipim, inklusive årets (2013): Sju.
bästa mipim-minne: 
– När jag fi ck höra att göteborgarna åkt 
hem på grund av ett rykte om Janne 
Josefssons ankomst. Det var givetvis fel 
och dubbelt komiskt. 
Vad kommer skilja sig åt på mipim 2013 
för dig i din nya roll på Veidekke, jäm-
fört med när du var på nAi Svefa? 
– ”Säljrollen” blir mer nedtonad. Nu 
handlar det mer om att odla kontakter 
med specifi ka nyckelpersoner samt läsa 
av tendenser i marknaden. Det Svefa 
gör bra är att bygga ”event i eventet” 
och det kommer vi att kopiera på ett par 
olika sätt. 

Nu handlar det mer 
om att odla kontakter.

Bild: N
icklas Tollesson

JAN odeLSTAM, SK ANSK A

Antal mipim, inklusive årets: Åtta.
bästa mipim-minne: 
– Alla spontana möten med tidigare bekanta 
och nya människor, ett väldigt eff ektivt sätt att 
mötas för att diskutera samarbeten och nya 
möjligheter.
Vad ser du mest fram emot på årets mipim: 
– Att under trevliga former och på ett avslapp-
nat sätt umgås med stora delar av branschen. 
Förra året arrangerade Skanska Fastigheter ett 
stadslopp i löpning i samarbete med Köpen-
hamns stad, det var trevligt.

Ett väldigt eff ektivt 
sätt att mötas.

Bild: Skanska

peR MåNSSoN, HAMILToN

Antal mipim, inklusive årets: Sex.
bästa mipim-minne: 
– Det är svårt att identifi era ett särskilt tillfälle men 
de årliga summeringarna har varit samstämmiga. Det 
stora utbytet är att träff a klienter och andra, nya och 
befi ntliga, kontakter i en avspänd miljö där möjlighet 
ges till både formella och informella möten. Således 
nätverkande av hög klass!
hur tror du stämningen kommer vara på mipim 2013? 
– Jag tror att den internationella och svenska ekonomins 
tillstånd kommer att prägla Mipim. Förhoppningsvis ser 
vi dock en positiv grund för den svenska fastighetsmark-
naden även om de allmänna prognoserna är dystra.

Nätverkande av hög klass!

Bild: H
am

ilton



ETT PRIORITERAT
OMRÅDE
Som partner på Cederquist leder Erika vår verksamhetsgrupp
för kommersiell fastighetsrätt. Sedan 1991 har hennes kunnande 
och engagemang säkrat våra kunders intressen under några
av Europas största fastighetstransaktioner. Hur kan vi hjälpa dig? 
Läs mer på Cederquist.se
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[ Mipim 2013 av Eddie Ekberg ]

Vad kan besökarna förvänta sig när de besöker mipim 2013?
– Mipi ms utställningsområde är större än förra året och vi kom
mer att uppnå en utnyttjandegrad på 100 procent. Vi förväntar 
oss ett mycket aktivt Mipim 2013, med fokus på aff ärsmöjligheter. 
I dagens ekonomiska miljö är de främsta målen för alla aktörer 
inom fastighetsbranschen att bevara en bra aff ärsaktivitet och 
identifi era nya utvecklingsmöjligheter. Vi har ett stort deltagande 
från länder som Tyskland, Storbritannien, Frankrike, Italien, Sve
rige och USA, som har varit i centrum för Mipim under många 

år och är av ständigt intresse för investeringsföretag. Samtidigt 
fortsätter Mipim att locka länder under hög utveckling, till exem
pel Ryssland, Turkiet, Kina och Brasilien, som presenterar stora 
projekt och erbjuder nya möjligheter för investerare som är in
tresserade av att bredda sina portföljer. 

kan du berätta lite om årets tema/fokus?
– Huvudsakligt fokus för Mipim 2013 är att hjälpa sina kunder att 
anpassa sig till det nuvarande ekonomiska klimatet, som fortsätter 
att vara svårt, och visa dem de största framtida möjligheterna som 
de internationella marknaderna har att erbjuda. Investeringar står 
alltid i centrum på Mipim och cirka 4 300 internationella inves
terare förväntas delta. Dessutom organiseras många konferenser 
och evenemang för nätverkande så att deltagarna kan skapa vik
tiga aff ärskontakter. Konferensprogrammet bjuder på ett inled
ningsanförande av doktor Jürgen Stark, en ledande tysk ekonom 
och före detta medlem av den Europeiska centralbankens (ECB) 

Vilka nyheter bjuder årets Mipim på? Vad 
kommer det att snackas om på mäss golvet? 
Och ska Mipim egentligen vara kvar i Can-
nes? Dessa och fl era andra frågor svarar 
Mipim-generalen Filippo Rean på.

Mipim-generalen om årets mässa
”Mipim ska stanna kvar i Cannes”

Bilder: Reed M
idem



Undrar Sveriges ledande projektledningsföretag 
med hållbarhetsutveckling

Att flytta 
gränser är 
att växa
Hur kan vi 
hjälpa dig?
Vill du växa med större perspektiv? Läs mer om vad vi erbjuder på 
www.hifab.se

SeR öKNING. Mipim-gene-
ralen Filippo Rean räknar med 
att det kommer cirka 20 000 
deltagare från  länder till 
årets Mipim. Det är en ökning 
jämfört med förra året.

styrelse, som den 14 mars 
klockan 10 ska tala om 
läget för den ekonomiska 
krisen i Europa och om 
hur medlemsstaterna kan 
ta sig igenom den.

– Mipim kommer också att ha ett särskilt fokus på slutanvän
dare då mässan välkomnar ett stort antal storföretag, som Google, 
Philips International, L’Oréal och Dell Corporation. Flera kon
ferensmöten ska organiseras i samarbete med tre stora slutanvän
darorganisationer – Core Net Global (internationell organisation 
för fastighetsansvariga på företag som inte har fastigheter som 
kärnverksamhet), ADI (fransk organisation för fastighetsdirek
törer) och ISA (International Sustainability Alliance) – i Mipims 
Innovation Forumpaviljong. Den här nya, 1 000 kvadratmeter 
stora, paviljongen blandar utställningsutrymme, konferenser, fall
studier och evenemang för nätverkande med fokus på städer 
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och morgondagens byggnader. Konferenserna ska bland annat ta 
upp tre huvudämnen: energieff ektivitet, smarta städer och intel
ligenta byggnader. Experter, som arkitekterna Jürgen Mayer och 
Winy Maas, Arab Hoballah, chef för avdelningen för hållbar 
konsumtion och produktion på UNEP, Carlo Ratti, vd för MIT 
Senseable City Lab, och Ralph Dinola, chef för Green Building 
Services, ska dela med sig av sina kunskaper och erfarenheter om 
hur framtidens städer kommer att se ut.

– Mipim är en global mässa som ger besökare en översikt över 
de internationella fastighetsmarknaderna och information om 
industrins specifi ka grenar. Vi kommer att fortsätta framhäva 
logistik och fastigheter inom hotell och turistbranschen med 
dedikerade program, inklusive ett utställningsområde, konferen
ser och evenemang.

– Turkiet är hedersland under Mipim 2013 tack vare landets 
starka potential, stabila ekonomi och demografi ska struktur som 
i allt större omfattning lockar investerare och aktörer på fastig
hetsmarknaden. Dessutom ska den turkiska regeringen lansera en 
enorm rehabiliteringsplan för att bygga säkra och hållbara städer 
i det turkiska område som drabbades av en jordbävning för några 
år sedan. En 1 000 kvadratmeter stor paviljong ska samla viktiga 
turkiska fastighetsaktörer och presentera stora projekt i Turkiet. 
Paviljongen ska invigas av den turkiska vicepremiärministern Ali 
Babacan. En serie konferenser som fokuserar på möjligheterna 
på den turkiska marknaden ska organiseras i paviljongen under 
de fyra dagar som Mipim pågår samt i Mipims offi  ciella konfe
rensprogram.

Vad är ditt personliga mål för mipim under de kommande 
åren?
– Mipim ska stå vid sina kunders sida och hjälpa dem att förbättra 
sin utveckling på fastighetsmarknaderna. I dagens komplexa eko
nomiska miljö är det viktigare än någonsin för fastighetsaktörer 
att skapa rätt kontakter och samla korrekt information för att har
moniera med marknaden. Mipim ska fortsätta vara en plattform 
för att göra aff ärer anpassade efter kundernas behov, samla väl

etablerade företag, aff ärsmöjligheter och samarbetspartner samt 
locka nya aktörer, länder eller fastighetssegment. Dessutom ska 
Mipimmässan förbli innovativ och vara ett nav för fastighets
branschen under årets gång. Till exempel ska vi intensifi era vår 
närvaro i sociala nätverk för att hjälpa våra kunder att dra nytta 
av exklusiv och omedelbar information och kollektiv intelligens.

Ska mipim fortfarande hållas i cannes eller fi nns det tankar 
på att hålla mässan på andra platser i framtiden?
– Mipim ska stanna kvar i Cannes då det är en plats som upp
skattas av våra kunder och erbjuder en mängd olika faciliteter. 

hur påverkas mipim-mässan av den globala ekonomiska 
 situationen?
– Några länder upplever svåra ekonomiska situationer, men inget 
land saknas i mässhallen. Tvärtom – länder som Grekland, Spa
nien och Portugal utnyttjar möjligheten att delta i Mipim för att 
presentera sina projekt och locka internationella investerare. Till 
exempel så presenterar det grekiska privatiseringsbolaget Helle
nic Republic Asset Development Fund en stor portfölj av fastig
hetstillgångar för internationella investerare, och den grekiska 
turist myndigheten ska marknadsföra turistfastigheter i Grekland. 
Lissabon återkommer till Mipim i en monter som samlar staden 
och fl era privata företag, precis som Barcelona. I dessa länder, 
trots den ekonomiska miljön, anpassar och omvandlar fastighets
aktörer sina strategier för att gå framåt.

hur många deltagare/utställare/länder räknar ni med i år?
– I år förväntar vi oss omkring 20 000 deltagare från cirka 85 län
der – jämfört med 19 400 förra året – inklusive 4 300 investerare.  

ANSL AGSTAVL A

Några länder upplever svåra 
ekonomiska situationer, men 
inget land saknas i mässhallen.
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GÄSTSKRIBENT: AdVoKATeN HAR oRdeT

Bild: D
elphi

NAMN: Magnus Björkander.
åLdeR: 41 år.
TITeL: Partner/advokat.
på deLpHI SedAN: 2012.
FRITId: Musik (spelar själv), 
idrott och familj.

Det kan fi nnas olika anledningar att gå ihop med en annan aktör 
på marknaden och göra något tillsammans. Kompetensskäl, risk
delningsskäl, fi nansieringsskäl och fl exibilitetsskäl kan vara skäl 
att samarbeta. Samarbetsparterna bör dock ha klart för sig vad 
partnern har för skäl och vad partnern förväntar sig av samarbetet.  

I fl era av de större joint ventureprojekten vi har sett på senare 
år är ett försäkringsbolag eller annan institution den ena parten. 
I tider där extern fi nansiering inte är så tillgänglig ger det samar
betet fi nansiell styrka, särskilt relativt övriga aktörer som konkur
rerar om investeringar. De svenska försäkringsbolagen kan också 
bidra med kapitalplaceringsperspektivet. 

den andra parten i jv:n har varierat. Ofta har det handlat 
om att den andra parten har tillgång till investeringsobjekt, ut
vecklingskompetens eller en speciell aff ärsmodell. Det kan fi nnas 
stor kompetens inom retailfastigheter, som hos Ica Fastigheter 
och KF Fastigheter i Ancore respektive Handelsbodarna. De kan 
erbjuda sin partner tillgång till fastigheter med stabila kassa fl öden 
att investera i, få likvididet istället för att ha pengarna låsta i fastig
heter, och samtidigt behålla kontrollen över aff ärslägena. JV:n 
mellan två starka parter lär dessutom vara välkomna kunder hos 
bankerna om JV:t vill bättra på sin leverage med extern belåning.

Det bör alltså fi nnas förutsättningar för lyckade samarbeten på 
marknaden men hur tar man sig dit och hur ska samarbetet regle
ras? Jag utgår från att aktiebolagsformen är den naturliga formen. 
Det övergripande JVavtalet blir då ett aktieägaravtal.

aktiebolagslagens regler räcker inte till för att reglera 
samarbetet på ett adekvat sätt. Därför krävs att parterna kom
mer överens om ramarna för sitt samarbete i ett aktieägaravtal. 
I aktieägaravtalet kommer 
parterna överens om syftet 
med och målsättningarna 
för samarbetet. Det är inte 
ovanligt att man dels fast
lägger vissa övergripande 
principer, dels kommer 
överens om en aff ärsplan 
för den inledande perio
den. 

Andra viktiga frågor som bör regleras i aktieägaravtalet är till 
exempel:
• Infl ytande i JV-bolaget – ska det vara konsensus i alla frågor 
eller bara i vissa. 

Framgång med 

JOINT VENTURE 
– så här går det till

I eff ektiva JV-samarbeten mellan aktörer på fastighetsmarknaden bör parterna 
komplettera varandra, till exempel kompetensmässigt, så att ett plus ett blir 
mer än två. Om parterna tydligt identifi erar sin roll i samarbetet och defi nierar 
rollerna i avtalspaketet kan det leda till ett fruktsamt samarbete. 

Magnus Björkander, partner och fastighetsexpert på Delphi, tipsar här om hur 
man skapar framgångsrika och långvariga joint venture-samarbeten.

För att lyckas skapa ett mer-
värde med samarbetet och göra ett 
plus ett till mer än två är det viktigt 
att parterna har klart för sig vilken 
roll respektive part har i samarbetet.



DANMARK  |   ESTL AND  |   F INL AND  |   FR ANKRIKE  |   LET TL AND  |   L ITAUEN  |   NORGE  |   SPANIEN  |   SVER IGE  |   T YSKL AND  

www.catella.se 

Catella är ledande på den svenska marknaden inom rådgivning avseende fastighets transaktioner och fastighets relaterade tjänster 
inom debt and equity capital markets. Vi erbjuder samtliga kompetenser som krävs för att genom föra komplicerade affärer.  
I Sverige har vi ett fyrtiotal anställda på våra kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Genomförandekraft®

Catella var 2012 rådgivare vid transaktioner om 
cirka 29 mdkr – mer än var fjärde krona som 
omsattes på den svenska fastighetsmarknaden. 
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Delphi har specialistkunskaper 
inom aff ärsjuridikens alla 
kärnområden. En viktig del 
är corporate-verksamheten 
med många transaktioner, 

där fastighetstransaktionerna 
är en betydande del, samt en 
om fattande verksamhet inom 
bank, fi nans och kapital-
marknad. På Delphi fi nns 

gedigen kompetens inom 
fastighetsrättens alla delar 
samt inom entreprenad rätt, 
off entlig upphandling, EU- och 
konkurrensrätt. Delphi är dess-

utom profi lerad inom juridiken 
för högteknologiska områden 
som IT, tele kommunikation, 
immaterialrätt och life science.

FAkTA: ADVOKATFIRMAN DELPHI

• Dead lock-frågan – vad händer om parterna inte kommer över-
ens i en viktig fråga.
• Exitfrågorna – hur, när (ska det fi nnas en inlåsningsperiod) och 
till vem kan jag sälja mina aktier och komma ur JV:t.

Det går att säga mycket om de olika aspekter av de punkterna 
ovan. Ett par saker som dock är lite speciella för fastighetsJV:n 
ska kort beröras här. 

de nya räntebegränsningsreglerna får vissa speciella 
implikationer för fastighetsJV:n där försäkringsbolag ingår. 
Det torde vara vanligt att parterna vill fi nansiera JV:t delvis med 
aktie ägarlån. Eftersom bland annat livförsäkringsbolag omfattas 
av en specialreglering avseende vilken räntesats som kan tas ut 
bör den frågan särskilt analyseras i samband med att JVparterna 
kommer överens om fi nansieringen. Troligen blir specialregeln 
ofta styrande.

För att lyckas skapa ett mervärde med samarbetet och göra ett 
plus ett till mer än två är det viktigt att parterna har klart för sig 

vilken roll respektive part har i samarbetet. Vad förväntar sig mot
parten att jag ska bidra med? Om det ena bolaget får i uppdrag att 
sköta till exempel fastighetsutvecklingen, vilka personal eller andra 
resurser förväntar sig samarbetspartnern att man lägger på fastig
hetsutveckling? Vad innefattar fastighetsutveckling, och har par
terna samma bild av det? Ingår till exempel bolagsadministration 
för de bolag utvecklingsfastigheterna läggs i, skattestrukturering 
och aff ärsplanering? Rollfördelningen  kräver enligt vår erfarenhet 
ofta separata avtal där det klart regleras vad ansvaret faktiskt är.

diskussionen som leder fram till ett slutligt avtalspaket 
har alltså ett stort egenvärde. I advokatprofessionen ingår fär
digheten att analysera och dokumentera vad parterna faktiskt är 
överens om, att hjälpa parterna att se vad de kanske bara trodde 
att det vara överens om och hur det ska redas ut. Advokaten kan 
göra stor nytta i det avseendet. Om resan till ett färdigt avtalspa
ket görs med omsorg fi nns det förutsättningar för ett långt och 
lyckligt äktenskap.  

