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Full fart efter fantastisk sommar
En måndag för några få veckor sedan fann jag mig själv sittande vid mitt skrivbord hamrandes på tangentbordet igen.
Jag tror att jag hade ett rätt förvånat uttryck i ansiktet där
jag satt plötsligt tillbaka i verkligheten och sommarmagin
bruten. Men det var inte på något sätt en negativ känsla, jag
har nämligen haft en sådan där sommar som kommer sitta i
flera år framöver. Nästan som en
barn-sommar. Jag kommer särskilt
Jag har till
att bära med mig minnet av när
och med slagit mitt hela familjen låg tysta i båten och
bara lyssnade på vågkluck tills vi
typ  år gamla
somnade. Eller den sena solnedgångspromenaden på Hjältön när
bolltrixarrekord
vi plötsligt drogs in i en fantasilek
med  på foten.
med riddare och monster. Den här
sommaren har jag också, för första
gången på många år, lyckats stanna tiden och koppla av – på
riktigt. Inte så att jag legat i en solstol och dåsat, nej jag har
varit närvarande och pigg och jag har till och med slagit mitt
typ 30 år gamla bolltrixarrekord med 94 på foten.
Men nu är det full fart igen och det är bara några få veckor
kvar till Expo Real. Och vi på Fastighetssverige kommer som
vanligt att befinna oss mitt i diskussionernas centrum, redo
att fånga upp godbitarna och leverera dem till dig som läsare.

Vi kommer också att exponeras i alla tidningsställ, vi kommer
att synas i pressmontern och vi kommer att leverera dagliga
nyhetsbrev med senaste nytt, intervjuer och bildspel direkt
från mässgolvet. Kort sagt; alla som vill kommer att bli uppdaterade om vad som sker på årets Expo Real via någon av
våra kanaler.
Trevlig läsning!
Eddie Ekberg
Chefredaktör
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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
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[ Xxxxxx av Eddie Ekberg ]

Makroanalysen
Swedbanks chefsekonom Cecilia Hermansson
ger sin syn på det ekonomiska läget i landet.

Svensk ekonomi går bra
– men skulle kunna gå ännu bättre

Ä

r glaset halvfullt, eller halvtomt? Det går att betrakta
Sveriges ekonomi på olika sätt beroende på om man är
optimist eller pessimist.
Att glaset är halvfullt kan karaktäriseras av att BNP stigit med
0,8 procent och 1,4 procent i kvartalstakt de första två kvartalen i
år, vilket är betydligt snabbare än förväntat. Återhämtningen sker
på bred front, då både den inhemska efterfrågan och nettoexporten stödjer tillväxten. Optimisten fokuserar på att Sverige klarar
eurokrisen väl, eftersom landet har starka statsfinanser, köpvilliga
hushåll och en konkurrenskraftig exportsektor som alltmer riktar
sig till tillväxtländer. De låga statsobligationsräntorna och den
starkare kronan är effekter av att Sverige börjar bli en tillflyktsekonomi där det är säkrare att investera än i krisdrabbade länder
i främst euroområdet.
de som anser att glaset snarare är halvtomt oroar sig för om
BNP-tillväxten verkligen är uthållig, inte minst som exporten
trots allt har dämpats och nettoexportens starka bidrag har att
göra med att importen samtidigt sjunkit. När recessionen börjar nå kärnländer som Tyskland och Frankrike blir det svårt för
Sverige att behålla den gynnsamma utvecklingen – inte minst
som kronan stärks. Även USA, Japan och tillväxtländer såsom
Kina har problem att upprätthålla tillväxten. Den finansiella sta-
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biliteten är hotad i euroområdet – skuldsatta länder och svaga
banker oroar. De spanska och italienska statsobligationsräntorna
har stigit kraftigt och det finns risk för att länderna behöver få
hjälp från de av europolitikerna inrättade stödfonderna och från
den europeiska centralbanken (ECB). Men mycket är oklart
kring vilka ramverk som ska gälla och osäkerheten tilltar om
eurons framtid. Investeringsklimatet försämras även i Sverige,
och arbetsmarknaden försvagas återigen. Då blir sannolikt
När krisen släpper
även de svenska hushållen mer
försiktiga.
i omvärlden är det
det mest sannolika är att sannolikt flera länder
svensk ekonomi kommer att
som ryckt upp sig. Då
mattas de närmaste kvartalen,
finns risk för att vi
men att den klarar sig långt
bättre än ekonomierna i euro- halkar efter om vi blivit
området. Utgångsläget är star- alltför självbelåtna!
kare eftersom vi inte befinner
oss i krisens epicentrum, vi har
möjligheter att stimulera ekonomin via penning- och finanspolitiken samtidigt som förtroendet hos hushåll och företag är högre.
I relativ bemärkelse går det bra för Sverige, men frågan är om

Namn: Cecilia Hermansson.
Ålder: 49 år.
Yrke: Chefsekonom.
På Swedbank sedan: 1999.
Gör på fritiden: Träffar vänner, utövar

yoga och målar i olja.

Bild: Nicklas Tollesson

Ser dubbelt. Swedbanks chefsekonom menar att man kan betrakta Sveriges ekonomi såväl positivt som negativt. Å ena sidan klarar vi oss relativt sett
mycket bättre än många andra länder i euroområdet, å andra sidan kan man till exempel oroa sig för om BNP-tillväxten verkligen är uthållig.

det skulle kunna gå bättre också i absolut bemärkelse? Arbetslös
heten kring 7,5 procent är alltjämt hög, och många långtidsarbetslösa har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden. När tillväxten
dämpas sjunker inte längre arbetslösheten. Den svenska kronan
riskerar att bli så stark att en del svenska exportörer får problem
med konkurrensen, vilket skulle kunna höja arbetslösheten. Efter
som inflationen inte når upp till målet om två procent borde styrräntan sänkas ytterligare. Det bidrar till att kronan försvagas eller
stärks mindre, och det ger även positiva effekter på företagens
och hushållens ränteutgifter vilket medger högre investeringar
och konsumtion. Finanspolitiken skulle också kunna expandera
mer än i nuläget, inte minst som statsobligationsräntorna är låga
kring 1,40 procent och skuldkvoten är på väg ned mot 35 procent

av BNP – möjligen en onödigt låg nivå! Infrastruktur – inklusive
fastigheter – och utbildning är områden som behöver långsiktiga
investeringar och avkastningen borde kunna bli högre än lånekostnaderna.
jämfört med de mest skuldsatta länderna och med euroområdet – som också brottas med institutionella och interna konkurrenskriser – är diskussionen om hur vi kan föra den ekonomiska
politiken för att optimera utvecklingen snarast en lyxdiskussion.
Men det hindrar inte att vi för den. Likaså behöver reformtakten
upprätthållas, för när krisen släpper i omvärlden är det sannolikt
flera länder som ryckt upp sig. Då finns risk för att vi halkar efter
om vi blivit alltför självbelåtna!

#3/2012 fastighetssverige
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[ Finansieringstrender av Nicklas Tollesson ]

”Obligationer
kan stå för 10–20 procent av
finansieringen framöver”
När Catellas finansieringsexpertis reflekterar
över den rådande situationen konstaterar
man att de tydligaste trenderna bland
de börsnoterade fastighetsbolagen är att
räntebindningstiderna har ökat och att
obligationslånedelen blir allt större.
– Framöver kan obligationsmarknaden
mycket väl stå för 1020 procent av fastighets
finansieringen i Sverige, säger Anders
Palmgren, ansvarig för Catellas corporate
financeverksamhet.
Genom sin nya finansieringsindikator CREDI – Catella Real
Estate Debt Indicator – belyser Catella läget på finansieringsmarknaden. Överlag konstaterar man att de svenska noterade
fastighetsbolagen – trots att bankerna har blivit mer restriktiva
med utlåning till fastigheter – har tillgång till skuldfinansiering.
– De svenska börsnoterade bolagen är transparenta och stabila
bolag som fortfarande kan göra affärer relativt smärtfritt, även
om pengarna har blivit dyrare och bankerna ställer högre krav än
tidigare, säger Anders Palmgren.
Snitträntan för fastighetslån hos de noterade fastighetsbolagen
ligger i dag på 4,0 procent, vilket innebär en ökning med nästan
en procentenhet under de senaste två åren.
– Sedan 2010 har snitträntan stadigt tickat uppåt, delvis på
grund av att bankernas kreditmarginaler har ökat, säger Niclas
Forsman, analytiker.
Den totala kostnaden för att låna är dock fortfarande låg för de
noterade fastighetsbolagen, poängterar han.
Det skiljer en hel del mellan vad de olika bolagen betalar i ränta
(se tabell på nästa sida). Kungsleden sticker ut med en ränta på
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Rapporterade siffror bearbetade av Catella
för jämförbarhet
Nyckeltal

2Q 2011

2Q 2012

Belåningsgrad, %

57,4

56,5

Snittränta, %

4,0

4,0

Kapitalbindning, år

3,7

3,5

Räntebindning, år

2,3

3,3

Totala skulder,
mdkr

132,6

143,3

varav obligationslån, mdkr

2,7

5,0

Bild: Nicklas Tollesson

dE SVENSK A BöRSNOTER AdE
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www.humlegarden.se • 08-678 92 00

Kontoret
som ger dig
gröna fingrar

Genom smart användning av IT och ny teknik jobbar vi på
Humlegården aktivt för att minska energianvändningen i våra
fastigheter. Vi kallar konceptet för Green Fingerprint och det
hjälper både dig och oss att bli mer miljövänliga. Med vår
smartphone-app kan du och dina medarbetare enkelt följa er
energiförbrukning i realtid och se hur ni kan påverka både miljö
och ekonomi. Så nu erbjuder vi inte bara Stockholms bästa
fastigheter utan också Stockholms bästa miljöengagemang.
Läs mer om våra lediga lokaler och
Green Fingerprint på humlegarden.se
eller kontakta någon av våra uthyrare:
Katarina, Lennart eller Anne-Li på
telefon 08-678 92 00
FINANSIERINGSEXPERTIS. I och med den minskade tillgången till bankfinansiering arbetar Catella med att ta fram alternativa finansieringskällor.
Från vänster: Christian Fredrixon, Anders Palmgren och Niclas Forsman.

Välkomna!

Obligationslån ger en attraktiv
avkastning för relativt begränsad risk.

– de som räntesäkrar sig nu får en väldigt attraktiv finansieringssituation under ganska lång tid. Spreaden mellan avkastningen från fastigheterna och basräntorna är utan tvekan rekordhög. Jag kan inte se att det skulle vara en dålig affär att räntesäkra
en del av lånen nu, även om det är rimligt att anta att basräntorna
i det korta perspektivet kommer att bli ännu lägre, med tanke
på den starka kronan och den låga inflationsnivån, säger Anders
Palmgren.
En annan tydlig trend är att bolagen i större utsträckning använder alternativa finansieringslösningar. Inte minst har obligationslånesidan ökat stort. Sedan 2010 har de svenska noterade
fastighetsbolagen emitterat obligationslån för över sex miljarder
kronor. Bara under 2012 har mer än tre miljarder kronor emitterats. Dessutom har två utländskt noterade fastighetsbolag samt
två privata svenska fastighetsbolag emitterat på den svenska obligationsmarknaden för tillsammans över två miljarder kronor. Och
trenden kommer att fortsätta.
anders palmgren menar att 10–20 procent av fastighetsfinansieringen framöver kan komma från obligationsmarknaden
(i dag står den för cirka fyra procent).
– Ja, om vissa förutsättningar ändras. De som hittills har investerat på obligationslånesidan är i huvudsak privata investerare
och mindre institutioner, lite mer riskbenägna investerare, och
det är än så länge inga jättevolymer det handlar om ur ett penningmarknadsperspektiv.
– De stora institutionella pengarna har stoppats av ratingkrav i
placeringsreglementena, men det pågår en översyn av exempelvis
AP-fondernas placeringskriterier. Jag skulle tro att de kommer
att ändras, obligationslån ger en attraktiv avkastning för relativt
begränsad risk. Och man kan inte alltid lita på ratingregler; Grekland var ratat (BBB+), hur bra var det?
– För att nå upp till de här 10–20 procenten krävs det dock att
bolagen i större utsträckning ger ut säkerställda obligationer
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Hallå där!
Thomas Erséus,
vd på Kungsleden

Ni sticker ut bland börsbolagen med en räntekostnad på , procent?
– Vi refinansierade 7,4
miljarder (av 10,8) i våras
med bankernas nya högre
marginaler vilket gäller
för alla som refinansierar
nu. Sedan band vi en stor
del av våra räntor 2008 när
räntorna var höga och alla
prognoser pekade på fortsatt höga eller stigande
räntor. I det korta perspektivet var det helt rätt.
– Då hade vi också helt klart en större låneportfölj än derivatportfölj. När vi sålde halva Hemsö
behöll vi derivatportföljen, räntorna rasade och vi
fick stora undervärden som vi nu successivt jobbar
bort. Under första halvåret löste vi 1,8 miljarder av
derivatportföljen och nu är de båda portföljerna
i balans.
– Det man lätt glömmer är att eftersom vi nu
har belastat resultat- och balansräkningen med
just nu cirka 940 miljoner kronor i orealiserade
värdeförändringar på derivat så kommer knappt
200 miljoner om året, allt annat lika, att återföras
i resultaträkningen varje år i snitt. Det är ju ett
nollsummespel som vi använder för att få stabilitet i kassaflödet.
Hur tror du att räntorna kommer att utvecklas
framöver?
– Jag tror att vi kommer att ha ett lågräntescenario ganska lång tid framöver. Sedan tillhör jag
dem som tror att USA kommer att börja inflatera
sig ur problemen, genomföra stimulansåtgärder
som ökar inflationen och då kommer räntorna
sakta men säkert att gå upp, samtidigt som vi får
en tillväxt i ekonomin och på hyrorna.

Bild: Kungsleden

6,4 procent, medan till exempel Fastpartner återfinns i den andra
änden av listan med sina 3,4 procent.
En tydlig trend det senaste året är att många av de noterade
bolagen valt att säkra räntan på sina lån.
– För ett år sedan, i Q2-rapporterna 2011, låg den genomsnittliga räntebindningstiden på 2,3 år. I årets Q2-rapporter hade
bindningstiden ökat till 3,3 år. Swapräntorna befinner sig på en
historiskt sett låg nivå. Fastighetsbolagen har utnyttjat detta för
att räntesäkra delar av låneportföljen och det är fortsatt förmånligt att öka räntebindningen, konstaterar Niclas Forsman.

Q2 2011
Bolag

Belåningsgrad

Kapitalbindning, år

Ränte bindning, år

Snittränta

Atrium Ljungberg

46%

2,4

2,0

4,0%

Balder

61%

6,1

2,6

4,0%

Brinova

69%

–

2,6

3,2%

Castellum

51%

5,4

2,5

4,1%

Catena

55%

2,8

0,5

4,0%

Corem

70%

3,4

5,3

4,9%

Diös

68%

3,6

0,5

3,7%

Fabege

59%

6,2

1,3

3,8%

Fastpartner

61%

–

0,6

3,4%

Heba

26%

1,8

1,9

3,7%

Hufvudstaden

18%

5,0

2,6

3,7%

Klövern

64%

2,4

2,1

4,0%

Kungsleden

68%

2,1

3,4

5,0%

Sagax

74%

3,2

4,6

4,3%

Wallenstam

57%

–

2,2

4,0%

Wihlborgs

59%

4,9

2,7

3,7%

Oviktat
medelvärde

57%

3,7

2,3

4,0%

Max

74%

6,2

5,3

5,0%

Min

18%

1,8

0,5

3,2%

Bolag

Belåningsgrad

Kapitalbindning, år

Räntebindning, år

Snittränta

Atrium Ljungberg

48%

3,2

4,0

4,1%

Balder

63%

6,6

3,0

3,8%

Brinova

67%

–

1,9

3,8%

Castellum

52%

4,6

2,6

3,9%

Catena

49%

1,8

0,3

3,0%

Corem

67%

3,1

6,6

4,8%

Diös

68%

3,4

2,7

3,9%

Fabege

58%

5,5

3,1

3,7%

Fastpartner

62%

–

1,3

3,4%

Heba

26%

1,9

3,0

3,6%

Hufvudstaden

20%

4,0

2,8

3,6%

Klövern

67%

2,0

2,8

4,5%

Kungsleden

68%

2,5

4,8

6,4%

Sagax

71%

2,8

4,3

4,6%

Wallenstam

59%

–

2,8

3,8%

Wihlborgs

58%

4,7

6,9

3,6%

Oviktat
medelvärde

57%

3,5

3,3

4,0%

Max

71%

6,6

6,9

6,4%

Min

20%

1,8

0,3

Q2 2012

3,0%
Källa: Catella

Att flytta
gränser är
att växa.
Träffa oss på Business Arena
19–20 september!
Vi erbjuder projektledning och rådgivning för en hållbar
utveckling och optimering av kundens resurser. Genom
att ständigt flytta våra gränser har vi lyckats bli Sveriges
ledande projektledningsföretag. Vill du växa genom att
flytta dina gränser? Kom och prata med oss på mässan.
Vi ses!
www.hifab.se

EMIT TER AdE OBLIGATIONER PER BOL AG 120828

FINANSIERINGSPROGR AM PER BOL AG 120828
Bolag

MTN-program

certfikatprogram

Preferensaktie

Ja

Ja

Bolag

Typ av
obligation

Löptid

Storlek,
mkr

Kupong

castellum

Icke säkerställd
obligation

2012-2015

475

STIBOR 3M +
2,30%

Icke säkerställd
obligation

2012-2015

125

Fast ränta 4,00%

Icke säkerställd
obligation

2011-2016

300

STIBOR 3M +
3,50%

Icke säkerställd
obligation

2010-2015

200

Fast ränta 6,75%

Fastpartner

Icke säkerställd
obligation

2010-2015

300

Fast ränta 6,75%

Klövern

Icke säkerställd
obligation

2012-2015

500

STIBOR 3M +
4,00%

Ja

Icke säkerställd
obligation

2012-2015

320

STIBOR 3M +
4,00%

Icke säkerställd
obligation

2012-2015

180

Ja

STIBOR 3M +
4,00%

Icke säkerställd
obligation

2010-2015

600

STIBOR 3M +
3,50%

Icke säkerställd
obligation

2010-2015

400

NIBOR 3M + 3,00%

Icke säkerställd
obligation

2011-2014

600

STIBOR 3M +
2,75%

Icke säkerställd
obligation

2010-2015

250

Fast ränta 7,00%

Icke säkerställd
obligation

2012-2017

350

Fast ränta 6,50%

Säkerställd
obligation

2012-2015

400

Fast ränta 3,65%

Säkerställd
obligation

2012-2015

250

Rörlig ränta

Säkerställd
obligation

2012-2015

350

STIBOR 3M +
1,60%

Säkerställd
obligation

2012-2017

Säkerställd
obligation

2012-2015

Atrium Ljungberg
Balder
Brinova

Ja (10% av SFF*)

Castellum

Ja

Ja

corem

Catena
Corem

Ja

Diös
Fabege

Ja (30% av SFF*)

Ja

Fastpartner
Heba
Hufvudstaden

Ja

Klövern
Kungsleden
Sagax
Wallenstam
Wihlborgs

Kungsleden

Ja
Ja (30% av SFF*)

* Svensk Fastighetsfinansiering AB (SFF) bedriver upplåning på
kapitalmarknaden. Bolaget ägs av Brinova Fastigheter AB (10%),
Fabege AB (30%), Peab AB (30%) och Wihlborgs Fastigheter AB (30%).
Källa: Catella

Christian Fredrixon

– i dag är de flesta icke säkerställda – annars har man svårt att nå
de volymerna, säger Anders Palmgren.
De icke säkerställda obligationerna har emitterats till en marginal om 2,75 till 4,75 procentenheter, medan SFF:s (Paulssonsfärens fastighetsfinansieringsbolag) säkerställda obligationer har
emitterats med en marginal så låg som 1,60 procentenheter.
Samtidigt som de flesta börsbolagen och en del andra stabila aktörer klarar av finansieringssituationen ganska bra är läget tufft
för många andra – exempelvis nya aktörer eller högbelånade aktörer som vill refinansiera lån de haft genom utländska banker.
– De utländska bankerna har i stort sett lämnat eller är på väg
att lämna Sverige. De lokala bankerna fokuserar gärna på befintliga kunder och bolag som de önskar en långsiktig, lokal relation
med. SBAB har exempelvis kommunicerat att de håller stängt
för nya företagskunder, säger Christian Fredrixon, projektledare
på Catella.
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Bild: Nicklas Tollesson

För några år sedan
ringde bankerna i stort
sett upp och frågade: ”Ska
du köpa snart? Vi vill låna
ut.” I dag är det tvärtom.

Sagax

SFF*

500

STIBOR 3M +
2,10%
STIBOR 3M +
1,65%

– För några år sedan ringde bankerna i stort sett upp och frågade:
”Ska du köpa snart? Vi vill låna ut.” I dag är det tvärtom. Då fanns
det också många fler aktörer på marknaden och närvarande och
aktiva utländska banker.
Catella beslutade nyligen att inte sälja Banque Invik. Innebär
det att det kommer en ny bankaktör till den svenska fastighetsmarknaden?
– Ja, fast en väldigt liten. Vi har genomfört vår första affär redan,
men det är i sammanhanget små volymer det handlar om, junior
finansiering till befintliga kunder, säger Anders Palmgren.
I och med den minskade tillgången till bankfinansiering, ser
Catella en framtida fastighetsfinansieringsmarknad med flera
alternativa finansieringskällor. Catella analyserar aktivt kreditmarknaden i Sverige för att hitta och skapa flera olika alternativa
finansieringskällor.

