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Det är vårt tredje Mapicnummer i ordningen, det kommer alltså även att distribueras med flera
tusen exemplar på den stora retail-mässan i Cannes i november.
Du missar väl förresten inte seminariet Fastighetsmarknadsdagen
i Stockholm på Grand Hotel den 18 november? Passa på att mingla
med branschens tyngsta nyckelpersoner samtidigt som du får nya
tankar och idéer som hjälper dig att
fatta rätt affärsbeslut i framtiden.
Chefredaktör ⁄⁄ Eddie Ekberg

Visionsbild, utvecklingen av Fredsgatan, etapp 3
På omslaget ⁄⁄ Anders Kupsu
Läs intervjun på sidan 52.

Fastighetssverige

⁄⁄

4 2014

Det är enkelt. Handeln spelar en viktig roll för ett levande och attraktivt city.
Därför satsar vi närmare en miljard kronor för att utveckla våra handelslägen de kommande åren. Ett exempel är den
lyckade utvecklingen av Fredsgatan i Göteborg, med förädlingen av Kompassen som den sista etappen. Kompassens
butiker byggs om så att alla får entré från gatan, allmänna ytor ställs om till butiksyta och arkaderna glasas. Totalt skapas ytterligare 900 kvadratmeter butiksyta med möjligheter till ny och attraktiv shopping.

Trevlig läsning!

Läs om vår handelsportfölj och våra projekt på vasakronan.se/handel
Magasinet får citeras med angivande av källa.
Tillstånd av ansvarig utgivare erfordras för återgivande av artiklar och illustrationer. Magasinet
ansvarar ej för insänt, ej beställt material.
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Makroanalysen
tor Borg // SBAB

KAnSKe BLIR
PoLItIKeR
Namn: Tor Borg.

Spretande utsikter för
den svenska ekonomin

Ålder: 46 år.
Yrke: Chefsekonom, SBAB.
Fritiden: Simmar,
springer, cyklar,
åker skidor och
funderar på att
bli politiker.

i omvärlden går den ekonomiska utvecklingen i viktiga länder i allt större utsträckning i otakt. Vissa delar av den svenska ekonomin går för högvarv medan
andra knappt har styrfart. På många viktiga punkter spretar utsikterna en hel del.
Den amerikanska ekonomin har stärkts avsevärt. Tillväxten
ökar och arbetslösheten är på väg under sex procent. Den amerikanska centralbanken, som varit drivande när det gäller stimulansinsatser efter finanskrisen, har redan påbörjat normaliseringen
av penningpolitiken och marknaden räknar med ett pärlband av
räntehöjningar under 2015. Även i Storbritannien blir ekonomin
starkare och centralbanken är på väg på att dra tillbaka stimulanser. Resten av Europa verkar däremot balansera på gränsen
till deflation och recession. De senaste månaderna har allt fler
makroindikatorer i allt fler europeiska länder vänt nedåt. Den
Europeiska Centralbanken har aviserat drastiska stimulanser. För
första gången sedan början på 1990-talet kan det bli så att räntorna
i USA och Europa går åt olika håll under en tid framöver. Vart går
de svenska räntorna?
Den svenska ekonomin vacklar mellan den amerikanska och
den europeiska vägen. Vårt stora exportberoende – och vår stora
handel med resten av Europa – har medfört att vissa delar av ekonomin stapplat en hel del sedan finanskrisen inleddes för drygt sex
år sedan. Exempelvis är varuexporten fem procent lägre än vad den
var under 2008 och produktionsvolymen i industrin är hela 18 procent lägre. Investeringsnivån har släpat sig tillbaka till ungefär den
nivå den låg på för sex år sedan. Samtidigt har starka offentliga
finanser, sjunkande räntor och en god inkomstutveckling medfört
att de inhemska delarna av ekonomin gått bra, till exempel har
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»Klarar svensk ekonomi fyra
år av politisk handlingsförlamning?«

räntor att driva fram bubblor på tillgångsmarknaderna?

omsättningen i detaljhandeln ökat med 16 procent. Men hur länge
kan den exportberoende svenska ekonomin fortsätta växa utan att
efterfrågan från omvärlden tar fart?

Hushållen har gynnats av stigande sysselsättning,
högre realinkomster, sjunkande räntor och stigande bostadspriser. Paradoxalt nog har de ökat både sitt sparande och sin skuldsättning i snabb takt. Svenska hushåll
kan stoltsera med att ligga högt upp i Europaligan både
vad gäller spar- och skuldkvot. En effekt av detta är att
känsligheten mot förändringar på finansmarknaderna
ökat. Hur reagerar hushållen om vi skulle få en snabb
ränteuppgång kombinerad med ett fall i aktiekurser och
bostadspriser?

