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TÄTT I N PÅ
Anette Frumerie ska ta 
nynoterade Besqab 
till nya höjder

NYA KRAV
Så påverkas fondbolagen 
av AIFM

VALET 2014
Intervju med Stefan Attefall 
och Veronica Palm



En inspirerande arbetsmiljö börjar långt utanför  
kontorets väggar. Vi tog kontakt med SEB och  
erbjöd dem bästa läge och service i en modern och 
levande stadsdel. De tackade ja, och nu skapar vi 
tillsammans rätt förutsättningar för en engagerande 
och stimulerande arbetsmiljö i framtidens stadsdel.

SEB sökte en attraktiv plats för sina medarbetare

NU HÄLSAR VI DEM 
VÄLKOMNA TILL 
ARENASTADEN

SKAPA RÄTT FÖRUTSÄTTNINGAR
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Partner of Choice

is Nordic real estate

GEDIGEN ERFARENHET

ENASTÅENDE RESULTAT

Största fastighetsfondförvaltaren i norra Europa med en stark 
lokal närvaro och kontor i Stockholm, Helsingfors, Oslo och Köpenhamn

Senior ledning som i genomsnitt besitter 20 års erfarenhet från 
framstående europeiska bygg- och fastighetsbolag

Nettoavkastning om 16% på €7 miljarder i investerat kapital sedan år 2000

www.niam.com

6–8 oktober

expo real 
äger rum i 
München.

ledare // September 2014

18 november

Fastig-
hetsmark-
nadsdagen 
arrangeras på 
Grand hotel 
i Stockholm. 
Samtidigt 
utses vinnaren 
i årets upplaga 
av Sveriges 
Snyggaste 
Kontor.

19–21 
november

retailmässan 
Mapic arran-
geras i cannes. 
Fastighets-
sverige finns 
som vanligt på 
plats.

Save 
the 
date
Några datum att 
lägga på minnet.

Känns som det var alldeles nyss man låg på stranden och blev lite 
brunare för varje minut. Alldeles nyss som man ägnade sig åt tvåtim
marsluncher med vin. Och alldeles nyss som grillkvällen med familj 
och vänner på en klippa ackompanjerades av vågskvalp och måsskrik.

Men det är det inte. Vilket 
inte minst märks på att den där 
solbruna huden börjat blekna 
betänkligt – hösten är på ingång 
efter åter en makalös sommar.

Men vilken höst det verkar 
bli! Konsulthusen rapporte
rar om ett första halvår med 
transaktionsvolymer i nivåer likt 
de under rekordåren före krisen 

2008. Och inte ska takten mattas av i höst heller; snarare tvärtom. 
Känns som att vi har en spännande höst framför oss.

Och jo, det är bara några få veckor kvar till Expo Real i 
München. Vi på Fastighetssverige kommer som vanligt att befi nna 
oss mitt i diskussionernas centrum, redo att fånga upp godbitarna 
och leverera dem till dig som läsare. Vi kommer också att exponeras 
i alla tidningsställ, vi kommer att synas i pressmontern och vi kom
mer att leverera dagliga nyhetsbrev med senaste nytt, intervjuer och 
bildspel direkt från mässgolvet. Kort sagt; alla som vill kommer att 

bli uppdaterade på vad som sker på 
årets Expo Real via någon av våra 
kanaler.

Trevlig läsning!

Rekordhöst 
på gång efter 
makalös sommar

         Hösten är 
på ingång efter 
åter en maka
lös sommar.«

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.

aNsvarig Utgivare
Rolf Andersson, rolf@fastighetssverige.se

Utgivare 
Fastighetssverige AB, Trädgårdsgatan 1, 

411 08 göteborg. Telefon: 031–13 91 16, 

epost: info@fastighetssverige.se

•

reDaKtiON
eddie ekberg, 

eddie@fastighetssverige.se

Henrik ekberg, 

henrik@fastighetssverige.se 

Nicklas Tollesson, 

nicklas@fastighetssverige.se

LaYOUt OCh PrODUKtiON
lokalförlaget i göteborg AB

Joanna Juteborn,

joanna@fastighetssverige.se

eva Mellergårdh wernersson, 

eva@fastighetssverige.se

gÄstsKriBeNter 
kristina Alvendal, Magnus Alvesson, 

Thomas Andersson, Johan edberg, 

Åsa Henninge, Bob Johanson, 

Jonas Mauritzson, Monica von Schmalensee

•

aDMiNistratiON
claudia Peters, info@fastighetssverige.se
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Rolf Andersson, rolf@fastighetssverige.se 
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DistriBUtiON
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På omslaget  ⁄⁄  Anette Frumerie
läs intervjun på sidan 56. 

3 2014 // Årgång 10

På söndag avgörs 
valet – intervju 
med Palm och 
Attefall.

Trend: Svenska 
aktörer letar 
affärsmöjligheter 
utomlands.

Ur innehållet:



8  //  Makroanalysen
Magnus Alvesson om Sveriges 

ekonomiska utveckling.

28  //  Aktieanalysen
Paretos Johan edberg ger 

tre heta aktietips.

52  //  Revisorn har ordet
Ny företagsbeskattning förändrar 

bolagens skattesituation.

72  //  Arkitektkommentaren
Monica von Schmalensee: Politik och 

arkitektur hör ihop.

80  //  Krönika
kristina Alvendal: Rätt byggd 

är storstaden överträff ad.

82  //  Fastighets-
analytikern 
har ordet

Åsa Henninge: Spritt 
markägande för en god 

bostadsför sörjning.

96  //  Advokaten 
har ordet

Bob Johanson: Skadestånds
ansvar vid andrahands

uthyrning.

 ~ Expertskribenter ~ 

Senaste nytt från branschens bästa nyhetssajt fastighetssverige.se sidan 10.Innehåll // 3 2014

56

862616

Frumeries kämpatakter ska få 
Besqab att lyfta ytterligare.

Mat & vin
Peter Nordin serverar smarriga burgare 

på Bar Burger café.

Val 2014
På söndag avgörs valet – intervju 

med Palm och Attefall.

AIFM
Så påverkas branschen av 

de nya reglerna.

Succé för premiär-
upplagan av 

det unika eventet.
~ 34 ~ 

Fastighetskvinnan

 Kristina Alvendal.
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Makroanalysen
Magnus Alvesson  //  Swedbank

Låt oss börja med att beskriva känslors roll i den ekono
miska utvecklingen. Den bakomliggande tanken är att när olika 
aktörer känner tillförsikt och optimism agerar de och fattar beslut 
om konsumtion och investeringar. Här finns en självförstär
kande mekanism; när andra konsumerar och investerar påverkar 
det efterfrågan och den egna optimismen stärks, och ytterligare 
konsumtion och investeringar följer. Motsvarande gäller i nedgång. 
Som engelsmännen säger: ”Misery loves company”.

Den globala utvecklingen har under den senaste tiden präglats 
av allt större osäkerhet som härrör ur ett växande antal oroshärdar. 
I Mellanöstern fortgår Syrienkonflikten, medan Israels Gaza
konflikt blossat upp och Irak riskerar att falla sönder. Konkret 
borde detta främst få effekter på oljepriset, men det präglar det 
allmänna sentimentet om att riskerna i den globala ekonomin 

ökar. Ryssland/Ukrainakonflikten kan få mera konkreta och 
närliggande effekter, i synnerhet om de ömsesidiga sanktionerna 
eskaleras och börja bita på allvar. Dock, det som märks först är att 
sentimentet i det tyska näringslivet försämras, och med det sämre 
utsikter för investeringar på kort sikt. 

En svagare tysk utveckling påverkar i sin tur hur svenska 
företag ser på den framtida efterfrågan. Svensk exportindustri är 
i synnerhet koncentrerat kring insats och investeringsvaror, och 
Tyskland är den viktigaste marknaden. Det betyder att sentimentet 
i det svenska näringslivet eroderas och investeringsviljan dämpas. 
Konjunkturinstitutets konjunkturbarometer för näringslivet har un
der sommarmånaderna visat på ett dämpat sentiment, även om man 
så klart ska vara försiktig med att peka på direkta orsakssamband. 

Med en svagare framtidstro minskar även företagens vilja att 
ta risker med nyanställningar. Detta försvagar i sin tur hushållens 
syn på arbetsmarknaden och den upplevda risken för arbetslös
het stiger. Då finns det en tendens till att många skjuter på inköp 
som inte betraktas som nödvändiga, till exempel på så kallade 
varaktiga varor. Även för hushållen visade konjunkturbarometern 

på ett något svagare sentiment där i synnerhet synen på den egna 
ekonomin har försämrats. Återkopplingen till företagen sker via 
en minskad förväntad efterfrågan vilket ger ytterligare skäl till att 
skjuta på investeringsbeslut.

De något svalare känslorna vi sett under den senaste tiden, 
vilket till viss del kan vara följden av en oroligare omvärld, kommer 
sannolikt att dämpa den ekonomiska tillväxten på kort sikt. Företag 
och hushåll avvaktar. Å andra sidan, sentiment kan vända och ge 
upphov till en positiv dynamik. Dessutom, känslor i all ära, konkreta 
åtgärder i form av en ändamålsenlig ekonomisk politik, samt den 
underliggande styrkan hos arbetskraften och företagen är det som 
kommer att vara avgörande för tillväxten på sikt. I det finns grund 
för en relativ optimism för den svenska konjunkturutvecklingen.  

DäMpAD tillväxt. Swedbanks prognoschef Magnus Alvesson spår en något dämpad tillväxt framöver, delvis till följd av en oroligare omvärld.

Känslor och konjunktur 
– det ser något svalare ut

 Nationalekonomi betraktas vanligtvis som en vetenskap byggd på hårda 
data, men under den senaste tiden har begrepp som senti ment, förtroende 
och framtidssyn fått allt större utrymme. Även prognoser påverkas i växande 
grad av bedömningar av olika aktörers sentiment, och i mindre utsträckning 
av matematiska beräkningar och modeller. Det hänger samman med att 
prognoser under de senaste åren allt oftare slagit fel. Dessutom när informa
tion globalt delas i realtid sprids också känslor i en snabbare takt. Ur detta 
perspektiv, vad kan vi säga om den ekonomiska konjunkturen i närtid?

GillAr tour 
De FrAnce

Namn: Magnus 
Alvesson.

Ålder: 50 år.

Yrke: Prognos
chef på Swed
bank.

På Swedbank 
sedan: 2009.

Fritid: ”Tour de 
Francefantast, 
både i praktiken 
och vid sidan 
om.” 

»Det finns grund för en  relativ 
optimism för den svenska 
konjunkturutvecklingen.«
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www.naisvefa.seVi kan fastigheter

NYHETER Här redovisar vi de   mest lästa nyheterna på
fastighetssverige.se sedan juni i år. Siff rorna anger nyheternas 
placeringar i mest lästalistan.  Text: eddie ekberg

Missat något? 
Beställ din egen kostnadsfria prenumeration 
på fastighetssverige.se/nyhetsbrev.

20

SEB till Arenastaden
 UTHYRNING  Fabege har tecknat 
ett 20årigt avtal med SeB 
som samlar stora delar av sin 
Stockholmsverksamhet – 4 500 
arbetsplatser – i Arenastaden, 
Solna. 

SeB:s nya kontor ska ligga i 
anslutning till Mall of Scandina
via. Hyres värdet är 157 miljoner 
kronor per år exklusive tillägg.

– Vi är stolta över att Fabege 
får förtroendet att skapa fram
tidens kontor för SeB. Att de väl
jer Arena staden visar att vi har 
lyckats i vår ambition med att 
skapa en attraktiv plats och attrahera ytterligare ett av Sveriges största företag till området, säger christian 
Hermelin, vd för Fabege.

– Med Arenastaden har vi nu hittat en riktigt bra långsiktig lösning vad gäller vår lokalisering i Stockholm 
där vi nu samlar merparten av verksamheten. kombinationen av läge och service i en modern och levande 
stadsdel skapar en stimulerande arbetsmiljö för våra medarbetare, säger Jan erik Back, vice vd och eko
nomi och finansdirektör i SeB.

i ett tidigare skede planerade SeB att bygga i egen regi i Värtahamnen. Sundbyberg har också varit ett 
alternativ. 2014–06–27

Fabege har tecknat ett 20-årigt kontrakt med SEB som flyttar till Arenastaden.

 BYGG/ARKITEKTUR  Det blir 
amerikanska arkitektbyrån 
Skidmore, Owings & Mer
rill (SOM) som får rita 
Nordens högsta hus. 
Skyskrapan Polstjärnan 
på 230 meter kommer 
att uppföras på lindhol
men i göteborg. 

– Vi är mycket glada 
över att ha vunnit denna 
prestigefyllda tävling och är 
stolta över att få skapa en spekta
kulär byggnad och stadsdel för folket i göteborg, säger 
kent Jackson, design director på SOM.

Skidmore, Owings & Merrill har sitt huvudkontor i 
chicago och har ritat sex av de 15 högsta byggnaderna 
i världen. Detta är första gången man ritar något i 
Norden. Byrån har bland annat ritat Hancock Building 
i chicago 1969 (344 meter) och världens högsta bygg
nad Burj khalifa 2010 (826 meter). 

– Höghusbyggnaden ska stå klar till år 2019 och hela 
området bestående av totalt cirka 200 000 kvadrat
meter blandstad, skall stå klart till göteborgs 400års
jubileum år 2021, säger Ola Serneke, initiativtagare och 
vd på Serneke group. 2014–06–18

Det blev den amerikanska arkitektbyrån Skidmore, Owings 
& Merrills (SOM) förslag Polstjärnan som juryns val föll på.

bAlDer Köper ut Ge cApitAl reAl eStAte
 TRANSAKTIONER  Balder och ge capital Real estate har 

samägt två fastigheter i Stockholm sedan 2007 och 2008. 
Balder köper nu ut ge. Fastighetsvärdet i aff ären är 1 250 
miljoner kronor. 

Det handlar om fastigheterna Stockholm göta Ark 18 och 
Stockholms Årsta Äng 4 och 6, på Medborgarplatsen och i 
Marievik. Fastigheterna omfattar cirka 51 000 kvadratmeter.

leimdörfer har varit rådgivare till säljaren ge capital Real 
estate. 2014–06–27

SKAnSKA SälJer För hAlv MilJArD i uSA
 TRANSAKTIONER  Skanska säljer en kontorsfastighet på 1776 

wilson Boulevard i Virginia i USA för cirka 585 miljoner 
kronor. köparen är invesco Advisers, inc. 

Skanska 
förvärvade 
tomten i maj 
2010 och den 
fem våningar 
höga fastig
heten är helt 
finansierad 
med egna 
medel. När 
byggnaden 
stod klar i 
november 
2012 var det den första kommersiella fastigheten i Arlington, 
Virginia, som blivit certifierad på den högsta leednivån, 
Platinum. 2014–08–11

AMF MilJArDSälJer och läMnAr GöteborG
 TRANSAKTIONER  AMF Fastigheter säljer kontorsfastig
heten gårda 13:6 belägen i området gårda cirka en 

kilometer från göteborgs centralstation. köpeskillingen 
uppgår till cirka 950 miljoner kronor. i och med detta har 
AMF Fastigheter sålt den sista och kvarvarande fastigheten 
i göteborg. Ägandet kommer nu att koncentreras till Stock
holmsområdet.

köpare är Niam. catella har varit rådgivare åt AMF Fastig
heter i aff ären. 2014–06–10

Skanska säljer en kontorsfastighet för 585 
miljoner kronor i Virginia, USA.

AMF Fastigheter säljer Gårda 13:6 och lämnar därmed Göteborgs 
fastighetsmarknad.

 TRANSAKTIONER  Steen & Ström säljer fem av sina svenska 
köpcentrum för 3 250 miljoner kronor. 

köpare är ett dotterbolag till Olav Thon eiendomsselskap 
ASA, som är en del av Olav Thon group (Norges största 
privata fastighetsägare). 

leimdörfer har varit ensam rådgivare till Steen & Ström. 
Och wistrand biträdde Olav Thon. 

– Att Olaf Thon gruppen, Norges största privata fastighets
ägare, förvärvar är ett nytt bevis på stora utländska aktörers 

investeringsaptit för köpcentrum i Norden, säger leimdörfers vd erik eliasson.
Steen & Ström ägs av franska klépierre (56 procent) och holländska APg (44). 2014–06–09

Steen & Ström 
säljer för 3,2 miljarder

MörtSteDt reKryterAr SvenSK vD

 KARRIÄR  Fredrik widlund blir ny vd 
för Sten Mörtstedts clS Holdings. 

Han kommer närmast från ge capital, 
som han har arbetat för i 15 år, bland 
annat i fyra år som vd för ge capital Real 
estate i Storbritannien. 

Tidigare har han också arbetat för 
Shell, i england och Sverige.

Richard Tice lämnade vdposten i bör
jan av året. Vice ordförande Henry klotz 
är nu tillförordnad vd tills Fredrik widlund 
tillträder den 3 november. 2014–08–01

Amerikansk arkitektbyrå 
ritar Nordens högsta hus

amerikanska arkitektbyrån 
Skidmore, Owings & Mer

över att ha vunnit denna 
prestigefyllda tävling och är 
stolta över att få skapa en spekta

ritar Nordens högsta hus
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Ola Serneke.

Fredrik Widlund.

Sollentuna Centrum är ett av fem svenska 
köpcentrum som Steen & Ström säljer.
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NYHETER
>> fortsättning

Balder in i Varvsstaden

NCC säljer Göteborgs-
projekt för 860 miljoner

NP3 köper stort av Kungsleden

Akelius köper 
741 lägenheter i Berlin

Jll och tenZinG FlyttAr ihop

 TRANSAKTIONER  Peab säljer utvecklings
projektet Varvsstaden i Malmö till cen
tur, som samägs av Peab och Balder. 

Varvsstaden innehåller kommande 

byggrätter för cirka 350 000 kvadrat
meter bostäder och kommersiella ytor. 
Projektet syftar till att utveckla en ny 
stadsdel i Malmö på den plats där kock

ums en gång bedrev varvsverksamhet. 
Aff ären är ett led i Peabs utveckling 

av sin projektutvecklingsverksamhet. 
2014–07–31

 TRANSAKTIONER  Vasakronan köper fastigheten 
Heden 46:3 av Ncc för ett underliggande fastig
hetsvärde om 860 miljoner kronor. Byggnaden 
är under upp förande och kommer att omfatta 20 
200 kvadratmeter, mestadels kontor men också 
restaurang/café, gym och 125 garageplatser. Fastig
heten är fullt uthyrd.

– Fastigheten är den tredje i raden av fastig
heter som Ncc utvecklar i Ulleviområdet. Det är 

glädjande att kunderna uppskattar Ncc:s koncept 
och att vi befäster vår position som ledande 
utvecklare av arbetsmiljöer och fastigheter, 
säger carola lavén, aff ärsområdeschef 
för Ncc Property Development.

lokalerna kommer att miljöcertifieras 
enligt Breeam. Vasakronan tillträder 
fastigheten under fjärde kvartalet 2015. 
2014–06–25

 TRANSAKTIONER  NP 3 köper 38 fastigheter 
av kungsleden för 760 miljoner kronor.

kungsleden lämnar därmed tio orter 
i Norrland och siktar nu på att bli en 
aktiv köpare igen.

– Med förvärvet av en portfölj i 
denna storlek befäster vi ytterligare vår 
position som en betydande aktör på 
den norrländska marknaden. Förvärvet 
ger oss en stark närvaro i bland annat 
Umeå, säger Andreas Nelvig, vd för NP3 
Fastigheter AB.

– Det är glädjande att vi under årets 
första sex månader framgångsrikt sålt 
fastigheter med en sammanlagd vinst 
omkring 170 miljoner kronor. Vi har ut
nyttjat det gynnsamma marknadsläget 
och genomfört renodlingen snabbare 
än plan till bra priser. 

– i och med försäljningen i Norr
land tar vi nu nästa steg i vår strategi 
och blir aktiva köpare igen, säger 
kungs ledens vd Biljana Pehrsson. 
2014–07–29

 TRANSAKTIONER  Akelius köper 25 fastigheter i 
Berlins innerstad. 

Priset var 15 700 kronor per kvadratmeter.
i och med förvärvet har Akelius 9 700 

lägenheter i Berlin och sammanlagt 18 000 
lägenheter i Tyskland.

– en viktig del i Akelius strategi är att köpa 
in exakt rätt fastigheter, cherry picking. Det 
är sällan en portfölj med 25 fastigheter håller 
så hög kvalitet att den klarar vår prövning. i 
detta fall skulle vi köpa varje enskild fastighet i 
stycke aff är. Vår ambition är att fortsätta växa i 
Tyskland, och mer än gärna i Berlin. Troligtvis 
har vi fler än 10 000 lägenheter i Berlin vid 
årets slut, säger vd Pål Ahlsén. 2014–08–07

 UTHYRNING  Vid årsskiftet slår Jll och Tenzing 
ihop kontoren till ett gemensamt för Jll Sverige. 

Ny adress blir Birger Jarlsgatan 25, i centrala 
Stockholm, där hyresvärden är Humlegården 
Fastig heter. lokalerna omfattar 1 300 kvadrat
meter.

Det var i maj i år som Jll och Tenzing slog ihop 
sina verksam heter. 2014–08–19
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Centur, samägt av Peab och Balder, köper Varvsstaden av Peab. 
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läMnAr SAvillS – StArtAr 
nytt KonSultbolAG

 BOLAG  Axel edwall och Filip Alexanders
son bryter sig loss från Savills och 
startar det nya konsultbolaget Panreal 
inriktat på kommersiella fastighetstrans
aktioner. 

– Vi har haft en framgångsrik tid på 
Savills och känner att vi fått oerhört 
positiv respons från aktörer på mark
naden. Vi har i princip drivit det hela 
själva och lyckats stå för en stor del av 
intäkterna på Savills, säger Axel edwall.

Duon har hittills i år genomfört 
transaktioner avseende fastigheter i 
mellersta och södra Sverige och med 
ett totalt underliggande fastighetsvärde 
om cirka en miljard kronor.

– Med stor erfarenhet från en större 
konsultorganisation är vi nu oerhört 
taggade för detta och ser fram emot att 
skapa nya aff ärer på transaktionsmark

naden under Panreal,  säger 
Filip Alexandersson. 

2014–08–14

AvivA och lASAlle 
preMiär Köper i SveriGe

 TRANSAKTIONER  Aviva investors och 
lasalle investment Management köper 
handelsfastigheten Stansen 1 i Häggvik, 
Sollentuna.

Det är duons första köp av en han
delsfastighet i Sverige.

Duon köper den 17 500 kvadrat
meter stora fastigheten genom en 
openended fond. Säljare är UBSfonden 
3 Sector Real estate europe fund, som 
köpte fastigheten av Bonnier Fastighe
ter 2008.

genesta fungerar som ”local opera
ting partner” för Aviva/lasalle.

De största hyresgästerna är coop, 
Jysk, Jula och Blomsterlandet.

Fonden söker investeringar i core 
plussegmentet. 2014–08–12

SvenSK hocKeyStJärnA 
 Köper FAStiGheter

 BOLAG  Nicklas lidström är en av värl
dens mest framgångsrika hockeyspe
lare och har blivit vald till NHl:s bäste 
back hela sju gånger. 

Nicklas lidström har nu tillsammans 
med Patrik Mellgren och Johan ekholm 
i deras gemensamma bolag NJP invest 
AB, investerat i industrihus i Västerås 
AB, som är ett starkt lokalt växande 
fastig hetsbolag i Västerås med inrikt
ning på industrifastigheter. industrihus 
har emitterat nya aktier och NJP invest 
AB har köpt en betydande post där 
övriga ägare är lasse Pettersson, Maria 
wallin och Bosse karlsson. 2014–08–12

SKAnSKA byGGer 
 ServerhAll åt FAcebooK

 BYGG/ARKITEKTUR  Skanska har tecknat av
tal om att bygga en serverhall åt Face
book i luleå. kontraktet är värt drygt en 
halv miljard kronor. 