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 BREEAM, världens mest utbredda system för
miljöcertifiering. 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 A2.421

NYHETER
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[ Xxxxxx av Eddie Ekberg ]

Här redovisar vi de
mest lästa nyheterna på
fastighetssverige.se sedan mitten av maj. Siffrorna anger
nyheternas placeringar i mest lästa-listan.
av Eddie Ekberg

GÅRdA. Platzer köper tre profilfastigheter i Göteborg, för en dryg halv miljard kronor. En av dessa är Gårda 16:1. De andra två är Nordstaden 13:12 och Nordstaden 20:5.
Bil d : H



if a b

KRISTINA ENGLuNd NY Vd PÅ STRuKTuR
KARRIäR Struktur har utsett Kristina Englund till
ny vd. Kristina kommer närmast från Hifab och tjänsten
som vd för Hifab International och efterträder tillförordnade vd:n Magnus Melberg i augusti 2012.
Kristina Englund.
– Struktur är för mig ett mycket kompetent och dynamiskt
företag inom lokalutveckling och effektivisering av arbetsplatser. Det känns
oerhört inspirerande att få vara med att leda Struktur in i nästa fas, där tillväxt
i såväl volym som erbjudande är prioriterat, säger Kristina Englund. --

16

fastighetssverige #3/2012

1

KuNGSLEdENFöRSäL JNING AVBRYTS
– EX-POLITIKER FÅR INTE FINANSIERING
TRANSAKTIONER Kungsledens försäljning av fem fastigheter för 151 miljoner kronor
måste sannolikt avbrytas, då köparen Konkret Fastighetsutveckling AB, vars
styrelseordförande är det tidigare finansborgarrådet Mats Hulth (S), inte lyckats
säkerställa sin finansiering. Försäljningen kommunicerades i februari. Det rör
sig om fyra fastigheter i Sollentuna och en i Väsby. Vd i Konkret Fastighetsutveckling AB är Erik Adelsohn, son till den tidigare moderatledaren Ulf Adelsohn. Ulf Adelsohn är också styrelseledamot i bolaget. --

Betalar du fortfarande för nyheter?

Missat något?

Beställ din egna kostnadsfria prenumeration
på fastighetssverige.se/nyhetsbrev.

i Göteborg
Bild: Nicklas Tollesson
Bild: Vasakronan

BOLAG Förvaltningsdelen av
konsultbolaget Omniagruppen begärdes i maj i konkurs.
En av anledningarna var att
kunderna inte lyckas få finansiering till sina projekt.
– Det är inte särskilt roligt
det här. Problemet är dels att
Peter Östergren.
vi inte får betalt av våra kunder, säger vd:n och grundaren Peter Östergren.
Köpare blev Sydfastgruppen och de ska nu
driva vidare verksamheten inom sitt bolag.
– Vi såg en möjlighet att komma i kontakt
med bra personal och bredda oss ytterligare. Vi
hade planer på att starta upp ekonomisk förvaltning och genom den här möjligheten kom vi
i gång direkt, säger Henrik Gustafsson, vd på
Sydfastgruppen.
De flesta anställda inklusive Jan Hallqvist,
kommersiell chef, har gått över till Sydfastgruppen. Peter Östergren som grundade Omniagruppen driver däremot verksamheten vidare och
förvaltar nu enbart egna fastigheter. --

Bild: Erséus Arkitekter

TRANSAKTIONER Platzer Fastigheter köpte i slutet av juni tre
profilfastigheter om sammanlagt 23 540 kvadratmeter av
Vasakronan i Göteborg. Köpeskillingen uppgick till 565 miljoner kronor. De tre fastigheterna är Gårda 16:17, Nordstaden
13:12 och Nordstaden 20:5, samtliga välkända byggnader i
Göteborg. Bland de större hyresgästerna märks bland andra
Hovrätten för Västra Sverige, Unionen och Göteborg Energi.
– Genom förvärvet kompletterar vi vår fastighet i Västra
Nordstaden med två närliggande fastigheter vid Packhusplat- P-G Persson.
sen samt vårt bestånd i Gårda med en fastighet i Södra Gårda.
Förvärvet är ett led i strategin att växa i prioriterade områden.
Platzer är i en tillväxtfas och vi ser stor potential i att fortsätta
att växa både i centrala lägen och utanför stadskärnan, säger
P-G Persson, vd i Platzer Fastigheter.
– Göteborg är Vasakronans näst största delmarknad och
den är fortsatt högintressant för oss. Genom försäljningen ökar
vi utrymmet för nya investeringar i regionen, både på förvärvsFredrik
och projektsidan, säger Vasakronans vd Fredrik Wirdenius.
Wirdenius.
Affären görs genom bolagsförvärv. --

konkurs – Sydfast köpte
Bild: Omniagruppen

HALVMILJARd

Bild: Vasakronan/Peter Svenson

1 Platzer köper för dryg

1 Omniagruppen i

Peab ska
bygga kon
tor i gamla
Lyckholms
bryggerier.



HAGEBY cENTRuM BYT TE NAMN
EVENT Hageby Centrum i Norrköping bytte i slutet
av maj namn till Mirum Galleria. Namnbytet är en del i en
satsning som ägaren Steen & Ström genomför. Det nya
namnet gällde från och med den 25 maj och kvällen innan
MI Ru M GA LL ER IA
bjöds samtliga medarbetare in till en överraskningsfest där
.
centrumledningen presenterade namnbytet samtidigt som hela
gallerian skyltades om i hemlighet. När medarbetarna kom till arbetet nästa dag hade Hageby Centrum
blivit Mirum Galleria. --

Bild: Steen & Ström

20

PEAB dRAR IGÅNG
KONTORS PROJEKT I GöTEBORG
BYGG Peab drog i slutet av juni igång sitt
kontorsprojekt på gamla Lyckholms Bryggerier
i Göteborg. I första etappen ska 19 000 kvadratmeter kontor byggas.
Peab har delägt Lyckholms sedan mitten
av 90-talet, men köpte i våras ut partnern Stig
Andreasson.
– Vi har lämnat in bygglovsansökan och räknar
med att få den beviljad efter sommaren. Byggstart planeras till slutet av 2012, säger Jonas Skingley, regionchef för Peab Fastighetsutveckling.
I första etappen ska ett 13 våningar högt kontorshus på 14 000 kvadratmeter och ett fem våningar högt, på 5 000 kvadratmeter, att byggas.
Beräknad första inflyttning är tredje kvartalet
2014. --

Få senaste nytt kostnadsfritt: www.fastighetssverige.se

#3/2012 fastighetssverige
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1 Sveafastigheter

Branschens största
konsultbyråer
Bild: Newsec

BOLAG Med 275 anställda
och en halv miljard i
omsättning placerade
sig Newsec överst på
Fastighetssveriges lista
över branschens tio största
byråer. Efter Newsec
Bert-Ove Johansson,
placerade sig Ernst &
vd för Newsec Sverige.
Young Real Estate med
170 anställda i Sverige och på tredje plats med
150 anställda kom Niras. --

Tio i topp-listan:

1. Newsec: 275 anställda.
2. Ernst & Young Real Estate: 170 anställda.
3. Niras: 150 anställda.
4. NAI Svefa: 130 anställda.
5. Forsen Projekt: 130 anställda.
6. Jones Lang Lasalle: 100 anställda.
7. Aberdeen: 100 anställda.
8. Savills: 90 anställda.
9. DTZ: 85 anställda.
10. PWC Real Estate: 80 anställda.

11

VASAKRONAN SäL JER
KONFERENS ANLäGGNING
TRANSAKTIONER Vasakronan säljer Villa Askes
konferensfastighet till Thomas Sved, Cajema
AB, som driver konferensverksamheten.
Köpeskillingen är 41 miljoner kronor. Villa
Aske omfattar 7 000 kvadratmeter byggnadsyta och cirka 13 hektar mark.
– Jag har sedan köpet av driftsbolaget i
oktober 2008 från Arbetsförmedlingen fört
diskussioner med Vasakronan om att köpa
fastigheten. Villa Aske har en fantastisk historia och är fullständigt unik i sin byggnadsstil
med sin italienska arkitektur i renässansstil,
säger Thomas Sved. --

1
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Bild: SPP

SJ FLYT TAR SIT T
HuVudKONTOR
uTHYRNING SJ flyttar 1 juni 2013 sitt huvudkontor och lämnar lokalerna på Stockholms
centralstation. SJ har tecknat ett hyreskontrakt
i centrala Stockholm om 5 700 kvadratmeter.
Klaraporten omfattar närmare 17 000 kvadratmeter och ägs av SPP,
som är en del av Storebrand ASA. --

n

Kerstin Gillsbro.

GILLSBRO TILL STENA FASTIGHETERS STYRELSE
KARRIäR Kerstin Gillsbro utsågs i början av juni till ledamot i Stena
Fastigheters styrelse. Hon efterträder John Helgesson som avgick i april 2012.
Kerstin Gillsbro är vd för Jernhusen sedan 2010 där hon tidigare även
ingått i styrelsen. Hon har ett mångårigt förflutet inom NCC-koncernen med
en rad ledande befattningar, senast som vd i NCC Boende Sverige.
– Stena Fastigheter befinner sig i en expansiv fas där man satsar på investeringar i befintliga fastigheter och stor nyproduktion av bostäder. Det känns mycket
stimulerande att få bidra till denna utveckling, säger Kerstin Gillsbro. --

Klaraporten.
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satsar på nytt segment

NEwSEc REKRYTERAR
PROJEKTcHEF
KARRIäR Newsec Asset Management har anställt
Anders Svensson som projektchef inom
fastighets- och projektutveckling i Stockholm.
Anders Svensson har tidigare arbetat som förvaltare, uthyrning byggprojekt och projektledning på AMF Fastighetsförvaltning samt varit
regionchef på Fastpartner. --



cOLLIERS LäGGER NER
MALMö-KONTORET
BOLAG Colliers lägger ner sitt regionkontor i Malmö.
– Det stämmer att vi stänger ner Malmö-kontoret men såväl Urban Blücher som Peter Wiklund
kommer jobba heltid med Öresundsmarknaden,
säger Dan Törnsten, vd på Colliers.
Colliers har haft kontoret i Malmö i tolv år.
--

m

1

TRANSA KTIONER Wallen
Bil d
stam
:W
a ll
sålde i början av juni sex
kommersiella Göteborgsfastigheter på
cirka 67 400 kvadratmeter genom bolagsaffärer till Platzer.
Fastighetsvärdet uppgår till 950 miljoner kronor,
Hans Wallenstam.
vilket är väl i nivå med
senaste värdering. I samband med affären har
Wallenstam fått möjlighet att förvärva nyemitterade aktier för 150 miljoner kronor i Platzer och
blir därmed fjärde största ägare med cirka nio
procent i Platzer.
– Nybyggnation av bostäder och stadsutveckling blir allt mer centralt för oss. Denna
affär bidrar såväl till ytterligare finansieringsmöjligheter för nyproduktion som till fortsatt
koncentration av vårt kommersiella bestånd till
Göteborgs innerstad, säger Hans Wallenstam, vd
för Wallenstam.
Jones Lang Lasalle var rådgivare till Wallenstam i affären. --

s ta

Simon de Château

wallenstam
storsäljer i Göteborg
en

Bild: David Schmidt

Vår ambition med Högkullen är att
bolaget skall växa och bli den ledande
fastighetsägaren och hyresvärden inom
denna typ av omsorgsfastigheter.

Sveafastigheter och Residenset
har inlett ett samarbete inom omsorgsfastigheter med målsättningen att bli
en ledande rikstäckande hyresvärd
inom området. Satsningen sker genom
Högkullen-gruppen där Sveafastigheter Fund III AB går in som huvudägare
med Residenset som partner och Asset
Manager.
Fastighetsägandet inom omsorgsfastigheter är spritt på ett stort antal
kommunala och privata värdar, i flertalet
fall i små, orationella förvaltningsenheter.
Högkullen är en av de största fastighetsägarna inom området med ett femtiotal
fastigheter i 26 kommuner runt om i
landet och cirka 90 procent av fastigheternas hyresflöde kommer från offentliga
hyresgäster. Strategin är att växa bolaget
genom fastighetsförvärv från offentliga
och privata fastighetsägare och således
öka såväl förvaltningseffektiviteten som
kvalité och kundnytta.
– Vår ambition med Högkullen är att
bolaget skall växa och bli den ledande
fastighetsägaren och hyresvärden inom
denna typ av omsorgsfastigheter, säger
Sveafastigheters vd Simon de Château.
– Vi ser fram emot möjligheten att tillsammans med Sveafastigheter expandera
och utveckla Högkullen och dess organisation till att bli en än mer kompetent och
kundorienterad aktör till stöd för de olika
omsorgsföretagen, såväl kommunala som
privata, säger vd Pär-Ola Mannefred.
Nordier Property Advisors har varit
rådgivare i affären. --
BOLAG

10

1

uNNI SOLBE NY Vd
FöR STENA I MALMö
KARRIäR Unni Solbe blir ny vd för Stena Fastigheter
i Malmö. Hon tillträder 1 december och är i dag regiondirektör
för Akademiska Hus Syd AB.
Hon har tidigare varit
affärsområdeschef på HSB
Malmö och fastighetschef
på MKB.
– Jag tilltalas av Stena
Fastigheter som långsiktig ägare och
ser fram emot att
få vara delaktig
i den fortsatta
utvecklingen av
Stena Fastigheter
Malmös värdefulla bestånd
tillsammans med
mina nya medarbetare, säger Unni
Sollbe. --
Unni Solbe. Bild: Stena Fastigheter

Håll dig uppdaterad – fastighetssverige.se
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dINGIZIAN NY Vd PÅ Bild: Victoria Par
k
VIcTORIA PARK
KARRIäR Greg Dingizian, som
tidigare bland annat varit
vd för HSB Malmö, har utsetts till vd för Victoria Park,
noterat på First North. Han
efterträder Stefan AndersGreg Dingizian.
son, som varit vd på konsultavtal under cirka ett år. När avtalet med Stefan
Andersson löper ut den 31 augusti 2012 har
man valt att inte förlänga det. I stället kommer
den tidigare HSB Malmö-vd:n och styrelseordföranden i Annehem, Greg Dingizian, att ta över
vd-posten från och med den 1 juni i år. Greg
Dingizian har också tidigare varit styrelseordförande i Victoria Park. --

2 Här är de

STöRSTA

byråerna

JuRIdIK Mannheimer Swartling
är med en affärsvolym på
62,5 miljarder kronor (varav
finansiering cirka 16,2 miljarder kronor), störst i landet sett
till affärsvolym, en bra bit före
Vinge och Lindahl.
Också sett till antalet jurister
i fastighetsteamet är Mannheimer Swartling störst, med
52 personer, men här delas
förstaplatsen med Lindahl.
Setterwalls är trea med sina 30
personer. Men den fastighetsjurist som medverkade i affärer
för störst värden under 2011 är
Patrick Forslund på Vinge med
17 ärenden till ett underliggande fastighetsvärde om 20,75
miljarder kronor. --

Bild: Vinge

AMF FASTIGHETER REKRYTERAR
STORT INOM RETAIL
Bild: AMF Fast
ig h
et
e
KARRIäR AMF Fastigheter nyoch internrekryterade ett
tiotal personer i mitten av
maj inom retail, som en
följd av förvärvet av tre
citygallerior från Centeni
och öppningen av Mood
Emma Norén.
i Stockholm. En av dem
är Emma Norén, marknad/floor manager på
Ringen/Västermalmsgallerian. Hon kommer
närmast från Atrium Ljungberg. --

Magnus Josefsson
, Mannheimer
Swartling, har ett
av branschens
största fastighetst
eam.

Patrick Fors
lund är den
fastighetsjurist som
medverkade
i aﬀärer för
störst värden
under 2011.

de största byråerna
(underliggande affärsvolym 2011):
Mannheimer Swartling, 62,5 miljarder kronor
Vinge, 35,6 miljarder kronor
Lindahl, 35 miljarder kronor
MAQS, 25 miljarder kronor
Glilmstedt, 22,5 miljarder kronor
Cederquist, 21,4 miljarder kronor
Setterwalls, 16 miljarder kronor
Kilpatrick Townsend, 15 miljarder kronor
DLA Nordic, 12,7 miljarder kronor
Baker McKenzie, 12,5 miljarder kronor.



LOKALNYT TS RäKKRYSSNING – EN
MAGISK AFTON
EVENT Solsken, räkor och magi.
När Fastighetssveriges systermagasin Lokalnytt i slutet av
maj samlade Stockholms fastighetsbransch för räkkryssning
blev det en underbar kväll.
– Det har varit jättetrevligt, återigen. Det
är roligt att det kom så
många gäster, i stort
sett hela Stockholms
fastighetsbransch var
samlad. Och som Lokalnytts räkkryssning samlade många från fastighetsbranschen
och alla njöt av det fina vädret.
vanligt hade
vi tur med vädret och underhållningen ombord var lyckad, säger Rolf Andersson, vd och grundare av Lokalnytt. --

Bild: North Law
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Bild: Niclas Liedberg



AdVOKAT-duO BILdAR BYRÅ
MEd NY PRISSTRuKTuR
BOLAG De två advokaterna Ludvig Blomqvist
från Hannes Snellman och Johannes Asp från
Ashurst lämnar Advokatsamfundet och bildar
den nya byrån North Law. Det unika med det
nya bolaget är att de erbjuder kunderna flexibla
prisstrukturer och betalningssätt. North Law
har medvetet valt att inte tillhöra Sveriges advokatsamfund med motiveringen att det ”gynnar
deras kunder och att det möjliggör att kunna
erbjuda ändamålsenliga och flexibla
Johannes
prisstrukturer och
Asp och
betalningssätt, men
Ludvig
med självvald bibeBlomqvist.
hållen hög etisk
och professionell
standard”.
--

Bild: Petter Mag
nusson

1

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.

GÄSTSKRIBENT: FASTIGHETSANALYTIKERN HAR ORdET
Bild: Savills

NAMN: Peter Wiman.
ÅLdER: 3 år.
TITEL: Analyschef.
ÅR PÅ SAVILLS: Sju år.
FRITId: Samla dammiga vinyl

skivor, läsa och någon runda
golf då och då.

STABIL
transaktionsmarknad
– men färre affärer

Första halvårets transaktionsvolym pekar på en stabil marknad. Men sam
tidigt har antalet aﬀärer minskat stadigt de senaste två åren. Savills
analyschef tar här tempen på transaktions och finansieringsläget.
Transaktionsvolymen under årets första halvår uppgick till 52
miljarder kronor och tyder på att vi har en relativt stabil fastighetsmarknad, trots den finansiella oron i euro-zonen och de
oklara framtidsutsikterna för den svenska ekonomin. Marknaden domineras av inhemska institutionella investerare, noterade
fastighetsbolag samt väl kapitaliserade privata fastighetsinvesterare och tittar man närmare på de transaktioner som genomförts
så slås man av att den genomsnittliga affärsstorleken är relativt
hög. Det förklaras till stor del av stora portföljaffärer samt en hög
transaktionsvolym avseende prestigefastigheter i främst Stockholm.
En annan bild framträder dock om man granskar antalet transaktioner den senaste tiden. Faktum är att mätt på antal transaktioner så har transaktionsintensiteten de facto sjunkit löpande
sedan slutet av 2010. Så vad ligger då bakom att volymerna har
varit stabila men att antalet affärer minskar? Förklaringarna är
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Bild: David Schmidt
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FAKTA: Savills
Savills är ett ledande globalt
fastighetskonsultföretag med
ett nätverk med över 500
kontor världen över. I Sverige
har vi kontor i Stockholm och

Göteborg och erbjuder våra
tjänster inom transaktionsrådgivning, värdering & analys,
fastighetsförvaltning, projektledning samt uthyrning.

