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– En chef som är opportunist och vill vara alla
till lags kommer inte långt, säger Tomas Sandsjö.
En chef måste vara rakryggad och stå upp för sina
beslut och värderingar för att vinna respekt.
Chefer i tillväxtföretag är också ofta väldigt
kaoståliga och de har magkänsla, vilket är en
viktig egenskap eftersom man måste fatta snabba
beslut om företaget ska behålla försprånget på
marknaden. Väljer man att istället att göra en
undersökning för en halv miljon för att få reda på
samma sak tre månader senare, så är det troligen
för sent.
En unik idé
Att få ett moget företag att plötsligt raka i höjden
på tillväxtkurvan är nära på omöjligt och om ett
tillväxtföretag stagnerar är det mycket svårt att
ta fart igen. Det händer förstås att det uppstår
en tillväxtidé inom ett moget företag, men det
resluterar oftast i att tillväxtidén placeras i ett eget
bolag, som får växa på egna premisser.
– Ett moget företag har helt enkelt en struktur
som inte är särskilt gynnsam för snabb tillväxt,
säger Tomas Sandsjö. Regler och beslutsprocesser

är väldigt låsta och det finns inte mycket flexibilitet i organisationen.
Å andra sidan framhåller Tomas Sandsjö att
snabb tillväxt inte måste vara ett mål. Att ett företag kan vara alldeles utmärkt välmående med en
måttlig eller rent av obefintlig tillväxt.
Den gängse bilden av ett tillväxtföretag är att
de är små och unga, men det behöver inte vara så.
IKEA och H & M är två exempel på företag som
bildades på 50 – 60-talet och som vuxit stadigt
hela tiden. Deras fasta tro på sin affärsidé har fört
dem långt ut i världen. Ändå har de behållit sin
specifika företagskultur.
– Många företag gör misstaget att förändra
strukturen när de har vuxit sig stora eftersom
de tror att det ska vara så, säger Tomas Sandsjö.
Att alla rycker in där det behövs är så det fungerar
på ett litet och ungt företag, tror man, men nu
när företaget börjar bli stort så vill man ändra
på det. På samma gång frångår man framgångsc
konceptet.

Detta utmärker ett
tillväxtföretag:
• Klart och entydigt fokus
• Förmåga att skapa marknad och
Tidsmonopol
• Organisationen är flexibel och alla
hugger i där det behövs och tar
personligt ansvar.
• Egna initiativ är uppskattade.
• Ett visst mått av misstag är tillåtna.
• Chefen är synlig i organsiationen och
arbetar tillsammans med de anställda
när så behövs.

Kända tillväxtföretag:
IKEA
H&M
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Kontor / Lager / Butik / Utställning
Lokalen är cirka 455 m2 med goda
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Centralt kontor 556 m2 med möjlighet att utöka till 740 m2.
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[ Ledare ]

Sommaren är slut – dags för intressant Expo Real
En måndag i början av augusti damp jag förvånad ner i min
stol på redaktionen – vad var det som hade hänt? Var semestern verkligen slut? Så snabbt! Men hur jag än vände fram och
tillbaka på bladen i almanackan fick jag hela tiden samma
besked; det var den här måndagen jag skulle börja. Minnet
av dåsiga stranddagar och sena verandaskratt lever sig kvar.
Fast de är förstås nersolkade av den allra sämsta Norgehistorien genom tiderna, som visade sig vara sann – massakern på
Utöya och bombattentatet i Oslo.

En inte alltför vågad gissning är att diskussionen på årets
Expo Real kommer att präglas av just det ekonomiska läget,
precis som för tre år sedan. Däremot finns det flera faktorer
som skiljer årets diskussion från den 2008. Då blev mässbesökarna och utställare tagna på sängen och hamnade i ett slags
chocktillstånd. Nu vet vi vad som gäller, och för många så ser
ekonomiska fundamenta mycket bättre ut.

Bild: David Schmidt

Det andra som upptar mina tankar, vid sidan om sköna sommarminnen, är hur det knakar i de globala ekonomifogarna.
Hur världens (före detta) oomstridda stormakt USA är på väg
mot ruinens brant. Och hur flera länder i Europa är mer eller
mindre bankrutta. För att inte nämna börsoron som kan få
den lugnaste filbunke skräckslagen.

också att exponeras i alla tidningsställ, vi kommer att synas i
pressmontern och vi kommer 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.
Vi ses på mässgolvet!

I vilket fall som helst kommer Fastighetssverige att befinna sig mitt i diskussionernas centrum, redo att fånga upp
godbitarna och leverera dem till dig som läsare. Vi kommer

Eddie Ekberg
Chefredaktör
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[ Xxxxxx av Eddie Ekberg ]

Makroanalysen
Nordeas chefekonom Annika Winsth ger
sin syn på det ekonomiska läget i landet.

Det är stor risk för
svagare utveckling
A

tt göra prognoser är svårt i vanliga fall och under nuvarande omständigheter mycket svårt. Att sticka ut
hakan och ha en tvärsäker bedömning är inte på sin
plats utan snarare handlar det om att ha en ödmjuk
inställning. På finansmarknaderna följer man utvecklingen noga,
minut för minut, timme för timme.
Turbulensen är påtaglig, riskaversionen stor och nu handlar
det om att bygga förtroende. Skuldproblematiken i Europa och
oroande svaga konjunktursignaler från USA får marknaderna att
fly risk. Ingen vill bli sist kvar och många har lärt sig en läxa efter
Lehman Brothers konkurs hösten 2008.
vi står inför framför allt två risker i närtid; en skuldkris i Europa och i första hand en konjunkturell kris i USA även
om den politiska risken i USA inte ska underskattas. I Europa är
det offentliga skuldkriser som ska hanteras. Det är därmed politikerna som måste fatta de rätta besluten för att hitta lösningar
på problemen. Finansmarknadernas förtroende för de politiska
beslutsfattarna är dock kört i botten.
För att undvika en akut kris i världsekonomin har centralbankerna stigit in och tagit över rodret. De lovar låga räntor och
stödköper nationella statspapper för att undvika att länder går i
konkurs. Att hantera skuldproblematiken kommer att ta många
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år och centralbankerna löser inte de långsiktiga problemen. Risken är att osäkerheten påverkar konjunkturen på kort sikt. Redan
nu finns det behov av att dra ned tillväxtprognoserna i Sverige på
grund av detta.
som lök på laxen tycks nu konjunkturen i USA vara betydligt svagare än många befarat och det är inte osannolikt att USA
går in i recession igen. De senaste veckornas turbulens syns ännu
inte i statistiken och makrodata kommer därmed att bli svagare
framöver. Sämre konjunktursignaler riskerar i sin tur att slå på
aktiekurserna som kan komma att falla mer.
Sverige står väl rustat och den senaste statistiken har varit stabil. Risken är dock överhängande att även svensk ekonomi går
in i en betydligt svagare utveckling. Exportsektorn drabbas av
en lägre global efterfrågan, investeringarna av stor osäkerhet och
hushållen av förmögenhetstapp samtidigt som det är risk för att
arbetsmarknaden försämras.
sverige är en liten öppen ekonomi och när global tillväxt
tappar fart slår det hårt mot svensk export. Tillväxtländerna växer
som andel av Sveriges totala export, men de kan inte väga upp en
svag utveckling i USA, Tyskland och Storbritannien, som tillsammans med Norge tillhör de länder vi exporterar mest till. Kronan

Namn: Annika Winsth.
Ålder: 42 år.
Yrke: Chefekonom Nordea Sverige.
Gör på fritiden: Umgås med familj och

vänner. Träning och trädgårdsarbete.

Bild: Nordea

Ser svagare utveckling. Nordeas chefekonom Annika Winsth menar att Sverige står väl rustat i den finansiella rutan och att den senaste statistiken
varit stabil. Men samtidigt ser hon en överhängande risk att även Sverige går in i en svagare ekonomisk utveckling, delvis driven av en försämrad situation
för exportsektorn.

har hittills hållit emot förvånansvärt bra, men möjligen kan en
svagare krona på sikt ge lite stöd till exporten.
Även om svenska företag står starka i dag, genom att många
har skurit i kostnaderna och är konkurrenskraftiga, är risken stor
att de avvaktar med större investeringar tills osäkerheten har
dämpats något. Fluktuationerna i investeringarna i upp- och
nedgångar är ofta stora.
hushållssektorn kommer på många håll i världen vara
en nyckelfaktor, då efterfrågan från den sektorn är en viktig drivkraft. Osäkerheten som råder nu och med förra krisen i färskt
minne gör att hushållen sannolikt blir mer försiktiga. En svagare utveckling av tillväxten och mindre finanspolitiska stimu-

lanser på hemmaplan gör att även inkomsterna utvecklas svagt.
Förmögenhetstappet har varit mycket stort eftersom hushållens
finansiella sparande har gått ned med runt 350 miljarder kronor
under innevarande år. Fortsätter börsen falla kommer det påverka
konsumtionsviljan negativt och det kan säkert också få en viss
effekt på bostadsmarknaden.
riksbanken bedöms ligga still med reporäntan till en bit
in på nästa år. Även om Sverige står starkt idag, har direktionen
i färskt minne vad som hände när konjunkturen vek under förra
krisen. Riksbanken har heller inte särskilt mycket att förlora på
att avvakta i det här läget, även om de hittills skickat hökaktiga
signaler.

#2/2011 fastighetssverige
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[ Jätteauktion
]
]
Xxxxxx av Eddie
av Eddie
EkbergEkberg

”Det här är en helt

uNIK AuKTION. Roland Sundqvist är advokat på Grönberg
Advokatbyrå och konkursförvaltare av Kefren-portföljen om 4,3
miljarder kronor som går under
klubban nu i oktober. Han menar
att auktionen är unik och att det
aldrig genomförts en större exekutiv auktion med kommersiella
fastigheter i Sverige tidigare.
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Bild: Josefin Mirsch

unik auktion”
Sent på fredagseftermiddagen den 15 april i år begärdes Kefren
Properties i konkurs av bankkonsortiet som finansierat deras fastigheter. Bolaget hade haft likviditetsproblem under en längre period och hade försökt få till en försäljning av fastigheterna, dock
utan resultat. Bara en dryg vecka efter konkursfaktumet hade
man utsett en konkursförvaltare, nämligen Roland Sundqvist på
Grönberg Advokatbyrå. Att valet föll på just honom är inte det
minsta konstigt, han är nämligen likvidator av de Landic VIIbolag som avvecklade sina fastighetsinnehav genom exekutiva
auktioner förra hösten.
– Jag har varit konkursförvaltare i
35 år och jobbade med avveckling av
Jag har gott
fastighetsbolag redan under 90-talshopp om att alla
krisen. Avvecklingen av Landic VIIportföljen förra hösten gav en rätt fastigheterna komunik erfarenhet att avveckla över- mer att säljas.
belånade fastigheter under moderna
förhållanden med sina långt mera
komplicerade lånestrukturer. Innan dess jobbade jag även med
Rurics rekonstruktion 2009/2010. Men det här är det största jag
varit med om, jag tror aldrig det har genomförts en större exekutiv auktion av kommersiella fastigheter i Sverige tidigare. Det är
helt unikt, säger Roland Sundqvist.
vad har du gjort sedan i april när du ﬁck uppdraget?
– En nyckeluppgift är att se till att fastighetsförvaltningen löper
på som innan och se till att alla som levererar varor och tjänster
får betalt. Jag har också haft ett nära samarbete med Capita som
representerar långivarna. Och det har också blivit många möten
med Catella som är rådgivare till Capita, om hur vi ska lägga upp
allting. Man kan säga att det viktigaste för mig är att det inte sker
någon värdeförstörelse inför auktionen, det ska vara business as
usual.

“We are not
your average
fastighetsförvaltare”
Omniagruppen förvaltar 150
fastigheter runt om i Sverige. Vår
fokus är på detaljhandelsfastigheter
och vi har mångårig erfarenhet
av att förvalta köpcentrum
och andra handelsfastigheter.
Vi är experter på förnyelse av köpcentrum
och handelsplatser och
har stor erfarenhet av
lyckade förbättringsprojekt.
Vårt team kommer att föreslå
en förstklassig master plan
och se till att den genomförs.
Vi hanterar uthyrning och
omförhandlingar och vi kan
bistå med projektledning.

It’s our people that
make the skillnad.
Det här är Accountant
Annelie Hjorth

www.omniagruppen.se

I våras gick danska Kefren Properties i konkurs.
Och måndag den 3 oktober startar auktionen
där bolagets 146 fastigheter värda 4,3 miljarder kronor ska säljas.
– Det här är helt unikt, jag tror aldrig att det
genomförts en så här stor exekutiv auktion
av kommersiella fastigheter förut i Sverige,
säger konkursförvaltaren Roland Sundqvist på
Grönberg Advokatbyrå.

Processen i korthet:
2006 förvärvade det danska fastighetsbolaget Keops
två svenska fastighetsportföljer från Kungsleden, ”Victoria” och ”Daniel”. Transaktionen var en av de största
rena fastighetstransaktionerna i svensk historia. De två
portföljerna bildade tillsammans Keops IX som senare
bytte namn. I dag heter koncernens svenska moderbolag Kefren Properties IX AB, (”Kefren”). Kefren äger
genom dotterbolag 159 registerfastigheter fördelade
över 146 värderingsenheter i Sverige med en total
uthyrbar area om cirka 830 000 kvadratmeter. Merparten av Fastigheterna är belägna i de södra och västra
delarna av landet. Portföljen inkluderar flera starka
hyresgäster som exempelvis Ericsson, SKF och Västra
Götalandsregionen. Tillsammans representerar dessa
tre hyresgäster cirka tolv procent av hyresvärdet.
Portföljen är väl diversifierad och erbjuder intres-

santa enskilda investeringar såsom SKF:s huvudkontor,
centralt belägna kontorsfastigheter i växande mellanstora svenska städer och fastigheter med bostadsutvecklingspotential.
Kefren har försatts i konkurs och fastigheterna kommer att auktioneras ut via Kronofogdemyndigheten
genom 146 individuella exekutiva auktioner. Catella
Corporate Finance är rådgivare åt Capita Asset Services Ltd vilka agerar i kapacitet av Sub Master Servicer
och Sub Special Servicer för och på uppdrag av, bland
andra, agenten och security trustee åt de seniora
långivarna. Som finansiell rådgivare har Catella marknadsfört fastigheterna parallellt med Kronofogdemyndigheten i samband med försäljningsprocessen.

Källa: www.kefrenproperties.se

Vad ska du göra från nu och fram till dess att auktionerna
startar måndag 3 oktober?
– Egentligen samma sak som jag gjort och gör nu; se till att fastigheterna sköts och hålla koll på ekonomin och förvaltningen. Jag
ska också stötta Catella i deras försäljningsansträngningar.
När är ditt arbete i den här processen egentligen slut?
– När alla fastigheter är sålda och alla dotterbolagens skulder är
reglerade. Sedan efter det kommer det att vara en del arbete kvar
bland annat vad gäller betalning av utförda tjänster. Så jag hoppas
att mitt arbete är klart någon gång under 2012.
Vilka är de största förlorarna i den här konkursen?
– Ja, det måste ju vara de danska privatpersonerna som köpt obligationer i Kefren. De ligger en bra bit ovanför skorstenen så för
dem ser det dystert ut.
Jämför det här arbetet med det du gjorde i Landic VII?
– Det är en ännu snårigare lånestruktur och många fler fastigheter. Fastigheterna är dessutom utspridda över hela landet, till
skillnad mot i Landic VII där de alla låg i Stockholmsområdet.
Det är överhuvudtaget en mycket större konkurs och auktion som
tar en större organisation i anspråk, bara här på Grönbergs är vi
fem personer som jobbar med detta.
Vilken form får den här auktionen?
– Det blir för det första inte en auktion utan flera. Auktionerna
kommer att pågå i tolv dagar under en treveckorsperiod. Varje
fastighet kommer att säljas för sig så det är ju ett ganska omfattande auktionsarbete. Alla auktioner kommer att hållas på Skan-
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diabiografen på Drottninggatan i Stockholm, men man kommer
kunna följa auktionen via telefon från kronofogdemyndigheten
på andra orter också.
Varför säljs inte de 146 fastigheterna i ett eller ett par paket?
– Lagen medger helt enkelt inte det i det här fallet.
Vad händer med de fastigheter som inte säljs under auktionen?
– De ska säljas de också, så då får det väl bli en ny auktion för de
fastigheterna. Det hände i Landic VII-auktionen att köparen av
en fastighet i inte ville fullfölja affären för att han tyckte han blivit förd bakom ljuset. Men han fick inte tillbaka handpenningen
och fastigheten såldes ett par månader senare, till ett något lägre
belopp. Men jag har gott hopp om att alla fastigheterna kommer att säljas, Catella har gjort ett fantastiskt bra jobb med att
marknadsföra de här fastigheterna. Jag tror inte det finns en enda
professionell aktör som inte känner till den här auktionen. Det
ska bli oerhört intressant att se hur utfallet blir.
Kommer vi att få ser fler auktioner av den här typen, tror
du?
– Svårt att säga, men det finns några andra utländska fastighetsbolag i liknande läge som Kefren. Så det är väl inte helt omöjligt.
Anders Palmgren och Erik Westerlund på Catella är rådgivare
åt Capita som representerar långivarna. De menar att läget så här
inför auktionen ser mycket bra ut.
– Vi har nog lyckats bra med marknadsföringen dels via våra vanliga kanaler med aktörer som vi känner sedan tidigare. Och dels

www.humlegarden.se • 08-678 92 00

Intresset är jättestort
för de här fastigheterna.

Bild: Mats Lundqvist

”Äntligen
måndag”

Anders Palmgren, Catella.

med hemsidan där vi har lagt upp rätt mycket information. Vi
mäter antal träffar och besök på hemsidan och ”våra” fastigheter
har en tio gånger så hög besöksfrekvens som vår teknikleverantör
Objektvisions fastigheter generellt. Så intresset är jättestort för de
här fastigheterna, säger Anders Palmgren.
Även Palmgren tror att det blir många olika köpare.
– Två tredjedelar av fastigheterna är små och ligger utspridda
på många olika orter. Det talar för flera olika köpare. Det finns
ingen rationell fastighetsekonomisk tanke i att köpa det här som
en portfölj.
Är Hemfosa intresserade?
– Det tror jag säkert att de är, av en del av fastigheterna åtminstone. Någon därifrån dyker säkert upp på auktionerna.

Bra att tänka på vid auktion
En fastighet säljs exekutivt på offentlig auktion för att ägarens obetalda skulder ska regleras. En exekutiv auktion är
en tvångsförsäljning, och den genomförs av Kronofogden.
Alla fastigheter som ska säljas på auktion annonseras
(kungörs) i tidningar minst tre veckor före auktionsdagen.
Hos Kronofogden – ofta i entrén - finns en anslagstavla
där en presentation av alla kungjorda fastigheter finns
uppsatta.
För varje fastighet finns en beskrivning och värdering.
Det är viktigt att du inför auktionen undersöker fastigheten
noga och skaffar dig tillräcklig information om den. Man
kan inte räkna med att i efterhand få ersättning för dolda
fel etcetera. Fastigheten säljs i det skick den befinner sig i
vid auktionen.

Källa: Kronofogdemyndigheten

Med Stockholms bästa lägen, ett stort miljöengagemang
och en unik förvaltning där vi själva ansvarar för alla delar av
fastigheternas skötsel och för relationen till våra hyresgäster,
så erbjuder vi kontorslokaler att längta till – hela helgen.
Välkommen.

NYHETER
[ Xxxxxx av Eddie Ekberg ]

av Eddie Ekberg & Nicklas Tollesson

Bild: Lilium Fastigheter

Fastigheten Ambrosia 6 i Linköping ingår i det bestånd som Lilium Fastigheter köpt av Norrporten.

TRANSAKTIONER Fastighetsaktiebolaget Lilium, som köpte hela Norrportens
bestånd i Linköping samt åtta fastigheter i Sundsvall och Luleå för 1,4
miljarder kronor, äger sedan tidigare två fastigheter i Norge. Och bolaget
siktar på fortsatt expansion.
– På sikt ska vi ha fastigheter för mellan två och fyra miljarder kronor,
säger den arbetande styrelseordföranden Peter Gotthardsson.
Lilium ägs av den norrbottniska familjen Liljedahl, som i oktober 2008
sålde livsverket Liko – vars verksamhet är utveckling och tillverkning av
lyftanordningar inom vården – till amerikanska Hill-Rom för 1,2 miljarder
kronor.
– Vi har tittat på mängder av fastighetsprospekt på jakt efter bra investeringar sedan dess. Förra året köpte vi två fastigheter i Norge, en i Oslo
och en i Skien för sammanlagt 400 miljoner norska kronor, berättar Peter
Gotthardsson.
– Sedan visade det sig att Norrporten kunde erbjuda ett bra basbestånd
med centralt belägna fastigheter på bra orter och med bra hyresgäster.
Till en början kommer Norrporten att ha kvar den tekniska och
ekonomiska förvaltningen i Luleå och Sundsvall, och den ekonomiska i
Linköping.
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Bild: Lilium Fastigheter

Norrlandsfamilj miljardsatsar
på fastigheter

Fastigheten Jupiter 3-5 i Sundsvall.

Nyheterna fortsätter på webben – fastighetssverige.se
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KORTA NYHETER

Akelius säljer allt kommersiellt i höst
Bild: Pelle Nilsson

BOLAG Akelius Fastigheter kommer under hösten
att inleda en försäljningsprocess för sitt kommersiella bestånd.
– Vi kommer att dela upp det kommersiella
beståndet i olika portföljer, säger Akelius koncernchef Pål Ahlsén.
Akelius kommersiella fastighetsbestånd har
ett värde om cirka tre miljarder kronor.
Akelius kommer inför försäljningen att dela
upp beståndet i olika portföljer, beroende på
vilka typer av fastigheter det rör sig om.
– Det blir en portfölj med äldreboenden,
en med samhällsfastigheter och en med rena
Pål Ahlsén.
kommersiella fastigheter. Sedan kommer vi att
genomföra en del styckeförsäljningar, säger Pål Ahlsén.

Newsec hyr ut stort i Göteborg
UTHYRNING Newsec
har tecknat ett sexårigt hyreskontrakt
om totalt 13 600
kvadratmeter med
Trafikverket i Göteborg. Trafikverket
hyr sedan tidigare
7 300 kvadratmeter
Newsec hyr ut 13 600 kvadratmeter
på Kruthusgatan
på Kruthusgatan i Göteborg.
i Göteborg, och
väljer nu att nästan
fördubbla sina ytor.
– De samlokaliserar och dessutom kommer Västlänkens
projektkontor att finnas här, säger Lennart Blomgren,
marknadschef på Newsec Asset Management i Göteborg.

Bild: Nicklas Tollesson

38

… procent. Så stor andel av fastighetsägarna räknar
med att hyrorna i Stockholm ska stiga det närmaste
året, enligt en undersökning av Sepref. Det kan
jämföras med förra kvartalet då hela 85 procent
räknade med att hyrorna skulle stiga.