Skanskas uppdrag omfattar all infra
struktur, såsom el, avlopp och vägar. 
Skanska utför även all grundläggning 
och alla betongarbeten samt uppför 
kontor och andra sidobyggnader. 

Arbetet påbörjades i mars 2014 och 
beräknas vara slutfört under första 
halvan av 2015. 2014–08–25

Filip Alexandersson. 
2014–08–14
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Filip Alexandersson. 

Axel Edwall. 

Andreas Nelvig. Biljana Pehrsson. 
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Skanska bygger Facebooks serverhall i Luleå.
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glädjande att kunderna uppskattar Ncc:s koncept 
och att vi befäster vår position som ledande 
utvecklare av arbetsmiljöer och fastigheter, 
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Carola Lavén. 

Birger Jarlsgatan 25. 
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Hockeystjärnan Nicklas Lidström (i mitten) 
har tillsammans med Johan Ekholm (till 
vänster) och Patrik Mellgren (till höger) 
investerat i fastig hetsbolaget Industrihus 
i Västerås.
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>> fortsättning

Detaljplanen antagen 
för mångmiljardprojekt 
 BYGG/ARKITEKTUR  Detaljplanen för det 
svenska mångmiljardprojektet gatchina 
gardens utanför Sankt Petersburg har 
antagits. 

gatchina gardens är ett nästan en 
miljon kvadratmeter stort stadsut
vecklingsprojekt strax utanför Sankt 
Petersburg. Bakom satsningen står en 
grupp svenska investerare. 

Den nya stadsdelen kommer att 
innehålla bostäder, skolor, aff ärscen
trum, kontor, restauranger, hotell, 
golfbana och mycket mer. 

gatchina gardens ligger nära den 
nybyggda flygplatsen och cirka en 
 halvtimme från Sankt Petersburgs 
centrum.

Detaljplanen vann laga kraft nu un

der sommaren och bygglovet beräknas 
vara klart tidigt i höst. Dessutom är alla 
infrastrukturavtal gällande el, vatten 
och avlopp klara och projektet har fått 
beteckningen ”strategiskt viktigt projekt 
i regionen” av de federala myndighet
erna i Moskva. 

Byggstart är planerad till första kvar
talet 2015. 2014–08–19

En grupp svenska investerare 
 ligger bakom det nästan en 
miljon kvadratmeter stora stads-
utvecklingsprojektet Gatchina 
Gardens strax utanför Sankt 
Petersburg. 

Klövern reKryterAr 
tre – ny FAStiGhetScheF 

Från SAGAx
 KARRIÄR  klövern rekryterar Susanne 
esse horn, Susanne Hörnfeldt och 
emma Angser.

essehorn blir ny fastighetschef, hon 
kommer närmast från Sagax där hon 
hade motsvarande position. 

Hörnfeldt blir ny värderingschef, hon 
rekryteras från Newsec och emma 
Angser kommer närmast från DTZ och 
ska nu arbeta med transaktion och 
analys på klövern. 2014–08–18

briGGen häMtAr 
vD Från JernhuSen

 KARRIÄR  Ola Orsmark blir ny vd på 
Briggen. Han kommer närmast från 
Jernhusen och tillträder i början av 
oktober. 

Ola Orsmark 
har i drygt 
åtta år varit 
aff ärsom
rådes
chef för 
Stationer 
på Jern
husen.

i början 
av året slutade 
Briggens förre vd 
gunnar Östenson. 
eklandias vd Tage christoff ersson är 
tillförordnad vd i mellanperioden.

Ola Orsmark ersätts av Daniel Daa
garsson. 2014–06–04

cbre reKryterAr 
ny vice vD

 KARRIÄR  cBRe har rekryterat Niklas 
Samuelsson, närmast från catella, som 
vice vd för den svenska verksamheten. 

Niklas Samuelsson har sedan 2007 
arbetat på catella corporate Finance, 
där han är senior partner. 

innan dess var han verksam på 
cBRe respektive Drott AB i olika 
seniora roller. Han har bred erfarenhet 
inom fastighetssektorn och har också 
ägnat sig åt rådgivning inom såväl 
capital markets som corporate finance. 
2014–08–15

En grupp svenska investerare 
 ligger bakom det nästan en 
miljon kvadratmeter stora stads-
utvecklingsprojektet Gatchina 
Gardens strax utanför Sankt 
Petersburg. 

Ola Orsmark 

åtta år varit 

av året slutade 
Briggens förre vd 
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Besök oss på ncc.se/futureoffi ce

Fo
to

: C
as

pe
r H

ed
be

rg

Vi vill att du och dina medarbetare ska må bra på jobbet. Människor som trivs på sin 
arbetsplats presterar bättre, har lägre sjukfrånvaro och genererar ett bättre resultat 
för företaget.

Det är utgångspunkten för vårt forskningsbaserade koncept Future Offi ce by NCC ®. 
Tillsammans med dig kartlägger vi din organisations behov med utgångspunkt från 
faktorer som läge, kommunikationer och ytskiktsmaterial. Med ett modernt, 
skräddarsytt kontor – byggt för just er verksamhet – kan ni locka och behålla rätt 
kompetens, stärka varumärket och utveckla företaget i rätt riktning.

Kontakta oss för mer information om framtidens kontor.

Vi vill att du och dina medarbetare ska må bra på jobbet. Människor som trivs på sin 

We don’t
build
offi ces.
We build
business
results.



3  2014  ⁄⁄  Fastighetssverige   17

AiFM

Från den 22 juli får större fastighetsfonder – och andra 
alternativa investeringsfonder – inte marknadsföra sina 

fonder mot europeiska investerare, utan att ha tillstånd 
enligt AIFMdirektivet (Alternative Investment Fund 

Manager).
Det massiva AIFMregelverket innebär i stora 

drag att bolagen måste uppnå fastställda krav när 
det gäller exempelvis riskhantering, intressekon
fl ikter, likviditetshantering och informationskrav.

Genesta fi ck som första nordiska fondförval
tare sitt AIFMtillstånd i juni. Genesta siktar på 
att genomföra en första stängning av sin andra 
fond nu i september.

– Vi har ganska länge arbetat åt det här 
hållet, vi har haft våra egna ”standard operating 

procedures”. Sedan har det självklart tillkommit en del krav, men 
vårt arbete med att få AIFMlicensen har i alla fall inte varit lika 
omfattande som om vi hade fått starta på noll. Jag uppskattar att 
kostnaderna har uppgått till mellan en halv och en miljon kronor. 
Vissa kollegor har det kostat fyra gånger så mycket, säger Anders 
Palmgren, partner på Genesta och IR och transaktionsansvarig.

Bland annat innebär AIFMdirektivet att Genesta tvingas 
anställa en risk & complianceansvarig i Luxemburg – där Genesta 
har sitt säte – som ska se till att bolaget hela tiden följer regelverket.

› Hur ser du på att regelverket införs? 
– I grund och botten är det rätt bra. Det tvingar hela branschen 

att arbeta mer systematiserat och bli mer transparent. Det är en 
säkerhetsfråga för investerarna. Vi märker också i kontakterna 
med investerarna att det är en fördel för oss att vi har kommit så 
långt med det här.

  i juli gick AiFMtidsfristen ut – utan tillstånd får europeiska fastighetsfonder inte resa kapital 
från europeiska investerare. 
 Men inte heller med en AiFMlicens är det grönt ljus: Därefter krävs en notifieringsprocess 
för varje enskilt land och vissa länder har dessutom nationella särkrav.  Text: Nicklas Tollesson

16   Fastighetssverige  ⁄⁄  3  2014

högre krav på 
fastighetsfonderna

FörSt. Genesta, med Anders Palmgren som IR- och 
transaktionsansvarig, fick i juni sin AIFM-licens. Inom kort 
siktar bolaget på en första stängning i sin andra fond.
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Det europeiska AiFMdirektivet (Alternative investment 
Fund Manager) infördes i svensk rätt 2013 i ”lagen om 
förvaltare av alternativa investeringsfonder”.

Direktivet syftar till att skapa förutsättningar för bättre 
övervakning, men även för en utveckling av den inre 
marknaden för fondförvaltare, bland annat genom 
enhetliga regler för investerarskydd.

AiFMdirektivet innehåller bland annat reglering avse
ende uppföranderegler, intressekonflikter, riskhantering, 
likviditetshantering, organisatoriska krav, värdering, 
delegering, förvaringsinstitutets uppgifter och ansvar 
samt informations och rapporteringskrav.

Sedan 22 juli 2014 måste fondförvaltarna ha sin 
AiFMlicens för att få marknadsföra sina fonder mot 
europeiska investerare.



18   Fastighetssverige  ⁄⁄  3  2014

Men att bara ha fått sin licens räcker alltså inte för att få mark
nadsföra sina fonder. Därefter sker en notifieringsprocess.

– Vi har fått sammanställa alla dokument igen och så skickas 
handlingarna mellan Finansinspektionerna i det land man har sitt 
säte och de man vill marknadsföra i. Vi har valt att skicka våra 
ansökningar till de nordiska länderna, Holland och Storbritannien. 
Vi kommer att skicka in till Tyskland senare.

Ännu krångligare blir det av att vissa länder, utöver AIFMkraven, 

också har nationella särkrav, exempelvis Tyskland och Frankrike.
– Frankrike kräver till exempel att man ska ha en fransk deposit 

bank – typisk fransk protektionism …
› Vad betyder det för er att ni ligger i framkant bland de nord-

iska fondbolagen när det gäller AIFM?
– Det är klart att det är en konkurrensfördel i det korta perspekti

vet. Sedan är det klart att de andra också kommer att få sina licenser. 
Men till dess kan de ju inte konkurrera om investerarna från EU. 
En konsekvens av införandet är att fler kommer att springa efter 
amerikanska investerare. AIFMdirektivet omfattar ju bara Europa.

Bakgrunden till att AIFMdirektivet införs är att man vill 
undvika vidlyftiga affärer som vissa som genomfördes i samband 
med finanskrisen.

› Men samtidigt kan inte regelverket garantera att man undvi-
ker det?

– Säkerheten ökar med ordentliga strukturer på plats, men det 
är klart att man inte kommer åt dåligt affärsmannaskap. Dåliga 
affärsmän kan man inte reglera bort, tyvärr …  

»Vi har ganska länge arbetat 
åt det här hållet, vi har 

haft våra egna ’standard 
operating procedures’.«

Genesta tar in mer pengar
Genesta siktar på en första stängning av sin andra 
fond nu i september. 

– Vår ursprungliga ambition var att ta in 250-300 
miljoner euro, men vi har fått så stort gensvar från 
investerarna så det verkar som att vi får in 350 miljo
ner euro, säger Anders Palmgren.
 investerarna kommer främst från Norden, men 
också Storbritannien och USA.
 Det är en value addfond med inriktning mot 
kontor och handel med utvecklingsmöjligheter i och 
runt de nordiska huvudstäderna.
 – Det årliga avkastningsmålet är 13-14 procent 
netto på eget kapital, säger Anders Palmgren.

AiFM
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När Fastighetssverige pratar med Johan Bergman i 
 mitten av augusti har Niam ännu inte fått sitt tillstånd, ”men det 
ska komma vilken vecka som helst”. Ansökan är inskickad sedan 
länge.

– Jag tycker inte att vi har behövt anpassa verksamheten 
någonting för att leva upp till AIFMkraven. Vi är certifierade 
enligt både ISO 9 000 och ISO 14 000, och har väl upparbetade 
ledningssystem. Vi har inte ändrat något för att anpassa oss till 
AIFM, men att dokumentera allting så att det passar AIFM har 
inneburit ett merarbete som inte har tillfört bolaget något.

– Samtidigt är det bara att anpassa sig, det var inte oväntat att det 

skulle bli så här, vi förvaltar pengar, vilket kräver hårda regleringar.
› Hur tror du att AIFM-regelverket kommer att påverka bran-

schen?
– Jag tror att en del mindre aktörer kommer att få svårt att 

leva upp till de här kraven. Konkurrenströskeln höjs, och det har 
vi ju ingenting emot. Att det leder till en allmän uppstramning i 
branschen är bara bra.

Niam ska snart ut och ta in kapital till sin nästa fond, Niam 
Nordic Fund VI.

– Vi påbörjar troligen vår fondresning till vintern, men jag vet 
inte om det blir i december eller februari.  

AiFM

”Mindre aktörer 
 kommer att få svårt”

 Niams vd Johan Bergman är positiv till AiFMregelverket, men tycker sam
tidigt att det i vissa fall är överdrivet byråkratiskt.
 – Vi har redan processerna på plats och har ett väl fungerande lednings
system som är iSOcertifierat sedan 2008. Det känns som att man här vill ha 
samma sak, fast paketerat på ett annat sätt, säger han.  Text & bild: Nicklas Tollesson

onöDiG byråKrAti. Johan Bergman 
är kritisk till den onödiga byråkratin som 
krävs för att få ett AIFM-tillstånd.

VÄLKOMMEN TILL 
VALFRIHETEN 

För många företag är kontoret bara en plats där man gör sitt jobb. Vi vet att det kan vara mycket mer än så. Vi vet det 
för vi har provat själva. Vi vågar till och med påstå att det är ett verktyg för förändring och utveckling. 

En högre verksamhetspuls börjar inte slå av sig själv. När dagens IT-lösningar kopplar loss oss från platsen skapas helt 
nya möjligheter. I det aktivitetsbaserade kontoret är det du själv som väljer vad som passar bäst för stunden. Är det 
soffan, skrivbordet eller tysta rummet? Varje företags utmaningar ser olika ut, men framförallt – varje människa är unik. 
Att själv få välja var och hur man vill jobba ökar effektiviteten och lusten för arbete. Med rätt design ger kontoret också 
förutsättningar för medarbetarna att skapa nya spännande saker tillsammans.
 
Vi tycker helt enkelt att du ska ge kontoret den uppmärksamhet det förtjänar. På www.vasakronan.se hittar du mer 
information om hur en genomtänkt arbetsplatsstrategi lägger grunden till ett smartare kontor.
Välkommen till valfriheten.
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AIFM-regelverket innebär att fonder som riktar sig till 
privatpersoner måste noteras på en godkänd börs.

– I dag kan man handla i våra fonder genom en fondkommis
sionär, men när det gäller vår nästa fond kommer vi att notera den 
på NGM eller Nasdaq. NGM satsar ganska hårt på den här typen 
av produkter, säger Svenska Bostadsfondens vd Lars Swahn.

› Ni har tidigare marknadsfört era fonder som ett investerings-
alternativ som inte påverkas av volatiliteten på börsen?

– Vi kommer fortfarande att vara en långsiktig fastighetsägare 
och ägande i våra fonder är väldigt nära direktägande av fastigheter. 
Svenska bostadsfastigheter är inte någon speciellt fluktuerande 
marknad, våra fonder kommer nog att betraktas som ett stabilt 
och kanske lite positivt ”tråkigt” alternativ på börsen. Noteringen 
innebär ju också att det blir lättare för investerare att gå ur fonden 
i förtid.

Nytt för Svenska Bostadsfonden blir också, i och med 
detta, kvartalsrapportering och redovisning enligt IFRS.

Svenska Bostadsfondens pågående fonder – fond 2 till 12 – be
höver inte noteras. Inte heller den institutionella fonden, eftersom 
det bara är fonder med privatpersoner som investerare som omfat
tas av noteringskravet.

Lars Swahn är överlag positiv till det nya AIFMregelverket.
– Det har inneburit en del merarbete och initialt en till två 

miljoner kronor i kostnader. Men vi tycker att det är bra med en 
reglering och ökad transparens. Förhoppningsvis leder det här till 
att fastighetsfonder blir en också för privatmarknaden mer accep
terad form av investering även i Sverige. I England och andra delar 
av Europa är noterade fastighetsfonder mycket större än det är här.

Fonderna som är riktade till privatpersoner har en löptid på 
cirka sex år, men Lars Swahn menar att det kan bli tal om så kall
lade openended fonder i framtiden.

– Vi har inte modellen klar än, men vi tittar på längre löp
tider och även openended. Det ger oss också möjlighet att delta i 

AiFM leder Svenska  
bostadsfonden till börsen

  För Svenska Bostadsfonden innebär AiFMregelverket att bolagets 
framtida fonder kommer att noteras på en svensk börs.   
Text: Nicklas Tollesson  ⁄⁄  Bild: Svenska Bostadsfonden

till börSen. AIFM-regelverket innebär att Svenska Bostadsfondens fram-
tida fonder kommer att noteras på en svensk börs. ”Vi kommer fortfarande 
att vara en långsiktig fastighetsägare och ägande i våra fonder är väldigt nära 
direktägande av fastigheter”, säger Svenska Bostadsfondens vd Lars Swahn.

renoverings och nyproduktionsprojekt. Med cirka sex års löptid är 
det nästan omöjligt att räkna hem nyproduktion, men med längre 
löptider är det absolut en möjlighet.

Svenska Bostadsfonden räknar med att inleda kapitalanskaff
ningen till sin första noterade fond – fond 14, man hoppar över 13 
på grund av ”otursrisken” – runt årsskiftet.  

Lars Edberg, Chef Förvaltning, 
är den som är ytterst ansvarig 
för miljöarbetet på AFA 
Fastigheter.

”Fastigheter har en stor miljö-
påverkan under sin livstid, 
med hög energiförbrukning 
både under uppförande och 
förvaltning. Men det finns en 
hel del som kan göras för att 
minska klimatavtrycket och vi 
på AFA Fastigheter har lagt in 
högsta växeln i vårt energi- och 
hållbarhetsarbete. För vi tänker 
dra vårt strå till stacken när det 
gäller miljön.”

Läs mer om vårt miljöarbete på 
afafastigheter.se

Vi fastighetsägare 
måste dra vårt strå 
till stacken när det 
gäller miljön.”

”

AFA Fastigheter är en del av AFA Försäkring som 
ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK. 
AFA Fastigheter är certifierade enligt ISO 50001.
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AIFM-direktivet implementerades i svensk lag förra 
året genom Lagen om förvaltare av alternativa investeringsfon
der. Mindre bolag behöver inte ansöka om AIFMtillstånd – det 
räcker med en registrering hos Finansinspektionen. 

Mengus får som registrerad fondförvaltare hos Finansinspek
tionen ett nytt regelverk att anpassa sig efter, men det är inte lika 
omfattande som för bolagen som har AIFMtillståndet.

– Det fi nns vissa kriterier relaterat till bland annat storlek, ålder, 
struktur och belåning som gör att registrering passar oss i dags
läget. I praktiken blir det en del krav som vi inte behöver anpassa 
oss till, exempelvis angår vissa saker kring förvaringsinstitut inte 
oss, säger Per Niklasson.

› Hur har ni ändrat ert arbetssätt för att klara de nya kraven?
– Egentligen inte så mycket, vi har haft god kontroll och höga 

krav redan tidigare, från investerarna och från oss själva.
› Ni ser ingen risk i att bara vara registrerade när ni ska ta in 

pengar till nya fonder?
– Vi har i huvudsak samma investerare i de två fonder vi har 

startat hittills, och vi har visat att vi har fått förtroende och håller 
hög kvalitet.

› Hur ser du på att det nya regelverket införs?
– Generellt är det bra. Vi förvaltar andras och egna pengar och 

då är god kontroll och tillit en absolut nödvändighet för vårt exis
tensberättigande. Det handlar om trygghet för investerarna.  

Mengus väljer att 
registrera sig

 Mengus har valt att registrera sig som en AiFM (Alternative investment 
Fund Manager) till skillnad från att söka tillstånd.
 – i dagsläget passade det med registrering för oss, vilket vi också fick 
bekräftat av Finansinspektionen under sommaren, säger Per Niklasson, 
partner på Mengus.  Text: Nicklas Tollesson  ⁄⁄  Bild: Mengus

AiFM

Mats, 43
Controller och hockeyfantast

HOS OSS BLIR DET ANNORLUNDA
Ett jobb hos oss liknar inte något annat jobb du haft. Det är utmanande. Det är inspirerande. 
Och du kommer att bli stolt. För oavsett vad du jobbar med hos oss blir du en del i någonting stort.
På Forsen hyllar vi olikhet, kreativitet, omtänksamhet och annat som gör det roligt att gå till jobbet.
Just nu är vi 140 personer – nästan lika många kvinnor som män – som jobbar tillsammans i såväl 
små spetsprojekt som i komplexa megaprojekt. Själv har jag just byggt Stockholms Centralstation. 
Är du en lagspelare som får saker ur händerna ser jag gärna att du blir kollega 141.

HOS OSS BLIR DET ANNORLUNDA

Gå in på karriar.forsenprojekt.se om du är intresserad av att arbeta hos oss på Forsen.
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› Blir du bostadsminister vid ett eventuellt 
regeringsskifte?

– Det är regeringsbildaren, som jag 
hoppas och tror blir Stefan Löfven, 
som bestämmer det helt och hål
let själv. Man ska inte sälja skinnet 
innan björnen är skjuten.

› Men vill du bli bostadsminister 
efter valet?

– Det är klart att jag vill ju 
förändra världen och öka bostads
byggandet. Och att vara bostads
minister är ett bra verktyg för att 
åstadkomma det.

› På vilket sätt tror du att du 
kan bli en bättre bostadsminis-
ter än Stefan Attefall är och har 
varit?

– Jag skulle ha ett större fokus 
på att faktiskt uträtta saker – jag 
tycker att Attefall har utrett en 
hel del men inte uträttat speciellt 

mycket. Men det fi nns mycket i ut
redningarna som går att göra politik av.
› Vad tycker du om det Stefan Attefall 

åstadkommit som bostadsminister 
hittills?

– Den stora förändringen är ju den 
nya plan och bygglagen. Men efter 
många års utredande tycker jag man 
lyckats med konststycket att göra den 

ännu krångligare än vad den var innan. 
› Hur löser vi bostadsbristen i våra storstäder?
– Det fi nns inga genvägar, vi behöver bygga 

mycket mer än vad som sker i dag under en 
lång följd av år. Och för att åstadkomma det 
måste man förstå att bostaden inte är som 
vilken vara som helst som marknaden ensam 
kan reglera. Staten måste också vara med och 
främja bostadsbyggandet. Och det handlar om 
att bygga bostäder för alla samhällsklasser, inte 
bara dyra lägenheter för de som har mycket 
pengar. 

› Vilket är ditt bästa råd till Stefan Attefall 
om han får fortsätta vara bostadsminister efter 
valet?

– För det första; lås inte in dig på departemen
tet och tro att du alltid vet bäst själv. Se till att 
fi ka med Anders Borg och kom in på Finans
departementet – det är ju där pengarna fi nns. 
Sedan är du ju bra att utreda, men det måste 
komma ut något av det också, nu är det färdig
snackat och dags att börja bygga.  

Val 2014 // Bostadspolitik

› Får du fortsätta som bostadsminister efter 
valet?

– Det hoppas jag verkligen. Det är kul och 
jobbet är inte slutfört ännu. Den stora utma
ningen att förenkla för människor att ta sig in på 
bostadsmarknaden jobbar vi för fullt med. 

› Vilken tycker du har varit din största insats 
för att öka bostadsbyggandet under din tid som 
bostadsminister?

– Det är nog att vi med kraft gett oss på att 
förenkla regelverken. Men det fi nns betydligt 

mer att göra. Under årtionden har man krång
lat till vägen från idé tills att spaden kommer i 
backen. 

› Hur löser vi bostadsbristen i våra storstäder?
– Det handlar om att skapa enklare regler från 

idé till byggstart. Och kommunerna behöver vara 
på hugget och kunna leverera mycket byggbar 
mark. Sedan är vi inte främmande för att staten 
kan ställa upp med till exempel kreditgarantier.

› Vad kan vi bli bättre på?

– Jag tror att den stora utmaningen framöver 
ligger i att få ihop de tre benen ekologiskt, 
socialt och ekonomiskt byggande. Sedan 
behöver vi i Sverige även bygga bostäder 
för människor med mindre plånböcker. 
Där behövs det förbättringar, man har 
fokuserat alldeles för mycket på att 
bygga läckert och dyrt. Utmaningen 
ligger i att kunna bygga miljövänliga 
bostäder som inte är så dyra.

