
TÄTT INPÅ
Eva Landén har alltid 
tyckt om att arbeta mycket

JURIDIK
30 sidor om fastighetsjuridik

KONSULTER
Stor översikt med de viktigaste 
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vi är nya  
på förvaltning  
(extern)
vi börjar med 

505 000 kvadratmeter,

värde 23,6 miljarder,

kontor, handel, hotell, bostäder

inom tullarna i Stockholm 

i centrala Göteborg, Malmö, Uppsala, Helsingborg 

med kunskap, erfarenhet och engagemang 

25 juni

Bruce Spring-
steen gör 
sin första av 
sommarens 
tre spelningar 
på Ullevi i 
Göteborg.

Ledare // Juni 2016

5 september

Anrika 
Lokalmark-
nadsdagen i 
Göteborg på 
Clarion Hotel 
Post.

Save 
the 
date
Några datum att 
lägga på minnet.

Den här tiden på året är den mest hektiska för många av oss; det är nu man 
ska hinna med att stöka undan allt som ska vara gjort före semestern och helst 
planera upp höstens viktiga händelser. Och om ett par veckor är det midsom-
mar – man kan ju få stresshicka för mindre.

På tal om stress (eller snarare hur man hanterar den) är det allt fler som 
väljer att ta en retreat-vecka för att stressa av. Retreat, kloster och liknande 
aktiviteter är inte längre flummigt hokus pokus utan börjar för många bli en 
naturlig del i ett krävande yrkesliv. 

Om jag får lov att bidra till att 
minska stressnivån en aning vill jag 
föreslå att du läser igenom magasinet 
du håller i din hand. Här finns, bland 
mycket annat, två rejäla teman om 
två av marknadens nyckelspelare  
– konsulter och jurister. Närmare 60 
sidor matnyttig läsning om bran-
schen och marknaden – håll till godo, 
läs i lugn och ro. 

Vill också passa på att framföra 
ett stort tack till alla partners, besö-
kare och talare som varit med på våra 
seminarier i vår; Fastighetsmarknads-
dagen Östergötland, Lokalmarknads-
dagens vårupplaga, premiärupplagan 
av Fastighetsmarknadsdagen Västerås 
och Fastighetsmarknadsdagen Upp-

sala! När du läser detta har vi dessutom genomfört premiärupplagan av vårt 
nya seminarium Göteborg 400+. Och i höst väntar en lika intensiv semina-
rieperiod med Fastighetskvinnan, Lokalmarknadsdagen, Fastighetsmarknads-
dagen Örebro, Fastighetsmarknadsdagen Stockholm med prisutdelningen i 
Sveriges Snyggaste Kontor och Fastighetsmarknadsdagen Öresund. Läs mer 
och anmäl dig på www.fastighetssverige.se/seminarier.

En händelserik höst med Fastighetssverige att vänta alltså. 

Passar med detta på att önska en trevlig sommar! Men vi ses snart igen; 
när vårt tunga Expo Real-nummer som 
vanligt dimper ner på ditt skrivbord i 
september. 

Trevlig läsning! 

Fullmatad seminarie-
höst att se fram emot

Chefredaktör  ⁄⁄  Eddie Ekberg 
Magasinet får citeras med angivande av källa. 

Tillstånd av ansvarig utgivare erfordras för åter-
givande av artiklar och illustrationer. Magasinet 

ansvarar ej för insänt, ej beställt material.
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På omslaget  ⁄⁄  Eva Landén
Läs intervjun på sidan 50. 

2 2016 // Årgång 12

3 juli

Almedals-
veckan i Visby 
inleds.

1 september

Seminariet 
Fastighets-
kvinnan 
genomförs på 
Grand Hotel i 
Stockholm.

Tengboms vd 
Johanna Frelins 
krönika om hur 
en dåligt skött 
digitaliseringspro-
cess kan leda till 
att medborgarna 
tar lagen i egna 
händer.

         Om jag får 
lov att bidra till 
att minska stress-
nivån en aning 
vill jag före slå att 
du  läser igenom 
magasinet du 
håller i din hand.«

Missa 
inte …



8  //  Makroanalysen
Anna Breman om Sveriges ekonomi – 

Tesla eller gammal Saab?

30  //  Krönika/juridik
Jesper Prytz om det självklara i att 

använda jurister.

40  //  Advokaten har ordet
Per Dalemo och Fredrik Råsberg om 

juridiken kring hotellfastigheter.

56  //  Arkitekten har ordet
Johanna Frelin om vikten av att ligga i 

framkant i digitaliseringsprocessen.

60  //  Aktieanalysen
Adam Bakonyi och Mikael Söderlundh om 

fastigheter kontra fastighetsaktier.

64  //  Revisorn har ordet
Viktor Sandberg och Mirja Kronegård om 

hur kommande skatteregler påverkar 
branschen.

66  //  Krönika
Reinhold Lennebo om beslutet att lämna 

bostadsförhandlingarna.

86 //  Krönika/konsulter
Max Barclay om utmaningar och 

möjligheter med befolknings
tillväxten.

92  //  Fastighets-
analytikern har 

ordet
Fredrik Kolterjahn om 
hur framtidens hyres

sättning kan se ut.

 ~ Expertskribenter ~ 

86 //  Krönika/konsulter86 //  Krönika/konsulter86
Max Barclay om utmaningar och 

möjligheter med befolknings
tillväxten.

92  //  Fastighets-92  //  Fastighets-92
analytikern har 

ordet
Fredrik Kolterjahn om 
hur framtidens hyres

sättning kan se ut.

Senaste nytt från branschens bästa nyhetssajt fastighetssverige.se sidan 10.Innehåll // 2 2016

966216

Mat & vin
Tengbom har tagit Amaranten tillbaka till 60talet.

Karriär
Susanne Åhlén brinner för kompetensförsörjning.

Fastighetsprofi l
Atrium Ljungbergs nya vd

Annica Ånäs har gått i företrädarens fotspår.

Stor genomlysning av olika delar 
av konsultbranschen. ~ 68 ~ 

30 sidor om de senaste 
trenderna och en stor 
översikt över transak-
tionsbyråerna. ~ 19 ~ 

Konsulter

Juridik

50Eva Landén har branschens minsta 
anställningsavtal.

 Max Barclay



8   FASTIGHETSSVERIGE  ⁄⁄  2  2016 2  2016  ⁄⁄  FASTIGHETSSVERIGE   9

Anna Breman  //  Swedbank

Makroanalysen

 Svensk ekonomi är fantastisk – dynamisk, högteknologisk och 
snabb – ungefär som en Tesla. Eller hur var det nu? Finans-
minister Magdalena Andersson ändrade sig, en Volvo V90 

var tydligen en bättre liknelse. Också en högteknologisk, dynamisk 
bil, men inte riktigt lika snabb. Eller är det kanske så att svensk 
ekonomi inte alls är så stark och modern – kanske den bättre liknas 
vid en gammal rostig Saab? Vilken bil man väljer som jämförelse 
beror på vem man frågar. Och det är helt naturligt att olika männ-
iskor har olika syn på svensk ekonomi, verkligheten är komplex. 

Sanningen är att det som utmärker svensk ekonomi är kon-
traster. Tillväxten är god, men Riksbankens reporänta är negativ. 
Sysselsättningen ökar kraftigt, men arbetslösheten är fortsatt hög.  
Störst tillväxt i sysselsättning sker bland utrikes födda, samtidigt 
som arbetslösheten faller mest bland inhemskt födda. Hushållens 
sparande är på rekordnivåer, men det är även skuldsättningen. 

Den ekonomiska utvecklingen är genuint komplex. De som 
säger att svensk ekonomi är urstark förenklar och undviker att visa 
på de utmaningar som finns. De som säger att svensk ekonomi är 
på väg åt helt fel håll förenklar och ignorerar det faktum att det 
finns många positiva aspekter av de senaste årens utveckling. Låt 
mig lyfta fram både ett antal styrkor som jag ser i svensk ekonomi 
samt några utmaningar.  

Sverige har goda förutsättningar för att ha en stark 
ekonomisk utveckling de kommande åren. För det första har 
Sverige starka statsfinanser. Statskulden är låg, budgeten var 2015 
i balans och kreditbetyget från de internationella ratinginstituten 
är AAA – det högsta möjliga. För det andra, Sverige har högst 
sysselsättningsgrad inom EU. En stor andel av befolkningen i 
arbetsför ålder har alltså ett jobb. Det innebär att skatteintäkterna 
är höga och arbetsmarknaden fungerar väl för den stora majorite-
ten av befolkningen (dock inte för alla). För det tredje har Sverige 
konkurrenskraftiga företag som är både innovativa, globala och 
världsledande inom sina sektorer. Det finns dessutom ett stort 

antal start-ups inom digital teknik som lockar internationella 
investerare. Listan kan göras längre med ett stort bytesbalans-
överskott, ett högt sparande bland hushållen, ett fullt finansierat 
pensionssystem, välfungerande institutioner och låg korruption.

Goda förutsättningar är bra. Men det innebär inte att det saknas 
utmaningar. Svensk arbetsmarknad blir allt mer tudelad; skill-
naden i sysselsättning mellan låg- och högutbildade ökar liksom 
skillnaden i sysselsättning mellan inrikes och utrikes födda. Det 
finns ett stort antal lediga jobb i Sverige, men matchningen mellan 
arbetssökande och behoven i företagen är dålig. Sverige är inte 
tillräckligt bra på att tillvarata kompetensen som finns hos nyan-
lända genom att validera utländska utbildningar, men inte heller 
på att vidareutbilda och komplettera kunskaper. Bostadsbristen i 
storstäder och universitetsorter gör det svårt för unga och nyan-
lända att flytta dit jobb och utbildning finns.  Därför är det viktigt 
att reformer görs nu.

Min prognos är att svensk ekonomi kommer att fortsätta 
utvecklas väl de närmsta åren, men att tillväxten mattas av. Ar-
betslösheten kommer att fortsätta falla, men redan nästa år kan 
utvecklingen vändas om reformer inte genomförs för att förbättra 
integrationen av nyanlända på arbetsmarknaden. Statistiken visar 
att den största utmaningen på arbetsmarknaden finns bland dem 
med kortast utbildning. Det är nödvändigt med ökade utgifter 
för att subventionera anställningar för dem med lägst utbildning, 
exempelvis genom att bredda och utöka Rut-avdragen. Samtidigt 
krävs förstärkning av kompetensutveckling och validering av kun-
skaper för nyanlända och möjlighet att komplettera med gym-
nasieutbildning för dem som saknar det. Det kommer att kosta 
pengar kortsiktigt, men höjer sysselsättningsgraden långsiktigt. 

Utan reformer kommer vi långsiktigt att se en lägre tillväxt och 
bilden av svensk ekonomi kommer allt mer att likna en gammal 
rostig Saab. Och det vore onödigt när få länder har så goda förut-
sättningar som Sverige att hantera sina utmaningar.  

BILD: STEFAN TELL

En Tesla, V90 – eller en 
gammal rostig Saab?

 Bilden av svensk ekonomi är ytterst tudelad – den ekonomiska utvecklingen 
är genuint komplex, konstaterar Swedbanks chefekonom Anna Breman.

ANNA BREMAN

Ålder: 40 år.

Familj: Man och två 
döttrar.

Bor: Södermalm, 
Stockholm. 

Titel: Chefekonom 
på Swedbank sedan 
december 2015. 

På Swedbank 
sedan: 2013.

Tidigare arbetsgi-
vare: Finansdeparte
mentet, University of 
Arizona, Handelshög
skolan i Stockholm, 
Världsbanken.

Fritidsintressen: 
Baka, springa och 
läsa.



Vi kan fastigheter www.naisvefa.se

NYHETER Här redovisar vi de   mest lästa nyheterna på
fastighetssverige.se sedan mitten av mars. Siff rorna anger 
nyheternas placeringar i mest lästalistan.  Text: Nicklas Tollesson

Missat något? 
Beställ din egen kostnadsfria prenumeration 
på fastighetssverige.se/nyhetsbrev.
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 BYGG  Med närmare 100 nya butiker och verksamheter i 
ett starkt koncept kommer Adapta Fastigheter att tillföra 
35 000 kvadratmeter nya, efterlängtade ytor i Kungälvs 
nya stadsdel Kongahälla. 

– Det är perfekt med placeringen utmed E6:an, 
granne med stadens nya resecentrum och med ett 

direkt cityläge har vi flöden dygnet runt, säger Erik 
Fischer, utvecklingschef på Adapta Fastigheter.

– Kungälvs kommun är en stark kommun med hög 
tillväxttakt och utvecklingspotentialen i området är hög. 
Under de närmsta åren kommer det att byggas cirka 
2 100 nya bostäder i kommunen varav 900 av dessa 

i direkt anslutning till det nya köpcentrumet när den 
nya stadsdelen Kongahälla nu växer fram, säger Miguel 
Odhner (S), kommunstyrelsens ordförande i Kungälvs 
kommun. 2016-04-06

Största köpcentrumsatsningen 
i Göteborgsregionen på tio år

VASAKRONAN SÄLJER I STOCKHOLM 
FÖR 721 MILJONER

 TRANSAKTIONER  Vasakronan säljer en del av fastigheten 
Telefon fabriken 1 vid Telefonplan för 721 miljoner kronor. 
 Köpare är HSB Bostad som ska bygga 480 lägenheter i tre 
kvarter på fastigheten.

– Vi ser fram emot att utveckla riktigt fina bostadskvarter 
vid Telefonplan till HSB:s bosparare. Området är trendigt och 
vi vill att bostäderna ska bidra till att öka platsens attraktivi
tet ytterligare, säger Jonas Erkenborn, vd för HSB Bostad. 
2016-05-04

PER BERGGREN SLUTAR 
SOM VD FÖR HEMSÖ

 BOLAG  Efter sex år som vd för Hemsö 
har Per Berggren informerat styrelsen 
om att han avser att sluta vid års
skiftet. 

– Jag har varit vd i stora fastighets
bolag i sammanlagt mer än 15 år. Nu vill 
jag tona ner det operativa arbetet för att 
istället utifrån en tydlig plan lägga min tid 
på styrelsearbete och andra uppdrag inom fastighetssek
torn, säger Per Berggren. 2016-03-18

CASTELLUM ORGANISERAS OM
 BOLAG  Castellum skapar en ny koncernstruktur – de 

sex dotter bolagen blir fyra regioner.
Castellum samlar hela koncernen under det gemen

samma varumärket Castellum och de sex dotterbolagen blir 
fyra regioner; Väst, Stockholm, Mitt och Öresund. 

– Nu tar vi Castellum till nästa nivå och sätter formen för 
vår fortsatta tillväxt. Genom den här förändringen stärker vi 
vår lokala beslutskraft och snabbhet, samtidigt som vi ännu 
bättre utnyttjar vår storlek och utvecklingen på marknaden 
för att växa, utveckla vår aff är och leverera värde till våra 
aktieägare, säger Henrik Saxborn, vd för Castellum AB. 
2016-04-04

bolag i sammanlagt mer än 15 år. Nu vill 
jag tona ner det operativa arbetet för att 
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Per Berggren.

 GÖTEBORG 400+  Här, en bit ut i vattnet, ska det unika Global 
Business Gate ligga. 

– Det här blir vår 400årspresent till Göteborgs stad, 
säger Lennart Hedström, vd för Elof Hansson Fastigheter.

Masthuggskajen i Göteborg ska förvandlas från ett om
råde som i dag domineras av biltrafik och parkeringsplat
ser till en modern blandstad med ett fantastiskt vattennära 
läge. Bland annat ska en helt nya halvö anläggas.

– Halvön kommer att gå 90–100 meter ut från kajkanten 
här, säger Lennart Hedström och pekar ut mot båtskyttlar
na går fram och tillbaka mellan Stenpiren och Lindholmen.

På den nya halvön ska bland annat Global  Business 
Gate byggas – ett unikt projekt där framtidens handels
kluster skapas med utgångspunkt i Göteborgs och Elof 
Hanssons historia. 2016-05-10

”Vår 400-årspresent 
till Göteborgs stad”
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 FASTIGHETSMARKNADSDAGEN UPPSALA  Ilija Batljan 
berättade på Fastighetsmarknadsdagen 

i Uppsala om nya Samhällsbyggnads
bolagets första aff är. 

Samhällsbyggnadsbolaget har 
köpt en kontorsfastighet som ska 
konverteras till bostäder.

– Vi har köpt gamla mejeriet, 
och planerar att inleda ett detaljplane

arbete för att sedan kunna bygga 

7 000–8 000 kvadratmeter BTA bostäder, sa 
Ilija Batljan, som även berömde Uppsala som 
marknad.

– Jag skulle säga att Uppsala är Sveriges 
bästa fastighetsmarknad. Jag har stor respekt 
för politiken i Uppsala, både för det röda och 
det blåa laget. Om hela Sverige kunde visa 
upp den enighet som finns i Uppsala så hade 
landets bostadsbrist inte varit så stor. 
2016-05-20

Ilija: Första aff ären 
i nya bolaget klar

 FASTIGHETSMARKNADSDAGEN UPPSALA 

berättade på Fastighetsmarknadsdagen 
i Uppsala om nya Samhällsbyggnads

bolagets första aff är. 

köpt en kontorsfastighet som ska 
konverteras till bostäder.

och planerar att inleda ett detaljplane
arbete för att sedan kunna bygga 
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Ilija Batljan.

Adapta Fastigheters satsning på köpcentrum i Kongahälla, Kungälv, är den största köpcentrumsatsningen i regionen på tio år. 
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HSB Bostad bygger bostäder vid Telefonplan.

8

11

ONSDAGENS MIPIM I BILDER
 MIPIM  Fastighetssveriges bildspel från Mipim brukar 

alltid vara bland de mest klickade nyheterna. 
Den regniga onsdagens bilder klicka
des mest i år. 2016-03-17

4

Lennart Hedström.
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NYHETER
>> fortsättning

 BOLAG  Novi betyder ”ny” på latin.
– Vi är ett nystartat modernt bolag som arbetar på ett nytt sätt, 

säger Mikael Hasselberg, vd för Novi Real Estate, som vann för
valtningsuppdraget för Gamla Livförsäkringsbolaget SEB Trygg 
Livs svenska fastighetsbestånd. 

Novis första uppdrag innebär att bolaget omedelbart seglar 
upp till nummer två på listan över de största förvaltarna i Sverige. 
Mikael Hasselbergs önskan är att Novi ska höja ribban för extern 

fastighetsförvaltning.
– Traditionellt har det fokuserats på kommersiell förvaltning. 

Det gör vi också, givetvis, men vi har även stort fokus på en 
eff ektiv teknisk förvaltning och ”NKIförvaltning”. Vi pratar inte om 
våra hyresgäster utan om våra kunder, som har sin personliga 
kundvärd, eller NKIvärd. Värdarnas nyckelord är återkoppling 
och proaktivitet, de ska vara ”ödmjukt störande”, säger Mikael 
Hasselberg. 2016-03-14

Det nya förvaltningsbolaget

DE ÄR RÅDGIVARE 
TILL CASTELLUM

 BOLAG  Åtta olika rådgivare arbe
tar med Castellums förvärv och 
företrädes emission.

Carnegie Investment Bank AB 
och Pangea Property Partners 
KB är finansiella rådgivare och 
Gernandt & Danielsson Advo
katbyrå KB är legal rådgivare 
till Castellum i samband med 
transaktionen.

Vid företrädesemissionen är 
Carnegie, SEB, Handelsbanken 
och Swedbank Joint Global Coor
dinators och Joint Bookrunners. 
Här är Gernandt & Danielsson 
Advokatbyrå legal rådgivare till 
Castellum och Linklaters är legal 
rådgivare till Joint Global Coor
dinators och Joint Bookrunners. 
2016-04-14

AKELIUS VILL BLI 
BOSTADSMINISTER

 SVERIGE  I en intervju med Dagens 
Industri menar Roger Akelius att 
han skulle bli en bra socialdemo
kratisk bostadsminister.

– Jag lovar att flytta hem till 
Sverige och Stockholm, lägenhet 
skaff ar jag själv, säger han till DI.

Roger Akelius menar att mer 
generösa byggregler måste 
införas.

– Det finns mycket man 
kan göra som inte strider mot 
partipolitik, för enklingar. Den 
bostadsbrist vi har i Sverige är 
enbart en följd av regelverket. I 
Tyskland där 
jag är just 
nu finns 
en regel 
om att 
inte 
bygg
nads
nämnden 
svarat inom 
sex veckor 
så får man bygga, och ungefär 
som husen ser ut i omgiv
ningen. Då händer det saker. 
2016-04-25

ESTANCIA LOGISTIK SÅLT 
FÖR 1,3 MILJARDER KRONOR

 TRANSAKTIONER  Corem köper Estancia 
Logistik, med 21 lager och logistikfastig
heter, för 1 315 miljoner kronor. 

Säljare är fyra privatpersoner.
– Vi har sedan starten 2012 förvärvat 

och förädlat fastigheter och känner 
nu att det är rätt tillfälle att överlämna 
portföljen till Corem för fortsatt föräd
ling, säger Estancia Logistiks vd Martin 
Johansson. 2016-03-16

AKELIUS STORFÖRSÄLJNING 
GENOMFÖRD

 TRANSAKTIONER  Willhem köper 4 302 
lägen heter, 119 fastig heter, i västra 
 Sverige av Akelius för fem miljarder 
kronor.

– Det är roligt att 
vi kan växa rejält i 
befintligt bestånd 
som Borås och 
Göteborgsom
rådet samtidigt 
som vi expande
rar på nya orter, 
till exempel Troll
hättan och Skövde. 
Samtliga fastigheter 
har attraktiva lägen, är välskötta och har 
utmärkt potential, säger Willhems vd 
Mikael Granath.

Akelius vd Pål Ahlsén:
– Vi är väldigt nöjda med att Willhem 

är köpare. Vi vet att Willhem är en 
mycket bra hyresvärd och arbetsgivare. 
2016-04-07

HÄR ÄR STUDENTERNAS 
 FAVORITFÖRETAG

 BOLAG  Universums årliga undersökning 
Företagsbarometern visar att Akade
miska Hus är civilingenjörernas favorit 
inom fastighetsförvaltning medan 
Svenska Bostäder är mest populärt 
bland högskoleingenjörerna.

Både civilingenjörerna och högskole
ingenjörerna föredrar Skanska bland 
byggbolagen och Sweco bland teknik
konsulterna. 

Inom revision är PWC (bland ekono
mer) mest populärt och juristerna före
drar Mannheimer Swartling. 2016-03-23

Tyskland där 

svarat inom 
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Roger Akelius.

Mikael Hasselberg leder nya Novi Real Estate.

 BYGG/ARKITEKTUR  Stockholms Handelskam
mare vill frånta kommuner rätt att inrätta 
nya naturreservat och att vissa natur

reservat med ringa skyddsvärd mark 
ska bebyggas.

De senaste 20 åren har det inrättats 
35 000 hektar nya naturreservat i 
Stockholms län. Det kan jämföras med 
att under samma period har endast 
drygt 7 000 hektar tagits i anspråk 

för bostäder. 
– Politikerna måste nu 

prioritera bostadsbyggandet istället för natur
reservat. Valet står mellan att ge människor tak 
över huvudet eller att inrätta fler naturreservat, 
säger Daniella Waldfogel, närings politisk expert på 
Stockholms Handelskammare. 

– Hela 100 000 bostäder kan byggas i delar 
av 17 naturreservat i Stockholm län, vilket vore ett 
välkommet bostadstillskott. Det är dags att frånta 
kommuner rätt att inrätta nya naturreservat. Nya 
bostäder borde vara ett riksintresse i bostads
krisens Stockholm, avslutar Daniella Waldfogel. 
2016-03-22

”100 000 bostäder kan byggas 
i naturreservat i Stockholm”

– Det är roligt att 

hättan och Skövde. 
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Mikael Granath.

 GÖTEBORG  Göteborg ska få en ny stor inomhusarena i stället för 
Scandinavium. De fem partierna S, V, L, KD och M har enats.

– Det är viktigt för att stärka besöksnäringen och för att 
 Göteborg ska kunna behålla sin tätposition som evene

mangsstad, säger kommunstyrelsens ordförande AnnSofie 
Hermansson (S).

Ett färdigt förslag ska läggas fram under nästa år. Även 
 näringslivet bjuds in att delta i diskussionerna. 2016-06-16
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 BYGG/ARKITEKTUR 

mare vill frånta kommuner rätt att inrätta 
nya naturreservat och att vissa natur

reservat med ringa skyddsvärd mark 
ska bebyggas.

De senaste 20 åren har det inrättats 
35 000 hektar nya naturreservat i 
Stockholms län. Det kan jämföras med 
att under samma period har endast 
drygt 7 000 hektar tagits i anspråk 

”100 000 bostäder kan byggas 
i naturreservat i Stockholm”
2

Daniella Waldfogel.
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 JURIDIK  Genom enkla 
lagändringar och bättre 
tillämpning av befintliga 
lagar kan planprocesserna 
snabbas på.

Magnus Josefsson och 
Hillevi Börjesson på Mann
heimer Swartling resone
rade på Fastighets sveriges 
sajt om hur juridiken kan 
eff ektivisera stadsutveck
lingen. 

De menar att ett problem 
med dagens plan och 
bygglag, med tanke på 
bristen på hyresrätter, är att 
den inte medger styrning av 
upplåtelseform vid försälj
ning av kommunal mark för 
bostadsändamål.

– Det finns heller inget 
givet verktyg som försäkrar 
att hyres rätter som byggs 
på köpt kommunal mark 
över tid kommer att förbli 
hyresrätter, säger Hillevi 
Börjesson. 2016-03-14

Eff ektiv stadsutveckling 
kräver juridisk styrning

Magnus Josefsson och Hillevi Börjesson.
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Fastighetskvinnan är ett affärsseminarium som även behandlar mångfalds
frågor i det svenska näringslivet, med fokus på fastighetsbranschen. Unikt 
för seminariet är att de allra flesta av talarna är kvinnor – manliga talare 
medverkar endast i punkter som handlar om jämställdhet och mångfald.
Men Fastighetskvinnan riktar sig inte bara till kvinnor! Seminariet riktar sig till 
alla som vill nätverka, bli uppdaterade om de senaste trenderna på fastig
hetsmarknaden och som tycker att mångfalds och HRfrågor är viktiga.

Grand Hotel • Stockholm • 1 september 2016
Mer information och anmälan på  
www.fastighetssverige.se/fastighetskvinnan.

Fastighetskvinnan
 – ett affärsseminarium som gör skillnad

OBS! 
BRÅTTOM!!
Årets Unga  

Fastighetskvinna – nominera din favorit senast 10 juni

Arrangörer: Partners:

Inspiration • Nätverkande • Nya idéer  
Trender • Mångfald • HR-frågor

Peter Wågström

Anette Frumerie 

Biljana Pehrsson

Annika Winsth

Eva LandénAnders Danielsson

Lena Apler

Annica Ånäs

www.naisvefa.se

NYHETER
>> fortsättning

Det hade Weiss gjort 
som bostadsminister

HAN LEDER SWEDAVIAS 
OCH ALECTAS JV

 BOLAG  Saiab – Swedish Airport Infra
structure AB – är namnet på Swedavias 
och Alectas joint venturebolag.

Jan Törner har utsetts till vd för 
bolaget. Han kommer närmast från 
det egna företaget JTR Management, 
där han har arbetat med transaktioner. 
Han har tidigare varit vd för RM Estates 
transaktionsbolag och det noterade 
miljöteknikbolaget Pilum. Han var även 
ordförande för Värmdö Bygg, som förra 
året förvärvades av Serneke Group.

Saiab har ett 20tal fastigheter i 
Stockholm, Göteborg 
och Malmö, omfat
tande 270 000 
kvadratmeter. 
Fastighetsvärdet 
är cirka 4 150 
miljarder kronor 
och hyresintäkterna 
350 miljoner kronor. 
2016-03-17

”INTE LÖNSAMT ATT RUSTA 
UPP MILJONPROGRAMMEN”

 JURIDIK  Hovrätten ger Hyresgäst
föreningen rätt i en tvist om höjda 
hyres nivåer efter att fastighetsbolaget 
Contentus höjt hyrorna i Herrgården i 
Rosengård, Malmö.

– Hovrättens beslut sänder signalen 
att det inte lönar sig att investera i 
upprustning av miljonprogrammen. 
Contentus har gjort en renovering som 
både höjer standarden i fastigheten 
och statusen i området. Det är olyckligt 
om fastig hetsföretag inte kan utveckla 

sina fastigheter och genom det 
stärka miljonprogrammens 

status. Om fastighetsägare 
tvingas att enbart lappa 
och laga, för att kalkylen 
inte går ihop, vad 

händer då med dessa 
områden på sikt, 

säger Susanne 
Rikardsson, vd 
för Fastighets
ägarna Syd. 
2016-04-18

Stockholm, Göteborg 

350 miljoner kronor. 
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Jan Törner.

stärka miljonprogrammens 
status. Om fastighetsägare 

tvingas att enbart lappa 
och laga, för att kalkylen 
inte går ihop, vad 

händer då med dessa 
områden på sikt, 

säger Susanne 
Rikardsson, vd 

 FASTIGHETSMARKNADSDAGEN VÄSTERÅS  Många i 
bygg och fastighetsbranschen ser Veidekkes 
Lennart Weiss som landets mest lämpliga 
bostadsminister. På Fastighetsmarknadsdagen 
i Västerås svarade han på frågan om vad han 
hade gjort som första åtgärd som bostadsmi
nister. 

– Jag hade börjat med att skrota investe
ringsbidraget, det fyller ingen funktion. Istället 
hade jag lagt de pengarna på bostadsbidrag, 
som verkligen fyller en funktion.

– Sedan hade jag applicerat stora delar av 
det norska systemet på den svenska markna
den. 

Lennart Weiss berättade att han och den 
förra bostadsministern Stefan Attefall kommer 
att presentera en ny rapport med fyra övergri
pande åtgärder som kan lösa bostadskrisen. 
De fyra punkterna är inspirerade av den norska 
modellen:
•  Subventionerat bosparande, etablera ett BFU 

– Bosparande För Ungdom.
•  Startlån.
•  Landsbygdslån.
•  Nytt bostadsbidrag, som fungerar som ett 

omställningsstöd. 2016-05-18
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Lennart Weiss var ett favoritnamn i branschen till posten som bostadsminister.
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Susanne Rikardsson.

TESLA ÖPPNAR BUTIK 
I CENTRALA GÖTEBORG

 UTHYRNING  Vasakronan har 
tecknat hyres kontrakt med 
elbilstillverkaren Tesla i Arkaden 
vid Brunnsparken i Göteborg.

CBRE har varit rådgivare till 
Tesla. 2016-04-29
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Fastighetsprofil // Annica Ånäs

När Fastighetssverige träffar Annica Ånäs på kontoret 
i Sickla har hon varit ordinarie vd i exakt två månader. Hon hade 
egentligen tänkt vara ledig den här dagen, men kommer in för vår 
intervju och ytterligare en på eftermiddagen (däremellan blir det 
ett PT-pass på Sats).