Bild: Vasakronan

Bjurfors Näringsliv etablerar
sig i Öresund
BOLAG Bjurfors Näringsliv etablerar sig i Öresundsregionen och rekryterar Torbjörn Persson – med erfarenhet
från bland andra DTZ och Skandiamäklarna Kommersiella
– som ansvarig och partner för näringslivsdelen.
– I Stockholm och Göteborg har vi länge varit aktiva
inom den kommersiella fastighetsmarknaden samt bedrivit ombildningsverksamhet och nu är det dags att satsa
ordentligt även i Öresundsregionen, säger Mats Ljung,
styrelseordförande i Bjurfors Sverige.

CA lämnar nordöstra Skåne
– satsar i Jönköping
TRANSAKTIONER CA Fastigheter har sålt sina två sista fastigheter i regionen nordöstra Skåne, två bostadsfastigheter i
Hässleholm. Köpare av fastigheterna, som omfattar cirka
2 100 kvadratmeter, är Agnosia Fastighets AB.
– Sedan vi för en tid sedan deklarerade att vi sannolikt
kommer att lämna regionen har ett antal intressenter anmält sitt intresse att förvärva Bromölla och Hässleholmsfastigheterna. Försäljningen har i och med detta gått
något snabbare än vi räknade med , säger CA-koncernens
vd Johan Damne.
Areim köper kvarteret Gångaren av Vasakronan.

Areim köper stort av Vasakronan
Vasakronan säljer
tomträtten Gångaren 10 vid Lindhagensplan till Areim för 570 miljoner
kronor.
Gångaren 10 inrymmer i dag huvudsakligen Securitas och Niscayahs
huvudkontor.
Gångaren 10 är en tomträtt som
Vasakronan ägt länge och som på
sikt står inför en projektfas.

TRANSAKTIONER

– Fastigheterna runt omkring har
utvecklats med ett betydande
inslag av bostäder, vilket i kombination med att Gångaren 10 upplåts
med tomträtt, gör att den utvecklingen inte ligger inom bolagets
strategi. Areim har kommit med
ett bud vi tycker är bra och vi har
därför valt att sälja, säger Fredrik
Wirdenius, vd på Vasakronan.

Scandic och Pandox
i miljardsatsning
BOLAG Scandic och Pandox har beslutat om en hotellsatsning på 1,6 miljarder kronor. Investeringen handlar
om uppgradering och utveckling av 40 befintliga hotell.
Drygt hälften av hotellen är väghotell med övriga hotell
har centrala citylägen.
De hotell med citylägen som omfattas av satsningen
är bland andra Malmen i Stockholm, Continental och
Strand i Helsingfors samt KNA-hotellet i Oslo. Flertalet av
Scandics väghotell omfattas, exempelvis i Kungens Kurva
i Stockholm, Backadal i Göteborg, Jönköping, Uppsala,
Sundsvall, Luleå, Östersund och Södertälje.

Läs mer på fastighetssverige.se
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[ Xxxxxx av Eddie Ekberg ]

NYHETER
>> fortsättning

Klövern köper av Niam i
Uppsala
TRANSAKTIONER Klövern köper
kontorsfastigheten Boländerna
33:2 i Uppsala av Niams Nordic
Fund IV för 192,5 miljoner kronor.
Fastigheten, som omfattar 18 500
kvadratmeter fördelade på sex
byggnader i en liten företagsby, går
under benämningen Kungsporten
i Uppsala.
Uthyrningsgraden uppgår till 85
procent.
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Bild: Catella

ING säljer 28 handelsfastigheter för kvarts
miljard
TRANSAKTIONER ING Reim Nordics
har på uppdrag av ING Real Estate
Nordic Property Fund sålt totalt 28
handelsfastigheter. Köpeskillingen
uppgår till omkring 250 miljoner
kronor. Affärerna omfattar fastigheter innehållande handel med
Coop som största hyresgäst samt
bostäder.
Nordier Property Advisors har
varit rådgivare åt ING Reim Nordics.

Bild: Fasticon

Bengtsson blir
vd för Fasticon
KARRIÄR Fasticon
förstärker
ledningen och
utser Roger
Bengtsson till
vd. Han har
tidigare, bland
Roger Bengtsson.
annat, byggt
upp bolagets
verksamhet i Öresundsregionen.
– Fasticon AB har hittills varit
organiserat i två fristående geografiska regioner – Stockholm och
Öresund. Bolaget är nu i en utvecklingsfas som kräver förstärkning av
de gemensamma ledningsresurserna och ökat fokus på utveckling
av tjänsteutbud och marknad, säger
Lennart Andersson, styrelseordförande.

Av alla fastigheter som ska auktioneras ut är Tulpanen 3 i Mölndal den dyraste, värderingen uppgår till 493 miljoner kronor.
Fastigheten har en yta på hela 54 429 kvadratmeter.

Stort intresse för
Kefren-auktionen
TRANSAKTIONER Nu i oktober ska 146 fastigheter med ett
värde av cirka 4,3 miljarder kronor auktioneras ut. En
webb-sida som presenterar alla objekten ingående
har lanserats. Auktionerna kommer att hållas i Skandiabiografens lokaler på Drottninggatan 82 i centrala
Stockholm. På kefrenproperties.se har spekulanter
kunnat finna information om säljprocessen och relevant information om alla de 146 fastigheterna.
Den första auktionen kommer att hållas måndagen
den 3 oktober, sedan hålls auktioner med ett drygt
tiotal fastigheter fyra dagar i veckan innan auktionsprocessen avslutas den 21 oktober.
Catella är finansiell rådgivare i processen.
– Det ser väldigt bra ut, intresset för auktionen har
varit och är jättestort. Vi har en hög besöksfrekvens på
hemsidan, säger Anders Palmgren på Catella.
Roland Sundqvist på Grönberg Advokatbyrå är
konkursförvaltare.

– Det här är en helt unik auktion. Jag tror aldrig det
har hållits en större auktion av kommersiella fastigheter i Sverige tidigare, säger han.

Beståndet som ska auktioneras ut
Antal fastigheter: 146, i 58 olika svenska kommuner.
Sammanlagd värdering: 4,3 miljarder kronor.
Sammanlagd hyresintäkt: 577 miljoner kronor.
Uthyrningsbar area: 830 000 kvadratmeter.
Största hyresgäster: Ericsson, SKF och Västra
Götalandsregionen. Motsvarar tolv procent av
hyresvärdet.
Fördelning: Kontor 45 procent, lager/logistik 18
procent, industri 15 procent, retail 10 procent, övrigt
12 procent.

Prenumerera du också – gå in på fastighetssverige.se
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Illustration: Diakrit

Torsplan, sTockholm

Det vi gör
är det som räknas
Som samhällsbyggare har vi ett stort ansvar för hur framtidens stad kommer att se ut.
Därför arbetar vi målinriktat med att utveckla vår egen produktion och att minska
klimatpåverkan under våra projekts hela livstid. Det betyder att vi skapar produkter som
gör det möjligt för nästa generation att ta över stafettpinnen och fortsätta bidra till en
bättre miljö, även efter att vårt arbete är klart.
Strävan efter att minska klimatpåverkan leder oss ständigt in på nya, spännande spår.
Bland annat certifieras alla våra kommersiella lokaler enligt miljöklassningssystemet
BREEAM. Ett exempel är Torsplan, det kontors- och handelshus som vi nu utvecklar i
Stockholms nya innerstadsdel Hagastaden.

ncc.se

Möt oss på

EXPO REAL
monter A2.424

NYHETER
>> fortsättning

Bild: DTZ

[ Xxxxxx av Eddie Ekberg ]

CITATET
”Intresset från de internationella investerarna ökar.”
DTZ:s vice vd i Sverige, Patrik Kallenvret, berättar att man i dag upplever ett ökat intresse från
internationella investerare jämfört med 2010. Intresset varierar dock kraftigt mellan olika segment
i marknaden och fokus är framför allt på handel och logistik.

Bild: Diligentia

Diligentia miljardsäljer
i centrala Stockholm
TRANSAKTIONER Diligentia säljer projektfastigheten Klockan 1 i centrala Stockholm till norska KLP Eiendom AS. Köpeskillingen är 1 072
miljoner kronor med möjlighet till tilläggsköpeskilling. Fastigheten
Klockan 1 i korsningen Vasagatan/Kungsgatan är en projektfastighet om cirka 18 600 kvadratmeter BTA och innefattar, utöver det
förestående hotellet Scandic Grand Central med 400 rum, även
två butiker, 18 lägenheter samt den lokal där Vasateatern tidigare
huserat.
– Det är just nu ett mycket gynnsamt säljläge med generellt
höga värden på fastigheter och vi fick ett attraktivt bud på Klockan
1, säger Markus Pfister, fastighetschef Kontor på Diligentia.
KLP tillträder fastigheten i början av oktober.
Vinge var juridisk rådgivare åt köparen KLP i affären.

Diligentia säljer Klockan 1
där Scandic Grand Central
ska öppna.

Bild: Visualisera Arkitekter AB

NCC säljer Koggen 2 för en kvarts miljard
TRANSAKTIONER NCC säljer kontorshuset Koggen 2 i Västra Hamnen i Malmö.
Köpeskillingen uppgår till 246 miljoner kronor. Köpare är Vasakronan.
– Det här förvärvet ligger i linje med Vasakronans strategi. Koggen 2 blir
en modern och flexibel fastighet med god miljöklassning. Fastigheten är
dessutom belägen i ett av Malmös mest expansiva och efterfrågade lägen,
säger Anders Kjellin, regionchef på Vasakronan.
Byggnaden är på totalt 8 100 kvadratmeter uthyrningsbar area fördelat på
sex våningsplan.

18

fastighetssverige #2/2011

Norama köper för
100 miljoner kronor
TRANSAKTIONER Nystartade
Norama har köpt sju fastigheter i Ängelholm, Halmstad
och Malmö. Köpeskillingen
uppgår till 100 miljoner
kronor. Säljare är Ateneum
Förvaltning AB. Fastigheterna är fullt uthyrda med
stabila hyresgäster.
Snittavkastningen på
beståndet ligger över åtta
procent, den totala uthyrningsbara arean är cirka
10 000 kvadratmeter.

Henderson köper
Tuna Park
TRANSAKTIONER Henderson
Global Investors har, genom
tyska Warburg Henderson,
köpt köpcentrumet Tuna
Park i Eskilstuna av Alecta
för 558 miljoner kronor. Tuna
Park har köpts till fonden
Warburg - Henderson European Core Property Fund
No 1.
Köpcentrumet omfattar 16
400 kvadratmeter, innehåller 55 butiker och öppnades
2005.

Håll dig uppdaterad – fastighetssverige.se

VI MÅSTE SLUTA ATT LYSSNA PÅ VÅRA KUNDER
När vi frågade var det ingen som ville ha gröna avtal.
Idag har ca 400 av våra kunder det. Ingen efterfrågade
heller grön flytt. Just därför tycker vi att det är extra
roligt att så många av våra hyresgäster faktiskt väljer
det när det är dags att byta kontor.

Grön flytt ingår som en del i Vasakronans koncept ”det
gröna kontoret” som förutom grön flytt även innefattar
grönt hyresavtal, grön el, gröna servicetjänster och
grön bilpool.

GRÖNT
KONTOR

Visste du förresten att 700 företag flyttar in och ut ur våra fastigheter varje år. Det blir upp till 300 långtradare
med kontorsavfall. Flyttar man grönt kan det istället bli cyklar och villavärme av alltihopa.

[ Xxxxxx av Eddie Ekberg ]

NyHETER
>> fortsättning

Bild: Platzer

STOcKhOLMS STAD KöPER
FöR 29 MIL JONER
TRANSAKTIONER St Eriks Markutveckling, ett helägt dotterbolag till
Stockholms stad, köper två kommersiella fastigheter av Kungsleden
för 279 miljoner kronor. Fastigheterna ligger i utkanten av Slakthusområdet i Johanneshov, i södra
Stockholm.
– Jag är mycket nöjd med försäljningen och jag ser Stockholms stad
som en naturlig ägare i och med det
stora förändringsarbetet som sker
i Slakthusområdet, säger Kungsledens vd Thomas Erséus.

wALLENSTAM BYGGER
I cENTRALA STOcKhOLM
BYGG Wallenstam har påbörjat
förarbetet med byggnationen av 61
bostadsrätter på Grev Turegatan 8
på Östermalm. Den befintliga fastigheten ska nu rivas till förmån för
en ny fastighet på tio våningar som
beräknas vara färdigställd hösten
2013. Boarean i fastigheten kommer
att öka från dagens drygt 2 100 kvadratmeter till 4 700 kvadratmeter.
Vera Arkitekter har ritat huset
som förutom bostäder också kommer att inrymma butiker på första
våningen samt ett garage med cirka
30 parkeringsplatser.

gp-huset sålt för
450 miljoner
TRANSAKTIONER Platzer köper GP-huset i Göteborg av
Stampen för 450 miljoner kronor. Fastigheten Stampen 4:44 omfattar ett helt kvarter och ligger i direkt
anslutning till Centralstationen med adresserna Polhemsplatsen 5-7, Odinsgatan 2-4 och Burggrevegatan
7-11. Den uthyrningsbara ytan uppgår till cirka 14 700
kvadratmeter kontor och därutöver ingår drygt 200

garageplatser i närområdet. Fastigheten gränsar till
Platzers fastighet på Odinsgatan. Under kommande
år planeras stora förändringar i området då snart
Clarion Hotel Post öppnar och den nya Bangårdsförbindelsen planeras.
Säljarens rådgivare vid försäljningen har varit Navet
AB.

han blir ny nordenchef på Axa

Bild: Nicklas Tollesson

uhLÉN TAR PLATS
I vASAKRONAN
KARRIäR Diligentias tidigare vd Per
Uhlén har valts in som styrelseledamot i Sveriges största fastighetsbolag Vasakronan. Per Uhlén har lång
erfarenhet av styrelsearbete och
har en rad olika styrelseuppdrag.
Han är bland annat styrelseordförande för Norrvidden AB och
ledamot i styrelsen för Bonnier
Fastigheter AB.
I samband med styrelseförändringarna har Mats Andersson beslutat sig för att lämna Vasakronans
styrelse för att ge utrymme för en
breddad kompetens.

Platzer köper GP-huset för 450 miljoner.

KARRIäR Henrik Bastman blir ny Head of Asset Management för
Axa Real Estate i Norden. Bastman kommer närmast från EFM,
där han var förvaltningschef för Cornerstones Nordic Retail Fund.
Dessförinnan var han på Jones Lang Lasalle i sju år.
Han inledde sin karriär på JP Morgan i London.
Den nordiska Axaportföljen har ett fastighetsvärde om drygt
tio miljarder svenska kronor.

Henrik Bastman.
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Håll dig uppdaterad – fastighetssverige.se

Vi sätter våra hyresgäster i centrum.
Bokstavligt talat.
Vi har lokaler bara i absolut bästa läge, mitt i Stockholm och mitt i Göteborg. Det är i själva verket en del i vår servicefilosofi
– våra hyresgäster får nära till allt, inklusive oss. För en riktigt hög servicenivå får man bara med ett nära, engagerat och långsiktigt samarbete. Om du vill sätta dig i centrum, kontakta oss. Just nu finns tillgång till några mycket intressanta lokaler i
fastigheter med särskild karaktär och själ. I bästa läge, förstås.

www.hufvudstaden.se

[ Marknadsläget av Nicklas Tollesson ]

Trender som påverkar
regionalt
Stockholm är fortfarande ohotad etta.
Borås, Kalmar och Sundsvall klättrar, medan
Norrköping tappar stort när NAI Svefa rankar
de hetaste svenska städerna för fastighetsinvesteringar.
Åsa Henninge, analyschef på NAI Svefa, pekar
här ut fyra makrotrender som starkt påverkar
de regionala marknaderna just nu.
Det är femte gången NAI Svefa Fastighetsindex presenteras. Utifrån tio olika parametrar – som befolkningstillväxt, näringslivsutveckling, lokal BNP, investeringsdata och egna bedömningar av
nyckeltal – betygsätts de 24 största delmarknaderna i Sverige.
Stockholm ligger som vanligt ohotat överst på listan, staden
har stärkt sin ställning på indexet, från 87 till 89.
– Stockholm ser bra ut i alla parametrar. Bostadsmarknaden är
oerhört stark, man har högt lokalt BNP, näringslivs- och nyföretagarsiffrorna är höga, den kommersiella fastighetsmarknaden
är mycket stark. Det enda stora förbättringsutrymmet ligger i en
relativt hög vakansgrad, säger Åsa Henninge.
Hon pekar på fyra makrotrender som just nu påverkar marknaden, och speciellt vissa delmarknader starkt:

Bild: NAI Svefa

Ser trender. Åsa Henninge, analyschef på NAI Svefa, pekar ut fyra
makrotrender som starkt påverkar de regionala marknaderna just nu.
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1. Kapital söker sig från volatiliteten på börsen.
– Historiskt sett brukar det vara köpläge på fastigheter efter en
kraftig börsnedgång. En stark efterfrågan med bostadsbrist på
flera delmarknader bäddar för stabila kassaflöden och en investering i bostadssegmentet möter möjligheter till en god direktavkastning och en positiv värdeutveckling, säger Åsa Henninge.

NAI SvEFA FASTIGhE TSINDEX,
höSTEN 2011

Exempel på delmarknader som gynnas är Helsingborg, Jönköping och Lund.
. Förvaltningsbolagen har investeringsutrymme.
– Vi tror att de som kommer att investera mest framöver är de
svenska förvaltningsbolagen. Pensionsfonderna har varit väldigt
aktiva ett tag, men vi tror inte att den utvecklingen fortsätter. De
var tidigare underviktade i fastigheter, men börsnedgången på
senare tid kan snarare ha gjort dem överviktade. Förvaltningsbolagen däremot har redovisat rekordresultat och flera är solida nog
för ytterligare investeringar. Akademiska Hus, Fabege, Diligentia
och Wallenstam har rapporterat en soliditet på över 35 procent.
Om de här väljer att återinvestera betyder det mycket för respektive bolags prioriterade delmarknader, framför allt Stockholm,
Uppsala och Göteborg.
. Lag- och regeländringar.
– De allmännyttiga bostadsbolagens hyresnormerande roll försvin-

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
7.
9.
10.
11.
12.
13.
13.
15.
16.
17.
18.
19.
19.
21.
22.
23.
23.

(1)
(2)
(3)
(4)
(6)
(6)
(8)
(4)
(8)
(11)
(13)
(10)
(14)
(12)
(15)
(19)
(20)
(21)
(21)
(16)
(18)
(16)
(24)
(23)

Stockholm 89 (87)
Göteborg 63 (60)
Lund 60 (53)
Uppsala 58 (52)
Malmö 56 (51)
Linköping 51 (51)
Helsingborg 50 (50)
Umeå 50 (52)
Jönköping 49 (50)
Västerås 47 (46)
Halmstad 43 (44)
Örebro 42 (48)
Karlstad 41 (37)
Växjö 41 (45)
Luleå 37 (36)
Borås 36 (30)
Kalmar 34 (29)
Sundsvall 33 (28)
Falun 32 (28)
Östersund 32 (33)
Gävle 31 (31)
Norrköping 30 (33)
Eskilstuna 20 (14)
Trollhättan 20 (24)

(Förra undersökningens placeringar och
indextal inom parentes)

När vi pratar fastigheter pratar vi

ICA Fastigheter

Barkarby City har tillgängligt butiksutrymme till uthyrning för ditt företag.

Som en av de största fastighetsaktörerna
i Skandinavien äger och förvaltar
ICA Fastigheter 3 235 000 kvadratmeter
lokalyta för ICAs verksamheter, och
investerar i nya butiksbyggen i både Sverige
och Norge.
ICA Fastigheter är ett helägt dotterbolag till
ICA AB, Sveriges största detaljhandelskedja.
Vi erbjuder lokaler till ICA-relaterade företag

och etablerar handelsplatser med högattraktiva lägen. Vår affärsidé är att erbjuda
skräddarsydda och strategiska företagsplatser och utveckla, köpa, hyra ut och aktivt
förvalta fastigheter.
Vi bryr oss om miljön och bygger bättre,
grönare och sundare. Vårt fokus ligger på
hållbar utveckling och design med miljömässigt ansvarstagande som ryggrad i våra
kärnvärden.

Nu startar vi uthyrningen av
tillgängliga butikslokaler i
Barkarby City!
För mer information, kontakta
Charlotte Johansson, projektutvecklare:
Tfn 021-193 682 eller besök
www.icafastigheter.se/intresse

Åsa Henninge om:
Lund, vars index har stigit från 53 till 60:
”Sysselsättningen har stigit, vilket påverkar det kommersiella segmentet med
stigande hyror.”
Borås, Kalmar och Sundsvall, som alla
har klättrat tre placeringar:
”Näringslivet har expanderat, och nyföretagandet ökat. Kalmar har dessutom en
stark bostadsmarknad.”

Bild: NAI Svefa

Norrköping och Trollhättan, som har
tappat stort:
”Det är industriorter, som inte har haft
samma omsättningstillväxt som riket i
helhet. Finanskrisen som i mångt och
mycket också var en industrikris sätter
fortsatt sina spår i Trollhättan, där osäkerheten kring Saabs framtid fortfarande är
stor med turbulens, stoppad produktion
och obetalda löner. Norrköping tappar på
grund av negativa infrastrukturbesked.”

TITTAR UTANFÖR STORSTÄDERNA. Åsa Henninge menar att det finns goda investeringsmöjligheter utanför storstadsregionerna. Ofta fokuserar man alltför mycket på Stockholm,
Göteborg och Malmö. Kan man de regionala marknaderna ordentligt kan man få en hög
avkastning där, säger NAI Svefas analyschef.

ner och kommunerna ska ställa marknadsmässiga krav på bostadsbolagen. De här ändringarna ska leda till en ökad investeringsvilja i
bostadshyreshus och nyproduktion av hyresrätter. Det här påverkar
sannolikt flera av våra starka regionstäder med bostadsbrist.
Exempel på marknader som gynnas är Helsingborg, Lund,
Jönköping, Malmö och Linköping.
4. Infrastruktur som framgångsfaktor.
– En effektiv infrastruktur är avgörande för den regionala tillväxten och styrkan i den lokala fastighetsmarknaden. Ur ett regionalt
perspektiv är Öresundsregionen en föregångare vad gäller infrastruktursatsningar med Öresundsbron och Citytunneln. Fjärde
storstadsregionen tappar i stället i det här avseendet efter det
negativa beskedet om Ostlänken.
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Malmö och Lund är delmarknader som påverkas positivt.
Vilken ser du som den bästa fastighetsinvesteringen just
nu?
– Vill man ha en trygg och väl riskavvägd investering bör man
titta på bostäder på en stark regional marknad, som Lund, Uppsala, Helsingborg eller Jönköping. Det är städer där befolkningstillväxten har mattats för att det helt enkelt inte finns bostäder.
– Malmö utmärker sig genom att ha ett väldigt högt genomsnittspris på privatbostäder, samtidigt som medelinkomsten är
bland de lägsta i vårt index. Att satsa på hyresrätter där kan vara
en bra investering.
– Annars får jag säga det kommersiella segmentet i Stockholm.