 › Vilket är ditt svar till Veronica 
Palm om att du utrett mycket men inte 
uträttat så mycket?

– Jag vill påstå att vi levererar uti
från de utredningar vi gjort. Däremot 
får man ha förstoringsglas för att hitta 
något spännande i socialdemokra
ternas motioner. 112 skarpa lagförslag 
visar på handlingskraft, vi har den 
största reformagendan på årtionden. 
Att påstå att vi inte uträttar något är 
direkt felaktigt, det visar att man inte 
har koll eller är ute för att vilseleda.

› Vilket är ditt bästa råd till Vero-
nica Palm om hon blir bostadsminister 
efter valet?

– Det är att fullfölja den nuvarande 
regeringens politik. Kasta inte om poli
tiken utan bidra till långsiktiga spelreg
ler. Inrätta inga nya subventioner, som de 
föreslagit.  

vem ska bestämma     i bostadsfrågan 
efter valet?

  Den ene är bostadsminister och hoppas få fortsätta vara 
det efter riksdagsvalet som hålls nu på söndag. Den andre 
hoppas ta över ministerposten i samband med ett reger
ingsskifte. Vi har känt Veronica Palm (S) och Stefan Attefall 
(kD) på pulsen.  Text: eddie ekberg  ⁄⁄  Bild: Niclas liedberg/Pixprovider

Veronica Palm 
”Det är färdigsnackat och dags att börja bygga”

Stefan Attefall
”Vi har den största reformagendan på årtionden”

»Attefall har utrett en 
hel del men inte uträt-
tat speciellt mycket.«

»Att påstå att vi inte 
uträttar något är 
direkt felaktigt.«

vill tA över. Socialdemo-
kraternas Veronica Palm siktar 
på att ta över som bostads-
minister vid ett eventuellt 
regeringsskifte. Hon menar att 
det nu behövs politiska kraft-
tag för att komma till rätta med 
bostadsproblematiken.
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vill SittA KvAr. Bostadsminister 
Stefan Attefall (KD) har inga planer 
på att lämna sin post efter valet. Han 
menar att det finns mycket kvar att 
göra och att den inslagna politiken 
är den bästa vägen att lösa bostads-
problematiken på.
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Aktieanalysem
Johan edberg  //  Pareto Securities

Vid en snabb blick på värderingarna av de svenska 
fastighetsaktierna är det svårt att bli upphetsad trots en viss rekyl 
under semestern. I genomsnitt handlas aktierna, i skrivande stund 
i mitten av augusti, till en substanspremie på 14 procent och med 
en kassafl ödesmultipel på cirka 15 gånger för 2014. I ett historiskt 
perspektiv är det ganska högt. Mycket talar visserligen för fastig
heter som tillgångsslag såsom låga räntor, god hyresmarknad och 
låg avkastning till acceptabel risk på annat håll. Men fördelaktiga 
förutsättningar är redan till stor del återspeglat i aktiepriserna. 
Det fi nns dessutom orosmoln, som borde ge viss smolk i bägaren. 
Osäkerheten som skatteförslaget innebär samt de dystra utsikterna 
för tillväxt är två exempel.

I denna blandade materia fi nns det några saker att leta efter 
tycker jag. Bolag med bra projektportföljer, med erkänd kompetens 

tre heta aktietips
Johan edberg lyfter fram Fabege, klövern och kungsleden

 Det finns många parametrar som talar för 
fastigheter som tillgångsslag. Pareto Securities 
analytiker Johan edberg lyfter här fram tre 
spännande case.
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att förvärva fastigheter och varför inte ett ”turnaroundcase”? Tre 
aktier som passar in på detta är i min mening Fabege, Klövern och 
Kungsleden. Fabege värderas visserligen högt men å andra sidan 
är värdeskapandet i bolaget imponerade. Arenastaden har visat sig 
vara ett guldägg och stora uthyrningar har gjorts till Telia Sonera 
och SEB. Dessa syns ännu inte i resultat och balansräkning men 
kommer av allt att döma ge goda tillskott i både värde och kassa
fl öden om vi blickar förbi gängse prognosperioder. Fabege torde 
därmed vara en aktie med stor framtida potential om man har lite 
tålamod i sin investering. Bolaget är välskött, den operationella 
risken bedömer vi som låg och skatteprocesserna är i det närmaste 
ur världen. Med 100 procent exponering mot Stockholm och med 
många byggrätter kvar faller aktien väl in under kategorin ”bra 
projektportföljer”.

I kategorin ”förvärvare” faller valet på Klövern. Förutom 
en tilltalande värdering räknar vi med att bolaget kommer att 
generera bra kapitaltillväxt från tidigare genomförda ackvisitioner. 
Efter förvärvet av Globen city är förvärvskapaciteten hämmad, 
men vi räknar inte med att bolaget slår sig till ro. Med avkastning 
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på 6–7 procent i förvärven, extremlåga räntor och med en smak för 
kreativa fi nansieringslösningar är expansion lönsam. På kort sikt 
ser vi störst potential i värdeuppskrivningar. Vi har sett tecknen på 
sjunkande avkastningskrav utanför Stockholm city och vi räknar 
med att värderingsgapet kommer att minska. I andra kvartalet 
skrev Klövern upp fastighetsvärderna med två procent vilket får 
stor eff ekt på det egna kapitalet. Med hög belåning och med prefe
rensaktier om drygt tre miljarder kronor blir hävstången stor. Med 
denna konstruktion ökade det egna stamkapitalet med 13 procent 
i det andra kvartalet och med 17 procent under halvåret. Vi tror att 
trenden med stigande värden kan fortsätta under höst/vinter och 
att det kommer att driva en lågt värderad aktie.

Vill man vara elak kan man säga att Kungsleden tidigare var 
något av en ful ankunge – ägarlös, ofördelaktig derivatportfölj och 
ifrågasatt fastighetsportfölj. Vattnet har runnit snabbt under bro
arna och med ny ledning, delvis genomförd städning av portföl
jen, lägre centrala kostnader och lägre räntor ser det nu betydligt 
bättre ut. Även om vi antar det mest pessimistiska skatteutfallet 
är aktievärderingen låg. Lägger vi in marknadsmässiga räntor 
i kalkylen och justerar den oförtjänt höga riskpremien kan jag 
inte göra en annan bedömning än att man ska köpa aktien. Den 
nyligen annonserade företrädesemissionen ger utrymme för fl er 
värdeskapande förvärv och skall ses som off ensiv då beredskapen 
för skatteinbetalningarna redan är fullständig.   

SubStAnSvärDerinG 2013–2015

värDerinGStAbell
Värderingstabell	  

P/substans P/Kassaflöde Direktavkastning
Fabege
2014E 101% Neg. 3,3%
2015E 96% 19,5 3,9%
2016E 94% 17,1 4,2%
Klövern
2014E 93% 9,7 5,1%
2015E 87% 7,2 5,8%
2016E 81% 7,1 6,4%
Kungsleden
2014E 90% Neg. 2,7%
2015E 83% 7,4 4,3%
2016E 77% 6,8 7,0%
Sektorsnitt
2014E 114% 15,6 3,4%
2015E 107% 14,0 3,7%
Aktiekurser	  per	  18	  Aug,	  2014
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event // Fastighetskvinnan

Det var ett späckat program som väntade de 260 besökar
na vid Lokalnytts affärsseminarium på Grand Hotel i Stockholm. 

Den ena punkten följdes i rask takt efter den andra, men mode
rator Helena Stålnert höll säkert i micken och såg till att alla kom 
till tals. Det unika med seminariet var att endast kvinnliga talare 
hade tillträde till scenen. Publiken bjöds på både skratt och tänk
värdheter om fastighetsbranschen generellt, men i synnerhet vad 
gäller jämställdhet och mångfald. En av de mer färgstarka talarna 
var Sofia Falk som genom sitt företag Wiminvest hjälper större 
bolag med sitt jämställdhetsarbete. En annan var Wonna I de Jong.

– Det är ett fantastiskt arrangemang som jag hoppas kom
mer att utvecklas framöver och växa sig stort, kommenterade hon 
arrange manget efter att ha berättat om sin karriär från scenen.  

Maria Engholm, vd på HSB Dalarna, tror att Fastighetskvinnan 
är här för att stanna. 

– Det är intressant att lyssna på hur framgångsrika kvinnor 
klarar utmaningen att slå sig fram. Men det skulle inte gjort något 
om det var fler män här. Framför allt ser jag fram emot eftermid

dagens analyser och marknadssiffror som ska behandlas i några 
punkter.

Totalt avhandlades inte mindre än 14 punkter och 33 kvinnor 
avlöste varandra på scenen under dagen. Helena Stålnert hade 
en hektisk dag, men imponerades stort av kvinnorna som med 
bravur talade om det ekonomiska läget i världen och Sverige, om 
transaktionsmarkanden, näringslivet, jämställdhet. För att nämna 
några ämnen.

– Det finns så många fantastiska kvinnor i fastighetsbranschen. 
Det är så inspirerande att få lyssna till dessa.

Lokalnytts vd och ägare, Rolf Andersson, fick idel positiv 
respons under dagen. 

– Det var fantastiskt roligt att se en sådan stor uppslutning av 
första upplagan av Fastighetskvinnan. Vi är glada att det kom så 
många. Nästa år återkommer vi med en ny Fastighetskvinnan och 
då är ambitionen att locka fler män, sade han.

Fastighetskvinnan arrangeras av Fastighetssverige och Lokal
nytt.  

Succé för första 
 Fastighetskvinnan

  Första upplagan av Fastighetskvinnan överträffade alla förväntningar. Att lyfta 
jämställdhetsfrågan i fastighetsbranschen är något som många har efterfrågat. 
 – Det är ett mycket bra initiativ, sade ingegerd Hedmark från Structur FM Pro
jektutveckling, som fick se sin vän Julie lam knalla upp på scen och hämta priset 
för Årets Unga Fastighetskvinna.  Text: Henrik ekberg  ⁄⁄  Bild: Niclas liedberg/Pixprovider

pob. Ingegerd 
Hedmark på 
Structur FM 
Projektutveckling 
såg mycket fram 
emot punkten 
som behandlade 
vad den nya Plan- 
och bygglagen 
egentligen 
innebär.

intreSSAnt. 
Maria Engholm, vd 
på HSB Dalarna, 
tyckte det var in-
tressant att lyssna 
till hur framgångs-
rika kvinnor klarar 
utmaningen att 
slå sig fram.

populär.  
Sofia Falk på 
Wiminvest gjor-
de ett bejublat 
framträdande 
när hon talade 
om att gå från 
ord till handling 
med jämställd-
hetsfrågor på 
stora bolag.

MoDerAtor. 
 Helena Stålnert 
skötte moderator-
skapet med säker 
hand och imponera-
des av de kvinnliga 
talarna. ”Det finns så 
många fantastiska 
kvinnor i fastighets-
branschen.”

MånGFAlD. Moderator Helena Stålnert diskuterade 
storbolagens jämställdhets- och mångfaldsfrågor 
med Pia Höök, diversity manager på Skanska, Tina 
Zetterlund, partner på KPMG och Kerstin Lindberg 
Göransson, vd för Akademiska Hus.

överlycKliG. Julie Lam, Peab, fick stående ovationer när hon utsågs till Årets unga fastighets-
kvinna. Ur motiveringen: ”Genom ett stort mod, målmedvetenhet och genomförandekraft har Årets 
unga fastighetskvinna lyckats utmana traditionellt tänkande och konventioner på många plan.”
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inveSterinGAr utoMlAnDS

Enligt DTZ har svenska investerare sedan 2004 köpt fastigheter 
utomlands för mer än 75 miljarder kronor, vilket motsvarar cirka 
tolv procent av det totala svenska kapitalet som har investerats i 
fastigheter.

Två tredjedelar av investeringarna har skett de senaste fem åren.
Karin Witalis, researchchef på DTZ, ger fl era förklaringar till 

det ökade intresset:
– Avkastningsnivåerna har pressats ner i Sverige och det blir allt 

svårare att hitta bra investeringar. Man söker högre avkastning i 
andra länder, och vill samtidigt diversifi era sin portfölj. Sedan läm
nar en del företags internationella expansioner, som Ikeas, avtryck 
i statistiken.

Under första halvåret 2014 investerade svenskar utomlands 
för cirka 5,5 miljarder kronor, mestadels i Norden – främst Finland 
– och Tyskland.

reSeArch. Karin Witalis, research-chef på DTZ, tror att trenden att svenskar 
söker investeringar utomlands kommer att hålla i sig.

Sverige inte stort nog 
– svenska investeringar 
utomlands ökar

  När utbudet på hemmamarknaden minskar lockas svenska 
fastighetsinvesterare att söka nya möjligheter utomlands.
 De senaste åren har de svenska utlandsinvesteringarna ökat 
– och trenden ser ut att hålla i sig.  Text: Nicklas Tollesson
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Overview  
Renewed activity post financial crisis 
 
The 1980s saw strong levels of commercial real estate 
investment by Swedish investors outside of Sweden. 
However, this activity stopped abruptly with the banking 
and property crisis in the early 1990s. Since then the 
majority of Swedish investment has been focused 
domestically. Yet, there have been exceptions to this rule, 
and over the last five years a growing stream of Swedish 
capital has been invested in non-domestic markets.  
 
Since 2004 over EUR7bn of investment has been made 
outside of Swedish borders (Figure 2). Although this 
represents just 12% of total Swedish capital invested, it is 
noteworthy that two thirds of this overseas investment has 
been deployed in the last five years (Figure 3).   
 
Over the past decade cross border activity has been on an 
upward trend. There have been notable spikes (Figure 3). 
The first in 2007 coincided with the peak in global 
investment activity. Since then we have also seen stronger 
levels of activity in 2010 and 2012. In 2010 most of the 
cross border investment was in Norway and to a lesser 
extent Germany. In 2012 Swedish investors took big leaps 
into the British and American markets.  
 
Purchasing activity only highlights half the story. Swedish 
investors have been active on the sell side as well. In the 
five year period 2004-2008, Swedish investors were 
typically net sellers abroad, with net sales totalling 
EUR1.5bn over the period (Figure 4). This was actually 
consistent with domestic activity, where Swedish investors 
were also net sellers at home by almost EUR13bn.  
 
In the wake of the financial crisis starting in 2008 we have 
seen growing activity from Swedish investors both at home 
and abroad. Sweden was not impacted by the financial 
crisis relative to other European nations. Also, in the years 
directly after the start of the financial crisis national 
institutional investors and private investors were able to 
ensure high liquidity in the major markets. This led to 
increasing activity with Swedish investors once again net 
buyers in their home markets each year since 2009.  
 
A similar trend has been seen overseas with Swedish net 
buying over the period 2009-13 reaching EUR0.7bn, and 
positive with the exception of 2012, which saw a 
significant sale in Norway of close to EUR1bn. This was 
more than enough to wipe-out the record EUR1.7bn of 
cross border acquisitions that year (Figure 4).  

Figure 2  

Swedish capital invested EUR bn and % cross border 
 

 
Source:  DTZ Research, Real Capital Analytics 

Figure 3  

Swedish cross border investments 2004-12, EUR bn 
 

 
Source:  DTZ Research, Real Capital Analytics 

Figure 4  

Swedish cross border net investment, EUR bn  

 
Source:  DTZ Research, Real Capital Analytics 
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and abroad. Sweden was not impacted by the financial 
crisis relative to other European nations. Also, in the years 
directly after the start of the financial crisis national 
institutional investors and private investors were able to 
ensure high liquidity in the major markets. This led to 
increasing activity with Swedish investors once again net 
buyers in their home markets each year since 2009.  
 
A similar trend has been seen overseas with Swedish net 
buying over the period 2009-13 reaching EUR0.7bn, and 
positive with the exception of 2012, which saw a 
significant sale in Norway of close to EUR1bn. This was 
more than enough to wipe-out the record EUR1.7bn of 
cross border acquisitions that year (Figure 4).  
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and property crisis in the early 1990s. Since then the 
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investors have been active on the sell side as well. In the 
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typically net sellers abroad, with net sales totalling 
EUR1.5bn over the period (Figure 4). This was actually 
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were also net sellers at home by almost EUR13bn.  
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directly after the start of the financial crisis national 
institutional investors and private investors were able to 
ensure high liquidity in the major markets. This led to 
increasing activity with Swedish investors once again net 
buyers in their home markets each year since 2009.  
 
A similar trend has been seen overseas with Swedish net 
buying over the period 2009-13 reaching EUR0.7bn, and 
positive with the exception of 2012, which saw a 
significant sale in Norway of close to EUR1bn. This was 
more than enough to wipe-out the record EUR1.7bn of 
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Figure 7  

Swedish cross border flows 2009-13 in key overseas markets 
 

 
 
Source: DTZ Research, Real Capital Analytics 

 

Stronger activity in neighbouring markets 
 
Over the last five years Norway and Finland have been 
key markets for Swedish investors with over EUR1bn 
invested in each market over this period. The close 
proximity to Sweden means Swedish investors are able to 
invest with relative ease. They are also markets where we 
have seen significant sales over the same period 
(Figure 7). Only in Denmark has investment been low. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Higher net investment further afield 
 
The next significant markets are the US and UK, where 
over EUR0.7bn has been invested in each market. The US 
has also seen a relatively higher number of sales too, 
although both show strong levels of net investment.  
 
Other key investment markets have been China, the 
Czech Republic and Germany. With the exception of the 
latter, sales have been relatively low to date. Outside 
these markets investment have been relatively limited. 
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– De nordiska länderna och de större likvida marknaderna i Eu

ropa, som Storbritannien, Tyskland och Frankrike kommer fortsatt 
att vara mest intressant. I övrigt är det mest globala bolag, som 
Skanska och Ikea, som kommer att investera utanför Europa. 

Kontor står normalt för cirka 50 procent av fastighetsinves
teringarna. Men när svenskar investerar utomlands når kontors
segmentet bara 30 procent. I stället dominerar detaljhandelsfastig
heter med 40 procent.

– Inom retailsegmentet har fokus legat på köpcentrum och stor
marknader. Utbudet på attraktiva handelsfastigheter kan ha varit 
mindre i Sverige än på andra marknader. Dessutom är Sverige en 
förhållandevis liten marknad för retailinvesterare, därför behöver 
de komplettera portföljen med andra marknader.  I många länder 
utanför Sverige är handel ett större segment än kontor.   

källa: DTZ Research, Real capital Analytics

Swedish cross border investment 

www.dtz.com Investment Market Update 3 
 

Geographic focus 
 
As outlined earlier, the majority (close to 90%) of Swedish 
investment has been in Sweden itself. But the proportion 
of total investment going overseas has grown, averaging 
14% of total investment in the last five years. This 
compares to 7% in the previous five year period.   
 
In terms of investments overseas, the main focus has been 
towards Europe (Figure 5), representing 84% of cross 
border investment over the last ten years. North America 
represents a further 13% of investment, with all capital 
deployed in the US. Asia Pacific is a new market for 
Swedish investors and its share is no more than 3%. 
Although relatively modest in a Global context, these flows 
highlight how some Swedish investors are taking the lead 
in investing far and wide.  
 

Focus on home region 
 
The majority of investment in Europe has been directed 
towards other Nordic countries - Denmark, Finland and 
Norway (Figure 6). This trend is not surprising, as investors 
focus on those markets closer to home and, ones they 
know best. Finland and Norway have been most favoured 
over Denmark in the last five years. The reduced activity in 
Denmark is not surprising, given this market has been 
more exposed to the banking crisis and problematic real 
estate loans relative to neighbouring markets. 
 
Outside the Nordic region, Swedish investors have 
preferred large, established markets including the UK and 
Germany. This has been the case both before and after the 
financial crisis.  
 

Emerging interest for the US and Asia Pacific 
 
More recently we have seen growing activity in the US 
which is the third most invested market outside Sweden in 
the last five years, with volumes totalling close to 
EUR0.8bn, and spread across a number of US cities but 
notably San Jose, Boston and Washington DC. The US is a 
large market, similar in size to the whole of Europe, which 
provides many investment opportunities. Pricing over 
recent years has also been attractive, with relatively high 
levels of liquidity to be found in major markets.   
 
Investment across Asia Pacific in the last five years has 
been entirely focussed on China. The investments in these 
markets have mainly been for occupational purposes as 
the Swedish retailer, IKEA, has expanded its operations in a 
number of key cities.  

 
Figure 5  

Swedish capital invested in different continents, EUR bn 
 

 
Source:  DTZ Research, Real Capital Analytics 

Figure 6  

Country allocation 2004-2008 vs 2009-2013 
 

 
Source:  DTZ Research, Real Capital Analytics 
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Size of overseas investments 
 
When investing overseas, Swedish investors have typically 
focussed on larger lot sizes. The majority (over 80%) of 
overseas investments are for lots in excess of EUR200m 
(Figure 8). This is not surprising. Overseas investments are 
typically larger as investors seek to deploy as much money 
in fewer deals to reduce travel, due diligence and 
acquisition costs. On average deals have been EUR44m in 
the last five years. This compares to EUR25m at home.   
 
Preferred sectors 
 
Compared to activity overall, Swedish investors show 
greater diversity in the types of property they will invest 
in (Figure 9). Offices typically account for 50% of 
investment in Europe. Based on recent activity, offices 
account for just 30% of investment, with retail dominating 
at over 40%. Other sectors, notably healthcare are also a 
focus for investment, representing 15% of acquisitions 
over the last five years1.  
 
Even prior to 2009, Swedish investors were more 
diversified in their choice of investments with mixed use 
and other assets (mostly healthcare) in focus. 
 
Investor types 
 
When categorising the Swedish property investors into 
different groups, it is clear that that private property 
vehicles (unlisted funds) have been the most active cross 
border investor group, placing nearly EUR3bn in non-
domestic markets. The second largest group is institutions 
with EUR855m invested abroad. Private property 
companies have also been active with EUR677m invested 
outside Sweden.  
 
When dividing the series into before and after the start of 
the financial crisis, some interesting patterns emerge 
(Figure 10). Institutions have grown their share abroad, 
while listed companies and private investors have been 
relatively less active. Private property vehicles were the 
largest cross border investor before the financial crisis. 
We have also see growing corporate activity, reflecting 
investments by IKEA as outlined earlier. 
 
 
1 Note that residential and hotel property is not included in this study. 
 
 

 
Figure 8  

Size of overseas investments 
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Figure 9  

Sector allocation for Swedish cross border investments  
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Overview  
Renewed activity post financial crisis 
 
The 1980s saw strong levels of commercial real estate 
investment by Swedish investors outside of Sweden. 
However, this activity stopped abruptly with the banking 
and property crisis in the early 1990s. Since then the 
majority of Swedish investment has been focused 
domestically. Yet, there have been exceptions to this rule, 
and over the last five years a growing stream of Swedish 
capital has been invested in non-domestic markets.  
 
Since 2004 over EUR7bn of investment has been made 
outside of Swedish borders (Figure 2). Although this 
represents just 12% of total Swedish capital invested, it is 
noteworthy that two thirds of this overseas investment has 
been deployed in the last five years (Figure 3).   
 
Over the past decade cross border activity has been on an 
upward trend. There have been notable spikes (Figure 3). 
The first in 2007 coincided with the peak in global 
investment activity. Since then we have also seen stronger 
levels of activity in 2010 and 2012. In 2010 most of the 
cross border investment was in Norway and to a lesser 
extent Germany. In 2012 Swedish investors took big leaps 
into the British and American markets.  
 
Purchasing activity only highlights half the story. Swedish 
investors have been active on the sell side as well. In the 
five year period 2004-2008, Swedish investors were 
typically net sellers abroad, with net sales totalling 
EUR1.5bn over the period (Figure 4). This was actually 
consistent with domestic activity, where Swedish investors 
were also net sellers at home by almost EUR13bn.  
 
In the wake of the financial crisis starting in 2008 we have 
seen growing activity from Swedish investors both at home 
and abroad. Sweden was not impacted by the financial 
crisis relative to other European nations. Also, in the years 
directly after the start of the financial crisis national 
institutional investors and private investors were able to 
ensure high liquidity in the major markets. This led to 
increasing activity with Swedish investors once again net 
buyers in their home markets each year since 2009.  
 