Även på andra plan spretar utvecklingen. Antalet sysselsatta
i Sverige har ökat med drygt fyra procent sedan 2008 – vilket är
mycket jämfört med de flesta andra länder – men arbetslösheten
ligger kring åtta procent, 1,5 procentenheter högre än 2008. De
stora penningpolitiska stimulanserna från Riksbanken och andra
centralbanker har drivit ned priset på pengar till rekordlåga nivåer.
Ekonomisk teori och sunt förnuft säger att när priset på pengar
sjunker så stiger priset på något annat. Förhoppningen har varit
att varu- och tjänstepriser och även löner skulle stiga lite snabbare.
Så har inte skett, snarare har de ökat allt långsammare. I stället
har stimulanserna drivit på tillgångsmarknaderna, både börsen och
bostadsmarknaderna har satt nya prisrekord. Kommer fortsatt låga

Även de politiska utsikterna spretar. Mycket av de
senaste 20 årens gynnsamma ekonomiska utveckling
vilar på att politikerna byggt ett stabilt ramverk för den
ekonomiska politiken, som inneburit att både inflation och
budgetunderskott hållits i schack. Valresultatet innebär att
vi får en mycket svag minoritetsregering med begränsade möjligheter. Det lär knappast komma någon reformflod framöver. I sig
behöver detta inte vara negativt. Risken är dock att vi successivt
får se det ekonomipolitiska ramverket urholkas. Och hur går det
om vi kommer in i någon slags kris som kanske kräver impopulära
beslut? Klarar svensk ekonomi fyra år av politisk handlingsförlamning?

BiLD: SBAB
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Bild: Niclas liedberg/pixprovider

Branschreaktioner på
bild: pixprovider

Anette Frumerie
Vd, Besqab

› Vad tror du utgången i riksdagsvalet får för
effekter för aktörerna på fastighetsmarknaden?
– För fastighetsbranschen innebär riksdagsvalet en delvis ny politisk terräng att navigera
i. Vi kan förvänta oss att vissa frågor, som hyresrättsbyggande, ges
högre politisk prioritet. Samtidigt kommer troligtvis många av den
förra regeringens reformer på bygg- och fastighetsområdet att bestå. En viss osäkerhet ligger i hur en svag minoritetsregering kommer att hantera de utredningar som fortfarande pågår, exempelvis
om överklagandemöjligheter eller regionplanering.
› Vad tror du utgången i riksdagsvalet får för effekter på fastig
hetsmarknaden?
– Politisk osäkerhet är naturligtvis aldrig bra för marknaderna.
På så vis är det oklara parlamentariska läget i riksdagen – och även
i många kommuner – bekymmersamt på kort sikt. När väl de första
veckornas osäkerhet har lagt sig och vi har en ny regering på plats lär
inte riksdagsvalet få någon bestående effekt på fastighetsmarknaden.
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› Vad tror du utgången i riksdagsvalet får för effekter på
bostadsbyggandet?
– Bostadsbyggandet fanns med på dagordningen under val
rörelsen på ett sätt som den inte har gjort tidigare. Ett ökat
bostadsbyggande är prioriterat tvärs över den politiska skalan
vilket är glädjande, det bäddar för en mer långsiktig och stabil
bostadspolitik.
– Det finns också öppningar från både vänster och höger att
vidta åtgärder för att minska hushållens belåningsgrad, så reformer i någon form är att vänta. Eventuellt kan en S-ledd regering
komma att vidta åtgärder för att särskilt prioritera byggandet av

»För fastighetsbranschen
innebär riksdagsvalet en
delvis ny politisk terräng
att navigera i.«

fler hyresrätter och göra villkoren för ägda och hyrda bostäder mer
likvärdiga.
› Vad tror du utgången i riksdagsvalet får för effekter avseende
internationella investeringar till den svenska fastighetsmarkna
den?
– Eventuellt avvaktar vissa investerare utvecklingen innan en
ny regering är på plats. Men när det politiska läget klarnat och
det är ”business as usual” även inom politiken så lär internationella
investerare även i fortsättingen se Sveriges goda tillväxtmöjligheter.
Det är bara om det oklara parlamentariska läget skulle resultera i
en regeringskris som internationella investeringar skulle bli mer
påverkade, men det scenariot tror jag de flesta politiker vill undvika
att Sverige hamnar i.
› Vad tror du utfallet i valet innebär i övrigt?
– Jag skulle vilja passa på att betona att det inte bara är riksdagsvalet som har påverkan på fastighets- och bostadsbranschen.
Våra utvecklingsprojekt påverkas också av valutgången på kommunal nivå, då kommunerna har planmonopolet. Därför är det
minst lika viktigt att vi har förståelse för hur valet påverkat styret i
de kommuner där vi verkar och vad det får för konsekvenser för de
enskilda projekten.
– Slutligen vill jag framhålla att fundamenta är bra för
bostadsmarknaden i Stockholm och Uppsala, jag har en stark
framtidstro på branschen och gläds åt att frågorna hamnat högt
på den p
 olitiska agendan – det behövs för en god samhällsutveckling.