FRAMGåNG GeNoM 
SAMARBeTe. Det kan fi nnas 

fl era skäl för olika aktörer på fastig-
hetsmarknaden att samarbeta 

genom till exempel ett joint venture.
Det viktiga är att parterna bör 
komplettera varandra på olika 

sätt så att ett plus ett 
blir mer än två.
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[ Tätt inpå av Eddie Ekberg ]

Vi har satsat på 
att ta rygg på rätt 
kille, kan man säga. 

GILLAR UTVeCKLING. Christian Hermelin älskar att utveck-
la fastigheter och områden, det är hans stora passion. Han 
nämner bland annat Järla Sjö och det nu aktuella Arenastaden 
som två favoritprojekt. ”Arbetet med Arenastaden har gjort 
att jag fått en nytändning”, säger han.

Bilder: D
avid Schm

idt/Pixprovider



   #1/2013   fastighetssverige    45

Christian Hermelin är uppväxt på en bondgård i Sörmland som 
yngst i en syskonskara om fem. När han bara var sex år gammal 
byggde hans åtta år äldre bror Gustaf en moppe till honom. Det 
var då en lång karriär inom motorcykelsporten trial grundlades. 
Överhuvudtaget menar Christian Hermelin att han i hög grad 
gått i sin storebrors fotspår – något han är väldigt glad över att 
han gjort.

– Man kan säga att jag åkt snålskjuts på honom. Så det är i hög 
grad tack vare honom som man är där man är, säger Christian 
Hermelin.

som exempel nämner han den där episoden när Gustaf 
byggde moppen åt den då sexårige Christian, som senare ledde 
till att han började tävla i trial.

– Det var Gustaf som drog in mig i klubben och tävlandet. 
Han var mycket bättre än mig, jag vann väl något juniorSM – 
han var på väg in i världseliten. Men så skadade han ryggen och 
slutade.

Dessutom så utbildade sig Christian, precis som Gustaf, till 

ingenjör (och senare även ekonom). Och vägen in i fastighets
branschen var det också Gustaf som stakade ut för honom.

– Under tiden som jag gjorde lumpen hade Gustaf fl yttat upp 
till Bastuträsk i Norrland och där köpte han bland annat en indu
stribyggnad för sin egen industriverksamhet på 10 000 kvadrat
meter, men han behövde bara 2 000. Så då sökte han och hittade 
hyresgäster till de resterande 8 000 kvadratmetrarna. Efter detta 
blev det alltmer fokus på fastigheter. Jag höll då fortfarande på 
med trial, men när jag förstod att jag inte skulle bli världsmästare 
slutade jag och fl yttade upp till Bastuträsk och började jobba med 
Gustaf.

bröderna bestämde sig för att ses fem år senare i Stock
holm, efter Christians studier, och starta upp en gemensam 
fastig hetsverksamhet där. I Gustafs fall ledde det så småningom 
till att han kontaktade Erik Paulsson och kom på den vägen in 
i hans sfär.

– Ett krav som Gustaf hade gentemot Erik Paulsson om han 
skulle börja jobba för honom var att han skulle få ta med sig sin 

Christian Hermelins stora passion är att jobba med fastigheter 
– och han är tacksam mot storebror Gustaf som fi ck in honom 
på fastighetsspåret.

Några planer på att byta jobb har han defi nitivt inte.
– Jag älskar mitt jobb och har fått en nytändning, säger han.

”Jag tänker hålla på tills 
jag lägger näsan i vädret”
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yngre bror; alltså jag. Det fi ck han och sedan dess har jag varit 
inom Paulssonsfären – så det är i mångt och mycket Gustafs ”fel” 
att jag hamnat här. Men än i dag har jag och Gustaf inte jobbat i 
samma bolag, men nu är vi i alla fall inom samma koncern. 

hur väl känner du erik Paulsson?
– Väldigt väl. Jag hade ju honom bland annat som chef på Fabege 
i sex år, när han var vd. Nu har vi mer eller mindre daglig kontakt 
och jag har en otrolig nytta av hans erfarenhet och nätverk i mitt 
arbete som vd på Fabege. Dessutom jobbar vi ju tätt ihop i Arena
staden med själva arenan och Mall of Scandinavia.

hur viktig har erik Paulsson varit för din karriär?
– Han har varit väldigt viktig, både för mig och för Gustaf. Vi 
har satsat på att ta rygg på rätt kille, kan man säga. Det är klart 
att vi säkert hade klarat oss bra ändå, men det har varit, och är, 
väldigt roligt att jobba med Erik, han har en enorm energi som 
han gärna delar med sig av.

Om du hade varit tvungen att välja ett annat yrke, vilket 
hade det blivit då?
– Antagligen ingenjör. Jag gillar att utveckla och förbättra, det är 
det som driver mig. 

har du någon förebild i branschen?
– Jag har lärt mig mycket av både Erik och Gustaf. De är dess
utom väldigt lika varandra, Erik och Gustaf är i fl era avseenden 
mer lika än jag och Gustaf. De har båda en enorm drivkraft, själv 
är jag mer analytisk, både Erik och Gustaf har redan lyft luren 
och påbörjat en aff är innan jag tänkt klart. Men vi kompletterar 
varandra bra.

Vem i branschen hade du tagit med dig till en öde ö?
– Jag har väldigt roligt med mina medarbetare på Fabege, så jag 
hade tagit med mig vem som helst av dem, ingen nämnd ingen 
glömd.

investerar du själv i fastigheter?
– Ja, på så sätt att jag satsar allt jag kan i Fabegeaktier.

Vad gör dig till en bra ledare?
– Jag har nog blivit bättre med åren. I början var det svårt tycker 
jag, men jag har lärt mig vad det är som driver folk. Jag har inte 
läst massa managementlitteratur och gått kurser, utan jag har lärt 
mig den hårda vägen. Jag tror att en av mina styrkor är att jag är 
prestigelös – bäst idé vinner. 

Vad är viktigt att tänka på för en sund utveckling av fastig-
hetsmarknaden?

YNGST AV FeM SYSKoN
namn: Christian Hermelin.
Ålder:  år.
Familj: Fru och tre barn.
uppväxt: Som yngst i en syskonskara om fem på en bondgård i Björkvik 
i Sörmland.
bor: Hus på Lidingö.
bil: Volvo XC0.
Studier: Gymnasieingenjör och ekonom.
karriär: Har haft två arbetsgivare; Arcona och Fabege.
Läser: Branschmagasin och tidningar.
Ser på tv: Familjeunderhållning, sport och nyheter.

AKTIV FRITId. Christian Hermelin 
gillar att ge sig ut och springa, 
cykla och paddla, till exem-

pel. Träningen är central 
i hans liv.



– Jag tror generellt att alla aktörer behöver bli ännu mer kund
orienterade och ta hand om människorna i fastigheterna. Man 
behöver förstå att det inte handlar om hus, utan om människor. 
När det gäller Stockholm är det väldigt viktigt att skapa en stad 
i balans. På kontorssidan ser det okej ut i dag, men inte på infra
struktur och bostadssidan och det kan hämma tillväxten på sikt.

är du nöjd med hur Fabege utvecklas?
– Ja, vi har varit väldigt lyckosamma med vår portföljstrategi som 
går ut på att köpa och äga samlade bestånd. Vi har i dag så gott 
som alla våra fastigheter inom en halvmils radie från Stockholms 
innerstad. Det ger bland annat en väldigt låg risk.



48   fastighetssverige    #1/2013

 10  SNABBA

Vad gör dig förbannad?
– Orättvisor i världen.

du får 100 miljoner kronor och måste placera dem på stubinen 
– vad gör du?
– Jag köper obligationer i Fabege, det är otroligt säkert.

Vilken är din största extravagans?
– Att jag en gång om året satsar på att köra banracing.

tror du på gud?
– Nej.

Vilken är din favoritpryl?
– Min Iphone och en GPS-klocka som jag använder när jag springer 
och cyklar.

kan du beskriv dig själv med tre ord som fångar in christian 
 hermelin?
– Envis, nyfi ken och snäll.

Vilket är ditt bästa köp?
– De privatbostäder jag köpt.

Och sämsta?
– Säkert någon gammal bil, eller något av alla abonnemang till min 
Iphone och Ipad.

ger du pengar till tiggare på gatan?
– Ja, ibland.

har du några tatueringar?
– Nej.

hur mycket jobbar du?
– Var går gränsen mellan jobb och fritid? Jag jobbar även om jag 
inte är på jobbet eftersom jag är oerhört engagerad i vad jag gör. 
Jag hinner knappt med vänner men har ju fått många vänner 
inom bolaget. Jag älskar att köra mc men har knappt kört på tre 
år, men det är värt det; jag vet inget roligare jobb än det jag har 
nu. Och ska jobbet funka så kan jag inte splittra mig.

men något mer än jobbet hinner du väl med?
– Jo, jag har ju fru och tre barn som jag gärna umgås med. Vi har 
en väldigt aktiv fritid och är ofta ute och springer, cyklar, vandrar 
och paddlar tillsammans. Träningen är central i vårt familjeliv. 
Jag mår bra av att röra på mig, jag blir friskare och piggare och 
kopplar helt bort huvudet när jag tränar. Jag gillar också att tävla 
och utmana mig, att se hur mycket jag tål och hur snabbt jag kan 
springa. Tror det hänger ihop med att jag växt upp med många 
syskon där det har odlats en tävlingsmentalitet.



Ni äger eller förvaltar fastigheten, vi sköter  
parkeringen. På www.parkman.nu kan du läsa  
mer om oss och hur vi driver, förvaltar, projek- 
terar och utvecklar lite mer personliga parkeringar 
för bland annat Fabege, Diligentia, Storebrand  
och Newsec. Och till alla de som älskar sin bil.

hur ser din och gustafs relation ut?
– Vi pratar ofta med varandra, han är en klok kille. Jag har nog 
alltid sett upp till honom, han är ju åtta år äldre. 

Var du duktig i skolan?
– Nja, jag var nog snarare klassens clown. Jag var inte bäst i klas
sen, men jag har alltid haft lätt för mig och haft mycket tur.

hur många människor känner dig på riktigt?
– Tio till tjugo personer kanske. Jag har inte så många, men väl
digt bra, vänner.

Vilken talang skulle du vilja ha?
– Jag skulle vilja kunna crawla.

Vilken är din drömresa?
– Kapstaden i Sydafrika. Jag har en syster som bor där och varje 
gång jag och familjen varit där så säger vi att det här var den bästa 
semestern någonsin. Där fi nns så mycket spännande att se, maten 
är bra och människorna är glada. 

Jagar du?
– Ja, det gör jag faktiskt. Det blir tre–fyra dagar per år, mest vild
svin och hjort.

när grät du senast?
– Det var nog när en medarbetare nyligen berättade om svårig
heter i sitt liv. Jag har lätt för att bli berörd, men sen är man ju 
kille och visar det inte alltid.

Om du dog och blev pånyttfödd – som vem skulle du då vilja 
återkomma?
– Zlatan, fast han är ganska olik mig till sättet.

Vad hos dig själv är du stoltast över?
– Jag är oerhört stolt över mina barn. Sedan är jag väldigt stolt 
över utvecklingen jag bidrog med i Järla Sjö. Det har blivit ett 
fantastiskt bostadsområde, trots att det var ramaskri när vi kom 
in. Det var en rolig resa som jag är mycket nöjd med.

är du fåfäng?
– Nja, kanske inte. Frugan klagar ibland på att jag inte klär mig 
tillräckligt snyggt på fritiden. Men jag har gott självförtroende så 
jag bryr mig inte så mycket om vad andra tycker. 



erik Paulsson, vd för han-
san och storägare i bland 
annat Fabege och brinova:
– Han har jobbat hos 
mig i 20 år, så jag känner 
honom ganska bra. Det 
är en genuin person som 
engagerar sig helhjärtat 
för sitt jobb. Och han har 

ett tryggt förfl utet som jordbrukarson, så jag har 
fullt förtroende för honom. Dessutom har han 
en väldigt bra förmåga att knyta bra medarbe-
tare till sig, vilket är en värdefull egenskap. Jag 
ser honom som en viktig person i den fortsatta 
utvecklingen för Fabege. 

gustaf hermelin, vd på 
brinova och christians 
äldre bror:
– Han är oerhört ambitiös, 
tävlingsinriktad och han 
ger sig aldrig. Han är envis 
som synden. Entrepre-
nörskap handlar om 
att ha en idé och vision 

tillsammans med en dåres envishet som gör att 
man kan bita sig fast och genomföra projekten. 
Där är Christian makalös. Dessutom har han en 
analytisk förmåga som är få förunnad. Och det 
är en fantastiskt bra kombination. Jag är väl mer 
entreprenöriell och han mer analytisk och det 
gör oss till ett ruggigt bra radarpar.

Åsa bergström, vice vd på 
Fabege:
– Jag tycker att han är 
jättekul att samarbeta med. 
Vi har en bra dialog och ett 
bra samarbete, och det gäl-
ler för hela vår koncernled-
ning. Han är prestigelös, 
behaglig och väldigt mån 

om att samtliga medarbetare ska tycka att det 
är roligt på jobbet. Han sätter laget framför jaget 
och låter andra få cred för framgångar inom 
bolaget. Hans mantra ända sedan han blev vd 
har varit att bygga ett bra lag, och det har han 
lyckats med. Men han vill också hela tiden att vi 
ska bli lite bättre och inte slå oss till ro, och jag 
tror att det är just detta som ligger bakom våra 
framgångar.

3  RöSTeR oM CHRISTIAN HeRMeLIN:

Om du fi ck ha något i ditt liv ogjort, vad skulle det i så fall 
vara?
– Erik Paulsson har lärt mig att titta framåt och lära mig av de 
misstag jag gjort. Man ju kan ju ändå inte ändra något som redan 
skett.

du har varit vd på Fabege sedan 200 – hur länge blir du 
kvar?
– Så länge jag känner att det är roligt att gå till jobbet. Och det 
gör jag verkligen nu, jag har fått en nytändning i vårt kundfokus 
och med utvecklingen av våra projekt. Så att sluta är verkligen 
inget jag funderar över nu.

har du något annat drömjobb i branschen du skulle vilja ha?
– Nja, att jobba ihop med Gustaf och Erik och mina andra med
arbetare är ett drömjobb i sig. Så jag skulle inte kunna tänka mig 
att börja på ett annat bolag.

händer det att du får rekryteringsförfrågningar?
– Inte så ofta sedan jag blev vd. De vet nog att jag stortrivs så det 
är ingen idé.

Vad ska du göra när du lägger av?
– Då ska jag ägna mig mer åt familj, vänner, jakt och mc – sådant 
som jag försakar nu. Men jag kommer nog aldrig att lägga av 
med fastigheter helt och hållet, jag har en otroligt stark passion 
för fastigheter och kommer nog att hålla på med det här på ena 
eller andra sätter tills jag lägger näsan i vädret.  

När jag insåg att jag inte 
skulle bli världsmästare slutade 
jag och fl yttade upp 
till Bastuträsk.

FöRSAKAd pASSIoN. Christian Hermelin 
berättar att han älskar att köra mc, men att han 
knappt kört på tre år. ”Fast det är värt det; jag vet 
inget roligare jobb än det jag har nu”, säger han.

Bild: Peter KnutsonBild: BrinovaBild: Fabege/Peter Knutson
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Ulf Wagner är en av landets mest namnkunniga krögare. Till 
 exempel är han ensam om att både ha förvärvat en stjärna i 
Guide Michelin och vunnit mästerskapet (Sopexa) för svenska 
sommelierer i franska viner och spritdrycker. 1989 var han först i 
Göteborg med att få en stjärna i Guide Michelin för Th e Place, 
via Basement fi ck Ulf Wagner sin andra stjärna 2005.

Däremot är det inte många som känner till att Ulf Wagner 
jobbat på Sjömagasinet tillsammans med Leif Mannerström två 
gånger tidigare, första gången redan 1984, alltså för nästan 30 år 
sedan.

– Jag var bara 29 år när jag fi ck i uppdrag att starta upp vinkäl-
laren här, då var det Vingabolaget som drev krog här. Och redan 
då tänkte jag att det här ska jag ta över någon dag och nu har jag 
gjort det. Det är helt klart en dröm som går i uppfyllelse, säger 
Ulf Wagner.

han berättar att det är just Leif Mannerström, Sjöma-
gasinets förre krögare, som lärt honom att det är kärleken till 
matlagning och kvaliteten på råvaran som avgör slutresultatet.

– Den kunskapen är en ledstjärna i mitt kök, säger Ulf Wagner.
Det är alltså med en stor vördnad han driver vidare krogen men 

han har ändå vågat sig på en hel del förnyelser utifrån devisen 
”Ingenting är förändrat, allt är nytt”.

– Jag funderade mycket i början på vad man kunde förändra 
utan att ta bort det unika med den här krogen och platsen. Så det 
gällde att ta tillvara på allt det som var bra och ta bort en del som 
inte var så bra, samt skapa en del nytt och därigenom sätta min 
touch på Sjömagasinet, säger Ulf Wagner. 

När det gäller inredningen har man till exempel lagt ner myck-

et tid och pengar på att ta bort en hel del av det gamla och skapat 
en hel del nytt.

– Vi har tagit bort massa gamla grejer som vi tyckte var onödi-
ga, många gäster som kommer hit kommenterar att det är så ljust 
och fräscht nu. Och så har vi till exempel skapat en champagne-
bar och lounge på ovanvåningen, dessutom är hela huset nymålat 
och vi ska glasa in en stor del av uteserveringen.

dessutom har ulf wagner planer på att göra om Sjö-
magasinets fem olika vinkällare till en enda. När det gäller det 
rent kulinariska har Ulf Wagner, tillsammans med köksmästare 
Gustav Trägårdh och all kökspersonal en väldigt tydlig vision.