– Den stora skillnaden mellan att vara vd och tf vd är intervju-
erna, skrattar hon.

När Ingalill Berglund blev sjukskriven i september förra året 
utsågs Annica Ånäs till tillförordnad vd och hon växte snabbt in i 
rollen.

– När vi förstod att det skulle dra ut på tiden var mitt fokus att 
se till att bolaget inte skulle tappa fart. Det var sedan naturligt för 
mig att tacka ja när styrelsen frågade om jag ville bli ordinarie vd.

› Du hade blivit besviken om frågan hade gått till någon annan?
– Ja.
Annica Ånäs har alltid varit driven och målmedveten. Hon 

valde att ta dubbla examina och läste den 3,5-åriga juristlinjen och 
det 3-åriga civilekonomprogrammet på sammanlagt fem år. Hon 

gjorde därefter raketkarriär på Deloitte, och lyckades hoppa över 
fl era av de naturliga karriärstegen på vägen till att bli auktoriserad 
revisor.

Hon bytte sedan bana och började på den lilla kommunika-
tionsbyrån Producenterna.

– Det var ingen självklarhet att gå från stora Deloitte till en liten 
byrå, som dessutom visade upp ett mycket svagt resultat. Men jag 
tänkte att jag alltid kunde gå tillbaka till revisionen om det inte 
funkade. Men det gjorde det, efter tre månader var jag vd och efter 
tre år var bolaget riktigt lönsamt och vi sålde det till Bonnier. Men 
då ville jag själv inte vara med längre, Bonnier kändes … för stort.

Istället vände hon blickarna mot Atrium Ljungberg, som 
precis hade bildats genom fusionen av Atrium Fastigheter och 
Ljungberggruppen.

– Jag ville verkligen hit och försökte kontakta Ingalill, som då 
var CFO, men hon var ju hopplös att få tag på. Men jag pratade 

”Det ska vara lustfyllt 
och samtidigt aff ärsdrivet”

 Att Annica Ånäs skulle ta över efter Ingalill Berglund som vd på Atrium 
Ljungberg var inte helt oväntat. För henne själv var det självklart att tacka ja. 
 – Jag har länge tänkt att vd var något jag ville bli. Men det blev ett antal år 
tidigare än jag hade tänkt, säger Annica Ånäs, 44.  Text & bild: Nicklas Tollesson

SEMESTRAR 
MED HUSBILEN

Namn: Annica Ånäs.

Ålder: 44 år.

Bor: Har precis flyttat från 
villan i Täby till en lägenhet i 
Danderyd. ”Det var dags för 
en förändring. Vi har flyttat 
ganska många gånger 
genom åren, men där hade 
vi bott i tio år. Man blir trött 
på trädgårdsarbete och får 
dåligt samvete när man inte 
sköter det. Lägenhet passar 
oss perfekt nu.”

Familj: Gift med Fredrik, 
som hon träff ade som 
16åring, ”jag är långsiktig på 
många sätt”. Sönerna Niclas, 
14, och Marcus, 12.

Bakgrund: Deloitte 
2000–2005 (med uppehåll 
för föräldraledighet två 
omgångar), Producen
terna 2005–2007, Atrium 
Ljungberg från 2008 (med 
undantag för en sejour 
som CFO på Hemsö 2011), 
CFO sedan 2011, vd sedan 
februari 2016.

Fritidsintressen: Sönernas 
fotboll, träning på Sats och 
semestrar med husbilen. 
”Norge är ett favoritland, 
och i sommar blir det Frank
rike runt”.

Läser: ”Just nu Jojo Moyes, 
Ett liv efter dig.”

Ser på tv: ”Väldigt lite. Nyhe
ter och ibland serier på 
Netflix, som House of cards 
och Homeland.  

SAMMA FOTSPÅR. Liksom företrä-
daren Ingalill Berglund har Annica 
Ånäs en bakgrund som revisor. Och 
de båda har gjort samma resa inom 
Atrium Ljungberg – från CFO till vd.
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med en kontakt som vi båda hade arbetat för tidigare (Ingemar 
Nilsson på Deloitte) och han sa ”jag ordnar det här, Ingalill ringer 
dig snart”. Och det gjorde hon.

Annica Ånäs har gått i Ingalill Berglunds fotspår – de har båda 
revisionsbakgrund och Annica Ånäs har efterträtt Ingalill Berg-
lund både som CFO och vd.  

Fastighetskunnandet fi ck hon på Deloitte.
– Utifrån kan man tycka att det verkar vara grått och händelse-

löst att vara revisor, men det stämmer verkligen inte. Jag hade en 
oerhört lärorik tid på Deloitte. Jag var inriktad på fastigheter och 
fi ck mycket detaljerad branschkunskap. Som revisor blir man även 
chef tidigt så det handlar också om ledarskapsutveckling.

› Hur beskriver du dig själv som ledare?
– Engagerad, driven – men med hjärta. Jag tror på att ha roligt 

på jobbet, kombinerat med ett väldigt stort aff ärsfokus. Det ska 
vara lustfyllt och samtidigt aff ärsdrivet. Jag ställer höga krav – det 
är viktigt att alla jobbar efter våra målsättningar och att vi gör det 
tillsammans, det får inte vara något stuprörstänkande.

Atrium Ljungberg har under en längre tid utvecklats från ett 
bolag med mycket fokus på retail till ett bredare bolag med inrikt-
ning på hållbar stadsutveckling.

– Vi upplevs fortfarande ofta som ett köpcentrumbolag, men 
faktum är att handeln utgör mindre än hälften av portföljen. Vi 

arbetar med stora sammanhållna områden där vi kombinerar han-
del, kontor, service, utbildning och kultur och kan därför säga att vi 
verkligen arbetar med hållbar stadsutveckling på riktigt. 

– Vi vill  utveckla dynamiska områden som är levande dygnet 
runt och det är därför vi nu även har adderat bostadsutveckling till 
vår aff ärsmodell. Vi har startat upp 450 bostäder i Uppsala och kan 
även bygga 1 500 här i Sickla och har planer på att bygga bostäder i 
Barkarbystaden.

Atrium Ljungberg har i nuläget nio miljarder kronor i tänkta 
framtidsprojekt i det egna beståndet. Målet är att investera en 
miljard om året.

– De senaste två åren har vi legat lägre, runt 700 miljoner, men 
det fi nns goda möjligheter att vi når en miljard under 2016.

Vid sidan av arbetet är Annica Ånäs väldigt mycket fot-
bollsmorsa.

– Båda pojkarna är målvakter. I morse var jag på akuten med 
den äldsta, en spricka i ett fi nger efter en närkamp. Det händer 
ganska ofta, suckar hon.  

»Jag tror på att ha roligt på 
jobbet, kombinerat med ett 
väldigt stort affärsfokus.«

Fotnot: Atrium Ljungbergs förra vd Ingalill Berglund drabbades av en 
infektion som ledde till ett utdraget sjukdomstillstånd. Hon kommer att 
bli helt återställd, men kommer inte tillbaka till Atrium Ljungberg. I 
maj valdes hon in i styrelsen för Scandic Hotels.

Fastighetsprofil // Annica Ånäs

På 30 sidor presenterar vi den svenska fastighets
juridiska marknaden. Här hittar du en stor och 
bred översikt över de största transaktionsbyrå
erna och ett flertal juridikprofiler ger sin syn på 
marknadsläget. Trevlig läsning!

Tema:
Fastighets-
juridik

20   Översikt – de största byråerna
• Jan Litborn – Glimstedt överst i transaktions-
listan.
• Klas Wennström tror på många aff ärer under 
sommaren.
• Mikael Stabo om vikten av ett brett 
erbjudande.

30   Jesper Prytz om lagbokens tyngd.

32   Erika Åslund och Jonas Forsén om M&A-
försäkringar.

36   Bob Johanson och Carl Westerberg om 
Norrportenaff ären.

40   Per Dalemo och Fredrik Råsberg om 
hotelljuridik.

44   Magnus Lidman, Niklas Svantesson, 
Johan Lindberg och Patrick Forslund om 
marknadsläget.

• Klas Wennström tror på många aff ärer under 

2  2016  ⁄⁄  FASTIGHETSSVERIGE   19
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Låt oss hjälpa dig 
med dina affärer 
inom Fastighetsrätt

Setterwalls är en av Sveriges ledande 
affärsjuridiska fullservicebyråer. Vi har kontor 
i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Vår fastighetsgrupp erbjuder affärsmässiga 
och skräddarsydda juridiska lösningar inom 
fastighetsrättens olika områden, från de 
största transaktionerna till löpande rådgivning 
i klientens dagliga verksamhet. Läs mer om 
oss på www.setterwalls.se

TEMA: FASTIGHETSJURIDIK

 Här redovisar vi aff ärsvolymer, teamstorlekar och 
ledande jurister från 24 av de största advokatbyråerna 
inom den svenska fastighetsbranschen.  
Text: Nicklas Tollesson

Översikten bygger på uppgifter från 
byråerna själva och gör inte anspråk på 
att vara heltäckande. Vissa byråer har 
valt att inte delta.

Sveriges största 
transaktionsbyråer

– Vi är mycket nöjda med det. Förra årets mest spännande 
 aff är var Tribonaaff ären, där vi var rådgivare till köparen Catena. 
Det var bud, budplikt och inlösen, moment som man inte är med 
om varje dag, säger Jan Litborn, delägare och ansvarig för fastig-
hetsgruppen på Glimstedt.

› Hur har inledningen av 2016 varit?
– Vi har haft mycket arbete med uppstartsbolag hittills i år, nya 

bolag som vill köpa fastigheter i Sverige. Ett bolag vi arbetar med 
är nya Brinova, där bland andra Backahill och Balder går ihop och 
planerar att placera bolaget på börsen. 

– En annan trend är att utländska investerare är tillbaka på 
allvar. Det inleddes i slutet av förra året och det har hållit i sig. 
Det är många som lockas av de låga räntorna och den transparenta 
business vi har här i Sverige.

– Vi ser också att det fi nns väldigt många projektbolag på 
bostadssidan, det är väl den allra hetaste marknaden just nu. Sedan 
får vi se hur länge det håller i sig.

› Vad tror du?
– Jag är osäker. Även om det fi nns en stor efterfrågan så är 

priserna oerhört höga. I bra lägen går det alltid att hitta köpare, 
men i sämre lägen och på sämre orter blir det svårare när ränte-
kostnaderna ökar och bankerna ställer krav på belåningsgrader och 
amorteringar.

› Vilka trender ser du på fi nansieringssidan?
– Preferensaktierna var ju helt borta ett tag, har kommit tillbaka 

lite grann, men jag tror inte att vi kommer att få se speciellt myck-
et av det framöver. Obligationsmarknaden är en färskvara, hade du 
frågat för några veckor sedan hade det sett ganska mörkt ut, just 
nu hade det varit lättare att få igenom en obligation. Nu pratar jag 
om mindre bolag, för de större bolagen fi nns alltid en marknad.

› Avslutningsvis, händer det något på personalsidan hos er på 
Glimstedt?

”Mycket arbete med 
uppstartsbolag i år”

 Glimstedts aff ärsvolym för 2015 hamnade 
på precis samma nivå som 2014 – 48,6 miljar
der kronor.

– Det händer saker hela tiden, men när det gäller de mest 
framträdande på fastighetssidan så har vi haft samma gäng ganska 
länge nu, det är framför allt Pontus Kågerman, Erik Borgblad och 
jag i Stockholm och Anders Wennergren i Göteborg.  

GLIMSTEDT

Under
liggande 
aff ärs volym:

2015: 48,6 
miljarder 
kronor, varav 
finansiering 
8,7 miljarder 
kronor.

2014: 48,6 
miljarder 
kronor (ingen 
finansiering).

Antal jurister 
i fastighets
teamet: 25.

Exempel på aff ärer 2015: 

•  Biträdde Svenska Handelsfastigheter i förvärvet av 44 handels
fastigheter  runt om i Sverige av Areim för 2,7 miljarder kronor.

•  Biträdde Catena i förvärvet av  Tribona för 5,2 miljarder kronor. 

 Jan Litborn medverkade 
under 2015 i 41 ärenden 
till ett värde om 28,9 
miljarder kronor. 

 Erik Borgblad med-
verkade under 2015 i 43 
ärenden till ett värde om 
15,4 miljarder kronor. 
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ETT KONTOR

FEMTIO
FASTIGHETSJURISTER
Vi är en affärsjuridisk byrå med fokus på bygg- och fastighetsbranschen. 
Att vi rankas som en av de absolut främsta inom vårt område, tror vi 
hänger ihop med två avgörande faktorer: Vår specialisering och våra 
medarbetare.

www.advokatag.se

– 2015 var Mannheimer Swartlings bästa år hittills på 
koncern-nivå, vi omsatte cirka 1,4 miljarder kronor. Volymerna av-
seende fastighetsaff ärer kan för vår del variera en del från år till år 
– det kan ha stor betydelse vilken sida om årsskiftet som enskilda 
större aff ärer genomförs, säger Klas Wennström, delägare och en 
av de som ansvarar för Mannheimer Swartlings verksamhetsgrupp 
för fastigheter.

– Sett över tid har vi de senaste åren haft en större andel fastig-
hetsutvecklingsprojekt, och något mindre rena transaktioner.

Samtidigt säger han att väldigt många aff ärer är på gång just nu, 
och att mycket kan komma att genomföras före semestern.

– Man kan nog beteckna det som ett race. 
› Tror du att marknaden är på topp nu och att det kommer att 

vända neråt framöver?
– Jag ser egentligen inga direkta orosmoln just nu. Sverige och 

framför allt Stockholm är verkligen hot spots i Europa. Vi har stor 
infl yttning av talang, en ledande tech-sektor som både driver upp 
kontorshyror och skapar ett allt större bostadsbehov. Detta har 
även lett till att de internationella investerarna är mer aktiva än på 
länge. Trots valutarisken ser man Sverige som en safe haven.

– Den största riskfaktorn jag ser är bristen på byggresurser i 
Sverige. Vi hör till exempel från en del av våra klienter att priserna 
och väntetiderna på prefabricerade stomelement blir allt högre. 

Vi kanske hade behövt mer utländska byggresurser och utländska 
byggbolag – samtidigt är det en tuff  marknad att slå sig in på.

› Vilka juridiska regleringar kan komma att påverka fastighets-
marknaden framöver?

– Det är ju framför allt utredningen kring paketering av fastig-
heter som kan påverka. Den förväntas presenteras 2017 eller 2018. 
I övrigt är det inga större marknadspåverkande saker på gång.  

TEMA: FASTIGHETSJURIDIK

”Många aff ärer före semestern”

MANNHEIMER SWARTLING

Under
liggande 
aff ärs volym: 

2015: 48 
miljarder 
kronor, varav 
finansiering 
3 miljarder 
kronor.

2014: 31 
miljarder 
kronor, varav 
finansiering 
3 miljarder 
kronor.

Antal jurister i fastighetsteamet: 50.

Exempel på aff ärer 2015:

•  Biträdde Kungsleden vid förvärvet av fem fastigheter på 
 Gärdet och i Hammarby Sjöstad av Djurgårdsstadens Fastig
heter för tre miljarder kronor.

•  Biträdde Norrporten vid bytesaff ären med Stenvalvet i Öster
sund (18 700 kvadratmeter) och Växjö (31 000 kvadratmeter) 
med ett sammanlagt fastighetsvärde om 750 miljoner kronor.

 Jesper Prytz medverkade 
under 2015 i 106 ärenden.

 Klas Wennström med-
verkade under 2015 i 109 
ärenden.
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 Mannheimer Swartling är återigen med 
i toppen av listan över byråerna med de 
 högsta aff ärsvolymerna, med 48 miljarder 
kronor, en rejäl ökning från 2014 års 33 
 miljarder (2013 låg man på hela 56,5 miljarder, 
varav 29,8 miljarder var finansiering).
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Specialist inom fastighetsrätt
Auktoritet inom hyresrätt

Under 25 år har vi vänt på varenda sten i våra uppdrag
inom förvärv, förvaltning, tvistelösning och försäljning. 
Kombinationen erfarenhet och spetskompetens tilltalar
klienter som fastighetsbolag, kommuner och statliga
myndigheter. Varmt välkommen att kontakta oss på
Advokatfirman Steinmann – oavsett om du är en stor
eller mindre aktör.

www.steinmann.se

När det gäller fastigheter

› Hur förklarar du er tillväxt de senaste åren?
– Lindahl har ett stort fokus på fastigheter, det är ett viktigt 

område för oss. Transaktioner är självklart en stor del, men vår 
ambition är att vara den breda byrån med kompetenser inom alla 
fastighetsrelaterade områden. Jag tror överhuvudtaget att det blir 
allt viktigare att ha ett brett erbjudande inom segmentet, dels 
för att många klienter behöver bistånd även med andra typer av 
frågor men också då många transaktioner innehåller komplexa 

och specifika fastighetsrättsliga element. Byråer som saknar bred-
den utan bara erbjuder transaktionskunnandet, riskerar i större 
utsträckning konkurrens från andra aktörer som erbjuder trans-
aktionsrådgivning, framöver kanske också med juridiska inslag, så 
som revisionsbyråer, kommersiella mäklare och investmentbanker. 
Samtidigt tror jag att i takt med att digitaliseringen utvecklas 
och innebär ny konkurrens om lite enklare tjänster, blir det allt 
viktigare att man också har djupet inom sina områden, varför vårt 
erbjudande ständigt måste utvecklas för att vara fortsatt relevant.

› Hur ser du på marknadsläget just nu?
– Det har sett fortsatt ljust ut under våren, även om det känns 

som att det börjar ta lite längre tid innan processerna kickar igång 
på riktigt.

– Även om fastigheter känns högt värderade just nu så känns 
det inte som att det har slagit i taket än. Det sista steget brukar ju 
vara när institutioner går in och köper upp allt, och dit har vi inte 
riktigt kommit ännu.

Däremot tror han att bankerna kan komma att bli lite mer 
restriktiva i utlåningen till fastigheter framöver.

– Vi har inte sett någon sådan konkret effekt ännu, men det 
har börjat muttras lite grann … Jag kan tänka mig att banker som 
tycker att de börjar få en lite väl hög exponering mot fastigheter 
kommer att vara mer restriktiva, inte minst mot nya kunder. När 
det gäller kunder som de har långa relationer med kommer det 
nog inte att vara samma problem.

› Du kom till Lindahl från Roschier för drygt ett och ett halvt 
år sedan, har det varit som du hoppades på?

– Ja, absolut. Jag lockades av bredden och djupet på kompeten-
sen inom organisationen och det uttalade fokuset på fastigheter 
som rättsområde och branschområde. Det har varit utmanande, 
men jättekul och spännande.  

TEMA: FASTIGHETSJURIDIK

”Allt viktigare att ha bredden”

VINGE

Under
liggande 
affärsvolym: 

2015: 38,6 
miljarder 
kronor, varav 
finansiering 
11,1 miljarder 
kronor.

2014: 44,6 
miljarder 
kronor, varav 
finansiering 
5,8 miljarder kronor.

Antal jurister i fastighetsteamet: 22.

Exempel på affärer 2015:

•  Biträdde Alecta i bildandet av Saiab – Swedish Airport In
frastructure AB – som Alecta äger tillsammans med Swedavia 
med ett fastighetsvärde om nästan fyra miljarder kronor.

•  Biträdde UnibailRodamco vid försäljningen av Nova Lund till 
TH Real Estate.

 Niclas Winnberg med-
verkade under 2015 i 13 
ärenden till ett värde om 
10,8 miljarder kronor. 

 Jens Sundell medverkade 
under 2015 i 20 ärenden 
till ett värde om 4,5 miljar-
der kronor. 
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LINDAHL

Under
liggande 
affärs volym: 

2015: 46,3 
miljarder 
kronor, varav 
finansiering 
23,3 miljarder 
kronor.

2014: 41,6 
miljarder 
kronor, varav 
finansiering 14 
miljarder kronor.

Antal jurister i fastighetsteamet: 44.

Exempel på affärer 2015:

•  Företrädde Sagax och Söderport i förvärvet av 29 fastigheter  
i södra och mellersta Sverige från Kungsleden för 536 miljo
ner kronor.

•  Företrädde Luleå kommun och Lulebo i försäljningen av 
lägen heter och samhällsfastigheter till Rikshem för 1,6 miljar
der kronor.

 Johan Tollgerdt med-
verkade under 2015 i 27 
ärenden till ett värde om 
2,7 miljarder kronor.  

 Mikael Stabo medverkade 
under 2015 i 19 ärenden 
till ett värde om 6,1 miljar-
der kronor.

B
IL

D
E

R
: L

IN
D

A
H

L

 Lindahls affärsvolym har vuxit stadigt de 
senaste åren, från 33 miljarder kronor år 2014 
via 42 till 46 miljarder år 2016.
 – Vi växer hela tiden och sådana här listor 
blir ju lite av ett kvitto på att våra tjänster är 
efterfrågade. Sedan var det ju synd att vi 
inte hade ett par miljarder till, skrattar Mikael 
Stabo, delägare på Lindahl.

WISTRAND

Under
liggande 
affärsvolym: 

2015: 40,3 
miljarder kro
nor, inklusive 
finansiering.

2014: 36,5 
miljarder kro
nor, inklusive 
finansiering.

Antal jurister i 
fastighetstea
met: 28.

Exempel på affärer 2015:

•  Biträdde Partners Group i 
förvärvet av 32 fastigheter 
– 250 000 kvadratmeter – i 
Sverige, Finland och Estland från 
Sveafastigheter för 3,2 miljarder kronor.

•  Biträdde Savana Invest i förvärvet av tre vård och omsorgs
fastigheter i Stockholm från Hemsö för 461 miljoner kronor.

 Per Dalemo medverkade 
under 2015 i 4 ärenden till 
ett värde om 430 miljoner 
kronor.

 Tommy Grönberg med-
verkade under 2015 i 17 
ärenden till ett värde om 
4,1 miljarder kronor.
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Särskiljer inte  
transaktioner och  

finansiering

»Lindahl har ett stort  fokus 
på fastig heter, det är ett 
 viktigt område för oss.«
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TEMA: FASTIGHETSJURIDIK

HANNES SNELLMAN

Underliggande affärsvolym: 

2015: 19,8 miljarder kronor, ingen 
finansiering.

2014: 14,1 miljarder kronor, varav 
finansiering 3,8 miljarder kronor.

Antal jurister i fastighetsteamet: 8.

Exempel på affärer 2015:

•  Biträdde Ilmarinen och AMF vid 
ingåendet av joint venturebolaget 
med Kesko och sale and lease
back av 40 handelsfastigheter i 
Sverige och Finland (sammanlagt 
transaktionsvärde 6,1 miljarder kronor).

•  Biträdde Citycon vid försäljningen av köpcentrumet Ström
pilen i Umeå till Niam för motsvarande cirka 360 miljoner 
kronor.

 Safa Mahmoudi med-
verkade under 2015 i 25 
ärenden till ett värde om 
19,8 miljarder kronor.
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CEDER
QUIST

Under
liggande 
affärs
volym: 

2015: 31,3 
miljarder 
kronor, 
varav 
finansie
ring 15,7 
miljarder 
kronor.

Antal jurister i fastighetsteamet: 12.

Exempel på affärer 2015:

•  Biträdde Grosvenor vid förvärvet av Skärholmen 
Centrum, omfattande 100 000 kvadratmeter, från 
Aareal Bank.

•  Biträdde KLP Eiendom vid förvärvet av Stockholm 
Waterfront från DNB Liv.

 Erika Åslund och Louise Bjärgård är Cederquists 
ledande fastighetsjurister.
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Under
liggande 
affärs
volym: 

2015: 31,5 
miljarder 
kronor, 
varav 
finansie
ring 13,9 
miljarder 
kronor.

2014: 
37,3 miljarder kronor, varav finansiering 19,7 miljarder 
kronor.

Antal jurister i fastighetsteamet: 16 (inklusive 8 på 
finansiering).

Exempel på affärer 2015:

•  Företrädde DNB Liv i försäljningen av Stockholm 
 Waterfront till KLP Eiendom för 1,75 miljarder kronor.

•  Företrädde TIAA Henderson Real Estate i förvärvet 
av köpcentrumet Nova Lund i Malmö från Unibail 
Rodamco.

 Martin Johansson 
medverkade under 
2015 i 19 ärenden till ett 
värde om 12,8 miljarder 
kronor. 

 Magnus Lidman med-
verkade under 2015 i 
26 ärenden till ett värde 
om 17,6 miljarder kronor.
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WIGGE & PARTNERS

Underliggande affärsvolym: 

2015: 33,6 miljarder kronor, varav finan
siering 1,2 miljarder kronor.

Antal jurister i fastighetsteamet: 5.

Exempel på affärer 2015:

•  Biträdde Blackstone i de svenska 
 delarna av förvärvet från Obligo Invest
ment Management. Underliggande 
fastighetsvärde cirka 9,5 miljarder 

kronor.

•  Biträdde 
Aareal Bank 
AG vid försäljningen av kontorsfastigheten Fatburen på Söder
malm till AMF Fastigheter för drygt tre miljarder kronor.

 Daniel Unger anslöt till 
Wigge & Partners från 
Vinge i augusti 2015.

 Patrick Forslund med-
verkade under 2015 i 31 
ärenden till ett värde om 
30,1 miljarder kronor.
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 verksamheten 

2015

MAQS

Underliggande affärsvolym: 

2015: 33,5 miljarder 
 kronor, varav finan
siering 14,1 miljarder 
kronor.

2014: 17,4 miljarder kro
nor, varav finansiering 8,5 
miljarder kronor.

Antal jurister i fastighetsteamet: 25.

Exempel på affärer 2015:

•  Biträdde Keva i samband med bolagets 
första förvärv i Sverige – köpcentrumen 
Igor i Västerås och Mittpunkten i Östersund – av Atrium Ljungberg.

•  Biträdde i samband med bildandet Agora Retail och deras förvärv av 20 köp centrum.

 Patric Olofsson med-
verkade under 2015 i 23 
ärenden till ett värde om 
6,1 miljarder kronor. 

 Patrik Essehorn med-
verkade under 2015 i 64 
ärenden till ett värde om 
9,1 miljarder kronor.
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Nästan 
fördubblad 

volym

DELPHI

Underliggande affärsvolym:

2015: 28,7 miljarder kronor, varav 
finansiering 0,7 mil
jarder kronor.

2014: 14,7 
miljarder 
kronor, varav 
finansiering 3 
miljarder kronor.

Antal jurister i fastighetsteamet: 15.

Exempel på affärer 2015:

•  Företrädde Obligo i den svenska 
delen av försäljningen till Blackstone.

•  Företrädde WP Carey i deras första förvärv i Sverige, en logistikfastighet i Oskars
hamn, som man köpte av Goodman för 216 miljoner kronor.

 Anders Hulegårdh med-
verkade under 2015 i 11 
ärenden till ett värde om 
1,5 miljarder kronor. 

 Magnus Björkander med-
verkade under 2015 i 25 
ärenden till ett värde om 
26 miljarder kronor.
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ROSCHIER

Underliggande affärsvolym: 

2015: 33,2 miljarder kronor, varav finan
siering 14,7 miljarder kronor.

2014: 17,3  
miljarder kronor, 
varav finansiering 
2 miljarder kronor.

Antal jurister i 
fastighetsteamet: 7.

Exempel på affärer 2015:

•  Företrädde Sveafastigheter i försälj
ningen av Fund III till Partners Group för 4,3 miljarder kronor.

•  Företrädde fyra danska pensionsfonder i deras förvärv av en portfölj med 28 industri 
och logistikfastigheter från NREP för 6.3 miljarder kronor. 

 Marcus Hedén och Lisa Granbom Koski är 
Roschiers ledande fastighetsjurister.

B
IL

D
E

R
: R

O
S

C
H

IE
R

Nästan fördubblad 
volym, främst genom 

finansiering
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TEMA: FASTIGHETSJURIDIK

GERNANDT & 
DANIELSSON

Underliggande 
affärsvolym: 

2015: 14,2 miljar
der kronor, varav 
finansiering 10,5 
miljarder kronor.

2014: 7,1 miljarder 
kronor, varav 
finansiering 3,6 
miljarder kronor.

Antal jurister i 
fastighetsteamet: 10.

Exempel på affärer 2015:

•  Biträdde Sterner Stenhus Holding AB i flera transaktioner, bland 
annat i försäljningar av fastigheter genom apportemission till 
Agora och Amasten.

 Caroline Jägenstedt 
Wikman medverkade 
under 2015 i 3 transaktio-
ner till ett värde om 600 
miljoner kronor.

 Bob Johanson med-
verkade under 2015 i 4 
transaktioner till ett värde 
om 400 miljoner kronor.
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REAL ADVO
KATBYRÅ

Underliggande 
affärsvolym: 

2015: 9,5 miljar
der kronor, varav 
finansiering 140 
miljoner kronor.

2014: 2,3 miljar
der kronor, varav 
finansiering 92 
miljoner kronor.

Antal jurister i 
fastig hetsteamet: 8.

Exempel på affärer 2015:

•  Biträdde NREP vid försäljningen av en stor logistikportfölj till ett 
 konsortium med fyra danska institutioner för cirka sex miljarder 
kronor.

•  Biträdde Cornerstone vid förvärvet av Åhléns City från Vencom 
och Rockspring för 365 miljoner kronor.

 Daniel Jönsson med-
verkade under 2015 i 15 
ärenden till ett värde om 
2,2 miljarder kronor.

 Mikael Laag medverkade 
under 2015 i 13 ärenden 
till ett värde om 7,3 miljar-
der kronor.

DLA PIPER

Underliggande affärsvolym: 

2015: 14,6 miljarder kronor, varav 
finansiering 2,3 miljarder kronor.

2014: 17,1 miljarder kronor, varav 
finansiering 6,6 miljarder kronor.

Antal jurister i fastighetsteamet: 
16.

Exempel på affärer 2015:

•  Biträdde Djurgårdsstadens 
Fastigheter vid försäljningen av 
en fastighetsportfölj i Stockholm 
till Kungsleden för tre miljarder 
kronor.

•  Biträdde Konsum Värmland i försäljningen av delar av Bergvik Köp center i Karl
stad till Eurocommercial för 600 miljoner kronor.

 Ulf Mullo medverkade 
under 2015 i affärer till ett 
värde om 3,2 miljarder 
kronor.

 Gustaf Ström medverka-
de under 2015 i affärer till 
ett värde om 4,5 miljarder 
kronor.
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HAMILTON

Underliggande 
affärsvolym: 

2015: 10,9 miljar
der kronor, varav 
finansiering 10,4 
miljarder kronor.

2014: 5,5 miljar
der kronor, varav 
finansiering 4,2 
miljarder kronor.

Antal jurister i 
fastighetsteamet: 8.