Välkomna till ett
nytt solsystem

Premiärvisas på Business Arena
Stockholm Waterfront 21-22 september

GÄSTSKRIBENT: Fastighetsanalytikern HAR ORDET
Bild: Niclas Liedberg

Namn: Jan Rosengren.
Ålder: 59 år.
Titel: Senior Advisor.
På Newsec sedan: Våren

2011.
Fritid: Båt- och friluftsliv,

resor och litteratur.

Kontorsstocken i Stockholm CBD är till 30 procent
belägen på tomträttsmark. I förlängningen kan det
innebära att huvudstaden inte utvecklas på det sätt
som stadens politiker och fastighetsägare önskar.
Newsecs Jan Rosengren har några önskemål om
systemförändring.

Enklare regler för
tomträttsavgälder
i Stockholm krävs
Investeringar i byggnader på tomträttsmark är generellt sett förenat med större risk än investeringar i fastigheter där marken
innehas med äganderätt. Svårighet att prognostisera driftnettona
är särskilt höga i centrala lägen, med höga och dessutom volatila
markvärden. Den fastighetsutveckling som ägarna av kommersiella byggnader genomför innebär att citykärnan blir mer attraktiv
med möjlighet till ökade hyresnivåer. Med detta som grund kan
staden sedan hävda allt högre markvärden till grund för kommande avgäldsregleringar. I samband med avgäldsregleringar har
parterna, staden och tomträttshavaren, ofta vitt skilda bud och yrkanden avseende den nya avgälden, vilket leder till stor osäkerhet
samt utdragna och kostsamma domstolsprocesser.
generellt är projektutveckling, som till exempel förädling och tillbyggnad, förenat med större risk än färdigutvecklade fastigheter med förhandlade hyresavtal. Projektutveckling av
kommersiella tomträtter i centrala lägen innebär att en stor del av
den normala projektvinsten, genom stadens krav på höjd tomträttsavgäld, kommer att tillföras staden. Detta trots att tomträttshavaren skapar projektet och tar all risk i samband med projekt-
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utveckling och uthyrning. Staden tar egentligen ingen risk alls,
men kan trots det som markägare tillgodogöra sig en betydande
del av det värde som skapas.
Inom Stockholms CBD är drygt 30 procent av kontorsstocken
belägen på tomträttsmark. Jämfört med fastigheter innehavda
med äganderätt har mycket lite projektutveckling genomförts
sedan byggnaderna uppfördes på de cirka 60 kommersiella tomträtterna inom området.
ur ett internationellt perspektiv är tomträttsavgäldens andel av de kommersiella fastigheternas driftnetton höga
i Sverige och främst i centrala Stockholm, med avgälder som
motsvarar 30 procent av driftnettot och upp mot 40 procent i
samband med att byggrätter utökas. Det nuvarande systemet ger
därför ett alltför litet incitament för förädling och utveckling av
byggnadsbeståndet. Detta medför att stadsutvecklingen och förnyelsen av stadskärnan försvåras, vilket leder till att Stockholm
kanske inte utvecklas på det sätt som både stadens ledning och
fastighetsägarna önskar.
En jämförelse kan göras med London. Markägarna har där

FAKTA: Newsec
Newsec erbjuder fastighets
ägare, investerare och lokalanvändare ett helhetsutbud
av tjänster via affärsområdena
Advice, Asset Management
och Transactions. Newsec
grundades 1994 och är partnerägt. Koncernen har egen

verksamhet i sex länder, över
500 medarbetare och omsätter cirka 600 miljoner kronor.
Newsec genomför årligen
hundratals uppdrag och
förvaltar över tusen fastigheter.
Genom den stora volymen,
lokal närvaro samt bredden

och djupet inom de olika
verksamheterna erhålls stor
kunskap om fastighetsmarknaden i norra Europa. Rapporten
Newsec Property Outlook, har
publicerats sedan 2001.

Investeringar i byggnader på tomträttsmark är generellt sett förenat med större risk
än investeringar i fastigheter där marken
innehas med äganderätt.

Letar du
investeringsmöjligheter?
Läs den här!

prioriterat långa säkra intäkter och ett system som ger incitament till utveckling. Avtalstiderna är mycket långa, och markhyran är normalt kopplad till byggnadernas hyresintäkter, i princip
driftnettot, med nivåer på cirka tio procent av driftnettot. Även i
samband med tillbyggnader tillfaller således cirka 90 procent av
intäktsökningen byggnadens ägare. Genom en mer direkt koppling till byggnadens faktiska produktionsförmåga skapas också
bättre förutsättningar för fastighetsutveckling.
de långa och utdragna domstolsprocesserna i Sverige leder också till inlåsningseffekter, där mer renodlade fastighetsutvecklare får svårt att förvärva, utveckla och sedan sälja vidare till
en långsiktig investerare inom ramen för utvecklarens normala
tidplan, utan att störas av mer eller mindre ständigt pågående
domstolsprocesser.
Även regeringen har nu insett problemen med den osäkerhet
som råder i samband med avgäldsregleringar och domstolsprocesserna, och har under sommaren tillsatt en utredning som bland
annat skall föreslå enklare regler för hur tomträttsavgälder skall
bestämmas. En principiellt intressant del av utredningsdirektiven
är att utredaren även ska föreslå en möjlighet för parterna vid
jordbruksarrende att knyta arrendeavgiften till resultatet i jordbruket. Man kan ju här skönja samma resonemang som ligger
bakom systemet i London att knyta markhyran till hyresintäkterna.
för att möjliggöra för tomträttshavarna att långsiktigt förvalta och utveckla de kommersiella byggnaderna krävs ett system
för tomträttsavgälder som innebär dels en långsiktigt överblickbar avgäld och dels en avgäldsnivå som långsiktigt ger utrymme
för fortlöpande investeringar i byggnaderna. Kan man dessutom
hitta ett system som ger bättre incitament för tomträttshavarna
att utveckla byggnaderna och kanske även är bättre anpassat till
byggnadens faktiska avkastning, så skapas förutsättningar för en
bättre cityutveckling till gagn både för fastighetsägarna och för
staden.

Analys av den svenska fastighetsmarknaden, län för
län, paketerat och klart i Svensk Fastighetsmarknad,
Fokus 24 orter.
Hämta ditt exemplar i vår monter!

[ Tätt inpå av Eddie Ekberg ]

10 SNABBFR ÅGOR
1. vad gör dig förbannad?
– Förtryck i alla dess former.
2. Du får 100 miljoner kronor och måste
placera dem på stubinen, vad gör du?
– Jag placerar dem i vår nästa fond.
3. vilken är din största extravagans?
– Min hemmabioanläggning. Det är en riktig
värsting, definitivt mer än vad jag behöver.
4. Tror du på Gud?
– Nej, jag tror varken på Gud, Tomten eller
Tandfén.
5. vilken är din favoritpryl?
– Det är min båt, en Yxlö 701. Det är en robust
aluminiumbåt som jag och min familj åkte till
Finland med förra sommaren.
6. Beskriv dig själv med tre ord, som fångar
både affärsmannen och privatpersonen
Simon de château?
– Eftertänksam, lyhörd och social.
7. vilket är ditt bästa köp?
– Det är vårt sommarställe på Angö.
8. vilket är ditt sämsta köp?
– Vår förra båt.
. Ger du pengar till tiggare på gatan?
– Nej, jag tror att det finns bättre sätt att hjälpa
folk som har det svårt.
10. har du några tatueringar?
– Nej, det har jag inte. Och jag tänker inte skaffa
några heller.
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Bilder: David Schmidt

”Sveafastigheter
är mitt livsverk”
Siffersnillet Simon älskar sitt jobb som vd på Sveafastigheter

Som liten drömde han om att bli lokförare.
Det blev det inget med. Däremot har hans
karriär i fastighetsbranschen gått som på räls.
Möt en eftertänksam och social 40-åring
med utpräglad känsla för siffror som byggt
upp Sveafastigheter till vad det är idag.
– Sveafastigheter är mitt livsverk,
säger Simon de Château.
Före intervjun påminner jag mig själv om att jag måste fråga om
det här med efternamnet. Det är också det första jag gör när Sveafastigheters 40-årige vd Simon de Château möter upp i entrén till
företagets huvudkontor på Norrlandsgatan i centrala Stockholm.
– Pappa är holländare och hans farfars farfar kom från den
fransktalande delen av Belgien. Faktum är att jag inte är svensk
utan holländsk medborgare vilket är bra eftersom jag har ett extra
– och oftast bättre – lag att hålla på i fotbolls-VM. Men jag får
inte rösta i riksdagsvalet och har inte gjort lumpen.

Han ger ett vänligt, ödmjukt och korrekt intryck när han visar
runt på kontoret. Stämningen i det öppna kontorslandskapet är
avspänd och Simon och hans 17 medarbetare känns mest som ett
kompisgäng.
– Sveafastigheter har aldrig varit en enmansshow utan det har
varit ett lagarbete från första dagen. Här är det teamet som är det
viktigaste och vi har varit lyckosamma och hittat bra personer så
i dag är vi ett riktigt bra lag.
det mest närliggande hade varit att Simon blev läkare, precis som sin pappa och bror. Men han insåg tidigt att han hade en
annan begåvning som pockade på uppmärksamheten.
– Jag har alltid haft lätt för siff ror och matematik. På gymnasiet i Danderyd gick jag i en matematikklass. Matte var mitt
favoritämne och jag tycker verkligen att det är väldigt kul. Det
är också siff rorna och matematiken som gjort att jag blev intresserad av ekonomi och affärer och som gjorde att jag senare gick
på Handels. Man kan säga att mitt sifferintresse stakade ut mitt
val av karriär.
När han gick ut från Handels 1994 var arbetsmarknaden kärv
#2/2011 fastighetssverige
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hOLL äNDSK MEDBORGARE
namn: Simon de Château.
Ålder: 40 år.
Familj: Fru Clara, tvååriga dottern
Maxima samt ett till barn på väg.
bostad: Lägenhet i Vasastan och
sommarställe på Angö i Stockholms
skärgård.
Favoritkrog: Mathias Dahlgrens
Matbaren.
Favoriträtt och –dryck: Hängmörad
biff och ett tungt rödvin.
kör: Audi kombi.
Lön: 85 000 kronor per månad.
ser på tv: HBO-serier, till exempel
Mad Men. Och större idrottsevenemang, till exempel fotbolls-VM.
senast lästa bok: Ormstenens gåta
av Jason Goodwin.
bonusinfo: Är holländsk medborgare och talar holländska.

Jag har alltid
haft lätt för siﬀror
och matematik.

GILLAR SIFFROR. Simon de Château har alltid gillat siffror och haft lätt för matematik. På gymnasiet gick han i en matematikklass och senare valde han
Handels. Och i dag är han spindeln i nätet när det gäller Sveafastigheters investeringar. ”Man kan säga att mitt sifferintresse stakade ut mitt val av karriär”,
säger Simon de Château.

men han fick jobb på Leimdörfer, dit han några år senare lockade den tidigare klasskompisen från gymnasiet Sven Dahlin. På
Leimdörfer träffade han grundaren Peter Leimdörfer som snart
blev något av en mentor för Simon de Château. Han var under
sina nio år på bolaget bland annat med och byggde upp en analysavdelning och corporate finance-verksamhet.
På hösten 2002 fick Simon i uppdrag att bygga upp Sveafastigheter vilket han gjort framgångsrikt; Sveafastigheter har fått
Euromoneys utmärkelse Best Real Estate Investment Manager
in Sweden sex av de senaste sju åren.
Simon de Château brinner för företaget och de gånger som
han fått påstötningar från konkurrenter och andra bolag om att
byta jobb har han inte behövt någon lång betänketid.
– Det har alltid varit blankt nej. Jag har ett långsiktigt commitment mot investerare, anställda och samarbetspartners. Då går det
inte an att hoppa av efter halva färden. Sveafastigheter är min baby,
jag känner ren glädje när jag tar mig till jobbet på måndag morgon.
men om du hade varit tvungen att välja ett annat yrke?
– Tidigt i mitt liv, när jag var bara 4-5 år, ville jag bli lokförare.
Fast det slog jag snabbt ur hågen. Sedan kommer jag ju från en
läkarfamilj, men efter att ha fått inblick i baksidorna av det yrket

30

fastighetssverige #2/2011

var inte det heller ett alternativ. Nej, jag får nog svara att jag inte
vet – tråkigt kanske men så är det. Jag trivs väldigt bra med det
jobb jag har.
har du någon förebild i branschen?
– Ja, Peter Leimdörfer. Han fungerar som min mentor och är en
fantastisk läromästare. Vi har en väldigt nära och fin kontakt i dag.
umgås du privat med andra i branschen?
– Ja, jag är gift med Clara de Château som jobbar på DnB Nor
och vi ses ju dagligen. Och jag träffar mer än gärna branschfolk.
Men mest umgås jag med vänner utanför
branschen, jag tycker att det är viktigt att
tillbringa tid med människor som man
känt länge och som man inte har en professionell relation med.
investerar du själv i fastigheter?
– Ja på så sätt att jag, liksom alla andra anställda här, investerar privat i våra fonder.
Vi visar på så sätt att vi delar såväl medsom motgångar med våra investerare. Det

KAPTEN SIMON. Simon de Château
tar gärna en tur med sin båt, en Yxlö
701. Det är en robust aluminiumbåt
som han och familjen åkte hela vägen
ZOOM
till Finland med sommaren 2010. BUYER
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Det finns mycket att vinna på
insyn i fastighetsmarknaden
Fastigheter, hyresnivåer, fastighetsbestånd och marknadsvärdering - om de orden väcker ditt intresse så är Datscha
något för dig.
Datscha är ett kraftfullt webbaserat verktyg för effektiv
analys av den kommersiella fastighetsmarknaden i Sverige
och Finland. Datscha har idag 1 500 användare i drygt
300 bolag. Användarna är bl a banktjänstemän, fastighetsägare, värderare, mäklare, jurister och hyresgäster.
> Alltid tillgång till informationen du behöver
> Skapa kraftfulla analyser snabbt och enkelt
> Dela och presentera information internt och externt på
ett enkelt och standardiserat sätt

Testa Datscha gratis
www.datscha.com
Tel +46 8 50 70 50 00

DRöMRESA. Simon de Châteaus drömresa är
att köra från kust till kust i USA. ”Någon gång
ska jag köpa en gammal öppen bil och göra den
resan, säger Simon de Château.”

hOLLäNDARE. Simon de Château är inte svensk utan holländsk
medborgare. Det innebär att han
inte får rösta i riksdaagsvalet och
att han inte har gjort lumpen.
Dessutom har han ”ett extra och
oftast bättre lag att hålla på i
fotbolls-VM”.

bidrar också till att öka gemenskapen här på kontoret.
vad gör dig till en bra ledare?
– Jag försöker att vara tillgänglig och ett bra bollplank. Jag är
också bra på att lämna ett stort mandat till medarbetarna, men
kan också fatta tuffa beslut om det behövs.
vad är viktigt att tänka på för en sund utveckling av fastighetsmarknaden?
– En käpphäst för oss här på Sveafastigheter är att bygga incitament kring investeringen. Om vi levererar är det bra för både
investeraren och oss. Före krisen fanns det en uppsjö av direkt
osunda verksamheter som byggde på höga förskottsavgifter, till
exempel Keops. Det var inget annat än en form av bondfångeri.
hur mycket jobbar du?
– Svårt att säga, på sätt och vis jobbar jag jämt. Jag trivs med att
jobba mycket men söker också balans i livet. Jag tycker till exempel att det är viktigt att komma hem till min tvååriga dotter och
tillbringa en stund med henne innan hon somnar. Jag inser också
att ledighet och vila är viktigt för att kunna göra ett bra jobb.
vad gör du när du inte jobbar?
– Som småbarnspappa kretsar det mesta kring familjen. Vi åker
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gärna ut till sommarstället på Angö i Stockholms skärgård. Där
umgås vi också gärna med vänner som hälsar på. Jag är också road
av matlagning och står för det mesta i den vägen hemma. Vi är
några kompisar som träffas några gånger per år och turas om att
laga mat till varandra, det brukar bli väldigt lyckat.
vilken är din livsﬁlosoﬁ?
– Att vara sann mot mig själv och göra
saker som jag trivs med. Och att uppträda schysst i alla sammanhang.

Sveafastigheter
är min baby och jag
kommer alltid att
ﬁnnas kvar här på ett
eller annat sätt.

hur ser ditt idrottsintresse ut?
– Jag har alltid gillat bollsporter och
spelar eller har spelat innebandy, fotboll och golf. Men som yngre tävlade
jag i bridge och var faktiskt med i juniorlandslaget och tog SM-silver. Men jag la av när jag var 20
år. Nu för tiden händer det att jag spelar med kompisar någon
gång ibland.

vilken talang skulle du vilja ha?
– Jag skulle vilja kunna spela hockey som min största idrottsidol
Peter Forsberg.

TRE RöSTER OM SIMON DE chÂTEAu
Bild: Bruno Ehrs

Tomas Billing, vd Nordstjernan
– Jag känner Simon sedan cirka 15 år tillbaka då han var
analyschef på Leimdörfer och jag var vd för Hufvudstaden. Jag tyckte då att Simon var den överlägset mest
intressanta personen att tala med vad gäller värdering av
fastigheter och fastighetsbolag. Hans analytiska stringens
i kombination med goda detaljkunskaper är vinnande. Jag
har självklart också följt honom under hans tid som vd för Sveafastigheter
och där talar avkastningen för sig själv.

Bild: Åke Gunnarsson

Stefan Ränk, vd Einar Mattsson
– Jag känner Simon som en väldigt sympatisk person. Han
är också mycket analytisk och har en god förmåga att dra
kloka slutsatser av de analyser han gör. Vi var kollegor på
Leimdörfer i mitten av 90-talet. Han tillhör dem som varit
med och förändrat fastighetsbranschen genom att föra in
den nya kompetensen finansiell analys.

Bild: Leimdörfer

Peter Leimdörfer, Senior Partner Leimdörfer,
styrelseordförande Sveafastigheter
– Simon och jag har arbetat ihop sedan 1994. Han är
en av de mest begåvade personer jag känner. Som ung
analytiker satte Simon skräck i börsbolagens vd:ar genom
att ha bättre koll på bolagens ekonomiska situation än
vd:arna själva.
– Som styrelseordförande i Sveafastigheter tycker jag att Simon är en
exceptionellt bra vd. Det är mycket stimulerande att diskutera affärs- eller
strategifrågor med Simon som alltid har initierade och väl genomtänkta
argument. Han har ett hundraprocentigt fokus på att skapa avkastning
och rycks aldrig med i det som är ”flavour of the month” på marknaden.

2011
Att erbjuda storbankens
möjligheter med bankirfirmans
personliga relation och service
är vår väg till framgång.

vilken är din drömresa?
– Någon gång ska jag köra med en gammal öppen bil från
kust till kust i USA.
när grät du senast?
– Jag minns faktiskt inte, det var nog glädjetårar när min dotter föddes.
om du dog och blev pånyttfödd, som vem skulle du då
helst återkomma?
– Barack Obama. Jag har en mycket stor respekt för honom
och han har levt ett spännande liv.
vad hos dig själv är du stoltast över?
– Att jag är ganska kreativ.

Man måste våga gå sin egen väg.

är du fåfäng?
– Inte extremt mycket, men jag bryr mig om hur jag ser ut.
om du ﬁck ha något i ditt liv ogjort, vad skulle det i så
fall vara?
– Jag ångrar inget jag gjort. Att göra misstag är en del av att
vara människa.

w w w. a l a n d sb a n k en . se

Ett rikare liv
Å l a n d s b a n k e n Fa s t i g h e t s F i n a n s i e r i n g

fastighetsfinansiering@alandsbanken.se, tel: 08 -791 47 50
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GÄSTSKRIBENT: REvISORN hAR ORDET
Bild: Ernst & Young

NAMN: Ingemar Rindstig.
ÅLDER: 61 år.
TITEL: Chef för Ernst & Young

Real Estate, auktoriserad
revisor.
ÅR PÅ FöRETAGET: Tio år
med Real Estate, 30 år med

Ernst & Young.
EXEMPEL PÅ uPPDRAG: Helt

specialiserad på bygg- och
fastighetsbranschen, konsultationer i branschen. Revisionsuppdrag för bland annat JM,
Sagax, Atrium Ljungberg, Einar

Mattsson, Vasakronan, Vasallen, Jernhusen och Svenska
Bostäder.
FRITIDSINTRESSEN: Litteratur,
konst, historia och sport (boll
och friidrott mest).

Redovisningsregelverket i Sverige är under förändring. En försämring
för fastighetsbolagen är kravet på kompetensavskrivning. Ingemar
Rindstig från Ernst & Young reder ut frågetecknen.

Komponentavskrivning
– ovälkommen och onödig regel
Redovisningsregelverket i Sverige håller på att förändras i grunden genom att nuvarande regler BNAR (Bokföringsnämndens
Allmänna Råd), som används av absoluta huvudparten av bolagen, och RR (Redovisningsrådet), som alltjämt har stor betydelse, avskaffas och ersätts med det så kallade K-regelverket som
innehåller fyra regelverk K1, K2, K3 och K4. Det är ännu oklart
när detta kommer att ske, så att bolagen måste ändra. Sannolikt blir det 2013 eller 2014. Tidpunkten avgörs i hög grad av när
K3-reglerna blir klara (K1, K2 och K4 finns och får användas).
K3-regelverket kommer att ha stor betydelse, då reglerna måste
tillämpas av alla större bolag som inte tillämpar de internationella redovisningsreglerna, IFRS. Dessutom hoppas jag på att K3
frivilligt kommer att användas också av mindre bolag, eftersom
åtminstone jag anser att K2 inte ger någon bra redovisning.
så det är viktigt att k blir bra! Jag är ganska hoppfull
efter att en första version presenterades 2010 och nu är under
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översyn efter att remissvar samlats in. För fastighetsbolagen ser
man dock några problem, där kravet på komponentavskrivning är
det mest allvarliga. Det innebär att avskrivningarna inte ska beräknas per byggnad utan separat för olika komponenter i byggnaden alltefter under vilken tid de bedöms förbrukas. Det diskuteras
hur många komponentklasser det behövs men man kan befara att
det blir ett tiotal eller ännu flera. För den som alls anser komponentavskrivning vara viktigt för en bättre redovisning torde det
logiskt kunna bli väsentligt flera …
fastighetsbranschen har i remissvar kraftfullt argumenterat för att förvaltningsfastigheter bör undantas från
komponentavskrivningskravet och jag förstår argumentationen
och håller med. Komponentavskrivning är teoretiskt tilltalande
och för ett industriföretags produktionsresurser (maskiner och
byggnader) sannolikt angeläget för en god redovisning. Det är
annorlunda för förvaltningsfastigheter, vilkas tillgångar innehas

snicksnack.se

Ett rEnt nöjE
Nu kan vi hjälpa dig med att tvätta dina planritningar när du lämnar lägen
heter till oss. Resultatet blir en ren och tydlig planritning i våra annonser. Det
ökar chansen att träffa rätt både för dig och den som söker bostad. Tjäns
ten är kostnadsfri och vi levererar den nytvättade ritningen inom 24 timmar.
Det här är första steget i en förändringsprocess som kommer att inne
bära stora förbättringar. Vi ska göra förmedlingen snabbare, smidigare och
tryggare.