A similar trend has been seen overseas with Swedish net 
buying over the period 2009-13 reaching EUR0.7bn, and 
positive with the exception of 2012, which saw a 
significant sale in Norway of close to EUR1bn. This was 
more than enough to wipe-out the record EUR1.7bn of 
cross border acquisitions that year (Figure 4).  
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VAD TYCKER DU OM NYA DATSCHA?

I juni lanserade vi nya Datscha ”The New Black”. Vad tycker 
du, besök Datscha Hackathon på Business Arena 17-18 
september. Där diskuterar vi dina synpunkter och förslag på 
nya funktioner. Utvecklar gör vi direkt på plats. Bästa förslag 
tävlar om nya iPhone 6*

> Datscha Hackathon - Lounge 13, plan 2
> Datscha Monter - Monter 71, plan 4

Datscha är Sveriges ledande leverantör av tjänster för infor-
mation och analys av kommersiella fastigheter. 
Läs mer på datscha.se

*För tävlingsregler, se datscha.se
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Erik Selin är inte typen som gör avancerade affärsstrategier 
eller långsiktiga framtidsprognoser. När han ser en affär som ser 
bra ut så slår han till. En enkel filosofi, som har gjort honom till en 
av de mest framgångsrika fastighetsprofilerna i landet.

Och allt eftersom Balder har vuxit har det blivit naturligt att 
också titta utanför landets gränser. 

– Det är klart att det är lättare att göra affärer längre bort när 
man har ett större bolag. Vi har hittat bra affärer med bra villkor i 
Danmark och Finland, det är inte konstigare än så.

Balder har vuxit väldigt fort de senaste åren och passerade under 
det andra kvartalet 30 miljarder i fastighetsvärde.

Det första större (redan 2009 köpte Balder en mindre fastighet 
i Danmark) förvärvet utomlands var när Balder köpte drygt 500 
ägarlägenheter av Danmarks ”bankakut” Finansiel Stabilitet för 1,3 
miljarder kronor år 2012.

– Danmark är i grunden ett väldigt bra land. Om man tittar 
på undersökningar om konkurrenskraft och levnadsstandard så 
är Danmark alltid i toppen. De hade en väldig dipp för några år 
sedan och man kunde köpa väldigt billigt. Nu har priserna stigit. 
Tyvärr, vi hade gärna köpt mer på de nivåerna.

I dag har Balder 600 lägenheter och två mindre kommersiella 
fastigheter i Danmark. Det senaste förvärvet var en mindre fastig
het, (Cirkusbygningen vid Tivoli) som Balder köpte i somras för 
60 miljoner kronor.

– Dessutom bygger vi lägenheter i egen regi, vi håller på med 
200 lägenheter med successiv inflyttning. Det är ägarlägenheter, 
men vi vill äga och hyra ut dem. Vi tittar också på flera andra 

saker, bland annat egna bostadsbyggprojekt.
Även om den danska marknaden är på väg uppåt menar Erik 

Selin att det aldrig kommer att bli något jätterally.
– Köpenhamn ser helt annorlunda ut än till exempel Stockholm 

och Göteborg. Dels har man marknadshyror på bostadsmarknaden 
och dels finns det gott om byggbar mark i regionen. Det innebär 
att när priserna stiger svarar marknaden genast med att bygga nytt. 
Därigenom hålls priserna nere och jag kan tycka att det är en sund 
marknad. I Sverige fungerar det ju inte alls så. Om du vill ha en 
lägenhet i Köpenhamn så kan jag ge dig en i morgon. I Stockholm 
kan du kanske få en om tio år.

– Problemen de har haft i Danmark berodde på att de byggde 
utan att det fanns några köpare. Men om det finns efterfrågan från 
slutkunder som vill köpa eller hyra, så är det en sund marknad.

För några månader sedan köpte Balder sina första fastig
heter i Finland, en portfölj med åtta handelsfastigheter för 600 
miljoner kronor.

– Vi har tittat en del där tidigare och den här gången kom vi 
fram.

Att det blev en handelsportfölj som blev Balders första finska 
köp är – som så mycket annat enligt Erik Selin – en slump.

– Vi har tittat på butiker och bostäder. Kontor känns svårare 
– när man håller på att lära sig ett nytt land kan det vara bra att 
börja med sådant som är enklare att förstå.

Erik Selin har ingen uttalad strategi att växa ytterligare i Finland. 
– Nej, det beror på vilka affärer som dyker upp. Det kan man 

”Jag har ändrat mig”
erik Selin vänder blickarna utanför Sveriges gränser

  För några år sedan ville erik Selin absolut hålla sig inom den trygga svenska 
hemmamarknaden.
 Nu har hans Balder gått in i både Danmark och Finland – och tittar även på 
affärer i Norge.
 – Jag har ändrat mig, konstaterar Selin.  Text: Nicklas Tollesson

inveSterinGAr utoMlAnDS

breDDAr SiG. Erik Selin och hans Balder har vänt blickarna 
utomlands de senaste åren. Som vanligt har han ingen uttalad 
strategi i expansionen. ”Nej, det beror på vilka affärer som dy-
ker upp. Det kan man aldrig veta. Hittar vi en bra affär så köper 
vi, får vi ett bra bud så säljer vi. Men det är klart att det över tid 
kan vara bra att sprida riskerna på flera länder”, säger Erik Selin.

BilD: NicklAS TOlleSSON
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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

helSinGForS. Erik Selin var för några år sedan inte alls intresserad av att köpa utanför Sveriges gränser. 
Nu har hans Balder gått in i både Danmark och Finland. 

aldrig veta. Hittar vi en bra affär så köper vi, får vi ett bra bud så 
säljer vi. Men det är klart att det över tid kan vara bra att sprida 
riskerna på flera länder.

Balder har också lagt en del bud i Norge, men ännu inte 
lyckats köpa något där.

– Norge har en väldigt stark inhemsk marknad, de har mycket 
pengar och det är svårt att konkurrera. Sedan är det en ganska liten 
marknad, det är ju i princip bara Oslo som gäller.

Erik Selin tycker att en av fördelarna med att Balder nu också är 
aktivt utomlands är att han har fått lära sig en del om hur markna
derna fungerar i våra grannländer. Som exempelvis det här med fri 
hyressättning på bostäder.

– Det är fascinerande att det är så olika samtidigt som det är så 
nära. Man brukar säga att Finland har den mest avreglerade mark

naden i Europa. Och att Sverige, i konkurrens med Albanien, har 
den mest reglerade. Det är fascinerande. En stor skillnad mellan 
Sverige och exempelvis Oslo, är att de verkligen utnyttjar ytorna 
där. Eftersom man har marknadshyror ser man till att använda ex
empelvis vindsytor som bostäder. En student eller singel bor på 20 

inveSterinGAr utoMlAnDS

kvadratmeter, de vill inte betala för mer. Här är hyrorna billigare 
så att samma hushåll har 50–60 kvadratmeter.

› Kommer Balder i framtiden att titta i ännu fler länder, som 
Tyskland?

– Nej.
› Du sa ”nej” till de andra nordiska länderna för några år sedan 

också?
– Ja. Jag har väldigt svårt att tro att vi skulle titta i fler länder. 

Om vi ändå gör det någon gång i framtiden kan jag tänka mig att 
England är mest troligt. Det fungerar bra språkmässigt, demogra
fin ser bra ut och de har sin egen valuta, inte euron.

› Varför är det bra?
– Ett land ska ha sin valuta. Det är inte bra när olika länder 

med olika förutsättningar, arbetsmarknader och skatter har 
samma valuta.  

»När man håller på att lära 
sig ett nytt land kan det vara 

bra att börja med sådant 
som är enklare att förstå.«
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tittAr på nyA MArKnADer. För snart tio år sedan gick David Mindus och hans Sagax in på den finska marknaden. Nu är siktet inställt på Paris.

inveSterinGAr utoMlAnDS

För ett och ett halvt år sedan började Sagax undersöka 
möjligheterna att investera på nya marknader.

– Vi vill investera i storstadsmarknader. Stockholms och Hel
singforsmarknaderna inom vårt segment, lager och lätt industri, 
är ganska små. Detta är inget problem för oss i dag, men gör vi 
inget så kan det bli ett problem om kanske några år. Då riskerar 
vi att få slå av på vår tillväxttakt, tvingas ta mer risk eller gå ner i 
avkastning.

Lösningen på detta är, enligt David Mindus, att antingen inves
tera inom nya segment eller att hitta nya geografiska marknader 
– och det sistnämnda var klart mest intressant.

Sagax började med att scanna brett – initialt fanns hela 280 
marknader i det statistiska urvalet, men alternativen skalades bort 
snabbt.

– Baltikum är exempelvis för litet och i Storbritannien bedömer 
vi konkurrensen för stor – där finns för mycket pengar och många 
smarta människor. Det är bättre att satsa på marknader där kon
kurrensen inte är lika hård.

Till sist hade man fyra, fem marknader kvar, innan valet föll på 
Paris.

– Parisregionen har en BRP som är mer än dubbelt så stor som 
hela Sveriges BNP, det är en diversifierad och djup marknad. Där 
finns en positiv demografisk tillväxt, vilket är väldigt viktigt för oss 

eftersom vi verkar inom ett ”enkelt” segment. Det är viktigt för oss 
att verka i en region där industriområden successivt omvandlas till 
bostäder eller för andra ändamål, eftersom det innebär att efterfrå
gan hålls uppe.

Detta i kombination med en lämplig konkurrenssituation, 
bland annat beroende på relativt svaga banker, ”de har ganska stor 
exponering mot Spanien och Italien, vilket innebär att de delvis 
har importerat problem” – gör att Sagax tror att Paris kan bli en 
bra kompletterande marknad.

– Det är inte så att vi tror att Paris är en felprissatt marknad där 
vi räknar med att göra fantastiska affärer, men det är en marknad 
som, på papperet i alla fall, borde passa oss.

1 juli tillträdde Romain Autreux som vd för Sagax Parisverk
samhet med uppdraget att bygga upp verksamheten.

Sagax siktar på paris

 Snabbväxande Sagax vill skapa ett tredje marknadssegment. 
Siktet är inställt på Paris.
 – Vårt marknadssegment är smalt. Utan nya geografiska 
marknader riskerar vi att, på några års sikt, behöva gå ner i 
avkastning, ta mer risk eller slå av på tillväxten, säger vd  
David Mindus.  Text: Nicklas Tollesson
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SAGAx

•  Sagax äger fastigheter för 11,5 
miljarder kronor, varav 5,0 miljarder 
i Stockholm, 2,3 miljarder i övriga 
Sverige, 2,3 miljarder i Helsingfors 
och 1,1 miljarder i övriga Finland. 
Bolaget äger också mindre bestånd 
i Danmark och Tyskland till ett värde 
av cirka 750 miljoner kronor.

•  Sagax äger 50 procent av Söderport 
(resterande ägs av Hemfosa) och 15 
procent av Hemsö (där Tredje AP
fonden äger 85 procent).

•  David Mindus är vd och Göran E 
larsson är styrelseordförande.

•  David Mindus är också bolagets 
största aktieägare med 

drygt 20 procent 
av kapitalet och 

26 procent av 
rösterna.

»Vi anställer först och köper 
sedan, det är vanligt 

sunt förnuft.«
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pAriS. Sagax har anställt Romain Autreux som vd för sin Parissatsning och tittar nu på tänkbara förvärv. 

inveSterinGAr utoMlAnDS

› Många köper på en ny marknad och tillsätter egen personal 
sedan, ni gör tvärtom?

– Vi gjorde på samma sätt när vi gick in i Finland för snart tio år 
sedan. Vi anställer först och köper sedan, det är vanligt sunt förnuft. 
Du vet vilken sida av gatan som är det bästa läget där du bor, det 
kan jag inte ha en aning om. Visst kan man köpa konsultrapporter, 
men jag tror mer på lokal kompetens. Efter ett antal år så kan man 
ha samma kompetens som en inhemsk köpare – jag tycker att vi i 
Finland i dag har samma koll på marknaden som de fi nska fastig
hetsbolagen – men initialt ligger man alltid efter.

När det första förvärvet i Paris sker vill David Mindus inte 
spekulera om i nuläget.

– Det vet jag inte. Det beror helt på marknadsläget och af
färerna som dyker upp.

› Vilka var de andra marknaderna som var kvar, tillsammans 
med Paris, i er sista gallring?

– Det vill jag inte säga. Det är, så att säga, Sagax egendom. Det 
är marknader som vi kan komma att gå in på senare.

› Ni har på snart tio år byggt upp ett bestånd i Finland på 3,3 
miljarder kronor, vilket i dagsläget utgör cirka 30 procent av ert 
fastighetsvärde. Hur ser du på den fi nska marknaden?

– Den är givetvis mindre än den svenska, och de har, jämfört 
med Sverige, en större exponering mot Ryssland, vilket kan på
verka stämningsläget. Men jag tycker att det långsiktigt ser bra ut. 
Landet är AAAratat, har en hög utbildningsnivå och räknas som 
ett av de mest konkurrenskraftiga länderna i världen.

› Var kommer Sagax att växa mest de närmaste åren, Stock-
holm, Helsingfors eller Paris?

– Det är helt aff ärsdrivet, det vet jag inte. Vi kanske inte köper 
något överhuvudtaget i Paris det närmaste året, sedan kanske vi 
köper för två miljarder. Vi är helt opportunistiska på de marknader 
vi verkar.  

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

catella.se 

Snäckan 8Välmågan 8

SVERIGES STÖRSTA FÖRSÄLJNINGSR ÅDGIVARE 20 14
Catella är ledande på den svenska marknaden inom rådgivning avseende fastighets transaktioner och fastighets relaterade tjänster 
inom debt and equity capital markets. Vi erbjuder samtliga kompetenser som krävs för att genom föra komplicerade affärer.  
I Sverige har vi ett fyrtiotal anställda på våra kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Catella var rådgivare i bytestransaktionen där Alecta för-
värvade den nybyggda fastigheten Välmågan 8 på västra 
Kungs holmen för cirka 1 700 mkr och  Skanska  förvärvade 
fastig heten Snäckan 8 på Tegelbacken för cirka 650 mkr.

Genomförandekraft®
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växer. Redito/Trophi har vuxit snabbt och äger nu fastigheter till ett värde av 5,3 miljarder kronor. Vd Jan Björk menar att Finland är en intressant marknad. 
”Grovt räknat är räntorna 100 punkter lägre och yielderna 100 punkter högre i Finland”, säger han.

inveSterinGAr utoMlAnDS

Redito förvaltar Trophi Fastighets AB, som ägs av Tredje 
APfonden.

Sedan starten i början av 2013 har Trophi vuxit snabbt och har 
nu ett fastighetsvärde om cirka 5,3 miljarder kronor.

Bolaget satsar inom ett smalt segment – fastigheter med livs
medelsbutiker som ankarhyresgäster.
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”Finland fanns inte med 
i tankarna från dag 1”

  lägre räntor, högre yielder och en enkel 
hyresmodell i form av så kallade triple net
avtal gör Finland till en lockande marknad för 
Redito.
 På sikt kan det också bli aktuellt att gå in i 
fler länder.  Text: Nicklas Tollesson

reDito

Redito är ett 
oberoende 
investmentbolag 
med fokus på 
fastighetsin
vesteringar i 
Norden. Bolaget 
startades 2012 
av Jan Björk 
(före detta 
Aberdeen och 
Alecta) och 
Patrik Hegbart.

I början av året tog Redito/Trophi steget in i Finland och i maj 
köpte man en stor portfölj av Sveafastigheter för 1,1 miljarder kro
nor. I dagsläget äger bolaget fastigheter för 1,9 miljarder kronor i 
Finland.

– Finland fanns inte med i tankarna från dag 1, att vi skulle 
investera där växte fram under det första året, berättar Jan Björk, 
vd för Redito.

– Vi såg att det fanns en bra aff ärsvolym i Finland, avkastnings
nivåerna såg bra ut, det fanns investeringsmöjligheter som passar 
vår aff ärsidé med livsmedelsbutiker med starka hyresgäster. 

En fjärde aspekt som underlättar är att man i Finland använ
der så kallade triple netavtal inom det här segmentet.

– Det innebär att hyresgästerna tar alla kostnader, som skötsel 
och underhåll, till och med fastighetsförsäkring. Det innebär att 

PROBLEM SKA INTE GÖRAS STÖRRE 
ÄN NÖDVÄNDIGT. 
DETSAMMA GÄLLER LÖSNINGAR.

Du vill ha raka svar och tydliga råd. Det är en ambition vi delar, 
oavsett komplexiteten i problemet. Vi hanterar fastighetsbranschens 
alla juridiska frågeställningar. Med ett nära samarbete och rätt 
kompetens kan vi ge dig de råd som skapar lyckade affärer.

www.lindahl.se/fastigheter

Lind0034_Fastighetssverige_240x285+3.indd   1 2014-05-27   08:59
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inveSterinGAr utoMlAnDS

det är förhållandevis enkelt att räkna på affärerna och det krävs 
ingen stor organisation för att förvalta fastigheterna, säger Jan 
Björk.

I övrigt beskriver han den finska marknaden som ganska lik den 
svenska.

– En sak som kan vara en nackdel är att likviditeten är lägre i 
Finland, som är en mindre marknad. Vill man kunna dra sig ur 
snabbt är det ett problem, men inte för oss som är en långsiktig 
ägare.

Ränteläget är också för närvarande ännu mer gynnsamt än 
i Sverige.

– Vi har bundit det mesta på femåriga avtal och får under två 
procents ränta på det.

Grovt räknat menar Jan Björk att räntorna är 100 punkter lägre 
i Finland än i Sverige, samtidigt som yieldnivåerna är 100 punkter 
högre i Finland.

– Vi har köpt till mellan 7,5 och 9 procents yield i Finland. En 
annan skillnad mellan Finland och Sverige är också att man i Fin
land kan hitta objekt som inte är så eftertraktade till 12–13 procents 
yield, det finns ju inte i Sverige.

› Ni har vuxit snabbt och passerat fem miljarder i fastighets-
värde. Hur stora ska ni bli?

– Vi har inte satt något slutmål, men så länge vi hittar acceptabla 
investeringar kan vi växa ett tag till. Vi kommer nog att köpa mer i 
både Sverige och Finland i år, kanske för några miljarder till.

På sikt kan det bli tal om förvärv också utanför Sverige och 
Finland.

– Vi har tittat lite grann men det är inte högaktuellt just nu.
› Vilka länder?
– Norra Europa kan man säga, Norden och runt Östersjön.    

»Vi har inte satt något slut-
mål, men så länge vi hittar 
acceptabla investeringar 
kan vi växa ett tag till.«

trophi FAStiGhetS Ab

Redito bildade fastighetsbolaget 
Trophi Fastighets AB vid årsskiftet 
2012/2013. Trophi är helt inriktat på 
livsmedelsbutiker i Sverige och Fin
land. Bolaget ägs av Tredje APfonden 
och drivs av Redito. Hittills har Redito 
byggt upp en portfölj bestående av 
cirka 250 livsmedelsfastigheter på 
över 150 orter i Sverige och Finland. 
Värdet på fastighetsportföljen uppgår 
idag till cirka 5,3 miljarder kronor. 
Bolagsnamnet Trophi är taget från 
grekiskan och betyder mat.

Vi på Nordier Property Advisors arbetar 
med kvalificerad fastighetsrådgivning 
med fokus på att maximera nyttan för 
våra kunder och uppnå deras mål.

Våra specialområden är transaktioner, 
uthyrning & utveckling samt 
värdering & analys. 

Välkommen till oss på Hamngatan 15!

Nordier var rådgivare i Sveriges 
största fastighetstransaktion under 
första halvåret 2014

Pris:   6,6 miljarder kronor
Köpare:  D. Carnegie & Co
Säljare:  Ägarna till Hyresbostäder i Sverige II AB
Volym:  12 000 lägenheter



52   Fastighetssverige  ⁄⁄  3  2014

Revisorn har ordet
Jonas mauritzson & Thomas andersson  //  Deloitte

Det har framförts att branschen som 
sådan spås en skattehöjning om cirka 3,2 miljar-
der kronor och kostnaden bärs av i huvudsak 20 

koncerner, vilket i snitt blir 160 miljoner kronor 
per koncern.

Kommitténs arbete har främst syftat till att 

nå en likabehandling i användningen av eget och 
främmande kapital. I kommitténs huvudförslag 
föreslås att dagens ränteavdragsbegränsnings-
regler, som tar sin utgångspunkt i hur räntemot-
tagaren beskattas, avskaff as. I stället ska enbart 
fi nansiella kostnader få dras av mot fi nansiella 
intäkter. Negativa fi nansnetton får inte dras av 
och kan inte heller nyttjas senare år mot fi nan-
siella intäkter. Begreppen är betydligt bredare än 
räntekostnader och ränteintäkter och inbegriper 

 Efter flera års arbete har som bekant Företagsskattekommitén i juni 
2014 lämnat sitt förslag på ny företagsbeskattning i Sverige. Förslaget 
är unikt i sitt slag, globalt oprövat och har redan fått utstå kritik från 
främst fastighetsbranschen som utpekas som de som får en påtaglig 
skattehöjning. 

DraBBas HårDasT. Fastighetsbranschen drabbas hårdare än andra branscher av Företagsskattekommitténs förslag om ny företags-
beskattning. Detta eftersom branschen är mer högbelånad än många andra branscher och räntekostnaden riskerar att inte bli avdragsgill.

ny beskattning förändrar 
bolagens skattesituation

gILLar maTLagnng

Namn: Jonas Mauritzson.

Ålder: 24 år.

Titel: Associate.

År på Deloitte: Snart 
två år.

Fritid: Styrketräning, 
fotboll och matlagning.

BaskET TränarE

Namn: Thomas Anders-
son.

Ålder: 51 år.

Titel: partner.

År på Deloitte: 14 år.

Fritid: Familjen, tränare 
för barnens basketlag 
samt fritidshuset på Fårö.

Genom att skräddarsy flexibla och effektiva kravrutiner för fastighetsägare, 
förvaltare och bostadsrättsföreningar, förbättrar vi kassaflödet och ger 
er mer pengar tillbaka.

Vi är experter på fastighetsinkasso

Göteborg 031-730 76 02    |    Stockholm 08-563 054 62    |    info@juristinkasso.se    |    www.juristinkasso.se

Närmare relation. Bättre prestation.
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bland annat valutakurseffekter, skattepliktiga 
vinster och förluster på finansiella instrument, 
skattepliktiga utdelningar samt räntedelen av 
vissa hyresbetalningar. Bedömningen görs på 
koncernnivå och förslaget som sådant innebär 
även helt nya utmaningar av den redovisnings-
mässiga hanteringen avseende dessa kostnader 
och intäkter. Den effektiva bolagsskatten sänks 
från dagens 22 procent till 16,5 procent genom 
att bolagen får göra ett allmänt avdrag, så kallat 
finansieringsavdrag, om 25 procent på den skatte-
pliktiga inkomsten.

I Kommitténs alternativa förslag föreslås 
en sänkning av den nominella bolagsskattesatsen 
från nuvarande 22 procent till 18,5 procent. Da-
gens ränteavdragsbegränsningsregler ska behållas 
och därtill kompletteras med ett EBIT-system. 
Till skillnad från huvudförslaget innebär inte det 
alternativa förslaget ett fullständigt avdragsför-
bud för negativa finansnetton. Överstigande del 
får dras av med ett belopp som motsvarar högst 

20 procent av ett avdragsunderlag som utgår från 
EBIT. Ett negativt finansnetto ska till den delen 
det inte kan dras av ett beskattningsår istället 
kunna dras av ett senare beskattningsår. Sådant 
framrullat negativt finansnetto kan dock bara 
dras av till och med sjätte beskattningsåret efter 
det år kostnaderna uppkom (samt begränsning 
vid ägarförändring).