 Per Månsson och Maria Boudrie är Hamiltons ledande 
jurister.
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SETTERWALLS

Underliggande affärsvolym: 

2015: 15,5 miljarder kronor, varav 
finansiering 1,5 miljarder kronor.

2014: 24 miljarder kronor, varav 
finansiering 7 miljarder kronor.

Antal jurister i fastighetsteamet: 
35.

Exempel på affärer 2015:

•  Biträdde Djurgårdsstadens 
Fastigheter vid försäljningen av 
fem fastigheter på Gärdet och i 
Hammarby Sjöstad för drygt tre 
miljarder kronor.

•  Biträdde Älvstranden Utveckling vid försäljningen av tre kontorsfastigheter på 
Lindholmen till Atrium Ljungberg för 897 miljoner kronor. 

 Anders Heintze med-
verkade under 2015 i 26 
ärenden till ett värde om 
1,8 miljarder kronor. 

 Niklas Svantesson med-
verkade under 2015 i 21 
ärenden till ett värde om 
7,1 miljarder kronor.
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KILPATRICK TOWNSEND 
& STOCKTON

Underliggande affärsvolym: 

2015: 15,4 miljarder kronor, varav 
finansiering 1,5 miljarder kronor.

2014: 14,7 miljarder kronor, varav 
finansiering 3,0 miljarder kronor.

Antal jurister i fastighetsteamet: 17.

Exempel på affärer 2015:

•  Rådgivare till Areim i försäljning
en av 44 handelsfastigheter till 
Svenska Handelsfastigheter för 
2,7 miljarder kronor.

•  Rådgivare till Deutsche Bank vid försäljningen av det gamla Riksbankshuset i 
Göteborg till Klövern.

 Johan Gustavsson med-
verkade under 2015 i 15 
ärenden till ett värde om 
3,1 miljarder kronor. 

 Fredrik Ahlqvist med-
verkade under 2015 i 20 
ärenden till ett värde om 
11,5 miljarder kronor.
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LANDAHL 
 ADVOKATBYRÅ

Underliggande affärsvolym:

2015: 3 miljarder kronor, ingen 
finansiering.

2014: 3 miljarder kronor, 
ingen finansiering.

Antal jurister i fastighets
teamet: 7.

 Maria Wideroth med-
verkade under 2015 i 5 
ärenden till ett värde om 
1,5 miljarder kronor.

 Urban Andersson med-
verkade under 2015 i 5 
ärenden till ett värde om 
1,5 miljarder kronor.
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EVERSHEDS

Underliggande affärsvolym: 

2015: 1,8 miljarder kronor, varav finansiering 170 
miljoner kronor.

2014: 1,5 miljarder kronor, ingen finansiering.

Antal jurister i fastighetsteamet: 5.

Exempel på affärer 2015:

•  Rådgivare åt SPG Bostad i försäljningen av två 
bostadsfastigheter, i Karlstad och UpplandsBro, till 
Slättö för 700 miljoner kronor.

•  Rådgivare till SPG Bostad i försäljningen av 239 
lägenheter i Örebro till IHF Bostad.

 Tord Svensson med-
verkade under 2015 i 11 
ärenden till ett värde om 
1,8 miljarder kronor.
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FOYEN

Underliggande affärsvolym: 

2015: 3,4 miljarder kronor, ingen finansiering.

Antal jurister i fastighetsteamet: 9 (inklusive 
hyresrätt).

Exempel på affärer 2015:

•  Biträdde Upplands Väsby kommun vid 
försäljningen av Bo i Väsby – omfattande 
652 lägenheter, 44 000 kvadratmeter – till 
Rikshem för 720 miljoner kronor.

 Henrik 
Ståhlberg 
medver-
kade un-
der 2015 i 
8 ärenden 
till ett 
värde 
om 1,8 
miljarder 
kronor.
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BIRD & BIRD

Underliggande affärsvolym: 

2015: 2,6 miljarder kronor, 
ingen finansiering.

2014: 2,45 miljarder kronor, 
ingen finansiering.

Antal jurister i fastighets
teamet: 7.

Exempel på affärer 2015:

•  Rådgivare till Heba vid 
förvärvet av ett äldreboende 
i Sollentuna med 54 lägenheter från JM för 177 miljoner kronor.

• Rådgivare till Heba vid förvärvet av ett äldreboende i Farsta med 76 lägenhe
ter från Danator för 254 miljoner kronor.

 Nimrod Badur och Jan Berg är Bird & Birds ledande 
jurister.
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Underlig
gande affärs
volym: 

2015: 18,4 
miljarder 
kronor, varav 
finansiering 
3,2 miljarder 
kronor.

Antal jurister 
i fastighets
teamet: 4.

Exempel på 
affärer 2015:

•  Företrädde Alm Equity vid för
värvet av Stockholm Skalholt 1 i 
Kista från Länsförsäkringar Liv.

•  Företrädde BNP Paribas och In
vesco vid försäljningen av Mölnviks köpcentrum till 
Aberdeen.

 Julia Skoog medverkade 
under 2015 i 27 ärenden 
till ett värde om 14 miljar-
der kronor.

 Jörgen Sandquist med-
verkade under 2015 i 38 
ärenden till ett värde om 
18 miljarder kronor.
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ANDERS
SON GUS
TAFSSON

Underlig
gande affärs
volym: 

2015: 18,8 
miljarder 
kronor, varav 
en mindre 
del finan
siering.

2014: 3 
miljarder 
kronor, 
ingen finan
siering.

Antal jurister i fastighetsteamet: 25 (hela byrån är inriktad 
mot bygg och fastighetsbranschen, antalet 25 är vad som 
motsvarar en fastighetsgrupp på en fullservicebyrå. Antalet 
är 55 om man räknar hela byrån).

Exempel på affärer 2015:

•  Starwoods förvärv av Sveareal/Fortin för cirka 11,5 miljarder 
kronor. Johan Lindberg affären hos Lindahl och slutförde 
den hos Andersson Gustafsson.

•  Rådgivare till Ica Fastigheter i bildandet av Secore, ett JV
bolag mellan Ica och AP1 med fastigheter för 1,1 miljarder 
kronor.

 Cecilia Jussi-Pekka med-
verkade under 2015 i 12 
ärenden till ett värde om 
3,4 miljarder kronor. 

 Johan Lindberg med-
verkade under 2015 i 16 
transaktioner till ett värde 
om 15,4 miljarder kronor.
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Krönika
Jesper Prytz  //  Mannheimer Swartling

”Hur mycket väger 
en lagbok?”

Hur mycket väger en lagbok? 
Svar: Lagboken är inte särskilt tung, om du bär den en kort stund. Om du 

däremot bär på den en hel dag upplevs den lite tyngre. Om du sedan fortsät-
ter att bära på lagboken månad efter månad blir det besvärande på riktigt. 

Inledningen på denna krönika är inte tänkt som ett ergonomiskt tips  
till advokater. Istället är det ett symboliskt råd till läsaren, som  

förmodas vara verksam i fastighetsbranschen. 

TEMA: FASTIGHETSJURIDIK

 M
itt råd till dig är alltså att lämna 
ifrån dig de juridiska frågorna 
då och då, istället för att själv 
gå runt och bära på dem. 
”Advokat är inget man är, det 

är något man har”, hörde jag någon säga. För de 
flesta i bygg- och fastighetsbranschen kanske det 
stämmer. Eller? 

Rådet att involvera advokat/jurist i dina 
juridiska frågor kan låta enkelt och självklart 
som huvudregel, men ändå upplever jag att det 
finns rätt många i bygg- och fastighetsbranschen 
som faktiskt gör tvärtom. Dessa personer lämnar 
inte ifrån sig sina juridiska frågor förrän det 
har blivit alldeles för sent. Lite förenklat väljer 
en sådan person helst att skriva sina avtal utan 
juristgranskning, förhandlar sina transaktioner 
och projekt utan juridiskt stöd och skulle en 
tvist uppstå försöker personen lösa tvisten utan 
inblandning av advokat. Alla som hanterat en 
domstolstvist med denna typ av bakgrund vet att 
sådana tvister blir osäkrare, dyrare och svårare att 
lösa än tvister med stabilt juridiskt underlag. 

Jag har hört två skäl för att ändå hantera 
juridiken på detta sätt. ”Med tanke på hur dyrt 
det är att gå till advokat är det lika bra att jag 
sköter det själv”, är en kommentar som kan 
förekomma. Ett annat argument är att ”Mina 
juridiska frågor är för viktiga och kommersiellt 
svåra för att överlämnas till en advokat.” 

Flera läsare har nog tänkt den ena eller båda 
dessa tankar, i alla fall någon gång. Därför vill jag 
säga; för att kunna bedriva en framgångsrik affärs-
verksamhet är det många gånger viktigt att våga ta 
hjälp av experter på olika fackområden. Det gäller 
även på juridikens område. På samma sätt som de 
flesta advokater inte är experter på kommersiella 
frågor så är de flesta icke-jurister inte experter på 
legala frågor. En ömsesidig förståelse mellan den 
affärsansvarige och juristen är däremot nödvändig, 
om man ska få ut det bästa av den relationen.

Det kommer nog alltid finnas icke-jurister 
som föredrar att bära runt på lagboken själva. Så-
dana personer kan ibland väcka beundran (”Har 
du märkt att X klarar sig bra utan advokat?”). 
I andra sammanhang väcker de istället oro hos 

omgivningen (”Jag undrar om X verkligen har 
koll på juridiken”). När du har att göra med en 
sådan person och får höra kommentaren ”Det 
här klarar vi väl utan jurist?”, fundera då på vem 
som tjänar på om du väljer att tillmötesgå detta 
önskemål från din motpart.

Från egna erfarenheter kan jag säga 
att den som får ut mest nytta av sin advokat 
naturligtvis är den som vet hur man bör använda 
advokaten. Rollen som beställare av advokat-
tjänster är inte så lätt som man kan tro. Det finns 
ett antal fällor som både stora och små bestäl-
lare av juridik kan hamna i då och då. En fälla 
är att vid val av juridisk rådgivare fokusera så 
mycket på prisfrågor att man går miste om den 
kvalité som man egentligen vill ha. En annan 
(kanske lika vanlig) fälla är att inte säkerställa att 
advokaten beaktar det affärsmässiga perspektivet 
på ärendet i sin rådgivning. Sådana beställningar 
av advokattjänster påminner om att beställa en 
arkitektritad villa utan att kräva att arkitekten tar 
hänsyn till detaljplanen. Gör inte det …  

JESPER PRYTZ

Ålder: 46 år.

Bor: Göteborg.

Arbete: Ordförande i 
Mannheimer Swartlings 
fastighetsgrupp med ett 
50tal verksamma juris
ter. Har nästan 20 års 
erfarenhet av kommersi
ella avtal och fastig
hetsjuridik – arbetar med 
att utveckla anpassade 
lösningar för klientens 
behov med hänsyn till 
legala förutsättningar, 
marknadsläge och andra 
legala och kommersiella 
förutsättningar.

Fritidsintressen: 
Fotografering, resor och 
MRfrågor. 

BILD: MANNHEIMER SWARTLING
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M&A-försäkringar har funnits på marknaden ganska länge 
men det är först under de senaste åren som produkten har fått en 
större genomslagskraft i svenska och nordiska fastighetstransak-
tioner. 

– Det fi nns fl era anledningar till att användandet har ökat. 
Framför allt beror det på att försäkringspremierna har blivit lägre, 
processen har förenklats och försäkringsvillkoren har blivit bättre 
och tydligare. Försäkringsgivarna är i dag bättre på att möta kö-
pares och säljares förväntningar och krav – M&A-försäkringarna 
är därför mer fl exibla i dag än vad de har varit historiskt, säger 

Erika Åslund, ansvarig för verksamhetsgruppen för kommersiell 
fastighetsrätt på Cederquist.

M&A-försäkringar har typiskt sett använts när det varit säljare 
som av olika anledningar velat göra en omedelbar exit utan något 
kvarliggande ansvar, exempelvis vid likvidation av fonder eller med 
private equity-bolag som säljer ett innehav. 

– Men vi ser nu att M&A-försäkringar används allt oftare av 
fl era olika aktörer. Det fi nns ett minimipris för M&A-försäkringar 
så oftast är det vid medelstora eller stora transaktioner som en för-
säkringslösning används för att det ska vara ekonomiskt försvar-

M&A-försäkringar 
används allt mer

 M&Aförsäkringar blir allt vanligare i samband med fastig
hetstransaktioner.
 Hur fungerar de och vad ska köpare och säljare tänka på?
 Erika Åslund och Jonas Forsén på Cederquist reder ut 
begreppen.  Text: Nicklas Tollesson

bart, säger Jonas Forsén, som är senior associate på Cederquist och 
som har M&A som specialområde.

› Hur fungerar försäkringen?
– I ett typexempel på ett fastighetsöverlåtelseavtal så lämnar 

säljaren vissa garantier som säljaren sedan ansvarar för. Om köpa-
ren fi nner brister i de lämnade garantierna efter att tillträdet ägt 
rum kan köparen rikta krav på ersättning mot säljaren som denne 
måste erlägga till köparen om kravet var korrekt. Vid användandet 
av en M&A-försäkring så fl yttar man säljarens ansvar och risk 
för garantibrott, med vissa undantag, till ett försäkringsbolag som 
köparen ska rikta sina krav mot istället för säljaren.

› Vilka kan undantagen vara?
– En M&A-försäkring omfattar som huvudregel sett okända 

risker, det vill säga sedvanliga garantier. Kända risker identifi e-
rade vid köparens due diligence omfattas därför normalt sett inte. 
Sedan har försäkringsbolagen några standardundantag som de 
tillämpar och som inte omfattas av försäkringen, exempelvis fram-
åtblickande garantier, prognoser och så kallad ”transfer pricing”. 
I fastighetstransaktioner brukar försäkringsbolagen även exkludera 

miljöföroreningar, asbestskador och fel i en byggnads konstruktion. 
Försäkringsgivaren tittar även på de granskningsrapporter som 
köparen tagit fram och gör ofta en egen översiktlig due diligence, 
och det kan då framkomma omständigheter som leder till att 
försäkringsgivaren vill göra ytterligare undantag. I vissa fall så vill 
försäkringsgivaren begränsa några garantier till säljarens vetskap 
vilket brukar föranleda en del diskussioner. 

Kostnaden för en försäkring varierar beroende på transak-
tionens storlek och vilken försäkringslösning man väljer i övrigt. 

– Vår erfarenhet är att en M&A-försäkring brukar kosta cirka 
1–1,5 procent av det maxbelopp som försäkringen täcker, men 
minst 750 000 – 1 miljon kronor. Till detta så får man som köpare 
också räkna med en självrisk. Varje enskild skada måste även 
uppnå ett visst minimibelopp för att omfattas av försäkringen. 
Detta är ingen egentlig skillnad mot vad som skulle ha gällt om 
man inte använt en M&A-försäkring utan motsvarar vad man i 
fastighetsöverlåtelseavtalet brukar kalla ”de-minimis” och ”basket”. 
Om transaktionen eller M&A-försäkringen inte blir av så brukar 

»Försäkringsgivarna är i dag bättre på 
att möta köpares och säljares förvänt-
ningar och krav – M&A-försäkring-
arna är därför mer flexibla i dag än 
vad de har varit historiskt.«

»Försäkringsgivarna är i dag bättre på 
att möta köpares och säljares förvänt-
ningar och krav – M&A-försäkring-
arna är därför mer flexibla i dag än 
vad de har varit historiskt.«

»Fundera på frågan om en M&A-för-
säkring är ett alternativ redan i inled-

ningen av processen – det kan spara 
mycket tid och kostnader under trans-

aktionen och förhandlingarna.«

»Fundera på frågan om en M&A-för-

aktionen och förhandlingarna.«

TEMA: FASTIGHETSJURIDIK
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Vi är en affärsjuridisk partner som ger dig 
exakt det du behöver inom fastighetsrätt. 
Inget onödigt. Inget oklart.

Läs mer om oss på www.lindahl.se/ingetoklart/fastigheter

INSIKTSFULLT.

Lind0094_FastighetsSverige_240x285+3.indd   1 2015-02-13   12:51

TEMA: FASTIGHETSJURIDIK

försäkringsmäklaren tillämpa en ”break fee” som den tilltänkte 
försäkringstagaren får betala.

› Vilka fördelar fi nns för säljare respektive köpare med att 
använda en M&A-försäkring?

– För en säljare så kan man få en ”clean exit” utan ansvar för 
garantier, slippa diskussioner om escrow-arrangemang och få ut 
hela köpeskillingen på en gång vilket kan vara en stor fördel om 
säljaren är en fond eller ett bolag som efter försäljningen av fastig-
heten ska likvideras. För en köpare så kan en M&A-försäkring ge 
fl er och bättre garantier än om säljaren stod risken, det kan ge en 
konkurrensfördel om fl era intresserade köpare är involverade i pro-
cessen och ge trygghet om säljaren inte har några tillgångar för att 
täcka eventuella krav från köparen under garantierna i fastighets-
överlåtelseavtalet. Vi har även hört att i det negativa ränteläge som 
nu råder så kan bankerna vara ovilliga att agera som escrow-bank 
där stora belopp ska ligga på ett bankkonto under längre tid. Då är 

M&A-försäkring ett alternativ, säger Erika Åslund.
› Vad bör man tänka på som säljare respektive köpare?
– Fundera på frågan om en M&A-försäkring är ett alternativ 

redan i inledningen av processen – det kan spara mycket tid och 
kostnader under transaktionen och förhandlingarna. Även om både 
säljare och köpare har blivit bättre på det så förekommer det att 
någon av parterna föreslår M&A-försäkring sent i processen vilket 
gör det hela upplevs som omständligt eftersom det blir ett ytterli-
gare moment som parterna inte har räknat med, säger Jonas Forsén.

– Vi tycker även att man för svenska transaktioner ska anlita en 
försäkringsmäklare och försäkringsbolag som fi nns representerade 
i Sverige. Vi har varit med att förhandla fram M&A-försäkringar 
med mäklare och försäkringsbolag som suttit i London och de har 
en helt annan fastighetsöverlåtelsestruktur än Sverige och är inte 
vana vid hur våra avtal brukar vara uppbyggda vilket leder till en 
mer omständlig process.  

JONAS FORSÉN
Ålder: 35.
Bor: Danderyd.
Familj: Fru och två barn.
På Cederquist sedan: 2013.
Fritidsintressen: ”Min familj och de resor som vi gör tillsammans.”

ERIKA ÅSLUND

Ålder: 51 år.

Bor: Vasastan, Stockholm.

Familj: Man och två barn.

På Cederquist sedan: 2002.

Fritidsintressen: ”Skär

gården och fjället med 

familjen.”
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TEMA: FASTIGHETSJURIDIK

– Det här är en komplex affär på många sätt och för oss på 
Gernandt & Danielsson har den inneburit att vi har fått använda 
hela vår bredd och expertis från flera olika verksamhetsområden, 
säger Bob Johanson, partner på Gernandt & Danielsson och en av 
byråns ledande fastighetsjurister.

Affären är speciell ur flera aspekter: Det rör sig om ett fastig-
hetsvärde om 26 miljarder kronor, vilket innebär att det är Sveriges 
hittills näst största fastighetsaffär. Det handlar inte bara om att 
ta över ett stort antal fastigheter utan även om att ta över en hel 
koncern med personal och verksamhet. Vid sidan av eventuella 
konkurrenter hade säljarna – Andra och Sjätte AP-fonden – även 
en börsintroduktion som alternativ till en ren bolagsförsäljning. 
Affären inbegriper även både en företrädesemission till Castellums 
ägare och en riktad emission till säljarna.

Uppemot 15 jurister från Gernandt & Danielsson har varit 
inblandade i affären.

›Vilka har varit de största juridiska utmaningarna i affären?
– Att säljarna hade en börsintroduktion som ett paral-

lellt  alternativ. Det innebar att det var säljarna som styrde och 
bestämde tidsplan och agenda. För oss och köpsidan gällde det 
då att vara lyhörda och flexibla i förhandlingarna, säger Bob 
Johanson.

Förutom den sedvanliga fastighetsjuridiken innehöll den 
här affären bland annat arbetsrättsliga frågeställningar, bolagsrätt, 
aktiemarknadsrätt, M&A och konkurrensrätt.

– Det är lättare att bara köpa en fastighet. I den här affären 
ingår även själva rörelsen, så det tillkommer bland annat att gå 
igenom ett antal olika områden. Vilka tvister är bolaget inblandat 
i eller riskerar man att dras in i? Vilka IT-system används, hur ser 
de avtalen ut? Hur ser finansieringsavtalen ut? Vilka miljörisker 
finns eller kan dyka upp? Hur ser avtalen för pågående entrepre-
nader ut? Och så vidare. Sammanfattningsvis handlar det om att 
säkerställa att det man köper ser ut som man tror att det ska se ut, 
säger Carl Westerberg, partner och specialiserad inom aktiemark-
nadsrätt och M&A.

”En komplex affär 
på många sätt”

 Castellums köp av Norrporten var Sveriges största fastighetsaffär sedan 
Vasakronanaffären 2008.
 Bob Johanson och Carl Westerberg, som har varit Castellums  juridiska 
rådgivare, berättar här om affären ur sitt perspektiv.  Text & bild: Nicklas Tollesson

AFFÄREN

•  Castellum 
köper samtliga 
aktier i Norr
porten av An
dra och Sjätte 
APfonden för 
10,4 miljarder 
kronor kontant 
samt aktier 
i Castellum, 
motsvarande 
13,4 miljarder 
kronor.

•  Köpeskillingen 
motsvarar ett 
fastighetsvärde 
om 26,2 miljar
der kronor.

•  Castellum 
genomför en 
nyemission 
med företräde 
för Castellums 
aktie ägare om 
6,5 miljarder 
kronor.

•  Castellum 
genomför även 
en apport
emission 
riktad till Andra 
och Sjätte 
APfonden, 
som vardera 
kommer att 
äga cirka 
fem procent 
av aktierna i 
Castellum.

STORAFFÄR. Gernandt & 
Danielsson, med Carl Westerberg 

och Bob Johanson i spetsen, 
var rådgivare till Castellum i för-

värvet av Norrporten.
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Vårt mål är enkelt: Vi ska vara bäst på att finna lösningar som ger  
dig fördelar i affärslivet. Utmana oss, vi är nyfikna på din affär och har  
erfarenheter från några av Sveriges största fastighetstransaktioner!  
 
Läs gärna mer om oss på maqs.com

TEMA: FASTIGHETSJURIDIK

Gernandt & Danielsson har gått igenom styrelseprotokoll 
för ett antal år tillbaka.

– Att gå igenom styrelseprotokoll kan vara ett bra sätt att se 
hur välskött bolaget är. Man ser om bolaget följer sedvanliga 
formalia. Vilka problem nämns? Hur hanteras dessa? Vad sägs om 
potentiella affärer? Man får ofta en bra bild av målbolagets viktiga 
ärenden och strategier.

›Hur fungerar avgränsningen av informationen som säljaren 
ger? 

– I det här fallet fanns ju en parallell IPO-process, vilket 
underlättade; i en IPO-process finns klara regler om vad som ska 
redovisas och då var det naturligt att ge oss samma information. 
I vissa lägen kan det vara mycket mer problematiskt; om en tänkt 
köpare är en konkurrent kanske säljaren inte vill, eller enligt kon-
kurrenslagstiftningen inte tillåts, ge speciellt mycket information, 
säger Carl Westerberg.

– Sedan är det också upp till köparen, våra uppdragsgivare, att 
avgränsa hur mycket information som är relevant. Om det handlar 
om 26 miljarder behöver man kanske inte gräva lika djupt i små 

detaljer som om det är 26 miljoner, säger Carl Westerberg.
I arbetet med emissionerna medverkar Gernandt & Daniels-

son till att ta fram prospekt och förhandlar med de inblandade 
bankerna.

›Vad kommer ni att komma ihåg av den här affären om tio år?
– Storleken. Det är roligt för Gernandt & Danielsson att ha  varit 

inblandade i en av tidernas största svenska fastighets affärer där vi 
kunnat visa hela vår bredd och kompetens, säger Bob Johanson.  

»Det handlar om att 
 säkerställa att det man  

köper ser ut som man tror  
att det ska se ut.«
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Fredrik Råsberg & Per Dalemo  //  Wistrand

Advokaten har ordet

 Mycket intresse – och därmed mycket kapital – söker sig 
till hotellfastigheter och hotellindustrin. Marknaden 
har blivit mer och mer transparent och aktörerna mer so-

fi stikerade. På fastighetsägarsidan fi nns aktörer som med egna eller 
andras kapital är verksamma med hotellfastighetsutveckling och 
hotellfastighetsförvaltning. På hotelloperatörssidan fi nns företag 
som är experter på att driva hotell. 

Arbetet med att skapa nya hotell – något som parallellt sker på 
många ställen runt om i Sverige – har blivit föremål för en alltmer 
strukturerad och professionaliserad process. De externa hotell-
projekten har numera stora likheter med företagsöverlåtelser som 

sker inom ramen för strukturerade processer, så kallade controlled 
auctions. Skapandet av ett nytt hotell är ett komplext arbete och 
ställer stora krav på deltagarna i processen. Parterna behöver säkra 
kompetens vad gäller konceptfrågor, tekniska aspekter, ekonomi/
fi nans och – glädjande nog för vårt skrå – juridik. 

Typiskt sett kan det gå till så här: Fastighetsägaren struk-
turerar en bud- och förhandlingsprocess för ett antal utvalda 
operatörer som bjuds in att delta. Syftet är att hitta ett vinnande 
operatörsbud. Utvärdering sker med hjälp av interna och/eller 
externa experter på hotellmarknaden, teknik och juridik. Buden 

Bra hotellhyresavtal 
kräver genomarbetning 
och balans

 Hotellhyresavtal kan skilja sig på flera sätt från många andra hyresavtal. Vad 
ska man tänka på för att bästa möjliga förutsättningar ska ges åt båda parter?
 Per Dalemo och Fredrik Råsberg på Wistrand reder ut begreppen.

PER DALEMO

Ålder: 41.

Bor: Hovås, Göteborg.

På Wistrand sedan: 2009.

Tidigare arbetsgivare: New Wave 
Group, MAQS, Lawrence Graham 
London.

Fritidsintressen: Tennis, golf och jakt.

FREDRIK RÅSBERG

Ålder: 44.

Bor: Vallentuna, Stockholm.

På Wistrand sedan: 2000.

Tidigare arbetsgivare: 

Fritidsintressen: Familj och vänner, 
träning.

bedöms efter en kombination av bland annat konceptuell styrka, 
operatörens tidigare meriter, fi nansiell position, ekonomiska villkor 
i hyresavtalet och övriga legala villkor i hyresavtalet. Exempel på 
viktiga legala villkor är ansvar för investeringar, gränsdragningar 
beträff ande underhåll och reglering av immateriella rättigheter till 
hotellkonceptet. Fastighetsägaren försöker hitta den som samman-
taget är mest lämpad att sköta driften. Den lycklige vinnaren får 
driva och utveckla hotellet framöver. Det är viktigt att projektet är 
väl genomarbetat och att båda parter har gemensamma förutsätt-
ningar. Projektledningen är avgörande för utfallet. 

Ett väldisponerat hotellhyresavtal kan hjälpa parterna 
att göra hotellet framgångsrikt. Då blir hotellet även värdefullt och 
alltså en god investering.

Hotellfastighetsmarknaden är transaktionsintensiv. Det köps 
och säljs såväl stora hotellfastighetsportföljer som enskilda hotell-

fastigheter. Det sker också relativt ofta transaktioner på operatörs-
sidan. Parterna bör därför vinnlägga sig om att drafta hotellhyres-
avtalet så att det blir robust för ägarförändringar. Det fi nns behov 
av anpassade regler för konsekvenser av ändrat ägande eller ändrad 
kontroll. Det är inte alls säkert att traditionella – anglosaxiskt in-
spirerade – så kallade change of control-bestämmelser är lämpliga. 
Dessa har ofta den drakoniska konsekvensen att avtalet kan sägas 
upp vid ägarförändring. Det kan vara bättre att fokusera på att 
avtala om frågor som informationsskyldighet vid förhandlingar 
om ägarbyte, eller rentav införa regler om förköp eller hembud av-
seende aktier eller rörelse om ägarförändring blir aktuell. Bestäm-
melserna bör vara nyanserade och skrivas mot bakgrund av den 
relativt höga förekomsten av transaktioner i branschen. Parterna 
har ett gemensamt intresse i att bevara värdet i hotellet både vad 
gäller fastigheten och driften, vilket kan gynnas av vissa omsätt-
ningsmöjligheter.
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 Fredrik Råsberg.  Per Dalemo.
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VI KAN INTE ALLT.
För dig som kund är det viktigt att vara säker på att du får den 
mest kvalificerade hjälpen när det behövs. Istället för att 
sprida ut vår kompetens på alltför många discipliner har vi 
på Cederquist därför valt att fokusera på åtta affärsjuridiska 
områden som vi kan utan och innan – så att du alltid kan räkna 
med bästa möjliga leverans.

RANKADE TOPP 3 PÅ DET VI GÖR.
Vi är rankade topp tre i Sverige på de områden som vi är aktiva 
inom; däribland fastighetsrätt, arbetsrätt och konkurrensrätt. 
Självklart är vi stolta över det. Vi ser det nämligen som en 
bekräftelse på att vår strävan efter att hela tiden bli bättre 
ger resultat. Att vi lyckas se möjligheterna för våra kunder, 
och att de uppskattar att vi kan erbjuda det lilla extra. Så 
visst är vi glada – men mer över resultaten än utmärkelserna.

STORA NOG, TILLRÄCKLIGT SMÅ.

kompetens är vi nämligen tillräckligt stora för att kunna ta
oss an de största uppdragen, och samtidigt tillräckligt små
för att vara flexibla, snabbfotade och lyhörda inför våra kunders 
behov. Kort sagt: precis lagom.

3 SAKER DU INTE VISSTE
OM CEDERQUIST.

CEDERQUIST.SE

RANKADE TOPP 3 PÅ DET VI GÖR.

OM CEDERQUIST.

RANKADE TOPP 3 PÅ DET VI GÖR.
Vi är rankade topp tre i Sverige på de områden som vi är aktiva 
inom; däribland fastighetsrätt, arbetsrätt och konkurrensrätt. 
Självklart är vi stolta över det. Vi ser det nämligen som en 
bekräftelse på att vår strävan efter att hela tiden bli bättre 
ger resultat. Att vi lyckas se möjligheterna för våra kunder, 
och att de uppskattar att vi kan erbjuda det lilla extra. Så 
visst är vi glada – men mer över resultaten än utmärkelserna.