– Vi jobbar med det nordiska köket med råvarorna i centrum. 
Det ska vara rena raka smaker, vällagat och snyggt. Inget trams. 
Jag är så trött på det evinnerliga experimenterandet med kemika-
lier hit och dit. Jag var på en berömd stjärnbeströdd restaurang i 
Spanien där de inte gjorde annat en mixtrade med maten på olika 
sätt. Bland annat serverade de fossiliserad svartrot, det smakade 
förfärligt. Ändå satt folk på restaurangen och nickade ikapp om 
hur gott det var, det är ju Kejsarens nya kläder. Jag blev så upprörd 
att jag gick ut i köket och skällde ut köksmästaren.

och även om man haft mer än 100 000 nöjda gäster sedan 
starten fi nns hela tiden tankarna där om hur man ska utveckla sig.

– Det gäller att inte bli fat and happy bara för att det går bra. 
Vi ska jobba stenhårt för att bli bättre och bättre hela tiden, vi 
kommer aldrig att slå oss till ro. Och för min egen del trivs jag 
alldeles utmärkt här, de får bära ut mig med fötterna först häri-
från, säger Ulf Wagner.  

Ulf Wagner är framme vid sina drömmars mål – att driva den legendariska 
lyxkrogen Sjömagasinet i Göteborg. Och där lär han bli kvar länge.

– de får bära ut mig härifrån med fötterna först, säger han.
men innan det sker kommer han hinna med massor, som till exempel 

att servera en läcker trerätters meny för Fastighetssveriges läsare.

[ Mat & vin av Eddie Ekberg ]

Stjärnkrögarens dröm i
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RestAUR AtÖR

nAMn: Ulf Wagner.
ÅldeR: 57 år.
FAMil J: Fru och två barn plus två bonusbarn.
BoR: Hus i Örgryte.
yRKe: Restauratör.
K ARRiäRen i KoRthet: Delägare och gastrono-
miskt ansvarig på Basement i Göteborg. Med-

lem i Svenska Sommelierföreningen. Sjunde 
plats i Vin-VM (Sopexa world championship) 
1997. Vunnit tävlingen ”bästa Sommelier” i Sve-
rige (Sopexa). Källarmästare vid Sjömagasinet. 
Delägare på Fiskekrogen. Ordförande i Interna-
tional Wine & Food Association. Delägare och 
köksmästare på The Place i Göteborg. Delägare 
och köksmästare på Restaurant Carl-Michael i 

Göteborg. Källarmästare på Grythyttans Gäst-
giveri. Gästköksmästare på La Festive de Lucia 
i Milano, Cape Grace Hotell i Kapstaden, Hotel 
Salzburger Hof i Bad Gastein. 
FAvoRitRätt oCh -dRyCK: Helstekt lågtem-
pererad lammytterfi lé med ragu på Karl Johan 
svamp och till det gåsleversås. Château Lafi te 
Rothschild från 1959.

Minnen oCh MenyeR

Under hösten har Ulf Wagner 
släppt boken Minnen och menyer. 
Det är en bok om den fantastiska 
matresa han gjort, fylld med spän-
nande recept och historier.

– Detta är inte en bok om mig 
som person. Det är en bok om 
min mat. Men för att man skall 
förstå hur mina idéer har utveck-
lats så bör man känna till några 
av de erfarenheter som gjort mig 
till den jag är. Som bokens titel an-
tyder vill jag inte bara peka på de 
recept som jag valt att presentera, 
utan också på den livsresa jag 
gjort och som gett mig de 
kunskaper jag har. 
Jag hop-
pas på 
en god 
läs- och 
matupp-
levelse, 
säger Ulf 
Wagner 
i boken.

gjort och som gett mig de 
kunskaper jag har. kunskaper jag har. uppfyllelse

Bilder: N
icklas Tollesson

tRedJe gÅngen gillt. Det är nu 
tredje gången som Ulf Wagner jobbar 
på Sjömagasinet, fast förstås första som 
krögare. Redan för 0 år sedan när han 
jobbade på krogen för första gången 
drömde han om att en dag ta över den.

Recept på nästa sida

tävling

Vinn Wagners överraskningsmeny 

för två personer på Sjömagasinet 

(värde 1 990 kronor)! Du kan också 

vinna Ulf Wagners bok Minnen och 

Menyer.

Svara på frågorna nedan och mejla 

in till red@fastighetssverige.se. 

Vi behöver ditt svar senast 0 april.

När fi ck Ulf Wagner sin första 

stjärna i Guide Michelin? 

1989
1990
1991

Ulf Wagner har varit med 

i VM i vin – vilken plats kom han 

på ?

Sjunde

Åttonde

Nionde

Hur många gånger har Ulf 

Wagner varit verksam på 

Sjömagasinet? 

2

4
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PRovA vin-gUide

Ulf Wagner är inte bara kock och krögare. Han är en 
mycket duktig sommelier också. Bland annat har han kom-
mit på sjunde plats i Vin-VM. Här guidar han till hur man 
korrekt går till väga när man provar vin.

Steg 1: Dofta. ”Det ska man göra innan man 
börjar rulla runt vinet.”
Steg 2: Titta. ”Man kan få fram oerhört 
mycket information om ett vin bara genom 
att betrakta det.”
Steg : Snurra runt vinet i glaset.

Steg : Smaka. ”Ta en klunk och skicka 
runt vinet i munnen så att det får 
kontakt med alla smaklökar, dra även 
in luft så att smakerna exploderar.”
Steg : Sammanfattning. ”Beskriv 
vad du kommit fram till.” 

Steg 1: Dofta.
börjar rulla runt vinet.”
Steg 2: Titta. 
mycket information om ett vin bara genom 
att betrakta det.”
Steg : Snurra runt vinet i glaset.

Steg : 
runt vinet i munnen så att det får 
kontakt med alla smaklökar, dra även 
in luft så att smakerna exploderar.”

WAgneRs sK AldJURssAll Ad 

Valfria skaldjur, ruccola-sallad, pistage nötter, 
pinjenötter, sultanrussin och knaperstekt 
fl äsk.

Wagners parmesanostdressing: 
Mixas ordentligt, så att det blir som majon-
näs. Ett ägg (hela), en msk vitvinsvinäger, 
en msk dijonsenap, en msk honung, 1,5 dl 
olivolja, 1,5 msk kycklingfond – koncentrat. 
Tillsätt sedan cirka två msk riven parmesan, 
gräslök, salt och peppar. 
Före servering: Blanda dressingen med sal-
laden samt dekorera med nötterna,  russinen 
och fl äsket.

4 port

4 bitar rimmad torsk a 140 g, 
smörstekt till 50 grader i 
centrum.

Sås:
1 dl väl reducerad fi skfond
1 dl torrt vitt vin
2 dl grädde
Koka ihop tills det är sim-
migt, smaksätt med salt 
peppar och lite pressad 
citron

Savoykålsknyte:
4 stora blad blancherad 
savoykål
100 g långkokt pillad 
oxsvans
25 g ankleverterrine
2 msk reducerad fond från 
oxsvanskoket
Blanda oxsvans med fond 
och anklever. Forma till 
fyra bollar och klä med 
savaoykålen. Linda in hårt i 

plastfi l och kyl. Före serve-
ring: mikra bollarna varma.

Puré:
200 g tärnad pumpa, rostas 
försiktigt i 50 g smör tills 
den blivit mjuk. Mixa slät 
och smaka av med salt och 
peppar.

Rätten garneras med lite 
tärnad och rostad pumpa.

CRÈMe BRUlÉe 

Bruléesmet:
5 äggulor 
 dl grädde 
1 dl mjölk 
1 urkärnad vaniljstång 
80 g socker 
Mixa alla ingredienser 
och låt vila en stund. Häll 
i fyra portionsformar. 
Baka i 100 grader 40–60 
min. låt svalna, täck med 
cassonadesocker och 
bränn med brännare.

RiMMAd toRsK Med AnKle veR oCh oXsvAns i  sAvoUK ÅlsKnyte

WAgneRs vintiPs

Hummer:
2051 Bellingham Old Orchards Chenin 
Blanc 99:.-

Torsk:
5460 Bourgogne Hautes Côtes de 
Nuits Les Dames de Vergy 129:-

Dessert:
2741 Nederburg Noble Late Harvest 
79:-

Recept Det är helt klart en 
dröm som går i uppfyllelse.



Vissa ord blir som nya när de hamnar hos oss.
Omtanke, till exempel.

Ord är som fastigheter. De nöts i takt med tid och flitigt 
bruk. Men om man förvaltar dem väl, återfår de sina 
ursprungliga värden och betydelser. Både för användarna 
och för omgivningen. 
 I över hundrafemtio år har vi ägt och förvaltat fastig- 
heter på attraktiva adresser i Stockholm. Och hela tiden 
har orden omtanke, engagemang och långsiktighet varit 
högaktuella för oss. Omtanke om våra fastigheter och 
kvarteren som omger dem. Engagemang i våra hyres-
gästers arbetsmiljö och trivsel.  

Och långsiktighet i vårt ägande, fjärran från snabba  
affärer och anonym förvaltning. 
 Detta sammantaget är det som gör oss på Bonnier 
Fastigheter unika. Som hyresgäst hos oss kan du alltid 
räkna med att vara i första rummet. Så har vi arbetat  
i över hundrafemtio år, och så ska vi fortsätta i minst  
ett sekel till. Det har du vårt ord på.
 Välkommen till Bonnier Fastigheter! 
Ring oss på 08-545 198 00 eller besök 
www.bonnierfastigheter.se

Från arbetarstadsdel till ljus och 
trevlig mötesplats med öppet torgliv, 
serveringar, butiker och attraktiva kontor. 
Hornstull är ett trivsamt stadsdels-
centrum för alla som bor, arbetar eller 
passerar här.

o m t a n k e  i  h o r n s t u l l
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gustaf hermelin om Brinova efter utköpet från börsen
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[ efter börsen av Nicklas Tollesson ]

”lättare att jobba snabbt när man 
inte behöver prata med så många”



LINDSKOG MALMSTRÖM ADVOKATBYRÅ har framgångsrikt i mer än 60 år biträtt klienter med juridisk rådgivning.  
Med det senaste i teknikväg arbetar våra advokater idag kontinuerligt med affärsrelaterade ärenden i såväl svensk  
som  internationell miljö. Kostnadseffektiv rådgivning är och förblir vår ledstjärna i dessa sammanhang. Om du vill ha  
rätt jurist vid din sida kan du med förtroende vända dig till Lindskog Malmström.

VI ARBETAR MED UPPDRAG INOM: Svensk och internationell affärsjuridik, fastighets- och miljörätt, obeståndsrätt,  
private law samt svensk och internationell skatterätt.

LÄS MER:  www.lmlaw.se 
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Vi träff as på huvudkontoret i Helsingborg. Gustaf Hermelin, 
som bor i natursköna Björkvik mellan Nyköping och Norrköping, 
brukar vara här ett par dagar i veckan, oftast måndag och tisdag.

– Det är ungefär som när jag var vd för Klövern. Trots att jag 
då bodde nära kontoret var jag sällan där mer än ett par dagar i 
veckan. Det är bättre att jag är ute i verkligheten, på byggarbets-
platser eller hos kunder och banker, säger Gustaf Hermelin.

Han visar upp en utskrift av den senaste kvartalsrapporten – lay-
outad likadant som Brinovas sista off entliga, Q2:an 2012. 

Du var börs-vd i ungefär ett decennium, på Klövern och 
 några månader med Brinova. Saknar du börsen?
– På Klövern hade vi stor nytta av börsen. Det var ett sätt att få in 
kapital och att vara på börsen var också drivande för oss i organisa-
tionen. Vi var ett elitlag, vi stod på scenen, allt vi gjorde bedömdes 
från morgon till kväll, vi drog mycket positiv energi ur det där. Det 
fi nns en stolthet i att arbeta i ett bolag som syns och hörs i media, 
det är som att spela med i ett kändislag. Om det används rätt kan 
man få ut mycket av börsen – om man inte fastnar i ett kortsiktigt 
tänkande och fokuserar för mycket på att bara vässa nyckeltalen.

– Det är klart att våra kvartalsrapporter nu kan ses som ett 
spel för gallerierna eftersom vi bara använder dem internt och 
för bankerna. Men jag tror ändå att de kan vara ett bra styrmedel 
i vår vardag.

Knappt två kvartal efter att ha lämnat börsen 
medger Gustaf Hermelin att han saknar den 
en del.
 – Vi gör fortfarande traditionella kvartals
rapporter. Jag fi lar mycket på vdordet, säger 
vd:n för Brinova, som nu är helt fokuserat på 
logistik.
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Affärsidé

Brinova ska skapa hög avkastning genom att investera i fastighetsbolag och 

enskilda fastig heter. Vinster skapas genom förvärv, förvaltning och försäljning.

koncernen i siffror
2012 2011 2012 2011 2011

jul-sep jul-sep jan-sep jan-sep jan-dec

Resultat efter finansiella poster, Mkr
67,2 15,7 253,3 229,8 246,9

Periodens resultat, Mkr

55,5 13,5 226,6 212,9 232,2

Balansomslutning, Mkr
7 409,4 6 960,6 7 409,4 6 960,6 7 087,1

Eget kapital per aktie, kr
137,4 116,2 137,4 116,2 118,8

Resultat per aktie, kr

2,1
0,4

8,8
8,0

8,8

Fastighetsintäkter, Mkr

92,8 96,5 282,6 282,7 373,8

Driftsöverskott, Mkr

59,8 60,7 179,3 179,3 225,5

Hyresvärde, Mkr 

408,8 402,3 408,8 402,3 396,3

Uthyrbar yta, tkvm

614,6 639,4 614,6 639,4 628,6

Affärsområden 2012 2011 2012 2011 2011

mkr

jul-sep jul-sep jan-sep jan-sep jan-dec

fördelning per affärsområde

fastighetsintäkter

Logistik

80,1 56,3 197,1 174,2 230,6

Bostäder/Kommersiellt

15,1 25,4 62,3 81,3 106,6

Omsorg

7,4
4,7 22,1 14,1 19,0

Projekt

-9,8 10,1
1,1 13,1 17,6

Totalt 

92,8 96,5 282,6 282,7 373,8

rörelseresultat

Logistik

91,6 49,8 170,3 139,4 174,3

Bostäder/Kommersiellt

18,3 13,3 38,3 56,0 78,9

Omsorg

6,2 13,8 45,2 21,2 25,3

Projekt

0,7
2,6

0,6
9,4

7,8

Aktieinnehav

19,2
7,3 45,0 21,1 26,3

Koncerngemensamt

-3,9 -3,3 -15,3 -17,3 -23,9

Totalt 

132,1 83,5 284,1 229,8 288,7

26,3

-23,9

288,7

2 q3 i korthet
Renodling, konsolidering och avnotering

Det har hänt mycket det senaste kvartalet i Brinova. De största förändringarna är att vi är uppköpta av Backahill 

Holding AB som just nu genomför en tvångsinlösen av de sista minoritetsaktierna samt att vi är avnoterade 

från Börsen. I samband med avnoteringen har vi även säkrat upp våra befintliga låneavtal och långsiktiga 

finansiering.

Resultatmässigt ser kvartalet bra ut och är i nivå med eller rent av bättre än de föregående  

kvartalens driftsresultat, trots renodling och försäljningar. Detta tack vare genomförande  

och färdigställande av lönsamma projekt, vilka genererar nya intäkter. 

Sett över årets första nio månader är periodens rörelseresultatet 20 procent högre än för 

motsvarande period föregående år. Överskottsgraden för perioden uppgår till 63 procent.

Brinova är inne i en fas av renodling mot logistikfastigheter, vilket redan är vårt största 

affärsområde på förvaltningssidan. Fastighetsvärdet inom affärsområdet Logistik uppgick 

till 2,9 Mdr att jämföra med 2,2 Mdr vid årsskiftet. Vi har sålt vårt bostadsinnehav i Åstorp, 

några hus inom f.d. regementsområdet i Hässleholm och vår andel av Saab-fastigheten i 

Trollhättan. Vi har även genomfört två transaktioner med Peab delägda fastigheter, genom att 

förvärva utestående 50 procent av logistikfastigheten Backa 23:5 i Göteborg samt avyttrat vårt 

50 procentiga ägande av ett markområde i Glumslöv avsett för villatomter. Vi har just nu våra 

sex omsorgsfastigheter ute till försäljning. Vi lämnar inte affärsområdet utan arbetar vidare 

med nya affärsmöjligheter där vi ser en förädlingspotential. Försäljningarna innebär 

att vi stärker upp såväl likviditet som soliditet.  Som en konsekvens av renodling 

och avnotering och för att möta framtida behov har vi påbörjat vissa 

personalneddragningar och organisationsförändringar.

Våra noterade innehav har haft en positiv utveckling under 

sensommaren och hösten, vilket även det stärker våra nyckeltal.  

Under kvartalet har vi avyttrat samtliga aktier i Klövern, men vi är 

fortsatt stora ägare i Wihlborgs, Fabege och Diös. Det ännu inte 

noterade bolaget Platzer Fastigheter i Göteborg har genomfört 

två större förvärv och kan, om allt går enligt planerna, förväntas 

komma in på Börsen inom ett par år.