Färre affärer. Samtidigt som transaktionsvolymen för första halvåret är stabil pekar Savills analyschef Peter Wiman på att antalet affärer
minskar. Han noterar också att det är ett stort fokus på prime-fastigheter,
vilket leder till en kraftig konkurrens om de mest attraktiva objekten och
därigenom historiskt sett låga avkastningskrav.

sannolikt flera, men en stark drivkraft på marknaden har varit tillsegment som fastigheter trots allt är så är detta självklart dåliga
skottet av inhemskt pensionskapital riktat mot fastighetssektorn
nyheter. Vi har gradvis noterat att finansieringssituationen har
– dels direkt, men även via indirekta investeringar. Huvuddelen
blivit allt sämre, med allt högre krav från bankerna avseende
av dessa bolag förvärvar fastigheter med låg eller ingen belåning
den underliggande säkerheten, marginaler och belåningsgrader.
alls och fokuserar på investeringar med vad man uppfattar som
Finansieringssvårigheterna gäller inte längre bara mindre aktörer
låg risk, vilket innebär att ett stort fokus har riktats mot så kallade
utan även större bolag uppger att de upplever att det har blivit
prime-fastigheter. Den direkta följden av detta är
svårt att finansiera sina fastighetsförvärv.
en stark konkurrens för de mest attraktiva objekFör fastigheter
ten vilket har lett till historiskt sett låga avkastbristen på kapital till fastighetsförvärv har
med
olika
former
av
ningskrav.
lett till att många köpare söker alternativa finanbrister, som exempelvis sieringsformer. Bland de vanligare formerna är
däremot kan en klar skiljelinje skönjas mellan
att betala med egna aktier samt föra diskussioner
prime-segmentet och resterande del av fastighets- vakanser, tekniska
kring olika former av säljarfinansiering som exmarknaden. För fastigheter med olika former av brister, eftersatt underempelvis säljarreverser.
brister, som exempelvis vakanser, tekniska brister,
Även andra former av kapitalanskaffning sker
håll och så vidare, så
eftersatt underhåll och så vidare, så går försäljoch i dagsläget har ett antal av de noterade boningsprocesserna mycket trögt och i många fall så går försäljningsproceslagen ställt ut obligationer och preferensaktier.
är skillnaden mellan säljarens förväntningar och serna mycket trögt.
Obligationer har länge varit ett alternativ för de
köparens betalningsvilja alltför stor. Ytterligare en
större bolagen och för bolag med en stark bafaktor som är minst lika viktig är att det i många fall är mycket
lansräkning och låg belåningsgrad så kan attraktiva villkor erhålsvårt att erhålla någon som helst finansiering för fastigheter som
las i dagsläget, men för små högbelånade bolag är det att betrakta
uppfattas vara behäftade med olika former av problem. Köparsom en dyr finansieringsform.
kretsen för problemobjekt tenderar ofta att vara bolag som ofta
Dessvärre finns det få indikationer på att bankernas inställär i behov av finansiering, dels för förvärvet i sig och dels för
ning till fastigheter skulle ändras i det korta perspektivet mot
kommande investeringar, vilket bankerna uppfattar som riskabelt.
bakgrund av deras egna problem. Positivt är att i Storbritannien
I ett internationellt perspektiv så är det svenska banksystemet
så har försäkringsbolag och olika former av pensionskapital till
i mycket gott skick och klarade finanskrisen under slutet av förra
viss mån fyllt delar av hålrummet och står i dagsläget för en inte
decenniet mer eller mindre utan större kreditförluster. Så trots
obetydlig del av utlåningen till fastighetssektorn. Konsekvenserna
att bankerna klarade förra krisen väl och är relativt sett välkapiav att en betydande del av fastighetsmarknaden är svårfinansierad
taliserade så medför kommande regelverk att man måste stärka
är självfallet mycket negativ och för en fungerande marknad så
sina balansräkningar. Den finansiella turbulensen som blossade
måste affärer avseende alla typer av fastigheter kunna genomupp förra sommaren har dessutom lett till att bankerna själva
föras. Frågan är om alternativa finansieringsformer och eventuellt
brottas med högre upplåningskostnader. För ett kapitalkrävande
nya aktörer klarar att fylla hålrummet efter bankerna?
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Vi går till roten med det onda
När du anlitar oss har du alltid tillgång till de bästa experterna på affärsjuridik.
Låt oss bistå dig på både bredden och djupet om något har gått snett.
Till din hjälp finns 200 medarbetare på 18 kontor runt om i Sverige och Baltikum
som engagerar sig helhjärtat. För att göra din affär till en god affär.
www.glimstedt.se

[ Profilen
] ]
Xxxxxx av
avEddie
Nicklas
Ekberg
Tollesson

Uthållig
vinnarskalle
Henrik Granström tillhör ”de tuffaste av de tuffa”
Newsecs nye vd är garanterat en av
branschens mest uthålliga.
– Visst har jag nytta av det även i arbetet.
Att bygga bolag handlar om att hålla ut,
det är inget sprintlopp, säger Henrik
Granström, 39.
Henrik Granström, uppvuxen i lappländska Vilhelmina, ser sig
själv som en typisk norrlänning; tycker om att jaga, fiska och
vandra i fjällen.
– Jo, jag är en sådan som kör med tre extralysen på bilen, skrattar han.
I det norrländska finns också envisheten, vinnarskallen – som
har fört honom både till toppen på Newsec och genom fysiska
utmaningar som de flesta av oss tycker är ganska vansinniga.
– Det mest extrema jag har gjort var väl Styrkeprøven, ett
cykellopp på 54 mil, från Trondheim till Oslo. Det tog över 20
timmar, och det regnade de första 35 milen. De sista timmarna
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SKIDÅKARE. Henrik Granström
åkte Vasaloppet i mars på 4.33,39,
vilket gav placering 561. Han var
med i en träningsgrupp, bestående av företagsledare som
alla hade målet att komma
bland de 1 000 bästa.
Gruppen leddes av bland
andra skidkändisarna
Jerry A
 hrlin och Magnar
Dalen. Granström var
bäst i gruppen. ”Jag
hade också lite
högre mål än de
andra, jag siktade
på topp-900,
efter att ha
kommit 1 100
nånstans tidigare”, säger
Granström.
Bild: David
Schmidt
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TRIVS BLAND DE STORA ELEFANTERNA. Jo, bilden är faktiskt
tagen i Stockholm. Det råkade vara cirkus i närheten …

var helt fruktansvärda. Ett annat lopp som var i klass med det var
Jotunheimen Rundt, 43 mil långt, upp på tre höga fjäll, och en
sammanlagd stigning på 4 600 höjdmeter. Loppets slogan var ”för
de tuffaste av de tuffa”, och det var verkligen hårt.
Genom åren har Henrik Granström också genomfört ett a ntal
Vätternrundor, Vasalopp och Iron Mans (triathlondisciplinen
som inleds med 3,8 kilometer simning, varefter man cyklar 18 mil
och avslutar med att springa ett maraton, 42 kilometer).
– Men triathlon är egentligen inte min grej, vi norrlänningar
simmar ju aldrig. Men cykel och löpning passar mig bra, säger
Henrik Granström, som tränar fem till tio timmar i veckan.
– Att träna är ett bra sätt att koppla bort hjärnan från affärsplaner och strategitänkande. Samtidigt gör träningen att man har
lättare att fokusera när det behövs.
henrik granström fokuserar numera på två olika roller –
vid sidan av vd-tjänsten på Newsec har han kvar rollen som vice
vd på ägarbolaget Stronghold.
– Rollerna går i varandra samtidigt som arbetsbördan svänger
över tid. Vissa perioder, som när det är många styrelsemöten, blir
det fullt fokus på Newsec. När det är lugnare kan jag lägga mer
tid på Strongholdfrågorna. Med den nya organisationen ska inte
Newsec-rollen vara en 110-procentig tjänst.
Sedan den förre vd:n Patrik Enblad slutade på Newsec i mars
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Bild: David Schmidt

[ Xxxxxx av Eddie Ekberg ]

Har jobbat
i London
och Paris
Namn: Henrik Granström.
Ålder: Fyller 40 i
november.
Familj: Hustrun Sara
och barnen Hugo, 7,
Linus, 5, och Oskar, 3.
Bor: I Sollentuna.
Karriär: Fyra år som
konsult på McKinsey
(”det handlade också
mycket om ägar- och
strategifrågor, och
gav mig också internationell erfarenhet,
jag jobbade i bland
annat London, Paris,
Bryssel och Amsterdam”), innan han
började på Stronghold som executive
trainee 2002. Han var
vd för dotterbolaget
Datscha mellan
2003 och 2008, då
han gick tillbaka
till Stronghold, där
han för drygt två
år sedan utsågs till
vice vd.

har bolaget decentraliserats och mer ansvar har lagts på landscheferna inom de olika Newsec-bolagen.
Arbetet har främst genomförts av grundaren Urban Edenström – tillsammans med bland andra Henrik Granström.
– Urban och jag har jobbat tätt ihop med att sätta ihop den
nya organisationen, tillsammans med styrelsen och landscheferna.
Det är en entreprenöriell organisation som passar de medarbetare
vi har inom Newsec i dag, säger Henrik Granström.
Du tillträdde 2 juli, ett par dagar efter att det blev officiellt att
du skulle bli vd, hur länge dessförinnan var det klart?
– Vi förde en dialog under våren, men själva beslutet togs inte
speciellt långt innan.
Din roll är annorlunda än den Patrik Enblad hade, hur ser du
på din roll i den nya organisationen?
– Min roll är att skapa förutsättningar för att respektive bolag ska
tjäna så mycket pengar som möjligt. Det arbetet kan göras exempelvis genom ett ökat samarbete över gränserna; har vi en bra
kund i ett land bör vi ha det bolaget som kund också i de andra.
Hur ser din vision för Newsec ut?
– Jag har samma vision som Urban och alla på Newsec; vi ska bli
ledande inom alla segment på alla marknader vi verkar inom.

SWE

*En undersökning utförd av Novus 2012.

hur vi
l
du bo l
när
du bli
r
äldre
?

Nittiofyra procent* av svenska folket menar att ett
äldreboendes lokaler påverkar både den fysiska och
mentala hälsan hos äldre. Det handlar om trygghet
och säkerhet. Men också om trivsel. På Hemsö är
vi specialister på att ta hand om fastigheter för sam
hällsservice. Vi gör faktiskt inget annat. Så det är
klart att vi blir både inspirerade och motiverade av
den här sortens undersökningar. I Sverige äger och
förvaltar vi 350 fastigheter i nära 90 kommuner och
har dessutom 17 äldreboenden i Tyskland. Vad kan
vi göra för er? Läs mer på hemso.se. Välkommen!

GÄSTSKRIBENT: Arkitektkommentaren
Bild: Christian Saltas

Namn: Thomas Stoll.
Ålder: 38 år.
Titel: Arkitekt MSA från LTH

i Lund, affärsområdesansvarig
för Tengbom Stadsbyggnad.
På Tengbom sedan: Ett och
ett halvt år.

Exempel på uppdrag:

Projektledning och stöd
i planprocessen, hållbar
stadsutveckling i Sverige och
internationellt.
Fritidsintressen: Storstadsresor och skärgårdsliv.

Brukare och tiden är de
Bilder: Thomas Stoll

Att använda sig av människans perspektiv
i diskussionen om stadens utveckling är på
sätt och vis självklart, viktigt och inte sällan
chockerande uppfriskande – men ack så
ovanligt. Debatten om hur vi vill utveckla våra
städer och tätorter för dagens och framtidens
invånare behöver få ta plats och belysas ur
allas perspektiv.
De senaste decenniernas proaktiva och ambitiösa satsning på helt
nya stadsdelar har paralleller runt om i många andra städer i världen, en värld som i rasande takt urbaniseras. Situationen är inte
heller unik för tiden. Liknande ”språng” i stadens fysiska utveckling går att spåra många hundra år tillbaka. Vi hittar fantastiska
exempel på ”områden” eller stadsdelar som alla har tillkommit på
kort tid som en följd av ett stort behov och tydlig vilja att skapa
förutsättningar för människor att bo och leva i staden.

Stadsbyggare. Enligt Thomas Stoll är det självklart att använda sig av
stadsinvånarnas perspektiv när man planerar nya stadsdelar, men tyvärr är
det också väldigt ovanligt.
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var finns den varierade stadsbild vi älskar? Och vad är det
som gör att vi upplever miljöerna som varierade? Kan en sexåring
på egen hand hitta i Vasastan? Själv blir jag inte sällan osäker på
vilken av gatorna i innerstaden jag egentligen är på.
Låt oss lyfta blicken och studera de enskilda byggnader som
bildar gaturummen i dessa stadsdelar som vi gärna refererar till
som ideal. Hus har lagts till hus i en tydlig rytm. Höjd och färgsättning är sammanhållna och inte sällan hittar vi nästan identiska byggnader sida vid sida. Vad är det då som gör att vi ändå
upplever dessa områden som så varierade snarare än likriktade,
tråkiga och enkelriktade?
Ett svar är att stadsbyggandet inte slutar med att byggnaderna
är färdiga. Många duktiga arkitekter och planerare tillsammans
med alla de många andra aktörer involverade i ett stadsbygg-

Tiden är en partner svår att få med från början
men desto viktigare att ha med i alla skeden.

sanna stadsbyggarna
nadsprojekt kan skapa en ny gatustruktur, bygga tekniska system,
tillhandahålla social och kommersiell service och formge vackra
torg, parker, kajer och stråk. Men de sanna stadsbyggarna är vi
brukare och tiden. Tiden är en partner svår att få med från b
 örjan
men desto viktigare att ha med i alla skeden. Vad vore staden

utan t iden annat än en fasad för en dröm om det goda livet? Det
är först med tiden som en sann variation kommer kunna uppstå
genom rivning, renovering, ombyggnad och tillbyggnad. Förändring över tid samt dess trogna följeslagare patinan är som balsam
för människan som törstar efter intryck och stimulans. Den

VAT Adjustment Tool

Den kompletta programvaran för
fastigheters jämkningsmoms
VAT Adjustment Tool – Real Estate är en programvara för hantering
av jämkningsmoms för fastigheter. En heltäckande och fristående
lösning som alla kan använda och som befriar dig från all manuell
dataöverföring.
VAT Adjustment Tool: ett modernt, flexibelt och effektivt verktyg
som fungerar perfekt tillsammans med ditt vanliga affärssystem.

Fö rd el A r

Automatisk beräkning av jämkningsmoms vid fastighetsförändringar

www.nj.se/fastighet
Mer information: Jonas Borgqvist
08-598 191 59 jonas.borgqvist@nj.se

Flexibel, lättarbetad och överskådlig
Inga manuella överföringar av
jämkningsdata
Simuleringsfunktion
Lagrar all data i 17 år

Norstedts Juridik – främst för de främsta.
032-0744_Annons_200x120_FastighetsSverige.indd 1
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FAKTA: Tengbom
Tengbom är ett av Nordens
ledande arkitektföretag som står
för en framåtblickande och levande
arkitektur med hus och miljöer
som människor vill besöka, bo och

arbeta i. Tengbom har omkring 500
medarbetare på elva kontor runt
Sverige. Tengbom grundades 1906
av Ivar Tengbom, föregångsgestalt
inom svensk arkitektur.

[...] En byggnad är icke längre ett avslutat arkitekturverk i och för sig [...]. Det är icke endast byggnadens
omhölje eller dess inre med olika rumsinteriörer, som intresserar, det är dess
relation till omgivningen.
Ivar Tengbom i tidskriften
Arkitektur, 1909
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Bild: Åke E:son Lindman

andra stadsbyggaren vi för sällan tar i beaktande, är vi människor
som befolkar staden, vi som nyttjar gator och torg, som låter våra
verksamheter expandera ut på trottoarer och nyttjar parker och
bänkar för att njuta av stadens puls.
Vi måste sluta kritisera oss själva – det vi gör och det vi har. Att
till exempel gång på gång stigmatisera miljonprogramsområden
och därigenom människor som lever där är inte vägen framåt.
Att blint missa det som är mindre bra i till exempel Hammarby
Sjöstad innebär en risk att också missa vad som kan bli bättre.
det är ofrånkomligt att stadsdelar som byggs under samma
era också har likheter i sitt uttryck – ett utryck som i viss mån
speglar vår tid som vi lever i nu med de ideal och trender som
finns i samhället.
Planerare och beslutsfattare har de senaste decennierna aktivt
verkat för en blandning av upplåtelseformer, hustyper och funktioner. Vi ser allt oftare en blandning av stadsradhus, bokaler, ett
stort inslag av lokaler för service och en variation av offentliga
rum. Krav på fastighetsutvecklare, arkitekter och planerare med
inslag av återkommande tävlingsmoment har skapat en positiv
konkurrens som har triggat alla aktörer att leverera mer. Det arbetas också runt om i landet medvetet med att lyfta bland annat
barns och ungas perspektiv i stadsutvecklingsfrågor.
såväl privata som offentliga bostadsutvecklare och
fastighetsutvecklare har blivit mer lyhörda för sina boendes och
brukares önskemål och behov – vilket är nödvändigt i en efterfrågestyrd marknadsekonomi.
Vi har många utmaningar kvar att anta. Hur kan vi bli bättre
på att öka graden av funktionsblandning, stadsdelar med inslag
av såväl boenden och arbetsplatser som service? Finns det mer
kraftfulla verktyg att motverka segregeringen i vår stad? Hur kan
vi uppnå samma höga boendekvalitet och samtidigt uppmuntra
invånarnas engagemang och initiativförmåga i sin boendemiljö?
Kan vi åstadkomma mer flexibla byggnader med möjlighet att
förändras över tid utan att för den sakens skull öka bygg- och
boendekostnaderna ytterligare?
Låt oss gemensamt ta avstamp i allt det goda vi har för att se
framtiden an. Vi lär oss av att misslyckas och vi kan vända våra
misstag till framgång. Men framför allt – ha tålamod.

Det finns mycket att vinna
på insyn i fastighetsmarknaDen
Har du fokus på kommersiella fastigheter och lönsamma affärer?
Välkommen till Datscha. Vårt kraftfulla webbaserade verktyg ger
dig tillgång till informationen du behöver, och en effektiv analys av
densamma.
Ta del av fördelarna du också – kontakta oss för en kostnadsfri
testperiod. Ring 08-50 70 50 00 eller besök datscha.com
Ta med dig Datscha ut på fältet.
Datschas app gör det möjligt.
Scanna QR-koden för mer
information.

[ Mat & vin av Eddie Ekberg ]

Bilder: Eddie Ekberg

Paradrätt. Köttbullarna
har funnits på Prinsens meny
i mer än 30 år. De är så populära att man har en person
anställd som rullar cirka 700
köttbullar varje dag.

Wall of fame. Att få sitt
ansikte inramat på Prinsens
väggar är nästan som att få en
stjärna på Walk of fame i Holly
wood. Bland kändisarna här
märks skådespelaren Thommy
Berggren, regissörerna Kristian
Petri och Lars Norén samt
musikern Chet Baker.

Omtyckt källarmästare. Theo Stefanidis
har jobbat på Prinsen i 15 år och 80 procent av gästerna kommer tillbaka flera gånger i veckan. Många
av dem känner han vid förnamn och de känner
honom. ”Man blir ju lite som en familj”, säger han.

På Prinsen är
gästen kung
På anrika restaurang Prinsen serverar man en
mix av traditionell svensk husmanskost och
mera avancerade anrättningar.
Allt i en historisk miljö där kändisarna trängs
med ”vanligt folk”. Här serverar man en tre
rätters med bland annat klassikern köttbullar
som funnits på menyn i över 30 år. Du har
receptet på nästa sida – smaklig måltid!
På restaurang Prinsen, ett stenkast från Stureplan i Stockholm,
har tiden stått still sedan öppningen 1897. Åtminstone vad g äller
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den klassiska inredningen. På menyn däremot firar klassiska
svenska rätter triumfer sida vid sida med mer avancerade innovativa anrättningar. Och precis på samma sätt är det bland gästerna
i matsalen, här trängs näringslivstoppar och Dramatenkändisar
med ”vanligt folk”.
– Det är just det här som är Prinsens själ, att alla ska känna sig
välkomna och kunna komma hit och känna historiens vingslag,
säger Theo Stefanidis, Prinsens källarmästare.
Och inne i matsalen känns det verkligen att restaurangen överlevt två världskrig, stolar och soffor är skönt insuttna och utan
obligatorisk musik ur högtalare sprider ett lätt sorl från gästerna
ett lugn som ytterligare förhöjer den klassiska upplevelsen.
Under den relativt korta stund som Fastighetssverige besöker

Prinsens själ är
att alla ska känna
sig välkomna och
kunna komma hit
och känna historiens
vingslag.
Prinsen en vanlig eftermiddag i juni får källarmästare Theo skaka
hand med ett tiotal personer, och han känner alla vid förnamn
och vice versa. Det skämtas och ryggdunkas friskt.
– Jag har ju jobbat här i 15 år nu och 80 procent av gästerna
kommer tillbaka flera gånger i veckan, så det är klart att man blir
ju lite som en familj. Och det fina med Prinsen är att här kan man
få allt ifrån ett strikt till ett kamratligt bemötande. Beroende på
vad som passar respektive gäst bäst. Men bemötandet är alltid
öppenhjärtigt, säger Theo Stefanidis.
på vardagarna är Prinsen det självklara vattenhålet på lunchen för bank-, finans- och reklameliten som arbetar alldeles
i närheten. På kvällarna däremot befolkas krogen av skådisar,

Bild: Prinsen

konstnärer, författare och mediemänniskor. På väggarna hänger
målningar på kultureliten, och att hamna där är nästan som att få
en stjärna på Walk of fame.
En superkändis, fast i matsammanhang, på Prinsen är köttbullarna (se recept på nästa sida) som funnits på menyn sedan början
av 80-talet.
– De är omåttligt populära, vi serverar uppemot 70 tallrikar
köttbullar en vanlig dag. Det blir ungefär 700 köttbullar. Vi har
en person som bara rullar köttbullar hela tiden, varje dag, säger
Theo Stefanidis.

Recept på näst sida
#3/2012 fastighetssverige
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Recept

Köttbullar
400 g nötfärs
150 g fläskfärs
2 st finhackade lökar, lätt sauterade
i smör
3 dl vispgrädde, varav 1,5 dl blandas
med 2 dl ströbröd
0,5 dl riven parmesan
2 ägg

5 g riven muskot
Salt och peppar

behövs mer salt och peppar. Rulla
i önskad storlek.

Lägg färsen i en bunke, lägg i
kryddorna och äggen och blanda
runt. Lägg i löken och blandningen
med grädde och ströbröd. Gör ett
stekprov på färsen för att se om det

Dryckesförslag: Petalos del
Bierzo, Descendientes de Jose
Palacios, Spanien (rött).

Sillbricka
Fem sorters sill: Brantevik (klassisk), svartvinbär, senap, Prinsens röra (gubbröra) och matjessill. Serveras med Västerbotten, fint hackad rödlök, gräddfil
och kokt potatis.
Prinsens röra:
1 del tärnad matjessillfilé
1 del tärnad inlagd sillfilé
1 del tärnad kokt potatis
½ del fint hackad gräslök
½ del fint hackad dill
½ del fint hackad rödlök
½ del löjrom
Blanda ihop,
1 del creme fraiche
1 del majonäs
1 msk dijonsenap

½ msk champagnevinäger
Salt och peppar, efter smak
Citron zest, efter smak
Riven pepparot , efter smak
Tillbehör: hackat kokt ägg, torkade
kavringchips (rostad kavring).
Dryckesförslag: Prinsens egna
öl Underdog, en ljus lager som
produceras i samarbete med
Slottskällans bryggeri i Uppsala.

Profiteroller
Ett fluffigt bakverk serverat med vaniljglass och chokladsås, toppad med
rostad mandel.
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Chokladsåsen på Prinsen:
1 dl vatten
1 dl socker
0,7 dl kakao, Valrhona
0,3 dl 64 procent Valrhona choklad
2 msk smör

Rostade mandlar:
Blanda flagad mandel med
florsocker och lite vatten och salt,
bred ut på en plåt med bakplåtspapper. Baka av på 180 grader i fem
minuter.

Koka ihop vatten och socker, slå
vätskan över chokladen och rör tills
allt har smält, montera ner smöret.
Såsen ska serveras varm.

Dryckesförslag: Maculan Torcolato
2007, ett dessertvin från Maculan,
Veneto, Italien.

Betalar
du fortfarande
för nyheter?
Du vet väl att du kan få branschens
bästa och modernaste nyhetsbrev
kostnadsfritt!

Teckna din prenumeration på www.fastighetssverige.se

[ Branschens
] av Eddie Ekberg ]
Xxxxxx av Eddie
största
Ekberg
affärer

Bild: Carlyle Group

5

frågor till Thomas Lindström, vd på The Carlyle Group i
Sverige, som toppar listan över de utländska aktörer som
investerat störst i Sverige det senaste året.

Vad säger det dig att ni ligger överst på listan?
– Att aktiviteten för utländska investerare inte varit särskilt hög
det senaste året. Visst, vi har gjort en stor transaktion i och med
Nacka Strand, men för några år sedan hade man definitivt inte
hamnat överst på den här listan med
enbart en sådan här transaktion.
Det visar på
Det visar på låg transaktionsintenlåg transaktionssitet i Sverige.

intensitet i Sverige.