Fastighetsbranschen drabbas hårdare 
än andra branscher av kommitténs förslag 
eftersom branschen i sig finner sin finansiering 

genom främmande kapital i högre grad på vilken 
ränte kostnaden riskerar att inte bli avdragsgill. 
Vid en jämförelse med andra branscher så kan 
dock fastighetsbranschen särskilt glädjas av 
vissa nuvarande skatteregler, såsom till exempel 
reglerna om underprisöverlåtelser och regler om 
näringsbetingade andelar som möjliggör så kall-
lad paketering där en fastighet innan försäljning 
överförs till ett dotterbolag till bokfört värde var-
efter bolaget sedan kan avyttras skattefritt. Dessa 
regler ändras inte genom kommitténs förslag. 

Att fastighetsbranschen drabbas hårdare 
än andra branscher av förslaget framgår ovan. 
Kommittén föreslår även att inrullade underskott 
halveras den 1 januari 2016, något som är väldigt 
kontroversiellt och kan starkt ifrågasättas ur en 
legalitetssynvinkel. Reglerna föreslås träda i kraft 
1 januari 2016 – dessförinnan ska förslaget ut på 
en remissrunda – samt ett riksdagsval genom-
föras – varför det fortfarande återstår att se hur 
lagstiftningen slutligen tar sin form.  

»I kommitténs huvud- 
förslag föreslås att dagens 
ränte avdragsbegränsnings- 

regler avskaffas.«

DELOITTE

Deloitte är ett av världens ledande revisions- och konsult-
nätverk med cirka 1 200 medarbetare i Sverige och cirka 
170 000 globalt. Sedan 1999 har Deloitte en branschgrupp 
för fastigheter, Real Estate Group, som stöttar och vidare-
utvecklar sina klienters idéer och visioner. I gruppen finns 
några av landets främsta experter inom revision, skatt och 
finansiella tjänster. Man arbetar med analys, strukturering, 
finansiering och transaktioner i såväl nationella som interna-
tionella projekt.

Fastigheter
finnes!
Lantmännen Fastigheter AB är ett av Sveriges större 
fastighetsbolag med cirka 150 fastigheter på 80 orter. 
Fastigheterna motsvarar en sammanlagd lokalyta på 
cirka 1 200 000 kvm. Fastigheterna är kommersiella 
lokaler som kontor, butiker, produktionslokaler, 
verkstäder och lager.
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Tätt inpå // Anette Frumerie

 v
i träffas på caféet Vetekatten på 
Kungsgatan i Stockholm en varm 
och solig junimåndag, bara ett par 
dagar efter att Anette Frumerie ringt 
in Besqab på Stockholmsbörsen. 

Hon berättar om sin passion för bostäder, om 
sin trygga uppväxt i Tyresö och hur hon gått i sin 
pappa byggnadsingenjörens fotspår.

Anette Frumerie beskriver sig som en 45-årig 
trebarnsmor med ett brinnande engagemang 
för bostäder, en stor portion nyfikenhet och 
handlingskraft och – en smula alldaglig. Det 
sistnämnda tolkar vi som att hon också besitter 
en stor portion ödmjukhet.

Hennes väg in i fastighetsbranschen gick 
via ett stort intresse för siffror och fysik. Och 
hennes pappa som var byggnadsingenjör (mark-
platschef ) på Bergendahl och Höckert, ett 
projektledningsbolag som köptes upp av JM, var 
också en stor inspirationskälla.

– Jag har alltid gillat siffror och varit duktig 

på matte och fysik. Så när det var dags att välja 
gymnasium valde jag fyraårig teknisk linje på 
Åsö Gymnasium. 

– Sedan har jag även alltid varit väldigt intres-
serad av samhällsbyggnad så efter gymnasiet 
blev det KTH där jag läste till väg- och vatten-
ingenjör. När jag gick ut 1991 gick ju luften 
ur branschen helt i samband med kraschen så 
det var inte helt enkelt att skaffa ett jobb. Men 
till slut fick jag börja på JM som hade tomma 
lägenheter som jag skulle försöka sälja. Jag tyckte 
det var ett jätteroligt arbete och det gick väldigt 
bra. Så jag byggde på med en fastighetsmäklar-
utbildning. Jag trivdes fantastiskt bra på JM och 

det blev totalt 17 år på företaget. I slutet satt jag 
i koncernledningen och var tillsammans med 
Zdravko Markovski chef för JM i Stockholm. 
Under den här perioden fick jag en hel del för-
frågningar om andra jobb, men jag svarade alltid 
nej. Tills Skanska 2010 frågade om jag ville bli 
vd för Skanska Bostadsutveckling i Norden. Jag 
kunde inte motstå utmaningen att jobba i ett så 
stort företag. Uppdraget innefattade hårt arbete 
med stort lönsamhetsfokus i Skanskas nordiska 
bolag. Dessutom fick jag möjlig heten att studera 
bostadsutveckling i bland annat USA. 

– Det var en väldigt lärorik period. Efter två 
år kände jag dock att jag längtade tillbaka till att 
jobba med bostäder på hemmaplan. Lämpligt 
nog fick jag 2012 frågan om att ta över vd-posten 
på Besqab, som dessutom satsade på en börs-
notering, vilket ju var en extra krydda. Och här 
är jag nu.

› Hur har vägen fram till börsnoteringen varit 
tycker du?

– Det har varit en väldigt lärorik och intensiv 

Kämpatakter 
ska lyfta Besqab till nya höjder

Efter 17 år på JM och två på Skanska ägnade hon 18 månader åt att 
ta Besqab till börsen. Trots en hård arbetsbelastning är den nyblivna 
börs-vd:n Anette Frumerie mer entusiastisk och energisk än någon-

sin tidigare – nu ska byggtakten för Besqab fördubblas.  Text: Eddie Ekberg

        För mig har det 
aldrig funnits något 
annat än bygg.«

LöpsTark kämpE. Anette Frumerie har 
sprungit Lidingöloppet och tränar på gym flera 

gånger i veckan. Och så rattar hon börsnoterade 
Besqab. Kämpatakterna kommer från mamma 
och mormor, starka kvinnor som lärt henne att 
man alltid ska göra sitt bästa och aldrig ge upp.

B
Il

D
: D

A
v

ID
 S

c
h

M
ID

T/p
Ix

p
R

o
v

ID
E

R



58   Fastighetssverige  ⁄⁄  3  2014 3  2014  ⁄⁄  Fastighetssverige   59

Tätt inpå // Anette Frumerie

resa som tagit ett och ett halvt år. Det har liksom 
varit som ett stort projekt med ett tydligt mål. 
För Besqab som bolag innebär dock börsnote-
ringen inga dramatiska förändringar, det var och 
är ett mycket välskött bolag som har jobbat börs-
mässigt länge. Dessutom har noteringsprocessen 
utvecklat Besqab som bolag ytterligare.

› Hur ofta kollar du kursen?
– Så ofta som det behövs. Det blev väl extra 

mycket på noteringsdagen då den gick upp 15 
procent.

› Vilken blir skillnaden för dig nu när du 
 rattar ett börsbolag?

– När det gäller det aff ärsmässiga är det 
knappt någon skillnad alls, vi ska fortsätta att 
göra det vi gjort framgångsrikt även i fortsätt-
ningen. Däremot blir det lite annorlunda när det 
gäller information till media och rapportering. 
För mig känns det som att jag ingår i ett fan-
tastiskt team där bland annat ledningsgrup-
pen på Besqab består av människor som gör 
mitt arbete enklare varje dag.

› Är det ett personligt mål du uppnått nu när 
du är börs-vd?

– Nej, jag ser det inte så. Mitt engagemang i 
Besqab är långsiktigt och noteringen är en mil-
stolpe och ett delmål på den här resan. Nu ska vi 
fortsätta att utvecklas och växa.

› Kan du beskriva Besqabs strategi den när-
maste tiden?

– Dels ska vi göra Besqab mera känt, och det 
är en av själva anledningarna bakom noteringen. 
Vårt mål är att man ska tänka Besqab när man 
tänker på högkvalitativa nyproducerade bostäder i 
Stockholm och Uppsala. Produktionsmässigt ska 
vi öka takten på byggstarter framöver, det fi nns 
mycket mark att köpa inom vårt område. Vår 
plan är att de närmaste två åren fördubbla antalet 
byggstarter från 200 till 400 per år. Fast samtidigt 
har vi inte bråttom, det är viktigt att det blir rätt.

› Kan Besqab komma att expandera till andra 
orter än Stockholm och Uppsala?

– Nej det har vi inga planer på i alla fall. Där-
emot ska vi ta marknadsandelar här.

Tre röster om 
Anette Frumerie

1
gunnar Lindberg
Aktieförvaltare på Alfred Berg, 
förvaltare av länsförsäkringars 
fastig hetsfonder och styrelse-
ledamot i Besqab.

– Hon förenar ett positivt ledarskap med djup 
branschkunskap. Hon har en mycket bra erfaren-
hetsbakgrund från sitt tidigare yrkesliv. Dessutom 
sprider hon en arbetsglädje som är entusiasmeran-
de för både personal och oss kollegor i styrelsen.
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»Anette är tydlig, driftig 
och engagerad.«

2

– Anette är tydlig, driftig och engagerad. Hon 
är också väldigt eff ektiv men samtidigt oerhört 
omtänksam och lyssnande. Och så har hon en härlig 
humor vilket har varit ett verktyg i intensiva perio-
der, särskilt inför noteringen.

rebecca Prytz
Kommunikationschef på Besqab.
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»Hon kan det här med 
bostäder.«

Zdravko Markovski
Tidigare kollega på JM.

3

– Anette är en väldigt energisk och positiv person. 
Hon kan det här med bostäder och har ett väl ut-
vecklat kundperspektiv eftersom hon kommer från 
försäljningssidan och även har en mäklarexamen. 
Hon är en väldigt trevlig person att jobba med, man 
har alltid kul även under utmanande stunder. 
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»Jag föredrar att titta framåt och inte bakåt.«

mEnTOr

Namn: Anette Frumerie. 

Ålder: 45 år.

Familj: Man och tre barn.

Uppväxt i: Tyresö, strax utanför Stockholm.

Bor: hus på lidingö.

Bil: Audi.

Studier: Fyra år på Åsö Tekniska gymnasium, civilingenjör 
väg och vatten på KTh, civilingenjörsprogrammet på 
handels högskolan och fastighetsmäklarutbildning. 

Karriär i korthet: 17 år på JM, bland annat medlem i 
 koncernledningen, två år som vd på Skanska Bostads-
utveckling i Norden och sedan november 2012 vd för 
Besqab.

Läser: Romaner.

Ser på tv: ”Extremt lite, men nyheter ibland.”

Övriga uppdrag: Styrelseledamot 
i Bofrämjandet, mentor åt flera 

yngre branschkollegor.

Bonus: Är duktig på 
handarbete 

såsom att 
sticka, virka 

och brodera.

LOJaL. Med 17 år på 
JM kan Besqabs vd Anette 
Frumerie med fog beskri-
vas som en lojal person. 
Hon är gärna kvar länge på 
nynoterade Besqab: ”Resan 
har bara börjat”, säger hon. 
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› Besqab beskrivs ibland som ett JM i miniatyr 
– stämmer det? 

– Nja, det vet jag inte. Men det fi nns många 
kopplingar, till exempel så var Besqabs grundare 
Isidor Andersson tidigare vice vd på JM.

› Om du hade varit tvungen att välja ett annat 
yrke – vad hade du valt då?

– Det går inte, för mig har det aldrig funnits 
något annat än bygg. Jag har aldrig tänkt tanken 
att byta till någon annan bransch. Jag funkar inte 
så, jag är nog ganska enkelspårig.

› Har du något annat drömjobb i branschen 
då?

– Nej, inte det heller. Jag är helt fokuserad på 
Besqab och det här tar all min tid.

› Hur länge blir du kvar som vd på Besqab?
– Länge hoppas jag. Jag är nog ganska lojal 

och jag trivs väldigt bra på Besqab och kan inte 
tänka mig något bättre.

› Får du ofta förfrågningar om andra jobb eller 
uppdrag?

– Det händer men det är inget jag refl ekterar 
över.

› Tuff aste utmaningen i ditt yrkesliv?

– Det var när jag var aff ärsområdeschef för 
Stockholm på JM 2008 i början av kraschen och 
jag blev tvungen att säga upp 100 anställda. Det 
kändes jättehemskt. Men sedan återanställde vi 
många av dem igen när situationen blev bättre.

› Och det roligaste ögonblicket?
– Det var nu i torsdags när jag ringde i börs-

klockan och Besqab noterades. Jag blir inte 
nervös ofta men när jag vaknade den morgonen 
pirrade det rejält i magen.

› Har du någon förebild i branschen?
– Nej, ingen specifi k men man har ju snappat 

upp en hel del från många olika kloka personer.
› Investerar du själv i fastigheter?
– Nej, inte mer än i mina privata boenden och 

i Besqab-aktier.
› Vad gör dig till en bra ledare?
– Oj, svår fråga. Men jag tror jag är lyssnande, 

tydligt och engagerad. Jag tror att jag är ganska 
bra på att ge mina medarbetare stor frihet att fatta 
egna beslut och att våga misslyckas. Är man rädd 
för att misslyckas vågar man inte ta några initiativ.

› Vad är viktigt att tänka på för en sund ut-
veckling av fastighetsmarknaden?

– Att det måste bli enklare att bygga fl er 
bostäder. Det tar för lång tid i dag. Vi behöver 
modiga politiker som vågar satsa på entreprenö-
rernas planer. 

› Hur mycket jobbar du?
– Jag räknar inte timmar, jag jobbar så mycket 

som det behövs. Och jag är alltid tillgänglig, det 
vore hemskt om det hände något viktigt i bolaget 
och jag inte var en av de första som kände till det. 

› Blir det mer jobb nu som börs-vd?
– Periodvis kan det nog bli det, men det får 

tiden utvisa.

Tio snabba frågor
1. Vad gör dig förbannad? »Bilköer, då svär jag.«

2. Du får 100 miljoner kronor och måste 
placera dem på stubinen, vad gör du? »Ringer 
Gunnar lindberg på Alfred Berg, han sitter 
också i Besqabs styrelse. han är väldigt klok och 
hade kunnat ge mig bra råd om var jag skulle 
placera.«

3. Vilken är din största extravagans? 
»Sjalar, jag har många olika.«

4. Tror du på Gud? »Ja.«

5. Vilken är din favoritpryl? 
»Mobil telefonen, och en app som 
heter Whats app som underlättar för 
mig att hålla kontakt med folk.«

6. Beskriv dig själv med tre ord, som fångar 
både yrkeskvinnan och privatpersonen 
Anette Frumerie? »Nyfiken, målinriktad och 
glad.«

7. Vilket är ditt bästa privata köp? »Min 
bostad.«

8. Vilket är ditt sämsta privata 
köp? »Ett par skor som var snygga 
men obekväma och som jag aldrig 

använde.«

9. Ger du pengar till tiggare på 
 gatan? »Inte ofta, men jag köper Situa-
tion Stockholm.«

10. Har du några tatueringar? »Nej.«

»Jag har alltid gillat siff ror och varit duktig 
på matte och fysik.«
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BörsrIngnIng. I somras ringde Anette Frumerie in 
 Besqab på börsen. Samma dag steg aktien med 15 procent.
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”
vad ligger bakom en lyckad affär?

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

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

Jessica Karlsson, advokat, Fastighetsgruppen

Affärsjurister som gör det  
lättare att komma överens
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arBETssam. Anette Frumerie räknar inte timmarna, hon jobbar så mycket som det behövs. ”Det vore hemskt om det hände 
något viktigt i bolaget och jag inte var en av de första som kände till det”, säger hon.

Tätt inpå // Anette Frumerie

› Hur håller du dig i form?
– Jag tycker om att jogga och har till exempel 

sprungit Lidingöloppet två gånger och ger mig 
ut i löpspåret ett par gånger i veckan. Sedan så 
har vi ett gym alldeles bredvid kontoret som 
jag går till ett par gånger per vecka. Jag behöver 
träna för att må bra.

› Vad gör du när du inte jobbar?
– Det blir mycket fokus på familjen och 

vänner. Vi har ju tre barn från 9 till 18 år, så rätt 
mycket kretsar kring deras aktiviteter; det är allt 
från övningskörning till konståkning, simning, 
tennis och fotboll.

› Vilken är din livsfi losofi ?
– Den klassiska; behandla andra så som du vill 

bli behandlad själv.
› Vad vet folk inte om dig?
– Oj, jag vet inte – jag är nog inte så spän-

nande utan ganska alldaglig. Jag tycker om att 
baka och är ganska bra på det. Jag älskar doften 
av nybakat, det känns tryggt.

› Vilken talang skulle du vilja ha?
– Jag skulle vilja vara musikalisk och kunna 

spela något instrument riktigt bra.
› Vilken är din drömresa?
– En av mina bästa vänner bor i Kina, det 

skulle vara väldigt kul att åka och hälsa på henne. 
Det kan nog bli så snart.

› När grät du senast?
– Det var nu i helgen när jag hackade lök.
› Om du dog och blev pånyttfödd, som vem 

skulle du då helst återkomma?
– Mig själv, jag trivs väldigt bra med mitt liv.
› Vad är du mest stolt över?
– Mina tre barn.
› Vad hos dig själv tycker du minst om?
– Att jag har för lite tålamod, men det är 

något jag jobbar med.
› Är du fåfäng?
– Nja, det tycker jag nog inte.
› Vilken är den tuff aste utmaningen eller 

prövningen du ställts inför i ditt liv?
– Det var nog när jag bestämde att jag skulle 

springa Lidingöloppet första gången. Jag hade 
bestämt mig för att springa på mindre än 3 tim-
mar och 30 minuter.

› Klarade du det?
– Ja, det gjorde jag.
› Man skulle kunna beskriva dig som en 

kämpe, håller du med?
– Jo, kanske. Jag ger nog inte upp i första 

taget. Jag tror att jag fått det av min mamma och 
mormor, de har lärt mig att man alltid ska göra 
sitt allra bästa och aldrig ge upp. 

› Vad är du rädd för?
– Att det ska hända barnen något hemskt.
› Ditt hem brinner – vad lämnar du kvar?
– Allt utom familjen.
› Om du fi ck ha något i ditt liv ogjort, vad 

skulle det i så fall vara?
– Ingenting, jag ångrar ingenting. Allt det 

jag gjort har tagit mig hit där jag är i dag. Jag 
föredrar att titta framåt och inte bakåt.

› Vad ska du göra när du lägger av i fastighets-
branschen?

– Det har jag inte tänkt på, det är ju ganska 
lång tid kvar.  

25 år I år

Besqab bildades 1989 av Isidor Andersson som tidigare 
varit vice vd på JM. Bolaget har cirka 70 anställda och har 
huvudkontor i Täby och lokalkontor i Uppsala. I januari 2011 
valde Isidor Andersson att efter drygt 20 år sälja samtliga 
sina aktier i bolaget. 

I dag är den största aktieägaren familjen Nordström. 
B esqab noterades den 12 juni i år. Bolaget fyller 25 år i år 
och har byggt mer än 5 000 bostäder i Stockholm och 
Uppsala. planen är att byggtakten ska fördubblas de när-
maste två åren – från 200 till 400 bostäder per år. 

Namnet Besqab betyder Beställd kvalitet.

BIlD: DAvID SchMIDT/pIxpRovIDER

Vi är fastighetsbolaget som utvecklar 
morgondagens mötesplatser

Vill du veta mer om Brostadens lokaler och hållbara energilösningar är 
du välkommen att kontakta oss, tel. 08-602 33 00, brostaden.se
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saTsar UTanFör sTOrsTäDErna. David Dahlgrens Amasten har nästan tredubblat sitt fastighetsvärde och fått in Balder 
som tioprocentig ägare. Ambitionen är fortsatt expansion inom bostads segmentet utanför storstadsregionerna. 

Karriär // David Dahlgren

Han tillträdde den 27 maj, då han tog över vd-posten efter 
bolagets grundare Th omas Melin, som numera inte längre arbetar 
operativt i bolaget (fast han kvarstår som styrelseledamot och är 
fortfarande bolagets största ägare).

– Det har varit en spännande och händelserik inledningsperiod. 
Det har varit stort fokus på att genomföra nyemissionen som låg 
till grund för förvärvet och sedan tillträdde vi de nya fastig heterna 
den sista juni, säger David Dahlgren.

› Har ni fått ordning på förvaltningsorganisationen än?
– Ja, det har gått bra. I Finspång följde personalen från Balder 

med, i Karlskoga har de gamla ägarna fortfarande hand om för-
valtningen under en övergångsperiod och i förvärvet från Th omas 
Melin sköttes förvaltningen redan av Amastens systerbolag i 
Helsingborg som nu integreras i Amasten.

Kursmässigt har det dock inte gått bra för Amasten. Från 
emissionskursen på 3,00 kronor har kursen sjunkit en hel del.

– Det är naturligtvis tråkigt, jag tecknade själv aktier i emis-
sionen, och har köpt fl er nu efteråt, vilket också övriga i lednings-
gruppen har gjort. Nu presenterade vi ett substansvärde i samband 
med halvårsrapporten på 3,41 kronor, vilket innebär att aktien 
handlas med en rabatt på 20–25 procent. Förhoppningen är natur-
ligtvis att rabatten ska minska, jag hoppas att vi framöver kan visa 
att vi kan skapa ett bolag med en bra lönsamhet. 

› De som tecknade fi ck så många stamaktier de önskade, i 
motsats till vid andra noteringar bland fastighetsbolag på sistone. 
Man kan tänka sig att en del småsparare kanske tecknade sig för 
ett större antal aktier än de egentligen hade räknat med att få, och 
därför skapades ett säljtryck?

– Det kan man tänka sig i fallet med stam aktierna, men jag vill 
inte spekulera i det. Dock var preferensaktien övertecknad mer än 
tre gånger. 

› Man kan också tänka sig att förtroendet för bolaget varit 
ganska lågt med tanke på att aktiekursen har sjunkit från ungefär 
nio kronor sedan bolaget noterades?

– Det kan man inte utesluta. Aktieägarna som har varit med 
sedan Morphic-tiden är naturligtvis inte överlyckliga över kurs-
utvecklingen. Samtidigt är Amasten ett helt annat bolag nu än 
bara för några månader sedan. Jag själv har varit med sedan års-
skiftet och i samband med förvärvet fi ck vi in en ny styrelse med 
Rickard Backlund som ordförande och Christian Hahne som 
ledamot.

› Christian Hahne representerar Balder, som i aff ären delvis fi ck 
betalt i aktier och som nu äger tio procent av bolaget och är näst 
största ägare. Vad betyder det att ha Balder med som ägare?

– Det är bra för bolaget. Marknaden har stort förtroende för 
Balder och de ser långsiktigt på ägandet, vilket understryks av att 
de nu har en representant i styrelsen. Vi har även fått in andra 

starka långsiktiga ägare, som bland andra Öresund och Länsför-
säkringars fastighetsfond.

Amastens ambition är att växa, i en första etapp från dagens 
cirka 1,2 miljarder till ett fastig hetsvärde om cirka två miljarder 
kronor.

– Samtidigt fi nns det en gammal tumregel som säger att ett 
börsnoterat fastighetsbolag bör ha ett fastighetsvärde om cirka fyra 
miljarder kronor för att kunna rationalisera overheadkostnader, ha 
en eff ektiv förvaltningsorganisation och nå bra nyckeltal. Så jag 
har väl en inre kompass som pekar åt det hållet.

Amastens aff ärsidé är att växa på mindre orter, med högre 
direktavkastning – marknader där de övriga börsnoterade bolagen 
inte konkurrerar.

› Hur ser du på urbaniseringen och vakans riskerna på de 
 mindre orterna?

– Vi ser att även i kommuner med minskande befolkning fi nns 
det en urbanisering så tillvida att folk fl yttar till centralorterna. 
Det är oftast de små byarna utanför centralorten som tappar invå-
nare. Folk fl yttar in till centralorten Sollefteå även om kommunen 
som helhet har haft en minskning i befolkningen på en procent de 
senaste tio åren.