Är du intresserad, gå in på:
www.bostad.stockholm.se/kampanj

FAKTA: ERNST & YOUNG REAL ESTATE
Har cirka 150 medarbetare i
Sverige och cirka 3 000 globalt.
Stort utbud av tjänster
inom fastighetsområdet –

redovisningsfrågor, revision,
värdering, fastighetsstrategi,
förvaltningsorganisation, IT,
facility management,

finansiering, infrastruktur, due
diligence, hållbarhetsfrågor,
fastighetsskatt, inkomstskatt
och fastighetsmoms.

ENORMT. ”Om man har 500 fastigheter och räknar med tio komponenter och fem investeringstillfällen per komponentklass blir det 25 000 avskrivningsplaner. Och för dessa 25 000 planer ska man kontinuerligt bedöma avskrivningsplanen och bevaka eventuella utrangeringar. Det kan behövas en
komponentavskrivningsavdelning”, befarar Ingemar Rindstig om de nya reglerna går igenom.

i helt annat syfte och där väsentlig information för läsaren av
årsredovisningen är kassaflöden och fastighetsvärden. Där är
avskrivningar en förhållandevis (en del tycker helt) ointressant
information. Det är inte utan anledning IFRS-reglerna förordar
redovisning till marknadsvärden utan avskrivningar! Det är däremot alldeles klart att komponentavskrivningar kommer att medföra mycket stort arbete och kostnad för fastighetsbolagen. Om
man har 500 fastigheter och räknar med tio komponenter och fem
investeringstillfällen per komponentklass blir det 25 000 avskrivningsplaner. Och för dessa 25 000 planer ska man kontinuerligt
bedöma avskrivningsplanen och bevaka eventuella utrangeringar.
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Det kan behövas en komponentavskrivningsavdelning …
K3-regelverket säger att värdet av den information som tas upp
i en årsredovisning ska vara större än kostnaderna att få fram
den. Detta måste verkligen Bokföringsnämnden beakta när man
avgör om förvaltningsfastigheter ska inkluderas i kravet om komponentavskrivning. Jag har inte hört ett enda bolag i fastighetsbranschen (och jag talar med många) som anser nyttan ens vara
i närheten av kostnaden. Och bland investerare, analytiker och
banker, de som är läsare/användare av fastighetsbolagens årsredovisningar och därför är de som ska bedöma nyttan, har jag inte
heller hört någon efterfrågan.

Från projektutformning till avslut
Ferax Fastighetskonsult erbjuder i nära samarbete
med erfarna konsulter ett komplett erbjudande från
tidiga skeden till fullt uthyrd fastighet.
Ett begränsat antal uppdragsgivare
• Spetskompetens inom projektuthyrning
• Stor insyn i hyresgästresonemang kring
flexibilitet och utformning
• Kunskap om avgörande förhandlingsaspekter

Projektutformning

Målformulering

Marknadskommunikation

Säljaktiviteter

Visningar

Avslut

För mer information kontakta:
Lars Ellsäter 08-462 65 58 | lars.ellsater@ferax.se

Hammarby Allé 120
120 65 Stockholm
08-462 65 58 | www.ferax.se

[ Livets goda av Nicklas Tollesson ]

Svensk whisky
i världsklass
Svenska råvaror, röksmak från svenskt
enris, lagring på svenska ekfat. Slutprodukten blir en svensk whisky –
som gör världssuccé.

För en dryg månad sedan genomfördes IWSC – International
Wine & Spirit Competition – världens största och mest prestigefyllda tävling för spritdrycker, som blindprovas av en kunnig jury.
Svenska Mackmyras whisky tilldelades fyra guld – världsklass.
– Sådana här tävlingar innebär nyttig feedback, de visar att vi
ligger rätt med våra produkter, säger Sveriges whiskykung, Magnus Dandanell.
I slutet av 90-talet startade han Mackmyra tillsammans med
ett kompisgäng – de hade åkt till Sälen på en skidresa, med sig
råkade de ha varsin flaska single malt, och det blev början på
en sen natts diskussion kring varför det inte finns några svenska
whiskydestillerier.
– Sent på natten tog vi ett beslut om att vi skulle gå vidare med

det där. När måndagen kom tyckte vi fortfarande att idén var för
bra för att glömmas bort.
Resten är en modern svensk framgångshistoria. I gamla Mackmyra bruk, i obygderna utanför Gävle, startade man snart produktionen, och i dag planeras och byggs det som ska utvecklas till
en whiskyby, där besökarna ska kunna följa produktionen, ”från
korn till strupe”.
en av framgångsfaktorerna är att man redan från början
siktade på att göra en ny whisky, inte en blek kopia, och att man
tog hjälp av kunderna i processen.
– Vi skulle inte göra en kopia av en amerikansk eller skotsk
whisky, det här skulle bli en svensk. Och det har vi lyckats med,
Bild: Mackmyra
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Bild: Josefin Mirsch

bland annat för att vi röker malten med torv och enris från Sverige. Det finns ingen annan som gör enrisrökt whisky, säger Magnus Dandanell.
Nu siktar han på att Mackmyra ska slå ordentligt utomlands.
– New York är ett naturligt första steg. Vi har gjort en förstudie, och finns på runt 15 restauranger och butiker. Vi har nu en
egen landsansvarig säljchef på plats.
I Europa finns Mackmyra i ett tiotal länder, än så länge i relativt liten omfattning. I framtiden ser Magnus Dandanell Kina
och Indien som potentiella jättemarknader.
– Indien är ett stort whiskyland. Och Kina är på väg att bli. Än
så länge dricker de Chivas Regal och Johnnie Walker, märken de
vill att folk ska känna igen. Nästa steg är att de vill ha märken som
inte alla känner igen. Kina är ett intressant land.
Samtidigt satsas det ordentligt på hemmaplan. I sommar har
över 10 000 besökare tagits emot i lagret i whiskybyn. Det 35
meter höga gravitationsdestilleriet – med skybar högst upp – tas
i bruk strax före nyår. Visionen för byn är glasklar.
– År 2019 ska besökarna kunna följa hela whiskyhanteringen.
Vi ska uppföra fler byggnader steg för steg efter kundernas efterfrågan där man kan följa hantverket, allt från hanteringen av eken
före fattillverkningen till buteljering.
– Visionen är att kunna erbjuda en två- eller tredagarsupplevelse med övernattningar i whiskybyn.
För att få in kapital till de kommande storinvesteringarna –
största delen är tillverkning av mer whisky – planeras en finansieRör det fastigheter så rör det oss.
www.dtz.com/se

Bild: Josefin Mirsch

WHISKYKUNG. Magnus Dandanell är
vd och en av grundarna för Mackmyra,
som tillverkar svensk whisky i världsklass. Själv dricker han åtminstone
”någon etta om dagen”.

ring i samband med notering av Mackmyraaktien på First North.
Men de oroliga tiderna påverkar naturligtvis noteringsplanerna.
– Vi följer utvecklingen, tajmingen är viktig.
Hur ofta dricker du själv whisky?
– Någon etta blir det nog i stort sett varje dag. Det handlar om
god doft och smak, en stund av njutning.
Och när du festar är det whisky som gäller?
– Ja, men jag tycker om vin också. Jag har för länge sedan lagt av
med att dricka för mycket. För min del handlar det om att njuta
av en god dryck.
Dricker du bara Mackmyra?
– Ja, det är länge sedan jag drack något annat, förutom i utbildningssyfte. Vår är så bra …

EGE T FAT
Runt ett tusental personer om året väljer att reservera sitt eget Mackmyrafat. Då får man vara
med när fatet fylls med nydestillerad whisky.
En plakett med ägarens namn sätts upp på
fatet, och ägaren får sedan följa resan som
avslutas med att man får köpa sina 48 färdiga
flaskor fem år senare.
Bland de som har ett reserverat fat återfinns
bland andra kung Carl XVI Gustaf.
Bild: Mackmyra

35 METER HÖGT. I det nybyggda destilleriet hjälper gravitationen till
med destilleringen.
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Bild: Johan Olsson

SvENSK SPEcIALITET. Leif Hesselryd kryddar röken med enris,
som ger whiskyn en ”svensk” smak.

BRuKET. Magnus Dandanell lekte som barn vid Mackmyra bruk. Då trodde han
inte att han i framtiden skulle skriva historia och tillverka svensk whisky på bruket.

Bild: Mackmyra

FÅR INTE SäL JA SOuvENIRFL ASKOR

FASTIGHETSJURIDIK
FRÅN GRUNDEN.
Vi rankas som en av landets främsta inom entreprenadrätt.
Men det finns så mycket mer som vi är stolta över. Titta in
på advokatag.se och läs mer om oss och vårt kunnande
inom fastighetsjuridik.

Bild: Josefin Mirsch

Något Magnus Dandanell hade velat göra är att sälja
souvenirflaskor till turisterna – men det sätter den
svenska lagstiftningen fortfarande stopp för.
– Turister från andra länder blir besvikna och tror
knappt att det är sant när man säger att det är förbjudet. Samtidigt tycker de att det är ganska exotiskt …
Men jag tror att det hade varit en bra service att kunna
sälja souvenirflaskor, säger han.

[ Branschens senaste affärer ]

Stora aﬀärer på senare tid
Stockholmsmarknadens tre största affärer 2011

ALEc TA FöRväRvAR KONTORSFASTIGhE T
I GöTEBORG cBD

köpare

säljare

objekt

pris

1. Konsortium med
Grosvenor Fund Management i spetsen

Unibail-Rodamco

Haninge Centrum, Väsby Centrum
och Bålsta Centrum samt en ICA
Maxi-anläggning i Helsingborg.

2,4 miljarder

2. Stockholms Stadshus AB

Niam

Tomträttsfastigheterna Sandhagen
10 och Kylhuset 21 i utkanten av
Globenområdet.

880 miljoner

3. Stendörren

Wallenstam

Fem bostadsfastigheter i Husby norr
om Stockholm omfattande drygt
1 500 lägenheter.

875 miljoner

Göteborgsmarknadens tre största affärer 2011

För 420 miljoner kronor förvärvar Alecta Gullbergsvass 4:2. Fastigheten är belägen i Gullbergsvass i
nordöstra delen av Göteborg CBD. Säljare är den
tyska fonden RREEF, ett dotterbolag till Deutsche
Bank. Fastigheten på 15 000 kvadratmeter, varav
12 500 kvadratmeter kontor, är så gott som fullt
uthyrd. Dominerande hyresgäster är IF Skadeförsäkring och Nordea. På bottenplan finns även en mindre
restaurang och butik. RREEF har genom försäljningar
under de senaste åren minskat sitt ägande i Sverige
till i dagsläget endast en fastighet, en kontorsfastighet belägen i Marievik, Stockholm.
L ANDShYPOTEK SäL JER PRESTIGEFASTIGhE T PÅ STR ANDväGEN
För ett rekordpris om cirka 92 000 kronor per kvadratmeter förvärvar Industricentralen kontorsfastigheten Bodarne 1 med den mycket attraktiva adressen
Strandvägen 1–3. Fastighetens uthyrbara area är strax
över 6 500 kvadratmeter vilket därmed inbringar
drygt 600 miljoner kronor till säljaren Landshypotek.
I dag finns Landshypoteks huvudkontor i lokalerna
samt ett flertal övriga hyresgäster. Att familjeföretaget Industricentralen, som grundades av familjen
Hirsch, men därefter har utökat antalet ägare, slutade som vinnare i budgivningen kring fastigheten
var för många branschaktörer en överraskning.

köpare

säljare

objekt

pris

1. Wallenstam

Niam

Sju kommersiella innerstadsfastigheter i
Göteborg omfattande 55 000 m².

1,18 miljarder

PEAB KöPER IN SIG I PORTFöL J MED
POTENTIAL

2. Wallenstam

Diligentia

Fem centralt belägna kommersiella fastigheter i Göteborg omfattande 22 400 m².

585 miljoner

3. Alecta

RREEF

Fastigheten Gullbergsvass 4:2 i centrala
Göteborg omfattande 15 000 m² av vilket
största delen är kontor.

420 miljoner

I slutet av 2010 sålde Catena 25 handelsfastigheter till
Balder för cirka 1,6 miljarder kronor. Balder samlade
dessa fastigheter i bolaget Balder Fjorton i vilket PEAB
nu förvärvat 50 procent av aktierna. Köpeskillingen
som PEAB erlagt grundar sig på samma fastighetsvärde, som gällde vid Balders förvärv från Catena. In
en kommentar till affären säger Erik Selin, vd i Balder:
– Det nya gemensamma bolagets nuvarande
portfölj innehåller flera intressanta fastigheter med
utvecklingspotential. Med Peab som hälftenägare
tillförs bolaget både ett stort kunnande och lång
erfarenhet när det gäller byggnation och projektutveckling.

Malmömarknadens tre största affärer 2011

LOK AL AK TöR STORSATSAR I K ARLSTAD
köpare

säljare

objekt

pris

1. Akelius Fastigheter

Profi Fastigheter

Fastigheten Carolus 34 i centrala
Malmö omfattande 635 lägenheter
fördelade på 31 400 m².

550 miljoner*

2. Volito

Hemfosa och Sagax

Sex centralt belägna kontorsfastigheter omfattande 16 000 m².

380 miljoner

3. Trianon

Privata investerare

Bostadsfastigheten Vårsången 6 i Fosie, Malmö. Innehåller 400 lägenheter.

239 miljoner

Källa: Newsec Advice
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* Av Fastighetssverige uppskattad köpeskilling

Familjeföretaget Albèr Fastigheter köper Duvanhuset och 15-huset i centrala Karlstad av danska
Proark/Ejendomsinvestkoncernen för 480 miljoner
kronor. Fastigheterna omfattar 40 000 kvadratmeter
handelsyta. I en kommentar till affären säger David
Eriksson, vd för Albèr Fastigheter:
– Både Duvanhuset och 15-huset har negligerats av de tidigare ägarna, och det var också en av
anledningarna till att vi var intresserade. Det finns en
jättestor utvecklingspotential och jag tror vi med vårt
lokala engagemang har större möjligheter att lyckas.

Stor sale and leaseback-affär
inom logistik
Elgigantens ägare, London-noterade Dixons Retail
plc, säljer i en off market-affär Elgigantens centrallager i Torsvik, Jönköping, i en sale and leasebackaffär. Köpeskillingen för det 97 000 kvadratmeter
stora lagret är cirka 600 miljoner kronor vilket
ger ett kvadratmeterpris på knappt 6 000 kronor.
Köpare är ett syndikat kopplat till det norska
finanshuset Ness, Risan and Partners AS.
Humlegården stärker sin närvaro
i Norra Stationsområdet
Tyska Union Investment avyttrar för omkring 850
miljoner kronor fastigheten Härden 15 belägen i
Norra stationsområdet, Stockholm. Den initiala vakansgraden är drygt tio procent och direktavkastningen bedöms till strax över fem procent. Köpare
av den 22 000 kvadratmeter stora kontorsfastig
heten är Humlegården som genom förvärvet nu
äger över 100 000 kvadratmeter kontorsyta i området genom det egna bolaget men även samägt
med Atrium Ljungberg.
Wallenstam i nytt stort förvärv i
centrala Göteborg
Fem månader efter Wallenstams köp av sju innerstadsfastigheter i Göteborg från Niam för nära
1,2 miljarder kronor står företaget på köparsidan i
ytterligare en stor affär. Från Diligentia förvärvar Wallenstam för 585 miljoner kronor fem centralt belägna
kommersiella fastigheter i Göteborg omfattande
22 400 kvadratmeter. Två av de förvärvade fastigheterna ligger i centrumstadsdelen Gårda och de andra
tre i city. Bland de större hyresgästerna märks bland
andra Friskis & Svettis, Försäkringskassan och Zara.
Utl ändska investerare i storaffär
i Uppsala
Storebrandsägda SPP Fastigheter köper Uppsala
polishus av RBS Nordisk Renting för en uppskattad köpeskilling om cirka 450 miljoner kronor.
Fastigheten omfattar cirka 24 000 kvadratmeter
varav 3 000 kvadratmeter är garage och resterande
del i huvudsak utgörs av kontorsytor. Fastigheten
Svartbäcken 52:9 i Uppsala har förutom Polismyndigheten även Kriminalvården samt Åklagarmyndigheten som hyresgäster. RBS Nordisk Renting
förvärvade fastigheten för omkring 430 miljoner
kronor från Skanska i samband med att de tre
byggnaderna på fastigheten färdigställdes 2004.
Areim förvärvar huvudkontor vid
Lindhagensplan
För 570 miljoner kronor köper Areim tomträtten
Gångaren 10 vid Lindhagensplan på Kungsholmen
i Stockholms innerstad. Gångaren 10 omfattar
nära 40 000 kvadratmeter och inrymmer i dag
huvudsakligen Securitas och Niscayahs huvudkon-

Sveriges tio största affärer 2011

Köpare

Säljare

Objekt

Pris

1. AMF Fastigheter

Fjärde APFonden

50 % av Dombron Intressenter AB vars fastighetsbestånd omfattar cirka 80 fastigheter.

3 miljarder*

2. Konsortium med
Grosvenor Fund Management i spetsen

Unibail-Rodamco

Haninge Centrum, Väsby Centrum och Bålsta
Centrum samt en ICA Maxi-anläggning i
Helsingborg.

2,4 miljarder

3. Hemfosa Fastigheter

Landic VIII (obligationsägarna)

Landic VIII-portföljen innehållande 57 fastigheter spridda över 42 orter i Sverige.

2,2 miljarder

4. Wallenstam

Niam

Sju centralt belägna fastigheter i Göteborg
omfattande 55 000 m².

1,18 miljarder

5. Hemfosa Fastigheter

Dinu Patriciu
Global Properties

Karolinen fastigheter i Karlstad. Bolaget
består av fem samhällsfastigheter omfattande
74 600 m².

975 miljoner*

6. Fogelvik Estate

Max Aicher
(privatperson)

Fastighetsbolaget Pagoden innehållande
drygt 3 000 lägenheter om totalt 240 000 m².

900 miljoner*

7. Stockholms Stadshus AB

Niam

Tomträttsfastigheterna Sandhagen 10 och
Kylhuset 21 i utkanten av Globenområdet
strax söder om Stockholm innerstad.

880 miljoner

8. Stendörren

Wallenstam

Fem bostadsfastigheter i Husby norr om
Stockholm omfattande drygt 1 500 lägenheter.

875 miljoner

9. Niam

Heron Inter
national

Handelsfastigheten Heron City belägen
i Kungens Kurva Söder om Stockholm
innehållande 46 000 m² shopping, nöje och
restauranger.

850 miljoner*

10. Carlyle Group

Boultbee

Två köpcentrum i centrala Västerås, Punkt och
Gallerian, med 45 000 m² handelsyta.

850 miljoner

* Av Fastighetssverige uppskattad köpeskilling

tor. Gångaren 10 är en tomträtt som Vasakronan
ägt länge och som på sikt står inför en projektfas.
I en kommentar till affären säger Vasakronans vd
Fredrik Wirdenius:
– Fastigheterna runt omkring har utvecklats
med ett betydande inslag av bostäder, vilket i
kombination med att Gångaren 10 upplåts med
tomträtt, gör att den utvecklingen inte ligger inom
bolagets strategi.
Frimurarna köper för 95 000 per
kvadratmeter
Norska Home Properties säljer fastigheten Måns Bock 6, mer känd som

Strand Hotell, belägen på Nybrokajen i Stockholm för 600 miljoner kronor vilket motsvarar en
rekordnivå om 95 000 kronor per kvadratmeter.
Köpare är stiftelsen Frimurare Barnhuset i Stockholm vilket gör affären extra intressant då Svenska
Frimurarorden uppförde hotellbyggnaden inför
sommarolympiaden 1912. Hotellet består idag av
6 300 kvadratmeter fördelat på 152 rum varav 19
är inhyrda i intilliggande fastighet. Frimurarorden och dess stiftelser äger redan de andra tre
fastigheterna i kvarteret Måns Bock och genom det
aktuella förvärvet äger de nu hela kvarteret. Den
äldsta byggnaden är Ordenshuset som uppfördes
på 1750-talet.

Listan gör inga anspråk på att vara fullständig då vissa rena bolagsköp inte redovisas.
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Topp  under 

1

AMF FöRväRvADE 50 PROcENT Av DOMBRON FRÅN
FJäRDE AP-FONDEN

I början av april offentliggjorde Fjärde
AP-fonden att de avyttrat hälften av aktierna
i Dombron Intressenter till AMF. Vid årsskiftet
2010/2011 ägde Dombron bostadsfastigheter i
Uppsala, Stockholm, Halmstad och Göteborg till
ett värde av cirka sex miljarder kronor. I samband
med affären köpte Dombron fem fastigheter
i Västerås med 810 lägenheter för cirka 400
miljoner kronor av AMF. Dombron har en uttalad
strategi om att inom en femårsperiod mer än
tredubbla nuvarande fastighetsvärde genom
förvärv och nyproduktion inom privatbostäder
samt äldre- och servicebostäder.
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uNIBAIL-RODAMcO RENODLADE SIT T BESTÅND
GENOM FöRSäL JNING

Som en del i Unibail-Rodamcos strävan
att renodla sitt bestånd till högkvalitativa handelsfastigheter valde bolaget att för 2,4 miljarder
kronor i april 2011 sälja Haninge Centrum, Väsby
Centrum och Bålsta Centrum samt en Ica Maxianläggning i Helsingborg. Köpare var ett konsortium med brittiska Grosvenor Fund Management
i spetsen. Övriga investerare var Bouwinvest REIM
som investerar för en holländsk pensionsfonds
räkning samt en stor institutionell investerare
från Kanada. Handelsportföljen omfattar knappt
100 000 kvadratmeter och yielden bedöms till
drygt sex procent.
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hEMFOSA
FöRväRvADE
LANDIc vIII

Tillräckligt många obligationsägare
valde i månadsskiftet januari/februari 2011 att
acceptera Hemfosas bud på Landic VIII för att
affären skulle gå i lås. Nära 2,2 miljarder kronor
inbringade Landic VIII, även känd som Rockyportföljen och Stenvalvetportföljen. Beståndet
omfattar drygt 300 000 kvadratmeter, mestadels
kontor, fördelat på 57 fastigheter spridda över
42 orter i Sverige. Nära 80 procent av hyresintäkterna kommer från offentliga myndigheter, varav
många inom rättsväsendet.



wALLENSTAM STäRKTE
GREPPET OM GöTEBORGS
INNERSTAD

I januari 2011 sålde Niam sju innerstadsfastigheter omfattande 55 000 kvadratmeter till
Wallenstam för 1 179 miljoner kronor. Den initiala
vakansen i beståndet var tio procent och en stor
andel av hyresgästerna var myndigheter och organisationer såsom Västra Götalands län, Kronofogdemyndigheten och Fiskeriverket. Wallenstams vd,
Hans Wallenstam, säger i en kommentar till affären:
– Vi har noterat en ökad efterfrågan på större
sammanhängande ytor vilket vi nu genom denna
affär kan erbjuda våra hyresgäster.
Direktavkastningen uppges av köparen till
omkring 5,5 procent.
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K AROLINEN FASTIGhETER I
K ARLSTAD SÅLT Av PRIvAT
INvESTERARE

Dinu Patriciu Global Properties (DPGP)
ägt av Dan Costache ”Dinu” Patriciu, en av Rumäniens rikaste personer, sålde i maj 2011 Karolinen
Fastigheter i Karlstad till Hemfosa för närmare en
miljard kronor. Karolinen Fastigheter omfattar
fem fastigheter med totalt 74 600 kvadratmeter
varav huvuddelen är kontorsytor. Den initiala
vakansen är fem procent och en stor andel av
lokalerna är uthyrda till offentlig verksamhet.