Hur har det senaste transaktionsåret varit för Carlyle?
– Det har varit ett år där det varit svårt att hitta transaktioner
överhuvudtaget. Men vi hittade förstås Nacka Strand som tog
mycket tid, men det har varit väldigt få attraktiva möjligheter
under året som gått.
Hur mycket kommer Carlyle investera i Sverige kommande
år?
– Det vet vi inte, det finns ingen fastställd takt eller volym utan
det beror helt på vad vi kan hitta för typ av transaktioner. Det
kan bli ett till Nacka Strand eller inget alls.
Hur ser Carlyles transaktionsﬁlosoﬁ ut?
– Vår filosofi är att hitta affärer där vi med eget arbete kan
skapa mervärde över tiden och därmed leverera en rimlig riskjusterad avkastning. Just nu tittar vi gärna på lite större portföljer
med relativt stor utvecklingspotential.
Kommer ni att toppa listan även nästa år?
– Jag hoppas det, men tror inte att det blir så. Det är inte så
sannolikt att vi hittar en till Nacka Strand-affär i det rådande
affärsklimatet.
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INVESTERAT STöRST. Thomas Lindström är vd på The Carlyle Group
(en av världens största fondförvaltare) i Sverige och ligger bakom den
största utländska investeringen i Sverige det gångna året, Nacka Strand
som man köpte av Vasakronan i januari i år.

Topp 10 utländska köpare
under 2011 H2 + 2012 H1

1

Sammanställningen avser transaktioner ≥ 100 MSEK

THE CARLYLE GRoUP

Managing director: Thomas Lindström.
Volym: 2 950 miljoner kronor.
The Carlyle Group, en av världens största fondförvaltare med över 150 miljarder US-dollar i förvaltat kapital, förvärvade Nacka
Strand från Vasakronan i januari 2012. Området som varit i Vasakronans ägo i 20 år såldes för nära tre miljarder i en transaktion som
skedde ”off-market”. Nacka Strand omfattar cirka 250 000 kvadratmeter varav omkring 80 procent är uthyrningsbar yta och 20
procent garage. Den uthyrningsbara ytan består till största delen av kontor, men även bostäder, skola, hotell och konferenslokaler.
Vid försäljningstillfället var vakansen betydande i kontorsbeståndet.

2

GLITNIR BANK

Vd: Kristján Óskarsson.
Volym: 2 300 miljoner kronor.
Isländska Glitnir Banks Luxemburgbaserade dotterbolag Glitnir
Bank Luxembourg tog i mars 2012 över Bovista Invest från det
danska bolaget Centerplan Nordic A/S i syfte att säkra lån utgivna till det
konkursade danska företaget. Därigenom blev banken ägare till en fastighetsportfölj om 370 000 kvadratmeter innehållande i huvudsak bostadsfastigheter
i södra Sverige. Transaktionen omfattade 2,3 miljarder kronor i lån och eget
kapital.

Bild: Vasakronan

Nacka strand.

3

KLP EIENDoM

Koncernchef: Gunnar Gjørtz.
Volym: 1 640 miljoner kronor.
KLP Eiendom, helägt av KLP som är Norges största livförsäkringsbolag, har genomfört två affärer under analysperioden. Bolaget har en uttalad
strategi att öka innehavet av fastigheter på den svenska marknaden. I augusti
2011 förvärvades hotellfastigheten Klockan 1 belägen i korsningen Vasagatan/
Kungsgatan, Stockholm. Fastigheten innehåller Scandic Grand Central med
400 rum, två butiker, 18 lägenheter samt den lokal där Vasateatern tidigare
huserat. I mars 2012 förvärvades kontorsfastigheten Såpsjudaren 15,
belägen på Birger Jarlsgatan i centrala Stockholm.
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Topp 10 utländska köpare under 2011 H2 + 2012 H1

[ Xxxxxx av Eddie Ekberg ]

4

Rockspring

Vd: Robert Gilchrist.
Volym: 1 020 miljoner kronor.
Brittiska Rockspring gjorde sitt intåg på den svenska fastighetsmarknaden i november 2011. Två fastigheter belägna i Segeltorp sydväst
om Stockholm förvärvades från Deka Immobilien. På fastigheterna finns två
logistikbyggnader om 15 000 kvadratmeter, fullt uthyrda till Posten. Ett halvår
senare, i maj 2012, avyttrade Redevco en portfölj med detaljhandelsfastigheter
i södra och mellersta Sverige. Rockspring, tillsammans med Vencom som lokal
operativ partner och medinvesterare, stod på köpsidan.

5

Invesco Real Estate

Managing director: Andy Rofe.
Volym: 1 010 miljoner kronor.
Under loppet av två dagar, i maj 2012, kommunicerade Invesco
Real Estate två förvärv på den svenska marknaden som sammantaget summerade till drygt en miljard kronor. Stadiums distributionscentral i Norrköping
förvärvades från Fortin Properties. Anläggningen omfattar 36 000 kvadrat
meter, och byggs ut med ytterligare 12 700 kvadratmeter under 2012. I Barkarby, strax norr om Stockholm, förvärvades detaljhandelsfastigheten Barkarby
Retail Park från Commerz Real. Fastigheten är bebyggd med fyra ”big-boxes”
och ankarhyresgäster är bland andra Media Markt och Mio.

6

Nevs

Styrelseordförande: Karl-Erling Trogen.
Volym: 750 miljoner kronor.
National Electric Vehicle Sweden AB (Nevs), som ägs av kinesiska National Modern Energy Holdings Ltd (NME Holdings) och japanska Sun
Investment LLC, vann striden om Saab Automobile i juni 2012. Som en del i
denna affär förvärvades Saab Automobile Property innehållande den 483 000
kvadratmeter stora Saab-fabriken. Säljare var dels Saabs konkursbo (49,9
procent) och dels konsortiet Trollhättan Property Investors (50,1 procent) med
Hemfosa som största ägare. Konsortiet förvärvade hälftenandelen ett år tidigare för 255 miljoner kronor samt ett hyresfritt första år för Saab Automobile.

7

Cordea Savills

Nordenchef: Håkan Blixt.
Volym: 650 miljoner kronor.
I september 2011 förvärvade Cordea Savills nyinrättade tyska
fastighetsfond kontorsfastigheten Bryggaren 16, belägen på Kungsgatan i
Stockholm CBD, från Diligentia. I maj 2012 förvärvade Cordea Savills första
etappen av Tornby Handelsgårdar utanför Linköping från NCC. Projektet
färdigställs under fjärde kvartalet 2012 med planerat tillträde den 1 oktober
2012. Total yta är 11 200 kvadratmeter och tecknade hyresgäster vid förvärvstillfället var XXL Sport, Vildmark samt Elgiganten. I augusti 2012 tecknade NCC,
som ansvarar för uthyrningen, avtal med Lager 157 om de återstående ytorna.
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8

Unibail-Rodamco

9

Warburg-Henderson

Vd: Guillaume Poitrinal.
Volym: 630 miljoner kronor.
I januari 2012 avyttrade Råsta Holding, som gemensamt ägs
av Solna Stad, Fabege och Peab, mark till ett värde av 630 miljoner avsett för
byggandet av shoppingcentret Mall of Scandinavia till Unibail-Rodamco. Mall
of Scandinavia, som byggs i anslutning till nya Nationalarenan i Solna, blir
norra Europas största shoppinggalleria i inomhusmiljö. Centrumet kommer att
ha en yta på omkring 100 000 kvadratmeter och innehålla 230-250 butiker och
utställningslokaler fördelat på tre plan.

Vd: Henning Klöppelt.
Volym: 560 miljoner kronor.
Tyska Warburg-Henderson, ägt av Henderson Global Investors
och M. M. Warburg & CO, förvärvade i augusti 2011 galleriadelen av Tuna Park
i Eskilstuna från Alecta för 558 miljoner kronor. Gallerian omfattar 16 400 kvadratmeter, innehåller 55 butiker och öppnades 2005. Det finns möjlighet till en
framtida tillbyggnation om 7 600 kvadratmeter.

10

Schroders

Nordenchef: Ketil Petersen.
Volym: 550 miljoner kronor.
Schroders är den investerare som genomfört flest förvärv under analysperioden. Från november 2011 till februari 2012 stod bolaget
på köpsidan i tre affärer. Från Alecta förvärvades i november 2011 en nybyggd
Coop Forumbutik belägen i Helsingborg. Från Annehem, ett dotterbolag till
Peab, förvärvades i januari 2012 en kontorsfastighet i Hyllie, Malmö. Från ett
danskt K/S-sällskap förvärvades i februari 2012 en handelsfastighet i Arninge,
Stockholm.
Källa: Newsec

Rikshem satsar långsiktigt på

hyresrätter och
samhällsfastigheter
www.rikshem.se
Rikshem är ett fastighets
bolag som är i stark ex
pansion. På två år har de
byggt upp ett av Sveriges
största fastighetsbolag
med 15 miljarder i säkra
tillgångar. Företaget satsar
på att bli en långsiktig
hyresvärd och samarbets
partner till kommuner.
Vad investerar ni i?
– Vi investerar, med jämn fördelning, dels i hyresrätter, dels i samhällsfastigheter: äldreboenden och trygghetsboenden. Geografiskt fokuserar
Rikshem på Mälarregionen och Öresundsregionen. Jag vill gärna investera i tillväxtkommuner med goda utvecklingsmöjligheter.
Ni har ett rätt unikt koncept med att både äga samhällsfastig
heter och investera i hyresrätter?
– Exakt. Vi kommer dessutom att investera i nyproduktion av både
hyres- och bostadsrätter. Det är många kommuner som kontaktar oss
idag därför att kommunerna behöver mångfald och blandade upplåtelseformer. Och framförallt behöver kommunerna nya hyresrätter. Vi vill
bidra till att det byggs flera hyresrätter. Det är få bolag idag som orkar
med investeringar i hyresrätter, men det klarar vi.

”

Jag vill gärna investera
i tillväxtkommuner med
goda utvecklingsmöjligheter.

Jan-Erik Höjvall, tornedalning med lång
erfarenhet från fastighetsbranschen,
är vd för Rikshem som ägs av
Fjärde AP-fonden och AMF.

Ilija Batljan, nynäshamnare med rötter i Montenegro
och Bosnien, vice vd för Rikshem och chef för
affärsutveckling.

Du har ett stort intresse för äldrefrågor?
– Jag har forskat om äldre och åldrande under
många år och doktorerat på temat om framtida behov av vård och omsorg för äldre
så frågan är viktig för mig. Rikshem
är landets största fastighetsaktör
när det gäller äldreboenden och
det förpliktigar.
Du har sagt att Rikshem vill vara så nära ett allmännyttigt bolag
som man kan komma, utan att vara det. Hur kan ett privat bolag
vara allmännyttigt?
– Genom att ta ansvar för helheten, bra förvaltning av fastigheter, bra
relation med hyresgäster och att vara en långsiktig aktör som samtidigt
är aktiv i kommunens eller stadens liv oavsett om man sponsrar en lokal
förening eller bidrar till marknadsföringen av kommunen. Vi engagerar oss
i socialt ansvarstagande (CSR) för ett hållbart samhälle, till exempel genom energibesparingar och genom att erbjuda ungdomar sommarjobb.

Största transaktionerna 2012 Q2
[ Xxxxxx av Eddie Ekberg ]

Topp tre Stockholm

1
2
3

Köpare

Säljare

Objekt

Pris Mkr Kommentar

Humlegården
Fastigheter

Länsförsäkringar Liv

Fyra fastigheter i Solna och två i Sundbyberg. Bland annat
Swedbanks nya huvudkontor.

4 000

Uppskattad köpeskilling.

Folksam

Jernhusen

Kungsbrohuset i Stockholm CBD. Byggnaden har 13 våningar och innehåller 26 400 kvm uthyrningsbar lokalarea.

2 100

Uppskattad köpeskilling.

Swedavia

SAS

Sex byggnader vid flygplatserna Arlanda, Landvetter
respektive Sturup.

1 775

Byggnaderna på Arlanda utgör
huvuddelen av värdet.

Kommentar

Topp tre Göteborg

1
2
3

Köpare

Säljare

Objekt

Pris Mkr

Platzer

Wallenstam

Sex kommersiella fastigheter belägna i Gamlestan, Mölndal
och Mölnlycke företagspark.

950

Platzer

Vasakronan

Tre fastigheter, belägna i Nordstan och Gårda, vilka innehåller kontor och viss andel butiker.

565

HSB Göteborg

Kvibergs Byggnads AB

Nio bostadsfastigheter.

275

Uppskattad köpeskilling.

Kommentar

Topp tre Malmö

1
2
3

Köpare

Säljare

Objekt

Pris Mkr

AFA Fastigheter

Skanska

Malmö Kongress, konsert och hotell (KKH). Slutgiltig köpeskilling fastslås i samband med tillträdet 2015.

900

Vasakronan

Skanska

Fastigheten ’Bassängkajen’ belägen på Universitetsholmen
i Malmö.

652

Svenska Hus

PG Skåne Invest AB
(Property Group)

36 fastigheter i Malmöregionen. Huvuddelen av beståndet
utgörs av bostäder.

530

Topp tio Sverige

1
2
3
4
5


8
9
1

Köpare

Säljare

Objekt

Pris Mkr

Kommentar

Humlegården
Fastigheter

Länsförsäkringar
Liv

Fyra fastigheter i Solna och två i Sundbyberg. Bland andra
Swedbanks nya huvudkontor.

4 000

Uppskattad köpeskilling.

Folksam

Jernhusen

Kungsbrohuset i Stockholm CBD. Byggnaden har 13 våningar
och innehåller 26 400 kvm uthyrningsbar lokalarea.

2 100

Uppskattad köpeskilling.

Swedavia

SAS

Sex byggnader vid flygplatserna Arlanda, Landvetter respektive
Sturup.

1 775

Platzer

Wallenstam

Sex kommersiella Göteborgsfastigheter belägna i Gamlestan,
Mölndal och Mölnlycke företagspark.

950

AFA Fastigheter

Skanska

Malmö Kongress, konsert och hotell (KKH). Slutgiltig köpeskilling fastslås i samband med tillträdet 2015.

900

Grön Bostad (ByggVesta
& AFA Fastigheter)

ByggVesta

400 gröna lägenheter under produktion i Stockholm, Västerås
och Malmö.

800

Rockspring

Redevco

Portfölj med sex detaljhandelsfastigheter. Rockspring förvärvar
tillsammans med Vencom som lokal operativ partner.

700

Vasakronan

Skanska

Fastigheten ’Bassängkajen’ belägen på Universitetsholmen i
Malmö.

652

Platzer

Vasakronan

Tre Göteborgsfastigheter, belägna i Nordstan och Gårda, vilka
innehåller kontor och viss andel butiker.

565

Invesco Real Estate

Commerz Real
(Commerzbank)

Fyra ”big-boxes” i Barkarby norr om Stockholm. Bland hyresgästerna ﬁnns Media Markt, Mio, Electrolux Home och Jula.

560

Uppskattad köpeskilling.

Uppskattad köpeskilling.

Källa: Newsec
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[ Tätt inpå av Eddie Ekberg ]

GÅTT VARVET RuNT. Kerstin Lindberg Göransson har tidigare varit styrelseordförande i Capona
och ledamot i Tornet, hon var också med och skapade fastighetsbolaget Hotellus. Dessutom har hon
varit vice vd och ekonomichef på Scandic Hotels.
Nu är hon tillbaka i branschen som vd för landets
näst största fastighetsbolag – Akademiska Hus.
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är sluten
Kerstin Lindberg Göransson har ett förflutet
i fastighetsbranschen, bland annat som
styrelseordförande i Capona och ledamot
i Tornet.
Nu är cirkeln sluten. Sedan ett år är hon
tillbaka i branschen, som vd på Akademiska
Hus – och hon stormtrivs.
– Det är riktigt kul att vara tillbaka i fastig
hetsbranschen, och jag trivs väldigt bra här
på Akademiska Hus.
För ganska precis ett år sedan bytte Kerstin Lindberg Göransson jobbet som flygplatsdirektör på Swedavia, som hon var med
och skapade utifrån Luftfartsverket, mot jobbet som vd för Sveriges näst största fastighetsbolag, Akademiska Hus. Ett val som
hon inte ångrat.
– Jobbet som vd på Akademiska Hus känns väldigt bra och
har en extra dimension – det vill säga det är inte ”bara” fastigheter, som i och för sig är utmanande nog med den stora förvaltning och projektportfölj vi har, utan också att Akademiska
Hus med sin specialistkompetens på kunskapsmiljöer är med
i arbetet att sätta Sverige på kartan som en kunskapsnation i
världsklass. Det händer väldigt mycket i vår omvärld som har
bäring på vår verksamhet och vi har några riktigt spännande

Bilder: David Schmidt

cIRKELN
Akademiska Hus vd
har gått tillbaka till
fastighetsbranschen

år framför oss som jag väldigt gärna vill vara med om, säger
Kerstin Lindberg Göransson.
Varför bytte du jobb?
– Jag var flygplatsdirektör på Arlanda under tolv fantastiska år.
Under några år var det väldigt slitigt, men också väldigt, väldigt
roligt. En storflygplats är som en stad och det händer massor
under en dag. Cirka 65 000 människor passerar Arlanda varje
dag. Där finns ett 80-tal flygbolag som flyger till 180 destinationer i Sverige, Europa och övriga världen. Det ger en fantastisk
puls. Efter tolv år på samma jobb kände jag trots allt att det var
dags att göra något nytt.
Hur har första året på Akademiska Hus varit?
– Det har varit intensivt. Jag har besökt många av de 29 orter
där vi har verksamhet och träffat mängder av människor – både
kunder och medarbetare. Vi har påbörjat en stor förändringsprocess i vårt sätt att arbeta, allt i syfte att utveckla oss som
helhet. Vi vill se oss själva i partnerskap med kunderna och ska
stå för en proaktiv expertis.
Det man slås av är hur otroligt mycket kompetens som finns
inom bolaget men också av den stolthet som finns hos våra
medarbetare – det är en mycket bra grund att bygga vidare på.
Vad tycker du om fastighetsbranschen efter att ha kommit
tillbaka?
– Jag tycker den är väldigt engagerande – jag trodde det
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Efter tolv år
på samma jobb
kände jag trots
allt att det var
dags att göra
något nytt.

skulle bli svårt att hitta en bransch som jag skulle brinna för på
samma sätt som för Arlanda och flygbranschen, men så här långt
känns det som om jag lyckats!
Vad har du för tidigare erfarenhet av fastighetsbranschen?
– På Arlanda kommer cirka hälften av alla intäkter från kommersiell hyresverksamhet och flygplatsen äger alla sina fastigheter
så branschlogiken är inte helt okänd. Jag har också varit styrelseordförande i fastighetsbolaget Capona och styrelseledamot i Tornet. Och även under min tid som vice vd och finansdirektör på
Scandic Hotels arbetade jag en hel del med fastigheter, både i
Sverige och övriga Europa, bland annat var jag med och bildade
Scandic Hotels fastighetsbolag Hotellus, i min roll som finansoch ekonomidirektör på Scandic.
Vad tar du med dig från din tidigare karriär in i fastighetsbranschen och rollen som vd på Akademiska Hus?
– Mångårig erfarenhet av att leda en stor organisation med komplex verksamhet. Och erfarenhet av att leda företag med staten
som ägare. Jag tror det är en stor fördel om man har erfarenhet
från både privat och statligt ägande. Jag har ju också mångårig
erfarenhet av styrelsearbete – både som ordförande och ledamot.
En annan viktig erfarenhet är att arbeta i samverkan med många
andra aktörer för ett gemensamt mål – något som är oerhört
väsentligt när man arbetar med tillgänglighetsfrågor. Att det
finns goda flygkommunikationer till Stockholm är ju inget som
är enbart en flygplatsfråga utan något som är av stor vikt för Sverige och Stockholm ur ett konkurrensperspektiv. Och följaktligen
något som kräver gemensam vision och gemensamt arbete för
hela regionen. Flygbolag fungerar som alla andra bolag – man
flyger där det finns en marknad och tillräckligt stort resenärsunderlag för att få lönsamhet på linjen. Flygplatsen behöver förstå
sina kunders kunder för att kunna göra ett så bra arbete som
möjligt. Det kan handla om att skapa rätt flöden så att butiker
och restauranger får så många kunder som möjligt. Och här ser
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jag många processlikheter - Akademiska Hus är en aktör bland
flera när det gäller att vara med och positionera Sverige som en
världsledande kunskapsnation och vi måste lägga stor kraft på
att förstå inte bara våra kunders behov utan också våra kunders
kunder, det vill säga hur framtidens studenter och forskare ser på
kunskapsmiljöer och campusområden.
Har du någon förebild i branschen?
– Jag har inte varit med så länge så att det har utkristalliserat sig
någon sådan – men det kanske kommer.
Är du mentor för någon?
– Ja, jag har varit mentor i organiserade mentorprogram i många
år men är också numera mentor till några personer som kontaktat
mej och frågat direkt. Att vara mentor är viktigt för mig. Det är
ett fantastiskt sätt att hålla sig a jour med hur unga människor
tänker och hur värderingar och drivkrafter förflyttas över tid. Jag
får möjlighet att dela med mig av min erfarenhet men jag får
också väldigt mycket tillbaka som jag kan använda i min ledarroll.
För att jag ska kunna vara en bra ledare är det viktigt att förstå vad
som driver olika grupper av människor.
Vad gör dig till en bra ledare?
– Det borde väl egentligen någon annan svara på, men jag tror
att det har med värderingar och erfarenhet att göra. Som ledare
är det min uppgift att skapa bra förutsättningar för andra att
verka utifrån.
Beskriv din ledarstil?
– Viktiga ledord för mig är tydlighet, tillgänglighet och tillit.
Empati är också ett viktigt begrepp i min ledarstil. Jag tror på
tydliga roller, målbilder och spelplaner. Och jag förväntar mig att
mina medarbetare tar till vara på de förutsättningar som ges. Det
är också viktigt för mig att finnas till hands, kanske inte alltid
fysiskt men tillgänglig för diskussion och samtal.

10

snabbfrågor

1
2

Vad gör dig förbannad?
– Ryggradslösa människor.

Du får  miljoner kronor och
måste placera dem på stubinen,
vad gör du?
– Jag ger hälften till Hand in Hand
och en del går till en fritidsfastighet i
Stockholms skärgård. Resten placerar
jag i fastigheter i Stockholm.