STORA NOG, TILLRÄCKLIGT SMÅ.
Vi är övertygade om att våra kunder tjänar på att vi är en stor 
liten advokatfirma. Med drygt hundra personers samlade 
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Hotellhyresavtal har typiskt sett långa löptider, de kan 
ligga på 20 eller 25 år. Detta förstärker avtalets karaktär av partner-
skap. Under den långa hyrestiden kan mycket förändras. Det kan 
inträff a väsentliga förändringar i hotellets närmiljö, det kan ske 
betydande revideringar av branschen eller avgörande konjunktur-
förändringar. Kontraktet bör ta höjd för sådana större förändringar. 
Parterna kan behöva anpassa sig till nya omständigheter varför 
det är lämpligt med regleringar av konsekvenser av exempelvis 
fundamentalt ändrade kostnader eller nya lagregler för verksamhe-
ten. Det kan tänkas att väl avvägda omförhandlingsbestämmelser 
är lämpliga eftersom de bidrar till fl exibilitet.

Ett förhandlat hotellhyresavtal med lång löptid 
innehåller typiskt sett skyldigheter för båda parter till tämligen 
omfattande investeringar i fastigheten och hotelldriften, men 
också i gränssnittet däremellan. I Sverige talar man förenklat om 
ansvar för drift, underhåll eller utbyte. Parterna bör reglera vem 
som ansvarar för att utföra åtgärden, vilken kvalitet som ska till-
lämpas och vem som ska fi nansiera den. Systemet är detaljerat 
och det krävs stor erfarenhet för att navigera rätt i defi nitioner, 
gränsdragningslistor, äganderättsfrågor, på vilken nivå underhållet 
ska hållas, i vilket skick egendomen förväntas vara vid hyrestidens 
slut, hantering av tvistlösning och mycket annat. Frågorna bör gås 
igenom noga i avtalsförhandlingsprocessen, även om de kommer 
att ha sin egentliga eff ekt fl era år senare.

Ett annat bra exempel på parternas gemensamma intressen är 
frågan om hyran. Den metod för hyresstruktur som numera får 
betraktas som standard i hotellbranschen bygger på kombinatio-
nen av en procentuell hyra, omsättningshyra, och en garanterad 
bottenhyra, minimihyra. Omsättningshyran utgår typiskt med en 
relativt hög procentsats på hotellets omsättning på logi och en 
lägre procentsats på dess intäkter från restaurang. Det vanligaste 

är att hyresgrundande omsättning – på vilken omsättningspro-
centen ska appliceras – är bruttoomsättning men med avdrag för 
så kallade intäktsreduktioner, som vissa rabatter och avgifter till 
kontokortsföretag. Andra avdrag förekommer också. I så måtto 
är alltså underlaget snarast ett nettounderlag. Förhandlingsfrågor 
vad gäller minimihyran är, förutom dess storlek, hur länge den ska 
gälla, hur den ska indexeras och om den ska vara föremål för en 
upptrappning under hyrestiden. Om omsättningshyran är större 
än minimihyran, utgår omsättningshyra och tvärtom. Minimihy-
ran är en lägsta säkerhetshyra och i realiteten blir ingen part nöjd 
om hotellet endast ger minimihyra. På en sådan nivå har hotellet 
vanligtvis utmaningar vad gäller lönsamhet och det ligger därför i 
båda parters intresse att omsättningshyran blir så hög som möjligt. 
Detta trots att det kan låta konstigt vid första påseende.

Trots att det på ytan fi nns grundläggande motstående intres-
sen mellan fastighetsägaren och hotelloperatören, kännetecknas 
hotellhyresavtal ofta av tydliga gemensamma intressen och möj-
ligheter till potentiella uppsidor för båda parter. Hotellmarknaden 
är vidare konjunkturberoende och tuff  konkurrens råder. För att 
skapa ett framgångsrikt hotell behövs ett bra hotellhyresavtal.  

WISTRAND

Wistrand är en av Sveriges största advokatbyråer med närmare 200 medarbe
tare på kontoren i Stockholm och Göteborg. Wistrand har en stark ställning som 
rådgivare inom fastighetsförvärv på den svenska marknaden och företräder 
såväl svenska som internationella kunder. Förutom vid förvärv av fastigheter och 
fastighetsbolag fungerar Wistrand som rådgivare vid andra typer av fastighets
relaterade ärenden som fastighetsleasing, exploateringar och omstruktureringar. 
Wistrand tillhandahåller kontinuerligt juridisk rådgivning vid övriga frågor som 
har anknytning till ägande, förvaltning och nyttjande av kommersiella fastigheter, 
som kommersiella hyres och nyttjanderättsfrågor, finansiering, fastighetsbild
ning, plan och bygglov, tillstånd samt fel och skadeståndsansvar. 

»Parterna bör 
reglera vem som 
ansvarar för att 
utföra åtgärden, 
vilken kvalitet 

som ska tillämpas 
och vem som ska 
finansiera den.«

TEMA: FASTIGHETSJURIDIK
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Ledande jurister om 
marknadstrenderna

 Hur ser juristkåren på fastighetsmarknaden och utvecklingen inom fastighets
juridiken just nu? Vi frågade fyra välkända profiler – Magnus Lidman på Linklaters, 
Niklas Svantesson på Setterwalls, Johan Lindberg på Andersson Gustafsson och 
Patrick Forslund på Wigge & Partners.  Text: Nicklas Tollesson

TEMA: FASTIGHETSJURIDIK
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 Magnus Lidman, 
Linklaters.

 Patrick Forslund, 
Wigge & Partners.

 Johan Lindberg, 
Andersson Gustafsson.

 Niklas Svantesson, 
Setterwalls.

› Vilken är den mest intressanta marknadstrenden just nu?
 

 Lidman

– Vi noterar en markant ökning vad gäller förekom-
sten av och diskussionerna kring M&A-försäkring-
ar i fastighetstransaktioner, vilket allt oftare lyfts in 
som ett alternativ till säljarens traditionella 

garantiansvar. Givet en kraftigt konkurrensutsatt 
marknad med lågt utbud och stark efterfrågan, ser vi att säljare är 
mindre benägna att ställa ut långtgående garantikataloger eller 
ansvara för de riskområden som identifi erats under köparens due 
diligence. En M&A-försäkring blir då en metod för köparen att 
internt hantera de risker som framkommit och ändå kunna 
genomföra förvärvet. Parallellt ser vi en utveckling av de försäk-
ringslösningar som erbjuds från försäkringsgivarnas sida, där man 
anstränger sig för att möta klienternas behov och önskemål, vilket 
bidrar till en ökad fl exibilitet och en mer dynamisk transaktions-
marknad.

 

 Svantesson

 – En tydlig marknadstrend är det stora intresset för 
olika fastighetsutvecklingsprojekt. Allt fl er aktörer i 
fastighetsbranschen optimerar befi ntliga byggnader 
genom omvandlingsprojekt, exempelvis ändring av 

kontorslokaler till bostäder eller 3D-uppdelning 
mellan olika verksamhetsslag. Vi ser fl er rena projektbolag som 

förvärvar råmark och tar fram nya detaljplaner för uppförande av 
exempelvis bostäder eller handel. Vi ser även ett ökat internatio-
nellt intresse för fastighetsinvesteringar i Sverige samt att fl era 
stora institutioner successivt ökar sin fastighetsexponering. 
Utvecklingen är intressant på fl era sätt. Den ökande specialise-
ringen tillsammans med fl er tillkommande aktörer inom fastig-
hetsbranschen kommer skapa många nya aff ärsmässiga och 
samhällsombyggande eff ekter framöver.

 

 Lindberg

– Vi ser ett fortsatt mycket starkt intresse för dels 
projekt- och fastighetsutveckling, dels investering i 
samhällsfastigheter. Inom vårt aff ärsområde, men 
något utanför den ordinarie fastighetsmarknaden, 

ser vi också omfattande infrastrukturprojekt samt 
vissa trevare till OPS-lösningar (Off entlig Privat Samverkan), även 
om det fortfarande verkar stå och stampa något politiskt. En 
annan trend just nu verkar vara ett förnyat ökat intresse från 
utländska investerare. Indikationer fi nns vidare på en lite försikti-
gare attityd från bankerna, men vi kan inte se någon direkt 
avmattning på transaktionerna. Ett eventuellt trendbrott är en 
något minskad aktivitet vad gäller noteringar och publika aff ärer, 
med undantag av några stora sådana på senare tid, bland andra 
Castellum/Norrporten-aff ären.
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Kilpatrick Townsend har mångårig
erfarenhet och branschkunskap

inom fastighetsområdet
Det är dessutom enkelt och trevligt 

att arbeta med oss. Vi erbjuder  
 rådgivning och affärsjuridiska lösningar 

i samband med bl.a. förvärv och
försäljningar, plan- och bygglovsfrågor, 

hyrestvister, upphandlingsfrågor och 
utvecklingsprojekt.

www.kilpatricktownsend.se
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 Forslund

– Till att börja med ser vi en fortsatt hög transak-
tionsaktivitet. Och i transaktionsfl ödet ser vi fl er 
och fl er transaktioner som gäller projekt, såväl rena 
utvecklingsprojekt som så kallad forward purchase 

eller forward funding-aff ärer. Vi ser också ett ökat 
intresse för och användning av M&A-försäkringar.

› Vilka förväntade juridiska nyheter framöver kommer att påverka 
fastighetsmarknaden mest? 
 

 Lidman

– Utfallet av regeringens utredning kring paketering 
av fastigheter som ska redovisas under Q1 2017 
kommer få en stor påverkan på fastighetsbranschen 
och hur man väljer att strukturera transaktioner. 

Mot bakgrund av hur kommittédirektivet är utformat 
och de senaste årens debattklimat kring frågan om fastighetspake-
teringar är det sannolikt att utredningen kommer att mynna ut i 
någon form av restriktion av de nuvarande reglerna – även om det 
i dagsläget är svårt att uttala sig om exakt hur långtgående sådana 
restriktioner kommer att bli.

 

 Svantesson

– Den pågående utredningen över skattelagstiftning-
en för fastighetssektorn ska presentera sina över-
väganden den 31 mars 2017. Här kan man förvänta 
sig förändringar inom skatteområdet såsom ytterli-

gare begränsningar för ränteavdrag, begränsningar för 
paketeringar av fastigheter och begränsningar att använda fastig-
hetsbildningsåtgärder och fastighetsreglering som ett sätt att 
undvika stämpelskatt. Nya regler kommer med stor sannolikhet 
inom två år. Den pågående utredningen verkar ännu inte påverkat 
transaktionsmarknaden, men allt fl er aktörer försöker ta höjd för 

osäkerheten genom exempelvis krav på höjt avdrag för uppskjuten 
(latent) skatt jämfört med tidigare och diskussioner kring förvärvs-
strukturen. Den senaste rättsutvecklingen inom miljörätten pekar 
på ett ökat ansvar vid ett ägande och exploatering av fastigheter. 
Om detta håller i sig kommer vi få ett stort ökat fokus på miljö-
frågor och miljöansvar i samband med fastighetstransaktioner.

 

 Lindberg

– Det är troligen eventuella ändringar i skattelagstift-
ningen (främst inkomstskatt och stämpelskatt) som 
kan komma som en följd av utredningen avseende 
vissa frågor inom fastighets- och stämpelskatteom-

rådet. Dessa frågor har en direkt inverkan på transak-
tionsformer och påverkar därmed även avtal och civilrättsliga 
frågeställningar.

 

 Forslund

– Det är främst inom skatteområdet som vi tror att 
det kan komma att ske större förändringar. För 
närvarande pågår en översyn av reglerna för 
ränteavdragsbegränsningar men även regelverket för 

bland annat paketering av fastigheter är under 
utredning och resultaten av dessa utredningar, som lär komma 
under nästa år, kan komma att påverka fastighetsmarknaden.  

› Det sägs att fastighetsaff ärer tenderar att bli mer och mer 
 komplexa, håller du med om detta?
 

 Lidman

– Avtalsdokumentationen har börjat bli allt mer 
anglosaxisk och parterna tenderar att i större 
utsträckning vilja detaljreglera sina respektive 
rättigheter och skyldigheter, vilket resulterar i en 

mer omfattande och komplex avtalsdokumentation. 

Detta gäller även i transaktioner där den underliggande tillgången 
är en svensk fastighet och det inte fi nns några cross borderinslag. I 
mångt och mycket är detta en utveckling som drivs på av interna-
tionella investerare som känner sig mindre bekväma med den 
traditionellt sett kortare svenska avtalsmodellen. Givet att vi ser ett 
fortsatt starkt intresse för den nordiska fastighetsmarknaden hos 
utländska investerare, i kombination med en ökad riskmedvetenhet 
hos våra klienter, är det en utveckling som kan förväntas hålla i sig 
även framöver.

 

 Svantesson

– Ja, komplexiteten vid fastighetsaff ärer ökar och 
detta kommer att hålla i sig. Avtalsskrivningarna 
blir alltmer komplicerade. Orsakerna till detta är 
fl era. De utländska investerarnas närvaro på den 

svenska fastighetsmarknaden har påverkat och rent 
generellt har fastighetsbranschen under fl era år blivit alltmer 
professionell och noggrann. Det är vanligare att köpare gör en mer 
grundlig due diligence än för något år sedan och miljöfrågorna är 
mycket ofta i fokus. Konsekvenserna blir mer omfattande garanti-

kataloger och fl er skadeslöshetsåtaganden. Den ökande trenden 
med olika fastighetsutvecklingsprojekt ställer krav på juridisk 
reglering i fl era led och är betydligt mer komplex än överlåtelse av 
traditionella färdigutvecklade fastigheter. 

 

 Lindberg

– Det tycker jag stämmer. Det kan till exempel 
handla om överlåtelse av ett projekt i ett tidigt skede 
– som frånträde/tillträde före detaljplan. Under 
trycket av skatteutredningens arbete dyker många 

frågor upp som kopplar till osäkerhet om parternas 
framtida skatteposition, andra frågor är hur och när köpeskillingen 
ska beräknas utifrån antalet byggrätter och hur säkerheter för 
framtida tilläggsköpeskillingar – som ofta utgör huvuddelen av 
betalningen – ska se ut. Till detta kommer även fi nansieringsbehov 
i olika stadier, bland annat vid tidig överlåtelse genom varianter på 
så kallad forward funding. Rörligheten på marknaden, med många 
olika aktörer, alternativa fi nansieringsformer och alltmer komplexa 
regelsystem, talar för att detta är en utveckling som kommer 
fortsätta. 
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Vi på Hellström Advokatbyrå har den erfarenhet 
du behöver vid fastighetstransaktioner och 

i fastighetsrelaterade frågor

FASTIGHETSRÄTTEN BLIR ALLTMER KOMPLICERAD

Välkommen att kontakta oss på 08-22 09 00
www.hellstromlaw.com

 

 Forslund

– Både ja och nej. När det till exempel gäller 
projektaff ärer så är dessa till sin natur komplicerade 
eftersom det som överlåts normalt ska byggas och 
hyras ut först efter det att parterna ingått avtalet, 

vilket kräver tämligen omfattande och komplexa 
avtalsregleringar. Samtidigt, när det är fråga om aff ärer avseende 
en befi ntlig och fullt uthyrd fastighet så upplever jag inte att dessa 
i sig inte mer komplexa i dag än vad de var för några år sedan. 

› Vad för slags uppdrag får ni mer och mer av?
 

 Lidman

– Vi ser ett fortsatt högt tryck på transaktionssidan i 
allmänhet och vad avser forward funding projekt i 
synnerhet, även bland institutionella investerare som 
historiskt sett varit mer riskaversiva. Den ökade 

förekomsten av forward funding projekt är troligtvis 
ett utslag av det låga utbudet av existerande premiumfastigheter i 
bra lägen i kombination med en volatil omvärld med få alternativa 
placeringsmöjligheter.

 

 Svantesson

– Fler transaktioner där fastigheter säljs redan under 
projektskedet kopplat till framtagandet av nya 
detaljplaner. Till följd av den stora efterfrågan och det 
begränsade utbudet på marknaden biträder vi även i 

fl er bytesaff ärer. Generellt möter vi en större efterfrågan 
på fördjupad rådgivning inom hyresrätt, miljörätt, entreprenadrätt, 
fastighetsbildning samt plan- och bygglovsfrågor. Orsaken är den 
ökande komplexiteten och specialiseringen inom fastighetsbran-
schen. Samtidigt ser vi av samma skäl en minskad efterfrågan på juri-
disk rådgivning rörande fastighetsrättsliga frågor av enklare karaktär. 

 

 Lindberg

– Vi ser ett tydligt intresse för vårt heltäckande 
erbjudande mot fastighets- och byggbranschen. 
Eftersom vi inte bara kan fastighetsrätt och 
transaktioner, utan även har ledande experter på 

hyra, entreprenad och LOU har vi en växande andel 
av uppdrag just inom projekt/fastighetsutveckling.

 

 Forslund

– Som jag nämnde tidigare så ser vi en ökning av 
projekt i olika former.  

› Vad är det viktigaste som har hänt hos er  det 
senaste halvåret?

 

 Lidman

– Under vårens partnermöte i Berlin utsågs Niclas 
Widjeskog, ansvarig för Linklaters nordiska 
tvistelösningsgrupp, till ny global delägare och Alain 
Farana, verksam inom Stockholms M&A Corporate 

grupp, till counsel. Utnämningen av en ny delägare 
och en ny counsel till Stockholmskontoret visar på att Norden är 
en fortsatt intressant marknad som utgör en viktig del i Linklaters 
utvecklings- och tillväxtarbete. 

 

 Svantesson

– Setterwalls expanderar såväl lokalmässigt som 
personellt. Efter närmare 70 år på Blasieholmen i 
Stockholm fl yttade vårt Stockholmskontor i höstas 
till nya toppmoderna lokaler på Sturegatan 10. Som 

aff ärsjuridisk fullservicebyrå satsar vi brett och har 
under våren rekryterat fl era nya delägare och biträdande jurister, 
främst inom M&A-området. Vi har knutit till oss en hel del nya 
klienter på marknaden som utgörs av större etablerade aktörer.

 

 Lindberg

– Ett av våra viktigaste initiativ har varit att fortsatt 
satsa på transaktioner, med befordran av Cecilia 
Jussi-Pekka till partner, och rekryteringen av Nadia 
Lousseief. Vi ser utrymme för fortsatt tillväxt inom 

detta område. På den mer arbetssociala sidan har vi 
fl yttat till ett nytt fi nt kontor, efter 20 år på förra adressen, och 
trivs mycket bra bland annat på grund av vårt nya pingisbord! 
Även i övrigt pågår ett spännande arbete på byrån med moderni-
sering av vårt aff ärsstöd.

 

 Forslund

– Vi har inte varit igång så länge men vi har hunnit 
avsluta vårt första verksamhetsår som har varit 
väldigt händelserikt, vi har bland annat vuxit från 
fem till i dagsläget 15 anställda och räknar med att 

fortsätta rekrytera kontinuerligt. Vi har haft mycket 
att göra under året genom att vi fått fortsatt förtroende från 
tidigare uppdragsgivare men vi har dessutom fått fl era mandat 
från uppdragsgivare som vi tidigare inte arbetat med vilket är 
glädjande och väldigt stimulerande.  

TEMA: FASTIGHETSJURIDIK
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Tätt inpå // Eva Landén

 I 
slutet av 2007 var Eva Landén, då eko-
nomichef på Bonnier Fastigheter, på an-
ställningsintervju i Gamla stan hos Rutger 
Arnhult, som precis hade startat Corem.

Eva Landén var inte den som bytte 
arbete i första taget. Sedan hon tog examen från 
civilekonomprogrammet i Uppsala 20 år tidigare 
hade det bara hänt en gång. Men nu tackade hon 
ja – redan under intervjun.

– Nej, det är verkligen inte likt mig att hoppa 
på något på det sättet. Jag vet egentligen inte hur 
jag tänkte … Men Rutger var övertygande och 
det kändes som en spännande utmaning, säger 
hon när vi träff as drygt åtta år senare.

Under de här åren har det hänt en hel del. 
Corem har vuxit till ett stabilt börsbolag med ett 
fastighetsvärde som – inräknat förvärvet av Es-
tancia Logistik – överstiger nio miljarder kronor.

Rutger Arnhult är fortfarande Corems huvud-
ägare – nästan 40 procent – och Eva Landén är 
sedan drygt fyra år vd för bolaget, som har fl yttat 
från kontoret i Gamla stan till större lokaler vid 

Armémuseum vid Östermalmstorg.
– Det var en ren tillfällighet att jag hamnade 

på Corem. En mamma på sonens skola hade 
kontakt med Rutger och hon berättade för mig 
att han sökte en CFO.

När Rutger och Eva var överens och det var 
dags att skriva kontrakt strulade skrivaren.

– Det blev fel format. Istället för A4 blev 
utskriften bara i mitten av papperet, det var så 
här litet, skrattar Eva Landén och måttar några 
centimeter med fi ngrarna.

– Han fi ck inte ordning på det, så vi skrev på 
det där lilla avtalet. Det var lite speciellt när jag 

visade det för Jacob, min man, när jag kom hem. 
Han är advokat …

Inledningsvis var bara Rutger Arnhult 
och Eva Landén anställda på bolaget, övriga 
var inhyrda på konsultbasis, och det första året 
innebar enormt mycket arbete. Corem hade 
tagit bakvägen till börsen efter att ha tagit över 
Biolights börsplats och var noterat på NGM:s 
observationslista. 

– Jag fi ck börja med att bygga upp en eko-
nomiavdelning och få ordning på rutiner och 
strukturer. Vi hade ju inte en enda policy ned-
skriven … Initialt handlade det om att få lämna 
observationslistan, men i samma veva ryktades 
det om att NGM skulle läggas ner, så då siktade 
vi på att noteras på Nasdaq.

– Samtidigt växte bolaget, genom förvärv. Det 
var hysteriskt mycket jobb, men väldigt roligt 
och utvecklande. Vi kunde sitta uppe till halv tre 
på nätterna, det fanns inget slut.

Fredagen den 8 augusti 2008 – 080808 – var 
ett speciellt datum som inte minst uppmärksam-

”Jag är från Fagersta, då jobbar man mycket”

Eva Landén
Kontakten med Rutger Arnhult togs genom en mamma på sonens skola.

Teknikstrul gjorde anställningsavtalet till branschens minsta.
Möt Eva Landén – en strukturerad arbetsnarkoman.

– Jag är från Fagersta, då jobbar man mycket, säger Corems vd.
Text: Nicklas Tollesson  ⁄⁄  Bild: David Schmidt/Pixprovider

        Vi kunde sitta 
uppe till halv tre på 
nätterna, det fanns 
inget slut.«

VÄNJER SIG VID MEDIA. Eva Landén 
chockades över det mediala intresset för 
hennes person när hon tillträdde som vd 
för Corem. ”Det var stort fokus på att jag 
var en ny kvinnlig börs-vd, jag hade inte 
tänkt på att det faktum att jag var kvinna 
var så speciellt. Men det slogs upp stort. 
Innan dess hade jag aldrig varit med i 
media eller blivit intervjuad.”
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Tre röster om 
Eva Landén

1

– Eva och jag fann varandra i samband med en 
komplex aff är vi gjorde när vi var CFO:er, jag på 
Skandrenting och hon på Bonnier Fastigheter. Vi 
har samma drivkrafter och värderingar och har 
blivit mycket goda vänner. Eva är en väldigt varm 
och omtänksam person med stort hjärta. Som 
yrkeskvinna är hon oerhört engagerad, kompetent 
och aff ärsdriven. 

Lena Boberg
vd för Ica Fastigheter
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»En väldigt varm 
och omtänksam 
person med stort 
hjärta.«

2

– Jag har känt Eva hela mitt liv – vi är i princip 
uppvuxna som systrar. Eva är smart, snäll och den 
hårdast arbetande person jag känner. Det är en 
underdrift att säga att hon tar stort ansvar för allt 
och alla. En gång när min son inte fick ledigt från 
skolan för att åka till en tävling sa Eva av bara farten: 
”Va! Vill du att jag ska ringa skolan?” Men då fick jag 
ändå gå in och säga: ”Nej tack det behövs inte. Jag 
tror jag klarar det själv.” Hon är en omtänksam och 
fantastisk person att ha i sin närhet.

Catarina Isaksson
legal director på SAS Institute AB
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– Jag har jobbat tillsammans med Eva sedan 2008 
då hon började på Corem som CFO. Hon är väldigt 
drivande och kompetent. Alltid hands on och när-
varande, noga med att återkoppla och är lyhörd för 
olika intressenter. Eva har ett bra ledarskap och en 
hög integritet. Hon har hela tiden vuxit i sin roll.

Rutger Arnhult 
Corems grundare och huvudägare
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mades stort i 08-staden Stockholm. Eva Landén 
minns vad hon gjorde:

– Jag satt på kontoret och sent på kvällen var 
det stora fyrverkerier utanför. När jag skulle åka 
hem runt midnatt var det så mycket folk att jag 
inte kunde komma ut med bilen. Jag satt fast och 
… ja, då tyckte jag ganska synd om mig själv.

 
Eva Landén beskriver sig som en positiv 
och engagerad person.

– En del säger att jag har kontrollbehov och … 
tja, det är väl lite så. Om det är något jag inte har 
koll på så går jag ju inte hem. Då stannar jag hellre 
en halvtimme till och ser till att få koll på det.

Att Corems kontor ligger vid Armémuseum 
innebär att det fi nns ett slags barriär när det gäl-
ler arbetstiden; de stora grindarna stängs klockan 
tio på kvällen.

– Vi har ju nycklar men det blir ändå ett slags 
deadline. Det är skönt att slippa öppna de där 
grindarna. Men har klockan väl passerat tio så är 
det ju ändå för sent, då kan man lika gärna sitta 
en stund till.

– En gång klämde jag tummen i den där grin-

den. Det var när vi jobbade med halvårsbokslutet 
2012. Jag släppte ut en kille och när jag sedan 
skulle stänga slog den igen rakt på tummen. Det 
gjorde fruktansvärt ont, det var så att jag blev 
svimfärdig och fi ck lägga mig raklång på mattan 
här uppe efteråt medan en kollega googlade om 
vad man ska göra när man klämt sig riktigt illa. 
Klockan var väl elva, halv tolv på natten.

› Hur mycket jobbar du?
– Det är olika. Ibland blir det sena kvällar och 

ibland en åttatimmarsdag. I går gick jag hem 
halv sex, då skulle vi på en middag, en jobbmid-
dag i och för sig. 

– Jag har alltid jobbat mycket. Det är roligt 
att jobba, att åstadkomma något och att arbeta 

tillsammans med andra, att se dem växa, det trivs 
jag med. Jag har hela tiden utvecklats tillsammans 
med utnämningar och människor i min närhet.

 
Eva Landén kommer från ett arbetarhem i 
bruksorten Fagersta. Mamman arbetade på dagis, 
pappan på bruket.

Att Eva hade toppbetyg i skolan blev det inte 
direkt något ståhej kring i hemmet.

– Jag hade klasskamrater som fi ck 100 kronor 
för varje femma de fi ck i betygsprotokollet. 
Jag var lite avundsjuk på dem … Jag hade inga 
direkta förebilder när det gällde att ta sig vidare 
och utbilda sig.

Men föräldrarna var ändå framsynta och 
skickade Eva på språkresa till England i åttonde 
klass.

– Det var inte så många som åkte på språk-
resor på den tiden i Fagersta. Jag känner bara en 
tjej som åkte på utbytesår till USA. 

Den andra tjejen var Mia Brunell Livfors, i 
dag vd för Axel Johnson AB och tidigare i år 
utsedd till Årets mäktigaste näringslivskvinna.

– Vi gick i samma klass på gymnasiet. Det var 

Tätt inpå // Eva Landén

AMBITIÖS. Eva Landén var 
redan i skolan ett ämne utöver 
det vanliga. Det var hon och Mia 
Brunell Livfors som tävlade om 
att ha alla rätt på proven.

        Om det är 
 något jag inte har 
koll på så går jag 
ju inte hem.«
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Fråga/Svar
Hur ofta kollar du Corems börskurs? »Det är lite olika, 
men oftast flera gånger om dagen.«

Vad gjorde du i helgen? »Det var långhelg (Kristi him
melsfärdsdag). Vi var i Paris, hela familjen plus svärmor. Vi 
firade hennes 75årsdag. Det var soligt, varmt, god mat. 
Trevligt.«
 
Hur håller du dig i form? »Jag går på yoga en del, det är 
fantastiskt roligt och man mår bra av det. Jag spelar lite 
golf, går på gym ibland. Jag opererade menisken för ett par 
månader sedan så därefter har det blivit en del cykel på 
gymmet, det är skonsamt för knät.«

Vilken talang skulle du vilja ha? »Sjunga och spela piano. 
Jag tog pianolektioner som liten men det blev ju tyvärr 
aldrig något av det. Jag kan ångra det ibland.«

Hur träff ade du din man? »Genom gemensamma be
kanta, de var jurister precis som Jacob. Vi träff ades 1992 och 
gifte oss tre år senare.«
 
När var du på konsert senast? »I vintras såg jag en fantas
tisk tribute till Björk på Berwaldhallen.«
 
När var du på bio senast? »Sonen och jag var och såg den 
nya Djungelboken, en animerad film som faktiskt var riktigt 
läskig … «
 
Vad ser du på tv? »Inte mycket. Däremot har jag fastnat i 
en del serier på Netflix och HBO, som House of Cards och 
Homeland.«
 
Ger du pengar till tiggare? »Nej. Jag bidrar på mer struk
turerade sätt.«

Vad gör dig riktigt arg? »Egoistiska människor.«
 
När grät du senast? »Svårt att säga. Men jag är ganska 
blödig, kan gråta när jag tittar på en film, eller läser något. 
Jag läser mycket. Jag läste nyligen Lena Anderssons 
”Egenmäktigt förfarande”, en sorglig kärleksroman, då kom 
det några tårar.«
 
Är du aktiv på sociala medier? »Jag är en fluktare på 
Facebook. Är inne en del och tittar men lägger sällan upp 
något själv. Jag har ett Instagramkonto också, där lägger 
jag upp någon bild ibland.«
 
Vilken är din största extravagans? »Resor 
och kläder. Sedan kan jag tycka att det 
känns lite extravagant att köpa en kaff e på 
väg till jobbet, det finns ju kaff e här.« 

vi som tävlade om att ha alla rätt på proven.
Samtidigt som Eva var ambitiös och duktig i 

skolan hade hon inga egentliga framtidsplaner.
– Nej, inga stora drömmar. Det handlade mest 

om att jag ville resa, åka utomlands och arbeta. 
Det längsta jag kom var till PWC i Oslo på 
90-talet, skrattar hon.

I sjunde klass skaff ade hon sitt första extrajobb 
– hon stod på torget och sålde frukt och grönsa-
ker på sommarlovet. Senare stod hon i gatuköket 
vid Västanfors IP, var turistguide i Fagersta och 
så vidare.

› Längtade du bort från Fagersta?
– Nejdå, jag trivdes bra. Det var en idrottsstad, 

och pappa var noggrann med att min lillebror 
och jag skulle vara med och testa på alla möjliga 
grejer. Jag höll på med gymnastik och var med 
och startade ett basketlag som erövrade ett brons 
i division 3 Västmanland. När vi blev lite äldre 
hängde vi i folkparkerna på helgerna, lyssnade på 
Gyllene Tider och Magnus Uggla.