På sikt kommer du med stor sannolikhet att se Brinova som ett 

rent logistikbolag. Vi är en av Sveriges största fastighetsägare 

inom logistik. Vi har långa och goda kundrelationer, ett  

attraktivt nätverk med fördjupade samarbeten i många 

kommuner och vi tittar i dagsläget på flera möjligheter  

att utöka verksamheten tillsammans med andra aktörer  

för att på så sätt bli än mer attraktiv som partner.

 Helsingborg den 26 oktober 

 
Gustaf Hermelin

VD

 vd kommentAr 3

Samtidigt ser han också stora fördelar med att inte fi nnas på börsen.
– Sedan vi lämnade börsen har vi genomgått en häftig resa. Det 

hade inte gått lika snabbt om vi hade varit kvar på börsen, det är 
helt klart. Det är lättare att jobba snabbt när man inte behöver 
prata med så många, ler Gustaf Hermelin.

sedan brinovas aktieägare hastigt minskade till två – Gus-
taf Hermelin själv och Erik Paulsson via Backahill – och försvann 
från börsens rampljus har det hänt en hel del.

Istället för att vara ett ganska spretigt bolag med fyra aff ärs-
områden inom fastighetsdelen – logistik, omsorg, bostäder/kom-
mersiellt och projekt – blir Brinova mer och mer ett renodlat 
logistikbolag.

– Logistikbenet har vuxit från 2,1 till 3,5 miljarder kronor det 
senaste året, mestadels genom att vi har färdigställt en hel del 
projekt samt köpt in helheten i sedan tidigare delägda fastigheter. 
Samtidigt har vi sålt alla omsorgsfastigheter till Lönnbacken och 
de fl esta av bostäderna och de kommersiella fastigheterna har 
vi sålt i ett antal mindre aff ärer. Vi har haft fl yt och velat sälja i 
de segment som det har gått bäst att göra aff ärer i, omsorg och 
bostäder.

– Sammantaget har vi sålt tillgångar som inte har gett så hög 
avkastning och byggt upp en mer högavkastande logistikport-
följ. Vi har fl era intressanta projekt som är i princip klara för 
infl yttning; vi har byggt för bolag inom Axfoodkoncernen i Väst-
berga, i Göteborg har vi hyrt ut ytterligare 10 000 kvadratmeter 

till DHL i Prippsfastigheten i Högsbo och 10 000 till Dagab i 
Backa och tittar på fl era nyproduktionsprojekt. Det nya Brinova 
har ett bättre driftsresultat, en mer lönsam balansräkning och en 
betydligt bättre likviditet.

I stället för en verksamhet med fyra olika aff ärsområden har 
dagens logistikbolag delats upp i tre regioner – Öresund, Göte-
borg och Stockholm/Mälardalen.

– Tidigare hanterades all för-
valtning härifrån och man fl ög till 
Stockholm. Nu har vi två personer 
på plats både i Stockholm och Göte-
borg.

I princip har Brinova tre större 
objekt kvar att sälja – en företags-
park i Kristianstad, Oxie centrum 
och det gamla regementsområdet i 
Hässleholm – innan bolaget är helt färdigt med renodlingen.

– Och så har vi några omsorgsprojekt på gång också, vars fram-
tida ägarbild är något oklar.

På aktiesidan – innehav av aktier i andra fastighetsbolag ut-
gör fortfarande ungefär halva balansräkningen – har Brinova sålt 
innehavet i Klövern och utökat i Fabege.

Varför genomför ni den här renodlingen?
– Jag brukar jämföra det med friidrott; en tiokampare i världs-
klass klarar sig bra i tiokamp. Men ska han tävla i någon av gre-

Så är det i 
aff ärer också. Ska 
man vara i topp-
klass ska man vara 
specialiserad.

inteRn. Brinovas Q-rapport, den första efter att bolaget lämnade börsen.



Gillar du läget? Låt oss lösa resten!
SveaReal äger och utvecklar fastigheter där kunskap och förståelse för kundernas behov står i centrum. Vi erbjuder 
kommersiella fastigheter för kontor, logistik, lager och industri på tillväxtorter i södra och mellersta Sverige. SveaReals 
framgång bygger på nära kundrelationer, medarbetarnas engagemang, kunskap om kundernas behov samt vår 
förmåga att utveckla fastigheternas möjligheter.

www.sveareal.com Våra fastigheter – dina möjligheter

BRinovAs väg FR Ån BÖRsen

Augusti 2011: Gustaf Hermelin presenteras 
som ny vd för Brinova.

Januari 2012: Gustaf Hermelin tillträder.

Maj 2012: Backahill Holding (som ägs till 91 
procent av Backahill som Erik Paulsson helä-
ger och till 9 procent av Gustaf Hermelin) läg-
ger ett budpliktsbud på Brinova. Detta sedan 
interna transaktioner inom familjen Paulsson 
gjort att Backahill innehar 5 procent av 
kapitalet och 67 procent av rösterna i Brinova. 
Budet uppgår till 105 kronor, en premie på 1,5 
procent jämfört med snittet av de senaste tio 
dagarnas betalkurser. Paulssonkontrollerade 
Peab accepterar budet.

September: Backahill Holding kontrollerar 
98,5 procent av kapitalet och 99 procent av 
rösterna och påkallar tvångsinlösen av reste-
rande aktier. Brinova avnoteras.



narna mot en som är specialiserad 
är han chanslös. Så är det i aff ärer 
också. Ska man vara i toppklass ska 
man vara specialiserad. Vi har för-
utsättningarna för att vara i absolut 
toppklass när det gäller logistik, där-
för ska vi satsa på det.

Gustaf Hermelin tillträdde som 
vd på Brinova 1 januari 2012. Fem 
månader senare kom budet från 
Backahill Holding (som Hermelin 
äger nio procent och Erik Paulsson 
91 procent av). I slutet av september 
försvann Brinova från börsen.

Var detta er tanke hela tiden från 
att du rekryterades?
– Nja, det var det nog inte. Däre-
mot var det tveksamt om Brinova 
långsiktigt skulle vara ett börsbo-
lag. Halva Brinova var ett spretigt 
fastighetsbolag och halva bolaget 
ett investmentbolag. Varför skulle 
man köpa Brinovaaktier istället för 
att köpa Fabege eller Wihlborgs di-

rekt? Dessutom var aktien en av börsens mest illikvida, eftersom 
storägarna var så dominanta. Börsen är bra som språngbräda för 
expansiva företag som vill få in nytt kapital, men det fanns inga 
sådana planer för Brinova. Så att någonting skulle hända var väl 
ganska klart, likaså att jag ville in som ägare. Jag tycker om att 
vara med och riskera.

Budet innebar i princip ingen premie för övriga aktieägare, 
ändå fi ck ni igenom det. Det gick lättare än ni trodde?
– Ja. Det gjorde det. Samtidigt ska man tänka på att det var 
tuff a tider. Börsen var tjurig, bankerna var tröga och vi hade 
en aktie som var illikvid. Satt du med en stor post var den svår 
att komma ur. Under de sista månaderna före budet var kursen 
sällan över 90 kronor. Sedan är Sverige ett litet land att göra 
sådana här aff ärer i, så det spreds rykten som drog upp kursen 
vilket möjligen gjorde att en del tyckte att budet på 105 kronor 
var för lågt.

Aktiespararna menade att det var alldeles för lågt, med 
 tanke på att substansvärdet låg på 120 kronor?
– Det var rabatt på de fl esta fastighetsbolagen då. Och var vi 
ett fastighetsbolag eller ett investmentbolag? Investmentbolagen 
hade rabatter på 25–30 procent och sett till det var budet till och 
med bra betalt.

Siktet är nu inställt på att växa som logistikbolag. Och att 
komma tillbaka till börsen kan vara ett bra sätt att göra det på.

– Vi kan växa organiskt med 200–300 miljoner kronor per år, 
genom att bygga nytt, vi har en hel del byggbar mark med attraktiva 
lägen. Men vi kanske vill växa med en miljard per år, och då behövs 
det mer eget kapital. Antingen kan vi ta in en stor fond som deläga-
re eller gå till börsen.

Hur ser Brinova ut 
om fem år?
– Jag tror själv att det 
fi nns utrymme för ett 
logistikbolag med tio 
miljarder i balansräk-
ningen. Vi sa ungefär samma sak om Klövern – vi hade en miljard 
och skulle ha tio miljarder över en femårsperiod, jag tror det kan 
gå här också. Ett område som är väldigt intressant är det här med 
kombiterminaler. Vi ser på kontinenten att tågen får allt större 
betydelse och så blir det nog här också. Kombiterminaler i anlut-
ning till logistikcentrum är väldigt intressanta.

samtidigt som gustaf hermelin ser stora tillväxtmöjlig-
heter betonar han vikten av att skynda långsamt.

– Varför ska man alltid ha så bråttom? Jag tror att fastighets-
branschen hade mått bra av att inte låna upp till sista kronan hela 
tiden, det räcker med 60–70 procent. Är man lite försiktig och inte 
stretchar nyckeltalen allt man kan så är fastigheter den säkraste 
verksamheten på jorden. Jag är uppvuxen på en gård och min far 
sa när jag var liten att ”en gård kan aldrig gå i konkurs – om du 
inte belånar den”. Även om du glömmer att odla, så växer det sly 
som blir till skog som du kan avverka. På samma sätt fi nns det en 
enorm kraft i ett fastighetsbolags balansräkning – tillgångarna står 
i många år, och ett långt hyreskontrakt innebär säkra pengar in un-
der ett antal år. Det är inte som Nokia, som har produktcykler på 
sex månader och som måste sälja av sin senaste modell. Rätt han-
terad borde en fastighetsaktie vara världens bästa doppresent.  

Vi har haft fl yt och velat 
sälja i de segment som det har 
gått bäst att göra aff ärer i, 
omsorg och bostäder.

ÅKeR sKRidsKoR
Namn: Gustaf Hermelin.
Född: 1956.
Bor: I Björkvik, vid sjön Ynga-
ren, mellan Nyköping och 
Norrköping. ”Jag ser till att det 
fi nns en åkbar skridsko-oval 
på runt en kilometer på sjön. 
Jag var ute senast i går och 
plogade och åkte ungefär 
en mil.”
Familj: Fru och tre barn, 16, 14 
och 1 år gamla.
Bakgrund: Vd på Strömfastig-
heter i Norrköping 2001–2002, 
Klövern 2002–2011, Brinova 
från 2012.
Fritidsintressen: ”Jakt, jord-
bruk, familj och att röra mig i 
naturen.” 
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lokaler och bostäder i  attraktiva lägen 
ÄGER,  F Ö r v a l t a r  O C H  U t v e c k l a r



Han tillträdde sin nya tjänst i mitten av januari.
– Jag har fått en väldigt positiv första känsla. Det är ett bra 

kollektiv, med unga hungriga medarbetare. Det är en spännande 
resa vi ska göra ihop, säger Ulf Attebrant.
Basale Sverige förvaltar i dag cirka 450 000 kvadratmeter, mesta-
dels kontor, i Stockholm. De största uppdragsgivarna är Sveareal, 
S:t Erik Markutveckling och Afa Fastigheter.

– Vår ambition är att fördubbla den förvaltade ytan, och då är 
vi nästan uppe i en miljon kvadratmeter. Det handlar både om att 
växa med kunderna och om att förvärva eller söka partnerskap 
med andra aktörer på andra geografiska områden.
Ulf Attebrant har arbetat inom fastighetsbranschen i över 25 år, 
på flera svenska börsnoterade bolag och i fem år var han Sverige-
chef för Citycon.

Citycon äger köpcentrum och är börsnoterat i Finland, Basa-
le är ett norskägt förvaltningsbolag, finns det några likheter 
mellan bolagen?
– Likheterna är att inget av bolagen har Sverige som sin huvud-
marknad. Samtidigt skulle jag vilja säga att Sverige är mer kon-
kurrensutsatt än både Norge och Finland, Sverige är en tuffare 
och därför mer professionell marknad. För Basales del går det 

lättare att göra affärer på hemmamarknaden i Norge än i Sverige 
och det är högre marginaler där.

– Det är betydligt fler likheter än skillnader mellan de olika 
länderna, fördelen med Norge är ju att man i princip inte har 
någon språkbarriär alls.

Varför slutade du på Citycon i slutet av 2011?
– Efter fem stimulerande och utvecklande år kände jag att jag 
hade gjort mitt på Citycon. Bolaget är börsnoterat i Finland, men 
har aktiva ägare med bakgrund i de amerikanska och israeliska 
marknaderna, något som har bidragit till en stark utveckling av 
verksamheten. Det var högt tryck hela tiden och efter fem år 
kände jag att jag var färdig och kunde lämna bolaget med hög-
buret huvud.

Vad tycker du om Citycons utveckling sedan dess, med köpet 
av Kista Galleria?
– Ja, nu lyckades man, det var tredje gången gillt. Vi var på väg 
två gånger på min tid, men konjunktur och ränteläget gjorde att 
det var svårt att få till en rimlig finansiering. Nu har man en stark 
partner i kandadensiska CPPIB och det känns som att Citycon 
är på rätt väg organisatoriskt.

[ Karriär av Nicklas Tollesson ]

Björn Andersson tillträder i 
maj vd-posten på Atlasmuren, 
som är moderbolag för det 
familjeägda fastighetsbe-
stånd som har sina rötter i AB 
Byggplanering Ragnar Wale & 
Co. Bolaget siktar på att växa i 
norra Storstockholm.

Björn Andersson har varit vd 
i Tyresö Bostäder sedan 2004 

och samtidigt näringslivschef i Tyresö sedan 2008.
Björn Andersson efterträder Carl Wale.

Björn Andersson
Vd, Atlasmuren

Bild: A
tlasm

uren

Ulrica Blomqvist efterträder i 
april Göran Olsson som vd på 
Bostadsrätterna (före detta bo-
stadsrättsorganisationen SBC).

Blomqvist är i dag juridikchef 
på SBC Sveriges Bostadsrätts-
centrum AB, där hon varit i 
drygt fyra år och dessförinnan 
kommer hon från Riksbyggen.

Ulrika Blomqvist
Vd, Bostadsrätterna

Bild: Christoffer Edling

Pernilla Arnrud har börjat på 
IPD:s nordiska client manage-
ment-team.

Hon har varit research-chef 
på CBRE i sex år. Innan dess 
arbetade Arnrud Melin i sju år 
som analysansvarig på Strateg 
fastighetskonsult. 

Hon kommer nu att arbeta 
med IPD:s portföljanalys och 

blir kundansvarig för kommersiella fastighetsföretag i 
Sverige. 

Pernilla Arnrud Melin
Kund- och portföljanalysansvarig, IPD Norden

Bild: CBRE

Ulf Attebrant är tillbaka i hetluften, som vd för förvaltningsbolaget Basale Sverige.
 – Jag har gjort det mesta inom fastighetsbranschen, men kände att det här är 
en del av branschen  som jag inte jobbat i och som skulle vara intressant att vara 
med och utveckla. Tillsammans med Basales tillväxtambitioner var det en lock
ande utmaning, säger han.

Rutinerad vd för växande   Basale
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Robert de la Motte är ny uthyr-
ningschef på Ica Fastigheter. 

Närmast kommer han från 
Plan där han har arbetat som 
corporate relations manager. 

Robert de la Motte har 
tidigare arbetat som aff ärsut-
vecklare på Atrium Ljungberg 
och med fl era olika roller på 
Scandinavian Service Partner. 

Inom Ica Fastigheter Sverige kommer han främst arbeta 
med externa hyresgästrelationer och vara med och 
utveckla nya och befi ntliga handelsplatser. 

Robert de la Motte 
Uthyrningschef, Ica Fastigheter

Lennart Weiss har tillträtt en 
nyinrättad tjänst som kom-
mersiell direktör med särskilda 
uppgifter inom överordnad 
aff ärsstrategi, varumärke och 
samhällskontakter på Veidekke.

Lennart Weiss har sedan 
2008 varit vd för NAI Svefa och 
där genomfört ett omfattande 
förändringsarbete.

Dessförinnan var han chef för kommunikation och 
aff ärsstöd inom Veidekke Bostad.

lennart Weiss
Kommersiell direktör, Veidekke

Bild: Pixprovider

Fredrik Törnqvist efterträder 
Hans Lander som vd på Linkö-
pings kommunala bostadsbo-
lag Stångåstaden. Lander blir 
vd för Linköpings stadshus.

Fredrik Törnqvist har arbetat 
inom bostadsbranschen i över 
20 år. Han har sedan 1998 arbe-
tat på Mimer i Västerås, sedan 
2007 som vd.

Fredrik Törnqvist tillträder den 1 juni. Till dess kommer 
nuvarande vice vd Dan Stenberg vara tillförordnad vd på 
Stångåstaden.

Fredrik törnqvist
Vd, Stångåstaden

Bild: Stångåstaden

Bild: Ica Fastigheter

Rutinerad vd för växande   Basale

Bild: Tommy Jansson   

tillBAKA. Ulf Attebrant 
var i fem år Sverigechef för 
fi nska Citycon. Efter några 
månaders ledighet och 
ett försök med egen asset 
management-verksamhet är 
han nu vd för Basale Sverige.

Vad har du gjort sedan du lämnade Citycon?
– Först tog jag fem månaders full ledighet, vilade upp mig efter 
en hektisk period och byggde lite i trädgården. Jag är glad över 
att ha fått tillfälle till en sådan period i livet, det är något som jag 
tror att de fl esta hade mått bra av.