3

Vilken är din största extravagans?
– Kläder och god mat lagad av bra råvaror.

4

Tror du på Gud?
– Inte direkt, men visst vill jag att
det ska finna någon mening med tillvaron.

5


Vilken är din favoritpryl?
– Min fantastiska Kenwood-köksmaskin.
Beskriv dig själv med tre ord,
som fångar både vd:n och
privatpersonen Kerstin Lindberg
Göransson?
– Målmedveten, lösningsorienterad och
relationsbyggare.


8

Vilket är ditt bästa köp?
– Mitt hus i Täby.

Vilket är ditt sämsta köp?
– Förmodligen någon superdyr
festklänning som jag bara använt en
gång.

9

Ger du pengar till tiggare på
gatan?
– Nej, inte generellt, jag försöker bidra
på ett mer strukturerat sätt. Men det
har hänt några gånger.
VANdRANdE Vd. En passion Akademiska Hus vd Kerstin Lindberg Göransson har är att vandra. Varje sommar drar hon på sig kängorna och vandrar i Alperna. ”Vandringen ger mig perspektiv på tillvaron”, säger hon.

1

Har du några tatueringar?
– Nej.

L Ä S E R M YC K E T
S KÖ N L I T T E R AT U R

GRöNA FINGRAR. En av Kerstin Lindberg Göranssons absoluta favoritsysslor är att påta i trädgården,
något hon ägnar sig mycket åt i huset i Täby.

Hur mycket jobbar du?
– Uppemot 50 timmar i veckan.

Ryggrad är också väldigt viktigt för mig, jag måste kunna stå för
allt jag gör.

Vad gör du när du inte jobbar?
– Läser, jag är en storkonsument av skönlitteratur. Opera och
balett är något som jag försöker få tid att njuta av. Därutöver är
jag en passionerad matlagare och jag är också väldigt trädgårdsintresserad. Jag reser mycket, vandrar i Alperna en vecka varje
sommar och umgås mycket med goda vänner. Och däremellan
försöker jag se till att jag har hyfsad kondition. Något som blir
viktigare och viktigare för mitt välbefinnande.

Hur ser ditt idrottsintresse ut?
– Totalt obefintligt, förutom att försöka hålla mej själv i hyfsad
form. Jag vandrar som sagt i Alperna varje sommar och åker skidor om tillfälle ges.

Varför vandring?
– Vandring är för mig den ultimata avkopplingen, det är hyfsat
utmanade vad gäller kondition och så är det ett fantastiskt sätt
att få tid att tänka igenom saker. Både sådant som hänt och det
som förväntas inträffa, och därigenom få perspektiv på tillvaron.

Vilken talang skulle du vilja ha?
– Att helt oförbredd kunna hålla briljanta föreläsningar.

Vilken är din livsﬁlosoﬁ?
– Only dead fish go with the flow är en
del av den. Men också att det mesta går
att göra, vissa saker tar bara lite längre tid.
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Namn: Kerstin Lindberg Göransson.
Ålder: 56 år.
Familj: ”Ja”.
Uppväxt i: Hudiksvall.
Bor: Hus i Täby samt övernattningslägenhet i Göteborg sedan i februari i år.
Bil: Volvo V60.
Studier: Högskolestudier i Sundsvall (som då var en del av Umeå
Universitet) och en civilekonomexamen från Umeå 1979.
Karriär i korthet: FFV Aerotech
1982-1991 (biträdande projektledare inom JAS-projektet
och senare ekonomidirektör),
ekonomidirektör Becker Industrial
Coatings 1991-1992. Finans- och
ekonomidirektör på Scandic Hotels
1992-1998, finansdirektör på Telia
IT-service 1998-99, flygplatsdirektör på Stockholm-Arlanda Airport
1999-2011. Sedan hösten 2011 vd på
Akademiska Hus.
Läser: Dagstidningar, Fokus, affärstidningar och mattidningar samt
massor av skönlitteratur, senast
Bengt Jangfeldts biografi över
Raoul Wallenberg.
Ser på tv: Nyheter och QI på BBC.
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Vad vet folk inte om dig?
– Efter tolv år som offentlig person så känns det som om det inte
finns något sådant kvar …

Vilken är din drömresa?
- Jag älskar New York och åker dit nu i höst.

Vandring är för mig den
ultimata avkopplingen.

När grät du senast?
– I somras, på min systerdotters underbara
bröllop på min systers och svågers gård i Hälsingland.

Where all threads
come together.
8 –10 October 2012
Messe München, Germany
15th International Trade Fair
for Commercial Property
and Investment
www.exporeal.net

Common theme: Your success
Take advantage of the unique networking potential that EXPO REAL has to
offer to make valuable contacts and cultivate existing business ties. Some
37,000 real-estate professionals representing the entire value chain meet at
the industry’s indispensible business platform. Be there!
Order your ticket now:

www.exporeal.net/tickets

3

röster om Kerstin Lindberg Göransson:
Lars Rekke,
tidigare
generaldirektör på
Luftfartsverket:
– Hon är en
utomordentligt
lojal person som
också har en
stor förmåga att
entusiasmera
sina medarbetare. Hon är också en mycket duktig
ekonom.

Katarina Björk,
tidigare adept
till Kerstin
Lindberg
Göransson och
grundare av
företaget The
Story Lab:
– Jag upplever
henne som
väldigt närvarande, både privat och professionellt. Dessutom är hon mycket kreativ
och associativ, hon har en fantastisk
förmåga att hitta nya infallsvinklar
utifrån sina tidigare erfarenheter.

Om du dog och blev pånyttfödd, som vem skulle du då helst
återkomma?
– Som någon som har möjlighet att göra reell skillnad i världen.
Vem i fastighetsbranschen skulle du ta med dig till en öde ö?
– Petter Stordalen, vi skulle ha så mycket att tala om och han
skulle ha 1 000 idéer om hur vi skulle ta oss därifrån. Och minst
100 skulle fungera!
Vad hos dig själv är du stoltast över?
– Det är nog den fantastiska resa som jag och mina medarbetare
på Arlanda gjorde genom lågkonjunkturer och omstrukturering
av flygbranschen. Det var oerhört snabba omvärldsförändringar,
ibland outhärdligt jobbigt och samtidigt fantastiskt roligt. Och
med mycket bra resultat.
Är du fåfäng?
– Mycket, även om det avtar med tiden och livsinsikten.
Vilken är den ﬁnaste komplimang du fått?
– Att jag är världens bästa moster.
Om du ﬁck ha något i ditt liv ogjort, vad skulle det i så fall
vara?
– Det är förmodligen flera saker men inget jag vill se i en artikel,
men det har inte varit något livsavgörande.
Vad ska du göra när du lägger av i fastighetsbranschen?
– Då skulle jag vilja arbeta som rådgivare och då gärna inom
hållbarhetsarbete i den breda definitionen, det ligger mig mycket
varmt om hjärtat och det är något jag arbetat mycket med tidigare.
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Petter Stordalen, vi skulle ha så
mycket att tala om och han skulle ha
  idéer om hur vi skulle ta oss
därifrån. Och minst  skulle fungera!
Lindberg Göransson om vem hon skulle ta med till en öde ö.

Bild: Anna Huerta

Bild: Sigtuna kommun

Anders Johansson (före detta
kommunalråd
i Sigtuna):
– Hon är både
samarbetsinriktad och
resultatinriktad.
Hon tillträdde
som flygplatsdirektör ungefär
samtidigt som jag blev kommunalråd
i Sigtuna. Då var relationerna minst
sagt frostiga mellan flygplatsen och
kommunen. Det lyckades vi ändra på,
och hon var en helt avgörande person
för att det skulle bli så.

Sturegatan 10

Strategisk Arkitektur

Sturegatan 6

Flytta kontoret till Sturegatan
Gamla Livförsäkrings AB SEB Trygg Liv och Aberdeen Asset
Management utvecklar nu fastigheterna på Sturegatan 10 och 6.
De två grannfastigheterna i korsningen Sturegatan och Humlegårdsgatan uppgraderas till modern standard och ger möjlighet att få nya
kontorslokaler i ett av Stockholms hetaste lägen.

I fastigheten Humlegården 57 på Sturegatan 10 finns nu upp till 6 500 kvm
sammanhängande kontorslokaler med högsta standard och flexibel
planlösning. Anrika Sperlingens Backe 30 på Sturegatan 6 renoveras
med bibehållen charm till moderna, stilrena kontor. Samtidigt öppnar
nya spännande butiker och en stor restaurang i gatuplan.

Uthyrning pågår nu
Ring för mer information: 020 – 400 900

Fastigheterna ägs av Gamla Livförsäkrings AB SEB Trygg Liv – en av Sveriges största fastighetsägare. Aberdeen Asset Management har fått förtroendet att förvalta Gamla Livförsäkrings AB
SEB Trygg Livs svenska fastighetsbestånd.

[ Ombildningsmarknaden av Nicklas Tollesson ]

?

ombildar
allmännyttan

för billigt

Det är en mycket bättre affär att sälja en nyombildad bostadsrätt i Stockholm
om den tidigare ägts av allmännyttan än om den ägts av en privat fastighets
ägare.
varför är det så här? Säljer allmännyttan för billigt?
I Colliers marknadsrapport om ombildningar i Stockholm mellan
september 2010 och december 2011 konstaterar man att boende
som sålt sin nyombildade bostadsrätt i princip alltid har gjort en
rejäl vinst, i genomsnitt 76 procent. Inköpspriset per lägenhet låg
i snitt på knappt 1,4 miljoner kronor, och de boende som sedan
valde att sälja gjorde en vinst på i snitt 1,1 miljoner kronor.
Men vinsterna de boende har gjort skiljer sig en hel del beroende på om den tidigare ägaren varit allmännyttig eller privat.
Boende hos privata fastighetsägare har gjort en vinst på 67 pro-
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cent medan vinsten för en boende hos allmännyttan var hela 87
procent över betald insats.

Den enkla slutsatsen borde vara att allmännyttan säljer för
billigt?
– Vi vill inte uttrycka det så, men det är inte helt lätt att förklara
skillnaderna. De privata lyckas i alla fall få bättre priser, säger
Urban Blücher på Colliers.
– Skillnaderna var ännu större i vår förra rapport, som täckte

Stora skillnader
på olika håll
i landet
Colliers har på senare tid tagit
fram rapporter kring ombildningar på flera olika orter.
– Incitamenten är helt olika på
olika marknader. I mindre orter
köper bostadsrättsföreningar
för att de boende ska få lägre
boendekostnader, medan man
i Stockholm gör en stor vinst när
man sedan säljer vidare, säger
Charlotte Högberg.
I Kalmar säljs fastigheterna
för i snitt 14 000 kronor per
kvadratmeter, medan bostadsrättspriserna ligger på 11 000
kronor per kvadratmeter. I
Malmö säljer man nästan till bostadsrättsmarknadspris, 18 000
kronor jämfört med 19 000. I
Göteborg säljer man för 20 000
kronor medan bostadsrättsmarknaden ligger på 26 000
kronor. Stockholmsmarknaden
är extrem i det här avseendet;
försäljningspriserna ligger på
22 000 kronor per kvadratmeter
medan bostadsrättsmarknaden
ligger på 44 000 kronor.
– Boende i Malmö får en
liten minskning av boendekostnaderna, mellan 0 och 5
procent. I centrala Stockholm får
man i stället en ökad boendekostnad på i vissa fall upp till 50
procent. I gengäld får man en
värdefull bostad.
– Det är en enorm förmögenhetsöverföring från fastighetsägarna till privata boende vi har
fått se. Summan av alla insatser
de boende har betalat för sina
lägenheter i våra två Stockholmsundersökningar uppgår
till 16,5 miljarder kronor, men
de äger nu lägenheter värda 30
miljarder kronor. Att ombilda sin
lägenhet är nästan alltid en bra
affär för de boende, samtidigt
som det är en bra affär för fastighetsägaren.

BäTTRE AFFäRER. Colliers ombildningsexperter Urban Blücher
och Charlotte Högberg konstaterar att det är en mycket bättre affär
att sälja sin nyombildade bostadsrätt om den tidigare har ägts av
allmännyttan.

Bild: Nicklas Tollesson
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Bild: Stockholmshem

Våra hyresgäster har generellt
sämre ekonomi än de som bor hos
privata hyresvärdar, och kan därför
inte betala lika mycket.

2010. Där gjorde boende i före detta allmännyttiga fastigheter vinster på 88 procent, medan de som köpt från privata värdar gjorde
en vinst på i snitt 65 procent, säger kollegan Charlotte Högberg.
Mellan september 2010 och december 2011 sålde allmännyttan
till bostadsrättsföreningar för 5,2 miljarder kronor. Teoretiskt kan
man konstatera att om allmännyttan hade sålt på nivåer som
inneburit att de boende som sedan sålt vidare hade gjort vinster i
paritet med de som sålt lägenheter som tidigare varit privatägda,
så hade allmännyttan kunnat ta ut hela 6,2 miljarder kronor –
en extra miljard hade kunnat komma allmännyttan och därmed
skattebetalarna till godo.
bostadsrättsföreningarna har i snitt köpt fastigheter av
allmännyttan för 19 500 kronor per kvadratmeter, medan de privata har sålt för 25 500 kronor (glappet var ännu större i den förra
mätningen, 18 000 jämfört med 33 000 kronor per kvadratmeter).
De här skillnaderna kan förstås förklaras med bland annat lägesmässiga skillnader.
– Det är ju först när bostadsrätterna säljs man kan få ett slags
”facit”, säger Urban Blücher.
Colliers främsta förklaring till de stora skillnaderna är att de
privata i större utsträckning väljer att använda sig av säljombud.
– När vi värderar inför ombildningar utgår vi från marknadens
bostadsrättspriser i området, medan allmännyttan i högre grad
traditionellt har anlitat värderingsinstitut som har värderat på vad
fastigheter runt om har sålts för och vad som är rimliga yielder.
Vår modell ger en bättre bild av vad de boende är beredda att
betala, säger Charlotte Högberg.
Stockholmshem har sedan 2007 sålt 6 500 lägenheter till bostadsrättsföreningar. Bolagets vd Ingela Lindh:
– Strax innan sommaren gjorde Sweco en utredning om de här
frågorna, och slutsatsen var att vi inte har sålt för billigt, vi har
enligt deras utredning fått ut det som är möjligt att få ut.
Hon medger dock att allmännyttan inte får lika bra betalt som
privata ägare.
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FATTIGARE HYRESGäSTER? Ingela Lindh på Stockholmshem förklarar skillnaderna med att allmännyttans hyresgäster har sämre ekonomi
och därför inte kan betala lika mycket. ”Vi har fått ut det som är möjligt
att få ut”, säger hon.

Har du Sveriges
snyggaste kontor 2012?
Nominera det på
www.sverigessnyggastekontor.se
senast 16 september
Dice – vinnare 2011

Presenteras av Lokalnytt

lokalmarknadsdagen
25 september 2012
Radisson Blu Scandinavia Hotel • Södra Hamngatan 59, Göteborg
Ett högaktuellt seminarium med fokus på
näringslivsutveckling, fastighets- och
lokalmarknadsfrågor.
Kom och lyssna på: Hans Wallenstam, Wallenstam, Erik Selin, Balder, Daniel Gorosch, Jones
Lang Lasalle, Håkan Hellström, Castellum och
Fabian Bengtsson, Siba.
Moderator är Carin Hjulström.

Hans Wallenstam

Fabian Bengtsson

Daniel Gorosch

Anmäl dig senast fredagen
den 14 september 2012 på
www.lokalmarknadsdagen.se
Håkan Hellström
Erik Selin
Carin Hjulström

Arrangeras av Fastighetssverige och Lokalnytt i samarbete med Business Region Göteborg

Bild: Restate

 hjälpte
jag Skandia med att
ombilda ett antal
fastigheter. I en
fastighet vid Humlegården var det bara
en hyresgäst som
hade under en miljon
i årsinkomst – där
var det inget fel på
betalningsförmågan
om man säger så.
Självklart kunde vi få
ut ett bra pris.

BORdE VäRdERAS ANNORLuNdA. Björn Isaksson på Restate tycker att man borde ta mer hänsyn till
betalningspotentialen hos hyresgästerna när värderingarna görs.

– Våra hyresgäster har generellt sämre ekonomi än de som bor
hos privata hyresvärdar, och kan därför inte betala lika mycket.
De privata har högre krav på sina hyresgäster. Vi kräver att våra
hyresgäster ska ha en inkomst på minst tre gånger årshyran för
att hyra ut till dem, medan de privata kräver fyra gånger årshyran.
Vi ser dessutom också barnbidrag och försörjningsstöd som inkomst, vilket de privata inte gör.
sedan spelar det in att det är en politisk fråga; att ombilda
till bostadsrätter ingår i den stockholmska allmännyttans uppdrag och allmännyttan förhandlar inte om priset på samma sätt
som de privata säljarna gör.
– Det görs en värdering på huset som om det hade varit ett
bostadsrättshus, och sedan delas ”vinsten” mellan säljaren och
köparen.
Konsulten Restate står på olika sidor i olika uppdrag, ibland
jobbar man för säljaren och ibland för bostadsrättsföreningen.
Björn Isaksson på Restate är inne på Ingela Lindhs linje, om att
skillnaderna kan förklaras av att hyresgästerna i privata hyreshus
har bättre ekonomi – därför kan privata säljare få ut bättre priser.
Han tycker att värderingsfirmorna i mycket högre grad borde ta
hänsyn till detta när värderingarna görs.
– I genomsnitt har hyresgästerna hos privata ägare större inkomst och förmögenhet, det kan vi se genom statistik vi tar fram
inför affärerna. Vi tycker att värderingarna borde göras på ett
sätt som påminner mer om hur man värderar en kommersiell
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fastighet, det vill säga att man tar hänsyn till betalningsförmågan
hos hyresgästerna som finns i huset, i stället för att bara titta på
tidigare försäljningar i området, säger Björn Isaksson, och exemplifierar:
– 2003 hjälpte jag Skandia med att ombilda ett antal fastigheter. I en fastighet vid Humlegården var det bara en hyresgäst
som hade under en miljon i årsinkomst – där var det inget fel på
betalningsförmågan om man säger så. Självklart kunde vi få ut
ett bra pris.
i stockholm har ombildningsmarknaden minskat väsentligt,
sedan politikerna satt stopp för ombildningar i innerstaden och
i närförort.
– Vi gjorde färdigt en ombildning i Skärholmen i somras, men
i princip är det nog slut med ombildningar nu, åtminstone i den
här konjunkturcykeln. Intresset för ombildningar i de områden
vi får ombilda är inte lika stort, speciellt inte nu när bankerna har
skärpt sina krav för utlåning, säger Ingela Lindh.
Också på den privata sidan är intresset mindre.
– Antalet ombildningar har minskat, men inte beroende på
att affären har blivit sämre. Men många ombildningar är redan
genomförda, och säljviljan är inte lika stor längre. I oroliga tider
är bostäder något av det säkraste man kan satsa på, och fastighetsägarna sitter hellre på sin bostadsfastighet än säljer den, och
när alla gör det så är det svårt att hitta nya investeringar att lägga
pengarna på, säger Urban Blücher på Colliers.

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

Lönesystem

Ekonomisystem
Anläggningsredovisning

Personalsystem

Elektronisk
fakturahantering

Beslutsstöd

Bokslut
Kvalitetsanalys

Webbrapporter
Hogia Fastighetssystem Pro

Skatt
Koncernredovisning

Hogia Cloud
www.hogia.se/fastighetssystem

Ladda ner vår app
Beräkna rätt lokalhyra direkt
i telefonen.

[ Alternativ investering av Nicklas Tollesson ]

Skattelättnader gör
Förtydligade skatteregler gör investeringar
i vindkraftverk mer intressanta för svenska
fastighetsbolag. Samtidigt ökar konkurrensen
från utländskt institutionellt kapital – medan
de svenska institutionerna fortfarande lyser
med sin frånvaro.
I maj klargjorde Högsta Förvaltningsdomstolen att el som produceras i ett eget vindkraftverk under vissa förutsättningar är undantagen energiskatt.
Avgörande för att slippa energiskatten är att producenten inte
yrkesmässigt levererar elkraft, och Högsta Förvaltningsdomstolen
fastslog att fastighetsägare som låter elen ingå ospecificerad i hyran
inte anses göra detta.
Domstolens besked gick emot ett förhandsbesked som Skatte-
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rättsnämnden lämnade i juni 2011, där fastighetsägare ansågs leverera elkraft yrkesmässigt oavsett om den ingick i hyran eller inte.
– Tidigare var det oklart vad som gällde. Nu när vi vet att fastighetsägare kan undantas energiskatten, som ligger på 29 öre per kilowattimme, har intresset från fastighetsägare ökat avsevärt, säger
Omid Ashrafi, ansvarig för vindkraftsaffärer på Newsec.
– Vi jobbar just nu med fem mandat, värda runt tre miljarder
kronor. Det är flera stora fastighetsbolag som är intresserade, både
börsbolag och andra.
wallenstam är det svenska fastighetsbolag som har kommit
längst med egenproducerad energi. Bolaget äger nu 41 vindkraftverk och tre vattenkraftverk med en sammanlagd installerad effekt
på 81 megawatt. Även Balder, Stena Fastigheter och Huge – som
köpte i somras – äger egna verk.
Fastighetsbolagen ser framför allt tre fördelar med att investera
i egna verk:

Bild: Newsec

SER öKAT INTRESSE. Omid
Ashrafi, ansvarig för vindkraftsaffärer
på Newsec menar att de förtydligade skattereglerna leder till ett
större intresse från fastighetsbolag.
”Vi jobbar just nu med fem mandat,
värda runt tre miljarder kronor. Det
är flera stora fastighetsbolag som är
intresserade, både börsbolag och
andra”, säger han.

vindkraft mer intressant
• kostnadskontrollen man får genom att stå vid sidan av
elmarknaden.
• miljömässig image – man bidrar till utbyggnaden av förnybar
el och nyttjar verkligt grön el i sin verksamhet
• skattefördelar. Möjligheten att slippa energiskatt. Man får
också ett avskrivningsunderlag då vindkraftsverk redovisas som
maskininventarier som skrivs av på fem år.
– Investeringen har likheter med en fastighetsinvestering, och
kan vara en bra komplettering, eftersom vindkraft inte korrelerar
med BNP på samma sätt som lokalhyror. Det finns i princip inte
heller någon efterfrågerisk på el. Avkastningen på en driftsatt park
ligger i dag på cirka åtta procent, obelånat.
– Det som fortsätter att vara utmanande för all kraftproduktion
är de för närvarande låga elpriserna.
De flesta vindkraftsparkerna ägs av elbolag, finansiella investerare och en del av egenanvändare. En grupp som är på väg in på
den svenska marknaden – som på senare tid har varit trög beroende

på finansieringsproblematik och låga elpriser – är utländska institutioner
– Det är en trend som har kommit det senaste året, främst tyskt
och franskt pensionskapital. Avkastningen ligger ungefär två procentenheter högre i Sverige, och Norden ses både som en tillväxtmarknad och som ett mer stabilt alternativ än södra Europa. Sverige har också andra fördelar, dels rent vädermässiga – det blåser
mer hos oss – och dessutom är det svårare att få till lika storskaliga
projekt hos dem.
Däremot suktar inte de svenska institutionerna efter vindkraftsinvesteringar.
– Nej, de verkar inte vara redo än. Ett problem är att man inte
riktigt vet vad man ska klassificera vindkraftverk som, det är inte
fastigheter och det är inte ett noterat innehav. Det hamnar i någon
liten femprocentig allokeringsklass för private equity och där får
det inte plats. De internationella institutionerna ser vindkraft som
en investering i infrastruktur.
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[ Sveriges Snyggaste Kontor av Therese Aronsson ]
Bilder: Niclas Liedberg

ny chans. Förra året vann spelföretaget Dice. I år kan ditt kontor bli Sveriges snyggaste kontor.