– Nu i juni ska vi ha klassåterförening, det var 
35 år sedan vi slutade nian. Det ska bli kul; ”Sum-
pens superdisco” på brukshotellet …

 
Efter gymnasiet sökte hon sig till Uppsala 
och utbildade sig till civilekonom och efter fyra 
år där – hon läste engelska och juridik efter exa-
men – fl yttade hon till Stockholm och fi ck jobb 
på PWC 1988.

– Vi var ett helt gäng som började samtidigt 
och några av dem tillhör mina bästa vänner än 
i dag. Vi är bland annat sex tjejer därifrån som 

åker på golfresa en gång om året.
› Hur bra är du på golf ?
– Jag spelar hellre än bra. Jag är väl medelbra, 

men spelar alldeles för sällan på vår och höst. Vi 
har sommarställe precis vid golfbanan i Barse-
bäck, så på semestern blir det mycket golf.

Eva Landén hade ingen erfarenhet av fastig-
hetsbranschen när hon sökte sig till Bonnier 
Fastigheter år 2000.

– Jag hade varit på PWC i över tio år och 
kände att det var dags för något annat. Barnen 
var två och fyra år och det var dags för nästa 
steg i livet. Min företrädare skulle gå i pension 
och jag tänkte att efter mina år som revisor och 
konsult borde jag kunna eff ektivisera en del och 

jag ville testa något nytt. Att jag inte visste något 
om fastigheter var faktiskt inget jag refl ekterade 
över särskilt mycket.

– Jag fi ck lära mig fastighetsbranschen på ett 
strukturerat sätt och fi ck efter hand utökade 
uppgifter. Det var en lärorik tid.

 
I slutet av 2011 blev Rutger Arnhult vd för 
Klövern – som Corem var och är huvudägare i – 
och Eva Landén fi ck frågan om att ta över som vd.

– Jag blev glad och smickrad och tvekade 
aldrig.

Efter nästan fyra år på företaget var hon redo 
att ta över – däremot var hon inte förberedd på 
det mediala intresset.

– Det kom faktiskt som en chock för mig. När 
till och med Expressen ringde fi ck jag nästan 
panik. Det var stort fokus på att jag var en ny 
kvinnlig börs-vd, jag hade inte tänkt på att det 
faktum att jag var kvinna var så speciellt. Men 
det slogs upp stort. Innan dess hade jag aldrig 
varit med i media eller blivit intervjuad.

› Hur ser du på media i dag?
– Man vänjer sig, växer in i det. Men jag kan 

tycka att det skrivs för lite om verksamheten och 
för mycket om ovidkommande saker. 

När du var med i listan över de mäktigaste 
kvinnliga börs-vd:arna tidigare i år stod det att 
Rutger var din fästman?

– Då blev jag riktigt förbannad. Jag fi ck sms 
från bekanta som jag inte träff at på ett tag, de 
gratulerade till platsen på listan men undrade: 
”Vad har hänt med dig och Jacob?” Jag skrev ett 

mejl till tidningen. Det var fl era fel i den lilla 
notisen. De tog med en rättelse i numret därpå, 
men sådana rättelser är ju jättesmå, det är ingen 
som ser dem. 

– Nu, så här efteråt, kan vi ju skratta åt det, 
men då tyckte jag att det var olustigt då det i 
detta nummer skrevs om framgångsrika kvin-
nor. Detta är en typisk manlig passning där det 
insinueras att en hög post innehas beroende på 
en relation.

› Hur är annars Rutger att arbeta med?
– Han är en utpräglad entreprenör som ger 

väldigt mycket inspiration, kommer med väldigt 
många goda idéer och rolig att arbeta tillsam-
mans med. Redan när jag tillträdde som vd var 
jag tydlig med att jag är jag och Rutger är Rut-
ger. Vi tycker verkligen inte lika hela tiden och 
kan diskutera om allt från småsaker till större 
aff ärer. Men Rutger är storägare, han har rätt att 
vara jobbig.

– Rutger och jag är ganska olika, men vi 
respekterar och kompletterar varandra. Sedan jag 

började här har vi kanske blivit lite mindre olika, 
han är lite mindre entreprenöriell och jag är lite 
mindre revisor. 

 
För tillfället handlar mycket av Eva 
Landéns arbete om att få in Estancia Logistik-
beståndet i Corem.

– Framöver handlar det om fortsatt tillväxt, 
samtidigt som vi har lite kvar att renodla. Det 
senaste året har vi sålt – bland annat i Fagersta 
och Norberg, mina hemtrakter – men det fi nns 

fortfarande en del kvar som inte riktigt passar in.
› Ni fi nns i Sverige och Danmark. Tittar ni på 

Norge och Finland?
– Vi utvärderar möjligheter allteftersom men 

vi har inte hittat något i de länderna som ser 
bättre ut än i Sverige.

› Vad är tjusningen i den typ av fastigheter 
som ni arbetar med, främst lager, logistik och 
industri?

– Jag tycker att det roliga med fastigheter 
överhuvudtaget är verksamheterna som äger rum 
i dem, att det händer saker hela tiden. Vi får 
ibland missionera om att våra typer av fastigheter 
– som folk ibland ser som ”fulhus” – är väl så bra 
som de volatila kontorsfastigheterna i innersta-
den. Vi har inga hastiga hyressvängningar och 
våra hyresgäster fl yttar inte stup i kvarten. Det 
fi nns många fördelar.

› Slutligen, vad gör du om tio år?
– Vet inte. Jag funderar aldrig på det viset. Jag 

kanske är kvar här, kanske är jag någon annanstans. 
Kanske i fastighetsbranschen, kanske inte.  

        Rutger och 
jag är ganska olika, 
men vi respekterar 
och kompletterar 
varandra.«

Tätt inpå // Eva Landén

ARBETSNARKOMAN. Eva Landén har alltid 
arbetat mycket, och trivs bra med det. ”Det 
är roligt att jobba, att åstadkomma något och 
att arbeta tillsammans med andra, att se dem 
växa, det trivs jag med.”

EVA LANDÉN

Ålder: 51.

Familj: Man och två barn.

Bor: Centrala Stockholm, sommarställe i Barsebäck.

Karriär: Pricewaterhouse Coopers 1988–2000. Bonnier 
Fastigheter 2000–2008. Corem sedan 2008, vd sedan 2012.

Styrelseuppdrag: Ledamot i Klövern och Specialfastigheter.
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– Sveriges modernaste sajt 
med lediga lokaler

Följ oss på Facebook och Twitter: @lokalnytt

Arkitektkommentaren
Johanna Frelin  //  Tengbom

 Hur håller man sig aktuell och uppdaterad i en värld som 
förändras i den takt vi ser i dag? Hur kan vi bygga hus och 
bostäder som står fl era hundra år framöver och är anpas-

sade för framtiden? 
Vi kan konstatera att förändring krävs, med tanke på att vårt 

samhälle till stor del fortfarande präglas av hur vi levde under 
industrialismen. Men de senaste 10–20 åren har vi sett en föränd-
ring från det linjära tankesättet och vi har utvecklat nya beteenden 
för bland annat hur vi handlar och agerar. Grunden till detta är 
digitaliseringen. Hastigheten i dag skiljer sig markant från tidigare 
paradigmskiften och revolutioner. Som ett räkneexempel brukar 
jag ta tiden det tar för en produkt att bli en ”massteknik”, vilket 
man klassar något som nått 50 miljoner användare. För teven tog 
det 13 år. Internet tog fyra. Endast 88 dagar (!) tog det för Angry 
Birds att nå 50 miljoner spelare. 

Framtidens bostäder bör givetvis anpassas för framtidens 
kunder, dagens unga generation, som inte pallar vänta på att 
något laddar, inte funkar eller är otillgängligt. Då fi nner de en 

annan lösning eller leverantör! Dessa unga går under namnet Den 
värderingsstyrda generationen, och de växer upp med helt andra 
värderingar än vad deras föräldrar hade. Hierarki betyder inget 
för dem. Hela sitt liv har de fått höra att de kan bli vad de vill. De 
förväntar sig mobilitet, fl exibilitet och saker on demand. De tycker 
att för mycket prylar tynger ned deras snabba livsstil och de är inte 
intresserade av ägande i samma utsträckning som föräldrarna. Till 
exempel vill de säkert ha en bostad on demand. Normen är att 
dela, om det så gäller bilen, bostaden eller hunden. 

Inom 20 år kommer vartannat jobb att vara automatiserat, 
vilket är en utmaning för alla, men verkligheten för den unga 
generationen. De kommer att behöva vara mycket mer fl exibla 
och säkert följa sina microjobb världen över. Detta förutsätter även 
andra typer av hyresformer av bostäder än vi ser tillgängliga i dag. 

Th e Internet of Th ings är inte längre något som går att för-
passa som designskoleprojekt, utan en verklighet som i högsta 
grad påverkar hur vi lever. Det kommer att förändra hur våra hem 

 Digitalisering är nyckelordet när vi ska framtidsanpassa fysiska lösningar och 
tjänster som påverkar våra bostäder och livsmiljöer. Risken när inte regelverket 
hänger med samhällets snabba utveckling är att medborgarna tar lagen i egna 
händer för att skaff a sig något så grundläggande som tak över huvudet. Det 
 menar Johanna Frelin, vd på Tengbom, som gärna vill provocera fram en för
ändring och då tar hjälp av den digitala revolutionen. 

”Låt inte förlegade  
lagar och regler  
kriminalisera branschen”
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JOHANNA FRELIN

Johanna Frelin började på 
Tengbom i januari 2016 och 
kommer närmast från vdposten 
för Hyper Island, ett innova
tionsdrivet bolag som utbildar 
framtidens ledare. Dessförinnan 
har hon innehaft flera chefs
positioner inom ledningen för 
SVTkoncernen. I februari 2016 
utsågs Johanna till design och 
arkitekturbranschens tredje 
mäktigaste individ på Tidskriften 
Rums Maktlista.
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Marksten

fungerar, men också ser ut. Nanoteknikens intåg kommer likaså 
att påverka hur vi bygger och bor. Tekniken kommer att tvinga 
oss att ändra på byggnormer och framförallt kanske hur vi ser på 
hållbart byggande. Nanotekniken kan lagra energi, vilket kommer 
att vara grundläggande för den värderingsstyrda generationen som 
kommer att kräva förnyelsebar energi – utan beroendeförhållande 
med någon. Framtidens klimatsmarta hus kommer att vara egna 
ekosystem, med solpaneler och Teslabatteri. Frågan vi måste ställa 
oss är om vi är redo för denna generation och digitaliseringen. Hur 
går vi från att vara en dinosaurie till en Angry Bird? 

På Tengbom tänker vi mycket på detta och hur vi kan för-
bereda för kommande generationer redan i dag. Digitaliseringen 
handlar om mer än verktyg och tekniker, nämligen beteenden som 
driver utvecklingen. Sverige ligger nästan först i digital utveck-
ling och vår bransch måste hänga med i denna resa för att vara 
relevanta och inte minst för att kunna utbilda våra uppdragsgivare 
i framtidens utmaningar och möjligheter. 

Vi gör detta på Tengbom genom att forska i beteenden som har 
att göra med bostaden, men även framtidens kontor. Vi är själva 
försökskaniner i två kontorsprojekt där vi utvärderar, analyserar 
och experimenterar oss fram till vad som är steget efter ”aktivitets-

baserat” och även stegen efter det. Likadant har vi ritat realtids-
labbet HSB Living Lab, ett samarbetsprojekt med bland andra 
Chalmers och HSB där forskning sker på studerande hyresgäster 
under perioden som de bor i huset.

Avslutningsvis måste vi acceptera tekniken och ta hjälp 
av den för att komma fram till smarta och agila lösningar. För 
att åstadkomma en förändring på bostadsmarknaden och för att 
kunna påverka bostadsbristen behöver vi snabbare beslutsprocesser 
och fl exibla regler som inte bygger på normer och värderingar som 
härstammar från 50-talet. Vi behöver regelverk som är anpassade 
för förutsättningar som den nya tekniken ger. Jag önskar att vår 
bransch inte går i samma fälla som vi sett bland annat media- och 
taxibranschen göra, för att de inte är redo att ändra sina lagar och 
regler. När dessa inte anpassas för samtiden förlorar de sin relevans 
och när de inte heller förankras hos medborgarna blir vi omedvetet 
kriminella genom att utan kunskap exempelvis ladda ned musik 
och fi lm, eller genom att samåka. Dagens tankesätt och beteende-
mönster följer en logik som inte är likvärdig med de uråldriga 
lagar och regler som omger oss. Så det är mitt instick till politiker 
och makthavare där ute: Hjälp oss att kunna hänga med i sam-
tidens snabba förändringar!  

TENGBOM

Tengbom är ett av Nordens 
främsta arkitektkontor. Tengbom 
ser som sin yttersta uppgift är 
att göra världen till en bättre 
plats att leva på. Detta görs ge
nom att rita hus och miljöer som 
är mänskliga, vackra, användba
ra och innovativa. Omkring 550 
personer arbetar på Tengbom, 
fördelade på elva kontor. Teng
bom grundades 1906 och har 
ritat många av Sveriges mest 
kända och omtyckta byggna
der. I februari 2016 rankades 
Tengbom som det fjärde mest 
innovativa arkitektkontoret i 
världen av Fast Company.
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Mikael Söderlund & Adam Bakonyi  //  Pangea

Aktieanalysen

 Fastigheter har varit den bästa sektorn på börsen under 
2000-talet. Den som satsade 100 kronor i början av 2000 
har i dag sett dem växa till 630 kronor. Det innebär att 

börskurserna stigit med 13 procent per år i genomsnitt, vilket kan 
jämföras med knappt 4 procent för Stockholmsbörsen som helhet 
(se diagram 1). Om vi sedan adderar de årliga utdelningarna landar 
fastighetsaktiernas totalavkastning en bra bit över 15 procent. 

Hur står sig detta jämfört med att investera direkt i de underlig-
gande tillgångarna? Enligt IPD/MSCI har svenska fastigheter gett 
en årlig totalavkastning på drygt sju procent under perioden 2000–
2015. Det avser obelånade fastigheter och om vi lägger på samma 
fi nansieringspaket som det genomsnittliga börsbolaget haft under 
perioden blir avkastningen på eget kapital strax under 13 procent 
(se ruta). Om vi dessutom tar hänsyn till förvaltningskostnaderna 
på bolagsnivå och den lägre andelen bostadsfastigheter på börsen 

(segmentet med bäst avkastning), så verkar svenska fastighetsaktier 
ha levererat en årlig överavkastning på 3–4 procent.

Den höga avkastningen beror alltså inte bara på god 
värdetillväxt i den underliggande marknaden. De noterade 
fastighetsbolagen verkar dessutom ha skapat avkastning på egen 
hand, exempelvis genom att attrahera kompetent personal, skapa 
stordriftsfördelar i förvaltningen och utnyttja en stark kapital-
marknad. De senaste åren har det även resulterat i att marknaden 
värderar de noterade bolagen långt över sina substansvärden.

Det är också tydligt att intresset för att investera i fastighets-
aktier har ökat successivt, i takt med stigande börskurser och fl era 
lyckade börsnoteringar. Under 2015 köptes och såldes fastighetsak-
tier för 77 miljarder kronor över Stockholmsbörsen, vilket kan jäm-
föras med en transaktionsvolym strax under 150 miljarder kronor 

Fastighetsaktier hetare 
än fastigheter?

 Att svenska fastighetsaktier har gått som tåget är ingen nyhet. Har de rent av gått 
bättre än den underliggande fastighetsmarknaden, och hur är det i så fall möjligt? 
I den här artikeln tittar Mikael Söderlundh och Adam Bakonyi närmare på den note
rade fastighetssektorn och frågar sig hur länge uppgången kan hålla i sig.

på fastighetsmarknaden (se diagram 2). Det innebär att drygt var 
tredje krona som investerades i fastigheter förra året i Sverige 
skedde via börsen (om vi bortser från låneprodukter), vilket är en 
väldigt hög nivå historiskt.

Hur länge kan då prisrallyt för fastigheter hålla i sig? Historiskt 
har det kommit ganska kraftiga nedgångar ungefär vart 8–9 år och 
det borde därför vara dags att leta efter nya orosmoln. Å andra sidan 
har vi aldrig haft minusräntor förut, och rekordlåga lånekostnader 
som gynnar fastigheter, vilket gör hela situationen svåranalyserad. 
Ett hett tips för den som vill sia om framtiden är att snegla på de 
noterade fastighetsbolagen. Historiskt har fastighetsaktier varit en 
väldigt bra ”leading indicator” för direktägda fastigheter i Sverige 
(se diagram 3). Aktiemarknaden är mer eff ektiv och prisrörelser 
på just fastighetsaktier har haft en tendens att återkomma på den 
mer trögrörliga fastighetsmarknaden ungefär sex till nio månader 
senare. Det var väldigt tydligt under både IT-krisen och fi nans-
krisen. Sedan dess har den noterade fastighetssektorn bara blivit 
bredare och mer likvid, så prisinformationen i dag borde bara vara 
mer intressant än någonsin.  

PANGEA 
PROPERTY 
PARTNERS

Pangea är en 
oberoende nor
disk rådgivare 
inom fastighets
relaterad corpo
rate finance och 
fastighetstrans
aktioner. Firman 
har drygt 30 
anställda med 
kontor i Stock
holm, Oslo och 
London. Pangea 
har genomfört 
de största 
fastighetstrans
aktionerna i 
Norden fyra år i 
rad: Norrporten 
(2016), Sektor 
Gruppen (2015), 
Sveareal/Fortin 
(2014) och Hem
sö (2013). Under 
2015/2016 har 
Pangea med
verkat i drygt 
60 transaktio
ner med ett 
fastighetsvärde 
runt tio miljarder 
euro.

DIAGRAM 1: VÄRDEUTVECKLING FASTIGHETSAKTIER VS 
STOCKHOLMSBÖRSEN, 2000–2015*

*Avser PREX Sverige (fastighetsaktier) och OMX Stockholm (aktier), exklusive utdelningar 

DIAGRAM 2: OMSÄTTNING FASTIGHETER VS FASTIGHETSAKTIER, 
2000–2015*

*Avser transaktioner över 50 Mkr på fastighetsmarknaden och omsättningen av fastighetsaktier 
på Stockholmsbörsen 
*Avser transaktioner över 50 Mkr på fastighetsmarknaden och omsättningen av fastighetsaktier 

DIAGRAM 3: SAMBAND AVKASTNING FASTIGHETSAKTIER (T) VS 
FASTIGHETER (T+1), 2000–2015*

*Avser årlig avkastning på fastighetsaktier (PREX Sverige) och fastigheter (IPD/MSCI) med ett års förskjutning.
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Namn: Mikael Söderlundh.

Ålder: 35 år.

Yrke: Analyschef & Partner.

På Pangea sedan: 2011.

Fritid: Familj, multiracketsport, 
är hobbykompositör.
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Namn: Adam Bakonyi.

Ålder: 26 år.

Bor: Stockholm.
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SCHEMATISK BERÄKNING AV AVKASTNING PÅ EGET KAPITAL

  Avkastning fastigheter 7,3 %

  Belåningsgrad 63,0 %

  Räntekostnad 4,3 %

  Eff ektiv skatt 5,5 %

  Avkastning eget kapital 12,8 %
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BYTER SPÅR. Susanne Åhlén har arbetat med retail under större delen av sitt yrkes verksamma liv. Nu blir hon vd för Fasticon Kompetens.

Karriär // Susanne Åhlén

Andra på nya poster
ANDERS NORDSTRAND
Vd, Sabo

Anders Nordstrand blir efter sommaren vd för Sabo. Han 
efterträder då Kurt Eliasson, som går i pension. Anders Nord
strand kommer närmast från vdposten på Mimer i Västerås 
och han har tidigare varit vd för Micasa och Stockholm 
Visitors Board.

JEANETTE SAVEROS
Vd, Arcona

Jeanette Saveros har utsetts till vd för Arcona. Hon efter
träder Jimmy Bengtsson, som blev vd för Veidekke i Sverige. 
Jeanette Saveros kommer närmast från Hifab, där hon 
arbetade i tio år, de sista tre åren som vd. 

PER JOHANSSON
Vd, Brinova

Per Johansson har utsetts till vd för Brinova, som ägs av 
bland andra Balder och Backahill. Per Johansson var senast 
vd för Tribona. Han har tidigare varit regionchef på Klövern 
och vd på Dagon. Han har även arbetat för JLL, Handels
kompaniet och Axlinsgruppen.

DANIEL MASSOT
Vd, Svenska Hus

Daniel Massot tillträder den 1 september vdposten på 
Svenska Hus. Han är sedan sju år chef för Hufvudstaden 
i Göteborg, och har tidigare varit distriktschef för Skanska.

ASSUR BADUR
Partner, Vinge

Assur Badur har blivit delägare och gruppchef på advokat
byrån Vinge. Han kommer närmast från rollen som chefs
jurist på NCC Property Development. Han har även arbetat 
i sex år för Setterwalls.

FARNAZ MORTAZAVI
Vd, Real Competence Rekrytering

Farnaz Mortazavi har utsetts till vd för Real Competence 
Rekrytering. Jens Johansson kvarstår som vd i moderbola
get. Farnaz Mortazavi har en kandidatexamen i International 
Business från University of Westminster. Hon har mer än 
tio års erfarenhet av att driva och utveckla företag och 
organisationer, vilket hon gjort parallellt med sitt arbete med 

rekrytering av chefer och specialister till nyckelkunder inom fastighetsbranschen. 
Under åren 2003–2006 var hon stationerad i London och därefter i Stockholm. 
Mortazavi kommer närmast från en position som COO på Fasticon Kompetens.
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Den 13 juni tillträder Susanne Åhlén som vd för Fasticon 
Kompetens. Grundaren Jonas Gustavsson går då över till en mer 
övergripande roll som koncernchef – tanken är att koncernen 
framöver ska breddas med fl era nya bolag som ska arbeta med 
kompetensförsörjning inom hela samhällsbyggnadssektorn.

– Jag lockades både av verksamheten och av att bolaget har 
ett starkt varumärke och en stark huvudägare i Mikael Ahlström 
och hans Anders J Ahlström Holding. Jag tycker om att utveckla 

företag och människor, det är stimulerande att se människor växa, 
säger Susanne Åhlén.

Hon kommer från en riktig retailfamilj – dock inte Åhléns-
familjen, efternamnet gifte hon sig till.

– Samtidigt kan man faktiskt säga att det var på Åhléns det 
började. Min pappa Christer Engberg jobbade på dåvarande Åhlén 
& Holm när jag var liten, så jag kröp omkring en del på lagret där. 

Dessutom hade jag mitt första riktiga jobb som klädförsäljare på 
Åhléns City, skrattar Susanne Åhlén.

Som ung var hon framgångsrik i fl era olika sporter, gick på fri-
idrottsgymnasium, spelade handboll i Upplandslaget och var med 
och startade upp damfotbollsverksamheten i Enköping.

– Det var en härlig period i livet. Sverige hade på den tiden 
många bra och lovande kastare inom friidrotten. Som tjej behövde 
man inte direkt vara rädd när man gick ut på kvällarna med dem, 
de var breda som hus, säger Susanne, som inledde friidrottskarriä-
ren som höjdhoppare, men som sedan tog USM-guld i kulstötning 
och även tillhörde spjuteliten som junior.

Hon kom in i fastighetsbranschen 2003, då hon bör-
jade på Aberdeen, där hon snart blev centrumchef för Stinsen i 
Sollen tuna. Tre år senare blev hon dessutom Sverigechef och fi ck 
ansvaret för centrumledarna på samtliga tolv köpcentrum som 
Aberdeen förvaltade i Sverige. 2010 gick hon vidare till Atrium 
Ljungberg och efter tre år som chef för Sickla köpkvarter blev hon 
etableringschef för hela bolagets handelsbestånd.

– Jag har haft sex fantastiska år hos Atrium Ljungberg. Det 
är ett bolag med bra värderingar, bra ledning och ett attraktivt 
fastighetsbestånd.

› Vilken nytta har du av din retailbakgrund när du nu tar över 
Fasticon Kompetens?

– Jag tror att min erfarenhet av retail i fastighetsbranschen blir 
ett bra komplement till den övriga ledningsgruppen. Många av 
Fasticon Kompetens kunder arbetar med retail och jag har även 
bra koll på kundernas kunder.

När vi träff as är hon fortfarande kvar på Atrium Ljungberg.
› Hur är den här ”mellanperioden”?
– Det är fokus på att avsluta eller lämna över pågående arbeten 

samt att rensa undan alla papper och mejl. Samtidigt som det är 
skönt att vila hjärnan lite så är det faktiskt lite stressande när man 
är van att ständigt vara i full gång och påbörja nya projekt.

Samtidigt håller hon på att avsluta en utbildning till marknads-
ekonom.

– Jag har under åren läst företagsekonomi och på personal-
akademin och utöver det gått fl era utbildningar inom ledarskap, 
men jag tyckte nu att det var dags att få en riktig akademisk 
examen, så jag läser på Företagsekonomiska institutet och blir klar 
i december.

› Även om du inte har tillträtt än, hur ser din vision av Fasticon 
Kompetens om fem år ut?

– Svårt att säga nu, men jag hoppas att verksamheten har vuxit, 
omfattar fl era nya bolag inom kompetensförsörjning, att vi verk-
ligen leder utvecklingen och är en naturlig mötesplats för bran-
schen. Jag hoppas också att vi är en aktör som arbetar mycket med 
integrationsfrågan. Det fi nns många kompetenta personer bland 
dem som har kommit till Sverige de senaste åren, jag hoppas och 
tror att vi kan göra skillnad där.  

”Jag brinner för HR och 
kompetensförsörjning”

 Retailbanan började när hon kröp omkring på Åhléns lager – och avslutas när 
hon slutar som etableringschef på Atrium Ljungberg och blir vd för snabbväxande 
Fasticon Kompetens.
 – Jag lockas av att bolaget befinner sig i ett starkt tillväxtskede och jag brinner för 
HRfrågor och kompetensförsörjning, säger Susanne Åhlén.  Text & bild: Nicklas Tollesson

SUSANNE ÅHLÉN

Ålder: 48 år.

Bor: Täby. Uppvuxen 
i Västerås och En
köping.

Familj: Man, två 
barn, 25 och 24 år, 
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på Aptus, runt 
millennieskiftet, 
med inriktning 
på retail.
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Viktor Sandberg & Mirja Kronegård  //  Svalner

Revisorn har ordet

 Det har sedan budgetpropositionen presenterades för 2015 
varit känt att en utredning med uppdrag att se över skatte-
reglerna för fastighetsbolag varit att vänta. I juni 2015 med-

delade regeringen att man tillsatt en utredning vars uppgift är att 
kartlägga och analysera den sammantagna skattemässiga situatio-
nen för fastighetsbranschen. 

Utredningen har bland annat sin bakgrund i att dagens skatte-
regler möjliggör för bolag att skattefritt avyttra fastigheter genom 
så kallade fastighetspaketeringar. Enligt gällande regler är det 
 möjligt att ”paketera” en fastighet i ett bolag utan att någon skatte-
pliktig intäkt uppkommer (genom så kallad skattemässig under-
prisöverlåtelse) och därefter kan aktierna i fastighetsbolaget avytt-
ras skattefritt med stöd av reglerna för näringsbetingade andelar. 
Avyttring av aktier utlöser inte stämpelskatt, vilket innebär man 
även kan avyttra fastigheter paketerade i bolag stämpelskattefritt. 
Stämpelskatt utgår inte heller när fastigheter förvärvas genom 
fastighetsbildningsåtgärder, till exempel genom fastighetsreglering. 
Skattekostnaden för inkomstskatt och stämpelskatt kan således vid 

Nya skatteregler för 
fastighetsbranschen 
– men när?

 Nya skatteregler för fastighetsbranschen är på väg. Men vad kan de komma 
att innehålla? Viktor Sandberg och Mirja Kronegård på Svalner resonerar.

fastighetsförsäljningar med stöd av dagens skatteregler begränsas i 
betydande omfattning. 

I utredningens uppdrag ingår att från ett samhällsekono-
miskt perspektiv analysera förekomsten av så kallade ”fastighets-
paketeringar” som ett skatteplaneringsverktyg, samt analysera om 
förvärv av fastigheter genom fastighetsbildningsåtgärder missbru-
kas för att undvika stämpelskatt.   

Som en inledande del av utredningens uppdrag ska fastighets-
branschens sammanlagda skattesituation kartläggas. Det innebär 
att, utöver kostnader för inkomstskatt och stämpelskatt, ska även 
kostnader för exempelvis mervärdesskatt och fastighetsskatt ingå 
i analysen. Kostnader som för vissa verksamheter inom branschen 
kan vara betydande, men som många gånger glöms bort i dagens 
debatt om fastighetsbranschens skattemässiga situation. 

Det har spekulerats fl itigt om hur eventuell ny lagstiftning kan 
komma att utformas, både från oss konsulter och från näringslivets 
sida. Införande av karenstid för att begränsa snabba paketeringar 

VIKTOR 
SANDBERG

Titel: Managing 
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och avyttringar eller skatteplikt och uttagande av stämpelskatt vid 
försäljning av aktier i fastighetsbolag är bara några förslag som har 
diskuterats och som eventuellt skulle kunna komma att aktualiseras. 

Kartläggningen av fastighetsbranschens skattesituation har 
som vi förstått precis avslutats av utredaren och i skrivande stund 
väntar analysfasen av underlaget. Utredningen ska enligt plan 
presentera sina rekommendationer redan i mars 2017. Det är svårt 
att uttala sig om huruvida tidsplanen är rimlig, men mot bakgrund 
av utredningens omfattning kan det nog inte uteslutas att det fi nns 
en risk för att tidsplanen kan komma att skjutas fram.

Pågående utredningar och lagstiftningsförändringar skapar 
alltid osäkerhet, för såväl svenska som utländska aktörer, som avser 
att investera på den svenska fastighetsmarknaden. Vilken betydelse 
eventuellt nya regler kan komma att få för fastighetsbranschen får 
analyseras först när ett konkret förslag har lagts fram. Även om ny 
lagstiftning kan komma att medföra begränsningar i förhållande 
till dagens regler är vår erfarenhet att branschen – oavsett om 
man bedriver en transaktionsintensiv verksamhet eller har ett mer 
långsiktigt perspektiv på sitt fastighetsinnehav – efterfrågar skatte-
regler som är tydliga, förutsebara och lätta att tillämpa.

Parallellt med utredningen om fastighetspaketeringar pågår 
även en utredning avseende dagens ränteavdragsbegränsningsreg-
ler. Nya begränsningsregler för ränteavdrag kommer att påverka 
den skattemässiga situationen för många branscher, inte minst för 
fastighetsbranschen. Det är därför av yttersta vikt att båda dessa 
utredningar samspelar för att inte fastighetsbranschen ska hamna i 
en sämre skattemässig situation än andra branscher.  