– Amasten köpte sitt bestånd i Sollefteå 2011 på exekutiv auk-
tion. Då var 130 av 166 lägenheter tomma. I dag har vi en vakans-
grad på åtta procent och den minskar stadigt. I år har vi kunnat 
komma överens med Hyresgästföreningen om en hyreshöjning på 
sex procent för det inne varande året efter en bruksvärdesprövning, 

”Ett helt annat bolag nu”
 I ett svep nästan tredubblades First North-noterade Amastens fastig hetsvärde 

i somras när bolaget köpte fastigheter för 845 miljoner kronor.
 I samband med de aff ärerna byttes stora delar av styrelsen och ledningen ut.
 – Amasten är ett helt annat bolag nu än för bara några månader sedan, säger 
den nytillträdde vd:n David Dahlgren.  Text: Nicklas Tollesson  ⁄⁄  Bild: pixprovider

BYTTE LöpnIng 
mOT BOXnIng

Namn: David Dahlgren.

Ålder: 41 år.

Bor: Stockholms innerstad.

Familj: Fru och en treårig 
dotter.

Bakgrund: Är ekonom i botten. 
Började på slutet av 90-talet 
på dåvarande hagströmer & 
Qviberg. Gick över till Aberdeen 
2003. Blev Norden-vd på 
Kenmore 2006, stannade kvar 
på bolaget – som senare köptes 
upp av Tamar – tills de sista fast-
igheterna var sålda 2013. vice 
vd på Amasten från 1 januari, vd 
sedan maj.

Fritidsintressen: ”Familjen och 
thaiboxning. Jag började för ett 
år sedan, när jag fick problem 

med höften och inte kunde 
fortsätta springa. Det låter 

kanske lite konstigt, men 
thaiboxning fungerar 
faktiskt bra trots höften.”

Ser på tv: ”Nyheter, 
history channel och 
ultimate fighting.”

Läser: ”Senast peter Eng-
lunds fantastiska bok om 

poltava. Just nu Malcolm 
Gladwells outliers.”

Kör: volkswagen passat 
Alltrack.

»Det har varit en 
spännande och 
händelserik in-
ledningsperiod.«
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Karriär // David Dahlgren

Andra på nya poster i fastighetsbranschen
STEFAN CARLSSON
Vd, Concent

Stefan carlsson blir ny vd för 
fastighetsutvecklingsbolaget 
concent. han efterträder Ulrik 
Bergmark och kommer närmast 
från Swedbank, där han har varit 
chef för enheten Stora företag 

och institutioner. Stefan carlsson har sedan årsskiftet 
suttit i concents styrelse.

CHRIS ÖSTERLUND
Ekonomi- och finanschef, Sabo

chris Österlund blir vid års-
skiftet ekonomi- och finanschef 
på Sabo. hon efterträder där 
Sophia Mattsson-linnala som 
har gått vidare till vd-posten på 
huge i huddinge.

Österlund är i dag vd för Stiftelsen Stockholms 
Studentbostäder, och har tidigare varit vd för Nynäs-
hamnsbostäder. hon har även varit ekonomichef på 
Botkyrkabyggen samt ekonomichef och administra-
tiv chef på Sollentunahem.

MAGNUS MELIN
Jurist, Fastighetsmäklarför-
bundet

FMF har rekryterat Magnus 
Melin, en av Sveriges främsta 
experter inom mäklar rätt. han 
är bland annat författare till 
 kommentaren av Fastighets-

mäklar lagen och kommer närmast från Mäklarsam-
fundet.

MARIE LINDER
Förbundsordförande, 
 Hyresgästföreningen

Marie linder är ny förbundsord-
förande i hyresgästföreningen, 
där hon efterträder Barbro 
Engman. hon har varit aktiv i 
hyresgästföreningen i över 20 

år och har de senaste fyra åren varit ordförande 
i sin lokala hyresgästförening i Tyresö. hon sitter 
dessutom i hyresgästföreningens förbundsstyrelse 
sedan två år tillbaka. hon kommer närmast från 
posten som kommunikationschef på lo.

OLA ORSMARK
Vd, Briggen

I början av oktober tillträder 
ola orsmark som ny vd på 
castellumbolaget Briggen. 
han kommer närmast från 
Jernhusen, där han i drygt åtta 
år varit chef för aff ärsområde 

Stationer. I början av året slutade Briggens förre vd 
Gunnar Östenson. Eklandias vd Tage christoff ersson 
är tillförordnad vd i mellan perioden.

KICKI BJÖRKLUND
Vd, Bostadsbolaget i Göteborg

Kicki Björklund har utsetts till ny 
vd för Bostadsbolaget i Göte-
borg. hon kommer närmast från 
Sigtunahem där hon har varit vd 
i fem år. hon var dessförinnan 
chef för aff ärsområde Bostäder 

på John Mattsson Fastighets AB. hon tillträder 
senast vid årsskiftet.
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som en konsekvens av de förbättringar Amasten gjort i beståndet.
En del i det nya Amasten är att bolaget inte längre styrs från 

Helsingborg. David Dahlgren och den nyrekryterade förvaltnings-
chefen Olof Johnson sitter i Stockholm.

– Vi har hittills två personer i Stockholm och tre i Helsingborg 
och en del personal ute i orterna där vi äger fastigheter. Det fung-
erar bra och jag är sedan tidigare van vid att arbeta på liknande 
sätt.

David Dahlgren var i sju år Norden-vd för Kenmore, som 
2010 köptes av Tavistock-ägda Tamar.

Kenmore köpte fastigheter i Norden – från Storbritannien – för 
fyra miljarder kronor innan David Dahlgren anställdes 2006 för att 
bygga upp verksamheten på plats.

– Sedan fortsatte vi att köpa och hade som mest fastigheter för 
cirka 6,5 miljarder kronor i Norden.

– På sommaren 2007 började ju börserna skaka och vi såg hur 
det smittade av sig på den brittiska fastighetsmarknaden. Vi bör-

jade ana vad som var på gång, så vi sålde för ungefär tre miljarder 
kronor under 2008.

Sedan dess har hela fastighetsbeståndet i Norden sålts – de sista 
under 2013.

– Under 2011, efter att Tavistock hade köpt Kenmore, 
inleddes en ny satsning på Norden, och vi tittade på en hel del ob-
jekt, men ägaren, Joe Lewis, som nu nästan är 80 år, bestämde sig i 
slutet av 2012 för att konsolidera sitt spridda ägande, och valde då 
att inte prioritera fastig heter i Norden, så istället blev det en exit.

– Jag var med och sålde de sista fastigheterna och släckte lyset 
förra året. Sammantaget blev det en bra resa för investerarna, cirka 
tolv procents årlig avkastning på eget kapital.

› Hur kom du sedan i kontakt med Amasten?
– Vi träff ades mer eller mindre av en slump. Men samtidigt 

hade jag långt gångna planer på att starta en egen verksamhet och 
mina idéer låg ganska nära Amastens aff ärsidé. Så vi passade bra 
ihop.  

Klövern växer

Lokaler med närhet och engagemang

Globen blir en egen enhet
Vi bygger nu upp en egen heltäckande organisation 
i Globen City. Det möjliggör att vi kan ge våra hyres-

gäster bästa service och även att vi kan ta en aktiv 
roll i utvecklingen av Söderstaden.

Framtidens kontor
Just nu skapar vi nya effektiva lokaler åt bland annat 

Länsstyrelsen i Uppsala, Tele2 i Kista och  
Transportstyrelsen i Örebro. Låt oss gemensamt  

förverkliga även dina planer på nya funktionella lokaler.

Rutger Arnhult 
VD Klövern

Klövern växer i Stockholm
Efter förvärvet av Globen City svarar Region Stockholm 

för nästan hälften av Klöverns fastighetsbestånd. 
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livets goda // Ubåt

 F
öretaget är inriktat på att erbjuda 
 exklusiva upplevelser, gärna sådana 
som man inte hittar någon annan-
stans.

– Sedan tidigare är vi starka inom 
fl ygupplevelser, vi kan erbjuda möjligheten att 
köra tåg, och lastbil och så vidare. Upplevelser 

på havet handlar ofta om ribbåtar, men vi ville 
utveckla detta, och därför tog vi chansen när vi 
fi ck möjligheten att köpa den här ubåten, berät-
tar Fredrik Lemmel.

Ubåten – av årsmodell 2006 – är en prototyp 
som utvecklades för militärt bruk.

– Meningen var att det svenska försvaret 

skulle köpa ett antal sådana här, men av olika 
anledningar blev det inte så, och den här ubåten 
blev stående på land i några år. Vi har nu kon-
verterat den till att användas för civilt bruk, vi 
har till exempel tagit bort en del trycktankar och 
dyktankar för att utrymmet ska bli lite större. Vi 
tar i dag max tre passagerare plus kaptenen.

Äventyr 
under ytan

Utan bra kontakter har det tidigare varit minst sagt svårt att 
få ta en tur med en ubåt – men sedan i somras kan vem som 
helst boka ett ubåtsäventyr med utgångspunkt från vackra 

Djurönäset i Stockholms skärgård.
– Det är helt klart en häftig känsla att dyka ner under ytan, och 

det är inte många som har fått möjlighet att göra det, säger Fredrik 
Lemmel, vd på Upplevelsepresent.se.  Text: Nicklas Tollesson  ⁄⁄  Bild: pixprovider

 Fredrik Lemmel.

hogia.se/fastighetssystem

Hogia Fastighetssystem AB
 

Med personlig erfarenhet från branschen tillhandahåller vi 
kompetenta medarbetare som enbart jobbar mot din 
bransch – allt för att stödja dina särskilda behov
och önskemål.

Hogia är en leverantör för hela 
din fastighetsadministration. 

Hogia kan fastigheter! 

Vi erbjuder våra kunder ett komplett systemstöd 
för fastighetsbranschen.

Vill du veta mer, kontakta
Marie Stigfjord
Tel. 0303-667 32
Mobil: 070-576 66 67
marie.stigfjord@hogia.se
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Upplevelsepresent.se började med sina ubåtsturer 
i juli och gensvaret har hittills varit överväldi-
gande. 

– Det har varit väldigt god beläggning, folk 
tycker att det är spännande. Det fi nns, vad jag 
vet i alla fall, inga andra ubåtar som används 
kommersiellt i hela norra Europa. Det är en unik 
upplevelse.

Ubåten har sex små fönster, vattnet i Stock-
holms skärgård är långt ifrån kristallklart, men 
en och annan fi sk kan man få syn på.

– Ubåten är byggd för att kunna gå ner till 

200 meters djup, men vi brukar nöja oss med att 
gå ner till 15 meters djup. Längre ner är det för 
mörkt, där ser man ingenting utan strålkastare. 
15 meter är lagom – när det är sandbotten, vilket 
det till stor del är utanför Djurönäset, refl ekterar 
bottnen solljuset så att det blir ljusare, man kan 
följa bottenstrukturerna naturligt ljussatta. Det 
är intressant.

Ubåten går på diesel i ytläge och på el i 
undervattensläge, vilket innebär att färden är i 
det närmaste helt tyst. På avstånd kan man höra 
motorerna från fartyg långt bort.

– I första hand handlar det här om känslan 
av att man faktiskt åker ubåt, känslan när man 
dyker ner under ytan är verkligen häftig.

Upplevelsepresent säljer fl era olika ubåtspaket, 
från en kostnadseff ektiv tur med cirka tio minu-
ters dyktid, till paketet ”Ubåtskapten för en dag”.

– Då håller vi på i runt tre timmar, varav minst 
en timme är under vattenytan. Då får du bland 
anat styra ubåten själv, och du får en kortare 
grundutbildning i hur en ubåt fungerar och i stor 
utsträckning själv bestämma vilka avancerade 
manövrar som skall genomföras.  

»Det finns, vad jag vet i alla fall, inga andra ubåtar som används 
kommersiellt i hela norra Europa. Det är en unik upplevelse.«

livets goda // Ubåt

Vi på Billes tror på det tryckta budskapet. Och det digitala. Därför har vi satsat stort 

på att allt du behöver ska finnas samlat under ett tak. Behöver du en 64-sidig 

på 30 språk, med omslag i partiell lack och distribution över hela världen? 

Eller nya  levererade till kontoret imorgon? Ska du pryda hela norden 

med en effektfull Vill du nyinviga företaget med           eller saknas det bara 

en  i din butik? Du kanske vill skicka din års redovisning som en praktisk 

Utmana oss gärna, kan lova att ingenting är omöjligt när det gäller sånt som 

bygger på pixlar och punkter. Och allt där emellan.

MARKNADENS  
BREDASTE  
ERBJUDANDE! 

du en 64-sidig 

bygger på pixlar och punkter. Och allt där emellan.

en  i din butik? Du kanske vill skicka din års

? Ska du pryda hela norden 

ill du nyinviga företaget med           eller saknas det bara 

en  i din butik? Du kanske vill skicka din års

på 30 språk, med omslag i partiell lack och distribution över h

Eller nya  levererade till kontoret imorgon

med en effektfull

Vill du veta mer om marknadens bredaste erbjudande 

gå in på www.billes.se eller ring 031-86 55 00.
Billes Tryckeri ab

Billes_Fastighetssverige_3-2014_240x285.indd   1 2014-08-28   11:32



72   Fastighetssverige  ⁄⁄  3  2014

 monica von schmalensee  //  White

Arkitektkommentaren

I juni utsåg regeringen Malmös stadsbyggnadsdirektör 
Christer Larsson till utredare av en ny arkitekturpolitik. Det skedde 
samtidigt som jag själv hade förmånen att studera samspelet mellan 
arkitektur och politik på Biennalen i Venedig – en upplevelse som 
stärkte min övertygelse om att dessa storheter hör ihop.

Jag reste till Venedig av fl era skäl. Dels för att White ställde ut 
två av våra mest intressanta projekt – Kiruna respektive New York 
– dels för att vi medverkade i intressanta samtal på temat ”Cities 
and productivity”. Men mest var jag på plats för att bli inspirerad 
av tendenser inom arkitektur och stadsbyggnad.

Biennalen pågår under sex månader (23 november är sista 
dagen) och är extremt givande. Årets curator Rem Koolhaas, en av 
vår tids mest tongivande arkitekter, grundare av OMA och profes-
sor vid Harvard, har förvandlat biennalen till ett forskningsprojekt 
med tusentals medverkande, som alla bidrar med perspektiv på 
både samtiden och historien. Tidslinjer, diagram, informations-
grafi k och uppräkningar presenterar information på ett tillgängligt 
sätt som stimulerar tanken.

Koolhaas viktigaste budskap – som jag uppfattade det – löd: död 
åt stjärnarkitekten, leve arkitekturen! 

Biennalens tema var ”Fundamentals - Absorbing Modernity 
1914–2014”. Kolhaas ambitiösa och pedagogiska disposition blev 
till ett viktigt samtida dokument med uppmaningen att lyfta fram 
arkitekturens beståndsdelar och vårda dem, snarare än att glorifi era 

arkitektur och politik hör ihop
 Whites vd Monica von Schmalensee har 

varit på Biennalen i venedig och drar bland 
annat slutsatsen att arkitekter måste förstå 
politiken och våga agera i den.

TJEJvasan 
TrE år

Namn: Monica 
von Schmalen-
see. 

Yrke: Arkitekt 
och vd på White. 

Ålder: 57 år. 

Bor: hyresrätt 
på Söder i Stock-
holm. 

Fritidsintresse: 
Tränar, har åkt 
Tjejvasan tre år 
i rad, kopplar 
av i stugan på 
landet. 

Andra uppdrag: 
ordförande i 
Sweden Green 
Building council.

»Arkitekten, arkitekturen 
och stadsbyggandet är 

det som bygger vårt 
kommande sekel.«
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Connecting Global Competence

Success is the sum of the right contacts – and EXPO REAL is the place to 
meet them. This prominent international trade fair spans six halls and is 
attended by no less than 36,000 real estate professionals from across 
the sector. It is home to top-level discussions between leading real estate 
experts and is the place where the foundations are laid for future real 
estate projects. Join us and tap into this potential for your business.

Book your ticket now and save up to €35: 
www.exporeal.net/tickets

Welcome to the global 
real estate network

Find out more – and 
get connected:
blog.exporeal.net 

Where all threads come together
17th International Trade Fair for Property and Investment

October 6–8, 2014 | Messe München | Germany
www.exporeal.net
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InspIraTIOn. Whites vd Monica von Schmalensee har i år varit på Biennalen i Venedig och drar bland annat slutsatserna att man inte kan jobba med framtid 
om man inte förstår historien. Och att arkitekten måste förstå politik och inte vara rädd för att agera i den.

enskilda arkitekter. Man måste gå tillbaka i historien för att inse 
vad arkitekturen har åstadkommit, och se det tydliga sambandet 
mellan arkitektur, demokrati och samhällets utveckling.

65 nationer deltog, varje land med sin egen tolkning av temat, 
som till exempel i den brittiska paviljongen ”A Clockwork Jerusa-
lem”, om hur den ideala trädgårdsstaden resulterade i betongghet-
ton, eller den ryska som ironiskt utformats som en replika på en 
billig mässmonter typ Mipim där allt kan köpas för pengar.

I dessa och fl era andra paviljonger illustreras att när arkitekten 
agerar med, samspelar i och förstår politiken - som man gjort 
genom historien - då skapar vi värden större och bättre än de vi 
pratar om i dagens korta perspektiv. 

Arkitekten, arkitekturen och stadsbyggandet är det som 
bygger vårt kommande sekel. Men hur ska vi kunna bygga ett 
framtida Sverige med våra korta perspektiv av kvartalsrapporter, 
valår och mandatperioder? Jag menar att vi måste ta ut en betydligt 
längre riktning – precis som gjordes till exempel under den indu-
striella revolutionen eller då USA knöts ihop av en ny infrastruktur.

Mina slutsatser efter biennalen: 1. Man kan inte jobba med 
framtid om man inte förstått historien – och vad vi ska vårda från 
den. 2. Arkitekten måste förstå politiken och inte vara rädd att 
agera i densamma. 

Kontrasten med Almedalen några veckor senare blev 
slående. Alla pratade om behovet av att bygga fl er bostäder, men 
ingen pratade om hur vi ska bygga framtidens Sverige. 

Det är klart att vi behöver fl er bostäder. Men hur ska landet där 
dessa bostäder befolkas se ut - om tio, femtio, hundra år? I mina 
ögon är det den stora diskussionen framöver. Har vi det politiska 
modet och viljan att investera på lång sikt? Eller rättare sagt; har vi 
något val? Vi står inför stora utmaningar när städer växer, klyftan 
ökar mellan rika och fattiga och gentrifi eringen accelererar lika 
snabbt som klimathoten. 

Jag råder därför politiker, tjänstemän, fastighetsägare och alla 
andra med möjlighet att påverka landets långsiktiga utveckling att 
snarast bege sig till Venedig för att få sina ögon öppnade och sina 
sinnen stimulerade.  

WHITE

White är ett 
medarbetarägt 
arkitektkontor 
med cirka 700 
medarbetare 
i Sverige, Dan-
mark, Norge och 
England. Man 
jobbar multidis-
ciplinärt med 
egna metoder 
som säkerställer 
engagemang 
och innova-
tion. I strävan 
efter hållbarhet 
integrerar man 
ett ekonomiskt, 
socialt och 
ekologiskt 
ansvarstagande 
i det man gör. 
Kompetenserna 
omfattar arkitek-
tur, stadsbygg-
nad, landskap, 
miljö, projektled-
ning, inredning 
och design. 
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Betalar  
du fortfarande  

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

och modernaste nyhetsbrev 
kostnadsfritt!

Teckna din prenumeration på 
www.fastighetssverige.se
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Transaktioner // 2013–2014 h1

4. SPP
Vd: Sarah Mcphee. 

Volym: 1 617 Mkr.

Spp, som ingår i norska Storebrandkoncernen, har genom-
fört tre förvärv sedan början av 2013. Det mest uppse-
endeväckande av dessa var bolagets förvärv av clarion 
hotel Arlanda Airport vilket skedde i juni 2014. Den nya 
hotellfastigheten vid Stockholm Arlanda Airport färdigställ-
des i oktober 2012. 

5. Aberdeen Residential Sweden
Fund Manager: Fredrik Eliasson. 

Volym: 1 425 Mkr.

Aberdeen Asset Management meddelade i slutet av 
sommaren 2012 att de fått in en knappt miljard kronor i en 
första stängning av sin bostadsprodukt för institutionella 
investerare, Aberdeen Residential Sweden. Fonden har 
därefter genomfört två större förvärv. Det största förvärvet 
var en bostadsportfölj i Öresundsregionen.

6. Nordic Real Estate Partners
Vd: Mikkel Bülow-lehnsby. 

Volym: 1 200 Mkr.

NREp har under perioden genomfört ett stort antal förvärv 
i Sverige, såväl som i övriga norden. Det är främst via 
bolagets retailfond, NREp Nordic Retail 2, som de svenska 
förvärven skett. 

7. Invesco Real Estate
Vd: R. Scott Dennis. 

Volym: 1 190 Mkr.

Invesco Real Estate tillsammans med Scius partners förvär-
vade del av Entré lindhagen på Kungsholmen i Stockholm 
Innerstad för 1 miljard kronor i maj 2014. 

8. Home Properties
Vd: p-o Karlsson. 

Volym: 1 000 Mkr.

home properties, som ägs av petter Stordalen, förvärvade 

i juni 2013 tre nordiska hotell. Av dessa återfinns ett hotell 
i Sverige, hotellfastigheten Amaranten på Kungsholmen i 
Stockholm. 

9. Host Hotels & Resorts
Vd: W. Edward Walter. 

Volym: 950 Mkr.

Amerikanska host hotels & Resorts förvärvade Sheraton-
huset i centrala Stockholm hösten 2013. Fastigheten, med 
beteckningen Snäckan 7, omfattar 22 000 kvadratmeter 
fördelat över 454 rum. 

10. Rockspring
Vd: Robert Gilchrist. 

Volym: 771 Mkr.

Brittiska Rockspring gjorde sitt intåg på den svenska fastig-
hetsmarknaden i november 2011. Rockspring, tillsammans 
med vencom, svarade återigen för ett större förvärv i juni 
2013 då lidingö centrum förvärvades från vasakronan för 
771 miljoner kronor.

Olaf Thon Gruppen
Koncernchef: Dag Tangevald-Jensen. 

Volym: 3 250 Mkr.

Norska olav Thon Gruppen svarade för en 
rejäl inbrytning på den svenska mark-
naden när de i juni 2014 förvärvade fem 

svenska köpcentrum från norska Steen & Ström. Köpeskil-
lingen för portföljen, som omfattar en total uthyrbar area 
om totalt 123 000 kvadratmeter, uppgick till 3,25 miljarder 
kronor. Affären var därmed det dittills största förvärvet av 
en utländsk aktör under 2014. Köpcentrumen som ingick i 
affären är Sollentuna centrum i Sollentuna, Mirum Galleria i 
Norrköping, Mitt i city-gallerian i Karlstad, Etage i Trollhättan 
samt Familia i hyllinge utanför helsingborg.

KLP Eiendom
Koncernchef: Sverre Thornes. 

Volym: 1 618 Mkr.

Klp Eiendom, helägt av Klp som är 
Norges största livförsäkringsbolag, 
för värvade sommaren 2013 kontors- 

och handelsfastigheten Torsplan i hagastaden i centrala 
Stockholm från Ncc. Den totala uthyrningsbara ytan 
uppgår till cirka 30 000 kvadratmeter. Av den uthyrnings-
bara ytan  utgör kontor drygt 70 procent. Fastigheterna 
utgörs även av ett garage under mark med knappt 280 
parkeringsplatser. vid köptillfället uppgick uthyrningsgraden 
till 84 procent.

 I november förra året gjorde amerikanska Starwood capital  Group sin 
 första investering i Sverige när man köpte sju handelsplatser av KF Fastig heter 
för 3,9 miljarder kronor. I och med affären placerar sig Starwood överst på vår 
lista över de tio största utländska köparna under 2013 och till och med första 
halvåret 2014. (Uppgifterna är framtagna av Newsec.)  Text: Eddie Ekberg

premiärköp placerar 
starwood överst på listan

Starwood Capital Group
Vd: Barry S. Sternlicht. 

Volym: 3 900 Mkr.