bild: riksbyggen

Höstens valresultat ritar om den politiska kartan på många håll i landet.
Men vad innebär det för branschen, fastighetsmarknaden och bostadsbyggandet?
Här är fyra branschföreträdares reaktioner. Text: Eddie Ekberg

utfallet i riksdagsvalet
Leif Linde
Vd, Riksbyggen

› Vad tror du utgången i riksdagsvalet får för
effekter för aktörerna på fastighetsmarknaden?
– Troligen ingen – om man inte får för sig
att plocka upp förslagen från Företagsbeskattningskommittén. Det skulle kunna betyda ett dråpslag för branschen och nyproduktionen i synnerhet om avdragsrätten kvittades
mot lägre bolagsskatt.
› Vad tror du utgången i riksdagsvalet får för effekter på fastig
hetsmarknaden?
– Ingen större betydelse. Marknaden påverkas nog mer av
konjunkturläget och ränteutvecklingen, som i sin tur påverkas av
många andra saker än riksdagsmajoriteten i Sverige.
› Vad tror du utgången i riksdagsvalet får för effekter på
bostadsbyggandet?
– Då samtliga riksdagspartier i valrörelsen uttryckte sig positivt
om ökat bostadsbyggande så har vi gott hopp om att våra folkvalda
ska fatta beslut som motverkar dagens bostadsbrist. Förslag för att
stimulera ökad nyproduktion av små lägenheter i hyresrätt fanns
med i valrörelsen hos de partier som ser ut att bli den nya regeringen, vilket naturligtvis är bra. Ökade investeringar i infrastruktur,
till exempel tunnelbanan i Stockholm och liknande är självklart
också positivt.
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»Möjligen kan internationella
investerare påverkas
av den osäkra parlamentariska situationen.«
› Vad tror du utgången i riksdagsvalet får för effekter avseende
internationella investeringar till den svenska fastighetsmarkna
den?
– Möjligen kan internationella investerare påverkas av den
osäkra parlamentariska situationen om det blir en regering med
svårigheter att få igenom beslut. Det skulle då till viss del kunna
hämma ekonomiska investeringar.
› Vad tror du utfallet i valet innebär i övrigt?
– Det viktigaste för bygg- och bostadssektorn är ett tydligt mål
för bostadsproduktion, en bostadsminister med vilja och ambitioner – och breda, blocköverskridande uppgörelser som ger långsiktigt goda villkor för ökat byggande.
BiLD: TOBiAS BJÖRKGREN
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Chefekonom, Fastighetsägarna

› Vad tror du utgången i riksdagsvalet får för
effekter för aktörerna på fastighetsmarknaden?
– I dagsläget ser effekterna ut att bli små.
Valrörelsen gav ingen tydlig vägledning för
branschen. Vi vet att både allianspartierna och de rödgröna vill
bygga bostäder. Hur produktionen ska öka från nuvarande nivåer
är dock oklart. De olika förslag som hittills kastats fram räcker inte
långt och tyvärr vågar ingen tala klarspråk när det gäller viktiga
frågor som hyresregleringen. Annars oroas branschen mest av
Företagsskattekommitténs förslag om kraftigt försämrade ränteavdragsmöjligheter. Om det blir verklighet kommer byggandet av
allt från bostäder till kontor och butiker att minska kraftigt. Det är
bara att hålla tummarna för att förslaget inte går igenom.

4 2014

› Vad tror du att utgången i riksdagsvalet får för effekter på
fastighetsmarknaden?
– När det gäller transaktionsmarknaden bedömer jag att
utgången av valet får små effekter. Den svaga regeringen kan
möjligen leda till marginellt högre räntor. Men vi är ju vana vid
minoritetsregeringar och det finanspolitiska regelverket skapar
stabilitet. Om S och MP inte får igenom sin budget står vi dock
inför ett nytt läge. Risken för ett nyval ökar och då lär internationella investerare dra öronen åt sig med högre räntor och minskat
intresse för svenska fastigheter som följd.
– På lite längre sikt är det nog ändå Företagsskattekommittén
som utgör den största risken. Går förslaget igenom kommer förutsättningarna att försämras rejält för hela branschen och det kommer
naturligtvis att återspeglas i ett minskat intresse från investerarna.