SVALNER

Svalner är en av Sveriges ledande oberoende skatterådgivningsbyråer med ett 
heltäckande tjänsteutbud inom skatterätt med cirka 40 anställda skattejurister. 
Svalner arbetar med svensk och internationell företagsbeskattning, individbe
skattning och indirekt skatt. Svalners fastighetsgrupp består av skattejurister med 
bred och lång erfarenhet av skattefrågor för bygg och fastighetsbolag. Svalner 
erbjuder kvalificerad löpande rådgivning inom inkomstskatt, moms, fastighets
skatt och avskrivningsoptimering. Därtill erbjuder Svalner bland annat kvalificerad 
rådgivning vid förvärv, försäljning och omstruktureringar av fastighetsinnehav. 

»Det är därför av yttersta vikt att båda dessa 
utredningar samspelar för att inte fastighets-
branschen ska hamna i en sämre skattemässig 
situation än andra branscher.« 

MIRJA 
KRONEGÅRD

Titel: Consultant.

På Svalner 
sedan: 2015.
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Reinhold Lennebo  //  Fastighetsägarna Sverige

Krönika

 U
nder maj har tonläget från de 
andra organisationerna på hy-
resmarknaden, Hyresgästfören-
ingen och Sabo, varit högt. Vi har 
omväxlande anklagats för att inte 

ta vårt ansvar och för att sitta i politikernas knä. 
Orsaken är naturligtvis Fastighetsägarnas beslut 
att lämna förhandlingarna mellan hyresmarkna-
dens parter under ledning av förhandlingsledaren 
Claes Stråth.

Upprördheten skulle kunna vara berättigad 
om den baserats på en genuin vilja från Hyres-
gästföreningen och Sabo att bidra till samtalens 
mål, att underlätta de bostadspolitiska samtalen 
mellan regeringen och oppositionen genom att 
presentera konkreta reformförslag för fl er bostä-
der och en förbättrad rörlighet. 

Tyvärr måste jag efter sex veckors förhand-
lingar konstatera att någon sådan vilja aldrig fun-
nits. Istället för att utan förbehåll och förutfat-
tade meningar diskutera förslag till förändringar 

som kan bidra till att skapa en bättre fungerande 
bostadsmarknad ägnade sig Hyresgästföreningen 
och Sabo åt att envist bevara status quo på hyres-
bostadsmarknaden.

När vi på Fastighetsägarna velat diskutera 
hur vi kan skapa fl er bostäder genom en friare 
hyressättning med starkt konsumentskydd för 
nyproducerade bostäder har vi fått till svar att 
uppdraget endast ger oss möjlighet att justera i 
dagens system. Detta trots att de direktiv som 
regeringen gett förhandlingsledaren tydligt ger 
möjlighet att föreslå strukturreformer som lång-
siktigt kan bidra till fl er bostäder.

Det enda som Hyresgästföreningen och Sabo 
var intresserade av att diskutera var marginella 
justeringar för att eff ektivisera hyresförhandling-
ar och ett förslag om att frysa presumtionshyres-
nivån efter presumtionsperiodens utgång till dess 
att hyresnivån är i nivå med bruksvärdeshyran på 
orten. Åtgärder som inte på något sätt bidrar till 
fl er bostäder.

Det är ett snävt och introvert perspektiv 
som sänder en tydlig signal till de politiska 
partierna om att hyresmarknaden gärna får vara 
satt på undantag även framöver. Det är inte att ta 
ansvar för bostadsmarknadens utveckling. 

Vi är beredda att kompromissa och hitta 
gemensamma lösningar, men då måste också rätt 
frågor diskuteras. Och våra förslag kan inte avvi-
sas utan saklig diskussion ens. När utvecklingen 
står still eller går åt fel håll handlar ansvarsta-
gande om att gemensamt diskutera hur grund-
läggande problem kan lösas. Den hållningen var 
vi ensamma om och därför valde vi att lämna 
partssamtalen. 

Vi har full förståelse för att det på sex 
veckor inte är möjligt att enas kring genomgri-
pande strukturreformer. Vi har tagit vårt ansvar 
som samhällsaktör genom att föreslå reformer 
som är såväl enkla att genomföra och som det 
fi nns goda möjligheter att skapa en politisk enig-
het kring.

”Att ta ansvar 
är också att 

lämna

Fastighetsägarnas vd Reinhold Lennebo skriver 
om beslutet att lämna förhandlingarna med 

Hyresgästföreningen och Sabo.

när utvecklingen går åt fel håll”

        Det är ett snävt och intro
vert perspektiv som sänder en 
tydlig signal till de politiska 
partierna om att hyres
marknaden gärna får 
vara satt på undantag 
även framöver.«

En friare hyressättning med bevarat 
starkt konsumentskydd för nyproducerade bostä-
der skulle vara en begränsad men viktig reform 
för att öka investeringarna i hyreslägenheter. Det 
berör inte heller befi ntliga hyresgäster och skulle 
därmed vara tämligen okontroversiellt. 

Men när vi inte ens ges möjlighet att dis-
kutera förslaget med Hyresgästföreningen och 
Sabo utan enbart avspisas med att det inte är en 
fråga för bostadssamtalen blir det för mig helt 
uppenbart att parterna på hyresmarknaden inte 
har möjlighet att ge regeringen och oppositionen 
en genväg till nödvändiga beslut för en bättre 
fungerande bostadsmarknad. 

Det blir nu upp till de politiska partierna att 
gemensamt ta ansvar för bostadsmarknaden och, 
som statsminister Stefan Löfven uttryckte det 
när han bjöd in till samtalen, vara beredda att 
göra det som krävs för att skapa en fungerande 
bostadsmarknad som tillgodoser behovet av 
bostäder.  

BILD: SAGA BERLIN



cushmanwakefield.se/bostader

GENOMFÖRDA BOSTADS-
TRANSAKTIONER 2016

Cushman & Wakefield är en av Sveriges största fastighetsrådgivare med ett 70-tal medarbetare. 
Vi har mycker stor erfarenhet av bostadstransaktioner avseende såväl enskilda fastigheter och 
 fastighetsportföljer som byggrätter och utvecklingsprojekt.

Exempel på genomförda bostadstransaktioner under 2016:

OBELISKEN PÅ GÖTGATAN  
I STOCKHOLM
Försäljning av bostadsfastighet om cirka 4 000 
kvm på Götgatan,  Södermalm i Stockholm.

BACKAPLAN I GÖTEBORG

Försäljning av utvecklings fastigheter för bostäder 
och handel om drygt 200 000 kvm på Backaplan 
i Göteborg till Skandia Fastigheter på uppdrag av 
KF Fastigheter.

SLÄNDAN I SÖDERTÄLJE

Försäljning av byggrätter om cirka 34 700 kvm 
i  centrala Södertälje till Magnolia på uppdrag av 
Acturum Real Estate.

BOSTADSFASTIGHETER  
I NORRKÖPING

Försäljning av 17 bostadsfastigheter om  
cirka 31 400 kvm i Norrköping.

HYRESBOSTÄDER I  
KARLSTAD OCH LINKÖPING

Försäljning av 352 hyresbostäder under 
 uppförande i Karlstad och Linköping till  Willhem 
på uppdrag av  Bonava (NCC).

BOSTADSPORTFÖLJ I STOCKHOLM

Försäljning av bostadsfastigheter om cirka  
5 000 kvm i Stockholm.

Stort tema om branschens smörjmedel – konsul
terna. Här presenteras de största inom uthyrning 
och transaktioner och ett flertal konsultprofiler 
ger sin syn på marknadsläget. Trevlig läsning!

Tema:
Konsulter

Översikt – uthyrningskonsulterna.

• Maria Krumlinde om läget på marknaden.

• Ulrika Rosén efterlyser fler lediga lokaler.

Gabrielle Hemmerlind och Nils Åke Rydqvist 
om storsatsningen.

Översikt – transaktionskonsulterna.

•  Robert Fonovich – Catella störst trots 
turbulens.

Max Barclay om vår tids kanske största 
utmaning.

Agneta Jacobsson och Anders Nordvall 
om sammanslagningen och framtiden.

Fredrik Kolterjahn om framtida hyres-
beräkningar.

• Maria Krumlinde om läget på marknaden.
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Här är de största 
 uthyrningskonsulterna

 På de följande sidorna hittar ni en översikt över 20 uthyr
ningskonsulter på den svenska marknaden. Newsec har 
hyrt ut mest, om man räknar både externa uthyrningar och 
uthyrningar i det egna förvaltningsbeståndet. Newoff ice är 
störst bland konsulterna utan förvaltning.  
Text: Nicklas Tollesson

Översikten bygger på uppgifter från 
bolagen själva och gör inte anspråk 
på att vara komplett. Vissa företag har 
valt att inte medverka.

Newsec, som har en stor förvaltningsportfölj, och som inte 
särredovisar externa och interna uthyrningar, hyrde ut hela 210 000 
kvadratmeter under perioden, vilket är en ökning från 138 000 kva-
dratmeter jämfört med motsvarande period föregående år.

Vi är väldigt nöjda med 2015 och Q1 2016 och ser en fortsatt 
växande marknadsandel för vår uthyrningsverksamhet under resten 
av 2016, säger Maria Krumlinde.

› Beskriv marknadsläget just nu? Vilka trender ser du?
– Vi ser en ökad efterfrågan på anpassningsbarhet. Hyres-

gästerna vill ha en hög fl exibilitet, till exempel en anpassningsbar 
planlösning som möjliggör en eff ektiv lokalplanering och fl exibla 
hyresavtal.

– Hyresgäster inom framför allt ”small-segmentet”, som 
exempelvis start-up bolag, har en utmaning i att förutspå sin 
tillväxt och kan ena månaden vara fyra personer och nästa må-
nad vara 15. Hittar de inte en fl exibel hyresvärd är det fl era som 

istället vänder sig till exempelvis kontorshotell.  
– När det handlar om lokaler inom butikshandeln, så gör 

e-handeln att det blir väldigt viktigt för exempelvis köpcentrum 
att höja sin attraktivitetskraft. Det kan röra sig om att arbeta mer 
upplevelsebaserat, som att ha ett attraktivt och annorlunda restau-
rang- och cafékoncept. Lyckas man med det som fastighetsägare, 
så ökar ofta omsättningen för hela köpcentrumet.

– Vi ser även att lokalerna blir viktigare och viktigare för bolag 
ur ett employer branding-perspektiv. Lokalerna och läget blir 
viktigt som en konkurrensfördel, när det handlar om att attrahera 
personal och blir en varumärkesbyggande byggsten. Även om ett 
bolag exempelvis har många konsulter som arbetar ute, vill man 
ändå att kontorslokalerna ska vara en attraktiv hemvist.

› Vilka är de största utmaningarna för er och resten av uthyr-
ningsbranschen just nu?

– Samtidigt som många hyresgäster nu är mer insatta och kun-
niga inom planeringen av sina etableringar än tidigare, så är det 

fortfarande fl era fastighetsägare som skulle behöva se till helheten 
i sin fastighet och inte bara till vakansen. De mest lyckade uthyr-
ningarna är oftast de där både fastighetsägaren och hyresgästen 
har sett till den större helheten. Vi är rådgivare och har ett stort 
ansvar i att stötta i hela projektprocessen.

› Hur mycket nytta har ni på uthyrningssidan av att Newsec är 
ett brett fullserviceföretag?

– Väldigt mycket! Att vår uthyrningsdel även är en del av något 
större – Th e Full Service Property House – gör att vi får ett otro-
ligt stort kontaktnät och stor marknadskännedom. Newsecs starka 
och välkända varumärke hjälper även till genom att vi lättare kan 
attrahera många engagerade och kompetenta medarbetare.  

Lokalerna allt viktigare ur ett        employer branding-perspektiv
 Newsec har hyrt ut över 200 000 kvadratmeter under 2015 och 

de tre första månaderna 2016. Uthyrningschef Maria Krumlinde ger 
här sin syn på marknadsläget och det gångna året.

NEWSEC
– 210 000 kvadratmeter

Ansvarig för uthyrningsarbe
tet: Maria Krumlinde och 
Marie Eriksson.

Antal uthyrare: 13.

Uthyrt 2015–Q1 2016: 
210 600 kvadratmeter, varav större delen förvaltas av Newsec 
 Asset Management.

I Stockholmsregionen: 138 282 kvadratmeter.

I Göteborgsregionen: 40 062 kvadratmeter.

I Öresundsregionen: 23 802 kvadratmeter.

Kontor: 109 008 kvadratmeter.

Handel: 71 887 kvadratmeter.

Lager/logistik/industri: 21 499 kvadratmeter.

Övrigt: 8 206 kvadratmeter.

Exempel på uthyrningar:

•  5 667 kvadratmeter till Länsförsäkringar Stockholm i Frö
sunda. Fastighetsägare: Credit Suisse.

•  3 300 kvadratmeter till fyra hyresgäster, bland andra WSP, 
i kvarteret Hermes i Helsingborg. Fastighetsägare: Alecta.
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»Vi ser en ökad efter frågan 
på anpassningsbarhet. 

Hyres gästerna vill ha en 
hög flexibilitet.«

TEMA: KONSULTER
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TEMA: KONSULTER

– Det senaste året har vi haft väldigt många it-, spel- och 
appbolag som växer och söker nya lokaler. De går bra och 
expanderar fort. De har gott om pengar och vill ha kontors-
lokaler i centrala lägen som sticker ut och där de kan profilera 
sig. Det finns inte många sådana lokaler tillgängliga – och då 
stiger hyrorna. På Mäster Samuelsgatan skrev man på drygt 
6 000 kronor per kvadratmeter på en öppen lokal med hög 
takhöjd och stora industrifönster – det är den typen av lokaler 
som efterfrågas i stor utsträckning, säger Ulrika Rosén, partner 
på Newoffice.

En annan trend är den nya moderna versionen av kontors-
hotell, så kallad co-working, som bara blir fler och fler.

– Många bolag expanderar snabbt och istället för att skriva 
långa hyreskontrakt väljer de att sätta sig i ett kontorshotell. I dag 

är det verkligen inte bara fåmansföretag i den typen av lösning, det 
kan vara företag med 20–30 anställda och fler, som ser fördelarna 
med flexibiliteten och servicen som moderna kontorshotell eller 
co-workingspaces erbjuder. I dag är det inspirerande och kreativa 
arbets- och mötesplatser, där de som sitter där har tillgång till 
många olika typer av ytor; loungeytor, café, egna rum och mötes-
rum och ofta samarbetar man med de andra företagen som sitter 
där, så det finns stora synergivinster.

› Vad innebär den här utvecklingen för er?
– Vi både förmedlar företag till kontorshotellen och lokaler till 

kontorshotell som växer och vill nyetablera. Vi har hyrt ut lokaler 
till både Regus och Convendum den senaste tiden.

› Ni når 135 000 kvadratmeter i vår översikt över uthyrningar 
2015 till och med mars 2016, vilket är klart mest av de bolag som 
inte har egen förvaltning. Hur nöjd är du med det?

– Vi har haft ett jättebra år, det bästa hittills, så vi är förstås 
väldigt nöjda. Det är också väldigt roligt att det går så bra för våra 
nya bolag, Newproperty och Newstay. Vår lilla koncern växer, vi är 
nu sammanlagt 18 personer och omsatte drygt 60 miljoner kronor 
förra året. Vår framgång ligger nog mycket i att vi har så roligt på 
jobbet, vi gillar verkligen det vi gör.  

”Det finns för få  lokaler att      hyra ut”
 Lokalhyresmarknaden är glödhet, den 

största utmaningen är, enligt Ulrika Rosén på 
Newoffice, att det finns för få lokaler att hyra 
ut – för efterfrågan finns verkligen.

NEWOFFICE
– 135 000 kvadratmeter

Ansvariga för uthyrnings
arbetet: Ulrika Rosén och 
Tina Magnuson.

Antal uthyrare: 11.

Uthyrt 2015–Q1 2016: 135 000 
kvadratmeter (allt externt).

I Stockholmsregionen: 132 500 kvadratmeter.

I Göteborgsregionen: 2 000 kvadratmeter.

I Öresundsregionen: 500 kvadratmeter.

Kontor: 105 000 kvadratmeter.

Handel: 12 000 kvadratmeter.

Lager/logistik/industri: 18 000 kvadratmeter.

Exempel på uthyrningar:

•  9 700 kvadratmeter till Unionen på Esplanaden i Sundbyberg. 
Fastighetsägare: Skandia Fastigheter (dåvarande Diligentia).

•  6 700 kvadratmeter till Bright Solutions på Ostmästargränd 
i Årsta. Fastighetsägare: Sagax.
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CBRE
– 135 000 
 kvadratmeter

Ansvariga för 
uthyrnings
arbetet: Nina 
de Besche 
(kontor), 
Tomas Pendén (logistik) och Bengt Axelsson (retail).

Antal uthyrare: 18.

Uthyrt 2015–Q1 2016: 135 000 kvadratmeter, varav 10 700 i det 
egna förvaltningsbeståndet.

Kontor: 49 300 kvadratmeter.

Handel: 20 200 kvadratmeter.

Lager/logistik/industri: 65 500  
kvadratmeter.

Exempel på uthyrningar: 

•  13 500 kvadratmeter lager till Bring i Jönköping. Fastighets
ägare: NREP.

•  2 947 kvadratmeter kontor till Daniel Wellington på Vasa
gatan, Stockholm. Fastighetsägare: Mengus.

•  500 kvadratmeter (200 butik och 300 lager) till Chanel på 
Birger Jarlsgatan i Stockholm. Fastighetsägare: Hufvudstaden.
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Störst på  
lager/logistik

RELIER
– 102 544 kvadratmeter

Ansvarig för uthyrningsarbetet:  
Christer Backman.

Antal uthyrare: 8.

Uthyrt 2015–Q1 2016: 102 544 kvadratmeter 
(allt externt).

I Stockholmsregionen: 18 518 kvadratmeter.

I Göteborgsregionen:  
42 767 kvadratmeter.

I Öresundsregionen:  
41 259 kvadratmeter.

Kontor: 50 365 kvadratmeter.

Handel: 6 147 kvadratmeter.

Lager/logistik/industri: 46 032 kvadratmeter.

Exempel på uthyrningar: 

•  4 400 kvadratmeter till Orkla Foods för nytt huvudkontor på 
Dockan i Malmö. Fastighetsägare: Wihlborgs.

•  1 770 kvadratmeter till Poseidon för nytt huvudkontor 
i Gamle staden, Göteborg. Fastighetsägare: Hemfosa.
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Stora i Göteborg  
och Öresund
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 newstay.se

newoffice.se

  newproperty.se

Framgång handlar ofta om att välja 
rätt partner – vårt team har kunskapen, 
erfarenheten och kontaktnätet. 
Newoffice arbetar i första hand med uthyrning av kontor, butiker, lager och 
industrilokaler från fastighetsägare och från hyresgäster som vill flytta i förtid. 
Vi tar oss an allt från större projekt till mindre styckelokaler. Vi lotsar även 
lokalsökande företag till nya lokaler.     
 Genom Newproperty erbjuder vi specialistkompetens inom såväl sälj- som 
köprådgivning av kommersiella fastigheter och genom Newstay arbetar vi 
med förmedling av andrahandsbostäder till juridiska personer. Personligt 
engangemang gör hela skillnaden.
 
Kontakta oss redan idag så berättar vi mer, telefon 08-665 68 80 eller läs 
mer på respektive hemsida. Välkomna!

Rätt partner 
har mer än 

bara yta och en 
vacker fasad!
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JLL
– 96 930 kvadratmeter

Ansvarig för uthyrningsarbetet: Robert Bolmgren.

Antal uthyrare: 13 (tio i Stockholm, tre i Göteborg)

Uthyrt 2015–Q1 2016: 96 930 kvadratmeter (allt externt).

I Stockholmsregionen: 60 920 kvadratmeter.

I Göteborgsregionen: 36 010 kvadratmeter.

Kontor: 66 130 kvadratmeter.

Handel: 5 500 kvadratmeter.

Lager/logistik/industri: 25 300 kvadratmeter.

Exempel på uthyrningar: 

•  11 400 kvadratmeter kontor till If i Mölndal. Fastighetsägare: Hemfosa. 

•  9 500 kvadratmeter lager till Jollyroom på Hisingen, Göteborg. Fastig
hetsägare: Eklandia.
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NORDIC PM
– 83 400 kvadratmeter

Ansvarig för uthyrningsarbetet: Ulrica Sjölund.

Antal uthyrare: 5.

Uthyrt 2015–Q1 2016: 83 400 kvadratmeter.

Varav i det egna förvaltningsbeståndet: 62 600 kva
dratmeter.

I Stockholmsregionen: 69 300 kvadratmeter (inklusive 10 800 i Uppsala).

I Öresundsregionen: 8 100 kvadratmeter.

Kontor: 44 500 kvadratmeter.

Handel: 6 000 kvadratmeter.

Lager/logistik/industri: 20 300 kvadratmeter.

Exempel på uthyrningar:

•  4 000 kvadratmeter till Kavat Vård (äldreboende) i Aura  Building i 
norra Kista. Fastighetsägare: Nordika.

•  5 000 kvadratmeter till Busfabriken (lekland) i före detta posttermina
len i Fyrislund, Uppsala. Fastighetsägare: Estancia Logistik.
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NORDIER
– 62 000 kvadratmeter

Ansvarig för uthyrningsarbetet: Magnus Hammar.

Antal uthyrare: 6.

Uthyrt 2015–Q1 2016: 62 000 kvadratmeter (allt externt).

I Stockholmsregionen: 50 000 kvadratmeter.

I Öresundsregionen: 6 800 kvadratmeter.

Kontor: 18 750 kvadratmeter.

Handel: 33 408 kvadratmeter.

Lager/logistik/industri: 10 000 kvadratmeter.

Exempel på uthyrningar:

•  4 240 kvadratmeter till Axfood på Tegeluddsvägen, Stockholm. Fastighets
ägare: Djurgårdsstadens Fastigheter (som senare sålde till Kungsleden).

•  4 400 kvadratmeter till Leos Lekland i Kungens Kurva. Fastighets
ägare: Pramerica. 
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GÖTEBORGS LOKALLOTS
– 46 504 kvadratmeter

Ansvarig för uthyrningsarbetet: Sven Fraenkel.

Antal uthyrare: 4.

Uthyrt 2015–Q1 2016: 46 504 kvadratmeter (allt externt).

I Göteborgsregionen: 46 504 kvadratmeter.

Kontor: 20 649 kvadratmeter.

Handel: 2 470 kvadratmeter.

Lager/logistik/industri: 23 385 kvadratmeter.

Exempel på uthyrningar:

•  3 300 kvadratmeter kontor till Pagero på Västra Hamngatan (hjälpte 
Nobel Biocare ur ett långt hyresavtal) Fastighetsägare: ByggGöta.

•  3 500 kvadratmeter logistik till Collicare på Exportgatan på Hisingen. 
Fastighetsägare: Aberdeen.
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SAVILLS
– 29 100 kvadratmeter

Ansvarig för uthyrningsarbetet: Gabrielle 
 Hemmerlind.

Antal uthyrare: 8.

Uthyrt 2015–Q1 2016: 29 100 kvadratmeter, varav 1 000 
kvadratmeter i det egna förvaltningsbeståndet.

I Stockholmsregionen: 22 100 kvadratmeter.

I Göteborgsregionen: 7 000 kvadratmeter (verksamheten startades upp 
i januari 2016).

Kontor: 20 500 kvadratmeter.

Handel: 4 100 kvadratmeter.

Lager/logistik/industri: 4 500 kvadratmeter.

Exempel på uthyrningar:

•  2 100 kvadratmeter till XL Jump i Partille. Fastighetsägare: Nordika.
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TEMA: KONSULTER

COLLIERS
– 57 000 kvadratmeter

Ansvarig för uthyrningsarbetet: Sophia Heurlin.

Antal uthyrare: 7.

Uthyrt 2015–Q1 2016: 57 181 kvadratmeter (varav 3 200 
kvadratmeter i det egna förvaltningsbeståndet).

I Stockholmsregionen: 11 600 kvadratmeter.

I Göteborgsregionen: 45 581 kvadratmeter.

Kontor: 16 680 kvadratmeter.

Lager/logistik/industri:  
40 500 kvadratmeter.

Exempel på uthyrningar: 

•  7 900 kvadratmeter produktions och 
kontorslokaler (nyproduktion) åt Kitron i 
Torsvik, Jönköping. Fastighetsägare: NREP.

•  4 470 kvadratmeter lager till Fortifikationsverket i Enköping. Fastig
hetsägare: Peab.
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Höga logistik-
siffror
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Vi kan 
fastigheter

ANALYS

FASTIGHETSINFORMATION

FASTIGHETSUTVECKLING

SAMHÄLLSBYGGNAD

SKOG & LANTBRUK

TRANSAKTIONER

UTHYRNING

VÄRDERING

TEMA: KONSULTER

THULE FASTIGHETSUTVECKLING
– 16 847 kvadratmeter

Ansvarig för uthyrningsarbetet: Claes Wallberg.

Antal uthyrare: 2.

Uthyrt 2015–Q1 2016: 16 847 kvadratmeter  
(allt externt).

I Stockholmsregionen: 16 847 kvadratmeter.

Kontor: 13 512 kvadratmeter.

Lager/logistik/industri: 3 335 kvadratmeter.

Exempel på uthyrningar: 

•  8 040 till Marginalen Bank på Adolf Fredriks Kyrkogata. Fastighets
ägare: Fastighetsaktiebolaget Grönlandet Södra.

•  2 500 kvadratmeter till No 18 Office and Lounge på Stockholms 
 centralstation. Fastighetsägare: Jernhusen.

B
IL

D
: T

H
U

L
E

 FA
S

T
IG

H
E

T
S

U
T

V
E

C
K

L
IN

G

CUSHMAN & WAKEFIELD
– 10 500 kvadratmeter

Ansvarig för uthyrningsarbetet: Johan Zachrisson.

Antal uthyrare: 2.

Uthyrt 2015–Q1 2016: 10 500 kvadratmeter  
(allt externt).

I Stockholmsregionen: 10 500 kvadratmeter.

Kontor: 10 500 kvadratmeter.

Exempel på uthyrningar: 

•  4 000 kvadratmeter kontor till Oracle i Solna Port. Fastighets
ägare: Commerz Real (som sedan sålde till Areim).

•  3 500 kvadratmeter kontor till Trioptima i Mästerhuset, Stock
holm. Fastighetsägare: Pembroke.
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SWEDBANK KOMMERSIELLA  
FASTIGHETER
– 10 000 kvadratmeter

Ansvarig för uthyrningsarbetet: Thor 
 Bergenholtz.

Antal uthyrare: 1.

Uthyrt 2015–Q1 2016: 10 000 kvadratmeter (allt 
externt).

I Stockholmsregionen: 10 000 kvadratmeter.
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QUADRENT
– 9 000 kvadratmeter

Ansvarig för uthyrningsarbetet: Marcus Thorin.

Antal uthyrare: 2.

Uthyrt 2015–Q1 2016: 9 161 kvadratmeter, allt 
i Jönköpingsområdet (allt externt).

Kontor: 2 779 kvadratmeter.

Handel: 1 517 kvadratmeter.

Lager/logistik/industri: 4 811 kvadratmeter.

Exempel på uthyrningar:

•  1 560 kvadratmeter till Comforta på Hedenstorp i Jönköping. 
Fastighetsägare: Lärken Fastigheter.

•  1 775 kvadratmeter till Tip Trailer Service på Hedenstorp  
i Jönköping. Fastighetsägare: Ljungarum Fastigheter.
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ANGERMANN
– 6 000 kvadratmeter

Ansvarig för uthyrningsarbetet: Per Sjölund.

Antal uthyrare: 1.

Uthyrt 2015–Q1 2016: 6 000 kvadratmeter  
(allt externt).

Handel: 6 000 kvadratmeter.

Exempel på uthyrningar: 

•  Till sex nya aktörer till Nordikas Visby galleria. 

•  Till Dollarstore i Coop Forumfastigheten i Borås.
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KOMFAST
– 28 000 kvadratmeter

Ansvarig för uthyrningsarbetet: Nils Palmertz.

Antal uthyrare: 5.

Uthyrt 2015–Q1 2016: 28 500 (allt externt).

I Stockholmsregionen: 25 000 kvadratmeter.

I Öresundsregionen: 3 500 kvadratmeter.

Kontor: 25 000 kvadratmeter

Handel: 1 000 kvadratmeter

Lager/logistik/industri: 1 000 kvadratmeter.

Exempel på uthyrningar: 

•  1 800 kvadratmeter kontor, butik och verkstad till Milecorp AB på 
Lindhagens gatan i Stockholm. Fastighetsägare: Anna Johansson 
 Visborgs Stiftelse.

•  900 kvadratmeter kontor till Ydesign AB på Kungsbroplan i Stockholm. 
Fastighetsägare: Fabege.
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BJURFORS NÄRINGSLIV
– 16 300 kvadratmeter

Ansvarig för uthyrningsarbetet: Susanne Askvall.

Antal uthyrare: 1,5.

Uthyrt 2015–Q1 2016: 16 300 kvadratmeter  
(allt externt).

I Stockholmsregionen: 16 300 kvadratmeter.

Kontor: 10 877 kvadratmeter.

Handel: 1 337 kvadratmeter.

Lager/logistik/industri: 4 086 kvadratmeter.

Exempel på uthyrningar: 

•  1 550 kvadratmeter till Dansche Hotell i Flemingsberg. Fastighets
ägare: Månsbro Fastigheter.

•  6 000 kvadratmeter kontor i Vinsta. Fastighetsägare: WF Properties 
AB.
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MÄKLARHUSET UPPSALA
– 29 000 kvadratmeter

Ansvarig för uthyrningsarbetet: Claes Du Rietz.

Antal uthyrare: 2.

Uthyrt 2015–Q1 2016: 28 839 kvadrat meter  
(allt externt).

I Uppsala: 28 839 kvadratmeter.

Kontor: 13 919 kvadratmeter.

Handel: 7 518 kvadratmeter.

Lager/logistik/industri: 7 402 kvadratmeter.

Exempel på uthyrningar:

•  3 250 kvadratmeter till Scott Sports på Edsbrogatan i Uppsala. Fastighets
ägare: Saldeen Real Estate.

•  2 919 kvadratmeter till Chromogenics på Ullforsgatan i Uppsala. 
Fastighets ägare: Saldeen Real Estate.
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29 000  
i Uppsala

BALTAZAR
– 22 000 kvadratmeter

Ansvarig för uthyrningsarbetet: Mattias Bäckman.

Antal uthyrare: 3.

Uthyrt 2015–Q1 2016: 22 000 kvadratmeter (allt externt).

I Stockholmsregionen:  
22 000 kvadratmeter.

Kontor: 22 000 kvadratmeter.