I november kommunicerades att 
amerikanska Starwood capital Group 
förvärvat sju handelsplatser omfattande 

totalt 205 000 kvadratmeter av KF Fastigheter för 3,9 
miljarder kronor. Bland handelsplatserna som ingår kan 
nämnas Bromma Blocks, beläget strax väst om centrala 
Stockholm, och Bäckebol Köpcentrum, beläget strax norr 
om centrala Göteborg. För Starwood capital är detta den 
första fastighetsinvesteringen i Norden.

Topp 10  //  Utländska köpare under 2013 till 2014 h1

2 31 Amerikanska Starwood Capital Group är en av världens 
största fastighetsinvesterare – och de har Sverige på radarn.

– Sverige är en av våra toppmarknader i Europa. Vi känner oss 
redo för fler affärer, säger Zsolt Kohalmi.

› Vad är det ni gillar med Sveriges fastighetsmarknad?
– Det är flera saker. Dels gillar vi landets stabila ekonomi och 

att Stockholm har en kraftig befolkningsökning med många unga 
människor, samt en stark köpkraft. På många håll i Europa ser vi 
den exakt motsatta utvecklingen. Dessutom är den svenska mark-
naden lättbegriplig, alla talar bra engelska och branschen är väldigt 
professionell.

› Vad har ni gjort med den portfölj ni köpte i november?
– Vi jobbar aktivt ihop med vår svenska partner Vencom för att 

genomföra förbättringar både vad gäller handelsytorna och hyres-
gästmixen. Vi ser stora möjligheter i den här portföljen.

› Hur ser Starwoods transaktionsstrategi ut?
– Vi gillar stora affärer och portföljer där det finns möjligheter 

att göra förbättringar som leder till värdeökning.
› Hur ser era transaktionsplaner ut för Sverige den närmaste tiden?
– Jag kan förstås inte gå in på våra planer i detalj. Men helt klart 

är att vi har visat att vi är en stor aktör att räkna med i Sverige, 
vilket underlättar för oss att göra fortsatta affärer.

› Vilka typer av fastigheter är ni intresserade av?
– Vi tittar på alla sektorer där det finns möjligheter, det måste 

inte vara handel. Det kan lika gärna vara kontor eller bostäder.
› Kommer ni att öppna kontor i Stockholm?
– Nej, det finns inga sådana planer i alla fall. Vi förlitar oss på 

våra partners och rådgivare.  

”Vi vill göra 
fler affärer  
i Sverige”

 Köpet av de sju handelsplatserna av KF 
Fastigheter i november var Starwoods första 
affär i Norden och Sverige – men sannolikt 
inte den sista. 
 – vi letar förstås efter fortsatta investerings-
möjligheter i Sverige. Antingen komplement 
till den portfölj vi redan köpt, eller en helt ny 
portfölj, säger Zsolt Kohalmi, Starwoods trans-
aktionschef i Europa.  Text: Eddie Ekberg

prEmIärköp. Bromma Blocks är ett av de sju köpcentrum som Starwood köpte av 
KF Fastigheter i november.

Har svErIgE på raDarn. Zsolt 
Kohalmi är amerikanska Starwood 
Capitals europeiska transaktions-
chef. ”Vi känner oss redo för fler 
affärer i Sverige”, säger han.
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Vi är en långsiktig hyresvärd som förvaltar och utvecklar våra 
bostäder för framtiden.

Rikshem har ca 19 900 bostäder om sammanlagt 1 500 000 kvm till ett 
värde av drygt 21 miljarder kronor. Rikshem ska under de närmaste åren 
växa och äga och förvalta fastigheter till ett värde av ca 25 miljarder kronor. 
Rikshem ägs av Fjärde AP-fonden och AMF.

Rikshem är ett av Sveriges största privata bostadsbolag

Vi bygger nytt för morgondagens behov och vi tror på att växa 
tillsammans med kommunerna. 

Rikshem är ett av Sveriges största privata bostadsbolag

Våra fastigheter – dina möjligheterwww.sveareal.com

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

Transaktioner // 2014 Q2

Den senaste tidens 
största aff ärer

Köpare: SISAB.

Säljare: Akademiska hus.

Objekt: Konradsbergs cam-
pus på Kungsholmen vilket 
förvärvades av Stockholms 
stads skolfastighetsbolag 
SISAB.

Pris: 2 048 miljoner kronor.

Köpare: Spp. 

Säljare: Swedavia.

Objekt: clarion hotel 
Arlanda. hotellet innehåller 
414 rum och omfattar en 
total uthyrningsbar area om 
21 886 kvadratmeter.

Pris: 1 100 miljoner kronor.

Köpare: Invesco Real Estate. 

Säljare: Skanska.

Objekt: Del av kontorpro-
jektet ”Entré lindhagen” på 
Kungsholmen. Fastigheten är 
fullt uthyrd till Skanska som 
där har sitt huvudkontor.

Pris: 1 000 miljoner kronor.

stockholmsmarknadens tre största aff ärer  2014 Q2

1 2 3

(Uppgifterna är framtagna av Newsec)

öresundsmarknadens tre största aff ärer 2014 Q2

Köpare: hemsö. 

Säljare: Niam.

Objekt: Bestånd med sam-
hällsfastigheter. Fastighe-
terna återfinns i Stockholm, 
Solna, lund och Malmö. 

Pris: 2 000 miljoner kronor.

Köpare: Estancia Fastig-
heter. 

Säljare: North Bridge.

Objekt: lund Business park, 
belägen strax utanför centra-
la lund, omfattande 70 000 
kvadratmeter lokaler.

Pris: 350 miljoner kronor*.

Köpare: Estancia Fastig-
heter. 

Säljare: Fastighets AB 
Briggen.

Objekt: Butik- och bostads-
fastigheten Sankt Botulf 11, 
belägen i centrala lund, 
omfattande 4 880 kvadrat-
meter.

Pris: 109 miljoner kronor.

Källa: Newsec* Av Fastighetssverige uppskattad köpeskilling

göteborgsmarknadens tre största aff ärer 2014 Q2

Köpare: Niam. 

Säljare: AMF.

Objekt: Kontorsfastig-
heten Gårda 13:6 i centrala 
Göteborg. TeliaSonera hyr 
samtliga lokaler. 

Pris: 950 miljoner kronor.

Köpare: Stena Fastigheter. 

Säljare: Ncc.

Objekt: ScA-huset inne-
hållande 25 000 kvadrat-
meter kontor som nu är 
under byggnation i Mölndals 
centrum strax söder om 
centrala Göteborg.

Pris: 868 miljoner kronor.

Köpare: vasakronan. 

Säljare: Ncc.

Objekt: Kontorsprojektet 
Ullevi park etapp 4, även 
känt som växhusen, vilket är 
beläget i centrala Göteborg. 
Fastigheten är fullt uthyrd till 
Sweco, pWc, Fitness24Seven 
och condeco.

Pris: 860 miljoner kronor.



Vi kan 
fastigheter

ANALYS

FASTIGHETSINFORMATION

FASTIGHETSUTVECKLING

SAMHÄLLSBYGGNAD

SKOG & LANTBRUK

TRANSAKTIONER

UTHYRNING

VÄRDERING

kristina alvendal

Krönika

 v
id en sökning 
på Google 
för ”weekend 
trip” kommer 
303 000 000 

träff ar upp på 0,32 sekunder. 
Med några få undantag kon-

staterar jag att det är städer 
som ligger i fokus för de resor vi 

gör över ett veckoslut. Varför? 
Vi människor 

dras till andra män-
niskor. Vi vill uppleva 
platser som ger oss nya 
perspektiv och där vi 
kan ”tanka” intryck. 
Vi vill se saker vi inte 
tidigare sett. Vi vill göra 
saker vi inte tidigare 
gjort. Många älskar att 

gå i aff ärer för att sedan 
sätta sig på en restaurang 
och smaka på nya maträt-
ter och insupa atmos-
fären. Vi sätter oss gärna 
framför gatukonstnärerna för att bli underhållna. 
En parkbänk för att vila benen och ägna oss åt 
”people watching” kan stjäla timmar av vår tid. 
Städers nattliv och ljus är något alldeles speciellt 
och därför tar vi ofta kvälls- och nattpromenader. 

Det är några av skälen till att vi åker till städer. 
Det är också därför många fl yttar till städer. 
Stadens attraktivitet är helt enkelt oslagbar. 

Fler än någonsin bor i världens städer och 
många menar att städerna håller på att bli 
överfulla. Men hur kan en stad vars väsen är 
att växa och förändras bli full …? Alla världens 
städer såg annorlunda ut för 200 år sedan. Vissa 
fanns inte och vissa var bara en liten samling 

byggnader. 
I takt med att fl er 

söker sig till stadens puls 
för trivsel, komfort eller 
arbete så behöver istället 
städerna växa genom att 
det byggs mer stad och 
genom att de befi ntliga 
städerna förändras. Stad 
byggs inte genom att olika 
aktörer bygger byggnader 
här och där. En stad kan 
bara byggas genom att se 
till helheten och genom 
att förstå stadens väsen. 

Stadens väsen skapas av oss människor. Fastig-
hetsutveckling handlar därför inte om byggnader 
utan om oss människor. 

Det handlar om hur vi rör oss, vad vi gillar, var 
vi är som mest kreativa, hur vi kan vara eff ektiva, 

EFTErFrågaD. Allt fler människor 
väljer att bo i stora städer. Enligt 
Kristina Alvendal är en av fastighets-
branschens stora framtidsfrågor hur 
vi lyckas bygga sådana städer som 
folk efterfrågar och behöver. 

Rätt byggd är    storstaden 

på vilket sätt vi kan fånga dagen och med vilka vi 
vill göra det. 

Fastighetsbranschens stora framtidsfråga 
handlar därför om hur vi bygger det som män-
niskor vill ha och efterfrågar. Detta är en håll-
barhetsfråga som kommer att bli en hygienfaktor 
på samma sätt som miljöaspekten blivit en.

Genom att se oss runtomkring kan vi lätt 
konstatera att det är långt ifrån alla som anpassat 
sig till framtiden. Många är de byggnader och 
områden som präglas av allt annat än det som vi 
människor efterfrågar; ruggiga bakgator, höga 
betongsocklar, punkthus utan balkonger, inga 
butiker och restauranger i bottenvåningarna, 
betongplattor istället för gröna parker och så 
oceaner av barriärer i form av trafi kapparater och 
parkeringsplatser. 

På bostadspriser och kontorshyror är det 
uppen bart att efterfrågan på attraktiv stad borde 
göra alla inblandade parter mer benägna att 
bygga morgondagens städer idag. I ett historiskt 
perspektiv är det tydligt att de stadsdelar och om-
råden som är byggda med staden som förtecken är 
de mest hållbara både mänskligt och ekonomiskt. 

Det är den täta och händelserika promenad-
staden, med ett brett utbud, som lockar oss till 
boende, arbete och resor. Så länge staden även 
erbjuder avskildhet och lugn när vi så önskar är 
den helt oöverträff ad världen över.   

 Kristina Alvendal, 
tidigare vd på 
Airport City 
Stockholm.

        Fastighets-
branschens stora 
framtidsfråga handlar 
om hur vi bygger det 
som människor vill 
ha och efter frågar.«

oöverträffad
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Fastighetsanalytikern har ordet
åsa Henninge  //  NAI Svefa

I den nya ekonomiska geografin fl yt-
tar inte längre människor dit jobben fi nns utan 
omvänt fl yttar jobben dit människor vill bo. Uti-
från det perspektivet vinner den som kan skapa 

den miljö där man helst 
vill leva. I en attraktiv 

livsmiljö inryms 
mycket 

där kommunal service samt attraktiva bostäder 
är viktiga kriterier. I skapandet av den bästa 
livsmiljön har därmed kommunerna en nyckel-
roll att spela. 

Kommunerna är i flera marknader den 
klart dominerande ägaren av mark med bebyg-
gelseförväntningar. Under de senaste fem åren 
producerades till exempel 50–70 procent av alla 

bostäder i Stockholm, Göteborg och Malmö 
på kommunal mark. I samtliga tre 

storstadsmarknader 
äger 

kommunen majoriteten av all byggbar mark. Ett 
samtal med mark- och exploateringschefen vid 
en västsvensk regionstad som jag hade för en tid 
sedan är ett annat exempel där han berättar att 
all nyproduktion av bostäder de kommande 30 
åren enligt hans bedömning ryms inom kom-
munägd mark. Hur kommunen väljer att jobba 
med sitt markinnehav och sättet att anvisa mark 
för byggande blir därmed väsentligt. Stena 
Fastigheters vd Christel Armstrong Darvik är 
en av få som öppet vågat uttrycka sin frustration 

över kommunernas markanvisningsprocess. 
I hennes exempel från Stena Fastig-

heters hemmaplan 

spritt markägande för en 
god bostadsförsörjning

 I egenskap av stora markägare, som ansvariga för markanvisning, 
beslutsfattare i plan- och byggfrågor samt ansvariga för utbyggnad 
av kommunal infrastruktur och leverans av samhällsservice spelar 
kommunerna definitivt en nyckelroll på bostadsmarknadens spelplan. 
Kommunernas sätt att arbeta och hur kommunerna väljer att han-
tera sitt markinnehav blir en avgörande parameter i skapandet av en 
konkurrenskraftig livsmiljö för såväl människor som företag. Är detta 
ett hot eller en möjlighet?

anaLYsCHEF 
mED FrITIDsHUs

Namn: Åsa henninge.

Ålder: 42 år.

Titel: Analyschef.

På NAI Svefa sedan: 2001.

Fritid: Familjen, det 
nyinköpta fritids huset i 
halmstad, upptäcktsresor, 
fotboll, mat och vin.
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BYggBrIsT. NAI Svefas analyschef Åsa Henninge menar att bristen på byggbar mark innebär att staden tappar sin attraktionskraft. Hon menar att man genom att involvera 
marknadens aktörer tidigt har bättre förutsättningar att skapa en livaktig och god bostadsförsörjning.

beskriver hon bolagets vilja att uppföra 1 000 nya 
lägenheter i Göteborgs västra stadsdelar men 
där kommunen envist har hållit fast vid mark-
anvisningar i de nordöstra stadsdelarna. Hennes 
mod och öppenhet i debatten gjorde henne väl 
förtjänt av statsministerns studiebesök. 

Vid markanvisning grundar sig kom-
munens förhandlingsposition just i markägandet 
och i fl era fall tycks denna position användas 
för att styra utbud och prissättning samt att få 
bygg herren att acceptera dubbla markanvisningar 
eller större kostnadsåtaganden än vad egentli-
gen tvingande lagregler medger. Trögheter och 
fel aktiga prioriteringar samt allt för långtgående 
styrning och kravställande i planeringsarbetet 
och markanvisningsprocessen ger obalanser i ut-
bud och efterfrågan. I bostadsbristens delmark-

nader är tillgången på mark avgörande för att 
möta kraven från en växande befolkning. Bristen 
på byggbar mark i attraktiva lägen innebär an-
nars att staden tappar sin attraktionskraft och 
att såväl byggherrar som människor väljer andra 
marknader att leva och verka i.

Om målet är att svara för en god bostadsför-
sörjning borde vägarna vara fl er än så ensidigt 
kommunala. Ett delat ansvar för bostads-
produktionens olika steg med ett mer spritt 
markägande, en öppen dialog kring planerna för 
bostadsförsörjningen och genom att involvera 
marknadens aktörer tidigt har kommunen alla 
förutsättningar att skapa en livaktig och god 
bostadsförsörjning.

Om målet är att svara för en god bostads-
försörjning borde fokus inte så ensidigt handla 
om att ”bygga bort” bostadsbristen. Det fi nns en 
enorm potential i att jobba med överstandarden i 
det befi ntliga boendet och att få till hälsosamma 
fl yttkedjor med mindre av ”bostadsbidrag” av 
olika slag till förmån för mer av typen fl ytt-
bidrag.  

»Om målet är att svara för en god bostadsförsörjning 
borde vägarna vara fler än så en sidigt kommunala.«

naI svEFa

NAI Svefa erbjuder spetskompetens och kvalificerad 
råd givning inom värdering, analys, samhällsbyggnad, 
fastighetsutveckling, transaktioner & uthyrning, fastighets-
information och skog & lantbruk. Bland uppdragsgivarna 
finns allt från stora fastighetsbolag, investerare, byggbolag 
och banker till mindre lokala fastighetsaktörer och off entlig 
sektor. Med närvaro i hela landet, medlemskap i det 
internationella nätverket NAI Global och tillgång till egenut-
vecklade, marknads ledande informationssystem baseras 
rådgivningen på en omfattande kännedom om fastighets-
marknaden – lokalt, regionalt och globalt.

Helt ny sajt  
– lanserad  

i september  
2014

• Responsiv sajt
• Content marketing
• Intelligent sökmotor

Lokalnytt.se 
– Sveriges modernaste sajt 
för lediga lokaler
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Mat & vin  // Bar Burger café

Bästa 
burgaren

på Bar Burger café
Han drev anrika Prinsen i 25 år och tog för inte så länge sedan över 
Villa Godthem från Melker Andersson. Men nu är det fullt fokus på 

hamburgare och nya Bar Burger Café i Kungsträdgården i Stockholm. 
Varsågod – här serverar Peter Nordin stans bästa burgare.

Text: Eddie Ekberg  ⁄⁄  Bild: pDF Brasserie

smarrIg BUrgarE. Alla burgare 
på Bar Burger Café består av en 
särskild köttmix (burger blend) med 
fyra olika styckdetaljer för att få den 
ultimata smaken.
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“ För oss är fastigheter 
   i sig inte det viktigaste”

För oss är fastigheter i sig inte det viktigaste. 
Utan det är livet i och omkring dem. Däremot 
är fastigheter vår utgångspunkt när vi skapar 
nya och bättre förutsättningar för det goda 
livet. Med det synsättet, kan vi göra skillnad 
för våra kunder.

EXkLUsIvT HamgUrgErHak. Hamburgare är en av de allra snabbast växande trenderna i den gastronomiska världen. Det har krögaren Peter Nordin tagit fasta på och öppnat det 
exklusiva hamburgerhaket Bar Burger Café i Kungsträdgården i Stockholm. Bakom satsningen står, förutom Peter Nordin, köksmästaren Gustaf Nathorst och PDF Brasserie Group.

InTE Bara BUrgarE. På Bar Burger Café serveras inte 
bara burgare; som förrätt kan du välja ostron eller musslor 
Rockefeller och efter burgaren kan du avsluta måltiden 
med hemgjord italiensk glass.

Mat & vin  // Bar Burger café

 D
et ska sägas med en gång; Bar 
Burger Café är inte ett vanligt 
hamburgerhak. Här kan du 
beställa ostron eller musslor 
Rockefeller till förrätt innan du 

serveras din burgare på en tjock ekskiva och, om 
du orkar, därefter ta in hemgjord italiensk glass 
till dessert. Men visst är det burgare som är i 
fokus på den parisiskt inredda krogen på bästa 
spanläge i Kungsträdgården i Stockholm. På me-
nyn fi nns det sju burgare att välja mellan, varav 
en fi skburgare och en vegetarisk. Gemensamt 
för köttburgarna är att de består av en särskild 
köttmix (burger blend) bestående av fyra olika 
styckdetaljer som ska ge rätt smak, struktur och 
saftig känsla. Köttet mals dessutom dagligen vid 
exakt rätt kyld temperatur.

– Min ambition är att ge burgaren ny kärlek. 
Jag vill lyfta den till en härlig måltid att samlas 
kring. Därför har vi satsat på en personlig atmos-
fär och noga valt alla råvaror. Vi gör alla såser 
efter egna recept. Vi bakar eget bröd. Cheddar-
osten är handplockad. Och självklart använder vi 
alltid färska råvaror och så närodlat och ekolo-
giskt som möjligt, säger Peter Nordin.

Idén till Bar Burger Café fi ck Peter 
Nordin när hans bil gick sönder på en resa i 
San Fransisco. Han var egentligen på väg till 
gourmetrestaurangen Th e French Laundy där 

han bokat bord. Men under tiden som han 
väntade på bärgaren släntrade han över gatan 
och åt ”den absolut bästa burgaren jag någonsin 
mumsat i mig. Och det är många.”

När han gick ut från hamburgerhaket hade 
han bestämt sig.

– Jag skulle öppna vår variant på en »Burger 
Joint«. Först ringde jag frugan. Sedan mejlade jag 
mina kompanjoner. Alla sade ”kör på, vi är med”, 
säger Peter Nordin.

Bar Burger Café öppnade i maj och har kun-
nat uppleva en mycket stark öppning.

– Den första tiden har varit helt hysteriskt bra, 
säger Peter Nordin.

Han utesluter inte att det kan bli fl er Bar 
Burger Café-restauranger så småningom.

– Det fi nns det absolut möjlighet att göra, 
antingen i egen regi eller som franchise, säger 
Peter Nordin.

I så fall kan fl er få smaka, enligt Nordin, stans 
bästa burgare.

– Tittar man på Flippin’ Burgers så ligger de-
ras burgare inte långt ifrån de på Max, jag tycker 
vi tar det en nivå till.   

        vi gör alla såser 
efter egna recept. 
vi bakar eget bröd. 
cheddarosten är 
handplockad.«

IDÉrIk. Krögaren Peter Nordins krogsatsningar 
brukar alltid starta med en idé, och han drivs av att 
skapa unika krogar. Så har han även gjort nu med 
Bar Burger Café, som är en mix av klassiskt hambur-
gerhak, kontinental bistro/café och en stor portion 
New York-feeling.

JOBBaT sOm rEsEgUIDE

Namn: peter Nordin.

Ålder: 55 år.

Familj: Fru och tre döttrar.

Bor: våning på Östermalm i Stockholm.

Yrke: Krögare. 

Krogar: peter Nordin är/har varit delägare i 
och driver/har drivit krogar som prinsen, Zink 
Grill, Brut Bar, villa Godthem, Il Tempo, café 
Milano, Wienercaféet och Bar Burger café.

Karriär i korthet: Började efter gymnasiet 
i resebranschen, bland annat som guide i 
Grekland. Skrev bland annat reseskildringar 
till Fritidsresors kataloger. Gick elevutbildning 
inom restaurang och fick sedan jobb på Gour-
met och operakällaren. Köpte puben Black 
horse Inn på Södermalm i Stockholm, sålde 
den och köpte 1985 prinsen.

Fritid: ”Jobbar nästan hela tiden, men försöker 
hinna med att läsa och spela badminton mel-
lan krogbesöken.”

Favoriträtt: Stekt fläsk med löksås.

Favoritdryck: ”Ett gott italienskt rött vin.”

 B
Il

D
: S

T
E

l
l

A
N

 h
E

l
l

N
E

R



90   Fastighetssverige  ⁄⁄  3  2014

Möt oss på  
Business Arena, där 
vi låter arkitekturen 
inspirera.

    humlegarden.se • 08-678 92 00

Välkommen 
till monter 5

Hur gick det till när en av landets största banker valde att 
flytta till ett nybyggt kontor i Sundbyberg, och hur kan man 
genom god arkitektur bevara det gamla, samtidigt som man 
skapar bästa förutsättningar för det nya?

Kom till vår monter på Business Arena, där vi bjuder på 
inspiration om hållbar arkitektur.

Välkommen!

nYTT sEmInarIUm. Tisdagen den 18 november arrangeras premiärupplagan av Fastighetsmarknadsdagen i Stockholm. 
Där samlas då en stor mängd såväl svenska som internationella tunga branschföreträdare.

Event // Fastighetsmarknadsdagen/SSK

 F
astighetsmarknadsdagen är ett helt nytt seminarium 
om fastighetsmarknaderna i Sverige i allmänhet och 
Stockholm i synnerhet. Mot slutet av dagen avslöjas 
dessutom vinnaren i tävlingen Sveriges Snyggaste 
Kontor.

Under heldagsseminariet avhandlas ett stort antal brännande 
aktuella ämnen om den kommersiella fastighetsmarknaden som 
hjälper dig att ta rätt beslut i framtiden: Ekonomianalys, Transak-
tionsåret 2014–2015, Vd-duellen, Fastighetsfi nansiering, Miljonpro-
gram, Internationella investeringar, Samhällsfastigheter, Projekt och 
planer i Stockholm, Kontorshyresmarknaden - för att nämna några.