»Så länge politikerna
blundar för hyresregleringens
effekter lär vi inte få någon
byggboom av hyresrätter.«
› Vad tror du utgången i riksdagsvalet får för effekter på
bostadsbyggandet?
– Politiker på båda sidor blockgränsen har försökt övertrumfa
varandra när det gäller löften om hur många bostäder som ska byggas. Men nu är det som bekant inte politiker som bygger bostäder.
Däremot kan de skapa förutsättningar genom skarpa förslag. Några
sådana såg vi inte i valrörelsen. De rödgrönas löften om byggsubventioner kommer inte att lösa några problem. Dels är de för små
för att ha någon reell påverkan, dels brukar subventioner bara leda
till felaktiga investeringar. Så länge politikerna blundar för hyresregleringens effekter lär vi inte få någon byggboom av hyresrätter.
› Vad tror du om utgången i riksdagsvalet får för effekter avseende
internationella investeringar till den svenska fastighetsmarknaden?
– De flesta som investerar räknar nog med att Sverige kommer
att vara ett rimligt politiskt stabilt land även med en svag rödgrön
regering. Men skulle regeringen inte lyckas få igenom sin budget,

Valet // Branschreaktioner

BiLD: NiCLAS LiEDBERG/PixPROViDER

DATSCHA LANSERAR
INFORMATION OM

HYRESGÄSTER
En ny tjänst med information om
kommersiella hyresgäster på den
svenska marknaden.

eller om den genomgående röstas ned i viktiga frågor, finns det en
risk att vi står inför ett nyval. I ett sådant läge lär nog den internationella investeringsströmmen minska.
› Vad tror du utfallet i valet innebär i övrigt?
– En viktig fråga som berör Stockholmsregionens framtida
tillväxt och därmed hela landet, gäller diskussionerna om Förbifart
Stockholm och Bromma flygplats. Miljöpartiet vill skrota planerna
på Förbifarten och lägga ned Bromma flygplats. Stefan Löfven och
Stockholms blivande finansborgarråd, Karin Wanngård, har lovat
att inte förhandla om dessa viktiga frågor. Det återstår att se hur
det blir med det.

Du har mycket att vinna, ta del av
fördelarna du också.

BiLD: PETER BRiNCH

MonICA von SCHMALenSee
Vd, White

› Vad tror du utgången i riksdagsvalet får för
effekter för aktörerna på fastighetsmarknaden?
– Det kommer fortsatt gå bra för branschen
som helhet tack vare de satsningar som sker på

infrastruktur.
› Vad tror du utgången i riksdagsvalet får för effekter för fastig
hetsmarknaden?
– Man kan ana att vi är på väg mot en nedgång likt den vi hade
2008.
› Vad tror du utgången i riksdagsvalet får för effekter för
bostadsbyggandet?
– Säkerställa att det byggs fler hyresrätter och att det kommunala bostadsbolaget får ett ännu större uppdrag. En utmaning för
kommunerna är att se över prismodellen vid försäljning av mark så
att den gynnar mindre aktörer och byggande av hyresrätter.
› Vad tror du utgången i riksdagsvalet får för effekter för inter
nationella investeringar?
– Bra fastigheter i attraktiva lägen med höga miljömål kommer
att bli vinnare även internationellt.
› Vad tror du utfallet i valet innebär i övrigt?
– Min önskan är att om vi ska uppnå en hållbar stad måste synen på en kvartalsekonomi med kort tidshorisont förändras liksom
att politiken förstår vikten av långsiktigt tänkande så att vi får till
stånd djärvare beslut runt framtida investeringar.
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08-507 053 80
info@datscha.com
www.datscha.com

Informations- och analysverktyg
för effektivare fastighetsaffärer

Missat något?

Fastighetsprofil fast
för grovt rattfylleri

LD

BiLD: AMF FASTiGHETER

Stordalen i Stockholms
största hotellaﬀär
2

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

1

JURIDIK Fastighetsprofilen Stig Svedberg, som äger
Tvättbjörnen Förvaltning, greps i augusti för grovt
rattfylleri.
Enligt Sundsvalls tidning hade han 1,92 promille i
blodet. Gränsen för grovt rattfylleri går vid 1,0.
Stig Svedberg berättar i Sundsvalls tidning att
han i augusti fick personliga problem som han
hade svårt att hantera.