– Sedan tog jag tag i det jag hade tänkt göra, en egen låda 
inom asset management. Men av två skäl blev det en ganska kort 
period; för det första var tajmingen inte så lyckad, det var ganska 
dåligt drag i marknaden och för det andra saknade jag att jobba 
tillsammans med andra. Att påverkas av andra personer och att 
bara höra surret på en arbetsplats visade sig vara viktigare för mig 
än jag hade trott. När jag fi ck erbjudandet om Basale var det en 
förlängning på asset management-tanken som jag var inne på. 
Jag har gjort det mesta inom branschen, men inte förvaltat och 
utvecklat på uppdrag från andra ägare.

Avslutningsvis, hur ser Basale ut om fem år?
– I dag är Basale ett av Nordens största bolag inom förvaltning, 
men med stort fokus på Norge. Om fem år ska vi också vara bland 
de tre, fyra, fem största i Sverige. Vi ska också vara ett riktigt 
nordiskt bolag och ha expanderat till Finland och Danmark.  

Åttonde vätteRnRUndAn i ÅR
Namn: Ulf Attebrant.
Ålder: 49 år.
Bor: Enskede.
Familj: Fru och tre barn.
Tidigare arbetsgivare: BGB, Niab Partners, Fabege, Näckebro, Drott 
(dåvarande Fabege köptes upp av Näckebro, som in sin tur köptes upp 
av Drott), Atrium Ljungberg och Citycon.
Fritidsintressen: ”Landsvägscykling, jag ska köra min åttonde Vättern-
runda i år, hoppas på runt tio timmar. Annars är det familjen och att ta 
hand om huset och fritidshuset. Jag är lite av en fastighetsskötare på 
min lediga tid.”
Läser: ”Mycket och brett. Just nu Fredrik Lindström och den kinesiske 
Nobelpristagaren (Mo Yan).
Lyssnar på: ”Allt från klassisk 50- och 60-talsjazz till hårdrock.”
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[ Branschens största aff ärer av Eddie Ekberg ]

Vad säger det dig att ni toppar listan?
– Två saker. Det ena är att det främst varit institutioner, liksom vi, 
som varit aktiva. Det hänger förstås ihop med att det är en ganska 
tuff  kreditmarknad och vi är kapitalstarka. Det andra är att vi är väl-
digt glada över att vi nu äger Hemsö, vilket är ett mycket bra fastig-
hetsbolag med exponering mot fastigheter med stabil intjäning.

Hur var transaktionsåret 2012, tycker du?
– Det var ett ganska begränsat internationellt intresse för fastig-
hetsinvesteringar i Sverige. Det hör förstås ihop med konjunktu-
ren och kreditmarknaden. 

Vilken var er bästa aff är 2012?
– Vi äger ju 25 procent av Vasakronan som har kontorsfastigheter 
som främsta tillgångsslag. Det innebär en något högre volatilitet 
och risk. Så vi har letat efter en placering som balanserar den 
risken. Vi har tittat på bostäder, men när Hemsö-aff ären yppade 
sig gav det en intressant möjlighet eftersom just den typen av 
infrastrukturfastigheter passar perfekt som komplement till vårt 
innehav i Vasakronan. 

Hur ser er transaktionsfi losofi  ut?
– Vi utgår alltid från tre kriterier, vad vi än gör: risk, förväntad 
avkastning och kostnad. Vi är alltid intresserade av att titta på vad 
som fi nns på marknaden, men det är inte så ofta det dyker upp 
något som passar in för oss som ägare. 

Hur tror du att transaktionsåret 201 blir för er del?
– Det beror på vad som dyker upp på marknaden. Vi tittar hela 
tiden. Vi kan också växa inom befi ntliga bolag. Nu, i och med att 
vi blir helägare av Hemsö, så ska vi tänka igenom strategin där. 
Vi tvingar oss aldrig till en aff är, vi har ingen särskild målsättning 
gällande volym eller geografi  utan tittar på aff ärer som dyker upp 
och utvärderar om de passar in i vår totalportfölj.  

frågor till Kerstin Hessius, vd på Tredje APfonden som toppar listan 
över 2012 års största nettoköpare. AP3 köpte i december resterande 
0 procent av Hemsö, en aff är värd drygt elva miljarder kronor. 
dessutom köpte man bostadsfastigheter i Tyskland i februari till ett 
värde av drygt fyra miljarder kronor.



Vi är alltid intresserade av att titta 
på vad som fi nns på marknaden.

ÅKeR l ängdsKidoR

Namn: Kerstin Hessius.
Ålder: 54 år.
Familj: Man och två barn.
Bor: I centrala Stockholm.
Styrelseuppdrag: Ledamot 
i Vasakronan och Hemsö. 
Ledamot i Öresundskon-
sortiet och Arlandabanan 
Infrastructure AB.
Fritid: Stort kulturintresse, 
bland annat konst, teater 
och fi lm. Gillar att 
åka längdskidor och 
har ett rikt socialt 
umgänge.

Bild: Peter Phillips
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Topp  nettoköpare under 

 TREdJE AP-FONdEN
Vd: Kerstin Hessius. 
Volym: 10,4 miljarder kronor.
Den största fastighetsaff ären 2012 stod Tredje AP-
fonden för genom förvärvet av resterande 50 procent 
av aktierna i Hemsö för drygt elva miljarder kronor. 
I samband med  aff ären tecknade säljaren Kungsleden 
och Hemsö ett avtal som gick ut på att Kungsleden 
förvärvade 15 fastigheter för 1,6 miljarder kronor. 

Utöver investeringen i Hemsö har Tredje AP-fonden även genomfört en 
betydande investering i tyska bostadsfastigheter under 2012. 

 WIllHEm 
Vd: Mikael Granath. 
Volym: 5,2 miljarder kronor.
Under 2012 fortsatte Willhem att växa genom ett fl ertal förvärv. I 

mars förvärvades dels ett bostadsbestånd från Peab på fem olika orter för 640 
miljoner kronor och dels ett bostadsbestånd i Stockholmsområdet från Famil-
jebostäder för 1 46 miljoner kronor. I oktober förvärvades ett bostadsbestånd 
i Karlstad, Linköping och Västerås från Akelius Fastigheter och Apartment 
Bostad för 2,4 miljarder kronor.

 KlÖVERN
Vd: Rutger Arnhult. 
Volym: 7,1 miljarder kronor.
Ett fl ertal förvärv, där uppköpet av Dagon var det största, 
resulterade i en andraplats på 2012 års lista. Övertagandet av 

Dagon som slutfördes under våren ökade väsentligt Klöverns fastighetsvärde. 
Under 2012 tog även Klövern fl era chanser att förvärva fastigheter från pres-
sade säljare, och gjorde därmed goda aff ärer enligt bolaget själva. Emitterade 
obligationslån var en viktig förutsättning för att göra dessa aff ärer möjliga.

THE CARlYlE GROUP
Vd (Sverige): Thomas Lindström. 
Volym: ,0 miljarder kronor.

The Carlyle Group, en av världens största fondförvaltare med över 150 mil-
jarder US-dollar i förvaltat kapital, förvärvade Nacka Strand från Vasakronan 
i januari 2012. Området som varit i Vasakronans ägo i 20 år såldes för nära  
miljarder i en transaktion som skedde ”off -market”. 

HUmlEGÅRdEN
Vd: Per-Arne Rudbert. 
Volym: 2,9 miljarder kronor.

Humlegården svarade för en av 2012 års enskilt största aff ärer då sex fastighe-
ter i Solna och Sundbyberg förvärvades från Länsförsäkringar Liv i en delvis 
intern aff är för knappt 4 miljarder kronor. En av fastigheterna i Sundbyberg 
är Cirkusängen 6 på vilken Humlegården just nu uppför Swedbanks nya 
huvudkontor. 

AFA FASTIGHETER
Vd: Tomas Ingemarsson. 
Volym: 2,8 miljarder kronor.

AFA Fastigheter återfanns på köpsidan i tre aff ärer 2012. I mars förvärvades 
kontorsfastigheten Lönnen 25 belägen på Sturegatan i centrala Stockholm 
från Länsförsäkringar Liv för cirka 400 miljoner kronor. I juni kommunicerades 
att bolaget förvärvat hotell- och kongressdelen av Malmö Kongress, Konsert 
och Hotell från Skanska för cirka 900 miljoner kronor. 

SVEAREAl
Vd: Claes Malmkvist. 
Volym: 2,6 miljarder kronor.

Under december meddelades att Sveareal förvärvat Fortin AS svenska 
bestånd bestående av fem fastigheter i Stockholmsområdet, varav huvud-
delen utgörs av kontorsfastigheter i Kista. Fortin, huvudägare i Sveareal, har 
under 2012 ökat sin ägarandel i Sveareal från 40 procent till 78 procent, vilket 
uppnåddes genom transaktionen. 

FOlKSAm
Fastighetsdirektör: Torbjörn Wiberg. 
Volym: 2,6 miljarder kronor.

Folksam förvärvade Kungsbrohuset i april 2012 från Jernhusen för cirka 2,1 mil-
jarder kronor, motsvarande cirka 80 000 kronor per kvadratmeter. Fastigheten 
är belägen i västra delen av Stockholm CBD, även kallat Västra City. 

CIT YCON
Koncernchef: Marcel Kokkeel. 
Volym: 2,5 miljarder kronor.

I december 2012 kommunicerades att fi nska Citycon och kanadensiska Canada 
Pension Plan Investment Board förvärvat Kista Galleria från DNB Livsforsikring 
ASA som ingår i DNB Group. Köparna, som kommer att äga 50 procent var-
dera, betalade totalt cirka 4,6 miljarder kronor för Kista Galleria. 

CANAdA PENSION PlAN
INVESTmENT BOARd

Vd: Mark Wiseman. 
Volym: 2, miljarder kronor.
Bolagets insteg på den svenska fastighetsmarknaden, genom förvärvet av 50 
procent i Kista Galleria, resulterade i en total köpeskilling som är den högsta 
någonsin i Sverige som erlagts för en enskild fastighet. 

Källa: Newsec














stÖRstA AFFäRen. Den största aff ären 2012 stod 
AP för när man köpte resterande 50 procent av Hemsö. 
Här syns en av fastigheterna som ingick i aff ären.

Bild: H
em

sö
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 års  största transaktioner

TREdJE AP-FONdEN ENSAm 
ÄGARE TIll HEmSÖ

När Kungsleden, som ett led i fokuseringen av aff ärsverksamheten mot hel-
ägda fastigheter i tillväxtregioner i Sverige, valde att avyttra sin 50-procentiga 
andel av Hemsö tog Tredje AP-fonden tillfället i akt och förvärvade aktierna. 
Aff ären var den största som skedde under 2012 och uppgick till drygt elva 
miljarder kronor. I samband med aff ären tecknade säljaren Kungsleden och 
Hemsö ett avtal som gick ut på att Kungsleden förvärvade 15 fastigheter för 1,6 
miljarder kronor.

KlÖVERN KÖPTE UT dAGON 
FRÅN BÖRSEN

Genom aktieuppköp kunde Klövern under våren 2012 lägga beslag på det 
börsnoterade fastighetsbolaget Dagon. Förvärvet ökade Klöverns fastig-
hetsvärde med närmare sex miljarder kronor och i ett slag etablerades 
bolaget på ett fl ertal nya orter. Dagon bestod vid förvärvstillfället av 124 
fastigheter med en sammanlagd uthyrningsbar yta om 818 000 kvadrat-
meter.

STORAFFÄR INOm RETAIl 
AVSlUTAdE 2012

I december 2012 kommunicerades att fi nska Citycon och kanadensiska Canada 
Pension Plan Investment Board förvärvat Kista Galleria från DNB Livsforsikring 
ASA som ingår i DNB Group. Köparna, som kommer äga 50 procent vardera, 
betalade totalt cirka 4,6 miljarder kronor för Kista Galleria. Norska försäkrings-
bolaget Vital Forsikring ASA (DNB) förvärvade i september 2005 tyska IBI Real 
Estates 50-procentiga andel i Kista Galleria. I oktober 2010 blev det norska 
bolaget helägare genom att förvärva även Länsförsäkringar Livs resterande 50 
procent.

HUmlEGÅRdEN VÄXTE GENOm 
EN dElVIS INTERN AFFÄR

Humlegården svarade för en av 2012 års enskilt största aff ärer då sex fastighe-
ter i Solna och Sundbyberg förvärvades från Länsförsäkringar Liv i en delvis 
intern aff är för knappt fyra miljarder kronor. En av fastigheterna i Sundbyberg 
är Cirkusängen 6 på vilken Humlegården just nu uppför Swedbanks nya hu-
vudkontor. Tre av de fyra Solnafastigheterna är belägna i Solna Strand medan 
den fj ärde fastigheten är belägen i anslutning till Solna Business Park och är 
känd under namnet Stora Blå.

THE CARlYlE GROUP GENOm-
FÖRdE STORT FÖRVÄRV

The Carlyle Group, en av världens största fondförvaltare med över 150 miljar-
der US-dollar i förvaltat kapital, förvärvade Nacka Strand från Vasakronan i 
januari 2012. Området, som varit i Vasakronans ägo i 20 år, såldes för nära tre 
miljarder i en transaktion som skedde ”off -market”. Nacka Strand omfattar 
cirka 250 000 kvadratmeter varav omkring 80 procent är uthyrningsbar yta 
och 20 procent garage. Den uthyrningsbara ytan består till största delen av 
kontor, men även bostäder, skola, hotell och konferenslokaler. Vid försäljnings-
tillfället var vakansen betydande i kontorsbeståndet.

SVEAREAl FÖRVÄRVAdE 
FASTIGHETER FRÅN 
HUVUdÄGAREN

I december 2012 kommunicerades att Sveareal förvärvat Fortin AS svenska 
bestånd bestående av fem fastigheter i Stockholmsområdet, varav huvud-
delen utgörs av kontorsfastigheter i Kista. Fortin, huvudägare i Sveareal, har 
under 2012 ökat sin ägarandel i Sveareal från 40 procent till 78 procent, vilket 
uppnåddes genom transaktionen. Aff ären innebar att Sveareals fastighets-
bestånd ökade från 705 000 kvadratmeter till 850 000 kvadratmeter, vilket ger 
ett totalt marknadsvärde om sju miljarder kronor.

WIllHEm STOd FÖR Y T TER-
lIGARE EN BOSTAdSAFFÄR

I oktober 2012 förvärvade Willhem 46 fastigheter om totalt 194 000 kvadrat-
meter av Akelius och Apartment Bostad. Det underliggande fastighetsvärdet 
uppgick till 2,4 miljarder kronor. Totalt innehöll aff ären 2 6 hyreslägenheter 
belägna i Karlstad, Linköping och Västerås. I Karlstad och Linköping komplet-
terar lägenheterna Willhems befi ntliga bestånd. Akelius syfte med försälj-
ningen var att satsa på befi ntligt bestånd genom renovering av fastigheter 
från miljonprogrammet.

GlITNIR BlEV ÄGARE TIll 
STORT FASTIGHETSBESTÅNd 

Isländska Glitnir Banks Luxemburgbaserade dotterbolag Glitnir Bank Luxem-
bourg tog i mars 2012 över Bovista Invest från det danska bolaget Centerplan 
Nordic A/S i syfte att säkra lån utgivna till det konkursade danska företaget. 
Därigenom blev banken ägare till en fastighetsportfölj om 70 000 kvadrat-
meter innehållande i huvudsak bostadsfastigheter i södra Sverige. Transaktio-
nen omfattade 2, miljarder i lån och eget kapital.

VASAKRONAN VÄXlAdE 
UPP I GÖTEBORG

I februari 2012 kommunicerades att Vasakronan förvärvat en fastighetsportfölj 
innehållande tolv centralt belägna fastigheter om drygt 92 000 kvadratmeter 
från Diligentia för 2,15 miljarder kronor. Fastighetsportföljen består av 80 
procent kontor och 20 procent butiker. Exempel på fastigheter som ingick i 
 aff ären är Gårda Business Center, Åhlénshuset och delar av Nordstan. I och 
med förvärvet blev Vasakronan största aktören både inom kontor och city-
handel i Göteborg.

FOlKSAm FÖRVÄRVAdE 
PRESTIGEFASTIGHET

I april 2012 förvärvade Folksam Kungsbrohuset vilket stod färdigt 2010 
och omfattar 26 400 kvadratmeter, en av profi lbyggnaderna i det så 
kallade Västra City kring Stockholms Centralstation. Säljaren Jernhusen 
erhöll en köpeskilling om cirka 2,1 miljard kronor (cirka 80 000 kronor 
per  kvadratmeter). Fastigheten var vid förvärvstillfället fullt 
uthyrt med Schibstedkoncernen, som samlat fl era av sina 
redaktioner i byggnaden, som största hyresgäst.



















Källa: Newsec
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Största  transaktionerna 

Sammanställningen avser transaktioner ≥ 100 MSEK

topp tre stockholm 

1
2
3

Köpare säljare objekt Pris Mkr Kommentar

Citycon och Canada Pension 
Plan Investment Board

DNB Livsforsikring 
ASA 

Genom ett joint venture förvärvades Kista Galleria i årets 
största retailaff är.

4 600

Humlegården Fastigheter Länsförsäkringar Liv Sex fastigheter i Solna och Sundbyberg förvärvades i en 
delvis intern aff är.