STORT BOSTADSBESTÅND
I ESKILSTuNA BYT TE
äGARE

Under första kvartalet 2011 framkom det
att Eskilstunabaserade fastighetsbolaget Pagoden
bytt ägare. Köpare var Fogelvik Estate, ägt av
familjen Hopkins, och säljare är den bayerske miljardären Max Aicher. Fastighetsbolaget Pagoden
består av nära 240 000 kvadratmeter fördelat
på strax över 3 000 lägenheter. Köpeskillingen
bedöms till knappt 900 miljoner kronor. Genom
förvärvet mer än fyrdubblade Fogelvik Estate antalet lägenheter i beståndet från tidigare 860 stycken
belägna i Valdemarsvik, Västervik och Vimmerby.



STOcKhOLM STADShuS
FöRväRvADE PALMFELT
cENTER

För 880 miljoner kronor sålde Niam i
maj 2011 tomträttsfastigheterna Sandhagen 10

och Kylhuset 21, mer kända som Palmfelt Center.
Fastigheterna är belägna i utkanten av Globenområdet strax söder om Stockholm innerstad.
Fastigheterna innehåller cirka 45 000 kvadratmeter varav större delen är kontor. Förvärvet är del i
Stockholm Stads planer på att utveckla slakthusområdet som del i vision Söderstaden 2030.

8

wALLENSTAM SÅLDE
BOSTADSBESTÅND
I huSBY

9

NIAM STäNGDE
FOND Iv GENOM KöP
Av hERON cITY

Wallenstam sålde fem bostadsfastigheter i Husby norr om Stockholm omfattande drygt
1 500 lägenheter till Stendörren i slutet av maj 2011.
Fastigheterna såldes för 875 miljoner kronor, vilket
är i nivå med fastigheternas åsatta värde. I affären
med Stendörren ingår en möjlighet för Wallenstam
att förvärva en byggrätt i Tyresö för nyproduktion
av 200 lägenheter enligt pågående detaljplan.

Heron International sålde i slutet
av mars 2011 handelsfastigheten Heron City
belägen i Kungens Kurva Söder om Stockholm
innehållande 46 000 kvadratmeter shopping,
nöje och restauranger. Köpare var Niam som
genom förvärvet stängde fond IV. Köpeskillingen
uppskattas till runt 850 miljoner kronor. Största
butikshyresgäster är Willys, Mio Möbler och
Media Markt. Fastigheten rymmer även ett stort
garage, med 1 900 parkeringsplatser.
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BRöDERNA BOuLTBEE
SÅLDE SINA SISTA TvÅ
hELäGDA FASTIGhETER

I februari 2011 såldes köpcentrumen Punkt och Gallerian belägna i centrala
Västerås av Boultbee till Carlyle för runt 850
miljoner kronor. Köpcentrumen omfattar 45 000
kvadratmeter handelsyta samt 1 500 parkeringsplatser. Genom försäljningen avyttrades bröderna
Steve och Clive Boultbees sista helägda fastigheter i Sverige. Strax efter affären kommunicerades
att Bröderna Boultbee helt mist kontrollen över
de tio köpcentrum som ingår i Centrumkompaniet och att makten istället hamnat hos det
bankkonsortium, lett av Royal Bank of Scotland,
som finansierat fastigheterna.
Källa: Newsec Advice
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BERNTZONBYLUND

ADVICE, ASSET MANAGEMENT
AND TRANSACTIONS.

THIS IS
WHERE IT
ALL COMES
TOGETHER.
På Newsec finner du all kunskap du kan behöva inom fastighetsvärlden. Med vår expertis
får du hjälp att identifiera och realisera affärsmöjligheter samt en effektiv förvaltning.
Dessutom erbjuder vi träffsäkra prognoser. Det är detta som gör oss till…

THE FULL SERVICE PROPERTY HOUSE

RING OSS
+46 8 454 40 00
newsec.se

[ Ny tävling av Therese Aronsson ]

Bilder: Diligentia
Bild: Therese Aronsson

fräckt kontor. ”Det finns många fräcka kontor, men vi sitter i ett av dem”,
säger Fredrik Rosenqvist.

gammalcharm. I det pampiga Hertziahuset sitter 60 av
Pageros medarbetare. De tycker om den gamla charmen
kombinerat med ett modernt kontor.

Vilket är Sveriges
I en helt ny tävling ska Sveriges snyggaste kontor utses, och du kan vara med och bestämma.
På www.sverigessnyggastekontor.se kan du
nominera ditt kontor och rösta på din favorit.
– Att vinna skulle betyda att vi lättare kan
attrahera fler nya medarbetare. Kontoret spelar stor roll, säger Fredrik
Rosenqvist, vice vd på Pagero, ett
av de företag som nominerat sitt
kontor.
Skype, Ottoboni, Ica, Dynabyte och Lego
är några av de företag som nominerat sina
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kontor till tävlingen Sveriges Snyggaste Kontor, som anordnas
av Fastighetssveriges systermagasin Lokalnytt.
– Vi vill lyfta fram positiva attribut. Det kommer att bli en
årlig tävling som avslutas med seminarium och prisutdelning på
Berns i Stockholm den 10 november. Det här kommer att bli en
happening, säger en entusiastisk Rolf Andersson, Lokalförlagets
grundare och vd.
Under hela september har företag i hela Sverige kunnat nominera sina kontor på www.sverigessnyggastekontor.se. Nu finns det
en uppsjö av snygga kontor upplagda som alla vill vinna den tjusiga
titeln. Förutom äran kommer vinnaren att få ett fint förstapris.
– Eftersom vi utser Sveriges snyggaste kontor blir priset ett
konstverk som ska göra kontoret ännu snyggare. Att vinna ger
även hög status och det är roligt för personalen att känna att de
jobbar på Sveriges snyggaste kontor, säger han.
Under oktober månad kommer alla som vill kunna rösta på
sin favorit bland de nominerade bidragen.
Bland de kontor som har fått flest rös-

organisationsväg. Arbetsplatsen är anpassad efter kundernas väg genom Pageros organisation,
från potentiell kund till nöjd kund.

snyggaste kontor?
som juryns ordförande är det några detaljer som han kommer att titta extra noga på.
– Det ska finnas gott om mötesrum och tysta rum för enskilda
samtal. Det ska finnas tillräckligt med hygienutrymmen och kontorets funktion ska vara anpassad efter företagets verksamhet.
Grunden, som vi ser det, är att skapa lagom stora kontorsrum där
varje individ syns och känner sig delaktig. Det är en balans som
är svår att kommunicera men som är väldigt bra när man väl har
hittat den.

Bild: Nicklas Tollesson

ter kommer en jury att avgöra vilket som vinner. Juryn består av
kompetenta personer inom fastighetsbranschen med arkitekten
Gert Wingårdh i spetsen.
– Sveriges snyggaste kontor är ett jättebra initiativ. Det sätter
ljus på bra kontor. Folk blir mer och mer angelägna om att skapa
bra kontor åt sina medarbetare, för de inser att medarbetarna är
en viktig resurs. Det är en positiv trend och tävlingen ligger i
tiden, säger han.

Sveriges
snyggaste kontor
är ett jättebra
initiativ. Det
sätter ljus på
bra kontor.
Gert Wingårdh

#2/2011 fastighetssverige
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Bild: Emma Granberg

Fakta/Sveriges Snyggaste Kontor:
• Lämna ditt bidrag under september månad.
• Rösta under hela oktober.
• I november utses det vinnande kontoret. Prisutdelningen
sker i samband med ett lunchseminarium på Berns i Stockholm den 10 november.
• Hemsida: www.sverigessnyggastekontor.se
• Tävlingen anordnas av Fastighetssveriges systermagasin
Lokalnytt, som båda ges ut av Lokalförlaget.

Vad har du för förväntningar på Sveriges Snyggaste Kontor?
– Jag har stora förhoppningar på att under uttagningen av Sveriges snyggaste kontor få se många spännande kontorslösningar
och kreativa kontor.
Ett av företagen som vill ta hem titeln är Pagero, som erbjuder
system för elektroniska fakturor. De hyr kontor av Diligentia i det
pampiga Hertziahuset på Packhusplatsen 2 i Göteborg. Där klättrar böjda fönster upp mot taket, arbetsplatsen är öppen och ljus, ett
charmigt tornrum används som konferensrum, det finns en stor
terrass och utsikten över Göteborgs hamninlopp är makalös.
– Som göteborgare gillar man den här utsikten. Man känner
sig mindre instängd i ett kontor med en sådan här rymd. Tuffa
dagar brukar medarbetare säga att ”vi sitter åtminstone i ett fint
kontor”, säger Fredrik Rosenqvist, vice vd på Pagero.
Arbetsplatsen är anpassad efter kundernas väg genom organisationen, från att vara potentiell kund, till att de blir kunder, till
leverans av systemet, till att de blir nöjda kunder.
– I den långsmala lokalen sitter därför säljarna i bortre änden,
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Att vinna ger
även hög status
och det är roligt
för personalen att
känna att de jobbar
på Sveriges snyggaste kontor.
Rolf Andersson

längs vägen finns bland annat programutvecklare, projektledare
och teknisk support och längst bort i andra änden har vi fikarummet som symboliserar den nöjda kunden. Det underlättar för oss.
Det gör det lätt att beskriva vad vi faktiskt gör. IT-tjänster kan
annars vara svårförklarade.
Varför vill ni vinna tävlingen Sveriges Snyggaste Kontor?
– Vi är oerhört stolta över vårt kontor och visar gärna upp det.
Det är moderna arbetsplatser i en gammal, vacker byggnad.
Läget talat för sig självt. Förutom att vi skulle bli oerhört
stolta om vi vann skulle vi använda det i vår marknadsföring och det skulle bli lättare att rekrytera fler nya
medarbetare.
Hur stora chanser har ni att vinna?
– Ödmjukt säger jag ganska goda. Det finns så klart
många fräcka kontor, men vi sitter i ett av dem, säger
Fredrik Rosenqvist.
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Vårt sätt att göra fastighetsaffärer kännetecknas av långsiktiga affärsrelationer, genomförandeförmåga och ﬂexibilitet.
Genom att kombinera specialistkompetens inom fastighetsförvaltning, ﬁnansiering och affärsstrukturering kan vi göra
bra fastighetsaffärer för våra investerares räkning.
Om Sveafastigheter
Sveafastigheter är ett ledande riskkapitalbolag i Norden specialiserat på fastighetsinvesteringar. Den första fonden
med opportunistisk inriktning, Sveafastigheter Sverige I, etablerades 2003. 2006 etablerades Sveafastigheter Fund
II, och Sveafastigheter Fund III stängdes i februari 2011 med ett kapital om 317 miljoner euro, vilket gör fonden till
en av de större europeiska fastighetsfonder som stängts under 2011.
Sveafastigheter har bland annat fått följande utmärkelser ‘Best Real Estate Investment Manager in Sweden’ 2005,
2006, 2007, 2009 och 2010, samt ‘Best Nordic and Baltic Real Estate Investment Manager’ 2009 och 2010.

Norrlandsgatan 15 | SE-111 43 Stockholm, Sweden | Tel: +46 8 545 075 00 | Fax: +46 8 545 075 10 | www.sveafastigheter.se

GÄSTSKRIBENT: ARKITEKTKOMMENTAREN
Bild: Christian Saltas

NAMN: Martin Rangfast.
ÅLDER: 54 år.
YRKE: Arkitekt/inrednings-

FRITID: Båt, mat och golf

(Hcp 3,8).

arkitekt.
PÅ TENGBOM SEDAN: April

1992.

GOLFBANA I väRLDSKLASS. Martin Rangfast, arkitekt på Tengbom, har jobbat med
golfbanan Bro Hof Slott under en längre period. Man har åstadkommit en golfbana i världsklass som positivt har påverkat det lilla samhället och kommunen enormt mycket.

Bild: Lennart Hyse

Golfklubb har satt Bro på
Den svenska golfboomen har lagt sig och många klubbar kämpar i dag för sin överlevnad.
Men det finns undantag – ett sådant är Bro Hof Slott GC.
Bro, den lilla kommunen norr om Stockholm, har hamnat på världskartan tack vare ett av Europas mest ambitiösa byggprojekt, Bro Hof
Slott Golf Club. Sedan starten 2006, då initiativtagaren och ägaren
Björn Örås förverkligade sin dröm att bygga en totalanläggning för
golf, boende och konferens och förvandlade det nedgångna slottet
med anor från 1600-talet, har utvecklingen varit enastående.
Att som jag, ha fått möjligheten att kombinera sitt yrkesmässiga kunnande med ett stort fritidsintresse, är förstås fantastiskt
för en arkitekt. Att ha fått följa utvecklingen från början och
kunnat påverka i stort och smått, från masterplan till teeskyltar,
det är en dröm.
Med ett antal golfprojekt i bagaget, så som Väsby, Gripsholm,
Viksjö och Salem samt studiebesök på över 425 golfanläggningar
världen över, kände vi oss redo för utmaningen.
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Projektets ambitionsnivå har varit mycket hög och inget har sparats åt slumpen. Anläggningen nominerades till Rot-priset 2008,
och har blivit vald till Sveriges bästa golfanläggning varje år sedan
tillkomsten.
vad är då hemligheten bakom framgången? Svaret är ambition och drivkraft.
Som byggprojekt har jag sällan tidigare eller senare varit med
om en sådan tydlig målsättning och en sådan kompromisslöshet
för att uppnå målet.
Exempel på detta är till exempel det så kallade Half Way House
(Ej att förväxla med det amerikanska uttrycket som är benämningen på ett ställe där man slussas ut i samhället efter delvis avtjänat straff.). De flesta golfare känner igen detta som ”kiosken vid

FAKTA: TENGBOM
Tengbom är ett av Nordens
ledande arkitektföretag med
omkring 450 medarbetare i Helsingborg, Malmö, Halmstad, Göteborg, Borås, Jönköping, Kalmar,

Karlstad, Uppsala och Stockholm.
Affärsidén är att erbjuda ett fullt
sortiment av arkitekttjänster som
skall leda till framåtblickande och
kreativ arkitektur inom kontor

och kommersiella fastigheter,
stadsbyggnad, fysisk planering,
boende, landskapsarkitektur, kommunal service samt förnyelse av
kulturbyggnader.

nian”, där den obligatoriska korven intas. På Bro Hof beslutades
tidigt, som en del i helhetsupplevelsen att korven bannlystes och
ersattes med sushi och löjromstoast. Lyxigt och pråligt kan tyckas,
men tanken är en tydlig röd tråd som går igen överallt.
En unik och annorlunda upplevelse där du blir omhändertagen
och ska känna dig som en kung.

världskartan
Vi kan konstatera att Bro
Hof Slott är en företeelse som
har påverkat ett samhälle och
en kommun och medialt tagit
den från nästan ingenstans
till upplevelser i världsklass.

att bara nå en sådan ”kiosk” vid nian vore slöseri, så Half
Way House placerades strategiskt, så att man naturligt kommer
fyra gånger till byggnaden. Det här exemplet på logistik genomsyrar allt från parkering, angöring med bagdrop, registrering, träningsytor och transporter. Du kan till och med komma med båt
till klubbens egen brygga, där du får transport till första tee.
Även sekundära utrymmen som till exempel omklädningsrummen, är förstås specialdesignade, från skåp, speglar, sittmöbler, till
duschskärmar och jacuzzi.
Toaletter är ofta ett nödvändigt ont, men på Bro Hof har det
blivit konst. Designtapeter på väggarna, marmormöbel med individuella frottéhanddukar och dagsljus genom stora slottsfönster.
Stilen kan beskrivas som amerikansk-engelsk crossover med
svensk historietradition, där det historiserande inslagen är genomgående. De moderna inslagen som frostade glasdörrar och
glastak över vagnparkeringen är få, men bekvämligheten är alltid
i högsta grad högteknologisk. Antikvarier, dekorationsmålare,
stenkonservatorer och en uppsjö av andra specialistkompetenser
har genomfört bygget med precision.
bro hof tar nu nästa kliv i utvecklingen i och med att
nästa bana, den så kallade Castle course, står fullt färdig. Ytterligare ett Half Way House är under projektering och självklart blir
placeringen strategisk och arkitekturen högklassig. Castle course
har sin alldeles egna karaktär och får då förstås byggnader som
matchar detta.
Den nya restaurangen får en toppterrass som kommer att kunna abonneras och får en vidunderlig utsikt över 18:e greenen, där
många Nordea Masters kommer att avgöras framöver.
När vi tittar in lite ytterligare i framtiden så kommer Bro Hof
Slott att få sin krona på verket, genom ett femstjärnigt hotell
med cirka 100 rum och en konferensanläggning i paritet med den
övriga ambitionen.
Avslutningsvis kan vi konstatera att Bro Hof Slott är en företeelse som har påverkat ett samhälle och en kommun och medialt
tagit den från nästan ingenstans till upplevelser i världsklass. Förutom golfbana, arbetstillfällen, skatteunderlag, turism och mycket
annat, har ägaren bidragit med att restaurera våtmarker och bygga
bland annat Sveriges största fågeltorn.

Bild: Ulf Berglund
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Branschen

[ Expo Real 2011 av Eddie Ekberg ]
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Den globala ekonomiska turbulensen är ett
faktum. Frågan är om Expo Real 2011 kommer att
präglas av detta, precis som mässan präglades av krisen
2008. Vi har frågat ett antal svenska besökare om hur deras
förhoppningar om årets mässa i München ser ut.

erg

Fråga 1 vad hoppas du få ut av årets Expo Real?
Fråga 2 hur bedömer du affärsnyttan av att delta på Expo Real,
jämfört med andra branschmässor?

– Att få en avstämning och diskussion
med såväl befintliga
kunder samt nya investerare som intresserar sig för Sverige
och Norden. Med
tanke på den globala ekonomiska turbulensen
blir det i år extra viktigt att känna av humör och
aptit hos såväl investerare samt banker. Ett antal
av de gångna årens transaktioner har ”fötts” på
Expo Real så jag hoppas att även årets mässa skall
generera ett par intressanta affärsmöjligheter.
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– Att hinna med
minst 45 möten och få
en bra inblick i befintliga och nya kunders
önskemål och ta ett
antal nya affärer med
oss hem.

patrik enblad,
newsec

– Ambitionen är
att stärka relationen
med både befintliga
och potentiella internationella kunder.
Genom att tydliggöra
vårt breda och djupa
fastighetskunnande
kan vi påvisa att Newsec i form av ”The Full
Service Property House” är rätt samarbetspartner.
Det gäller inte minst vår förvaltningsverksamhet
som redan i dag har en hög andel internationella
kunder. Målet är givetvis att vi som koncern
ska ha ett antal nya uppdrag med oss tillbaka,
samtidigt som vi fått chansen att marknadsföra
fastigheter och portföljer i pågående mandat.

– Expo Real är en välorganiserad och naturlig
mötesplats för hela den europeiska fastighetsbranschen. På plats ges tillfälle att få en mer
nyanserad bild avseende aktiviteten på olika
delmarknader runt om i världen av personer med
lokal förankring samtidigt som man snabbt skapar sig en uppfattning om övergripande trender
och behov med mera. För oss med verksamhet
i sex länder är det också ett gyllene tillfälle att
tillsammans diskutera nya affärer och uppslag
med kollegor och kunder från olika länder.

Målet är givetvis att vi som
koncern ska ha ett antal nya
uppdrag med oss tillbaka.
Bild: Niclas Liedberg

Med tanke på den globala
ekonomiska turbulensen blir
det i år extra viktigt att känna
av humör och aptit hos såväl
investerare samt banker.

Fredrik Östberg,
Angermann

– Förutom att Expo Real är våra tyska kollegors huvudevent varje år, innebär det såklart
en mycket bra möjlighet att på kort tid få träffa
gamla och nya vänner.

Bild: David Schmidt

– Det är väldigt många av våra kunder som
närvarar på Expo Real och detta är ett utmärkt
tillfälle att på ett effektivt sätt träffa dem för en
allmän uppdatering samt att diskutera konkreta
affärer.

Bild: Angermann

Bild: Niclas Liedberg

daniel gorosch,
Jones Lang
Lasalle

erik eliasson,
Leimdörfer

– Målet för
Leimdörfer är att
ytterligare stärka
de kontakter vi har
med först och främst
utländska investerare och banker. Vi
kommer att ha med
oss en stor och spännande uppdragsportfölj till
Expo Real och förhoppningsvis utöka denna med
några fler mandat under vår vistelse i München.

– Expo Real är en strukturerad och högeffektiv
mässa vilket skapar goda förutsättningar för oss

om årets Expo Real
– Fortsätta att
bygga relationer med
de olika aktörerna,
såväl fonder som
banker, som är där.
Dessutom fungerar
Expo Real bra som en
temperaturmätare på marknaden då många av
de stora internationella aktörerna är där.
– För oss är det viktigt att hålla löpande
kontakt med alla internationella investerare och
banker. Expo Real är ett effektivt sätt att träffa
främst de tyska fonderna och bankerna. Självklart
är det också en utmärkt möjlighet att marknadsföra olika projekt Catella har till salu. Expo Real
ligger tidsmässigt ganska väl till för detta, precis
som Mipim gör på våren.

Med en affärskultur som bygger på insikten av långa
affärsrelationer kan vi anpassa varje affär med den
flexibilitet och trygghet som kunden eftersträvar.
Johannes Nyberg, VD Skandrenting

För oss är det viktigt att
hålla löpande kontakt med alla
internationella investerare och
banker.
Bild: Niclas Liedberg

Vi kommer att ha med oss
en stor och spännande uppdragsportfölj till Expo Real.

thomas persson,
catella property
group

Bild: Niclas Liedberg

att ha ett späckat schema av möten med nyckelpersoner hos relevanta utländska investerare
och banker. Dessa möten med beslutsfattare,
som ofta sker i en mindre krets, är viktiga för såväl
genomförandet av pågående affärer som för
att skapa spännande affärsidéer för kommande
transaktioner.

tom Lindahl,
tenzing
– Vi hoppas få till
ett stort antal bra
möten med möjliga
investerare i Norden.
– Det är ett bra
tillfälle att på en och
samma gång få till
stånd många investerarmöten. Det är också ett
effektivt sätt att sälja mot tyska investerare.

Frigör kapitalet i
din fastighet och
maximera företagets
handlingsfrihet
Skandrenting erbjuder skräddarsydda hyreslösningar för
såväl befintliga fastigheter som vid nyproduktion.
Våra kunder finns över hela landet inom den offentliga
och privata sektorn.
Välkommen att höra av dig så berättar vi mer om hur
vi kan hjälpa just er.

skandrenting.se · 08–406 75 80

SKR 200x120 FastSv sep 2011.indd 1

11-09-01 13.07.08

Branschen om årets Expo Real
Bild: DTZ

– Vi räknar med
och förbereder oss för
att träffa nya köpare
och befintliga utländska aktörer med nya
mandat eller fonder.
Vi passar även på
att presentera det som vi börjat eller skall börja
marknadsföra. En och annan idé för blivande säljeller uthyrningsmandat brukar höra till.
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magnus Lidman,
Linklaters

Det handlar om att träﬀa
många inﬂytelserika människor
inom fastighetsbranschen på
kort tid.
Bild: Niclas Liedberg

Bild: Lindahl

– Expo Real erbjuder många värdefulla och
effektiva möten under en begränsad tid och en
begränsad yta. Mötena på Expo Real blir oftare
också mera affärsinriktade än på Mipim.