– Det var mitt livs största kris. Jag åkte upp till
sjukhuset på kvällen nykter vid 22.30 för att sova,
parkerade, drack öl och somnade sedan. Jag var
inte bara berusad utan i väldigt ostabilt tillstånd,
säger han till Sundsvalls tidning.
Stig Svedberg blev känd för den breda allmänheten då han var med i tv-serien Svenska miljonärer
2011. 2014-09-24

LD

GHETE R
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Tillsammans med Petter Stordalen och Nordic Choice
kommer vi att utveckla ett mer levande kvarter och
dessutom skapa ökad lönsamhet vilket gynnar våra
pensionssparare, säger Mats Hederos, vd för AMF
Fastigheter.
– Vi är stolta att få vara del av det viktigaste stadsutvecklingsprojektet i Stockholms city sedan 60-talet.
Vi har ett mål om att vara nummer ett i de största
skandinaviska städerna. Detta blir två väsentliga brickor

Vi kan fastigheter
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i vår offensiv
Mats Hederos.
i Stockholm,
säger Petter A
Stordalen, ägare till hotellen.
Petter Stordalen.
Avtalet med Nordic Choice
Hotels, omfattar nästan 30 000
kvadratmeter och innebär att en tredjedel av de lediga
hyresytorna i projektet Urban Escape hyrs ut genom en
affär. 2014-09-17

6

D CARneGIe MILjARDKöPeR
I noRRKöPInG

Ni

D:

RIKSHeM KöPeR FöR
HALv MILjARD I StoCKHoLM

TRANSAKTIONER Rikshem köper 43 samhällsfastigheter – främst
vård- och gruppboenden – med total yta om 23 318 kvadratmeter. Majoriteten av fastigheterna ligger inom Stockholms
stad. Förvärvet innehåller också areal om drygt 180 000
kvadratmeter vilket kommer att möjliggöra bostadsbyggande.
Säljare är ett bolag ägt av finansmannen Ulrich John.
Parterna går inte ut med köpeskillingen, men Fastighetssverige uppskattar den till cirka 500 miljoner kronor. 2014-10-01

4

Mounir Tajiou och Håkan Bryngelson bildar det gemensamma
bolaget Exerton.

ytteRLIGARe ett FAStIGHetSBoLAG tILL BöRSen

Stendörren, som skickade sina bostadsfastigheter till börsen via D Carnegie, gör nu en liknande
affär med sina kommersiella fastigheter. Detta
genom ett omvänt förvärv av First North-bolaget
Header Compression Sweden.
Förvärvet av aktierna i Stendörren Fastigheter
sker genom en kvittningsemission om cirka 68,6
miljoner aktier i Header Compression. Efter transaktionen kommer Headers nuvarande aktieägare att
BOLAG

öKAnDe IntenSItet PÅ
FAStIG HetSMARKnADen

BiL
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äga cirka sju procent av Stendörren Fastigheter.
– Vi kommer att genom noteringen och bättre
tillgång till kapitalmarknaden kunna expandera
vår verksamhet inom industrifastigheter väsentligt
snabbare än vad vi kunnat klara av på egen hand.
Det är vår övertygelse att detta kommer att gynna
såväl nya som gamla aktieägare, säger Knut
Pousette, vd för Stendörren och moderbolaget Kvalitena AB. 2014-09-22

www.naisvefa.se

BiLD: CATELLA

AMF Fastigheter offentliggjorde nyligen
det största hotellkontraktet i Stockholms historia. Den
norska hotellkungen Petter A Stordalen, med hotelloperatören Nordic Choice Hotels, har tilldelats uppdraget att utveckla två unika och fristående hotellkoncept
runt Brunkebergstorg i centrala Stockholm. Affären är
en del av AMF Fastigheters satsning Urban Escape
Stockholm.
– Vi fick ett visionärt förslag som vi inte kunde motstå.
UTHYRNING

M
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Det blir hotellkungen Petter A Stordalen och hans Nordic Choice Hotels som ska utveckla två fristående hotellkoncept vid Brunkebergstorg
i lokaler som Swedbank lämnat. Kontraktet omfattar nästan 30 000 kvadratmeter. Här utsikt från det som ska bli ett av hotelltaken.
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TRANSAKTIONER D Carnegie köper 1 900 lägenheter i en
delvis intern affär i Norrköping. Det underliggande fastighetsvärdet uppgår till en miljard kronor. Fastigheterna har
tidigare ingått i det större bestånd som D Carnegie förvärvade i juli i år och Graflunds har därför redan
OLL E SSON
ST
LA
hand om den kamerala förvaltningen.
CK
Säljare är Sörmlandsporten AB, som
ägs till lika delar av Fondex AB och D
Carnegies storägare Kvalitena AB.
– Vi är glada att kunna förvärva ett
väl underhållet bostadsbestånd med
ett utmärkt läge i Norrköping, säger
D Carnegies vd Ulf Nilsson. 2014-10-02
Ulf Nilsson.