4 000 Uppskattad köpeskilling.

The Carlyle Group Vasakronan Efter 20 år i Vasakronans ägo förvärvade the Carlyle Group 
Nacka Strand.

2 950

topp tre göteborg 

1
2
3

Köpare säljare objekt Pris Mkr Kommentar

Vasakronan Diligentia Förvärvet bestod till största del av kontorsfastigheter i 
centrala Göteborg. 

2 150

Hufvudstaden AMF Fastigheter Förvärvet avsåg en kontors- och handelsfastighet i Nord-
stan.

1 265

Platzer Wallenstam Förvärvet avsåg sex kommersiella fastigheter belägna i 
Göteborg ytterstad.

950

topp tre Malmö 

1
2
3

Köpare säljare objekt Pris Mkr Kommentar

Vasakronan NCC Vasakronan tog kontrollen över Triangeln genom att för-
värva NCCs del av projektet.

1 195

Grosvenor Fund Manage-
ment m fl 

Eurocommercial Eurocommercial förvärvade Burlöv Center, beläget mellan 
Lund och Malmö.

1 158

AFA Fastigheter Skanska Förvärvet avsåg hotell- och kongressdelen av Malmö Kon-
gress, Konsert och Hotell.

900

Köpare säljare objekt Pris Mkr Kommentar

Tredje AP-fonden Kungsleden Tredje AP-fonden förvärvade resterande 50 procent av 
fastighetsbolaget Hemsö.

11 200 Uppskattad köpeskilling.

Klövern Dagons aktieägare Genom aktieuppköp förvärvades det börsnoterade fastig-
hetsbolaget Dagon.

5 760

Citycon och Canada Pen-
sion Plan Investment Board 

DNB Livsforsikring 
ASA 

Genom ett joint venture förvärvades Kista Galleria i årets 
största retailaff är.

4 600

Humlegården Fastigheter Länsförsäkringar Liv Sex fastigheter i Solna och Sundbyberg förvärvades i en 
delvis intern aff är.

4 000 Uppskattad köpeskilling.

The Carlyle Group Vasakronan Efter 20 år i Vasakronans ägo förvärvade the Carlyle Group 
Nacka Strand.

2 950

Sveareal Fortin AS Sveareal förvärvade Fortin AS svenska bestånd bestående 
av fem fastigheter.

2 600

Willhem Akelius och Apart-
ment Bostad

Drygt 2 600 lägenheter i Karlstad, Linköping och Västerås 
ingick i förvärvet.

2 400

Glitnir Bank Luxemburg Centerplan Nordic 
A/S (i konkurs)

Glitnir Bank Luxembourg tog över Bovista Invest i syfte att 
säkra lån. 

2 00

Vasakronan Diligentia Förvärvet bestod till största del av kontorsfastigheter i 
centrala Göteborg. 

2 150

Folksam Jernhusen Folksam förvärvade nyproducerade Kungsbrohuset beläget 
i Stockholm CBD. 

2 100 Uppskattad köpeskilling.

1
2
3
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dlanordic.se/overens

”
vad ligger bakom en lyckad affär?

I fastighetsgruppen har vi kontakt med arkitekter, ingenjörer och besiktningsmän. Det gäller  
att vi förstår klientens verk samhet. För mig är det en fördel att jag har sprungit på byggen som 

liten, hela familjen är i branschen. Även som jurist måste du kunna se skillnad på skruv och mutter.”

Jessica Karlsson, advokat, Fastighetsgruppen

Affärsjurister som gör det  
lättare att komma överens



GÄSTSKRIBENT: ARKiteKtKoMMentARen
nAMn: Peter Ullstad.
 ÅldeR: 45 år.
titel: Grundare av Codesign. 
PÅ Codesign sedAn: 16 år.
FRitid: Champagne.

Bild: Codesign

Jag tror att den enda kraft som är beständig för att fortsätta 
 komma upp ur sänghalmen är passionen för det vi arbetar med. 
När lusten lämnar oss återstår bara arbete och utbetalning den 

25:e. Vi måste kräva mer av oss själva och dem vi arbetar med. 
Vardagslivets logistikpussel liknar yrkeslivets. Vi försöker 

lösa problem och riskeliminera. Men vilka relationer överlever 
problemlösning och riskeliminering som enda ingrediens? Vår 
 exi stens behöver passion i alla relationer. Mellan alla människor 
vi samverkar med. Att nöja sig med mindre blir att leva mindre. 

hur vi hanterar det i vårt privatliv är just privat men 
när vi tillämpar det i yrkeslivet, bland våra kollegor och kunder, 
har vi ett val. Går vi till vårt arbete för att komma så enkelt undan 

”vi odlar en kultur 
av slalomspecialister”
Peter Ullstad om vikten av passion och transparens 
inom inredning och bygg
Varför går vi upp på måndag morgon? Vad 
händer när klockan ringer? Är det måndags
mötet som ger oss energi eller är det en häg
rande löneutbetalning som får oss att kasta 
benen över sängkanten?

lUstFyllt. Peter Ullstad på Codesign menar att lustkänslan är, eller åtminstone borde vara, central när man skapar miljöer där folk ska vistas 
hela dagarna. Ett exempel på en lustfylld miljö är Stadsmissionens skola i Liljeholmen som Codesign blev nominerade till Guldstolen för.

Bilder: Brendan Austin
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For more information, please visit our website: www.mipim.com

BUILDING TOMORROW’S WORLD

The world’s property market for more than 20 years

12 - 15 MARCH

2013
Palais des Festivals
Cannes, France
mipim.com

INVESTING IN 
REal EstatE ?

???????
Meet the right business partners among 4,100 investors and 4,000 developers

Gain industry expertise thanks to more than 60 conferences with 200+ senior industry speakers

Find the best solutions to increase the value of your property asset at the MIPIM Innovation Forum

Experience our brand new Logistics Pavilion, the perfect hub for industrial and logistics opportunities

Discover Turkey, MIPIM 2013 Country of Honour, through a special programme of events in a 
dedicated Pavilion

MIPIM, THE EXCLUSIVE EVENT FOR REAL ESTATE PROFESSIONALS

Exhibition surface
Delegates
Exhibiting Companies
CEO & Chairmen
Key Political Leaders
Countries 
Conferences

18,860 m2

19,400
1,860
1,600

220
83 
60

MIPIM brings together the most influential players from 
all international property sectors, offering unrivalled 
access to the greatest number of development projects 
and sources of capital worldwide.

 REGISTER NOW
ConTaCT: LaurIannE DICECCa

+33 (0) 1 79 71 95 94 
laurianne.dicecca@reedmidem.com

240-285 MIPIM GEN Laurianne.indd   1 04/12/12   11:14



Organisationer består av män
niskor med olika sorters behov. 
dessa behov tar vi fasta på i 
våra uppdrag. Vi är övertygade 
om att samverkan ger det bästa 

resultatet. därför sker våra projekt 
tillsammans med snickare, produ
center, fastighetsägare, förvaltare 
och inte minst med våra kunder. Vi 
verkar tillsammans, och då blir det 

bra. Tillsammans tar vi reda på hur 
vi kan göra människor lyckligare, 
smartare och bättre. där, i den me
ningen får vi vår lust och energi. 
Svårare än så är det inte.

FAKTA: COdESIGN

som möjligt? Eller får vi en kick av de möjligheter som erbjuds? 
Gert Wingårdh berörde det tidigare i denna kolumn där han 
diskuterade LOU. Genom ett exempel med en betongstomme 
beskriver han tydligt svårigheten att handla upp arkitektur. Den 
”måste vara både stark billig och elegant – hur handlas en sådan 
upp?” Jag håller helt med honom om den risk den off entliga upp-
handlingen innebär för arkitekturen. Men ännu viktigare än kva-

liteten är hur vi betraktar förhållanden till varandra. Fördjupade 
relationer bygger tolerans och förståelse, sympati och i slutändan 
kvalitet. 

Vi har de senaste åren fått upp ögonen för svågerpolitiken 
inom byggbranschen. Även om det är mycket kvar att göra har 
en nolltolerans mot jäv börjat spridas och den moraliska bägaren 
har slagit över till fördel för rättvisa. Göteborgsmålen, Friends 
Arena och Akademiska Hus är några exempel. Mediadrevet är 
på ständig jakt efter interna uppgörelser. Frågan jag ställer mig 
är om inte vårt kollektiva samvete är väl så gott som LOU för att 
förvalta våra off entliga medel och få ut mesta möjliga ur varje 
enskilt projekt.

den byråkrati och retoriska slalomåkning som krävs 
för att ta hem upphandlingar är direkt avskräckande. Både upp-
handlare och leverantörer skrattar åt situationen. De inledande 
mötena börjar inte sällan med hur man ska undvika att behöva 
utsätta alla delar i en entreprenad 
för LOU. ”Kan någon ta in dem 
som underkonsulter?”, ”Kan vi 
säga att det ingår i ert anbud?” 
Inga konstigheter, bara en reak-
tion på ett system som håller på 
att implodera. Oegentligheterna 
blir fl er och inte färre. Vi odlar en 
kultur av slalomspecialister istället för att göra det vi egentligen 
vill – bygga visioner och förtroenden.

ett bättre sätt än denna byråkrati att förtjäna för-
troenden är att kräva transparens av sig själv och de man samar-
betar med. Transparens på påslag i alla led från fabrik och från 
alla leverantörer. Både inom inredning och bygg är det betraktat 
som apart att vara transparent, man blir ifrågasatt och baktalad. 
Egentligen är det konstigt att det rena är det ovanliga. Vill vi 
verkligen leva i en bransch där vi fortsätter att åka slalom och 
räkna på kickbacken vi kan peta in i nästa projekt?

Att beställare kräver papperen på bordet och tunga viten vid 
fusk är en enkel åtgärd, men den berör bara formalia. Roten till 
problemet ligger i kulturen. Passion och vision skapar relationer. 
Relationer blir trygga i ett transparent sammanhang. Med ökat 
fokus på passion och vision kommer slalomåkarna att grensla och 
bli diskvalifi cerade.  

Den byråkrati och reto-
riska slalomåkning som krävs 
för att ta hem upphandlingar 
är direkt avskräckande.

72   fastighetssverige    #1/2012



www.cushmanwakefield.com

We deliver 
world-class advice 
for owners and 
occupiers of real estate

FDE full page red ad 210x286.indd   1 03/04/2012   16:34

Cushman & Wakefield LLP, UK Filial, Sergels Torg 12, SE-111 57 Stockholm
 Tel: +46 (0)8 545 677 14

Stockhlm_FP_Red_ad 210x286.indd   1 14/12/2012   14:05



 investeringsklimatet är en viktig fråga som ledare för världens 
länder, regioner och städer ofta funderar över. Inte minst läggs 
det stora resurser på att ha speciella marknadsföringsorgani-
sationer för att jobba med frågan och att delta på olika mässor 

och utställningar. I dessa dagar när fastighets-Sverige vallfärdar 
till Cannes och årets Mipim är frågan om investeringsklimatet 

också intressant för en bred krets av fastig-
hetsinvesterare och kapitalförvaltare. 

låt mig dock innan diskussionen om 
fastighetsinvesteringar säga några ord om lan-
det Sveriges arbete med investeringsklimatet. 
Sverige har nyss lanserat en ny myndighet 
med namnet Business Sweden. Business Swe-
den ska ersätta två myndigheter, Exportrådet 
och Invest in Sweden. Vi får hoppas att nam-
net förblir det enda som entreprenörerna kan 
klaga på och att myndigheten lyckas med sitt 

uppdrag: ”Business Swedens uppgift är att stärka bilden och öka 
kännedomen om Sverige som en attraktiv, innovativ och konkur-
renskraftig aff ärspartner.” Som fastighetsnörd måste jag redan nu 
uppmärksamma er på hur myndigheten missar att se den stora 

potential som Sverige har när det gäller att attrahera fastighets-
investeringar. 

Business Sweden skriver att ”Sveriges gynnsamma innova-
tionsklimat erbjuder goda investeringsmöjligheter inom bland 
annat tillverkande industri, transport, vetenskap, teknik, hälso-
vård, musik, design och turism.” Trots att man räknat med i stort 
sett de fl esta sektorer där Sverige är mer eller mindre lyckosamt 
har man glömt bygg- och fastighetssektorn. De stora börsbola-
gen Skanska och NCC får själva agera tillsammans med Bygg-
industrierna mot att Sveriges egen marknadsföringsmyndighet 
inte hjälper till, utan till och med glömmer att nämna en viktig 
exportnäring. Här tänker jag dock ägna tiden åt ett annat tema 
som tyvärr är okänt inte bara för Business Sweden och andra 
byråkrater utan också för majoriteten av fastighetsinvesterare. 

jag hävdar att svenska kommuner i dag är en av världens 
säkraste hamnar för fastighetsinvesterare. Och detta oavsett hur 
kommunalrådet sköter sig och trots den stora och gömda pen-
sionsskulden som kommunerna kommer att behöva ta itu med 
under det närmaste decenniet.

Den svenska kommunsektorn erbjuder en unik investerings-
miljö som samarbetspartner och hyresgäst på grund av två viktiga 

KRÖNIKAKRÖNIKAKRÖNIKAKRÖNIKAKRÖNIKAKRÖNIKA
Ilija Batljan | Rikshem

svenska kommuner 
– en bättre investering än london och Paris
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 Ilija Batljan, vice vd på Rikshem.

BättRe än london oCh PARis. Rikshems vice vd 
Ilija Batljan hävdar att Svenska kommuner är en bättre och 
tryggare fastighetsinvestering än London och Paris.

Bild: Josefi n M
irsch



www.skeppsbronskatt.se

Näringslivets skatterådgivare. 

egenskaper. Den första är att svenska kommuner har egen skat-
terätt. Det betyder att kommunfullmäktige i en kommun (oavsett 
hur stor kommunen är) är suverän att fatta beslut om skattesatsen. 
Den andra viktiga egenskapen är att kommunen har tillgång till 
ett helt Skatteverk som levererar skatteintäkterna när beslutet om 
skattesatsen är fattat. Det svenska Skatteverket tillhör ett av de 
mest eff ektiva i världen när det gäller att samla in skatteintäk-
ter. Den svenska skattemoralen och tilltro till välfärdsstaten är 
viktiga bidragande orsaker till att skatterna kan tas in så eff ek-
tivt. Till dessa två egenskaper kan man lägga att staten träder in 
som yttersta garant för svenska kommuner när det behövs, ta till 
 exempel Haningefallet i början på 1990-talet. Sammanfattnings-
vis betyder det att en fastighetsexponering med svenska kommu-
ner som motpart är en mycket trygg investering. 

låt mig vara tydlig. Investeringar i samhällsfastigheter med 
svenska kommuner och landsting som motpart erbjuder inga 
klipp men är troligen för en långsiktig 
investerare mycket tryggare än både 
London och Paris. Svenska kommuner 
äger idag fastigheter med ett mark-
nadsvärde på närmare 1000 miljarder 
kronor. Jag hoppas att fl er investerare 
upptäcker detta, till glädje för både 
långsiktiga investerare och skattebeta-
lare. Som vanligt gäller borta bra men 
hemma bäst. Särskilt om man hemma får långa kontrakt med 
en svensk kommun som kan räknas till en av världens tryggaste 
hyresgäster.  

Jag hävdar att 
svenska kommuner 
i dag är en av världens 
säkraste hamnar för 
fastighets investerare.
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Så är det då klart med de nya regelsystem för redovisning i 
 Sverige, K-regelverken, som ska gälla framöver. De kommer att 
vara obligatoriska från 2014, det vill säga senast då måste alla 
redo visa enligt K-regelverken. Alla bolag (liksom ekonomiska 
föreningar) berörs av detta. Regelverken är fyra, K1, K2, K3 och 
K4, och var och en måste bestämma vilket regelverk man ska 

GÄSTSKRIBENT: RevisoRn hAR oRdet
nAMn: Ingemar Rindstig. 
ÅldeR: 3 år. 
titel: Chef för Ernst & Young 
Real Estate, auktoriserad revisor. 
ÅR PÅ FÖRetAget: Tio år med 
Real Estate, 30 år med Ernst & 
Young. 

eXeMPel PÅ UPPdRAg: Helt 
specialiserad på bygg och 
fastighetsbranschen, konsulta
tioner i branschen. Revisions
uppdrag för bland annat Jm, 
Sagax, Atrium ljungberg, Einar 
mattsson, Vasakronan, Vasal

len, Jernhusen och Svenska 
Bostäder. 
FRitidsintRessen: litteratur, 
konst, historia och sport (mest 
bollsport och friidrott). 

Bild: Ernst &
 Young

Nu är det klart med det nya regelsystemet 
för redovisning i Sverige: Kregelverken. Vad 
innebär det här för fastighetsbranschen? 
Ingemar Rindstig på Ernst & Young reder ut 
begreppen.

Ingemar Rindstig lotsar  genom de nya snåriga reglerna

Sverige ensamt 
om att kräva 
komponentavskrivning



Sitt inte i sjön. Sitt i Sisjön.

Grannsamverkan 
på vårt sätt

Sisjön, det väletablerade handelsområdet strax söder om  
Göteborg, växer så det knakar. Efter knallsuccén med XXL 
och Clas Ohlson har vi nu även hälsat Chilli välkomna som 
därmed hamnat i gott sällskap med COOP, Willys, System-
bolaget, Jula och Elgiganten och många fler. 