– DTZ:s fyra
huvudsyften med att
vara på Expo Real är
att sälja våra objekt,
ta in nya uppdrag,
träffa finansieringsinstitut och följa upp
kontakter med våra

– Det är en möjlighet att genomföra och/
eller starta upp många affärer. Det handlar om
att träffa många inflytelserika människor inom
fastighetsbranschen på kort tid.
Dessutom får man en bra känsla för hur marknaden går i de större europeiska ekonomierna.

Personliga möten är
överlägset all annan kommunikation.

– Givande möten
med kunder och kollegor i branschen. Jag
ska också passa på
att titta på den eviga
”surfvågen” på Isar
mitt i München som
lockar vågsurfare från hela Europa.

både på investerarsidan samt företagssidan, som
vi representerar i Europa på olika sätt.

befintliga kunder.

– Personliga möten är överlägset all annan
kommunikation, här har vi möjlighet att vara effektiva. Mängden köpare och omvärldsalternativen driver marknaden i Sverige så all uppdatering
är väsentlig.

Jörgen sandquist, Lindahl
Advokatbyrå

patrik kallenvret,
dtZ

dan törnsten,
colliers
– För oss är det ett
viktigt forum att träffa
våra samarbetspartners från olika delar av
Europa. Det är också
ett bra forum att träffa
våra uppdragsgivare samt många av
våra tyska investerare som vi företräder på den
svenska fastighetsmarknaden.
– För oss på Colliers är detta en viktig
marknadsplats att delta på. Hela Colliers Emea
har stort engagemang på Expo Real med en
stor monter i vilken alla de europeiska kontoren
deltar. Vi har även många tyska uppdragsgivare,

Bild: Per-Erik Adamsson

Bild: Eddie Ekberg

Andreas Öberg
eneskjöld,
nordier

– Vårt huvudsakliga syfte med att åka
till Expo Real är att
träffa existerande och
potentiella klienter
samt att träffa kollegorna från våra
utländska kontor och
introducera klienter för varandra. I år skall det
även bli intressant att se hur de stora investerarna
ser på framtiden. Under det senaste året har vi i
Sverige var inblandade i betydligt fler försäljningar än förvärv för utländska aktörer och frågan
är nu om denna trend kommer bestå eller om
förvärven kommer att öka.
– Linklaters Sverige arbetar mycket med tyska
fastighetsfonder som investerar på den svenska
marknaden och därför är det extra viktigt för oss
att synas på Expo Real. Dessutom erbjuder Expo
Real en mycket hög koncentration av seniora
beslutsfattare vilket gör att mötena i regel blir
väldigt givande.

Linklaters Sverige arbetar
mycket med tyska fastighetsfonder som investerar på den
svenska marknaden och därför
är det extra viktigt för oss att
synas på Expo Real.

Fastighetsaffärer
från insidan.
Ett globalt sinnelag. Ett lokalt fokus. En entreprenörs attityd.
Rådgivare till Commerz Real vid avyttringen av
fastigheten Klara Zenit i centrala Stockholm.
Rådgivare till Bostads AB Mimer i samband med
försäljningen av sex bostadsfastigheter i centrala
Västerås till Bostadsaktiebolaget Dombron.

Rådgivare till Unibail-Rodamco vid försäljningen
av tre köpcentrum och en ICA Maxi-butik till
Grosvenor Fund Management.
Rådgivare till The Carlyle Group vid förvärvet av
två gallerior i Västerås.

linklaters.com

[ Place branding av Eddie Ekberg ]

Pionjärer som vill öka
värdet på din fastighet

Bilder: Josefin Mirsch

höJER väRDET. Petter Lindfors, Anna Blank, Olof Eriksson och Mattias Berg är pionjärer så till vida att Property People är det första företaget som
jobbar renodlat och explicit med place branding. Här står de framför Kungsbrohuset, ett gott exempel på framgångsrik place branding. De menar
att place branding höjer fastighetens värde och ökar dess attraktivitet.
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Place branding, att man ökar värdet på en plats eller fastighet genom varumärkesbyggande, är än så länge en rätt så ovanlig företeelse i Sverige.
Men trenden är klart ökande.
– Om några år är det en självklarhet att jobba med det här, säger Mattias
Berg på Property People.
Property People är det första bolaget i Sverige som jobbar renodlat med värdeutveckling av platser och fastigheter. Bolaget består
än så länge av fyra personer med kompletterande kompetenser för
att kunna utföra uppdragen på allra bästa sätt:
• Mattias Berg, kommunikations- och varumärkesstrateg.
• Olof Eriksson, marknadsstrateg.
• Petter Lindfors, public affairs-strateg och tidigare politiker.
• Anna Blank, projektledare och marknadsförare.
Företaget har funnits i drygt ett år och deras mest kända uppdrag
är Kungsbrohuset.
– Det är ett jättebra exempel på framgångsrik place branding
där vi har fått massor av bevis på att de löften vi ställde ut faktiskt
infriats. Ett sådant löfte var att Kungsbrohuset skulle betraktas
som ett av Stockholms miljösmartaste hus, och det gör det ju

verkligen också. En viktig anledning till att det gick att genomföra varumärkesbyggandet kring Kungsbrohuset var att ägaren
Jernhusen var öppen för att låta olika kompetenser samverka i ett
tidigt skede, säger Mattias Berg.
generellt anser de däremot att marknads- och varumärkesfokus kommer in för sent i fastighets- och stadsutvecklingsprojekt.
– Fastighetsbranschen är tyvärr rätt omogen i det här avseendet. Man lägger väldigt lite resurser och energi på de här frågorna.
Jämför man med till exempel bilbranschen där varumärkesbyggande och marknadsföring är en självklarhet är skillnaden milsvid. Jag skulle vilja påstå att om man helt struntar i att tänka på
de här frågorna när man utvecklar en fastighet eller plats så tar

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

Våra fastigheter – dina möjligheter

PROPERT Y PEOPLE BESTÅR Av:
PE T TER
LINDFORS:
Public Affairs-strateg och
före detta politiker med tio
års arbete på ledande positioner inom Moderaterna i
tre Stockholmskommuner
och i ett landsting. Petters
fokus har främst varit på
stadsbyggnads- och fastighetsfrågor, senast som ordförande i Stockholms stads
exploateringsnämnd, då han var ansvarig för Stockholms mark- och exploateringsfrågor. Exempel på frågor
han har drivit är profileringen av den nya miljöstadsdelen Norra Djurgårdstaden och strategier för stadsutveckling, life science och sammanvävning av Stockholm och
Solna i Norra station (Hagastaden).

MAT TIAS BERG:
Kommunikations- och
varumärkesstrateg som har
drygt 20 års erfarenhet från
konsultarbete inom marknadsföring, kommunikation
och varumärkesfrågor, till
stor del inom fastighetsbranschen. Exempel på
uppdrag är miljösmarta
Kungsbrohuset i centrala Stockholm.

OLOF
ERIKSSON:
Marknadsstrateg som har
arbetat i drygt 15 år inom
Skanska med marknadsfrågor och till exempel
medverkat till utvecklingen
av konceptet Bo Klok, som
är ett samarbete mellan
Skanska och Ikea. Olof har
också varit marknadschef för den nya bostadsstadsdelen Järvastaden i Solna.

ANNA BL ANK:
Projektledare och marknadsförare med drygt tio
års erfarenhet av marknadskommunikation både från
byrå- och beställarsidan.
Nyckel till framgångsrik
projektledning är att
anpassa ambitionsnivå
och kreativa resurser till
uppdragsgivarens budgetnivå och deadlines. Många av
Annas tidigare uppdrag gäller marknadskommunikation
för bygg- och fastighetssektorn. Anna är även aktiv inom
de kvinnliga fastighetsnätverken Fastella och Byggare
Berit.
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LYcKAT EXEMPEL. Ett av place branding-projekten som Property People jobbat med är
Kungsbrohuset. Där satte man bland annat upp ett löfte om att huset skulle bli betraktat
som ett av de miljösmartaste i Stockholm, vilket det ju också blivit.

man en stor risk. En risk att gå miste om stora värden, säger Olof
Eriksson.
När det gäller uppsidorna genom place branding räknar Olof
Eriksson och Mattias Berg upp en hel rad; snabbare uthyrningstakt, enklare att rekrytera kompetent personal, enklare försäljningsprocess, värdeökning och så vidare.
– Det här går att omsätta i reda pengar, det är inget snack om
den saken. Vi håller på och letar efter en modell där man kan visa
på vilka vinster man kan göra, men det är inte helt enkelt. Det
handlar ju till största delen om mjuka och svårmätbara värden,
säger Mattias Berg.
utanför sverige har man på många håll jobbat med place
branding länge. Ofta handlar det fortfarande om större platser, som
städer och regioner. Ett av de mest kända och framgångsrika exemplena är New York. I mitten av 70-talet var New York nära en total
ekonomisk kollaps. Kriminaliteten var hög och staden hade fått ett
berättigat dåligt rykte. För att förändra bilden och locka besökare
till staden lanserade New York State Department of Commerce
1977 sin berömda place branding-kampanj (I love New York).
– Staden New York var nästan helt bankrutt när man började
jobba med detta. Och man lyckades skapa en gemensam plattform,
en ny identitet för stadens invånare att samlas kring. Och det är precis vad det här handlar om; att samla människor kring en gemensam
plattform och hjälpa dem att utveckla den, säger Olof Eriksson.
Andra goda exempel på städer som jobbat med place branding
är Barcelona och Dubai.

Property Peoples fokus ligger dock på lite mindre enheter, som
stadsdelar och enskilda byggnader. Och även om branschen är
lite trögstartad kring det här så har Property People haft fullt
upp att göra sedan starten för drygt ett år sedan. Kunderna är
främst fastighetsbolag, byggbolag och kommuner. I dag är man
vILL öK A väRDE T
Property People jobbar med att öka värdet på fastigheter och
platser genom place branding. Målet är att hitta nya vägar och
tillvägagångssätt för att öka värdena för köpare, säljare, ägare,
besökare och kommuninvånare.
Företaget leder fastighetsägare och byggherrar genom hela
utvecklingsprocessen samt tar ett helhetsansvar för analys,
public affairs, konceptutveckling, kommunikation och marknadsföring.

BERLIN

HAMBURG

HANOVER

Det här går
att omsätta i reda
pengar, det är inget
snack om den saken.

fyra medarbetare på företaget.
– Om några år är jag helt säker
på att vi är dubbelt så många. Och
att stora delar av branschen tycker
att det är helt naturligt att jobba med de här frågorna redan i ett
tidigt skede, säger Mattias Berg.
men vad krävs för att branschen ska ”vakna” då, eller kommer det att ske av sig självt?
– Den här artikeln kan säkert hjälpa till. Och så krävs det att man
visar på goda exempel där man ser och förstår att det ligger stora
dolda värden i det här. Man måste förstå att man inte bara kan
bygga en fastighet och hoppas kunna marknadsföra den efteråt,
vi måste komma in i den absoluta början. Före arkitekterna, säger
Olof Eriksson.

PRAGUE

STOCKHOLM

STUTTGART

UNTERNEHMEN HAMBURG
REAL ESTATE
ADVISORS
MERGERSHANOVER
& ACQUISITIONSSTOCKHOLM
BUSINESS CONSULTANTS
BERLIN
STUTTGART
PRAGUE

MACHINERY& EQUIPMENT

[ Branschbyte av Nicklas Tollesson ]

”Ett större utbyte
skulle gynna alla”
Båda figurerade i snacket om Mona Sahlins efterträdare
– men hamnade i stället på HSB och Dombron.
Fastighetssverige träffar Anders Lago och Ilija Batljan –
två röda politiker som nu är gröna i fastighetsbranschen.

Som ordföranden i kommunstyrelserna i Nynäshamn (Batljan)
och Södertälje (Lago) har de haft mycket med varandra att göra
genom åren.
– Vi har en hel del kontakt nu också, även om det inte är lika
mycket som tidigare då vi ofta träffades på olika möten, säger Ilija
Batljan, som sedan några månader innehar rollen som vice vd och
ansvarig för samhällsfastigheter på Dombron, som ägs av Fjärde
AP-Fonden och AMF.
det var två färgstarka (S)-profiler som hoppade av i våras,
några månader efter valnederlaget.
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– Det känns ofta överdrivet dramatiskt när politiker lämnar
sina uppdrag, det borde inte vara så, tvärtom. Det vore önskvärt
om samspelet och utbytet mellan politiken och näringslivet i stället var större, säger Anders Lago, som i maj valdes till arbetande
förbundsordförande i HSB.
– I Sverige har vi en alldeles för stor uppdelning mellan politiker, offentlig och privat sektor. Ett större utbyte skulle gynna alla
och det behövs definitivt fler politiker med näringslivsbakgrund.
Det är en stor risk med politiker som håller på för länge och fastnar i sin roll, alla behöver bredda sig. Man borde kampanja för att
få fler näringslivsprofiler till politiken, säger Ilija Batljan.

GAMLA väNNER. Ilija Batljan och Anders Lago har haft mycket med varandra att göra i sina tidigare roller som kommunstyrelseordföranden
i Nynäshamn och Södertälje. Nu har de båda tagit steget från politiken till näringslivet, från Socialdemokraterna till fastighetsbranschen.

en känd fastighetsproﬁl sa för ett tag sedan att det inte var
”ekonomiskt försvarbart” att ge sig in i politiken?
– Det är en viktig fråga att diskutera. Men för min del ser jag
politiken som en samhällstjänst, ett otroligt fint uppdrag, det finaste man kan få.
ni har gått upp i lön sedan ni bytte sida?
– Den är högre, men vi befann oss på så höga nivåer inom politiken att vi redan var välbetalda, så det är ingen jätteskillnad, säger
Anders Lago.

Bilder: Josefin Mirsch

ANDR A FöRE DE T TA TOPPSOSSAR
I FASTIGhE TSBR ANSchEN
ulrica messing – före detta infrastrukturminister,
sitter nu i Wallenstams styrelse.
pär nuder – före detta finansminister,
sitter nu i Fabeges styrelse.
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ILIJA BATL JAN
Ålder: 44 år.
bor: Nynäshamn.
Familj: Gift, en dotter på 19 år.
bakgrund: Kom till Sverige från Montenegro under kriget i
Jugoslavien på 90-talet. Jobbade som politiskt sakkunnig på
Socialdepartementet under Maj-Inger Klingvall och Ingela Thalén.
Blev 2005 kommunalråd i Nynäshamn, och 2010 oppositionslandstingsråd i Stockholms län.
Fritidsintressen: Tennis och promenader.
position: Vice vd och ansvarig för samhällsfastigheter på Dombron
bonusfakta: Tycker inte om namnet Dombron, utlovar en snar
namnändring. ”Det är inte bara invandrare som har svårt att uttala
det namnet.”

vad tar ni med er från politiken som ni har nytta av nu?
– Ett otroligt nätverk. Jag känner i stort sett alla kommunstyrelseordföranden i hela landet och även en hel del av dem som bygger.
Förståelsen för processen som krävs för att exempelvis få till stånd
nya bostäder. Inställningen att aldrig ge upp, det kan ofta vara
kämpigt med politik, säger Anders Lago.
– Vi har båda erfarenhet av att bygga organisationer, vi har
lyckats göra turnarounds med båda våra respektive kommuner,
de har från svåra förhållanden blivit tillväxtkommuner, säger Ilija
Batljan.
– Något mer vi har nytta av är medievana. Många inom näringslivet blir rädda och misstänksamma när journalister ringer,
men det är oftast inte så farligt, tillägger Anders Lago.
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ANDERS L AGO
Ålder: 55 år.
bor: Södertälje.
Familj: Gift, två barn, 14 och 17 år gamla.
bakgrund: Blev vald till kommunstyrelsens ordförande i Södertälje
1998.
Fritidsintressen: Snickrar på fritidshuset.
position: Arbetande förbundsordförande på HSB. Ska bland annat
arbeta för att sätta HSB på kartan på ett bättre sätt än det är i
dag, och arbetar för att det ska byggas fler bostäder i Sverige. ”Vi
behöver ett halvt miljonprogram till, vi hade behövt bygga 50 000
bostäder om året i tio års tid.

har ni lämnat politiken för gott?
– HSB är en partipolitiskt obunden organisation, men privat är
jag förstås fortfarande socialdemokrat, men utan att ha någon
medial eller offentlig roll. Samtidigt ingår det en hel del bostadspolitik i min nuvarande roll. Jag avslutade förresten precis en debattartikel där jag kritiserar både Alliansen och de rödgröna, min
tes är att de har lämnat över för mycket makt till marknaden,
säger Anders Lago.
– För mig i min roll är det viktigt att vara opolitisk, men jag har
inte inställningen att jag aldrig mer ska engagera mig politiskt.
Värderingarna har jag kvar, och politik handlar ju om värderingar,
säger Ilija Batljan.
– Och sedan kan man ju säga att det är en form av politik att
se till att våra pensionärer får en bra avkastning!

Anlita ett proffs istället!
Fastighetsbranschens självklara bildleverantör.
Ring 08-558 03 100 eller besök pixprovider.com

[ Karriär av Nicklas Tollesson ]

TILLBAKA. Per Sjöberg var i tre år vd för CLS Holdings med Sten
Mörtstedt som storägare. ”Sten är en av de kunnigaste personerna
jag har träffat” säger Sjöberg, som med Cityhold Property kommer
att arbeta på samma marknader som då; London, Paris, Hamburg
och München. Men huvudkontoret ligger hos Catella på Stureplan i
Stockholm.

För tre år sedan lämnade Per Sjöberg de europeiska arenorna när han slutade som vd på
Sten Mörtstedts CLS Holdings.
Nu är han tillbaka, och ska fokusera på i
princip samma marknader som tidigare
– men för ett nytt svenskt bolag, Cityhold
Property AB.
– Det här var för bra för att tacka nej till,
säger Per Sjöberg, 49.

Det var Catellas Johan Ericsson som tog initiativet till det som nu
har blivit Cityhold Property AB – Första och Andra AP-Fonden
äger bolaget, som har 500 miljoner euro i equity, pengar som ska
investeras i europeiska fastigheter.
– Jag var intresserad från första början, men det tog ett tag
innan allt kom på plats, berättar Per Sjöberg, som tillträdde vdposten i somras.
Sedan dess har en organisation byggts upp och en investeringsstrategi har slagits fast.
– Vi ska investera i moderna fastigheter med mestadels kontor, och långa hyreskontrakt. Det är lågriskinvesteringar det
handlar om. Vi tittar främst på kassaflöde och spekulerar inte i

henrik Bastman

Johan Elfstadius

Henrik Bastman blir Nordenchef för Asset Management på
Axa Real Estate.
Han kommer närmast från
EFM, där han var förvaltningschef för Cornerstones Nordic Retail Fund. Dessförinnan var han
på Jones Lang Lasalle i sju år.
Sin karriär inledde han på JP
Morgan i London.
Den nordiska Axaportföljen har ett fastighetsvärde om
drygt tio miljarder svenska kronor.

Johan Elfstadius tillträder 1 december posten som Sverigechef
på Citycon, och efterträder då
Ulf Attebrant.
Johan Elfstadius kommer
närmast från rollen som vd på
CB Richard Ellis, och han var
dessförinnan vd på Colliers International, dit han rekryterades
från Jones Lang Lasalle.
I maj 2010 tillträdde Johan Elfstadius vd-stolen på CB
Richard Ellis.

Head of Asset Management, Axa Real Estate

Vd, Framtidenkoncernen

Bild: Jorma Valkonen
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Anneli Snobl

Head of Swedish operations, Citycon

Bild: David Schmidt

Bild: Nicklas Tollesson
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Bild: Josefin Mirsch

Tillbaka på Europas
stora marknader

Anneli Snobl har tillträtt
vd-tjänsten i Framtidenkoncernen, moderbolaget för de
kommunala bostadsbolagen i
Göteborg.
Snobl har arbetat på Gatubolaget sedan 2004, och sedan
2006 som vd. Dessförinnan
arbetade hon för Riksskatteverket och Skatteverket.

värdeförändringar. Det ska vara transparenta marknader; London, Paris, Hamburg och München, i den ordningen.
Med en belåning på 50–60 procent har Cityhold utrymme att
investera för motsvarande cirka tio miljarder svenska kronor.
När gör ni första affären?
– Jag tror vi gör den i år, det kan skapas möjligheter i och med de
oroliga tiderna nu. Vi har kört igång med bra tajming och drar
nytta av de olika marknadernas cykler.
Cityhold har en liten organisation, just nu fem anställda, tre i
Stockholm (bolaget sitter hos Catella vid Stureplan), en i London och en i Paris. Under hösten ska en CFO (förmodligen i
Stockholm) och en person i Tyskland anställas. Dessutom ska ett
advisory board bildas med en senior medlem från vart och ett av
de tre målländerna.
– Vi har haft och kommer att ha stor nytta av Catella. Dels är
det bra att ha lokalerna i ordning med en gång så här i uppstarten,
och framöver kommer vi på konsultbasis att utnyttja den kompetens som finns inom väggarna.
det var inte direkt någon tillfällighet att det var just Per
Sjöberg som blev tillfrågad av Johan Ericsson. Som före detta
vd på CLS var det just de här marknaderna Per Sjöberg hade
som huvudmarknader mellan 2005 och 2008 (han anställdes på
bolaget 2001).
Och det där med att utnyttja oroliga tider har han också erfarenhet av.
– CLS är också ett försiktigt bolag. Ett tag före finanskrisen
insåg vi av att det var något på gång. Vd:arna för Tyskland och
Frankrike tittade på 700-800 objekt ett år, men kunde inte köpa
någonting, priserna var för höga. Och när banken skulle syndikera
lånen för bygget av en skyskrapa (The Shard) i London förstod
vi att de hade problem. Vi insåg att något var fel och sålde av en
tredjedel av CLS bestånd. Det var oerhört skönt att vi genomförde det, och jag fick mycket cred av Sten för det.