BiLDER: ExERTON
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Tajiou och Bryngelson
i gemensam satsning

:A

EW

SVERIGE Ökande riskvilja, bättre tillgång
till finansiering samt lägre vakansrisk
gör att direktavkastningskraven för
fastigheter utanför bästa läge fortsätter
Arvid Lindqvist.
att närma sig primärlägen. God hyresutveckling och låga vakanser driver samtidigt totalavkastningen för fastigheter i bästa läge, enligt
höstens utgåva av Newsec Property Outlook. 2014-09-17

5

BOLAG Granens förre vd Mounir Tajiou har
tillsammans med bland andra Vasakronans förre vd Håkan Bryngelson startat det
nya fastighetsbolaget Exerton. Den första
kapitalanskaffningen är nu stängd och den
första affären är gjord.
Exerton är ett nytt långsiktigt svenskt
fastighetsbolag som har grundats av Mounir Tajiou och Joakim Einarson tillsammans
med Håkan Bryngelson, Sverker Thufvesson och ett begränsat antal svenska
institutioner och professionella investerare.
Exerton kommer att ta in totalt cirka
1,4 miljarder kronor i eget kapital i tre
kapitalanskaffningar, varav den första nu
är stängd.
Exerton har också tillträtt sitt första förvärv, två fullt uthyrda fastigheter i Häggvik,
Sollentuna. 2014-10-02
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Här redovisar vi de
mest lästa nyheterna på
fastighetssverige.se sedan slutet av augusti. Siffrorna anger
nyheternas placeringar i mest lästa-listan. Text: Eddie Ekberg

FeM LäMnAR CAteLLA – GÅR
tILL CuSHMAn & WAKeFIeLD

BOLAG Fem medarbetare på fastighetsrådgivningen på Catella
– bland andra chefen Anders Nordvall – lämnar bolaget.
Samtliga börjar i stället på Cushman & Wakefield. De fem
som lämnar Catella är Anders Nordvall, Thomas
Persson (som var chef för fastighetsrådgivningen före Nordvall), Niklas Zuckerman, Daniel
Anderbring och Erik Dansbo. Anders Nordvall
har utsetts till vd för Cushman Wakefield i Sverige. Nuvarande Sverige-chefen Magnus Lange
kvarstår på sin position året ut. 2014-09-08

Anders Nordvall är en av de fem som har
lämnat Catella för Cushman & Wakefield.
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>> fortsättning

TRANSAKTIONER Cityhold köper en större kontorsfastighet
i Hamburg, den här gången ”Burstah Oﬀices”, omfattande 18 000 kvadratmeter.
Parterna går inte ut med någon köpeskilling, men

Fastighetssverige uppskattar den till cirka 100 miljoner
euro, motsvarande drygt 900 miljoner kronor.
Fastigheten är för tillfället uthyrd till 75 procent och
ska stå inflyttningsklar till våren.

Akelius
köper i Berlin

Affären innebär att Cityholds tyska portfölj nu är
värd cirka 300 miljoner euro, motsvarande drygt 2,7
miljarder kronor. Totalt äger Cityhold nu fastigheter till
ett värde om cirka 900 miljoner euro. 2014-10-07

BiLD: CiTyHOLD

Pål Ahlsén.

TRANSAKTIONER Akelius köper 39 fastigheter med 798
lägenheter i Berlin. Fastigheterna ligger i Berlins innerstad, i
bland annat Mitte, Neukölln, Kreuzberg och Charlottenburg.
Byggåren är mellan 1887 och 1927, priset 13 000 kronor per
kvadratmeter.
i och med förvärvet har Akelius 11 000 lägenheter i Berlin
och 19 500 lägenheter i Tyskland.
– Vår cherry picking fortsätter. Det är sällan en portfölj har
så hög kvalitet att den uppfyller våra höga krav på fastigheternas läge, substans och potential. Men i detta fall stämmer allt.
Vi kommer att uppgradera fastigheterna till First Class, säger
vd Pål Ahlsén. 2014-10-14
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Cityhold storköper i Hamburg

BiLD: AKELiUS
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Lönnbacken köper för
tre miljarder kronor
TRANSAKTIONER Lönnbacken köper samtliga aktier i Roxanne
Fastighetsfond AB och utvidgar ägarkretsen med Kåpan
pensioner försäkringsförening och Stiftelsen för Strategisk
Forskning. Värdet i affären uppgår till cirka tre miljarder kronor.
Roxannes fastighetsbestånd består av 35 fastigheter, med
en total uthyrningsbar area om cirka 243 000 kvadratmeter
på 20 orter i Sverige. Svenska staten är hyresgäst till 90
procent av den uthyrbara arean.