Nu fortsätter vi byggandet av Sisjön med en helt ny  
gigant: Hornbach. Att deras marknader ska ha bästa 
läge ingår i deras affärsidé – i närområdet bor 200 000 
konsumenter med en köpkraft som ligger 30% över  
Göteborgssnittet.

Alaska Fastigheter AB  •  Datavägen 21B, 436 32 Askim  •  Tel: 031-28 20 45  •  www.alaska.se

logiken.se
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använda. K4 måste tillämpas av börsnoterade bolag. Andra större 
bolag kan välja mellan K3 och K4. Mindre bolag kan välja mellan 
K2, K3 och K4. Med ”större” avses att man överträff ar minst två 
av tre storlekskriterier – 80 miljoner kronor i omsättning, 40 mil-
joner kronor i tillgångar och 50 anställda. K4 innebär tillämpning 
av de internationella redovisningsreglerna IFRS, vilka är kompli-
cerade. K3 som betraktas som huvudregelverk, är något mindre 
komplicerat än K4/IFRS medan K2-reglerna är förenklingsregler 
avsedda för de mindre företagen.

vad innebär då de nya reglerna för fastighetsredovisning-
en? Huvudregelverket K3 medför framför allt tre stora skillnader:

 Man ska tillämpa ett komponentsynsätt där fastigheten ska 
delas upp på betydande komponenter – ifall olika betydande 
komponenter har olika förbrukningstider. De olika komponen-
terna skrivs av med olika procentsatser alltefter hur komponenten 
bedöms förbrukas, så kallad komponentavskrivning.

 Reglerna ändras för hur åtgärder på en befi ntlig fastighet (så 
kallad tillkommande utgifter) ska redovisas – det vill säga om 
man ska redovisa som kostnad eller som investering/tillgång. Ut-
byte av betydande komponenter och förbättringar (ger ”framtida 
ekonomiska fördelar”) ska tillgångsföras – och det är då fråga 
om förbättring jämfört med innan man gjorde åtgärden. Alltså 
– man ska inte som i nuvarande regelsystem jämföra med när 
tillgången var ny/anskaff ades. K3-reglerna innebär alltså (liksom 
K4) att väsentligt mera kommer att tillgångsföras, det vill säga 
redovisade driftnetton kommer att öka. K2-reglerna är utformade 
på lite annat sätt men bör innebära likartad förändring (dock 
att K2 alternativt medger redovisning i överensstämmande med 
skattemässiga regler, vilka är mer i överensstämmelse med dagens 
redovisningsregler).

 I notering ska verkligt värde (marknadsvärde) på fastighets-
beståndet anges.

fastighetsbranschen lyckades således inte trots kraft-
fulla ansträngningar övertyga Bokföringsnämnden om att exklu-
dera förvaltningsfastigheter från komponentkravet. Man kan 
verkligen undra vilken cost-benefi t kalkyl Bokföringsnämnden 
gjort (det ska enligt Bokföringsnämndens egen skrivning göras 

en avvägning mellan nytta och kostnad…)? Branschen är intres-
serad av fastighetsvärden, kassafl öden och fi nansiering. Avskriv-
ningsposten står inte högt på intresselistan. Komponentuppdel-
ning/avskrivning medför däremot mycket stort extraarbete – det 
inser alla. Nu måste bolagen ta sig an detta – hur gör man? Viss 
ledning kan erhållas genom de Riktlinjer som givits ut av Fastig-
hetsägarna Sverige och Sabo (de fi nns på dessa organisationers 
hemsidor). 

jag kan konstatera att Sverige är tämligen ensamt i Eu-
ropa om att ställa krav på komponentavskrivning för förvalt-
ningsfastigheter, bland annat till följd av att det inte är tillåtet 
att redovisa fastigheterna till marknadsvärde hos oss. Om man 
redovisar till marknadsvärde så görs ju inga avskrivningar alls. De 
som tillämpar IFRS (K4) kan välja mellan att redovisa till mark-
nadsvärde eller till anskaff ningskostnad minus avskrivningar. Alla 
fastighetsbolag på Europas börser (med ett par undantag) har 
valt redovisning till marknadsvärde. Så det är knappt någon 
tvekan om vilket redovisningssätt som är bäst. Vi får hop-
pas (och kraftfullt verka för) att Årsredovisningslagen 
ändras och medger redovisning av förvaltningsfastig-
heter till marknadsvärde, en redovisning som ger 
läsaren relevant information.

det bör sägas att det är K3 (och kan-
ske K4 för den legala enhetens redo-
visning – kanske eftersom beslut om 
detta ännu inte är klart) som kräver 
komponentavskrivning. Enligt 
K2 får inte någon kompo-
nentuppdelning göras i 
redovisningen. Tyvärr 
kan väl detta inne-
bära att många 
mindre fastighets-
bolag väljer att 
tillämpa K2 – jag 
säger tyvärr, efter-
som jag anser att 
K3 innebär väsent-
ligt bättre redovis-
ning än K2.  

Fastighetsbranschen lyckades inte, trots kraftfulla 
ansträngningar, övertyga Bokföringsnämnden om att 
exkludera förvaltningsfastigheter från komponentkravet.

redovisar till marknadsvärde så görs ju inga avskrivningar alls. De 
som tillämpar IFRS (K4) kan välja mellan att redovisa till mark-
nadsvärde eller till anskaff ningskostnad minus avskrivningar. Alla 
fastighetsbolag på Europas börser (med ett par undantag) har 
valt redovisning till marknadsvärde. Så det är knappt någon 
tvekan om vilket redovisningssätt som är bäst. Vi får hop-
pas (och kraftfullt verka för) att Årsredovisningslagen 
ändras och medger redovisning av förvaltningsfastig-
heter till marknadsvärde, en redovisning som ger 
läsaren relevant information.

det bör sägas att det är K3 (och kan-
ske K4 för den legala enhetens redo-
visning – kanske eftersom beslut om 
detta ännu inte är klart) som kräver 
komponentavskrivning. Enligt 
K2 får inte någon kompo-
nentuppdelning göras i 
redovisningen. Tyvärr 
kan väl detta inne-
bära att många 
mindre fastighets-
bolag väljer att 
tillämpa K2 – jag 
säger tyvärr, efter-
som jag anser att 
K3 innebär väsent-
ligt bättre redovis-
ning än K2.  
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Branschens legosoldat
Sedan i maj försörjer han sig på sin hobby. Hans företag Bremler-
brick har fl era av Sveriges största fastighetsbolag som sina kunder. 
Företag som vill sticka ut i marknadsföringen av sina fastigheter.

Fastighetssverige träff ar Gabriel Bremler, 22, i Diligentias 
showroom intill huvudkontoret på Jakobsbergsgatan i Stock-
holm. Här står modellen över Diligentias jätteprojekt på Svea-
vägen 44 (det gamla Skandiahuset). 

Modellen är sammansatt av 32 000 legobitar, är en gånger två 
meter stor och väger 70 kilo.

Tidigare har Gabriel Bremler byggt allt från Turning Torso 

  BitAR. Diligentias projekt på Sveavägen 44 i Stockholm är ett av Gabriel Bremlers projekt. Sedan i maj försörjer 
han sig på att bygga legomodeller och han hoppas att kunna utvidga sin verksamhet framöver.

För några år sedan trodde vi knappast att 
företag som diligentia, Jernhusen och 
 Stockholmshem skulle beställa hus byggda 
i – lego?

– det är upp till mig att skapa efterfrågan, 
säger Gabriel Bremler, Sveriges enda profes
sionella legomodellbyggare.

Bild: Nicklas Tollesson

[ lekfullt gebit av Nicklas Tollesson ]



Få ut det bästa av din fastighet!
Hammarby Allé 120 • 120 65 Stockholm  

Få ut det bästa av din fastighet!

FERAX–AKSP styrka är att hela tiden vara uppdaterad.
Med 30 år i branschen har vi full koll på läget! 

• Kunskap om avgörande förhandlingsaspekter  
• Spetskompetens inom projektuthyrning
• Kostnadseffektiv och kundorienterad projektering.Lars Ellsäter

lars.ellsater@ferax.se
www.ferax.se

Anette Ellsäter
anette@aksp.se
www.aksp.se
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tURning toRso. Legomodellen av Turning Torso byggde Gabriel Bremler 
för NCC, som auktionerade ut den och gav överskottet till Bris.

och Jernhusens stationshus i Malmö till Djurgårdsbron som den 
såg ut vid förra sekelskiftet.

– Jag använder bara omodifi erat originallego. Den stora ut-
maningen är att hitta de legobitar med rätt former och egen-
skaper för att åstadkomma det ultimata utseendet. Brostagen på 
Djurgårdsbron är exempelvis tänkta att vara kikare och har bara 
släppts i en modell.

Var får du tag på de ovanliga delarna?
– Lego själva säljer bara bitar som har varit ute de senaste 18 må-
naderna, men det fi nns en internetsida, bricklink.com, där man 
kan hitta det mesta.

Hur känns det egentligen att jobba med något som för de 
allra fl esta är en lek?
– Många är först av den uppfattningen att det här är en lek, men 
jag ser det som vilket konsthantverk som helst. Enda skillnaden 

mellan lego och lera eller trä är att det här är ett mer lekfullt 
material.

Vilken är den största tjusningen med ditt jobb?
– Det är den stora variationen i arbetsuppgifterna, från kund-
möten och införsäljning till att bygga digitalt och sedan bygga 
själva modellen. Och uppskattningen när arbetet är färdigt tror 
jag inte man kan uppleva någon annanstans.

Gabriel Bremler studerade på psykologprogrammet i tre år, 
men har tagit ett studieuppehåll för att satsa på sitt legoföretag.

– Jag planerar att utöka verksamheten med event och team-
buildingsaktiviteter med lego som tema, säger han.

Vilket är drömuppdraget?
– En kul jobb hade varit att bygga hela Gamla stan i lego. I  samma 
skala som Sveavägen 44-modellen hade Gamla stan blivit cirka 
50 meter lång.  

Bilder: Brem
lerbrick

gAMMAldAgs. Det här är Djurgårdsbron från förra 
sekelskiftet, med tidstypiska detaljer. Brostagen är egent-
ligen kikare, och har bara släppts i en modell.

eXeMPel PÅ ByggnAdeR soM gABRiel 
BReMleR gJoRt ModelleR Av

Sveavägen 44 – Diligentia.
Turning Torso – NCC (som såldes på auktion för välgörenhet).
Malmö centralstation, Raus depå med mera – Jernhusen.
Planerat hotell och kontor i Kista – Wester + Elsner.
Historiska Stockholmsscener – Stockholm spårvägsmuseum.
Kvarter och visningslägenheter i Annedal – Stockholmshem.
Kvarter i Masthusen – Diligentia.
Stockholm tunnelbana – SL.



Längtar du också ibland efter en förvaltningspartner som tänker lite mer som du. 
Som ser en större bild än bara fastigheter och funktioner, som väger in människor, 
miljön, framtiden och nya möjligheter i alla situationer. Då ska du titta lite närmare 
på Riksbyggen. Vi har allt du kan önska dig av en förvaltningspartner, vi löser 
det tekniska, det dagliga och det ekonomiska. Och vi gör det utifrån ett helhets
perspektiv. Vi har utvecklat och förvaltat fastigheter i över 70 år och vi finns i  
hela landet. Hur kan vår syn med människan i centrum förbättra dina affärer? 
Svaret hittar du på riksbyggen.se/tjanster eller om du ringer 0771860 860.

Vi vet att affärerna  
mår bäst när  
människan är  
i centrum

Möt oss på Business Arena i Göteborg 11 april

Vi utvecklar, förbättrar och förvaltar rummen som du bor och arbetar i.
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[ nytt börsbolag av Nicklas Tollesson ]

tydligt sikte på 
tillväXt

Amasten är landets senaste börsnoterade fastighetsbolag

I fönstret står ett foto, taget den 
2 januari, från Nasdaq på Times 
Square i New York: ”Welcome 
Amasten” står det på neonskylten. 
Bredvid ligger en utskrift över de 
allra första avsluten på First North.
 Fastighetssverige hälsar på hos 
Amasten Holding AB, det nyaste 
och minsta av de svenska börs
noterade fastighetsbolagen.

PÅ väg Mot FinRUMMet. Amasten, med 
Daniel Andersson och Thomas Melin, är det 
senaste och minsta svenska fastighetsbolaget på 
börsen. I dag har bolaget ett fastighetsvärde på 
knappt 00 miljoner kronor, men målet är att ha 
två miljarder kronor om fem år.

Bilder: Nicklas Tollesson



Reflex Arkitekter AB
Renstiernas gata 12

116 28 Stockholm
Tel 08 702 64 00
www.reflexark.se
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Thomas Melin och Daniel Andersson sitter på översta våningen i 
den före detta villan Skeppet 7 på Drottninggatan i Helsingborg. 
De är två av de tre anställda i Amasten Holding AB, som nyligen 
tog över det kristyngda vindkraftsbolaget Morphic Technologies 
börsplattform.

– Vi har haft olika idéer om börsen sedan sommaren 2011, kon-
takterna med Morphic togs via Amastens finansiella rådgivare 
Mangold Fondkommission, under våren/sommaren 2012. Att 
göra en direkt introduktion hade varit en längre och mer kost-
sam resa. Genom det omvända förvärvet har vi direkt fått cirka 
17 000 aktieägare, säger vd Thomas Melin, som tidigare helägde 
Amasten Bostäder AB och som nu är 75-procentig ägare i nya 
Amasten Holding AB.

bolaget äger i dag bostadsfastigheter till ett värde om 
knappt 300 miljoner kronor, i Helsingborg, Landskrona, Mör-
rum och Sollefteå – beståndet i Sollefteå var ett konkursbestånd, 
tidigare ägt av Bostad Nord Sollefteå AB.

– Det var oerhört vanskött, underhållet sköttes inte, gräsmat-
torna klipptes inte. Fastighetsskötaren hade inte fått betalt på 
länge, men trots det utförde han akuta problem, för hyresgäster-
nas skull. Hyresgästerna flyttade naturligtvis därifrån så runt 70 
procent av lägenheterna stod tomma när vi köpte fastigheterna, 
berättar Thomas Melin.

Amasten köpte 184 lägenheter och 1 700 kvadratmeter lokaler 
för 39,1 miljoner kronor. Ett och ett halvt år och sju, åtta miljoner 
kronor i renoveringar senare är bara ett knappt 20-tal lägenheter 
fortfarande outhyrda.

– Och det är lägenheter som vi fortfarande renoverar. Det finns 
en god efterfrågan. Det har varit en jättebra affär, och det är väl-
digt lätt att bli populär som hyresvärd när man tar över så pass 
misskötta fastigheter. Det finns möjligheter att göra fler av den 
här typen av affärer, vilket är en del av vår affärsidé, säger vice vd 
Daniel Andersson.

Planerna är att Amasten ska växa och målet är att ha ett fastig-
hetsvärde om två miljarder kronor inom fem år.

– Vi har investerat i fastigheter sedan 1995 och 
det har fungerat bra. Gör vi några vettiga affärer 
nu i början kan vi bygga förtroende och ta in 
nytt kapital genom börsplattformen. Vi tittar 
på en del affärsupplägg och sedan det blev känt 
att vi skulle bli publika har många hört av sig med affärsförslag, 
säger Thomas Melin.

Det är i första hand bostadsfastigheter Amasten siktar på, gär-
na i de regioner bolaget redan är verksamt, men man tittar också 
på exempelvis Stockholm.

– Vi tittar lite grann i ytterområdena, där man kan få skaplig 
avkastning.

Morphic Technologies är ett av de största börsfiaskona i mo-
dern tid. Vad betyder kopplingen ni nu har till dem? Morphics 
styrelseordförande Jan Rynning är nu ordförande i Amasten 
och vd:n Mattias Klintemar är styrelseledamot?
– Både Jan och Mattias kom in i Morphic sent och har egentli-
gen bara arbetat med att städa upp efter tidigare ledningars och 
styrelsers försyndelser. Vårt intryck är att de flesta bedömare har 
haft stort förtroende för det arbete den senaste styrelsen och led-
ningen genomfört i Morphic. Det här med börsen är nytt för 
oss och vi tror att det är viktigt med kontinuitet och att ha med 
personer med börserfarenhet. Jan har varit ordförande för flera 
börsbolag och suttit i många styrelser. Mattias har god erfarenhet 
av börsen och representerar också Östersjöstiftelsen som nu är en 
av de största ägarna i Amasten. Att ta över ett problemfyllt bolag 
är kanske lite grann som att ta över problemfyllda fastigheter – att 
det är lätt att bli populär om man förvaltar det väl, säger Thomas 
Melin.

Om vi tittar tre år framåt, hur ser Amasten ut då?
– Då är vi större, snyggare – och på Small Cap-listan, skrattar 
Daniel Andersson.

– Nä skämt åsido, vi är en bra bit på väg mot vårt mål om två 
miljarder i fastighetsvärde.  

AMAsten

•  Thomas Melins pappa startade 
SEM-System på 60-talet, och 
Thomas Melin själv har arbetat 
inom familjebolaget i hela sitt 
yrkesverksamma liv. I början 
var verksamheten inriktad mot 
fastighetsskötsel. 1995 köptes de 
första fastigheterna.

•  SEM-System Fastighets AB är 
i dag ett förvaltningsbolag – 
helägt av Thomas Melin – som 
har ett förvaltningsavtal med 
Amasten Holding AB.