”Sveriges Snyggaste
blir

Succén Sveriges Snyggaste Kontor är tillbaka. Och ditt kontor kan vinna.
– Det betyder mycket för personalen att ha Sveriges snyggaste kontor,
säger Rolf Andersson, Lokalnytts vd och grundare.
Förra året vann spelföretaget Dice. I år kan ditt
kontor bli Sveriges snyggaste kontor. Fastighetssveriges syster
magasin Lokalnytts succétävling från förra året drar igång
igen och nu kan du gå in och
nominera ditt kontor på www.
sverigessnyggastekontor.se.
– Det är en rolig grej för personalen
och företaget, det är teambildande. Att kunna
säga att man har Sveriges snyggaste kontor gör medarbetarna stolta. Det är också ett sätt för företaget att
marknadsföra sig och göra bra rekryte-
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ringar. Jag hoppas att det nomineras väldigt många snygga kontor.
Var ni med förra året utan att vinna kanske ni vinner i år, säger
Rolf Andersson, vd på Lokalnytt.
Från och med 17 september kan du rösta på ditt favoritkontor.
Bland de kontor som fått flest röster kommer en jury att välja ut
en vinnare, efter att ha v arit runt och tittat på dem. Juryn består
av personer väl insatta i fastighetsbranschen och ordförande är
stjärnarkitekten Gert Wingårdh.
Vinnaren kommer att utses den 22 november på Berns Salonger. Priset är ett värdefullt konstverk av en känd konstnär. Nytt
för i år är att ett andra- och tredjepris delas ut, och att även fastig
hetsägarna prisas.
– Fastighetsägaren har stor betydelse för att man ska kunna
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Att kunna säga
att man har Sveriges
snyggaste kontor gör
medarbetarna stolta.

JuRY. Ordförande i
juryn är stjärnarkitekten Gert Wingårdh.

Kontor
ännu bättre”

SVERIGES SNYGGASTE KONTOR 2012
• Nominering: 13 augusti – 16 september.
• Omröstning: 17 september – 21 oktober.
• Prisutdelning och seminarium: 22 november.
• Läs mer och nominera på: www.sverigessnyggastekontor.se

skapa ett snyggt kontor, konstaterar Rolf Andersson.
I samband med prisutdelningen kommer det att hållas ett seminarium, med Tilde de Paula som moderator, som tar upp olika
aspekter kring snygga kontor. Bland annat kommer paneldiskussioner att hållas med nyckelpersoner inom branschen.
Att vara med på seminariet kostar 995 kronor och då ingår en
tvårätters lunch.
Vad har du för förväntningar?
– Tävlingen kommer att bli ännu bättre än förra året. Vi siktar på
ett fullsatt Berns, tar fram ett spännande seminarium och hoppas
på många nomineringar. Mer än så kan jag inte avslöja än, säger
Rolf Andersson.

MOdERATOR. Tilde de
Paula kommer att guida
dig genom seminariet
om nutidens och framtidens kontor.
BILD: ANDREAS LUNDBERG

[ Expo Real 2012 av Eddie Ekberg ]

Branschen om årets
Bild: Niclas Liedberg

I början av oktober möts cirka   personer
från hela världen på fastighetsmässan Expo
Real i München – många svenskar åker dit
och vi har frågat några av dem varför de åker
dit och vad de tror om årets mässa.

Antal Expo Real: Fem.
Varför är du på Expo Real?
– För att träffa befintliga klienter och nya kontakter,
och känna av vart marknaden rör sig.

Bild: Advokatfirman Lindahl

JöRGEN SANdQuIST,
AdVOK ATFIRMAN LINdAHL

Hur tror du att stämningen blir på årets mässa?
– Som vanligt uppsluppen på de events som anordnas utanför
mässhallarna. I övrigt avvaktande med hänsyn till det allmänna
ekonomiska läget.

ANdREAS ENESK JöLd, NORdIER

Varför åker du till Expo Real?
– Jag tycker att Expo Real erbjuder en arena där
man mycket effektivt kan följa upp och hålla
kontakten med våra samarbetspartners och
utländska kunder.

Jag tror
och hoppas att
det blir lika bra
som tidigare.

Hur tror du att årets mässa blir?
– Jag tror och hoppas att det blir lika bra som
tidigare och att vi kan få med oss några spännande projekt att jobba med
under hösten.

62

fastighetssverige #3/2012

MIK AEL HOLMSTRöM, NAI SVEFA
Antal Expo Real: Fyra.
Varför är du på Expo Real?
– För att knyta nya kontakter med internationella
investerare som har intresse av svensk fastighetsmarknad samt träffa kunder tillsammans med mina
kollegor inom NAI Global.
Vad ser du fram emot på årets Expo Real?
– Förutom att få möjlighet att visa på investeringsförslag som passar
internationella aktörer så förväntar jag mig nya kundkontakter med
investerare som ser Sverige och fastighetsmarknaden här som en
intressant och säker marknad för fastighetsinvesteringar.

Bild: NAI Svefa

Antal Expo Real: Fem.

Expo Real

Letar du
investeringsmöjligheter?

Bild: NCC

Bakom ett framgångsrikt fastighetsägande finns
alltid en noggrann analys. Bakom en genomförbar
detaljplan finns alltid en förståelse för samhällsutvecklingen.
Stat, kommuner och landsting förfogar över ett
enormt fastighetskapital i form av bostäder och verksamhetsdrivande fastigheter för framtida utveckling.
Till följd av förändrade villkor eller ett behov av att
investera i annan verksamhet avyttras nu delar av
dessa tillgångar, en utveckling som förväntas accelerera under de närmaste åren.

Våra rapporter ger vägledning

MARIE BucHT, Ncc
Antal Expo Real: Fyra.
Varför är du på Expo Real?
– För att möta investerarna, både
internationella och svenska, samt
nätverka och uppdatera mig med
övriga aktiva i branschen. Jag ser även
fram emot intressanta seminarier i olika
frågeställningar.

Expo Real
kan väl kännas
lite mer ordnad
och eﬀektiv.

Våra fastighetsrapporter ”Svensk Fastighetsmarknad”,
som vi har gett ut sedan 2009, har legat till grund för
många nya affärsmöjligheter och kreativa idéer.
Rapporten ”Svensk fastighetsmarknad – Tema
Samhällsfastigheter” släpper vi september 2012. I
den hittar du vägledning för din nästa fastighetsaffär.
Bland annat visar vi på att fastigheter för vård, skola
och omsorg historiskt värderats olika och vad vi tror
om framtiden.

Vilken mässa tycker du är bäst – Expo Real eller Mipim?
– Båda är bra och Expo Real kan väl kännas lite mer ordnad
och effektiv.

Välkommen till en fastighetskonsult som kan hela den svenska fastighetsmarknaden. Vi finns representerade över hela Sverige och arbetar med alla typer av
fastigheter från skog till skyskrapor. Hos oss får du tillgång till all vår spetskompetens och rådgivning inom värdering, transaktioner, uthyrning, fastighetsutveckling, fastighetsbildning mm. Alltid i kombination med vårt sinne för affärer. För det
är sökandet efter affärsmöjligheter som är vår gemensamma drivkraft.

Bild: Newsec

Bild: Messe München GmbH

BERT-OVE JOHANSSON,
NE wSEc
Antal Expo Real: Två.
Varför är du på Expo Real?
– För att diskutera konkreta affärer
och knyta nya kontakter för nya
affärer.
Vad tror du blir fokus på årets
Expo Real?
– Förmodligen finansiering av fastigheter, det känns fortfarande som
den mest angelägna frågan.

Bild: Angermann

Expo Real är alltid en bra
mässa, det blir den säkert i år också.
cHRISTOPHER AF TR AMPE, ANGERMANN
Antal Expo Real: Fem.
Varför är du på Expo Real?
– Det är ett mycket bra tillfälle att träffa tyska investerare och
fastighetsägare och diskutera deras strategi och intresse för
Sverige. Sedan är mässan också en bra möjlighet att uppdatera
sig på trender på de europeiska fastighetsmarknaderna.
Hur tror du att årets mässa blir?
– Expo Real är alltid en bra mässa, det blir den säkert i år också.
Extra intressant i år när det makroekonomiska läget är så
osäkert, det blir säkert många diskussioner kring det och kring
finansieringsmarknaden.

Branschen om årets Expo Real

Bild: CBRE

dANIEL ANdERSSON, cBRE

Bild: Messe München GmbH

Med tanke på hur det ser ut för
många tyska fonder kan jag tänka mig
att det kommer vara något avvaktande.
Antal Expo Real: Åtta.
Varför är du på Expo Real?
– För att skapa nya och förnya gamla kontakter
men även för att träffa CBRE-kollegor från hela
världen. Expo Real är överlägset för organiserade
möten och för att presentera konkreta idéer.
Hur tror du att stämningen blir på årets mässa?
– Med tanke på hur det ser ut för många tyska fonder kan jag
tänka mig att det kommer vara något avvaktande. Dock kommer
det finnas väldigt många intressanta möjligheter att diskutera.

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

Branschen om årets Expo Real
Eﬀekterna av krisen i Sydeuropa
kommer att prägla alla diskussioner.
Bild: Hestia

GuNNAR ISAKSSON, HESTIA
Antal Expo Real: Två.
Varför är du på Expo Real?
– Därför att det där är enkelt att ordna möten med
utländska kunder och kontakter.

Bild: Leimdörfer

Vad tror du blir fokus på årets Expo Real?
– Den allmänna osäkerheten och effekterna av krisen i Sydeuropa
kommer att prägla alla diskussioner.

Bild: DTZ

PATRIK K ALLENVRE T, dTZ
Antal Expo Real: Sju.
THOMAS K äLL, LEIMdöRFER
Antal Expo Real: Fyra.

Förberedelse är
nyckeln till framgång.

Varför är du på Expo Real?
– Det är ett bra tillfälle att dels
presentera aktuella mandat, känna
av temperaturen på den europeiska investerarmarknaden generellt och den
tyska i synnerhet samt att ytterligare fördjupa existerande relationer med
utländska parter.
Hur bör man lägga upp sitt Expo Real-besök?
– Förberedelse är nyckeln till framgång. Se till att boka upp många möten
innan mässan, men lämna även rum i kalendern för spontana samtal.

Varför är du på Expo Real?
– En kombination av att träffa utländska investerare,
säljare, banker och finansiärer. Det är förhållandevis
få svenskar på plats.
Hur bör man lägga upp sitt Expo Real-besök?
– Som alltid på de stora mässsorna; boka upp strategiska
möten, men håll kalendern
öppen för spontanmöten.
Personligen gillar jag knödel
och det finns det gott om i
München!

Personligen gillar jag
knödel och det finns det
gott om i München!
Bild: Messe München GmbH

66

fastighetssverige #3/2012

newsec
property
update
is here.

call us
+46 8 454 40 00
newsec.com

Get your own copy of the latest edition at www.newsec.com/npo

The full service properTy house

[ Bostäder av Eddie Ekberg ]

Det haglar inte direkt tätt mellan miljardsatsning
arna i hyreshusområden i Sverige. Men Rikshem
går mot strömmen och satsar totalt 2,5 miljarder
kronor i stadsdelen Gränby i Uppsala.
– vi ska skapa en helt ny modern stadsdel, säger
Rikshems vice vd och affärsutvecklingschef Ilija
Batljan.

Rikshem

MILJARDSATSAR

Under våren har Rikshem och Uppsala kommun träffat en överenskommelse som i stort går ut på att skapa 2 000 nya lägenheter i det natursköna området Gränby i Uppsala. Av de 2 000
lägenheterna är 1 200 befintliga bostäder som ska genomgå en
omfattande ombyggnation och modernisering. Det handlar om
bland annat nya dörrar, fönster, köksinredning, helkaklade badrum, nyrenoverade trapphus, säkerhetsdörrar, fasader och vatten
och avloppsledningar. Rikshems investering för ombyggnationen
beräknas uppgå till cirka en miljard kronor.

därutöver planerar rikshem för nybyggnation om cirka
800 lägenheter till en investering om cirka 1,5 miljarder kronor.
En spännande idé som Rikshem vill pröva är att dessutom bygga
ett höghus som är tänkt att bli Uppsalas nya landmärke.
– Vi känner att vi hittat en stadsdel som har otroligt fina
grundläggande boendekvaliteter, men som varit bortglömd under
lång tid. Det känns nu otroligt stimulerande att få bidra till att
öka attraktiviteten i området. Ett extra plus blir den nya signalbyggnaden som kommer synas från E 4:an, säger Ilija Batljan.
En bidragande orsak till att Rikshem bestämde sig för att
genomföra miljardsatsningen i Uppsala är att Atrium Ljungberg
gjort en satsning på köpcentrumet Gränby Centrum med totalt
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MILJARdSATSNING. I den bortglömda stadsdelen Gränby i
Uppsala satsar Rikshem 2,5 miljarder kronor på att skapa en ny
modern och miljövänlig stadsdel. Enligt Rikshems vice vd och
affärsutvecklingschef kan projektet vara klart redan inom fem år.

9 000 kvadratmeter ny butiksyta i en nybyggd galleriadel. Gränby
Centrum har nu omvandlats till ett regionalt centrum med, förutom alla butiker, flera serviceinrättningar såsom gym, spa, läkaroch tandläkarmottagning och skönhetssalong.
– Uppdateringen av Gränby Centrum gjorde att tajmingen för
det här projektet blev väldigt bra, tillsammans med det nya centrumet kommer de nya bostäderna att bidra till att göra den här
delen av Uppsala mycket mer attraktiv än vad den är i dag. Man
kan säga att Gränby kommer att gå från att ha varit ett B minusområdet till att bli ett starkt A minus-område, säger Ilija Batljan.
Han poängterar också hur Rikshem som fastighetsägare tar sitt
ansvar i samhällsutvecklingen via det här projektet.
– Det här gör vi inte bara för att tjäna pengar, det här är också
ett samhällsutvecklingsprojekt, säger Ilija Batljan.
för att understödja det resonemanget berättar Ilija Batljan att man kommer att satsa på till exempel läxläsningsstöd och
andra typer av skolstödjande insatser för de barn som behöver
det.
Rikshem och Uppsala kommun har alltså träffat en överenskommelse om att genomföra detta projekt och alla hjul snurrar.
– Planprocessen är i full gång och vi jobbar tillsammans med

Bilder: White
Bild: Bernhard Woll

MIL JARdPROJEK T

i Uppsala
Uppsala kommun för att förverkliga detta. Vi överväger att bjuda
in internationella arkitekter när det handlar om att skapa den 100
meter höga signalbyggnaden, säger Ilija Batljan.
en annan viktig del i projektet är energieffektivisering.
Målet är, säger Ilija Batljan, att skapa en klimatsmart, miljövänlig
naturpärla mitt i Uppsala.
– Vi kommer jobba mycket med att sänka energiförbrukningen
i samband med ombyggnationen, vi hoppas på att kunna komma
upp i 55 procents lägre energiförbrukning. Hela projektet präglas
för övrigt av ett klimatsmart tänkande. Man ska kunna tala om
Gröna Gränby när det här är klart, säger han.
Man kommer titta på olika slags miljöcertifieringar och de
nybyggda lägenheterna ska uppnå nära passivhusstandard.
Om allt går enligt planerna räknar han med att projektet ska
vara klart om mellan tre och fem år. Den delen av projektet som
handlar om att bygga om 1 200 lägenheter hoppas man kunna
starta redan nu i höst.
Enligt Ilija Batljan är miljardsatsningen på lägenheter i Gränby mycket ovanlig.
– Jag skulle vilja säga att det här är i det närmaste unikt i
Europa just nu i rådande finansklimat, säger Ilija Batljan.

• Rikshem och Uppsala kommun samarbetar i projektet där man tillför 800 nya
bostäder i Gränby. Dessutom bygger man
om och moderniserar 1 200 befintliga
lägenheter (bilden).
• Rikshems investering uppgår till cirka ,
miljarder kronor.
• Projektet startas redan nu i höst och beräknas vara klart om mellan tre och fem år.
RIKSHEM
• Rikshem (Dombron) startades  juli .
• Ägs till  procent vardera av Fjärde APfonden och AMF.
• Vd är Jan Erik Höjvall.
• Vice vd och aﬀärsutvecklingschef är Ilija
Batljan.
• Äger cirka  fastigheter med en total yta
om cirka 1,2 miljoner kvadratmeter.
• Fastighetsvärdet uppgår till cirka ,
miljarder kronor (varav cirka 40 procent är
samhällsfastigheter).

Det här är
i det närmaste
unikt i Europa
just nu i rådande finansklimat.
Ilija Batljan,
vice vd
Rikshem.
Bild: Josefin Mirsch
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[ Livets goda av Nicklas Tollesson ]

FEMININT. Namnet Dorsia är enligt Thomas Petersen ”osvenskt,
klassiskt, hemligt och feminint. Det passar oss perfekt”.

En annan
en annan
I det nyöppnade hotellet Dorsia har restau
rangprofilen Thomas Petersen skapat en an
nan värld. Här känns Göteborg år 2012 långt
borta – det här är snarare Paris år 1900.

Göteborgs hotellscen har fått två spektakulära nykomlingar i år.
Petter Stordalens Posthotell som invigdes storslaget i april – och
Dorsia som gjorde på ett helt annat sätt och smög igång verksamheten strax före midsommar.
– Vi gjorde precis tvärtom. Vi litar på att våra gäster blir ambassadörer för verksamheten och sprider sina intryck vidare. Det
är så vi brukar göra, säger Dorsias ägare Thomas Petersen.
Petersens är en känd familj i restaurangbranschen i Göteborg. Thomas farfar Sophus drev restaurang Lorensberg, cirkus
och teater i Lorensbergsparken i början av 1900-talet, och
han lämnade sedan över till sonen Bengt. Andra krogar som
familjen drivit genom åren är Sofus, Villa Belparc, Petersens,
Julien och Figaro. Sedan några år driver familjen – främst
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tid
,
värld

genom Thomas son Magnus – Ritz på Bastionsplatsen.
Intill Ritz, på Trädgårdsgatan, har Dorsia nu öppnats. Utanför entrén hänger ett stort smitt fågelbo (som senare ska fyllas
med tre ägg). Innanför är det spektakulärt, färgstarkt, dekadent
– sammantaget väldigt … mycket. Avancerade sidengardinuppsättningar med avancerade mönster. Exklusiva soffor i eleganta tyger.
Piedestaler och lampor från 1800-talet. Till vänster om entrén en
stor tigerstaty.
– Det handlar om att kunden ska få en totalupplevelse. Basen
i det här är år 1900, sedan har vi en del moderna inslag som stilbrott, en del modern konst och tigern där är ju inte så gammal.
Han heter Uffe förresten, efter en som heter Ulf som tipsade om
att jag skulle köpa honom på auktion.
thomas petersen ligger bakom större delen av inredningen
själv, tillsammans med inredningsarkitekten Johan Hamarin. Allt
är gjort på löpande räkning, av små hantverkare, mestadels lokala.
– Det här är en avtankning av mina livserfarenheter, som vi har
förpackat tillsammans.

Bilder: Therese Aronsson

FINKROG. Restaurangen
har 80 platser, med sköna
soffor och fåtöljer. Här finns
ingen ”dagens” utan bara á la
carte. ”Vi ska inte konkurrera med
Ritz”, säger Thomas Petersen.

uPPLEVELSE. ”Vi kallar det ett lifestyle- eller
boutique-hotell. Gästerna ska få en helhetsupplevelse, säger ägaren Thomas Petersen om Dorsia,
som är inrett som tidigt parisiskt 1900-tal.