Bland hyresgästerna märks Länsstyrelser, Polisen, Sveriges
Domstolar, Skatteverket, Kriminalvården och Energimyndigheten.
Lönnbackens fastighetsbestånd uppgår
efter förvärvet av Roxanne till 96 fastigheter
med en area om cirka 463 000 kvadratmeter och med ett marknadsvärde om
cirka 6,5 miljarder kronor. 2014-09-25

CBRE rekryterar och startar
nytt verksamhetsområde
14

Niam säljer fastigheter i Sverige
och Finland för cirka 2,8 miljarder kronor. Niam har
under juni och juli 2014 sålt de återstående tillgångarna i Niam Fond iii till Partners Group, en Schweizbaserad kapitalförvaltare. Fastigheterna omfattade

kontors- och butiksfastigheter i Finland och Sverige,
och hade en total uthyrbar yta om cirka 380 000
kvadratmeter. Niam Fond iii var en opportunistisk
fastighetsfond med fokus på investeringar i Norden.
– Försäljningen markerar det sista kapitlet i

fondens framgångsrika livslängd. Vi är
glada över att ha överträffat våra mål och
lyckats leverera en god avkastning till våra
investerare, säger Niams vd Johan Bergman.
2014-09-08
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Niam miljardsäljer i Sverige och Finland
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Cityhold köper Burstah Oﬀices i Hamburg.

Johan Bergman.

KARRIÄR Anders Malmgren, närmast från Steen & Ström, och
Ann-Charlotte Lydén, närmast från Newsec, rekryteras till
CBRE, som samtidigt startar det nya verksamhetsområdet
Retail Property Management.
Anders Malmgren har utsetts till Head of Retail för den
svenska verksamheten och Ann-Charlotte Lydén har utsetts
till Head of Retail Property Management hos CBRE Basale AB.
Anders Malmgren har 25 års erfarenhet av retail och har
sedan 2008 arbetat som leasing manager på Steen & Ström.
Bland annat har han ansvarat för uthyrningen av Emporia i
Malmö.

MeHMet KAPLAn ny
BoStADS MInISteR

Miljöpartiets
Mehmet Kaplan, 43, är
Sveriges nye bostadsminister.
Han har tidigare varit bland annat
presstalesman för
Sveriges muslimska råd
Mehmet
Kaplan.
och ordförande i Sveriges
Unga Muslimer samt dess
sekreterare. Han är sedan 2003 även
ledamot i Miljöpartiets partistyrelse och
blev invald i Riksdagen vid riksdagsvalet
2006. Den 3 oktober 2014 utsågs han till
Sveriges bostads- och stadsutvecklingsminister i regeringen Löfvén. 2014-10-03
SVERIGE

8

7

16

ER
HU B

CentRuMutveCKLInG
I KonKuRS

BOLAG Den svenska retail-konsulten
Centrumutveckling har lämnat in en
konkursansökan till Stockholms tingsrätt.
– Jag har pumpat in mycket pengar
men till slut gick det inte längre, säger
huvudägaren Håkan Karlsson.
Håkan Karlsson beskriver en sjunkande efterfrågan på specialiserade
konsulttjänster – mycket med anledning
av att fastighetsägare i högre grad väljer
insourcing av personal.
– Våra ambitiösa projekt- och personalsatsningar år 2014 har inte gett de
resultat vi räknat med i tid. Vi var möjligen för optimistiska i vår bedömning av
marknadsläget, säger Håkan Karlsson.
2014-08-28

19

StARKASte HeLÅRet
SeDAn FInAnSKRISen

Den svenska transaktionsmarknaden är stark. Om aktiviteten håller i sig också under årets
sista kvartal blir årets transaktionsvolym den högsta sedan finanskrisens
utbrott, enligt JLL Tenzing.
Transaktionsvolymen för det
tredje kvartalet 2014 uppgick till
drygt 31 miljarder kronor enligt JLL
Tenzings bedömning, en minskning
med 15 procent jämfört med kvartalet
före och en ökning med 50 procent
jämfört med samma period 2013.
2014-10-03
TRANSAKTIONER

Ann-Charlotte Lydén har stor
erfarenhet från både butiksetablering
och köpcentrumutveckling. Hon har
bland annat ansvarat för kommersiell utveckling, uthyrning och förvärv
av handelsfastigheter. Närmast
kommer hon från rollen som Head
of Retail and Urban Development
på Newsec. 2014-09-11
Ann-Charlotte Lydén.