Exempel på uthyrningar:

•  4 500 kvadratmeter till Migrations
verket i Hallonbergen, Sundbyberg. 
Fastighets ägare: AMF Fastigheter.

•  1 800 kvadratmeter till Go Excellent i Solna Centrum. Fastig hetsägare: 
UnibailRodamco (uppdragsgivare:  Santander Bank).

Fokus på kontor  
i Stockholm
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OPTIMAL
– 19 000 kvadratmeter

Ansvarig för uthyrningsarbetet: Sebastian Pradilla.

Antal uthyrare: 7.

Uthyrt 2015–Q1 2016: 19 000 kvadratmeter  
(allt externt).

I Stockholmsregionen: 12 700 kvadratmeter  
(inklusive Norrtälje).

Handel, inklusive Food  
& Beverages: 19 000  
kvadratmeter.

Exempel på uthyrningar: 

•  Till Coop (5 000 kvadratmeter) och lager 
157 (1 900 kvadratmeter) i Norrteljeporten. Fastighetsägare: 
Nordrona.

•  Flera uthyrningar för Einar Mattsson Projekt i samband med 
 omgörningen av Klockarbacken i Huddinge.
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Fokus på handel 
och restaurang
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Gabrielle Hemmerlind tillträdde som chef för  Savills 
Leasing i Sverige i augusti 2015 och Nils Åke Rydqvist som 
region chef för Savills i Väst- och Sydsverige i september. 

– Jag lockades av att Savills är ett starkt bolag i hela Europa, 
att man nu gör en målmedveten satsning i Sverige och att det är 
tydligt att bolaget gör vad som krävs för att genomföra satsningen, 
säger Nils Åke Rydqvist som leder Göteborgskontoret och som 
operativt arbetar i huvudsak med uthyrning och med att mark-
nadsföra Savills alla aff ärsområden i västra Sverige.

Uthyrningsteamet består i dag av åtta personer – fem i 
Stockholm och tre i Göteborg – men ambitionen är att det ska 
växa.

– Ambitionen från Savills Europe är att vi om tre år ska vara 
dubbelt så många som i dag och vara bland de tre största fastig-
hetsrådgivarna inom de segment där vi verkar. Det fi nns ett stort 

utrymme att forma verksamheten, säger Gabrielle Hemmerlind.
› Hur bygger ni upp det nya uthyrningsteamet?
– Jag har satsat på ett team som har gedigen erfarenhet av 

fastighetsbranschen och en uttalad säljprofi l. Vårt team arbetar 
självständigt och målinriktat i en dynamisk miljö. Initialt har 
mycket av arbetet gått ut på att träff a så många fastighets-
ägare som möjligt för att presentera det nya Savills Leasing. Vi 
arbetar i ett högt tempo och försöker leverera bästa kompetens 
och engage mang i de uppdrag vi har vunnit. Vi har roligt och är 
duktiga på att hålla ihop gänget både i Stockholm och Göteborg 
i det dagliga arbetet. 

– Alla ska känna att vi är ett team och tillhör ett stort bolag 
oavsett var vi sitter, säger Gabrielle Hemmerlind.

› Hur har det gått med att ta in uppdrag?
– Det har gått bra, vi arbetar nu med fl era projekt som vi har 

exklusivt, bland annat för Hemsö, Kungsleden, Fastpartner, samt 

fl era  retail- och logistikuppdrag. Vi har dessutom ett par till på 
väg in, säger Gabrielle Hemmerlind.

Uthyrningsmarknaden i västra Sverige ser till stora delar 
annor lunda ut. Där arbetas det inte i lika stor utsträckning med 
exklusiva uppdrag.

– Jag skulle säga att det beror på att Stockholmsmarknaden 
är mer mogen. Marknaden är större och uthyrningskonsulterna 
har funnits längre. Marknaden i västra Sverige går också åt det 
hållet och det har blivit betydligt vanligare med exklusiva uppdrag, 
säger Nils Åke Rydqvist.

– Vi har redan i dag en del exklusiva uppdrag även i västra 
Sverige, men arbetar än så länge mer på spotmarknaden. Vi vill 
växa och ta marknadsandelar både när det gäller exklusiv projekt-
uthyrning och på spotmarknaden. Vi har fått en bra start, och både 
etablerat och förstärkt de kontakter vi har.

› Hur ser ni på den pågående utvecklingen kring att ägar-
bolagen själva satsar alltmer på egen uthyrning?

– Våra största konkurrenter är fastighetsägarna själva men jag är 
inte orolig över utvecklingen. Vi har ett bra samarbete med fastig-
hetsägarna och en väg att gå är att förstärka deras egna organisa-
tioner i projektuthyrningar. Med de erfarenheter och kontakter vi 
har kommer de även fortsättningsvis att ha stor nytta av vår hjälp, 
säger Gabrielle Hemmerlind.

Nils Åke Rydqvist:
– I Stockholm är projektuthyrning större och spotuthyrning 

mindre – i Västsverige är det tvärtom. Och det ska ju byggas väl-
digt mycket i Göteborg de närmaste åren, så det kommer att fi n-
nas mycket utrymme för många olika konsulttjänster. Vi kommer 
därför att fortsätta expansionen både för uthyrning och värdering 
samt starta upp en transaktionsavdelning, vilket vi inte haft här på 
ett tag.  

TEMA: KONSULTER

Savills i stor 
nysatsning

 Hårdsatsande Savills har det senaste året 
byggt upp ett helt nytt uthyrningsteam – bara 
en person är kvar från det gamla.
 Gabrielle Hemmerlind och Nils Åke Ryd
qvist har huvudrollerna i det nya teamet.
 – Vi har gjort en nystart. Det är oerhört kul 
och intressant att bygga upp något från grun
den, säger Gabrielle Hemmerlind.  
Text & bild: Nicklas Tollesson

UPPVUXEN I TURKIET

Namn: Gabrielle Hemmerlind.

Bakgrund: Arbetade i många år som förskolelärare. Sad
lade om i början av 2000talet. Gick på IHM och började 
på Relocate 2002. Har sedan även arbetat för Cushman 
& Wakefield, DTZ och Newsec. Kom till Savills 2015.

Ålder: 54 år.

Bor: Östermalm, Stockholm.

Familj: Gift, två vuxna barn och ett barnbarn.

Fritidsintressen: Golf, båtliv och Turkiet. ”Jag har en 
stor släkt i Turkiet. Min mamma är svensk och pappa 
fransman och bor i Turkiet. Jag är uppvuxen i Turkiet 
och kom till Sverige först när jag var tolv år.”

Bonusfakta: Pratar fyra språk flytande; svenska, 
 engelska, franska och turkiska.

DREV RESEBYRÅ

Namn: Nils Åke Rydqvist.

Bakgrund: Drev resebyrå i 20 år, sålde den 2001. 
”Sedan var jag ledig ett tag tills en kompis frågade om 
jag ville prova på lokaluthyrning. Jag provade på Lofast 
i tio lärorika år.” Gick till Colliers 2012 och till Savills 2015.

Ålder: 59 år.

Bor: Örgryte, Göteborg.

Familj: Fru och tre barn.

Fritidsintressen: Havet, golf och skidåkning. ”Och vi bor 
i ett gammalt hus, så det blir en del renovering.”

SAVILLS

•  Startades av Alfred Savill 1855, då under namnet Savill 
& Son.

•  Världens fjärde fastighetsrådgivare med drygt 30 000 
anställda på 700 kontor i 60 länder.

•  Är börsnoterat i London.

•  I Sverige har Savills cirka 100 anställda. Anders 
 Nyström är vd för Savills i Sverige.

NYSATSNING. Savills gör 
en storsatsning, inte minst på 
uthyrning. Gabrielle Hemmer-
lind leder uthyrningsteamet 
och Nils Åke Rydqvist, erfaren 
uthyrare i Göteborg, leder 
Göteborgskontoret.



80   FASTIGHETSSVERIGE  ⁄⁄  2  2016 2  2016  ⁄⁄  FASTIGHETSSVERIGE   81

TEMA: KONSULTER

 Fastighetssverige har gjort en stor 
översikt över 24 svenska konsulter på den 
stekheta svenska transaktionsmarknaden.   
Text: Nicklas Tollesson

Landets största 
transaktionskonsulter

Översikten bygger på uppgifter från 
bolagen själva och gör inte anspråk på att 
vara komplett. Vissa bolag har valt att inte 
lämna ut samtliga uppgifter.

Sju personer, däribland Anders Nordvall och Th omas 
Persson, lämnade Catella på ett bräde och gick till Cushman & 
Wakefi eld runt årsskiftet 2015.

– Självklart är det en stor utmaning när så många seniora 
medarbetare lämnar på en gång. Samtidigt skapas en dynamik 
när sådant sker och andra medarbetare kliver fram, säger Robert 
Fonovich som själv rekryterades från PWC och tillträdde i höstas.

Dessutom har Catella rekryterat bland andra Britt-Marie 
Nyman (tidigare Klövern), Rasmus Groth (SPG), Magnus Lange 
(Cushman & Wakefi eld), Fredrik Brusewitz (SEB) och Carl 
Wingmark (PWC).

– Vår ambition är att rekrytera någon mer senior och två, tre 
juniora medarbetare i närtid.

Catella genomförde under 2015 och Q1 2016 säljuppdrag för 
28,5 miljarder kronor. För 2014 och Q1 2015 var siff ran 24 miljarder 
kronor. 

– Utöver de ”vanliga” säljuppdragen har vi utvecklat vår för-
måga att skapa aff ärer i gränslandet mellan kapitalmarknaden och 

fastighetsmarknaden. Ett exempel är skapandet av Secore, joint 
venturebolaget med Ica Fastigheter och Första AP-fonden med en 
miljard i fastighetsvärde.

– Ett annat exempel är logistikbolaget Klockarbäcken Pro-
perty Investment, som initialt har 200 miljoner kronor i fastig-
hetsvärde. Ambitionen är där att bygga upp ett större bolag genom 
tilläggsförvärv och nyemissioner och i ett senare skede notera 
bolaget.

Förutsättningen för att skapa bolag som Klockarbäcken är sam-
arbetet mellan Catellas fastighetsverksamhet och dess bank.

– Den här typen av aff ärer drivs av ett stort intresse bland 
 Catella Banks kunder för fastighetsinvesteringar genom nya bolag.

› Du själv tillträdde 1 oktober. Vad har du framför allt ägnat dig 
åt sedan dess?

– Det har varit en väldigt spännande tid. Förutom att lära 
känna teamet och sätta sig in i verksamheten har jag tittat på hur 
vi kan använda vår lokala kompetens – vi har ju mycket fram-

gångsrika kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö – för att ge 
hävstång åt den totala aff ären. Vi tittar även på hur vi kan utveckla 
den  nordiska plattformen och där arbetar jag tätt tillsammans 
med  Jesper Bo Hansen, som är chef för Catellas aff ärsområde 
 Corporate Finance. Det handlar om hur vi kan integrera de olika 
verksamheterna i de nordiska länderna. Ambitionen är även att 
starta en Corporate Finance-verksamhet i Norge. Förhoppningsvis 
ska vi framöver kunna arbeta mer sömlöst över nationsgränserna 
och skapa mer intressanta cross border-aff ärer. Catella håller också 
på att förstärka sin befi ntliga organisation i London som arbetar 
med att koppla europeiskt, anglosaxiskt och globalt kapital till 
Norden, och då handlar det både om fastighetsinvesteringar och 
kapitalanskaff ning.

› Hur ser du på det allmänna marknadsläget?
– Vi har en fortsatt stark marknad, men vi litar på vår analyschef 

Arvid Lindqvist som visar att marknaden kanske inte är lika stark 
2017 och 2018. Vi ser redan nu att yielderna börjar glida isär, det 
blir större skillnad i yield mellan prime- och sekundära fastigheter 
och lägen. Även om det fi nns köpare till allting i dag så är det på 
den sekundära marknaden snarare tre budgivare än 15.

– På fi nansieringssidan fi nns det gott om eget kapital men 
 bankerna har blivit mer försiktiga det senaste året.  

Catella fortsatt i topp
 Trots att delar av Corporate Financeteamet lämnade bolaget för ett och ett 

halvt år sedan behåller Catella positionen som Sveriges ledande transaktions
konsult.
 – Vi har fyllt på med många nya duktiga medarbetare. Dessutom har vi ett 
känt varumärke som har gjort den här omstarten lättare för oss, säger Robert 
Fonovich, chef för Catellas svenska Corporate Financeverksamhet.

CATELLA
– 28,5 miljarder

Antal medarbetare i transaktionsteamet: Drygt 30.

Ansvarig för transaktionsarbetet: Robert Fonovich.

Antal genomförda säljuppdrag i Sverige 2015–Q1 2016: Cirka 70.

Underliggande fastighetsvärde på säljuppdragen 
2015–Q1 2016: 28,5 miljarder kronor.

Exempel på genomförda 
säljuppdrag: 

•  Fabeges försäljning 
av Vatten falls huvud
kontor i Arenastaden 
Solna – 44 000 
kvadrat meter – till tyska 
Union Investment Real 
Estate för 2 257 miljoner kronor.

•  Unibail Rodamcos försäljning av köpcentrumet Nova Lund 
i Lund – 26 000 kvadratmeter – till TH Real Estate för 1 635 
miljoner kronor.

•  Västerstadens försäljning av nio bostadsfastigheter i Berg
sjön, Göteborg – 42 000 kvadratmeter – till Willhem för 505 
miljoner kronor.

Landets näst största 
stycketransaktion  under 

perioden 2015 till och 
med mars 2016
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 Robert Fonovich.
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TEMA: KONSULTER

NAI SVEFA
– 3,4 miljarder

Antal medarbetare i transaktionsteamet: 10.

Ansvarig för transaktionsarbetet:  
Gustav Källén.

Antal genomförda säljuppdrag i Sverige  
2015–Q1 2016: 37.

Underliggande fastighetsvärde på säljuppdragen  
2015–Q1 2016: 3,4 miljarder kronor.

Exempel på genomförda säljuppdrag: 

•  Konsum Värmlands försäljning av en stor del av Bergvik 
Köpcenter i Karlstad – 19 300 kvadratmeter, 35 butiker  
– till Eurocommercial. Underliggande fastighetsvärde:  
600 miljoner kronor.

•  Gavlegårdarnas försäljning av 737 lägenheter – 52 583 
kvadratmeter – i områdena Sätra och Bomhus i Gävle till 
IHF Bostad. Underliggande fastighetsvärde: 490 miljoner 
kronor.
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FACUSHMAN & WAKEFIELD
– 17 miljarder

Antal medarbetare i transaktionsteamet:  
Cirka 30.

Ansvarig för transaktionsarbetet:  
Anders Nordvall.

Antal genomförda säljuppdrag i Sverige  
2015–Q1 2016: Cirka 35.

Underliggande fastighetsvärde på säljuppdragen 2015–Q1 2016: 
17 miljarder kronor.

Exempel på genomförda säljuppdrag: 

•  Rådgivare till NCC Property Development i försäljningen av 
kontorsprojektet Torsplan 2 till Castellum för 1,6 miljarder kronor.

•  Rådgivare till KLP Fastigheter vid försäljningen av Sas 
huvudkontor i Frösunda, omfattande 42 000 kvadratmeter 
uthyrningsbar yta, till Mengus.
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BERNSTROM & PARTNERS
– 2,6 miljarder

Antal medarbetare i transaktionsteamet: 3.

Ansvarig för transaktionsarbetet: Johan Bernström.

Antal genomförda säljuppdrag i Sverige 2015–Q1 2016: 12.

Underliggande fastighetsvärde på säljuppdragen 2015–Q1 2016: 
2,58 miljarder kronor.

Exempel på genomförda säljuppdrag: 

•  Humanas sale & leasebackaffär av bolagets samhällsfastigheter till Hemfosa för 
258,5 miljoner kronor.

•  Alectas försäljningar av handelsfastigheter i Malmö och Jönköping till Kungs
leden och Volito för 475 miljoner kronor.
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NORDIER
– 7,2 miljarder

Antal medarbetare i transaktionsteamet: 12.

Ansvarig för transaktionsarbetet:  
Mikael Wilton.

Antal genomförda säljuppdrag i Sverige  
2015–Q1 2016: 59.

Underliggande fastighetsvärde på säljuppdragen  
2015–Q1 2016: 7,2 miljarder kronor.

Exempel på genomförda säljuppdrag: 

•  Försäljningen av Estancia Logistik – 21 fastigheter, omfattande 
168 500 kvadratmeter – till Corem för 1 315 miljoner kronor.

•  Nordier initierade och var rådgivare i bytesaffären mellan 
Heimstaden och Akelius. Heimstaden köpte 688 lägenheter 
i Trelleborg och Akelius 489 lägenheter i Stockholm, Solna, 
Vaxholm och Malmö.
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– 60 säljuppdrag

Antal medarbetare i transaktionsteamet: 25.

Ansvarig för transaktionsarbetet: Tom Lindahl.

Antal genomförda säljuppdrag i Sverige  
2015–Q1 2016: 60.

Exempel på genomförda säljuppdrag: 

•  Rådgivare till Atrium Ljungberg i försäljningen av fyra köpcen
trum till två olika köpare (Revcap/Magnus Löfgren) och Keva/
HEA) för cirka 1,3 miljarder kronor.

•  Rådgivare till Wallenstam i försäljningen av en bostadsportfölj 
i  Helsingborg, omfattande nyrenoverade hus samt under upp
förande, till Willhem för cirka 1,1 miljarder kronor.
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SAVILLS
– 3 miljarder

Antal medarbetare i transaktionsteamet: 6.

Ansvarig för transaktionsarbetet: Fredrik Östberg.

Antal genomförda säljuppdrag i Sverige 2015–Q1 2016: 10.

Underliggande fastighetsvärde på säljuppdragen 2015–Q1 2016:  
3 miljarder kronor.

Exempel på genomförda säljuppdrag: 

•  Danator Groups försäljning av ett äldreboende i Farsta med 76 lägenheter till 
Heba för 254 miljoner kronor.

•  Teglet Fastighets AB:s försäljning av 610 hyresrätter i Helsingborg till Willhem.
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COLLIERS
– 2,5 miljarder

Antal medarbetare i transaktionsteamet: 10.

Ansvarig för transaktionsarbetet: Robert Treutiger.

Antal genomförda säljuppdrag i Sverige 2015–Q1 2016: 16.

Underliggande fastighetsvärde på säljuppdragen 2015–Q1 2016: 
2,5 miljarder kronor.

Exempel på genomförda säljuppdrag: 

•  DT Groups försäljning av åtta Hjem & Fixbutiker, omfattande 10 357 kvadrat
meter, i södra Sverige till Eurocorp.

•  Aspelin Ramms försäljning av en fastighet i Högsbo, Göteborg,  omfattande 
8 600 kvadratmeter, till Fastpartners.
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PWC
– 3,5 miljarder

Antal medarbetare i transaktionsteamet: 9.

Ansvarig för transaktionsarbetet:  
Johan Björk.

Antal genomförda säljuppdrag i Sverige  
2015–Q1 2016: 19.

Underliggande fastighetsvärde på säljuppdragen  
2015–Q1 2016: 3,5 miljarder kronor.

Exempel på genomförda säljuppdrag: 

•  Martin Olssons Fastigheters försäljning av fyra fastigheter 
i Stockholm till S:t Erik Markutveckling för 605 miljoner 
kronor.

•  AB Bostäder i Borås försäljning av 900 lägenheter till Victoria 
Park för 531 miljoner kronor.
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CBRE
– 23 miljarder

Antal medarbetare i transaktionsteamet: 31.

Ansvarig för transaktionsarbetet:  
Daniel Andersson.

Antal genomförda säljuppdrag i Sverige  
2015–Q1 2016: 40.

Underliggande fastighetsvärde på säljuppdragen  
2015–Q1 2016: 23 miljarder kronor.

Exempel på genomförda säljuppdrag: 

•  Aareals Bank av kontorsfastigheten 
Fat buren på Södermalm, om
fattande 46 000 kvadratmeter, 
till AMF Fastig heter för drygt tre 
miljarder kronor.

•  NREP:s försäljning av 28 nordiska logistikfastigheter till ett kon
sortium bestående av fyra pensions

kassor för sex miljarder kronor. 

•  RBS försäljning av Skärhol
men Centrum, omfattande 
cirka 100 000 kvadrat
meter till Grosvenor.
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Nordens  
hittills största 
logistikaffär

Landets största 
stycketransaktion 

2015

PANGEA PROPERTY PARTNERS
– 9 miljarder

Antal medarbetare i transaktionsteamet: 30  
(cross borderteam i Stockholm och Oslo). 

Ansvarig för transaktionsarbetet: Bård Bjölgerud.

Antal genomförda säljuppdrag i Sverige  
2015–Q1 2016: 30 (44 om man även hade 
räknat köpuppdrag).

Underliggande fastighetsvärde på 
säljupp dragen 2015–Q1 2016: 9 miljarder 
kronor (43 miljarder kronor om man 
även hade räknat köpuppdrag).

Exempel på genomförda säljuppdrag: 

•  Rådgivare till DNB Liv vid försäljningen av Stockholm Waterfront 
till KLP Eiendom för cirka 1,8 miljarder kronor.

•  Rådgivare till Östersundshem vid försäljningen av 1 700 lägen
heter till Rikshem för cirka 1,2 miljarder kronor.

•  Rådgivare till Pandox vid försäljningen av åtta hotell till Midstar för 
cirka 890 miljoner kronor.
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Rådgivare i  
stor norsk affär 

i Sverige

NEWPROPERTY (NEWOFFICE)
– 2,3 miljarder

Antal medarbetare i transaktionsteamet: 4.

Ansvarig för transaktionsarbetet: Anders Norlander.

Antal genomförda säljuppdrag i Sverige 2015–Q1 2016: 17.

Underliggande fastighetsvärde på säljuppdragen 2015–Q1 2016: 
2,3 miljarder kronor.

Exempel på genomförda säljuppdrag: 

•  Scandinavian Property Groups försäljning av tre fastigheter i Flen och Eskilstuna 
och en tomträtt i Stockholm för 356 miljoner kronor.

•  Ahlsells försäljning av fastigheten Segmentet 2 i Kungens Kurva till Pioneer 
Capital för 72 miljoner kronor.
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LEIMDÖRFER
– 15 miljarder

Antal medarbetare i transaktionsteamet: 20.

Ansvarig för transaktionsarbetet: Patrik Andersson.

Antal genomförda säljuppdrag i Sverige  
2015–Q1 2016: 14.

Underliggande fastighetsvärde  
på säljuppdragen 2015–Q1 2016:  
15 miljarder kronor.

Exempel på genomförda säljuppdrag: 

•  Areims och M&P Asset Managements försäljning av 44 handels
fastigheter med ett totalt värde om 2,7 miljarder kronor till Svenska 
Handelsfastigheter.

•  Sveafastigheters försäljning av två kommersiella fastighetsportföljer 
till Partners Group. Fastighetsvärde i Sverige: Totalt 4,1 miljarder kronor.
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Stora affärer, snitt på 
drygt en miljard kronor

NEWSEC
– 15,5 miljarder

Antal medarbetare i transaktionsteamet: 22.

Ansvarig för transaktionsarbetet: Max Barclay.

Antal genomförda säljuppdrag  
i Sverige 2015–Q1 2016: 40 
(avser affärer överstigande  
40 miljoner kronor).

Underliggande fastighetsvärde på 
säljuppdragen 2015–Q1 2016: 15,5 miljarder kronor.

Exempel på genomförda  säljuppdrag: 

•  Djurgårdsstadens Fastigheters för säljning av fem fastigheter 
(100 000 kvadratmeter, främst kontor), till Kungsleden för drygt 
tre miljarder kronor.

•  Profis försäljning av tio fastigheter i Storstockholm, cirka 100 000 
kvadratmeter till Partners Group.
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TEMA: KONSULTER

PANREAL
– 1,2 miljarder

Antal medarbetare i transaktionsteamet: 4.

Ansvarig för transaktionsarbetet:  
Axel Edwall.

Antal genomförda säljuppdrag i Sverige  
2015–Q1 2016: 12.

Underliggande fastighetsvärde på säljupp dragen  
2015–Q1 2016: 1,2 miljarder kronor.

Exempel på genomförda säljuppdrag: 

•  Skanskas försäljning av byggrätter för 327 lägenheter i 
Helsingborg till Magnolia, som även tecknade avtal om 
försäljning av bostäderna till Alecta.

•  Willhems försäljning av en fastighet i Druvefors, Borås, om
fattande 7 000 kvadratmeter till Cernera.
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RELIER
– 461 miljoner

Antal medarbetare i transaktionsteamet: 4.

Ansvarig för transaktionsarbetet: Magnus Silfver.

Antal genomförda säljuppdrag i Sverige  
2015–Q1 2016: 24.

Underliggande fastighetsvärde på säljuppdragen 
2015–Q1 2016: 461 miljoner kronor.

Exempel på genomförda säljuppdrag: 

•  Ett irländskt bolags försäljning av kontors och handelsfastig heten 
Stattena 7 – 6 200 kvadratmeter – i Helsingborg till  Wihlborgs för 
58 miljoner kronor.

•  Stena Metalls försäljning av Backa 18:5 i Göteborg till ett lokalt 
familje bolag för 55 miljoner kronor.
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A&P FASTIGHETS 
TRANSAKTIONER
– 1,1 miljarder

Antal medarbetare i transaktionsteamet: 5.

Ansvarig för transaktionsarbetet:  
Pontus Nilsson.

Antal genomförda säljuppdrag i Sverige  
2015–Q1 2016: 26.

Underliggande fastighetsvärde på säljuppdragen  
2015–Q1 2016: 1,1 miljarder kronor.

Exempel på genomförda säljuppdrag: 

•  Bökeliden AB:s försäljning av Ljungby Garvaren 1, 18 000 
kvadratmeter högskola, hotell, livsmedel och service till 
Bofast.

•  NAPF Kärras försäljning av cirka 16 000 kvadratmeter 
handel, kontor och lager intill Ikea Bäckebol i Göteborg till 
Eklandia (Castellum) för 127 miljoner kronor.
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NAVET
– 350 miljoner kronor

Antal medarbetare i transaktionsteamet: 7.

Ansvarig för transaktionsarbetet: Joakim Lindahl.

Antal genomförda säljuppdrag i Sverige 2015–Q1 2016: 6.

Underliggande fastighetsvärde på säljuppdragen  
2015–Q1 2016: 350 miljoner kronor.

Exempel på genomförda säljuppdrag: 

•  HSB Nordvästra Skånes försäljning av 43 lägenheter i Helsingborg till 
Akelius.

•  Peabs försäljning av 47 lägenheter i Höganäs till Riksbyggen.
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ANGERMANN
– 1,2 miljarder

Antal medarbetare i transaktionsteamet: 5.

Ansvarig för transaktionsarbetet:  
Christopher af Trampe.

Antal genomförda säljuppdrag i Sverige  
2015–Q1 2016: 8.

Underliggande fastighetsvärde på säljuppdragen  
2015–Q1 2016: 1,2 miljarder kronor.

Exempel på genomförda säljuppdrag: 

•  Midrocs försäljning av ett skånskt fastighetsbestånd till 
Sydsvenska Hem för över 500 miljoner kronor.

•  Skanskas försäljning av en logistikfastighet i Nybro på 
20 400 kvadratmeter till Alma Property Partners.
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BALTAZAR
– 500 miljoner

Antal medarbetare i transaktionsteamet: 3.

Ansvarig för transaktionsarbetet: Joakim Hofsten.

Antal genomförda säljuppdrag i Sverige  
2015–Q1 2016: 5.

Underliggande fastighetsvärde på säljuppdragen 
2015–Q1 2016: 500 miljoner kronor.

Exempel på genomförda säljuppdrag: 

•  Scandinavia Property Developments och KIAB Förvaltnings försälj
ning av den nyproducerade Willysfastigheten i Tyresö.

B
IL

D
: B

A
LTA

Z
A

R

SWEDBANK KOMMERSIELLA 
 FASTIGHETER
– 1,25 miljarder

Antal medarbetare i transaktionsteamet: 21.

Ansvarig för transaktionsarbetet:  
Thor Bergenholtz.

Antal genomförda säljuppdrag i Sverige  
2015–Q1 2016: 89.

Underliggande fastighetsvärde på säljuppdragen 2015–Q1 2016:  
1,25 miljarder kronor.

Exempel på genomförda säljuppdrag: 

•  Angantyr Fastigheter AB:s försäljning av fastigheten Ackumulatorn 
1, omfattande 9 300 kvadratmeter, i Huddinge till Sagax för 110 
miljoner kronor.

•  Familjen Malms försäljning av 75 lägenheter i Kallebäck, Göteborg, 
till Amlövs Fastighetsförvalting. 
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MÄKLARHUSET UPPSALA
– 445 miljoner

Antal medarbetare i 
 transaktionsteamet: 2.

Ansvarig för transaktionsarbe
tet: Solweig Lindell Sohlberg.

Antal genomförda säljuppdrag i Sverige 2015–Q1 2016: 24.

Underliggande fastighetsvärde på säljuppdragen 2015–Q1 2016:  
445 miljoner kronor.

Exempel på genomförda säljuppdrag: 

•  Försäljning av en kontors och lagerfastighet på 3 300 kvadratmeter  
i Librobäck, Uppsala, för 58,5 miljoner kronor.

•  Försäljning av en kontors och lagerfastighet på 2 498 kvadratmeter  
i Boländerna, Uppsala, för 45 miljoner kronor.
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Lokalt bolag  
i Uppsala

BJURFORS  
NÄRINGS LIV
– 1,9  miljarder

Antal medarbe
tare i transaktions
teamet: 12,5.

Ansvariga för 
transaktionsarbetet: Patrik Ageman (Stockholm), Viktor Gustavsson 
(Göteborg) och  Torbjörn Persson (Öresund).

Antal genomförda säljuppdrag i Sverige  
2015–Q1 2016: 114.

Underliggande fastighetsvärde på sälj
upp dragen 2015–Q1 2016: 1,865 miljarder 

kronor.
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små  affärer

RESTATE
– 2,25 miljarder

Antal medarbetare i transaktionsteamet: 5.

Ansvarig för transaktionsarbetet:  
Johan Spångberg.

Antal genomförda säljuppdrag i Sverige 
2015–Q1 2016: 45, inklusive försäljning 
till BRF för nyproduktion.

Underliggande fastighetsvärde på 
säljupp dragen 2015–Q1 2016:  
2,25 miljarder kronor.

Exempel på genomförda säljuppdrag: 

•  Davrikas försäljning av 28 lägenheter och två lokaler på Kungsklip
pan, Stockholm, till en bostadsrättsförening för 138 miljoner kronor.

•  En privat ägares försäljning av 20 lägenheter och nio lokaler på 
Sveavägen i Stockholm för 149 miljoner kronor.