Gustaf Hermelin

Du slutade i maj 2008, varför?
– Dels var det av skattetekniska skäl, det infördes nya skatteregler
i England. Men framför allt ville jag ta vara på de möjligheter
som kristiderna innebar. Jag startade ett eget bolag i Sverige, Reiton, och har gjort en del investeringar, framför allt i förädlingsprojekt och mark.
– Vid sidan av det har jag hjälpt CLS med ett antal styrelseuppdrag, bland annat i Catena. Jag har drivit utvecklingen i Haga
Norra. Sedan har jag suttit med i en fond i London (Trinova) och
hjälpt CLS en del i Bulgarien.
Vad gör du när du inte jobbar?
– Jag jobbar mycket, men jag försöker hitta tid för att hinna träna
tre dagar i veckan, styrketräning och löpning.

utbildad snickare
Namn: Per Sjöberg.
Ålder: 49 år.
Bor: Östermalm, Stockholm. ”Det är första gången jag har nära till
jobbet, bara tio minuters promenad.”
Familj: Frun Magnhild, dottern Madelene, 18, och Carl-Johan, 17. ”Min
fru är från Norge och vår son föddes på Norges nationaldag den 17
maj, därför döpte vi honom till Carl-Johan.”
Kör: ”En högerstyrd Lexus som jag tog med från England.”
Ser på tv: ”BBC och svenska nyheter. Någon film ibland.”
Dold talang: ”Jag är händig, är utbildad snickare och har byggt om
alla våra bostäder.”
Om AP-fonderna som ägare: ”De är aktiva ägare, och det innebär
bland annat att vi kan agera snabbt, vilket är en styrka. Cityhold ska
också vara aktiva, och finnas nära hyresgästerna. Vi har inte beslutat
om vi ska ha egen förvaltning men vi ska helt klart ha full kontroll
över hyresgästerna.”

Robert Treutiger

Vd, Brinova

Anders Silverbåge

Transaktionschef, Colliers

Robert Treutiger är ny transaktionschef på Colliers International. Han kommer närmast
från rollen som partner och
transaktionsansvarig på PWC.
Robert Treutiger kommer att
vara placerad på Colliers Göteborgskontor men blir verksam i
hela landet.
Rekryteringen skedde parallellt med att även Robert Treutigers tidigare kollega Joachim Svedberg anställdes som projektledare på Colliers.

Vd, Stena Fastigheter i Malmö

Bild: Brinova

Bild: Colliers

Bild: Klövern

Under första kvartalet 2012
tillträder Gustaf Hermelin rollen
som vd på Brinova.
Hermelin har i tio år varit vd
för börskollegan Klövern, som
under Hermelins ledning har
vuxit från ett fastighetsvärde på
1,9 miljarder kronor och 17 anställda till 14,2 miljarder kronor
och 134 anställda.
Före Klöverntiden var Hermelin vd för Oskarsborg.

Hur var Sten Mörtstedt att jobba med?
– Han var väldigt lätt att jobba med, och en mer kunnig person
har jag aldrig träffat.

Anders Silverbåge lämnar efter
årets tredje kvartal sin befattning som vd för Brinova. Han
blir i stället vd för Stena Fastigheter i Malmö, och tillträder
den tjänsten 1 januari 2012.
Anders Silverbåge har varit
vd för Brinova i åtta år. Han kom
dessförinnan från Mandamus.
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[ Mat & vin av Eddie Ekberg ]

Avdammad anrik krogpärla
Melker Anderssons krogimperium växer hela
tiden och är nu uppe i tio krogar. Ett av de
senaste tillskotten är den gamla pärlan Villa
Godthem på Djurgården i Stockholm. Den
har nu putsats av ordentligt och skiner som
aldrig förr.
Melker Andersson och Danyel Couet grundade krogimperiet F12
1994. Sedan dess har man fyllt på med inte mindre än tio krogar.
En av de senaste i raden är anrika Villa Godthem på Djurgården
i Stockholm. Och det märks tydligt att den tagit en speciell plats
i Melker Anderssons krögarhjärta.
– När jag fick frågan om att driva restaurang på Villa Godthem
blev jag jätteglad och behövde ingen särskilt lång betänketid. Det
handlar dels om utmaningen att damma av restaurangen. Villa

Godthem var ju i princip fallfärdig och det
var en fantastisk utmaning att få putsa upp
Många förknipden här gamla restaurangpärlan. Sedan så är
par Villa Godthem
ju Villa Godthem är anrik krog och en av
Stockholms restaurangklassiker, dessutom med plankstek och
belägen på Djurgården som jag alltid tyckt gästerna förväntar
att det skulle vara kul att få driva en krog på,
sig att den ska ﬁnsäger Melker Andersson.
Nyöppningen skedde i somras och mot- nas kvar. Det har vi
tagandet har varit varmt.
tagit fasta på.
– Det har gått jättebra, vi har haft ordentligt med folk hela tiden, säger Melker
Andersson.
Enligt honom ska det kännas som att ”komma hem till oss” när
man besöker Villa Godthem.
– Vi har skapat en krog med en personlig atmosfär med fåtöljer, soffor och en öppen spis. Även maten präglas av personlighet

Bilder: Åke Eson Lindman

ANRIK KROG. Den gamla grosshandlarvillan Villa Godthem har fungerat som restaurang sedan Stockholmsutställningen 1897. Tidigare ägdes Villa Godthem av operasångaren Carl Johan Uddman som fick fastigheten
i gåva av en entusiast. I dag ägs den anrika villan av ett affärskonsortium med inflytelserika och visionära
personer såsom Björn Ulvaeus, Anders Wall, Gunnar Bark och Claes Dinkelspiel. Konsortiet har investerat
cirka 25 miljoner kronor i renoveringen av Villa Godthem. Stylt Trampoli och Svensk Inredning har stått för
omdaningen av Villa Godthem.
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skiner på nytt
KLASSISKA KRöGARE.
Danyel Couet och Melker
Andersson driver tillsammans Villa Godthem på
Djurgården i Stockholm.
De vill att gästerna som
besöker krogen ska känna
det som att de ”kommer
hem till oss”. Detta åstadkommer man genom en
hemtrevlig atmosfär och
vällagad mat som för
tankarna till hemlagat.

om jag har räknat rätt är ni nu uppe i tio krogar. är gränsen
nådd nu?
– Jo, det händer allt att jag tycker det är lite många nu. Men vi är
många som hjälps åt, så det går bra.

Recept på nästa uppslag

Pandomus — ett oberoende företag i Luxemburg som erbjuder tjänster av hög
kvalitet för förvaltning och redovisning av fastighetsstrukturer, inklusive:

Etablering av fastighetsfonder och SPV:s

121, avenue de la Faiencerie L-1511 Luxembourg
Tel (+352) 266 365 1 Fax (+352) 266 365 350
www.pandomus.lu

Administrativa tjänster
Bokföring & koncernredovisning
LuxGAAP / IFRS / INREV

Nordisk personal

John Wantz
Real Estate Desk
Mobil (+352) 621 264 298
Direkt (+352) 266 365 357
john.wantz@pandomus.lu

Oberoende styrelsemedlemmar
SICAR & SIF

Skatteregistrering och deklarationer

Charlotte Lahaije-Hultman
Nordic Desk
Mobil (+352) 621 498 050
Direkt (+352) 266 365 353

Samtliga tjänster koordineras och hanteras via vår Nordic Desk.

charlotte.lahaije@pandomus.lu

Bild: Wolfgang Kleinschmidt

på så sätt att den upplevs som vällagat hemlagad. Villa Godthem
är ingen kuliss utan på riktigt, säger Melker Andersson.
En av klassikerna på Villa Godthem är planksteken, och den
finns självklart kvar. Inte mindre än åtta stycken plankstekar (fisk
& skaldjur, vätternröding, piggvar, lammytterfilé, kalventrecôte,
flankstek, oxfilé och oxrygg) samsas på menyn.
– Många förknippar Villa Godthem med plankstek och gästerna förväntar sig att den ska finnas kvar. Det har vi tagit fasta på.
Vi tar den klassiska planksteken in på 2000-talet och använder
en helt hygienisk planka som eldas upp i en av våra tre vedugnar
efter att man ätit på den, säger Melker Andersson.

Bild: Wolfgang Kleinschmidt

GILL AR uTFöRSÅKNING
namn: Melker Andersson.
Ålder: 49 år.
Familj: Dottern Thyra och sonen
Neo. Särbo med Katarina Romell,
vd på konferensanläggningen Vår
Gård Saltsjöbaden.
bor: Lägenhet på Östermalm.
kör: Volvo.

reser helst till: Italien, för att det är
tidlöst och att maten är fantastisk.
gör på fritiden: Löpning och
utförsåkning, har bland annat åkt
vasaloppet flera gånger.
utmärkelser i urval: Årets
innovatör 2010, Hall of fame 2009,
Tore Wretmans Guldmedalj 2009,
Kockarnas kock 1995, 2005 och

2006, Årets Werner 2004, Traditions
& Qualité – Les Grandes Tables du
Monde, 2003.
Aktuella kokböcker: Mina frestelser från grekiska övärlden, 2011,
Hemma hos Melker Andersson,
2009.
Favoritkrog: Alain Ducasses krog
La Bastide de Moustiers i Provence.

Här serverar Melker Andersson och Danyel Couet tre
plankstekar och en dessert. Smaklig måltid!

SK ALDJuRSPL ANK A

Koka humrarna i hårt
saltat vatten i fem minuter
tag upp och kyl i isvatten,
skala hummerstjärtarna
och klorna. Stek hummern
i en het panna till servering i en klick smör salta
och peppra.
Rimma pilgrimsmusslorna i tio procent rimlag
i tre minuter, ta upp och
torka av. Stek i het panna
vid servering, salta och
peppra.
Rensa blåmusslorna och
koka i vittvin med löken
tills de öppnar sig.
Skär bläckfisken i centimeter tjocka ringar och
stek i het panna med lite
matolja, salta och peppra.
Rensan knivmusslorna
och stek i het panna, salta
och peppra. Slå på en
skvätt vitt vin och koka tills
musslorna öppnar sig.
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Salsa
2 st lime
Olivolja
Salt
Peppar
Hot sauce
1 liten mago (skalad)
0,5 gurka (skalad)
2 st plommontomater
1 st shalottenlök (skalad)
Kryssa tomaterna och koka
hastigt I vatten, kyl i isvatten. Ta bort skalet och
skär tomaterna i klyftor
och ta bort kärnorna.
Tärna sedan tomatfileerna i 0,5 centimeter
stora tärningar. Skär sedan
resten av grönsakerna i
skivor, och tärna ner i lika
stora bitar som tomaten.
Blanda sedan allt i en
bunke och krydda med
salt, peppar olivolja och
limejuice. Smaka av med
lite hot sauce.
Garnera med lite dill,
körvel och en citronklyfta.

150 grader varmluft tills
klyftorna får lite färg.
Pommes Duchesse
8 skalade mandelpotatisar
2 msk smör
3 äggulor
0,5 dl grädde
Salt
Vitpeppar

GARNIT YR
haricots verts
100 g haricots verts
Koka bönorna i saltat
vatten i en minut, kyl i
isvatten.

L AMMPL ANK A
(4 pers)
Lammracks.
4 st hela lammracks
Salt
Svartpeppar
Olja
Salta och peppra hela
lammracken och stek på
hög värme tills köttet fått
fin färg. Baka sedan i ugn
på 96 grader varmluft tills
lammet har en innertemperatur på 56 grader, ta ut
och låt vila. Värm sedan
och skär i kotletter
Lammsky
5 dl lammsky (avkok från
lammben) finns att köpa
färdigt i Saluhallen
3 st tomater
3 klyftor vitlök
Timjan
Sherryvinäger
Salt
Svartpeppar
Koka upp lammfonden
och sjud till önskad konsistens, cirka 15 minuter.
Dra av från värmen, lägg i
timjan och riv i tomaterna
på den grova sidan av ett
rivjärn och vitlöken, plasta
kastrullen och låt stå i tio
minuter. Sila igenom en

Koka potatisen i lätt saltat
vatten tills klar, cirka 20
minuter, ånga av potatisen
och pressa igenom en
potatispress, blanda i
smör, grädde och äggulor.
Smaka av med salt och
vitpeppar. lägg i smeten i
en spritspåse och spritsa
ut och gratinera av.

Bakad tomat
4 st plommontomater
Salt
Peppar
Olivolja
Timjan
Snitta tomaterna och
koka hastigt i vatten tills
skalet släpper, kyl sedan i
isvatten och skala.
Dela tomaterna och lägg
på en ugnsplåt, spraya
med olivolja, krydda med
salt och peppar. Plocka
färsk timjan och strö över.
Baka sedan i ugn på 96
grader varmluft i cirka 15
minuter så att tomaterna
torkar till.
ört och vitlökssmör
100 g osaltat smör (rumstempererat)
4 vitlöksklyftor
1 knippe persilja, dragon,
gräslök, basilika(sköljd)
Salt
Peppar
Mixa örterna , vitlöken och
smöret i en matberedare
tills allt är ordentligt mixat
och grönt. Smaka av med
salt och peppar.

ugnsbakad färskvitlök
1 st färsk vitlök
Skala vitlöken så att du
får ut fina klyftor. Lägg på
en ugnsplåt och baka på

Bild: Wolfgang Kleinschmidt

16 pilgrimsmusslor
2 humrar
20 blåmusslor
2 bläckfiskar(tuber)
8 razor clams/ kniv
musslor
2 dl vitt vin
2 st shalottenlökar(skalade
och fin hackade)

Koka morötterna och sparrisen i lättsaltat vatten var
för sig och kyl i isvatten.
Koka in fänkålen i lättsaltat
vatten med citronen tills
mjuk låt svalna i lagen,
skär sedan i mindre bitar.
Dela tomaterna och salta
och peppra lätt.
Grilla paprikan hel och
skär i mindre bitar, krydda
med salt och peppar.

finmaskig sil och smaka
upp med salt, peppar och
sherryvinäger.

Bild: Wolfgang Kleinschmidt

Bild: Wolfgang Kleinschmidt

Grönsaker
1 st Hungarian wax
paprika
4 mini morötter (skalade)
4 gröna sparrisar (skalade)
1 st fänkål
1 st citron (klyftad)
8 st cocktail tomater
(skållade)

K ALvPL ANK A
(4 pers)
4 st kalvkotletter
Salt
Peppar
Matolja
Smör
Salta och peppra kalvkotletterna och stek på hög
värme i matolja avsluta
stekningen med smör.
Baka klart köttet i ugn på
96 grader varmluft tills
köttet har en innertemperatur på 56 till 58 grader.
Vid servering, skär bort
benet och tranchera.

Bild: Stefan Andersson

KROGIMPERIuM. I Melker Anderssons och Danyel
Couets F12-gruppen ingår krogarna: F12, Grill, Orangeriet, Brasserie Le Rouge, Le Bar, Fyran, Kungsholmen,
Smak, Fjällpuben, Ms Voon och Villa Godthem.

Grönsaker
120 g murklor(rensade)
16 st skalade steklökar
60 bondbönor(ploppade)
Salt
Peppar
Matolja
Smör
Koka lökarna mjuka i lättsaltat vatten, häll av och låt
rinna av. Stek sedan lökarna
i olja tills de börjar få färg,
tillsätt svampen och stek i
cirka en minut tillsätt en klick
smör, salta och peppra och
vänd i bönorna och servera.
Salsa verde
1 kruka basilika

1 kruka persilja
1 huvud bladsallad
1 kvist dragon
1 kvist oregano
1 kvist timjan
3 vitlöksklyftor
1 msk dijon
2 sardeller
1 msk kapris
2 msk citronjuice
3 dl olivolja
Salt
Peppar

2 rödlökar(skalade)
3 vitlöksklyftor(skalade)
1 morot(skalad)
10 kvistar timjan
2 lagerblad
Salt
Peppar
Vinäger

Mixa alla ingredienser till en
slät sås, salta och peppra
Rödvinsås
4 dl kalvfond
2 dl rödvin

Skär ner grönsakerna i
mindre bitar och rosta på i
en panna med lite olja, slå på
kalvfonden och rödvinet och
tillsätt örterna och reducera
till hälften. Sila såsen genom
en finmaskig sil och smaka
av med salt, peppar och vinäger, Red av lätt vid behov.

Oberoende skatterådgivning
för fastighets- och byggsektorn

vIT chOKL ADchEESEc AKE
700 g philadelphiaost
115 g vit choklad
4 ägg
1 dl socker
2 dl crème fraiche
Mördegsbotten
220 g vetemjöl
150 g osaltat smör
2 msk socker
1 msk kallt vatten

Blanda mjöl, smör och
socker. Tillsätt kallt vatten.
Arbetas smidigt. Plasta och
ställ i kyl. Blanda socker och
Philadelphiaost. Smält chokladen i vattenbad. Blanda
äggen i ost och sockerblandbibgen. Rör i vit choklad.
Baka i springform med
förbakad mördegsbotten i
130 grader ugn i 20 minuter.
Vispa créme fraiche och
stryk på ett tunt lager på
toppen av cheescaken när
den kallnat.
Dekorera med björnbär.

Vi identifierar
risker och möjligheter
Svalners fastighetsgrupp består av några av Sveriges
ledande skatteexperter inom fastighets- och byggsektorn.
Vi hjälper ditt företag med alla viktiga frågor och ger
dig förutsättningarna för skatteeffektiv förvaltning,

JaN KlEErUP
Emil Virhammar
haNS TEGNaNDEr

förvärv, exploatering och avyttring av fastigheter.

ViKTOr SaNDBErG

Våra kunder är allt från fastighetsägare, bygg- och
fastighetsbolag till svenska och internationella
fastighetsfonder.
Vill du veta mer? Besök www.svalner.se

”

Alltid leverera med hög kvalitet och i tid.
Alltid ha kundfokus och vara tillgängliga.

”

Viktor Sandberg | Partner Svalner

KRÖNIKA
KRÖNIKA
Lennart Sten | GE Capital Real Estate Europa

”Dags att reformera den
svenska hyresregleringen”
Lennart sten menar att den svenska hyresregleringen är en kvarleva från krigslagstiftningen

N

är samhällen utsätts
för extraordinära påfrestningar som krig
eller mycket omfattande naturkatastrofer finns i
alla länders lagstiftning möjligheter för det allmänna att
ta kontroll över samhällets
samtliga resurser. Det behövs,
för i sådana situationer står
allas överlevnad på spel. Idén
om samhällelig utveckling som
bäst tillgodoses av en friare form
av förvaltning, till exempel marknadsekonomi, får stå tilbaka för
att säkerställa det ordnade samhällets överlevnad.

vilken typ av lagstiftning
är det då vi talar om? Jo, alltifrån kraftiga inskränkningar
i yttrande- och rörelsefrihet, till
tvångsarbete, rekvisition, ransonering och prisregleringar. Vad har då
detta med den svenska hyresrätten
att göra? Det återkommer jag till
längre fram.
Marknadsekonomin är det system som snabbast förmedlar
Bilder: David Schmidt
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information från användare till producent. Marknadsekonomin
hanterar effektivt uppkommande brister i samhället eftersom
informationen i form av styrsignalerna pris/efterfrågan sker så
snabbt. Fundamentala ingrepp i marknadsekonomins sätt att
fungera leder till utbudsstörningar i form av till exempel brist
eller skenande priser.
vår tid präglas av en mycket snabb urbaniseringsprocess som
har utvecklats till en ”metropoliseringsprocess”. Med detta menar
jag en process som leder till att de redan mycket stora städerna,
ofta huvudstaden i varje land, har en väsentligt högre tillväxt än
andra områden, både ekonomiskt och befolkningsmässigt. Icke
särskilt överraskande har både marknad och offentliga system
svårt att i dessa städer tillföra tillräcklig bostadsyta i den takt befolkningstillväxten skulle behöva. Detta fenomen uppträder även
utan störningar i marknadsekonomin.
i stora delar av världens stora städer uppträder en tilltagande
bostadsbrist, vilket leder till att folk tvingas leva på allt mindre yta
till en högre kostnad. Det allmänna har ett uppdrag att verka för
en fungerande bostadsmarknad för alla och följdaktligen har de
flesta europeiska länder ett system för så kallad social living, vilket har lösts på olika sätt. Men inte i något fall genom en svensk
hyresreglering.
den akuta bostadsbristen är särskilt tydlig i de stora städernas stadskärnor. Vill man bo centralt tvingas man acceptera
mindre bostadsyta eller högre pris. Två miljoner människor i till
exempel Stockholmsområdet kan inte bo inom tullarna.

Fastighetsbolaget som gör
var fjärde svensk nöjdare.
Jonte, 23 år, är en av de 1 300 000 kunder som regelbundet handlar i våra köpcentrum.
Han befinner sig i gott sällskap i den stora ”Diligentia-familjen” som har en bra bit
över två miljoner medlemmar.
I familjen ingår även de 35 000 människor som arbetar i kontor där vi står för
värdskapet. Dessutom de 20 000 hyresgäster som bor i våra bostäder. Och de
1 200 000 försäkringstagare i Skandia Liv som får del av vår avkastning. Totalt
sett är vår uppgift att göra var fjärde svensk nöjd. Eller ännu hellre: nöjdare.

WWW.DILIGENTIA.SE

GILL AR JAK T
namn: Lennart Sten.
Ålder: 52 år.
Familj: Hustru Viveca och tre barn.
bostad: Villa i Danderyd.
titel: President GE Capital Real
Estate Europe.
Fritid: Tennis, jakt och familjen.

KRöNIKöR. Lennart Sten, vd på GE Capital Real Estate Europa.

på grund av att vikten av att ha en bostad är så fundamentalt viktig för alla människor och eftersom den enskilde boende
har längre omställningstid än en fastighetsägare så behövs regleringar för att hindra missbruk av den skillnaden i form av lagstiftning. Denna återfinns normalt i olika
länders hyreslagstiftning. En fungerande
Det bor inga
skyddslagstiftning innebär dock inte med
nödvändighet att den fria prissättningen
fattiga människor
måste åsidosättas.

i Stockholms innerstads hyresrätter.

i samband med andra världskriget infördes en mängd krigstidslagar i Sverige
som till exempel lagar om ransonering,
prisstopp och den nuvarande hyresregleringslagstiftningen.
Motsvarande lagar infördes i de allra flesta västländer då de var
nödvändiga i ett samhälle under svåra påfrestningar i anledning
av krig och ofred. Överallt har dessa förpassats till källaren och
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används inte längre. Undantaget är vår svenska lagstiftning om
hyresreglering som innebär ett djupgående ingrepp i den fria
prisbildningen – marknadsekonomins fundament.
vi har en akut och tilltagande bostadsbrist i stora delar av landet. Och eftersom den rådande lagstiftningen har tillåtits utjämna
priset mellan innerstäder och mer perifera lägen har vi fått en situation där mindre väl lottade människor i mindre attraktiva lägen
med sina allt för höga hyror subventionerar mer lyckligt lottade
människor i attraktiva innerstadslägen med begränsade hyror. Det
bor inga fattiga människor i Stockholms innerstads hyresrätter.
den  maj nästa år firar Europa fredsdagen till minne av upphörandet av andra världskriget. Kriget är över. Det är dags att den
svenska hyresregleringen, en kvarleva från krigslagstiftningen, reformeras i grunden för att möjliggöra en bättre bostadsmarknad.
Det vore också fördelningspolitiskt motiverat.

”Det skulle ju ingå lagerhyllor. Och var är trucken....?”