Mycket av inredningen har den konstintresserade Thomas Petersen köpt på auktioner, annat är specialbeställt från olika leverantörer. Allt tyg och en hel del möbler kommer från Designers Guild,
sängarna i de 37 hotellrummen (som alla ser olika ut) från Carpe
Diem i Lysekil, glasmosaiken från italienska Sicis, och så vidare.
En som har lämnat många avtryck i Dorsia är den österlenske mästersmeden Bert Johansson. Fågelboet på utsidan är hans
verk, liksom bland annat klätterrosen som slingrar sig runt en av
pelarna innanför entrén.
– Den känner du väl igen? Det är klätterrosen som står utanför
Ritz, till höger om entrén. Jag visade den för Bert och sa att jag
ville ha en likadan i konstsmide …
de flesta av inredningsdetaljerna har sina egna historier.
När Thomas Petersen visar runt nämner han i förbigående att
maskerna som hänger på toaletterna kommer från hans farfars
restaurang. Tavlan Spådamen som Hugo Birger (som egentligen
hette Pettersson) målade 1885 är egentligen inte riktigt färdig,
Hugo Birger dog innan han hann avsluta den, så hans far signerade tavlan i Hugo Birgers namn. Den spräckliga duken på bordet
i konferensrummet är ett äkta ormskinn. Lampan ovanför baren
är från Bretagne, från en fabrik som tillverkat sådana i 200 år.
I den ”romantiska” delen av restaurangen står en fästmanssoffa
Annons AGL 2012_08.pdf
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från senare delen av 1800-talet (den har tre sittplatser med ryggarna mot varandra, unga par fick på den tiden inte träffas ensamma,
en tredje person måste sitta med). Och så vidare, och så vidare.
Det känns som att du har förverkligat en gammal dröm här?
– Den frågan får jag hela tiden. Men nej, så är det inte. Jag funkar
inte så, jag gör en sak, sedan går jag vidare.
Du har lagt ner väldigt mycket pengar?
– Fråga inte hur mycket, för det vet jag inte. Men gästerna ska få
en upplevelse, när man kommer in här ska man få känslan av att
vara i en annan värld, i en annan tid.
Till nästa säsong ska en uteterrass med ett tillhörande orangeri
vara färdigt. Redan nu finns ett flertal växter på plats, som kamelior, apelsinträd, lagerblad, vindruvor, magnolior, ett fikonträd
och så vidare. På väggen hänger restaurang Sofus gamla logotyp.
– Jag är en sån som sparar på grejer, säger Thomas Petersen.
– I orangeriet ska växterna stå under vintern, på sommaren tar
vi fram dem. Om ett tag ska vi få hit ett stort citronträd, som vi
måste använda kran för att få på plats.
Det ﬁnns knappast något som liknar Dorsia i hela Sverige?
– Nej, det finns nog inte i hela världen.

14.35

Sedan 1994 har AGL varit rådgivare i strategiska finansiella frågor
och löpande samarbetspartner till mer än 125 fastighetsbolag.
Några av dem som valt AGL som samarbetspartner är:

§
GÄSTSKRIBENT: AdVOKATEN HAR ORdET

Bild: Delphi

NAMN: Kristian Pedersen.
ÅLdER: 35 år.
TITEL: Advokat, Partner.
ÅR PÅ AdVOK ATFIRMAN
dELPHI: Sex.
FRITId: Löpning och mat

lagning.

Ny lagstiftning
ökar riskerna i vissa
fastighetsprojekt
offentliga aktörer som gör fastighetsaffärer
med privata företag kan omedvetet bryta
mot EU:s bestämmelser om olagligt stats
stöd. Riskerna med detta kommer inom kort
att öka ytterligare till följd av ett lagförslag
som innebär förbättrade möjligheter för
konkurrerande företag att angripa olagligt
stöd genom att gå till domstol. Men stats
stödsproblem kan ofta undvikas om transak
tionen genomförs på rätt sätt.

EU-rättens bestämmelser om statsstöd innebär att staten, kommuner, landsting och offentliga företag inte får snedvrida konkurrensen genom att ekonomiskt gynna vissa företag framför
andra. Som olagligt stöd räknas inte bara rena betalningar utan
även åtgärder som har samma effekt. Exempel på sådant som kan
utgöra olagligt stöd är borgensåtaganden, ekonomiska garantier,
förmånliga lån och uthyrning eller försäljning av offentlig egendom till underpris.
Ett stort antal fall av olagligt statsstöd har uppmärksammats
på senare tid, och flertalet av dem har rört olika typer av fastighetsprojekt. Som exempel kan nämnas att EU-kommissionen
nyligen ålagt ett företag att återbetala 14,5 miljoner kronor efter
att bolaget förvärvat en fastighet till underpris från Vänersborgs
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FAKTA: ADvoKATFIRMAN DELPHI
Delphi har specialistkunskaper
inom affärsjuridikens alla
kärnområden. En viktig del
är corporateverksamheten
med många transaktioner,

där fastighetstransaktionerna
är en betydande del, samt en
omfattande verksamhet inom
bank, finans och kapital
marknad. På Delphi finns

gedigen kompetens inom
fastighetsrättens alla delar
samt inom entreprenadrätt,
offentlig upphandling, EU och
konkurrensrätt. Delphi är dess

utom profilerad inom juridiken
för högteknologiska områden
som IT, telekommunikation,
immaterialrätt och life science.

FAK TA OM STATSSTöd
AT T TäNK A PÅ VId
FASTIGHE TSTR ANSAK TIONER MELL AN
OFFENTLIGA OcH PRIVATA PARTER:
• Säkerställ att transaktionen sker till marknadsvärde
– genom anbudsförfarande eller oberoende värdering.
• Överväg om transaktionen kan genomföras på
ett annat sätt, utan att statsstödsproblematik uppkommer.
• Analysera om det finns möjlighet att genomföra transaktionen som planerat med stöd
av någon undantagsbestämmelse, eller
genom anmälan till Europeiska
kommissionen.

kommun, att Högsta förvaltningsdomstolen upphävt Karlskrona
kommuns beslut att sälja en fastighet till NCC till ett pris lägre
än vad en annan spekulant bjudit samt att EU-kommissionen nyligen meddelat att den kommer att granska byggandet av Uppsala
Arena och finansieringen av Västerås flygplats.
Hittills har det varit svårt för företag som berörs negativt av att
en konkurrent får stöd att stoppa stödet, och det har inte heller
funnits tydliga regler om återbetalning av olagligt stöd. Men ett
nytt lagförslag innebär bättre möjligheter för drabbade företag att
angripa olagligt stöd genom att gå till domstol. En konsekvens av
förslaget är också att risken ökar i transaktioner mellan offentliga
och privata parter.

Lagförslaget i korthet

lagförslaget innehåller fyra olika åtgärder som företag
som berörs negativt av ett olagligt stöd kan väcka talan om i domstol (se Olagligt statsstöd SOU 2011:69):
• förbud mot att genomföra olagligt stöd: förbud för stödgivaren (myndigheten) och/eller stödmottagaren (det privata
företaget) att genomföra ett planerat projekt som innebär olagligt statsstöd.
• förpliktande att betala tillbaka olagligt stöd: skyldighet
för stödmottagaren att återbetala olagligt stöd. Denna möjlighet kommer att finnas under tio år från det att stödet beviljades,
och kan därför få stora konsekvenser långt efter att ett projekt
genomförts.

• Bestämmelser om statsstöd finns
i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget), och syftar till
att förhindra att konkurrensförhållandena
inom EU snedvrids genom att medlemsstaterna med offentliga medel gynnar
vissa företag eller viss produktion.
• Med statsstöd avses inte endast stöd som
ges av staten på central nivå, utan även
stöd som ges av kommuner, landsting och
offentligt ägda bolag.
• Inte endast rena betalningar, utan även
andra typer av ekonomiska förmåner, kan
utgöra statsstöd.
• En åtgärd som innebär statsstöd får inte
genomföras innan den anmälts till, och
godkänts av, EU-kommissionen.

• fastställelse av skyldighet att återkräva olagligt stöd:
skyldighet för stödgivaren att kräva tillbaka ett olagligt stöd från
stödmottagaren.
• skadestånd för skada som uppkommit genom att olagligt
stöd lämnats: skyldighet för stödgivaren att betala skadestånd till
företag som drabbats negativt av att en konkurrent fått olagligt
stöd.
lagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2013.
Hur bör man då agera i fastighetsprojekt med offentliga och
privata parter?
Brott mot statsstödsreglerna kan bli mycket kostsamma, och
kan innebära att en planerad transaktion går i stöpet. Men problematiken kan oftast undvikas om
projektet planeras och genomförs
Brott mot statspå rätt sätt. Syftet med den planerade affären kan ofta uppnås, även om stödsreglerna kan bli
vägen dit kanske ser annorlunda ut. mycket kostsamma.
Åtgärder som innebär statsstöd
får inte genomföras utan anmälan till, och godkännande från,
EU-kommissionen. Det finns även möjlighet att för säkerhets
skull anmäla ett planerat projekt för att få det godkänt av EUkommissionen. Kommissionen är dock mycket restriktiv med
att tillåta stöd till privata företag. I komplicerade fall kan handläggningen också dra ut på tiden, vilket i sig kan vara nog för
att omöjliggöra en planerad affär. Det är därför oftast bäst att
utforma affären så att det inte kan bli fråga om statsstöd.
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[ Karriär av Eddie Ekberg ]

Hon ska ta Hifab
GILL AR AT T
FOTOGR AFER A
Namn: Jeanette
Saveros.
Ålder: 38 år.
Bor: Mariefred
i Strängnäs kommun, sex mil väster
om Stockholm.
Familj: Man och tre
barn.
Fritidsintressen:
Golf, fotografering
och trädgårdsarbete.
HIFAB…
– verkar
sedan 65 år i byggbranschen.
– leder för närvarande projekt
i ett 20-tal länder.
– omsatte 388
miljoner kronor
år 2011.
– har cirka 350
medarbetare,
men ska bli 1 000
medarbetare inom
tio år.
– är rikstäckande
i Sverige och deltar
i projekt i Afrika,
Asien, Europa och
Mellanöstern.

HAR FÅTT EN uTMANING. Hifabs nya
koncernchef och vd Jeanette Saveros har
alltid gillat utmaningar. Och en rejäl sådan
har hon fått att bita i nu när hon ska leda
bolaget från 350 till 1 000 anställda.
Bilder: Eddie Ekberg

Leif Linde

unni Solbe

Leif Linde har utsetts till StenÅke Karlssons efterträdare som
vd på Riksbyggen. Sten-Åke
Karlsson vad bolagets vd under
sex år och lämnar sin tjänst för
att gå i pension.
Leif Linde har en bakgrund
med ett brett samhällsengagemang, som bland annat
generaldirektör i ungdomsstyrelsen samt som chef för Arbetarnas bildningsförbund,
ABF.
Han tillträder sin befattning den 1 december.

Unni Solbe tillträder den
1 december tjänsten som vd
för Stena Fastigheter i Malmö.
Hon är i dag regiondirektör för
Akademiska Hus Syd.
Hon har tidigare varit affärsområdeschef på HSB Malmö
och fastighetschef på MKB.
– Jag ser fram emot att få
vara delaktig i den fortsatta
utvecklingen av Stena Fastigheter Malmös värdefulla
bestånd tillsammans med mina nya medarbetare, säger
Unni Sollbe.

Vd på Riksbyggen

Vd för Savills förvaltningsverksamhet

Bild: Savills
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Bild: Akademiska Hus Syd

Bild: Kristian Pohl
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Anders Nyström

Vd för Stena Fastigheter i Malmö

Savills har rekryterat Anders
Nyström som vd för bolagets
förvaltningsverksamhet.
Han har lång erfarenhet av
fastighetsförvaltning från
Gyllenforsen och Newsec Asset
Management. Närmast har han
varit chef för förvaltningen på
Einar Mattsson med ansvar
för såväl egna fastigheter som
externa kunders.
Savills har för närvarande cirka 600 000 kvadratmeter
under förvaltning i Sverige.

till nästa nivå
Inom 5–10 år ska Hifab växa från 350 till 1 000 medarbetare. Samtidigt som
bolaget ska bli betydligt mer välkänt i branschen. Jeanette Saveros är nytillträdd
koncernchef och vd och den som ska hålla i skutans roder under resan.
– Jag är beredd att anta utmaningen, säger hon.
2010 utsågs hon till Årets framtida ledare i fastighetsbranschen. Och nu, bara två år senare, tar Jeanette Saveros över som koncernchef för Hifab med
cirka 350 anställda.
Trots sina, i branschsammanhang, blott 38 år har
hon hunnit med sex år på Björnbergs VVS i Stockholm efter sin ingenjörsexamen 1999. Och sedan sju
år tillbaka är hon knuten till Hifab där hon suttit
i ledningsgruppen de senaste fem åren. Däremellan
har hon hunnit med att vara mammaledig i tre omgångar.

också att vi fortsätter att bygga in stolthet i Hifabsjälen, säger Jeanette Saveros.
Bara hittills i år har man rekryterat cirka 60 personer och cirka 60 till ska rekryteras innan året är
slut. Och Jeanette Saveros är personligen med i de
allra flesta rekryteringsprocesser.
– Att rekrytera är ett hantverk som handlar
mycket om fingertoppskänsla. Jag brukar försöka
Jag vill att
tänka som en kund när jag har en sökande framför
man ska kunna
mig. Om han eller hon har förmågan att förmedla
säga att jag tog
vår vision och inger förtroende så kan det bli bra.
Hifabs plan är att ligga på en organisk tillväxt om
Hifab genom
hon har gått den långa vägen i bolaget och har
cirka 15 procent årligen. Det kan också hända att
den här resan
varit såväl projektledare, avdelningschef som affärsman kompletteringsköper något bolag. Rent organiområdeschef. Och nu ska hon alltså genomföra prosationsmässigt kommer bolaget också att utvecklas.
på ett bra sätt.
jektet ”Hifab till tusen”, alltså att nästan tredubbla
– Samtliga våra nuvarande 17 kontor runt om i
antalet anställda på bolaget, från 350 till 1 000.
Sverige ska bli ett litet Hifab i sig själva med alla
I utmaningen ligger också att göra Hifab mer synligt och välkänt
kompetenser som finns inom koncernen.
i branschen.
– Jag har alltid gillat utmaningar och det här är verkligen en
Vad är ditt mål med det här förändringsarbetet?
rejäl sådan. Jag tänker ta Hifab till en ny nivå. Vi ska bygga varu
– Om några år ska Hifab ha en helt annan position på marknaden
märket mycket mer och synas i flera relevanta sammanhang.
där vi kommer att synas mycket mera utåt. Jag vill att man ska
Företaget med alla medarbetare förväntar sig en förändring och
kunna säga att jag tog Hifab genom den här resan på ett bra sätt.
behöver det, vi har varit för osynliga. Med det här arbetet följer
Och så hoppas jag på att utvecklas för min egen del också.

Anders Kvist

Kristina Englund

Thomas Enmark

Anders Kvist ersätter Johan
Risberg som finanschef och
vice vd i Kungsleden.
Han kommer närmast från
en liknande tjänst på SEB och
ansvarade för bankens kapitalstruktur samt för kapital- och
likviditetsplanering.
Anders Kvist har arbetat på
SEB sedan 2005 och har 30 års
erfarenhet från nordisk bank- och försäkringsverksamhet
samt kapitalförvaltning. Han har en examen från
Handelshögskolan i Stockholm.

Struktur har utsett Kristina
Englund till ny vd. Kristina
kommer närmast från Hifab
och tjänsten som vd för Hifab
International och efterträdde
tillförordnade vd:n Magnus
Melberg nu i augusti.
Englund var på Hifab i fyra
år och innan dess var hon vd
för Thalamus Networks. Hon
har också med sig fem års erfarenhet från Ångpanneföreningen som affärsområdeschef, samt några år inom
IT-konsultbranschen.

John Mattsson har rekryterat
Thomas Enmark som fastighetschef. I rollen ingår bland
annat att driva John Mattsons
nybyggnads- och större underhållsprojekt, en investerings
volym på närmare en miljard de
kommande 10–15 åren.
Han kommer närmast från
en tjänst som fastighetschef
på St Jude Medical. Dessförinnan har han arbetat som
platschef på Saab via Coor Service Management och som
affärsutvecklare på Locum.

Finanschef och vice vd i Kungsleden

Vd på Struktur

Fastighetschef på John Mattson

Bild: Olof Holdar

Bild: Hifab

Bild: SEB
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[ Nätverk av Eddie Ekberg ]

Vill lyfta fram
kvinnorna
i branschen
Hur lyfter man fram fler kvinnor och ser till att få in dessa på
ledande positioner i fastighetsbranschen? Några som har t agit
saken i egna händer är de 35 branschkvinnorna i nätverket Acacia.

”Vill man ha något gjort får man göra det själv”,
– Eftersom ett av syftena med Acacia är att främja
Om en topplyder ett välkänt talesätt. Kanske är det så, och i så
medlemmarnas karriärer är det viktigt att de som
tjänst är vakant så
fall är kvinnorna i branschnätverket Acacia helt
är med i nätverket är väletablerade. Vi har faktiskt
tillsätter man ju ofta
rätt ute. För cirka ett och ett halvt år sedan fick
kunnat se att flera av våra medlemmar klättrat i
nämligen skatteadvokaten Leonie Selting idén att
karriären bara sedan vi startade. Hur mycket det
den med ett namn
skapa nätverket, som snabbt fylldes upp till maxhar att göra specifikt med medlemskapet i Acacia
man känner till, att
gränsen 35 medlemmar.
är förstås svårt att säga, men helt klart är att konNätverkets uttalade syfte är att lyfta fram kvintakterna här är värdefulla. Om en topptjänst är
ha mycket kontaker
nor i fastighetsbranschen och att främja varandras
vakant så tillsätter man ju ofta den med ett namn
skapar
möjligheter.
professionella karriärer, samt i förlängningen bidra
man känner till så att ha mycket kontakter skapar

Leonie Selting
till en positiv utveckling av fastighetsbranschen.
möjligheter, säger advokaten och initiativtagaren
Och det finns gott om värdefulla kontakter i nättill Acacia, Leonie Selting.
verket, bakom ett flertal av namnen på medlemslistan står titeln vd. Där märks bland andra Agneta Jacobsson,
att fastighetsbranschen är mansdominerad är ingen
Ingela Lindh, Marita Loft, Siv Malmgren, Jeanette Saveros och
nyhet. Det räcker att man studerar bolagens ledningsgrupper
Marie Wallhammar.
och styrelser för att få ett tydligt bevis på det. Men samtidigt
Dessutom finns det en hel del kvinnor som är med i ledningsverkar det vara såväl en könsutjämning som föryngring på gång
grupperna på sina bolag.
i korridorerna på fastighetsbolag, konsulter och andra aktörer

Medlemmarna i Acacia
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Christina Gustafsson, vd för IPD Norden
Marie Harder, marknadskoordinator

Anne Areström, godkänd revisor, ägare air

Annika Ekström, fastighetschef Hemfosa

Redovisningsbyrå

Fastigheter

Marita Flodström Hellsten, CFO på

Annika Arnström, skattejurist och partner

Christina Gotting, auktoriserad revisor

Diligentia

Ernst & Young

Gotting Revision

Anna Berfenstam, analysansvarig, Tenzing
Kristina Cedrins, projektledare Hifab

Marie Grenholm, auktoriserad revisor

Agneta Jacobsson, vd för DTZ
Barbro Jansson Stridlund, Tax Direc-

Ernst & Young

tor, KPMG
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Fastigo

Jannice Johansson, affärsområdeschef
inredning Tengbom
Åsa Linder, analyschef Jones Lang Lasalle
Ingela Lindh, vd för AB Stockholmshem
Marita Loft, vd för Storebrand Fastigheter
Anna Lööv, advokat, partner, affärsjuridik,
Kompass Advokat
Siv Malmgren, vd för John Mattson Fastig-

Bild: Eddie Ekberg

vARFÖR ÄR DU
MED I ACACIA?

Ingela Lindh, 52 år.
Vd på Stockholmshem

– Att nätverka är en naturlig del
av yrkeslivet idag. Att kunna ta en
underhandskontakt och bolla en fråga
med någon man känner sedan tidigare
är ovärderligt. Det som är spännande
med Acacia är att det ger en möjlighet
att få dessa kontakter inom branschens hela vidd, inte bara
den egna delen. Inom Acacia finns hela spännvidden från
förvaltning till juridik, från kompetensfrågor till kvalificerade
konsulttjänster med mera.

Vd för Storebrand Fastigheter

Bild: SEB

Marita Loft, 52 år

Bild: Stockholmshem

NäTVERKARE.
Marita F Hellsten,
Marie Harder, Leonie
Selting och Kristina
Cedrins är fyra av
medlemmarna i det
kvinnliga branschnätverket Acacia. De
hoppas att nätverket
ska leda till att fler
kvinnor i fastighetsbranschen väljs in i
ledande positioner.
Man vill också främja
en positiv utveckling av fastighetsbranschen.

– Det är ett nätverk med kvalificerade
deltagare som täcker många områden
inom fastighetsbranschen. Det professionella utbytet är stort och nätverket
har en begränsad storlek vilket medför
att det personliga engagemanget ökar.

Projektledare på Hifab

hets, styrelsemedlem i flera andra bolag
SuSANNE MALMGREN, fastighetschef
Akademiska Hus
ANET TE VON MENTZER, fastighetsdirektör
KLP Fastigheter
Y wONNE NILSEN, fastighetschef team
Stockholm, Newsec Asset Management
JOHANNA OLSSON, advokat, fastighets och

affärsjuridik, Bird & Bird
LOuISE RIcHNAu, senior partner hos
Leimdörfer
MIA RäIKKöNEN, projektledare Fastighets
nytt
JEANET TE SAVEROS, vd Hifab
LEONIE SELTING, advokat, skatterätt, Advokatfirman Leonie Selting

Vd på DTZ i Sverige

– Acacia är ett av branschens nätverk
med en spännande spridning av personer med olika utbildning, erfarenhet
och ålder. Att vara med ger en möjlighet att bredda kontaktnätet, vilket är
värdefullt.

Siv Malmgren, 52 år
Vd för John Mattson

– Jag är kluven till kvinnliga nätverk.
Jag föredrar mångfald i de flesta sammanhang. Men efter lite övertalning
besökte jag ett Acacia-möte och träffade väldigt trevliga, intressanta och
kompetenta tjejer, så det gav mersmak.
Det är värdefullt att få tillfälle att utbyta erfarenheter inom
yrkeslivet och vidga kontaktnätet inom branschen för framtida affärsmöjligheter.

cAMILLA SKOOG, annonschef Fasticon

MARIE wALLHAMMAR, vd för S:t Erik

Kompetens

Markutveckling

BIRGIT TA STENMARK, Folksam, ansvarar för
deras indirekta fastighetsplaceringar
KRISTINA SödERMAN, advokat, partner,
skatt och affärsjuridik, Ahlford Advokatbyrå
cEcILIA uLFHIELM, projektledare Fastig
hetsnytt

K ATARINA wALLIN, partner Evidens
uLLA wERKELL, skattejurist Fastighets

ägarna
LINE ZANdÉN, jurist Fastighetsägarna
ERIK A ÅSLuNd, advokat, partner, fastighets-

och affärsjuridik, Advokatfirman Cederquist

Bild: John Mattson

Varför behövs egentligen Acacia och liknande nätverk?
– Män är av tradition duktiga på att nätverka och i fastighetsbranschen finns det historiskt en väl inarbetad struktur där män
väljer andra män till ledande positioner i de olika företagen.
Vad vi vill göra är att skapa något liknande för kvinnor så att vi
förhoppningsvis i framtiden får se fler duktiga kvinnor på högkvalificerade positioner i branschen, säger medlemmen Kristina
Cedrins som också är projektledare på Hifab.
Initiativtagaren och advokaten Leonie Selting vittnar om hur
medlemskapet i nätverket faktiskt har främjat hennes verksamhet
på ett påtagligt sätt.
– Det har varit oerhört positivt för min verksamhet. Jag har nu
fler skatteuppdrag relaterade till fastigheter, säger hon.