B
IL

D
: R

E
S

TA
T

E

Specialiserat på 
BRF-affärer



86   FASTIGHETSSVERIGE  ⁄⁄  2  2016 2  2016  ⁄⁄  FASTIGHETSSVERIGE   87

Krönika
Max Barclay  //  Newsec

 S
verige befinner sig just nu i en 
situation som vi aldrig tidigare 
har upplevt och som påverkar vår 
bransch, både i nuet och i framtiden. 
Befolkningstillväxten har aldrig varit 

högre och prognosen pekar på att befolkningen 
kommer att öka med mellan 1,3–1,5 procent 
per år under 2016 till 2018. För att sätta detta i 
perspektiv, så kommer vi att passera tio miljoner 
invånare ungefär när du läser denna krönika och 
redan 2025 passerar vi elva miljoner invånare. 
Detta sker samtidigt som vi upplever en global 
urbaniseringstrend som är synnerligen stark 
även i våra nordiska länder, inte minst i Sverige 
och samtidigt som vi tar emot stora grupper av 
flyktingar. De åldersgrupper som växer mest i 
absoluta tal är grupperna 0–18 år och 80+.

I grunden är detta förstås mycket positivt 
och något som relativt få länder i världen upp-
lever just nu, inte minst i Europa där problemen 
med en minskande befolkning och demografiska 
utmaningar leder till krympande ekonomier. 
Frågan är förstås vad konsekvenserna blir och 

hur vi hanterar dessa. Jag menar att vi står inför 
en av de största utmaningarna i modern tid och 
att det krävs långt mer av samhället än vad som 
görs i dag.

Enligt Boverket krävs det 700 000 nya 
bostäder fram till 2025. Det motsvarar drygt 
40 miljoner kvadratmeter och kan mycket väl 
jämföras med det ”miljonprogram” som byggdes 
under 60- och 70-talen. Utöver det prognostice-
rar vi att det kommer att behöva byggas nästan 
åtta miljoner kvadratmeter samhällsfastighetsyta 
fram till och med 2030. Detta leder till ett totalt 
investeringsbehov enbart i bostäder och sam-
hällsfastigheter om cirka 1 500 miljarder kronor 
till och med 2030, vilket motsvarar ungefär 35 
procent av Sveriges totala årliga BNP.

Utmaningarna är naturligtvis många och jag 
menar att vi som nation i många avseenden inte 
i dag är rustade för att klara av dessa utmaningar. 
Effekterna av detta skiljer sig markant mellan 
regioner i landet, bland annat kan man lyfta det 
faktum att åldersgruppen 80+ inte förväntas 
växa nämnvärt i storstadsregionerna, varför det 
inte direkt kommer krävas någon nyproduktion 
av lokaler för äldrevård. Däremot är bristen på 
bostäder, förskolor och skolor betydande. Lös-
ningen är alltså inte densamma över hela landet, 
utan måste anpassas utifrån olika behov.

Vad som dock är gemensamt är att det krävs 
ledarskap för att klara utmaningarna vi står inför. 
Ett ledarskap som inte blickar bakåt, inte letar 
skuld i misslyckanden, inte fokuserar på problem, 

utan som blickar framåt, in i framtiden med 
samarbete och lösningar i fokus. Den uppgif-
ten är så stor att samverkan mellan olika delar i 
samhället inte bara är given, utan snarare är en 
förutsättning för att lyckas.

Det krävs att vi gemensamt skapar dynamis-
ka lösningar för tillväxt och långsiktig hållbarhet. 
Politikerna och näringslivet måste gemensamt 
skapa visioner, både på nationell och regional 
nivå, och arbeta för att förändra och förenkla 
regelverken så att plan- och byggprocesser kortas 
ned väsentligt. Vi måste, med andra ord, markant 
korta ned tiden från idé till verklighet.

Nyproduktionen är i dag inte tillräcklig för 
att möta kommande utmaningar, våra folkvalda 
politiker måste också hitta lösningar inom 

skattesystemet som medför att vi ökar om-
flyttningen och nyttjar det befintliga beståndet 
bättre än vad vi gör i dag. Det är inte rimligt att 
människor som får minskade behov av yta inte 
har råd att flytta för att skatten på reavinst gör 
det omöjligt. 

Vi måste våga diskutera de ökande proble-
men med den växande segregationen och istället 
fokusera på att skapa ett dynamiskt mångkultu-
rellt samhälle som skapar attraktiva miljöer och 
trivsel för alla befolkningsgrupper i samhället.

Detta är bara några exempel på frågor som 
jag gärna involverar mig i och som kan ses som 
en del av det gemensamma arbete som ligger 
framför oss för att få till stånd hållbara och lång-
siktiga lösningar för det samhälle vi lever i. Inte 
minst för fastighetsbranschen.  

Newsecs vd Max Barclay menar att det  
behövs ett starkt ledarskap för att klara en av  

de största utmaningarna i modern tid.

”Ekvationen som 
inte går ihop”

        Jag menar på 
att vi står inför en av 
de största utmaning
arna i modern tid.«

MAX  
BARCLAY

Titel: Vd för 
Newsec Sweden 
AB.

Ålder: 44 år.

Bor: Göteborg 
och Stockholm.

Familj: Gift, två 
barn och fyra 
bonusbarn. 

På Newsec 
sedan: 1997.

Fritidsintres-
sen: Båtliv, golf 
och tennis.
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 För ett år sedan off entliggjordes Cushman 
& Wakefield/DTZaff ären som har ritat om 
kartan på den globala konsultmarknaden.
 De båda bolagens svenska vd:ar berättar 
här om sammanslagningsprocessen och 
framtiden.
 – När de sa att det nya bolaget skulle heta 
Cushman & Wakefield trodde jag först att de 
sa fel, skrattar Agneta Jacobsson.  
Text & bild: Nicklas Tollesson

Vi träffas på det nya kontoret i AMF Fastigheters Citycronan 
på Regeringsgatan 59. Här sitter Capital Markets-teamet, under 
ledning av Anders Nordvall, sedan mitten av januari. Övriga af-
färsområden ansluter den 1 juli, då hela den svenska verksamheten 
samlas under – nästan – samma tak. Byggnaden består av två ”torn” 
och Cushman & Wakefi eld kommer att ha sin verksamhet i båda 
tornen och på olika våningar så en trappbro ska byggas mellan 
avdelningarna.

– Trappan landar i ett slags loungeavdelning, det kommer att bli 
riktigt häftigt, säger Agneta Jacobsson som ledde DTZ i Sverige 
och som nu är Sverige- och Nordenchef på Cushman & Wakefi eld.

Sammanslagningar av den här storleken är alltid utmanande, 
men för de svenska verksamheterna var det här en ”perfect match”.

– Vi tillhör nog de länder där det har gått allra lättast. Våra 
verksamheter överlappade inte speciellt mycket. Vi på Cushman & 

Wakefi eld var väldigt inriktade på transaktioner medan DTZ var 
ledande inom värdering och Occupier Services. Våra verksamheter 
kompletterade varandra väldigt bra, säger Anders Nordvall, som 
bara ett knappt halvår före mergern rekryterades till Cushman 
& Wakefi eld med uppdraget att bygga upp ett helt nytt team. 
Cushman & Wakefi eld rekryterade på ett bräde sju personer från 
Catella.

› Hur tänkte du när den här aff ären sedan off entliggjordes?
– Vi var mitt i uppbyggnadsfasen av något som vi trodde kunde 

bli riktigt bra. Vi visste dock att möjligheten fanns att en försälj-
ningsprocess skulle inledas, men trodde att det snarare låg två, tre 
år bort än bara några månader. Vi visste ju inte heller om verksam-
heten efter försäljningen skulle drivas vidare under eget varumärke, 
eller fusioneras. Vi var inte inställda på att det här skulle hända så 
snabbt men det var samtidigt ingen chock. För min egen del så har 
dock det här gett mig möjlighet att fokusera på transaktioner, som 
jag verkligen brinner för, säger Anders Nordvall.

– En annan fördel med samgåendet är att uppbyggnaden av det 
team vi hoppades kunna skapa på gamla Cushman & Wakefi eld 
har gått mycket fortare än vi hade kunnat bygga upp det där.

› Hur har ni arbetat för att undvika kulturkrockar i processen 
att forma ett bolag?

Agneta Jacobsson:
– Det är viktigt att få ihop ledarskapet, att skapa en ledningsgrupp 
som arbetar framåt i samförstånd. Sedan gäller det att alla tar 
med sig det budskapet när man lämnar rummet och för över det 
till resten av organisationen. Diskussion och kommunikation är 
oerhört viktiga frågor och att i min position lyssna och vara lyhörd 
för olika förväntningar och synpunkter. Sedan måste man till slut 

Två bolag som 
passade ihop
Jacobsson och Nordvall om nya Cushman & Wakefield

ETT BOLAG. Samtidigt som sammanslagnings-
processen har löpt på har aff ärerna rullat på 
som vanligt. Agneta Jacobsson är Sverige- och 
Nordenchef och Anders Nordvall chef för det 
svenska Capital Market-teamet.

TEMA: KONSULTER
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 Vi jobbar 
med många

nollor.
Pangea har medverkat vid de största affärerna i Norden fyra år i rad1.  
Men vi har också genomfört ett stort antal mindre affärer varje år, över hela  
landet. Det har gett oss en stor vana att hantera alla typer av transaktioner.

EMAIL: info@pangeapartners.se TEL: 08 545 25 780 WEB: www.pangeapartners.se

Vi är en oberoende corporate finance- och transaktionskonsult med drygt 30 medarbetare i Stockholm, Oslo  
och London. Vi hjälper våra uppdragsgivare med förvärv och försäljningar av fastigheter, större bolagstransak- 
tioner, kapitalresningar och finansieringsrådgivning. Vi har lång erfarenhet av affärer där nordiska fastigheter  
möter internationellt kapital. Över 40 procent av våra uppdrag har varit cross-border.

STOCKHOLM       OSLO        LONDON        HELSINGFORS

1) Castellums förvärv av Norrporten 2016 (26,2 mdkr), Citycons förvärv av Sektor Gruppen 2015 (13 mdkr), Starwoods förvärv av Sveareal och 
Fortin 2014 (11,5 mdkr) samt Kungsledens försäljning av halva Hemsö 2013 (11,5 mdkr). 

TEMA: KONSULTER

bestämma och alla kommer inte att gilla alla beslut.
– Det har gått väldigt bra, men det är inget man strukturerar 

upp på en dag och sedan överför. Det växer fram i det dagliga 
arbetet, det är så man formar en kultur, det handlar om allt ifrån 
övergripande frågor till hur snabbt jag ska svara på Anders sms …

› Hur har marknaden reagerat på det nya bolaget?
– Aff ärsmässigt har det gått väldigt smidigt från dag ett och det 

är ju det som är det viktigaste. Det blev aldrig något hack i kurvan, 
säger Anders Nordvall. 

– Vi märker också att många i branschen tycker att Cushman 
& Wakefi eld har blivit en väldigt intressant spelare, vi får många 
ansökningar från talanger som är intresserade av oss, säger Agneta 
Jacobsson.

› Att hantera övertaliga är alltid en jobbig uppgift i sådana här 
situationer, hur har det varit?

– Några har valt att lämna själva och eftersom vi inte hade så 
överlappande verksamheter så har det inte varit någon jättestor 
fråga.

› DTZ:s varumärke var starkare än Cushman & Wakefi elds i 
Sverige. Hade det varit bättre för det svenska bolaget att använda 
DTZ-namnet?

Agneta Jacobsson:
– Jag var ju med på den första telefonkonferensen med lands-

cheferna och när de sa att bolaget skulle heta Cushman & Wa-
kefi eld trodde jag att de hade sagt fel – det var ju DTZ som hade 
köpt Cushman tyckte jag då men egentligen var det en merge. I ett 
dygn kände jag mig uppriven men sedan insåg jag att det inte var 
någon stor fråga. Om Cushman & Wakefi eld är mer gångbart runt 
om i världen, så är det fi ne med mig. Och jag har inte fått upp-

fattningen att någon i Sverige tycker att det är negativt med det 
nya namnet. Istället är det ju spännande att få lansera ett tidigare 
ganska okänt varumärke.

Efter ett år av sammanslagningsprocess tittar Cushman & Wa-
kefi eld nu framåt och siktar på att expandera. Ett kontor öppnades 
i Malmö i våras, detta efter att man rekryterat Mikael Stellinger, 
tidigare på NCC och Catella.

– Malmökontoret ska växa, både inom Capital Markets och 
värdering. Vi tittar även på att göra en retailsatsning. Cushman 
& Wakefi eld är stora inom retail globalt och även i Danmark och 
Finland. Det är ett sätt att dra nytta av det stora internationella 
nätverk vi nu har fått, säger Agneta Jacobsson.

– Det nordiska samarbetet är något som också kommer att ut-
vecklas framöver. Många internationella aktörer ser ju Norden som 
en marknad, här ser vi stora möjligheter inom alla aff ärsområden, 
säger Agneta Jacobsson.

› Slutligen, hur snabbt svarar du på Anders sms?
– Jag svarar direkt.
– Hon svarar aldrig, ler Anders Nordvall.  

AFFÄREN I KORTHET

•  I maj 2015 stod det klart att DTZ – ägt av ett konsortium lett av TPG Capital 
– skulle köpa Cushman & Wakefield vars huvudägare då var den italienska 
familjen Agnelli via investmentbolaget Exor. DTZ hade dessförinnan köpt kon
sultbolaget Cassidy Turley och det beslutades att de tre bolagen skulle verka 
under det gemensamma namnet Cushman & Wakefield.

•  I september 2015 fullföljdes aff ären. Med 43 000 anställda på över 250 kontor i alla 
världsdelar är Cushman & Wakefield ett av världens största fastighetskonsultbolag.

•  I Sverige har Cushman & Wakefield cirka 70 anställda och kontor i Stockholm, 
Göteborg, Malmö och Norrköping.

»Det nordiska samarbetet är 
något som också kommer att 
utvecklas framöver.«

»Det nordiska samarbetet är 
något som också kommer att 
utvecklas framöver.«

»Affärsmässigt har det 
gått väldigt smidigt från 
dag ett och det är ju det 

som är det viktigaste.«

»Affärsmässigt har det 
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Fastighetsanalytikern har ordet
Fredrik Kolterjahn  //  JLL

 Den del av detaljhandeln som sker via nätet har vuxit sig allt 
större över de senaste tio åren och även om de totala an-
delarna fortfarande är relativt blygsamma (cirka sju procent 

av handelns totala omsättning) är påverkan på enskilda branscher 
stor. En fråga som har vuxit sig allt större under de senaste fem 
åren är hur fastighetsägare ska ta betalt för de butikslokaler som 
hyrs ut. Diskussionen har främst rört köpcentrum, men är relevant 
även för andra typer av handelslokaler där detaljister hyr en lokal 
av en fastighetsägare. 

Bakgrunden till diskussionen är att hyran för en butikslokal 
grundar sig på hur mycket pengar butiken förväntas omsätta. Även 
om andelen omsättningsbaserad hyra varierar mycket i branschen 
är butikens omsättning ändå viktig för den totala hyresintäktens 
storlek. I en tid där en allt större del av handeln sker via nätet och 
”click and collect” blir allt vanligare är frågan högaktuell. Var sker 
omsättningen om en konsument sitter hemma i soffan, köper ett 
par löparskor, betalar direkt på hemsidan och sedan hämtar varan 
i en fysisk butik? Är detta e-handel eller fysisk handel? Åsikterna 
varierar naturligtvis, men frågan som fastighetsägare måste ställa 
sig är om omsättningen är hyresgrundande?

Det finns många möjliga lösningar på frågan. Vissa detaljis-
ter hävdar att omsättningen sker på nätet och inte alls är knutet till 
en viss fysisk butik och andra detaljister har modeller där all om-
sättning på nätet är knuten till en specifik fysisk butik beroende på 
var köpet genomförts (var konsumenten är bosatt rent geografiskt). 
Det går sannolikt att argumentera för båda lösningarnas validitet, 
men frågan är om omsättning i framtiden är det mest relevanta 
måttet och det som ska vara vägledande för hyrans nivå?

När det gäller hyran på kontor är logiken något annorlunda. Det 
var länge sedan en kontorsarbetsplats enbart sågs som kvadrat-

meter med en prislapp. I takt med den allmänna utvecklingen på 
marknaden blir andra, mjukare faktorer allt mer betydelsefulla och 
precis som inom detaljhandeln spelar aspekter som varumärke och 
image allt större roll. Det fysiska läget för kontor har alltid varit 
intressant och ”fina gatan” betingar en högre hyra än en motsva-
rande lokal i ett mindre attraktivt läge. Naturligtvis spelar även 
lokalens skick och lämplighet stor roll, men frågan är vilka andra 
parametrar som kan vara intressanta framöver?

Allt fler företag månar om att deras kontor, utöver läget, 
också ska spegla företagets värderingar och image. Att kontoret 
är en del av företagets varumärke blir allt tydligare, man ska helt 
enkelt vara det man säger att man är. Så, vad ska egentligen ingå 
i framtida diskussioner kring hyresnivåer? Är det relevant eller 
ens möjligt att ta hänsyn till variabler som kunskap, image och 
utvecklingspotential? 

Variablerna ovan ingår i dag indirekt i lokalers hyra, men frågan 
är om de i framtiden kanske ska vara en del i den faktiska hyres-
nivån? Går det att sätta ett monetärt värde på mjuka variabler och 
kan detta vara en del av hyressättningsmodellen?

För många av de banker som i dag har flyttat ut från Stockholm 
CBD och hittat alternativa lokaler i någon av stadens närförorter 
är frågan högaktuell. Nu pågår flera processer där delar av dessa 
bankers verksamhet söker sig tillbaka till just city efter att ha flyt-
tat till billigare lokaler i närförorter. En förklaring till detta är att 
många av bankernas nyckelkunder själva finns just i city och att 
möten blir betydligt krångligare för båda parter när banken har 
flyttat. En annan aspekt är det mänskliga kapitalet i form av de 
anställda som har svårt att identifiera sig med ett kontor i förorten. 
Genom att flytta riskerar företagen att tappa anställda och därmed 
sin viktigaste tillgång. Vad är detta värt?  

En lokal är en  
lokal är en lokal – eller?

 Det har under lång tid pågått en mer eller mindre livlig debatt i fastighets branschen 
om hur intäktsmodeller bör se ut i framtiden. Bakgrunden till  debatten har olika utgångs
punkt beroende på vilken typ av fastigheter som diskuteras och lösningarna skiljer sig 
också av naturliga skäl åt markant. Fredrik Kolterjahn, analyschef på JLL, belyser här två 
olika typer av fastigheter – kontor och handelsfastig heter och då främst köpcentrum.

JLL

•  JLL erbjuder kvali
ficerad rådgivning 
med inriktning på 
fastighetstjänster. 
JLL verkar för 
att skapa och 
leverera värde till 
sina kunder, ägare 
och medarbetare 
i en komplex värld 
som ständigt 
förändras.

•  Med 61 000 med
arbetare och 240 
kontor i 80 länder 
tillgodoser JLL 
lokala, regionala 
och globala fastig
hetsbehov. JLL är 
noterat på New 
Yorkbörsen. 
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ARENASTADEN. Ica Gruppen har tecknat ett tolvårigt avtal om drygt 23 000 kvadratmeter i Arenastaden. Det nya kontorshuset 
kommer att byggas på fastigheten Signalen 3 och inflyttning sker under det tredje kvartalet 2018. 

Uthyrningar // 2015–mars 2016

 Fastighetsägare Hyresgäst Område Kvadratmeter

1. Fabege Ica Stockholm, Arenastaden 23 000

2. AMF Spotify Stockholm, CBD 20 000

3. NCC Stockholms Landsting Stockholm, Hagastaden 12 700

4. Wihlborgs Försäkringskassan Malmö, Västra Hamnen 12 300

5. Hemfosa If Göteborg 11 400

6. AMF Epicenter Stockholm, CBD 11 000

7. Atrium Ljungberg Domstolsverket Stockholm, Sickla 10 700

8. Pembroke Swedbank Stockholm, CBD 10 000

9. Fabege Telenor Stockholm, Råsunda 9 800

UTHYRNINGAR 2015 TILL OCH MED MARS 2016

Källa: Newsec

Det senaste årets  
största uthyrningar
Här är de största uthyrningarna under 2015 fram till och med mars 2016. 
(Uppgifterna är framtagna av Newsec.)
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UARDA 5. Fabege sålde Vat-
tenfalls huvudkontor i Solna till 
Union Investment Real Estate.

FATBUREN. Aareal Bank 
sålde Fatburen på Södermalm 
till AMF Fastigheter.

SKÄRHOLMEN. RBS sålde 
Skärholmen Centrum till ett 
konsortium lett av Grosvenor.

Transaktioner // 2015–mars 2016

4 Köpetidpunkt: 2015-12-10.

Ort: Stockholm (CBD).

Fastighet: Stockholm  
Waterfront Congress Centre.

Fastighetstyp: Hotell, Kongress.

Säljare: DNB.

Köpare: KLP.

Area (kvm): 34 244.

Köpeskilling (milj kr): Cirka 1 750.

Kr/kvm: Cirka 51 000.

5 Köpetidpunkt: 2015-03-05. 

Ort: Lund.

Fastighet: Nova Lund.

Fastighetstyp: Handel.

Säljare: Rodamco Sverige.

Köpare: Henderson RE.

Area (kvm): 25 984.

Köpeskilling (milj kr): 1 635.

Kr/kvm: 62 923.

6 Köpetidpunkt: 2015-12-10.

Ort: Stockholm (Torsplan).

Fastighet: Kontorsprojektet Torsplan 2.

Fastighetstyp: Kontor, Handel.

Säljare: NCC.

Köpare: Castellum.

Area (kvm): 23 000.

Köpeskilling (milj kr): 1 600.

Kr/kvm: 69 565.

7 Köpetidpunkt: 2016-02-17.

Ort: Stockholm (Solna).

Fastighet: SAS-Huset (Haga 2:8).

Fastighetstyp: Kontor.

Säljare: KLP.

Köpare: Mengus.

Area (kvm): 41 854.

Köpeskilling (milj kr): Cirka 1 500  
(bedömd köpeskilling).

Kr/kvm: Cirka 35 000.

8 Köpetidpunkt: 2015-05-28.

Ort: Stockholm (Solna).

Fastighet: Stora Frösunda 2  
& Hagalund 2:2.

Fastighetstyp: Byggrätter.

Säljare: Catena.

Köpare: Fabege.

Area (kvm): 40 873.

Köpeskilling (milj kr): 1 450.

Kr/kvm: 35 476.

9 Köpetidpunkt: 2015-09-01.

Ort: Stockholm (Kungsholmen).

Fastighet: LindhagensPorten  
(Gångaren 10).

Fastighetstyp: Kontor.

Säljare: Areim.

Köpare: Invesco Real Estate.

Area (kvm): 35 200.

Köpeskilling (milj kr): Cirka 1 350.

Kr/kvm: Cirka 38 000.

10 Köpetidpunkt: 2015-09-28.

Ort: Stockholm (Solna).

Fastighet: Solna Port  
(Brahelund 2). 

Fastighetstyp: Kontor.

Säljare: Commerz Real.

Köpare: Areim.

Area (kvm): 43 782.

Köpeskilling (milj kr): Cirka 1 300  
(bedömd köpeskilling).

Kr/kvm: Cirka 30 000.

Köpetidpunkt: 2015-12-09.

Ort: Stockholm (Södermalm).

Fastighet: Fatburen.

Fastighetstyp: Kontor.

Säljare: Aareal Bank.

Köpare: AMF  
Fastigheter.

Area (kvm) : 46 000.

Köpeskilling (milj kr): 
3 060.

Kr/kvm: 66 522.

Köpetidpunkt: 2016-02-04.

Ort: Stockholm (Solna).

Fastighet: Uarda 5 (Vattenfalls HK).

Fastighetstyp: Kontor.

Säljare: Fabege.

Köpare: Union Invest
ment Real Estate.

Area (kvm) : 44 269.

Köpeskilling (milj kr): 
2 257.

Kr/kvm: 50 984.

Köpetidpunkt: 2015-01-16.

Ort: Stockholm (Skärholmen).

Fastighet: Skärholmens Centrum.

Fastighetstyp: Handel.

Säljare: RBS.

Köpare: Grosvenor Fund 
Management med flera.

Area (kvm) : 106 405.

Köpeskilling (milj kr): 
Cirka 3 500.

Kr/kvm: Cirka 33 000.

Topp 10  //  Stycketransaktioner 2015–mars 2016

De tio största  
stycketransaktionerna

 RBS försäljning av Skärholmens centrum 
var den största stycketransaktionen under 
perioden 2015 till och med mars 2016.  
Här är de tio största stycketransaktionerna. 
(Uppgifterna är framtagna av Newsec.)
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Mat & vin  // Clarion Hotel Amaranten

 I 
början av maj visades nya Clarion Hotel 
Amaranten upp för första gången inför 
den verkliga invigningen i slutet av må-
naden. Hösten 2013 påbörjade Tengbom 
arbetet med att ta fram ett helt nytt in-

redningskoncept för Clarion Hotel Amaranten. 
Projektet innefattade hela entréplanet med lobby, 
konferenscenter och den nya baren Tap Room, 
och samtliga 461 hotellrum. Resultatet som vi nu 
ser vid pressvisningen är sobra, eleganta miljöer 
som för tankarna till 1960-talets Madison Av-
enue. Men i modern tolkning och med en touch 
av både Mick Jagger och Jackie Kennedy. Lite 
som det var när hotellet stod klart 1969. 

– Vi har behållit många av hotellets 
befi ntliga kvaliteter och förstärkt dem med 
nya lösningar. Lobbyns originalgolv i trä och 
kalksten accentueras exempelvis med en matta 

vi designat med inspiration från en Yves Saint 
Laurent-klänning från samma tidsepok. Vi har 
också återfunnit den tre meter breda, fantastiska 
ljuskronan från när hotellet först öppnade. I dag 
hänger den över receptionen och sätter tonen för 

hela miljön, säger Josef Zetterman, inrednings-
arkitekt på Tengbom.

Även hotellrummen andas 60-tal med 
mörka accentfärger som lila, smaragdgrön och 
djup orange. Vi får en rundtur i hotellet och 
kommer till konferensdelen där de olika mötes-
rummen är döpte efter … 60-talsikoner förstås. 
Det är Johnny Cash, Sam Cooke, Aretha Frank-
lin och Ray Charles. Totalt sväljer konferensdelen 
200 personer fördelat på åtta konferensrum i 
olika storlekar. Ett av rummen kallas Situation 
Room och är ett tidigare bankvalv som gjorts om 
till konferensrum. Vi tar oss vidare på rundturen 
och hamnar i den nya restaurangen Tap Room, 
som är en förlängning av den intilliggande Kit-
chen & Table – Marcus Samuelssons och Clarion 
Hotels gemensamma restaurangkoncept som 
fi nns på fl era platser i landet. Inspirationen kom-

Nya Hotel 
Amaranten

tar Kungsholmen tillbaka till 60talet

Clarion Hotel Amaranten på Kungsholmen har efter en om-
fattande renovering klätts i en ny 60-talskostym. Och i nya 

baren Tap Room, som krögaren Marcus Samuelsson står 
bakom, serveras cocktails på tap. 

 – Cocktails på tap och särskilt till mat är ganska outforskat, 
säger stjärnkocken.  Text: Henrik Ekberg  
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        Vi har också 
återfunnit den tre 
meter breda, fantas
tiska ljuskronan från 
när hotellet först 
öppnade.«

60TAL. Nya Clarion Hotel Amaranten 
präglas av 60-talet som också är det 
årtiondet som hotellet byggdes. 
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Mat & vin  // Clarion Hotel Amaranten

mer även här från 60-talet och i synnerhet New 
York där Marcus Samuelsson bor och arbetar. 

– I Tap Room vill vi lyfta fram kombinationen 
mellan mat och dryck. Cocktails på tap och sär-
skilt till mat är ganska outforskat. Det ska vara 
roligt, spontant och annorlunda att besöka oss, 
säger Marcus Samuelsson, kreativ chef för Tap 
Room och Kitchen & Table.

I Tap Rooms öppna kök serveras ”Crafted 
Cocktails & Bar Food” – amerikanskinspirerad bar 

food baserad på skandinaviska och lokala råvaror. 
Rätterna serveras i mindre format, på innovativa 
sätt och med fokus på rena smakupplevelser.

Alla drinkar och cocktails skapas på plats och 
ett par utvalda och handgjorda cocktails serveras 
på tap. Dryck på tap förknippas oftast med öl 
men här är de specialbyggda faten mindre för 
en färskare vara. Utbudet kommer att variera 
men klassiker som Manhattan och olika typer av 
kolsyrade drinkar som Tom Collins med en twist 
blir stående inslag.

– Vi ser fram emot att kunna erbjuda våra 
gäster snabbare service och en helt ny barupple-
velse. Smakmässigt kommer vi att kunna skapa 
cocktails som faktiskt blir ännu bättre efter ett 
par dagar på fat. Cocktails med bitter smak 
mognar till sig och får ett helt annat djup, säger 
Linus Morgan, ny barchef i Tap Room och som 
tidigare arbetat på bland annat Farang, Copper-
hill Mountain Lodge och Hotel Reisen.

Enligt hotelldirektör Erica Lund hör 
Tap Room till en av storsatsningarna på nya 
hotellet som blir en helt ny upplevelse – även för 
gamla besökare. 

– Egentligen är det bara byggnaden och hotel-
lets fasad som är kvar, så vi har gjort en otrolig 
resa för att ta hotellet till en helt ny nivå. Den 
nya baren som är unik i Sverige blir pricken över 
i:et, säger hon.  
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STJÄRNKOCK. Marcus 
Samuelsson och Clarion 
Hotels gemensamma skapelse 
Kitchen & Table kommer på 
nya Clarion Amaranten att 
växa med ytterligare ett 
koncept – Tap Room. I början 
av maj var stjärnkocken på 
plats på Kungsholmen och 
berättade om satsningen. 

 Erica Lund är hotell-
direktör på Clarion 
Hotel Amaranten.
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LOKAL MARKNADS DAGEN
I GÖTEBORG 2016
5 september 2016, Clarion Hotel Post, Göteborg

Ett högaktuellt seminarium med fokus på näringslivsutveckling,  
fastighets- och lokalmarknadsfrågor. Olika temaspår.

Anmäl dig på www.fastighetssverige.se/lokalmarknadsdagen/anmalan.

Arrangörer: Partners:



Posttidning B  Avs. Fastighetssverige

Bli inspirerad och ta del av lärdomar från några av Sveriges ledande 
entreprenörer och innovatörer inom fastighetsbranschen. 

UTMANA 
PERSPEKTIVEN

 
 
Lyssna på Fastighetspodden  
newsec.se/fastighetspodden

Få kunskap och nya insikter genom våra rapporter. 
Läs mer på newsec.se/rapporter

THE FULL 
SERVICE 
PROPERTY 
HOUSE