I de olika panelerna möter du idel tunga nyckelpersoner från 
branschen. Redan klara är till exempel: 

• Sven-Olof Johansson, Fastpartner
• Rutger Arnhult, Klövern

• Jens Engwall, Hemfosa
• Anette Frumerie, Besqab
• Andreas Nelvig/Rickard Backlund, NP3 Fastigheter
• Ola Serneke, Serneke Group
• Mattias Roos, SSM Bygg & Fastighets AB
• Anna Felländer, Swedbank
• Tor Borg, SBAB
• Tomas Ernhagen, Fastighetsägarna
• Mikael Granath, Willhem
• Mikael Lundström, NAI Svefa
• Ilija Batljan, Rikshem
• Zsolt Kohalmi, Starwood Capital
• Rikke Lykke, Patrizia
• Th omas Völker, Helaba. 
(Fler talare kommer att tillkomma.)  

Nytt tungt fastig-
hetsseminarium 
i Stockholm

Den 18 november ser 
ett helt nytt fastighets-
seminarium dagens 
ljus på Grand Hotel i 
Stockholm. Där och 
då samlas en stor 
mängd såväl svenska 
som internationella 
tunga branschföreträ-
dare för att diskutera 
marknadsläget och 
framtida affärsmöjlig-
heter.  Text: Eddie Ekberg

Som en extra krydda har vi dessutom bakat in tävlingen Sve-
riges Snyggaste Kontor i seminariet. Du kommer att få träff a förra 
årets vinnare, höra juryns motivering och slutligen vara den allra 
första att få reda på vilket som är Sveriges snyggaste kontor 2014. 

Fastighetsmarknadsdagen i Stockholm arrangeras av Fastig-
hetssverige och systermagasinet Lokalnytt, som också arrangerar 
seminarierna Fastighetskvinnan, Lokalmarknadsdagen i Göteborg 
(tillsammans med Business Region Göteborg) samt Fastighets-
marknadsdagen i Östergötland (tillsammans med Nulink och 
näringslivskontoret i Norrköping). 

Du kan följa framväxten av årets seminarium på specialsajten 
www.fastighetssverige.se/fastighetsmarknadsdagen – här kom-
mer vi löpande att presentera nya programpunkter och nyheter 
relaterade till eventet. 

Där kan du dessutom anmäla dig, gör det redan nu!  

Andreas Nelvig

Tor Borg

Ilija Batljan

Rutger Arnhult

Ola Serneke

Tomas Ernhagen

Zsolt Kohalmi

Jens Engwall

Mattias Roos

Mikael Granath

Rikke Lykke

Anette Frumerie

Anna Felländer

Mikael Lundström

Thomas Völker

Sven-Olof Johansson
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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

Jens Nagel har gjort något som de fl esta nog skulle undvika; 
han ringde ett år upp mässarrangören och bad dem att skjuta på 
Expo Real eftersom den krockade med älgjakten hemma i Sverige.

– Det blev inget med den saken. Och i år behöver jag inte ringa 
eftersom det inte kolliderar, säger Jens Nagel.

Jodå, han är en passionerad jägare. Men det är inte bara älg, 
rådjur och vildsvin han jagar – professionellt är han ute efter af-
färsmöjligheter på fastighetsområdet. Närmare bestämt äldreboen-
den i Tyskland för Hemsös räkning. Och han tycker att Expo Real 
är alldeles utmärkta jaktmarker för det ändamålet.

– Jag missar knappast ett Expo Real. Mässan är som ett gott vin, 
den har mognat med åren och har på senare år blivit mer och mer 

internationell. Samtidigt som det fortfarande är lika välorganiserat, 
säger Jens Nagel.

› Hur ser ditt uppdrag för Hemsö i Tyskland ut?
– Det går ut på att dels ta hand om våra 22 befi ntliga äldreboen-

den. Ett av våra ledord är ”närvarande”, så jag är ofta ute på plats 
och besöker de olika äldreboendena. 

Sedan letar jag förstås efter nya aff ärsmöjligheter.
› Varför åker du till Expo Real?
– Det är dels att lära mig mer genom att delta på seminarier 

och workshops. Och så handlar det om att träff a operatörer, 
konsulter och andra ägare. Sedan är Expo Real ett bra forum att 
träff a företrädare för de stora bankerna och genom dem få veta 

Ta rygg på nagel 
för lyckat Expo real

  hemsös Tysklandschef ska på sitt elfte Expo Real i år. 
Få svenskar har bättre koll på mässan i München än vad 
han har. Ta rygg på Jens Nagel för att få ett så framgångs-
rikt mässbesök som möjligt.  Text: Eddie Ekberg

ELFTE mässan. Hemsös 
Tysklandschef Jens Nagel 
gör i år sitt elfte Expo Real 
och han vet vad man ska 
fokusera på och vad man ska 
undvika för att mässan ska 
bli så värdefull som möjligt.

BIlD: ToRBJÖRN lARSSoN

BIlDER: Expo REAl

BIlD: Expo REAl

Expo 
Real
2014
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Expo 
Real
2014

hur läget är på den fi nansiella marknaden. 
› Hur bör man lägga upp sitt Expo Real-besök på bästa sätt? 
– En av de viktigaste sakerna är att i god tid via mässans databas 

skaff a en uppfattning om vilka som kommer dit och vilka som 
är intressanta att träff a. Sedan har jag ofta gjort felet att boka 
almanackan full med möten alla mässans dagar. Men i år ska jag 
lämna plats för att gå och hälsa på i olika montrar och se vad som 
kommer ut av det.

– En annan viktig sak är boendet. Många gör fel och väljer ett 
hotell centralt inne i München. Problemet med det är att det är 
gigantiska köer när man ska ta sig till mässan på morgonen, och 
om möjligt ännu värre när man ska tillbaka in till city på kvällen. 
Jag brukar välja ett hotell som ligger i närheten av mässan, på det 
viset sparar jag mycket tid. 

› Vilken fråga tror du blir hetast på årets Expo Real?
– Jag tror att makroperspektivet kommer att dominera. Till ex-

empel hur Ukraina-konfl ikten påverkar tyskt näringsliv, fi nansie-
ring, räntor och därigenom även fastighetsmarknaden. I övrigt tror 
jag det blir de vanliga frågorna, såsom fi nansiering och räntor, som 
kommer avhandlas. Det är ju inget särskilt dramatiskt som händer 
på marknaden nu, varken fastighetskris eller bubbla.

› Vad ser du själv fram emot på årets Expo Real?
– Jag ser fram emot att göra Hemsö lite mer synligt. Vi har 

funnits på plats i tre år nu och är en av de tio största ägarna av 
äldreboenden i Tyskland. I fj ol var det inte så många som kände 
till Hemsö, nu i år är det stor skillnad. Det ska också bli intressant 
att se om de tyska bankerna har släppt på sin återhållsamhet när 
det gäller fi nansiering av äldreboenden. 

› Hur jämför du Expo Real med Mipim?
– Jag tycker att Expo Real är en betydligt mer eff ektiv mässa. 

Dels är alla på ett ställe i och med att mässhallen ligger utanför 

själva München. Det gör bland annat att det blir enklare att träff a 
folk spontant, har du inte bokat möten när du är på Mipim så är 
du borta. Sedan är ju själva mässlokalerna hundra gånger bättre på 
Expo Real. En annan viktig parameter är priset; det kostar cirka 
4 000 kronor att gå på mässans alla tre dagar, det är betydligt bil-
ligare än Business Arena för att inte tala om Mipim. För mig är 
det en väldigt värdefull mässa.

› Vilket är ditt bästa minne från Expo Real?
– Bästa vet jag inte, men det absolut roligaste minnet är en sak 

som hände för cirka tio år sedan, när Norden började bli intressant 
för tyskar. Då hade man en paneldiskussion med representanter 
från Sverige, Norge och Finland direkt på måndag morgon. Och 
den fi nske deltagaren hade varit på Oktoberfest kvällen före. Fak-
tum är att han nog kom direkt till mässan, och såg ut därefter. Han 
hade varken duschat eller bytt kläder och han lät som han hade 
käkat taggtråd. Det roliga var att han berättade väldigt öppenhjär-
tigt om detta och om hur fruktansvärt bakfull han var. Så ett tips 
är att skippa Oktoberfest på söndagen. 

› Har du gjort någon aff är på mässan?
– Inte så att den har genomförts på plats. Men på Niam-tiden 

hade vi väldigt mycket med tyskar att göra och en del av aff ärerna 
initierades på Expo Real.  

»Mässan är som ett gott vin, 
den har mognat med åren 
och har på senare år blivit 

mer och mer internationell.«

BIlD: ToRBJÖRN lARSSoN

nagELs TrE TIps För ETT 
LYCkaT EXpO rEaL:

1.  Försök att spara lite luft i alma-
nackan, till spontana möten. och 
kolla databasen innan du åker för att 
få en uppfattning om vilka som är 
viktiga för dig att träff a.

2.  Minst lika viktigt och värdefullt är 
att vara synlig i databasen, se till att 
du hamnar under rätt kategori. 

3.  Drick mycket vatten under dagarna 
på mässan. luften är torr. Jag har 
nästan aldrig kommit hem utan en 
förkylning. och var försiktig med 
den tyska maten, svenska magar 
klarar inte 6 000 kalorier varje dag.

Expo Real arrangeras i år den 6–8 oktober.

BOr I BErLIn

Namn: Jens Nagel.

Ålder: 42 år.

Familj: Fru och två barn.

Bostad: Bor i ett svenskt Sjödalshus i 
potsdam/Berlin. 

Karriär i korthet: Började på Ncc, 
har varit vd för Bavaria, jobbat med 
transaktioner på Niam, varit områdes-
chef på Kilenkrysset, Tysklandschef 
på Akelius, drivit det egna bolaget 
panab och har sedan 2011 varit på 
hemsö där han sedan 2013 är anställd 
som Tysklandschef.

Fritid: Jakt, har egna jaktmarker 
utanför Emmaljunga.

BIlD: Expo REAl
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LångTgåEnDE ansvar. Högsta domstolen avgjorde nyligen ett fall där en skada uppkommit i en lokal som hyrdes ut i andra hand, med fastighetsägarens 
godkännande. Trots att förstahandshyresgästen inte orsakat skadan kom domstolen fram till att denne ändå var ansvarig.

Advokaten har ordet
Bob Johanson  //  Gernandt & Danielsson

Det blir allt vanligare med andrahandsuthyrning av 
lokaler där ett företag hyr ut sin verksamhetslokal till ett annat 
företag. Ibland kan det vara fråga om att ett företag efter samloka-
lisering har överfl ödiga lokaler som kan användas av någon annan. 
Andrahandsuthyrningen kan också vara ett led i en avyttring av en 
verksamhetsgren eller vid outsourcing av vissa funktioner där ett 
annat företag fortsatt ska bedriva en verksamhet på liknande sätt i 
det gamla företagets lokaler. 

Förstahandshyresgästens 
ansvar sträcker sig långt

 vem är ansvarig för skador som uppkom-
mer i en lokal som hyrs i andra hand – första-
hands- eller andrahandshyresgästen? Bob 
Johanson, partner på Gernandt & Danielsson 
ger besked.

En hyresgäst får endast hyra ut sin lokal i andra hand om 
hyresvärden lämnar tillstånd till det. Om hyresvärden vägrar lämna 
tillstånd kan hyresgästen istället ansöka hos hyresnämnden om 
tillstånd.

Om skador uppstår när lokalen är uthyrd i andra hand kan det 
vara besvärligt att avgöra vem som ansvarar för skadan.

Utgångspunkten är att hyresgästen är skyldig att vårda 
den hyrda lokalen. I tolfte kapitlet 24 paragrafen första stycket 
jorda balken anges att hyresgästen är skyldig att ersätta all skada 
som uppkommer genom hyresgästens vållande eller vårdslöshet. 
Av tolfte kapitlet 24 paragrafen fj ärde stycket i jordabalken fram-
går dessutom att en hyresgäst också är skyldig att ersätta skada 
som orsakas av någon som hyresgästen inrymt i lägenheten.

Vilket ansvar har då förstahandshyresgästen för andrahands-

LöparE

Namn: Bob 
Johanson.

Ålder: 46 år.

Titel: Advokat/
partner.

Fritid: långdis-
tanslöpning och 
friidrottsträning.

Microsoft – vinnare 2013

Presenteras av Lokalnytt 
och Fastighetssverige

Prissponsor:

Nominera det på
www.sverigessnyggastekontor.se

senast 30 september

Har du Sveriges  
snyggaste kontor  

2014?



98   Fastighetssverige  ⁄⁄  3  2014

hyres gästen när en lokal är upplåten i andra hand med hyresvär-
dens godkännande? Högsta domstolen avgjorde nyligen ett fall där 
denna fråga var aktuell (dom den 17 juni 2014 i målet  
T 2031-13). 

Frågeställningen är intressant därför att en första-
handshyresgäst å ena sidan är ansvarig inför fastighetsägaren 
eftersom det är mellan dessa parter som det första hyresavtalet 
ingås. Andrahands hyresgästen har ju inte något avtalsförhållande 
med fastighets ägaren. Å andra sidan kan en förstahandshyres-
gäst som hyr ut sin lokal ha svårt att ha uppsikt och kontroll över 
lokalen om den används av någon annan. Förstahandshyresgästen 
kan också ha svårt att teckna försäkringar för att skydda sig mot 
skador som orsakas av andrahandshyresgästen. Detta är två syn-
punkter som lett till att det bland vissa jurister har diskuterats om 
förstahandshyresgästens ansvar verkligen ska sträcka sig så långt 
att det även omfattar andrahandshyresgästens agerande. En sak är 
att ett sådant ansvar ska finnas om andrahandsuthyrningen sker 
olovligen, men det finns de som menat att om fastighetsägaren väl 
har godkänt andrahandsuthyrningen så ska förstahandshyresgästen 
inte behöva ansvara för skador som orsakas av andrahandshyres-
gästens vållande eller vårdslöshet.

Målet i Högsta domstolen rörde ett fall där ett bolag 
(förstahandshyresgästen) hyrt en lokal för serveringsverksamhet. 
Förstahandshyresgästen hyrde sedermera ut lokalen i andra hand 
till ett annat bolag (andrahandshyresgästen) som bedrev snabb-
matsservering. Hyresvärden hade godkänt andrahandsuthyrningen. 
Vid ett tillfälle uppstod från en läskedrycksautomat i lokalen en 

läcka som orsakade omfattande skador i fastigheten. Hyresvärden 
krävde där efter förstahandshyresgästen på ersättning för skadorna. 
Förstahandshyresgästen bestred kravet och invände att man inte 
ansvarade för skadorna eftersom hyresvärden godkänt att lokalen 
hyrts ut i andra hand. Den fråga som uppkom i målet var alltså om 
bestämmelsen om ansvar för någon som förstahandshyresgästen 
inrymt i lokalen skulle tolkas annorlunda i det fall lokalen hyrts 
ut till en andrahandshyresgäst med hyresvärdens godkännande. 
Skulle hyresvärdens tillstånd till andrahandsuthyrning innebära att 
förstahandshyresgästen inte skulle ansvara för andrahandshyres-
gästens vårdslöshet?

Högsta domstolen kom, bland annat efter en genomgång av de 
aktuella lagreglernas tillkomsthistoria, fram till att hyresvärden 
tillstånd inte ska befria förstahandshyresgästen från ansvaret för 
skador. Domen klargör alltså att förstahandshyresgästen ansvarar 
för skador som orsakats av andrahandshyresgästen som om dessa 
var orsakade av förstahandshyresgästen själv. Högsta domstolen 
anger även att det i princip krävs en uttrycklig överenskommelse 
för att ansvarsfördelningen ska kunna vara en annan. 

Utgången i målet, som enligt min personliga uppfattning 
inte var oväntad, understryker att en förstahandshyresgäst bör 
tänka på att skadeståndsskyldighet gentemot fastighetsägaren kan 
uppstå även när andrahandshyresgästen disponerar lokalen helt 
på egen hand. Det är därför bra att vid avtalsskrivningen tydligt 
reglera andrahandshyresgästens ansvar och vilken möjlighet för-
stahandshyresgästen ska ha att kontrollera andrahandshyresgästens 
verksamhet i lokalen och vilka risker som finns förknippade med 
verksamheten. Förstahandshyresgästen bör också göra en nog-
grann bedömning av andrahandshyresgästens betalningsförmåga 
och eventuellt kräva att andrahandshyresgästen ställer säkerhet 
(till exempel i form av bankgaranti eller deposition) för eventuella 
skador som kan uppkomma genom andrahandshyresgästens vål-
lande eller vårdslöshet. Förstahandshyresgästen kan även försöka 
träffa en överenskommelse med hyresvärden om att visst ansvar för 
skador på lokalen ska åvila andrahandshyresgästen direkt.  

gErnanDT & DanIELssOn 

Gernandt & Danielsson är en av Sveriges ledande affärs juridiska advokatbyråer 
som bland annat utmärks av sin seniora närvaro i ärendena. G&Ds fastighetsteam 
arbetar med allt från de mest komplicerade fastighetstransaktionerna till löpande 
fastighetsrättslig rådgivning, inte minst avseende hyresrätt.

» … skadeståndsskyldighet 
gentemot fastighetsägaren 

kan uppstå även när andra-
handshyresgästen disponerar 
lokalen helt på egen hand.«

Tack alla som var med och 
gjorde Fastighetskvinnan 
till ett fantastiskt event!

Partners:

Arrangörer:
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Marknadsläget // Aberdeen

Nyligen slutförde Aberdeen kapitalresningen för Aber-
deen European Secondaries Property Fund of Funds (AES) som 
är inriktad på den europeiska andrahandsmarknaden för fastig-
hetsfonder. Fonden övertecknades och nådde sin målvolym om 
cirka 2,75 miljarder kronor (300 miljoner euro) två månader före 
kapitalresningsperiodens slut. Det är bara ett av fl era exempel på 
fonder som förvaltas av Aberdeen och som ska investera i fastig-
hetssektorn framåt

– Vi har många olika produkter. Flera är, eller börjar närma sig, 
en mognadsfas och där kommer vi att kunna erbjuda marknaden in-
tressanta objekt. Samtidigt har vi fonder som letar objekt i markna-
den och vi har också fl er köpmandat. Det är full fart på alla håll kan 
man säga, säger Göran Bengtsson, vd på Aberdeen Asset Manage-
ment Sverige AB och ansvarig för Asset Management i Norden.

› Hur ser din generella bild av marknaden ut just nu?

”Det blir en intensiv höst”
HUnDägarE

Namn: Göran 
Bengtsson.

Ålder: 47 år.

Familj: Fru, två 
barn och två 
hundar.

Bostad: villa i 
Åkersberga.

Yrke: head of 
Asset Manage-
ment, Nordic 
region Aberdeen

Fritid: Golf, gym, 
mat och vin.

– Jag tycker att marknaden är väldigt intressant just nu. Dels har 
transaktionsintensiteten ökat det senaste halvåret. Och vi ser även 
att intresset från utländska aktörer börjar öka. Det signalerar att 
marknaden är intressant. Många globala aktörer som har varit i till 
exempel London och gjort goda aff ärer ser en likartad utveckling här 
i Stockholm så då blir Sverige och Norden ett naturligt nästa steg. 

– Generellt har intresset för Norden ökat och specifi kt ser vi ett 
ökat intresse både från amerikanska och asiatiska investerare. För 
vår del innebär det att vi kan förvänta oss nya förvaltningsvolymer 
genom förvärv, dels för våra egna fonders räkning men framför allt 
genom separata köpmandat.

› Och hur tycker du att transaktionsläget är?
– Det är väldigt god aktivitet och bankerna fungerar väldigt 

bra. Marknaden är dock inte i balans utan efterfrågan är större än 
tillgången. Det har nog främst att göra med att de som sitter på 

  Aberdeen har en händelserik höst 
framför sig med en full pipeline på 

både köp- och säljsidan. Samtidigt ser 
man över sitt produktutbud då många 
fonder är fullinvesterade.

 – Det är en intensiv och spännande 
tid just nu, säger Göran Bengtsson, 

vd på Aberdeen Asset Manage-
ment Sverige AB och ansvarig 
för Asset Management i 
Norden.  Text: Eddie Ekberg

InTEnsIv HösT. Aber-
deen Asset Management, 
med vd:n Göran Bengtsson i 
spetsen, har en intensiv höst 
framför sig på transaktions-
sidan. Dessutom genomför 
man en översyn av sitt 
produktutbud.

BIlD: ABERDEEN

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

Få ut det bästa av din fastighet!

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

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

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

Anette Ellsäter
anette.ellsater@ferax.se
www.aksp.se
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bra fastigheter inte ser någon riktigt anledning att sälja. Räntorna 
är låga och hyresmarknaden är god. Så visst, volymerna skulle 
kunna vara större. Men för det krävs det ökad nyproduktion eller 
att några större aktörer gör strukturaff ärer. Ett alternativ skulle till 
exempel kunna vara att staten och allmännyttan släpper en del av 
sina tillgångar till marknaden.

› Är prisnivåerna rimliga?
– Ja, om man ser till ränteläge, hyresnivåer och en del andra 

parametrar tycker jag det. 
› Hur ser du på konkurrensen om objekten?
– Konkurrensen är hård och vi förlorar rätt många av de bud-

givningar vi är med i. 
– Å andra sidan, om man vinner alla budgivningar man är med 

i så betalar man förmodligen för mycket för objekten. Det ligger 
inte för Aberdeen.

› Vad och var vill ni köpa?
– Vi tittar på både kontor, handel och bostäder, framförallt i 

större regionsstäder. 
› Hur påverkar AIFM-direktivet er verksamhet?
– Det påverkar oss genom att det blir mer administration och 

ökade kostnader. Å andra sidan är det bra med ett ökat skydd för 
investeraren även om jag kan tycka att det kanske inte är i Sverige 
som det behövdes mest, vi har ju redan ett välfungerande kontroll-
system med Finansinspektionen.

› Hur tror du att AIFM-direktivet påverkar mindre aktörer?
– I det här fallet kan man säga att volym är en stor fördel och 

att stora aktörer gynnas. 
– Det fi nns säkert många mindre aktörer som inte är vana 

vid den typen av dokumentation och det kan förstås bli en stor 
ansträngning för dem.  

aBErDEEn

Aberdeen Asset 
Management 
är en global 
kapitalförvaltare 
som investerar 
i aktier, räntebä-
rande värdepap-
per, fastigheter 
och multi-asset, 
portföljer med 
flera tillgångsslag

Aberdeen fastig-
hetsverksamhet 
förvaltar drygt 
250 miljarder 
kronor globalt. I 
Sverige förvaltar 
Aberdeen fastig-
hetstillgångar 
om cirka 33 
miljarder kronor 
fördelat på cirka 
250 fastigheter 
över hela landet. 
Bolaget har 
ett hundratal 
medarbetare på 
kontor i Stock-
holm, Göteborg, 
Malmö och 
linköping.

»Det är full fart på alla håll 
kan man säga.«

Marknadsläget // Aberdeen

Fastighetsmarknadsdagen
Nytt tungt fastighetsseminarium!

• Svenska och internationella tunga branschföreträdare
• Mingla med branschen – knyt nya kontakter
• Marknadsanalys – framtida affärsmöjligheter

Grand Hotel • Stockholm • 18 november 2014
Mer information och anmälan på fastighetsmarknadsdagen.se

Partners:Arrangörer:

bild: grand hotel StockholM

Sven-Olof 
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Lundström Anette Frumerie Zsolt Kohalmi Thomas Völker



Fastighetssverige #4 (Handel/Mapic) kommer ut i vecka 44, materialstopp är 17 oktober.

Nästa nummer av Fastighetssverige kommer, förutom till  
alla våra ordinarie mottagare i Sverige, att distribueras  

med ett antal tusen exemplar under retail-mässan Mapic  
i Cannes i mitten av november.

 

Ring Rolf Andersson:
031- 60 43 55

Boka din annons i  
Fastighets  sveriges Handels- 

/Mapic nummer redan nu!