Agneta Jacobsson, 55 år

Bild: Niclas Liedberg

verksamma i fastighetsbranschen. Det är inte minst de nätverk
som skapats på sistone som driver på den utvecklingen. Bland
nätverken kan nämnas, förutom förstås Acacia, Equator, Fastella,
Byggare Berit och Nätverket 100%.

– Acacia har det jag söker hos ett
kvinnligt nätverk. Bredden och balansen av olika kompetenser skapar en
fungerande plattform för affärer, karriär- och kunskapsutveckling. Formen
för nätverket skapar engagemang
hos alla medlemmar och gör att varje tillfälle blir unikt och
inspirerande.

Bild: Eddie Ekberg

Kristina cedrins, 35 år

[ Event av Therese Aronsson ]

Spännande paneldiskussioner, snabba dueller och hög
intressanta deltagare. Så blir innehållet när Business Region
Göteborg tillsammans med Fastighetssverige och Lokalnytt
arrangerar Lokalmarknadsdagen.
– Det tillför en extra spets och krydda till Lokalmarknads
dagen, säger Roger Strömberg, BRG.

Lokalmarknadsdag
Lokalmarknadsdagen har arrangerats årligen, utan avbrott, sedan
1985. Varje gång har det varit fullt hus med i snitt 350 besökare.
– Vårt mål är att attrahera kompetens, investeringar och etableringar till regionen samt skapa en gemensam mötesplats för
näringslivet och dess utveckling i regionen, säger Roger Strömberg, etableringschef på Business Region Göteborg.
I år har Fastighetssverige och systermagasinet Lokalnytt bjudits
in som samarrangörer av Lokalmarknadsdagen. Fastighetssveriges
grundare och vd Rolf Andersson berättar att den stora skillnaden
blir att seminariepunkterna blir kortare i år. Besökarna kan förvänta
sig nya inslag med intressanta paneldiskussioner och snabba dueller.
– Ambitionen är att skapa en riktigt trevlig lokalmarknadsdag
med ny och bra information för alla.
I år har det också satsats på en skicklig moderator. Journalisten
och tv-personligheten Carin Hjulström kommer under dagen att
grilla deltagarna.
– En moderator som är påläst och ställer bra frågor betyder
hur mycket som helst. Carin Hjulström är väldigt kompetent och
viktig för Lokalmarknadsdagen, säger Rolf Andersson.
roger strömberg tycker att det nya samarbetet med Fastighetssverige och Lokalnytt ska bli spännande och ser fram emot
att se resultatet.
– Det tillför en extra spets och krydda till Lokalmarknadsdagen
eftersom de, liksom Business Region Göteborg, har en bred kunskap om fastighets- och lokalmarknaden i Göteborg, säger han.
Partnernas mångåriga erfarenhet inom näringslivsutveckling
och fastighetsbranschen kommer att resultera i ett högintressant
program.
– Vi började med seminarium förra året i samband med vår
tävling Sveriges Snyggaste Kontor. Nu vill vi satsa ytterligare på
den verksamheten, säger Rolf Andersson.
Bland annat kommer besökarna att få lyssna till börs-vd:arna
Hans Wallenstam, Erik Selin och Håkan Hellström, arkitekten
Magnus Månsson och Jones Lang Lasalles vd och chef för capital markets Daniel Gorosch. Dessutom kommer Sibas vd Fabian
Bengtsson att medverka i en paneldiskussion.
Bild: Emma Granberg
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Bild: Business Region Göteborg

Bild: Emma Granberg

Rolf Andersson

Roger Strömberg

med extra krydda
– Personligen tycker jag att programmet är jättebra. Extra glädjande är att vi har med tre börs-vd:ar för stora fastighetsbolag i
Göteborg. Det ska bli väldigt intressant att lyssna på dem, säger
Rolf Andersson.
– Jag ser fram emot många spännande föredragshållare som
pratar om hur vi stärker tillväxten i regionen och beskrivningar
av utvecklingen i Göteborg. Det behövs stora investeringar i bostäder, arbetsplatser och infrastruktur med broar, vägar och kollektivtrafik, säger Roger Strömberg.

BERLIN

HAMBURG
BERLIN

Lokalmarknadsdagen hålls på
Radisson Blu Scandinavia Hotell
den 25 september klockan 08.15–
13.30 och därpå följer en lunch. Anmälan görs på www.lokalmarknadsdagen.se.
– Vi på Fastighetssverige tycker att det
Carin Hjulström
är viktigt att det finns en bra lokalmarknadsdag
och ser fram emot ett långt samarbete med Business Region
Göteborg, säger Rolf Andersson.

8–10 October 2012
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GÄSTSKRIBENT: aktieanalysen
Bild: Penser

Namn: Johan Edberg.
Ålder: 31 år.
Titel: Aktieanalytiker

fastigheter.
År på Penser: Två.
Fritidsintressen: Skär-

gård, skidåkning, mat och vin.

Två köptips på en
osäker marknad
Det har aldrig varit svårare än nu! Ett slitet uttryck, jag skriver det med en god
dos av ironi. Det är alltid svårt. Vore det enkelt att avgöra vilka aktier man ska
köpa och sälja skulle det vara något fel och mitt existensberättigande som
aktieanalytiker skulle dessutom vara förbrukat.
Det gäller sålunda att uppskatta den tvetydiga verkligheten med starka
resultat och samtidigt – en stor ovisshet om framtida fastighetsfinansiering.
Fastighetsaktierna handlas med i genomsnitt 17 procent substansrabatt vilket tyder på en utbredd skepsis. Av något slag.
Fastighetsindex har förvisso inte varit sämre än börsen under
året, tvärtom ligger det i skrivande stund ett par procentenheter
före. Några fastighetsaktier, välskötta bolag med kompetenta ledningar, handlas ändå till 30–40 procent rabatt och med moderata
vinstvärderingar trots exponering mot lågvolatila marknader med
Utvecklingen av OMX Sto ckholm Real Estate (PI)
j ämfört med OMXSPI

OM X S tockholm Real Estate
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små fluktuationer i hyror, vakanser och avkastningskrav. I det mer
”svängiga” Stockholm är inte hyrorna på historiskt utmanande
nivåer och här har vi det långsiktiga stödet av en massiv inflyttning, ”en medelstor svensk stad om året”, ja, ni känner till det där.
Nej, problemet och prissättningen grundar sig sannolikt
i ovissheten om den framtida kostnaden för
externt kapital, delvis drivet av utmanande
Det finns 
kapitalkrav på banksektorn. Alternativa
finansieringslösningar såsom obligationer klart köpvärda
och preferensaktier är fortfarande dyrare än aktier i sektorn.
bankfinansiering och inte ett fullgott alternativ. Finansiering är således en knäckfråga
för stunden och sannolikt även de närmsta åren. Till vilka villkor
kommer fastighetsbolagen att kunna finansiera befintliga port
följer samt framtida projekt och förvärv?
i skrivande stund har merparten av fastighetsbolagens rapporter för det andra kvartalet presenterats och det är inte en
dyster bild som målas upp, tvärtom. Över lag är driftresultat,
även förvaltningsresultat (med finansieringskostnader inräknat),
på historiskt mycket goda nivåer. Vakansgraderna är stabila eller

FAKTA: ERIK PENSER BANKAKTIEBoLAG
Är en privatägd och oberoende bank med
drygt 100 anställda och med huvudkontor i
Stockholm.
Banken erbjuder ett brett urval av finansiella
tjänster till privata och institutionella investerare.

sjunkande, hyresnivåer ökande i omförhandlade kontrakt och den
guidande nettouthyrningen är fortsatt på rätt sida nollstrecket
över lag. Det betyder att bolagen kommer att visa stabila eller
ökande intäkter under 12 - 18 månader även om efterfrågan viker.
Med pressade priser på räntebärande papper framstår aktier
i allmänhet som tämligen attraktivt. Fastighetsaktier värderas
i genomsnitt till drygt 10,5 gånger den förväntade vinsten 2013
och med en implicit yield på närmare sju procent. Till det kan
adderas en uppskattad direktavkastning på drygt fyra procent
i genomsnitt för 2012.
Det finns klart köpvärda aktier i sektorn, bolag med missförstådda möjligheter eller en undervärderad potential, inte sällan
i form av intressanta projekt. Nedan följer två tips:
fabege

balder

Även Balder dras med en kraftig substansrabatt och dessutom
lågt värderade vinster. Så har det varit ett tag och vi har svårt att
förstå anledningen. Bolaget, med en kombination av stabila
bostäder (~50 procent) och med kommersiella cityfastigheter i Stockholm, Göteborg och Malmö, fortsätter
att växa och ökar resultatet i takt med expansionen. Aktien erbjuder en vinsttillväxtexponering
samtidigt som det finns en uppsida med en
minskad rabatt. På köpet får man en engagerad och klok vd/huvudägare med
samma incitament som resterande aktieägare. Riktkursen är
43 kronor.

Aktien har varit ”kall” under en längre tid med en överhängande
risk för ett stort skattetillägg. Nyligen reserverades merparten av
exponeringen och aktien har slagit index sedan dess. Det styrker
vår tes att skattetillägget redan var inprisad och jag tycker att
aktien har straffats orimligt hårt av skatteproblematiken. Bolaget
är uteslutande exponerat mot expansiva delområden i Stockholm,
äger moderna fastigheter, visar framsteg i förvaltningen samt äger
en potent projektportfölj. Bolaget kräver 20 procent avkastning
på investerat kapital i projekten men överträffar nivån i genomförandet. Även om bolaget betalar kvarstående 800
miljoner kronor i skatt handlas aktien till en betydande
rabatt (~25 procent) samtidigt som utsikterna för
fortsatta projektvinster är ljusa. Riktkursen för
aktien är 76 kronor.
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[ Bolag av Nicklas Tollesson ]

SATSAR

på bostäder
”En produkt som ligger i tiden”
Aberdeen har rest nästan en miljard kronor till sin tredje fond, som är
helt inriktad mot bostadsfastigheter i svenska tillväxtorter.
– Investerarna efterfrågade den här produkten, bostäder är en stabil
investering till bra avkastning, säger Göran Bengtsson, chef för Aber
deens svenska fastighetsverksamhet.
Sammanlagt har fonden Aberdeen Residential Sweden i den första stängningen rest 970 miljoner kronor i equity från ett tiotal
institutionella investerare.
– Det har saknats ett alternativ för institutioner i den här
mellanklassen tidigare, investeringar som är mindre än de som
har resulterat i nya bolag som Willhem och Rikshem, men större

FAK TA/ ABERdEEN
Aberdeen förvaltar globalt fastigheter för över 200 miljarder kronor. I Sverige
förvaltar bolaget cirka 300 fastigheter, värda cirka 30 miljarder kronor, genom
egna fastighetsfonder och externa uppdragsgivare.
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än exempelvis Svenska Bostadsfonden som traditionellt har vänt
sig mest mot mindre investerare. Det är ett stort intresse för bostäder, det här är en produkt som ligger i tiden. Vi har haft en bra
hit rate bland investerarna, även om det har tagit längre tid att
komma till avslut än det gjorde för några år sedan, säger Göran
Bengtsson.

Bild: Nicklas Tollesson

FöRSTA BOSTAdSFONdEN. Aberdeen, med vd Göran Bengtsson, har gjort en första stängning av sin
svenska bostadsfond. 970 miljoner kronor har man fått in, mestadels från svenska institutioner.

Fonden, som har en tioårig löptid, tittar initialt efter tänkbara
förvärv på ett 15-tal orter, men när man börjar investera kommer
man sannolikt att fokusera på runt fem orter för att kunna ha en
effektiv förvaltningsorganisation.
– Vi tittar på Stockholms närförorter, Göteborg, Norrköping,
Linköping, Malmö, Helsingborg och så vidare. Tillväxtstäder, regionstäder, universitetstäder. Vi kommer att gå in med låg belåning och köpa till fyra till sex procents direktavkastning.
Hur intresserade är ni av att köpa fastigheter i miljonprogrammet?
– Det krävs stora investeringar i icke-renoverade miljonprogramshus. Man måste ha låga ingångspriser för att klara av de investeringarna med tanke på den låga hyresnivåpotential som finns med
de hyresgästerna som finns där i dag. Så det är väldigt osannolikt
att vi köper orenoverade fastigheter från miljonprogrammet. Vi
är inriktade mot högkvalitativa bostadsfastigheter, nybyggda eller
välrenoverade.
Aberdeen sålde i våras av hela sin bostadsportfölj – nio fastigheter i Borås till Apartment Bostad – som en renodling av sin
kommersiella fond.

– Vi ändrade inriktning på den fonden, som nu inriktas mot mer
högavkastande fastigheter - kontor, handel och logistik.
Samtidigt omvandlade Aberdeen fondstrukturen, från en
semiöppen till en stängd struktur.
– Tidigare kunde man löpande ta in nya pengar, men investerarna kunde också begära utträde varje halvår. Semiöppna fonder
fungerar bra i högkonjunktur, men genom svängningarna har vi
insett att en stängd struktur ger den stabilitet som behövs för att
optimera fastigheternas värde. Med alla investerarnas godkännande fastställde vi fondens löptid till sju år från i våras.
Du har varit vd på Aberdeen i ett drygt år nu. Har det varit
som du hade tänkt dig?
– Ja, i stort sett, fast jag har varit positivt överraskad av den bredd,
kompetens och erfarenhet som finns i bolaget. Det har hänt
mycket positivt på Aberdeen, både med våra egna fonder och på
förvaltningssidan, där vi bland annat har förlängt mandatet med
SEB Trygg Liv, som är vår största kund. Det är roligt att arbeta
för ett bolag som är både entreprenörsdrivet och stort globalt – i
våras kom Aberdeen till exempel upp på FTSE-100, listan över
de 100 största bolagen på Londonbörsen.
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GÄSTSKRIBENT: revisorn HAR ORDET
Bild: Håkan Målbäck

Namn: Andreas Adolphsson.
Ålder: 52 år.
Titel: Partner, skattejurist, ansvarig för bransch-

gruppen Real Estate and Construction.
År på Grant Thornton: Började under 2012.
Fritidsintressen: Familj och vänner, ridning
och tennis samt att resa.

Rättsläget har klarnat något angående skattefri försäljning av
fastighet via paketering i aktiebolag. Men det gäller att se upp.
Andreas Adolphsson från Grant Thornton reder ut läget.

Försäljning via paketering
fortfarande möjlig
Det går att sälja ett dotterbolag skattefritt om aktierna är närings
betingade och därmed kapitaltillgångar. Till följd av detta är det
vanligt förekommande att ”paketera” fastigheter i dotterbolag inför en försäljning. I maj 2011 överraskades dock marknaden av ett
förhandsbesked i vilket Skatterättsnämnden ansåg att aktierna i
dotterbolag kunde utgöra lagertillgångar. Notera att vinsten då
blir skattepliktig. Förhandsbeskedet orsakade en osäkerhet på
marknaden och omfattande diskussioner om rättsläget.
Frågan om klassificering av aktier som kapitaltillgångar eller
lagertillgångar handlar något förenklat om
Sammantaget kan
huruvida bedömningen
kan göras fristående
konstateras att försäljning
av fastigheter via paketering utifrån kriterierna för
näringsverksamhet och
i aktiebolag är möjlig.”
omständigheterna i det
enskilda fallet eller om
moderbolaget självt måste bedriva byggnadsrörelse eller handel
med fastigheter för att aktierna i ett fastighetsförvaltande direktägt dotterbolag skall kunna klassificeras som lagertillgångar.
i skrivande stund är frågan om rättsläget har klarnat?
Svaret är ja till viss del, men inte helt. Det har kommit några
avgöranden som gjort att branschen delvis har andats ut, men
som sagt inte helt. Frågan är av stor vikt. Inte minst från ekonomiskt hänseende men i synnerhet från rättssäkerhetssynpunkt.
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Branschen ser naturligtvis paralleller till ett annat förfarande
som pågick under många år och var allmänt känt och som helt
plötsligt blev föremål för retroaktiva processer. Det som åsyftas är
förfarandet med försäljningar av fastigheter paketerade i handels
bolag eller kommanditbolag. Processerna, som ännu pågår, är
många och avser omfattande belopp. Det är självklart att situationer av denna typ inte är önskvärda ur rättssäkerhetssynpunkt.
ett första besked i frågan om klassificering av andelar
i fastighetsförvaltande bolag kom i december 2011. Detta förhandsbesked gällde paketering av en enstaka fastighet. Det var
här i korthet fråga om ett bolag (Z AB) som uppfört ett antal
hus för uthyrning och dessutom även bedrivit tomtrörelse. Bolaget bildade sedan ett helägt dotterbolag (X AB), som inte skulle
bedriva någon egen verksamhet. Detta bolag bildade i sin tur ett
helägt dotterbolag (Y AB). Z AB hade sedan för avsikt att avyttra
en fastighet genom en underprisöverlåtelse till Y AB och en försäljning av bolaget till en bostadsrättsförening. Skatterättsnämnden ansåg att praxis utvisar att det är fråga om en försäljning
av en kapitaltillgång. Skatteverket hade i princip samma uppfattning. Notera dock att Skatterättsnämnden särskilt anger att
omständigheterna i ärendet inte ger anledning till någon annan
bedömning. Förhandsbeskedet är inte överklagat.
Ett andra klargörande kom från Högsta förvaltningsdom
stolen i juni 2012 och gällde i inledningen nämnt förhandsbesked som orsakade osäkerhet på marknaden. Här slog man fast

FAKTA: GRANT THoRNToN SvERIGE
Grant Thornton är Sveriges snabbast
växande revisions och konsult
företag med högst kundnöjdhet i
branschen, för tredje året i rad, enligt
Svenskt Kvalitetsindex 2012. Bolaget

har närmare 1 000 medarbetare och
2 kontor i Sverige och är medlem
inom Grant Thornton International,
med över 31 000 medarbetare i
fler än 1 länder. Grant Thornton

erbjuder tjänster inom revision,
ekonomiservice, skatt och rådgiv
ning, som exempel kan nämnas
affärsrådgivning, Business Risk
Services, Corporate Finance och

CFo services. I branschgruppen Real
Estate and Construction har Grant
Thornton samlat sin specialistkom
petens för bygg och fastighetsrela
terade frågor.

att andelarna även i detta fall ansågs utgöra näringsbetingade andelar. Omständigheterna var i korthet följande: I en fastighetsförvaltande koncern omsattes
under ett normalår ett antal fastigheter. En ofta
använd struktur vid försäljning av fastigheter
var paketering, vilket innebär att den fastighet
som ska säljas först överlåts för skattemässigt
värde till ett dotterbolag, vartefter andelarna i dotterbolaget såldes. 2009 bildas ett dotterbolag. Avsikten
var att detta bolag under 2010 skulle bilda fem dotterbolag. När en fastighet inom koncernen ska säljas
skulle den först komma att överlåtas för underpris till
ett av dessa dotterbolag. Därefter skulle dotterbolaget
säljas till marknadspris. Samtliga dotterbolag skulle
kunna säljas samma år. Inom koncernen finns bolag
som anses bedriva byggnadsrörelse. Vissa fastigheter
från dessa bolag skulle säljas på ovan angivet sätt.
i detta mål bör noteras att Skatteverket tydligt
yrkat på en fristående bedömning av aktierna utifrån
kriterierna för näringsverksamhet. Det går dock inte
att utläsa om Högsta förvaltningsdomstolen tar ställning i den av Skatteverket adresserade frågan. Högsta förvaltningsdomstolen hänvisar enbart till att förhållandena är likartade
med dem som gäller i två särskilt angivna rättsfall. Det bör dock
noteras att frågan om en fristående bedömning utifrån kriterierna för näringsverksamhet inte verkar ha varit föremål för prövning i dessa mål. Högsta förvaltningsdomstolen anger dessutom
särskilt att ”inte heller vad som i övrigt anförts i målet innebär att
aktierna i dotterbolagen ska anses utgöra lagertillgångar”. Frågan
är hur detta skall tolkas.
Sammantaget kan konstateras att försäljning av fastigheter via
paketering i aktiebolag är möjlig. Det gäller i vart fall om omständigheterna är desamma som i de två avgöranden som i korthet refereras ovan. Erfarenhetsmässigt är så ofta fallet. Man bör
dock se upp. Det finns även ett antal mål som avser paketering

PAKETERING. Enligt Andreas Adolphsson på Grant Thornton
har rättsläget klarnat något angående skattefri försäljning av
fastighet via paketering i aktiebolag. Men det finns fortfarande
fallgropar att se upp för.

av fastigheter och försäljning av andelar i ekonomiska föreningar.
Omständigheterna i dessa är mer komplicerade, men med koppling till samma rättsliga problematik som i ovan refererade mål.
Ett av dessa mål avseende andelar i ekonomiska föreningar ligger för prövning i kammarrätten i Göteborg. Möjligtvis kommer målet tas vidare upp till Högsta Förvaltningsdomstolen,
som tidigare vad jag känner till inte meddelat prövningstillstånd
i liknande mål men i ljuset av senare mål kanske det kommer ett
klargörande från Högsta Förvaltningsdomstolen avseende de mer
komplexa fallen som avser andelar i ekonomiska föreningar.
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Boka din annons i
Fastighetssveriges Handels/
Mapic-nummer redan nu!
Nästa nummer av Fastighetssverige kommer, förutom till
alla våra ordinarie mottagare i Sverige, att distribueras ut
med ett antal tusen exemplar under retail-mässan Mapic
i Cannes i mitten av november.
Det här är första gången Fastighetssverige deltar på Mapic
– se till att vara med från början!

Ring Rolf Andersson:
031- 60 43 55
Fastighetssverige #4 (Handel / Mapic) kommer ut i vecka 44, materialstopp är 19 oktober.