Innan ni förvärvar fastigheten. Vid fastighetsförvärv gäller det att veta vad
som ingår i köpet - innan man undertecknar avtalet. Behöver du hjälp med att förhandla
och utforma avtalstexten, kan vi på Advokatfirman Glimstedt biträda dig. Vi har en stor
erfarenhet och kompetens inom fastighetsjuridiken och kan därför vara en aktiv,
strategisk resurs i din löpande verksamhet.
Glimstedt är en av Sveriges största advokatbyråer, med närmare 200 jurister i Sverige, Baltikum och i Vitryssland. Våra resurser
och vår lokala närhet är en kombination som uppskattas av våra klienter. Besök oss på www.glimstedt.se

[ Oljefonden av Nicklas Tollesson ]

“Omöjligt att träffa botten
med hela beloppet”

Oljefondens Karsten Kallevig vill inte stressa med investeringarna
Som fastighetsansvarig på norska Oljefonden sitter Karsten Kallevig på en av världens
största plånböcker.
För Fastighetssverige berättar han om framtida investeringar, intresset för Sverige – och
korkade affärsförslag.
När Karsten Kallevig förra året utsågs till ansvarig för Oljefondens fastighetsinvesteringar var det många som höjde på ögonbrynen. Kallevig var okänd för de flesta i branschen, och jobbet
han fick är ju ett av de mest prestigefyllda man kan tänka sig.
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Uppdraget är att investera initialt fem procent av den gigantiska
Oljefondens pengar i fastigheter. I dagsläget – på nbim.no kan
du sekund för sekund följa utvecklingen – är Oljefonden värd
cirka 3 000 miljarder norska kronor, motsvarande drygt 3 400
miljarder svenska kronor. Fem procent av värdet innebär att utrymmet för fastighetsinvesteringar för närvarande ligger på 170
miljarder svenska kronor. De tänkbara investeringsländerna finns
i hela världen – utom i Norge, där fonden enligt statuterna inte
får investera.
Du tillträdde 1 september 2010. Hur har det första året varit?
– Utmanande, spännande, givande. Allt på en gång. Det har handlat mycket om förberedelser, att sätta sig in i förutsättningarna.

FöRSTA FöRväRvET. Oljefondens första fastighetsförvärv
var 25 procent av Regent Streets
113 byggnader i London. Säljare
var Crown Estate, som formellt
kontrolleras av den brittiska
drottningen.

Bild: Crown Estate

STOR PLÅNBOK. Karsten Kallevig ansvarar
för Oljefondens fastighetsinvesteringar. Fem
procent av den gigantiska norska statliga Oljefonden ska investeras i fastigheter. Kallevig
har haft sin nuvarande position i ungefär ett
år. Dessförinnan har han bland annat arbetat
för George Soros.

Bild: NBIM

något som inte var som du trodde innan?
– Nej, inte direkt. Det var svårt att förutse hur det här jobbet
skulle vara, men jag har väl inte chockats av något, vare sig åt ena
eller andra hållet.
ni har hittills gjort två investeringar, 25 procent av regent
street i London, och 50 procent av en fastighetsportfölj i paris, vad ﬁnns härnäst i pipelinen?
– De två marknaderna är långt ifrån färdiginvesterade, det finns
mycket ogjort och vi hoppas kunna fortsätta att investera där.
Nästa steg är Tyskland och i motsats till de andra länderna, vars
marknader väldigt starkt domineras av huvudstäderna, finns det
här fyra, fem städer som är intressanta.

hur intressant är den svenska marknaden?
– Sverige är ett av de länder som
kommer efter de tre stora. Det
finns mycket positivt med Sverige, det är en likvid marknad som det
händer mycket på, och både lokala aktörer och internationella investerare är aktiva. Sverige är ett naturligt land
för oss att investera i, men det står inte högst upp på priolistan.
en gissning; när gör ni er första investering i sverige?
– Det vill jag inte svara på. Men Sverige finns i en andragrupp i
priolistan i Europa. Den första utgörs av England, Frankrike och
Tyskland.
ni har hittills köpt delar av portföljer. är det aktuellt att köpa
hela portföljer?
– Inte ännu. Vi är fortfarande i uppbyggnadsfasen, och siktar på
att investera tillsammans med partners som har lokal kunskap
och asset management-expertis. Vi är inte så många ännu, och
vill inte ta 100-procentiga risker.
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JOBBADE FöR
SOROS
namn: Karsten
Kallevig.
Ålder: 37 år.
bor: Oslo.
Familj: Gift, två barn.
Fritidsintressen: ”Det
behåller jag för mig själv.”
karriär i korthet: Examen
från Massachusetts Institute of
Technology, USA 1999. En kort period
på Goldman Sachs-ägda Whitehall Real
Estate i London innan han började på
Soros Real Estate Partners i London, var
där med och byggde upp investeringsbolaget Grove International Partners,
som han 2006 blev Japanchef för.
Rekryterades till Oljefonden 2010. ”Jobbet på Soros var ett av få jobb som är
relativt likt det här, det är en liknande organisation med en bred portfölj, det
handlar om att se ”the big picture”.

I nuläget arbetar bara fyra personer – två i Oslo och två i London
– heltid med Oljefondens fastighetsinvesteringar, men nu i höst
ska man bli fler.
– Från 1 november kommer vi att vara elva personer, sex i London och fem i Oslo. Transaktionsteamet finns i London och operation fund management-teamet i Oslo.
du sitter själv i oslo. hur mycket resande blir det?
– Det blir en del, i snitt har jag väl två resdagar två av tre veckor.
Jag försöker vara ganska disciplinerad med resandet, annars hade
jag kunnat sitta på flygplatser jämt. Det har varit mycket London
och Paris nu i början. Eftersom vi inte är så många har jag själv
varit väldigt inblandad i transaktionerna, det blir mindre av det
när vi blir fler. Men det blir andra resor när vi kommer till andra
marknader.
I både London och Paris har Oljefonden köpt in sig i portföljer.
– Men vi hade egentligen föredragit att köpa tillsammans med
en annan investerare som också kommer utifrån. Det är bättre
om vår partners intressen helt och hållet sammanfaller med våra
genom hela transaktionen.
De båda första transaktionerna har Oljefonden genomfört helt
utan belåning, men statuterna tillåter belåning på 50 procent av
fastighetsportföljen och 70 procent på en enskild affär.
– Vi behöver ju inte låna som det är nu, men vi kan göra det
exempelvis om en partner behöver belåning, då kan vi följa med
där. Men vi kommer aldrig att vara högbelånade.
hur lång tid kommer det att ta tills ni har nått de fem procenten som målet är satt på?
– Det brukar jag inte svara på. Om du sätter upp mål om att göra
så och så många investeringar per år kan det stressa dig till att
göra dåliga investeringar. Men när det frågas internt brukar jag
svara fyra till åtta år.
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OL JEFONDEN
oﬃciellt namn: Statens pensjonsfond utland.
upprättades: 1990, under namnet Statens petroleumsfond.
ägare: Norska staten.
kontor: Huvudkontor i Oslo, kontor i London, New York,
Shanghai och Singapore. 280 anställda från cirka 25 länder.
Allokering: 60 procent i aktier, 35-40 procent i räntebärande
papper och upp till 5 procent i fastigheter.
värde: Cirka 3 000 miljarder norska kronor, motsvarande drygt
3 400 miljarder svenska kronor.
Ledning: Yngve Slyngstad är vd, Øystein Olsen är styrelseordförande och
centralbankschef.
OL JEFONDENS FöRSTA FASTIGhE TSINvESTERINGAR
november 2010: Oljefonden köper in sig (25 procent) i portföljen Regent Street
(113 byggnader) i London statliga Crown Estate för motsvarande drygt 4,6
miljarder kronor. Affären innebär att Oljefonden får 25 procent av portföljens
nettointäkter under de kommande 150 åren.
Juli 2011: Oljefonden köper in sig (50 procent) i en portfölj med sju fastigheter
i Paris. Säljare/partner är Axa Group och köpeskillingen för Oljefondens andel
uppgår till motsvarande drygt 6,2 miljarder kronor.

det har varit oroligt på ﬁnansmarknaderna runt om i hela
världen på sistone, hur ser du på det?
– Fördelen vi har är att vi är en långsiktig ägare. Vi ska investera
fem procent av Oljefondens pengar, det är omöjligt, till och med
teoretiskt, att träffa botten med hela beloppet. Vi kommer att vara
med om goda tider och vi kommer att vara med om dåliga tider.
Man får se på det ur ett större perspektiv. Och det är som någon
sa häromdagen: ”Den goda nyheten är att världen i alla fall inte
kommer att gå under mer än en gång…”
– Visst kan det uppstå möjligheter när det är lite oroligt, men i
en volatil period är det också så att köparna och säljarna befinner
sig längre ifrån varandra och det är
inte helt lätt att komma till avslut.
hur många skarpa affärer diskuterar ni just nu?
– Vi har väl ett par, tre stycken just
nu. Och så har vi kontinuerliga samtal med diverse andra aktörer.

Vi kommer att vara
med om goda tider och vi
kommer att vara med om
dåliga tider. Man får se på
det ur ett större perspektiv.

ni får ett stort antal affärsförslag?
– Ja, väldigt många. Så här i början är det många som inte vet vad
vi är ute efter så även om det är intressanta affärsförslag så passar
de inte oss. Vi ger oss exempelvis inte in i utvecklingsprojekt, det
får vi många förslag kring, både i Europa och Asien och på öar
i Stilla Havet och så vidare. Över tid kommer väl marknaden
förstå vad vi vill ha. Vi vill gå in i kommersiella portföljer tillsammans med partners. Vi vill att partnern investerar minst 20
procent och att vår investering ska uppgå till minst 500 miljoner
US-dollar.
vilket är det mest vansinniga affärsförslaget ni har fått?
– En tvårumslägenhet i utkanterna av London.

Har du
Sveriges snyggaste
kontor?
Nominera under september.
Rösta under oktober.
Läs mer om tävlingen på
www.sverigessnyggastekontor.se

Presenteras av Lokalnytt

GÄSTSKRIBENT: ADvOKATEN hAR ORDET
Bild: Lindahl

NAMN: Jörgen Sandquist.
ÅLDER : 44 år.
YRKE: Advokat, ansvarig för Lindahls

fastighetsgrupp i Stockholm.

SPEcIALISTKOMPETENS: Fastighetsrelaterade transaktioner, projektutveckling.
FRITID: Vindsurfing, skidor och resor.

PÅ LINDAhL SEDAN: 2008.

Fastighetsmarknadens nya ansikte

– affärsmöjligheter i krisen
Hösten 2010 talades det om att den värsta krisen hade blåst över och många såg med
tillförsikt på den stigande marknaden. Under 2011 har dock budskapen om olika kriser
duggat tätt. Oron på den finansiella marknaden är stor, Sveriges finansminister talar om
skuldstormar som i våg efter våg når den svenska kusten.
Hur påverkar detta fastighetsmarknaden och vilka affärsmöjligheter uppstår? Dessa
frågor besvarar Jörgen Sandquist på Advokatfirman Lindahl.
Problemen för de svenska fastighetsbolag som drabbats av krisen har till övervägande delen haft sin utgångspunkt i fallande
fastighetsvärden. Detta leder att drabbade fastighetsbolag bryter
mot de finansiella åtagandena i sina låneavtal vilket vanligtvis
ger banken rätt att accelerera lånet (säga upp lånet till förtida
betalning) och att ta ställda säkerheter i anspråk. Symptomen
kan lindras och hotet om uppsägning av lånet kan tillfälligt undanröjas genom att banken utfärdar en så kallad ”waiver”. De
bakomliggande orsakerna till avtalsbrotten kan dock medföra att
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banken och fastighetsbolaget till slut hamnar vid den punkt där
konkreta åtgärder måste vidtas, till exempel frivillig försäljning,
finansiell rekonstruktion, konkurs eller pantrealisation (aktier eller fastigheter).
i dag är intresset för svenska fastigheter stort. Det finns
gott om både svenska och utländska aktörer som har tillgång till
kapital och också vill investera i svenska fastigheter. Det genomförs också ett betydande antal transaktioner. Det finns trots allt

FAKTA: Lindahl
Lindahl är en av Sveriges största
advokatbyråer med drygt 370 medarbetare på sex orter i Sverige.
Lindahls fastighetsgrupp består av
38 jurister och erbjuder affärsjuridisk

fullservice till ledande aktörer inom
fastighets- och byggbranschen,
från de största transaktionerna till
löpande rådgivning i klientens
dagliga verksamhet.

Vi har under senare tid kunnat se ett antal
exempel på rekonstruktioner och avvecklingar av fastighetsportföljer genom frivilliga
försäljningar, det vill säga lösningar där pantrealisation, konkurs eller utmätning har undvikits.

en någorlunda fungerande marknad. Detta medför att det i dag,
för ett fastighetsbolag i kris, finns betydligt större möjligheter
än under 1990-talets fastighetskris att hitta lösningar utanför
konkurs, pantrealisation och utmätning och därmed undvika den
värdeförstörelse som normalt sett blir en konsekvens av ett sådant
förfarande.
Vi har under senare tid kunnat se ett antal exempel på rekonstruktioner och avvecklingar av fastighetsportföljer genom
frivilliga försäljningar, det vill säga lösningar där pantrealisation,
konkurs eller utmätning har undvikits. I en del fall har dock de
idoga försöken och ansträngningarna till frivilliga överenskommelser och avvecklingar inte gått vägen.
det som i det krisande fastighetsbolagets eller den långivande bankens ögon är en värdeförstöring blir omvänt en affärsmöjlighet för vissa köpare. Förhoppningen är att det utgår en
”rabatt” vid en exekutiv försäljning av fastigheter. Ett skäl till att
sådan rabatt kan uppkomma är att det vid en exekutiv auktion,
jämfört med en ordnad frivillig försäljning, är färre antal köpare
som är beredda att förvärva fastigheterna på de villkor som erbjuds. Utrymmet för due diligence vid en exekutiv auktion är
begränsat och möjligheten att framställa krav mot säljaren vid fel
är försumbar. För att ropa in en fastighet på en offentlig auktion
förutsätts också att finansieringen finns på plats.
För att höja intresset kring de fastigheter som säljs exekutivt
kan den bank som begärt försäljningen till exempel låta ta fram
försäljningspromemorior och annonsera i dagspress. Ett exempel
är den omfattande annonseringen och de webbsidor om Kronofogdemyndighetens försäljning av Kefren-portföljen om 146 fastigheter som inleds nu under oktober månad. Det bör här noteras
att en köpare normalt sett inte kan förlita sig på information som
lämnas i samband med en exekutiv auktion av andra än Kronofogdemyndigheten.

En köpare som är väl förtrogen med fastigheten, till exempel för
att köparen tidigare ägt den fastighet som säljs, har inte samma
behov av garantier från säljaren och inte heller behov av att genomföra en sedvanlig due diligence. För en sådan köpare kan det,
med hänsyn till den rabatt som kan uppstå, vara fördelaktigt att
förvärva fastigheten vid en exekutiv auktion. Ett förvärv genom
frivillig försäljning kanske inte heller är möjlig av olika orsaker,
till exempel på grund av att någon av de långivande bankerna eller befintlig ägare inte accepterar en försäljning på de villkor som
köparen erbjuder. Följaktligen kan det finnas ett intresse hos vissa
potentiella köpare av en fastighet att det fastighetsägande bolaget
sätts i konkurs i syfte att framtvinga en affärsmöjlighet.
Ett fastighetsbolag som har problem med att leva upp till låneavtalets krav på fastighetsvärden eller kassaflöden, liksom långivande banker till sådant bolag, bör med hänsyn till vad som
nyss sagts beakta att det kan finnas aktörer på marknaden som
vill sätta käppar i hjulet för en ordnad rekonstruktion av bolaget
på frivillig basis.
de medel som står till buds för en sådan aktör är bland
annat att förvärva fordringar mot fastighetsbolaget (att läggas till
grund för en konkursansökan eller utmätning) eller att förvärva
en aktiepost i bolaget i syfte att få tillgång till känslig information
och även för att skaffa sig inflytande över rekonstruktionen.
För att ägaren av fastighetsbolag i kris och dess långivare i möjligaste mån ska kunna styra över bolagets öde kan inte nog understrykas vikten av att ha en tydlig strategisk plan för hur möjliga
scenarios ska hanteras. Det gäller att ständigt ligga steget före
aktörer som har motstående intressen. Ofta visar det sig att tidsåtgången för olika aktiviteter underskattas vid planeringen och
man riskerar då att missa möjligheten att vidta rätt åtgärd vid rätt
tidpunkt. Eventuella skillnader mellan teorin och verkligheten
kan, när de uppdagas, medföra obehagliga överraskningar.
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[ Luxemburg av Eddie Ekberg ]

För Reviva Capital är Luxemburg det allra bästa läget

”Luxemburg är
perfekt för oss”

Skandinavisk Luxemburgduo. Ari Danielsson och Fredrik
Engman är två av Reviva Capitals
skandinaviska medgrundare. De
menar att det finns en rad fördelar
för bolaget att ha sitt säte just i
Luxemburg.

Bild: Eddie Ekberg
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Reviva Capital bildades
2010 i kölvattnet av den
globala finanskrisen med
avsikt att möta det stora behovet av professionell förvaltning av
europeiska låneportföljer. Det första
uppdraget var att ta hand om den isländska
banken Glitnir Luxembourgs dåliga fastighetslån. Mer än hälften av företagets personal är skandinavisk. En av dem är svensken
Fredrik Engman.
– För oss är det perfekt att finnas i Luxemburg. Det är verkligen mitt i Europa, säger han.
Vi besöker Fredrik Engman och Ari Danielsson på Reviva Capitals kontor. De sitter i en modern byggnad på Rue de Neudorf
en bit utanför Luxemburgs huvudstads (med samma namn som
landet) allra centralaste delar. Å andra sidan är det nära motorvägen och bara en kort bilresa till och från flygplatsen.

– Läget är väldigt bra för oss och för
dem som besöker oss. Vi har många som
flyger in över dagen från runt om i Europa.
Och de vill förstås kunna ta sig till oss och
sedan tillbaka till flygplatsen på ett smidigt sätt,
säger Ari Danielsson, vd på Reviva Capital. Samtidigt har vi närhet till de underliggande tillgångar som vi
förvaltar för våra kunders räkning.
reviva capital grundades 2010 för att ta över förvaltningen av bolagets första kund, Glitnir Luxembourg, som redan
tidigt 2008 såg vart åt det barkade med den globala finanskrisen.
Man drog i handbromsen tidigt och Reviva Capital anlitades för
att rädda så mycket som möjligt och för att skapa långsiktigt
lönsamma affärer.
Företagets vd Ari Danielsson har en gedigen bakgrund i internationella företag och har sedan 1999 verkat i finanssektorn. Han
har haft ett eget konsultföretag och efter det även flera ledande
positioner inom Glitnir Bank och dess dotterbolag. De senaste
tre åren har hans fokus legat på att omstrukturera och skapa värde
i bankens pressade lån och tillgångar. Dessutom sitter han med i
ett flertal styrelser i fastighetsbolag i Skandinavien och Tyskland
och så är han styrelseledamot i Nobelux, en bilateral handels-

Bild: Eric Chenal

Bild: Eric Chenal

I Luxemburg sedan elva år
Namn: Fredrik Engman.
Ålder: 36 år.
Familj: Fru och två barn.
Karriär i korthet: Har jobbat inom bank, finans och fastighet
I Luxemburg i drygt elva år. Var Head of corporate banking på
Glitnir Luxemburg och före det på Ikano också i Luxemburg.
Medgrundade Reviva Capital 2010.
I Luxemburg sedan: 2000.
Saknar från Sverige: ”En ljus och varm norrländsk sommarkväll
– men det kanske man saknar även om man bor i Norrland.”
Fritid: Löpning och tennis.

Saknar have t och bergen
Namn: Ari Danielsson.
Ålder: 39 år.
Familj: Fru och två barn.
Karriär i korthet: Olika chefsbefattningar i bolag
i finansbranschen. Vd för Glitnir Luxemburg från
2008. Grundade Reviva Capital 2010.
I Luxemburg sedan: 2008.
Saknar från Island: ”Familj och vänner, havet,
bergen och den oändliga horisonten.”
Fritid: Löpning, cykling och andra konditions
idrotter. Matlagning, vin, musik och foto.
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Rikt land. I början av 2000-talet rankade den brittiska tidningen The Economist
Luxemburg som världens rikaste land. Landet har en stabil ekonomi med ordentlig
tillväxt, låg inflation och låg arbetslöshet.

kammare mellan de nordiska länderna (Sverige, Finland, Norge,
Danmark och Island), Belgien och Luxemburg.
det är inte på något sätt en slump att man valt att placera
Reviva Capital i Luxemburg.
– Här har det varit enkelt för oss att skapa ett oerhört duktigt
och internationellt präglat team vilket är viktigt för vår verksamhet. Här i Luxemburg är mer än hälften av befolkningen från
andra länder i världen än Luxemburg. Och många har sin hemvist
i finanssektorn. Dessutom råder det en politisk stabilitet med tydliga spelregler och finanser som är trygga. Allt det här är parametrar som är viktiga för vår verksamhet, säger Fredrik Engman.
Han har jobbat inom bank, finans och fastighet i Luxemburg
i drygt elva år och hade precis examinerats från HanNär marknaden är rätt
delshögskolan i Umeå när
kommer vi att erbjuda fastig- han flyttade till Luxemburg.
Innan han kom till Reviva
heter till försäljning.
Capital var han Head of
Corporate Banking på Glitnir Luxemburg och innan
dess var han bland annat på Ikano i Luxemburg.
Reviva Capital har för närvarande fastighetslån under förvaltning i Skandinavien, Tyskland och England till ett värde om
nästan 15 miljarder kronor. Utöver detta förvaltar man också i dag
fastigheter för nära fem miljarder kronor, något som förvantas
öka med tiden. Men än så länge har man inte sålt något.
– Priset har inte varit det rätta ännu. Men när marknaden är
rätt kommer vi att erbjuda fastigheter till försäljning. Vi har en
hel del investerare i vårt kontaktnät som vill köpa.
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Inte så många luxemburgare
Av Luxemburgs befolkning är endast drygt 60 procent luxemburgiska medborgare och i huvudstaden Luxemburg är mindre än hälften
av invånarna luxemburgare. Ungefär 15 procent av landets invånare
har portugisisk härkomst, om än inte i första generation i dag. Andra
stora invandrargrupper är fransmän, italienare och belgare.

Rikt land
I början av 2000-talet rankade den brittiska tidningen The Economist
Luxemburg som världens rikaste land. Landet har en stabil ekonomi
med ordentlig tillväxt, låg inflation och låg arbetslöshet. Under de
senaste decennierna har tillväxt i den finansiella sektorn mer än
kompenserat för stålindustrins nedgång, och speciellt bankindustrins andel av landets totala ekonomi har ökat. Luxemburg hade
2005 världens högsta nominella BNP per capita, på 62 000 amerikanska dollar. Arbetslösheten uppgick i juli samma år till 4,4 procent av
den arbetsföra befolkningen.

EU-tätt land
Luxemburg är säte för EU-domstolen, EFTA-domstolen, Europeiska
revisionsrätten, Eurostat och andra viktiga EU-organ. EU-parlamentet
har sitt sekretariat i Luxemburg, men sessionerna hålls i Strasbourg.

Några andra företag med nordisk personal i Luxemburg: Pandomus,
Deloitte, Ernst & Young, Swedbank, SEB, Banque de Luxembourg,
Stena International, Nordea, PwC, SKF, Banque Invik, Electrolux,
Svenska Handelsbanken Luxembourg, Volvo, KPMG, Mannheimer
Swartling, Öhman.
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