•  Tre personer arbetar inom 
Amasten Holding AB i dag: Vd 
Thomas Melin, vice vd Daniel 
Andersson och CFO Per Jönsson.

AMAstens väg till FiRst noRth

•  Morphic Technologies köper Amasten Bostäder AB 
genom en apportemission. Thomas Melin blir 75-pro-
centig ägare av det nya bolaget, som namnändras till 
Amasten Holding AB (publ). Övriga aktieägare i Morp-
hic äger resterande 25 procent av det nya bolaget.

•  Amasten Holding delar ut Morphics dotterbolag Cell 
Impact – som i stort sett är det enda av värde i gamla 
Morphic – till de gamla aktieägarna.

•  Amasten tar över Morphics börsplattform, men byter 
lista från Small Cap till First North.

Gör vi några 
vettiga affärer nu i 
början kan vi bygga 
förtroende och ta in 
nytt kapital genom 
börsplattformen.
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GÄSTSKRIBENT: AKtieAnAlysen
nAMn: Johan Edberg.
ÅldeR: 32 år. 
titel: Aktieanalytiker fastigheter.
ÅR PÅ PAReto ÖhMAn: Ett halvår. 
FRitid: Skärgård, skidåkning, mat 
och vin.

Bild: Penser

Givet en fortsatt attraktiv skillnad mellan finansieringskostnad 
och avkastning på fastigheter är så gott som alla fastighets-
förvärv kassaflödespositiva redan år ett. Det innebär att netto-
förvärvande fastighetsbolag ökar intjäningen med genomförda 
förvärv och givet att aktievärderingen inte sjunker så bör vi få 

en positiv kursreaktion på genomförda förvärv. Det finns själv-
klart flera väsentliga parametrar såsom till exempel synergier, 
be låningsgrader och kreditvillkor men logiska förvärv bör, allt 
annat lika, kunna driva aktiekurser då låg inflation inte ger nå-
gon ”gratistillväxt”. Projektutveckling är ett annat sätt för bo-

Två köptips på en 

 STABIl mARKNAd
med en genomsnittlig kassaflödesvärdering på dryga 13 gånger och med mindre 
än tio procent substansrabatt ser vi i dagsläget en begränsad möjlighet för fastig
hetssektorn att klara sig bättre än börsen 2013. det finns dock aktier som vi ser 
som köpvärda. Givet att vi räknar med en stabil fastighetsmarknad 2013 premierar 
vi projektutvecklande och nettoförvärvande bolag.

Vi är kronan på verket i dina affärer
När du anlitar oss har du alltid tillgång till de bästa experterna på affärsjuridik. 
Låt oss hjälpa dig att se skogen för alla träd. Vi är drygt 250 medarbetare 
på 18 kontor runt om i Sverige och Baltikum som engagerar sig helhjärtat. 
För att du ska göra bättre affärer.

www.glimstedt.se
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under År 2012 hyrde vi ut fyra 
fulla hötorgsskrapor 

och var störst inom logistik-
försäljningar + 200 000 m2..

..Hur kan vi Hjälpa er i år?
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Pareto Öhman är den svenska delen av Pareto 
Securities (PS). PS är en ledande och oberoende 
investmentbank med tjänster och produkter inom 
den nordiska primära och sekundära aktie och 
företagsobligationsmarknaden.

FAKTA:  PARETO ÖHmAN

lagen att kompensera för förväntat stabila avkastningskrav och 
begränsad hyrestillväxt. Här har bolag som Fabege och Atrium 
Ljungberg historiskt sett visat framfötterna och vi räknar med 
att de även 2013 kommer att generera vinst- och värdetillväxt 
från denna del av verksamheten. Vi har noterat en stabiliserad, 
och en sekventiellt till och med något förbättrad, fi nansierings-
marknad under slutet av 2012 och vi räknar med skapliga för-
hållanden för noterade fastighetsbolag framgent. Obligationer 
och preferensaktier har ökat möjligheten till tillväxt och positiv 
vinstutveckling och vi räknar med att trenden med ökad andel 
”alternativ fi nansiering” kommer att hålla i sig. Fortfarande ut-
gör obligationer bara cirka fem procent av totalt externt kapital. 
Preferenskapital utgör ytterligare fem procent i det fall vi väljer 
att betrakta det som skuld.

Våra två aktiefavoriter för 2013 är Diös och Klövern där den 
förstnämnda är en stabil kassafl ödesmaskin med attraktiv vär-
dering och det senare kommer sannolikt att tillhöra kategorin 
förvärvare under 2013.

för diös del fördubblades fastighetsportföjen efter för-
värvet av Norrvidden och synergier från förvärvet kommer att 
fortsätta att förbättra resultatet. Diös har en stor exponering mot 
regionala tillväxtstäder och avkastningen på fastigheterna ligger 
i sektortoppen, närmare sju procent. Med nära 30 procent sub-

stansrabatt får en investerare idag en implicit avkastning på näs-
tan åtta procent. Den höga belåningen efter förvärvet kommer att 
bantas innan det är dags att omförhandla lånen igen (2015). Starka 
 kassa fl öden och en utmärkt direkt avkastning är huvudsakliga 
kurstriggers. Lyf-
ter vi blicken ser vi 
att både strategiska 
avyttringar och en 
konsolidering av 
den lokala markna-
den adderar poten-
tial till aktien vilken 
vi ser som köpvärd.

tillväxt har till synes varit prioriterat för Klövern som 
under 2011 bland annat köpte och konsoliderade det noterade 
bolaget Dagon. I slutet av 2012 konstaterade vi några strategiska 
avyttringar samtidigt som emissioner av obligationer och prefe-
rensaktier fi nansierar fortsatt tillväxt. Aktien utvecklades svagt 
under 2012 och vi räknar med att det är hänförligt de få synergier 
vi ser i förvärvet av Dagon i kombination med en tämligen hög 
belåning samt ett något oklart fokus för framtiden. Värderingen 
är dock på en mycket låg nivå och vi räknar med en kursrevansch 
under 2013. Rekommendationen är köp.  
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svÅRslAget. ”Läget betyder jättemycket för oss. På 0 sekunder sitter vi på tåget till Köpenhamn. Det 
är också lätt att ta sig hit med både cykel, buss, taxi och till fots. Det är svårslaget”, säger Tony Rydberg.

Ideas har Sveriges 
snyggaste kontor

På väg upp för trappan möts du av en granskog. Det ryker ur 
timmerstugans skorsten, fåret äter av höbalen och älgarna håller 
utkik. Ur hissen strömmar fågelkvitter och du välkomnas av ett 
big hello!
 
– det är viktigt att folk känner sig välkomna. De ska 
fångas direkt av en skön och behaglig känsla som bjuder in till 

en fortsatt dialog i stället för ett stelt möte, säger 
Tony Rydberg, som startade Ideas för åtta år sedan.

i november 2012 utsågs för andra året Sveriges snyggaste 
kontor på Berns Salonger i Stockholm. Tävlingen anordnas av 
Fastighetssveriges systermagasin Lokalnytt och priset, ett konst-
verk av Ernst Billgren, gick till Malmöföretaget Ideas. Ideas har 
rötterna i reklamvärlden och arbetar i dag med upplevelser i 
gränslandet mellan marknadsföring, design och inredning. När 
de skapar kontor, mässmontrar eller installationer ser de sin roll 
som ett verktyg för att lyfta fram kundens identitet och koncept. 
Det har de själva gjort.

– Vårt kontor speglar vår verksamhet. Det ska vara en aptit-
retare för kunderna, ett kontor att inspireras av och som ger en 
wow-upplevelse.

Kontoret, som de fl yttade till i april, ligger i Jernhusens fastig-

Naturen har fl yttat in på Ideas kontor. Gräs
mattor, kor, moln och fågelkvitter blandat 
med en stor portion humor är grunden i 
Sveriges Snyggaste Kontor 2012.

– Vi är wild and crazy, fast på ett organiserat 
sätt, säger grundaren Tony Rydberg.
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Bild: Therese Aronsson

[ sveriges snyggaste Kontor  av Therese Aronsson ]
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Betalar  
du fortfarande  

för nyheter?
Du vet väl att du kan få branschens  
bästa och modernaste nyhetsbrev 

kostnadsfritt!

Teckna din prenumeration på www.fastighetssverige.se
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lUgnAnde. I mötesrummet ska det vara skönt för att sinnena 
ska öppnas. Gräsmattan är ljudabsorberande och ger direkt en 
lugnande känsla. Glasväggarna har valts för att kunna blicka ut på 
resten av kontoret under möten när man är ofokuserad.

snyggAst. Ideas flyttade in i lokalerna vid centralstationen i Malmö i april i år. 
Det enda som fanns då var glaspartierna ut på centralstationens glashall. Resten 
var betong, helt öppet, ett oskrivet blad. Nu är det Sveriges snyggaste kontor.

het vid Centralstationen i Malmö och du kan ta hissen från per-
rongen rakt upp till kontoret. På 30 sekunder kan de sitta på tåget 
till Köpenhamn.

Utanför glasfasaden ligger en kall och ruff stationsmiljö. Inuti 
kontoret är det nästintill sommar. Under klarblå himmel betar 
korna i gröngräset. Kostolarna är alla olika, långhåriga, korthåriga 
och spräckliga, för att visa på människors mångfald.

– Det är en upplevelse att sitta här i sin egen harmoniska värld 
och titta ut över staden. Vi vill att folk känner sig fullständigt av-
slappnade för att lättare kunna motta det budskap som förmedlas, 
säger Tony Rydberg.

på bordet ligger två gröna nystan. Nästan alla som kommer 
in frågar ”varför ligger de där?”. 

– Jag älskar det. Det handlar om att få igång en dialog. Ju fler 
saker som triggar desto bättre.

De har många varför-prylar. I det öppna rum man först kom-
mer in i står tre mannekänger uppställda på rad. På en divan 
ligger en bukett med plastblommor och bredvid den stora, nötta 
chesterfieldfåtöljen står en elgitarr som ingen kan spela på.

– Det här rummet är organiskt och i ständig förändring. Om 

ett par veckor kanske det ser ut på ett helt annat sätt. Vi gillar att 
kittla folks innersta och aktivera alla sinnen, säger Tony Rydberg.

även resten av de 250 kvadratmetrarna bjuder på över-
raskningar. I ett smalt utrymme står en svart tron. I köket kon-
trasteras designstolar i plast med ett grovt tillyxat bord. Toaletten 
är klädd i spegelväggar, en kartmarkör visar var du är, i hörnet 
hänger en italiensk designlampa och på väggarna står det små 
budskap, som till exempel ”When was the last time you tried 
something for the first time?”.

– Jag kommer från en teaterfamilj och det inspirerar mig till att 
vilja skapa spännande miljöer. Att gå från ett rum till ett annat ska 
vara en upplevelse. Men för det gör vi inte lekstugor. Vi arbetar 
professionellt med glimten i ögat, säger Tony Rydberg.

Att nomineras till tävlingen Sveriges Snyggaste Kontor var en 
möjlighet att visa upp vad de kan och de hade inga förväntningar 
på att vinna. 

– Det här är helt fantastiskt. Vinsten kommer att stärka oss i 
vår uppfattning om att det vi gör är rätt. Det gör att vi kan ta ut 
svängarna ännu mer i framtiden. Vi är wild and crazy, fast på ett 
organiserat sätt.  
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[ Finansiering av Eddie Ekberg ]

Det var i höstas som fi nansbolaget Collector inledde sin satsning 
på fastighetslån. Anledningen till satsningen är att man vill gå in 
och fylla fi nansieringsglappet mellan banklån och eget kapital. 
Collector har länge haft fl era stora kunder inom fastighetssektorn 
gällande kredithantering och inkasso, och genom kontakt med 
dem förstod man tidigt att det fanns önskemål från marknaden 
om kompletterande fi nansiering.

– mer än hälften av våra kunder fi nns inom fastighets-
sektorn. Och vi har en tät och bra kontakt med många av dessa. 
Det var i de samtalen vi förstod att vi kunde skjuta in oss på 
glappet mellan banken och våra kunder. För bara något år sedan 
erbjöd ju banken 75 procents belåning vid fastighetsfi nansiering, 
men 2012 drog man ned ordentligt beroende bland annat på nya 
kapitalregler och högre risk. Det vi gör nu är att gå in och kom-
plettera mellan bankens fi nansiering och kundens eget kapital, 
säger Lena Apler.

Collector, med Balder som största ägare, 
startade nyligen en satsning på fastighetslån. 
Och även om låneportföljen i dag är ganska 
blygsam är ambitionen att den skall växa 
ordentligt de närmaste åren.

– Vi tänker oss en portfölj på cirka två–tre 
miljarder kronor inom lika många år, säger 
Collectors grundare och vd lena Apler.

Fyller igen glappet på 
lånemarknaden

Bilder: Eddie Ekberg
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ÖKAR. Collector, med vd:n och grundaren Lena Apler i spetsen, har börjat med 
fastighetsfinansiering. Även om låneportföljen i dag är på blygsamma 100 miljoner 
kronor, siktar man på att öka den till två–tre miljarder kronor inom några år. ”Fastig-
hetsfinansiering är på Collector för att stanna”, säger Lena Apler. 
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Fastighetsmarknaden är inte direkt något nytt kunskapsområde 
för Lena Apler. Innan hon grundade Collector 1999 jobbade hon 
på det statliga bolaget Securum som skulle överta och avveckla, 
i många fall dåliga fastighetskrediter, från halvstatliga Nordban-
ken.

– Det var också den inriktningen vi hade här på Collector de 
första fem åren. Men sedan kände vi att vi ville göra något annat 
som inte täcktes in av banksystemet. Så då blev vi ett fristående 
modernt fi nansbolag.

att ha balder (äger 38 procent) som delägare är ingen 
nackdel nu när bolaget börjat erbjuda fastighetsfi nansiering. I sty-
relsen för Collector återfi nns bland andra Balders vd och storä-
gare Erik Selin, samt Castellums tidigare vd Lars-Erik Jansson. 
Dessutom heter styrelseordföranden Jan Kvarnström, och han 
var också styrelseordförande i Castellum till 2012, nu är han ord-

förande i Norrporten, och var på 90-talet 
koncernchef för Securum.

– Det betyder mycket för fastighets-
kompetensen att ha de här personerna i 

styrelsen. Vi har till exempel sagt att vi aldrig ska fi nansiera en 
fastighet som Balder inte skulle kunna tänka sig att köpa. 

lena aplers egna erfarenheter och kunskaper från 
 Securum-tiden kommer förstås också väl till pass. 

– Vi har till att börja med siktat in oss på tillväxtorter som 
Stockholm, Göteborg och Malmö. Och några andra universitets-
städer. Vi aktar oss för orter som slutar på -bruk eller -hammar. 
Och så jobbar vi med relativt kort fi nansiering – mellan tre måna-
der och tre år. Och nivåmässigt kommer vi ligga från tio miljoner 
kronor till uppemot 100 miljoner kronor.

Hur ser er låneportfölj ut i dag?
– Vi har nyligen genomfört våra första fi nansieringar. Det hand-
lar om bostäder i Stockholmsområdet, Läderfabriken i Järla Sjö 
och ett projekt på Nybrogatan plus två till i Stockholm. Vi får 
många förfrågningar angående bostadsomvandlingar. Totalt upp-
går dessa i dag till cirka 100 miljoner kronor.

Är det mest bostadsaff ärer ni ska fi nansiera?
– Det är inte absolut avgörande vad det är för fastighetstyp. Vi 
vill att det ska vara kvalitativt bra fastigheter med långsiktigt god 
ekonomi i botten. Det viktiga för oss är att det är en bra ägare, 
bra hyresgäster och långa kontrakt.

Har ni byggt upp en egen säljorganisation kring fi nansie-
ring?
– Nej, vi jobbar med de stora transaktionsrådgivarna, som Catella 
och Tenzing, och behöver på det viset ingen egen stab. Det är en 
fördel, vi vet att vi får väl genomgångna fastigheter i och med att 
vi jobbar med proff s på området. Och behövs det extra fi nansie-
ring kommer de till oss, så vi slipper jaga.

Hur ser portföljen ut inom det närmaste året?
– Då tror jag den kommer ligga på ungefär en miljard kronor. 
Då tror jag vi kommer att göra en värdepapperisering av den och 
erbjuda den till långsiktiga investerare. Och sedan bygger vi upp 
nästa miljard på samma sätt.

Och på några års sikt?
– Då har vi byggt upp en portfölj på uppemot tre miljarder kro-
nor, och således tre värdepapperiseringar. Det här är en verksam-
het vi ska fortsätta utveckla, fastighetsfi nansiering är på Collector 
för att stanna.  

Vi ska aldrig 
fi nansiera en fastig-
het som Balder inte 
skulle kunna tänka 
sig att köpa.



Fastigheter
finnes!
Lantmännen Fastigheter AB är ett av Sveriges större 
fastighetsbolag med cirka 150 fastigheter på 80 orter. 
Fastigheterna motsvarar en sammanlagd lokalyta på 
cirka 1 200 000 kvm. Fastigheterna är kommersiella 
lokaler som kontor, butiker, produktionslokaler, 
verkstäder och lager.
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Ring Rolf Andersson:
031- 60 43 55

Boka din annons 
i kommande nummer
Fastighetssverige # 2 med juridik- 

och konsulttema kommer ut 
i mitten av juni

#3 – Expo Real/Internationellt nummer
#4 – Mapic/Internationellt nummer