BiLD: PixPROViDER
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NYHETER
>> fortsättning

TRANSAKTIONER Victoria Park
köper en portfölj bostadsfastigheter i Eskilstuna för 1,7
miljarder kronor. Säljare är en
familj genom bolaget Fogelvik
Holding.
Förvärvet sker i bolagsform
och är baserat på ett underliggande fastighetsvärde om
1 720 miljoner kronor, motsvarande cirka 7 000 kronor per
kvadratmeter.
– Detta är
A RK
iA P
OR
en viktig
CT
Vi
:
D
och
strategisk
affär
för
Victoria
Park i
Mälardalen.
Peter Strand.
Genom den
här affären tar
vi ett stort steg mot vårt mål att
förvalta 1 000 000 kvadratmeter,
säger Victoria Parks vd Peter
Strand. 2014-08-29
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JM i aﬀär om 815 miljoner
kronor i Stockholm
TRANSAKTIONER JM köper kontorsfastigheten Marievik 15 i Liljeholmen i Stockholm för 815 miljoner kronor. Avsikten är
att omvandla byggnaden till bostäder.

3

Säljare är AMF Fastigheter som
2012 påbörjade det detaljplanearbete
som pågår för utveckling av cirka 500
bostäder samt kommersiella lokaler i

Marievik 15. Tillträde till fastigheten är
under första kvartalet 2015 och köpeskillingen uppgår till 815 miljoner kronor.
2014-10-08

FAStIGHetSPRoFIL teStAMenteRAR FöRMöGenHet tILL StIFteLSe

Per Arwidsson, ägare till Granen
Fastighetsutveckling, startar en stiftelse
som ska arbeta för en bättre stadsmiljö.
Han testamenterar större delen av sitt
livsverk till stiftelsen.
Namnet på stiftelsen blir Birthe och Per
Arwidssons stiftelse, skriver Di.
initialt får stiftelsen en grundplåt på
20 miljoner kronor, men Per Arwidsson
BOLAG

har också upprättat ett testamente, där
större delen av hans förmögenhet tillfaller
stiftelsen vid hans död.
– Det handlar om hundratals miljoner,
men jag vill inte redovisa min förmögenhet här och nu i tidningen. Jag är ju inte
heller så gammal så förhoppningsvis ska
det bli några kronor till, säger Per Arwidsson, 62, till Dagens industri. 2014-10-10

www.naisvefa.se

BiLD: GRANEN

STOCKHOLM Nyligen öppnade
O’Learys i Kista Galleria i Stockholm. Med en restaurang, bowlinghall och gokartbana på totalt
6 000 kvadratmeter, befästs
positionen som världens största
O’Learys.
– Vi strävar efter att erbjuda
ett brett utbud som tilltalar
våra besökare från morgon till
kväll, och då är det viktigt med
en bra mix av shopping, nöje
och service under samma tak.
Nya O’Learys blir ett nöjesMecka som kommer att stärka
besöksupplevelsen i Kista Galleria, säger Magnus Åkesson,
commercial director på Citycon.
2014-10-09

Fastighetssverige

JM köper Marievik 15 av AMF Fastigheter.

11

väRLDenS StöRStA
o’LeARyS öPPnAR
I StoCKHoLM
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We don’t
build
offices.
We build
business
results.

Per Arwidsson.

Vi vill att du och dina medarbetare ska må bra på jobbet. Människor som trivs på sin
arbetsplats presterar bättre, har lägre sjukfrånvaro och genererar ett bättre resultat
för företaget.
Det är utgångspunkten för vårt forskningsbaserade koncept Future Office by NCC ®.
Tillsammans med dig kartlägger vi din organisations behov med utgångspunkt från
faktorer som läge, kommunikationer och ytskiktsmaterial. Med ett modernt,
skräddarsytt kontor – byggt för just er verksamhet – kan ni locka och behålla rätt
kompetens, stärka varumärket och utveckla företaget i rätt riktning.
Kontakta oss för mer information om framtidens kontor.

Besök oss på ncc.se/futureoffice

Foto: Casper Hedberg

L
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vICtoRIA PARK KöPeR
FöR 1,7 MILjARDeR

BiLD: SEARCH
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Advokaten har ordet
Pelle Frisack & Sofia Granlund // Lindahl

Lojalitet – en långsiktig
framgångsfaktor
Enligt advokaterna Pelle Frisack och Sofia Granlund på Lindahl är tillit, hederlighet
och lojalitet framgångsfaktorer som blir allt viktigare att förhålla sig till.
En långsiktig samarbetsrelation bör utmärkas av
ömsesidig nytta. Så länge relationen ger ett mervärde – oavsett
om det handlar om bekräftelse, pengar, kunskap eller makt – så
kommer parterna sträva efter att bibehålla och fördjupa relationen.
Om däremot ena parten upplever sig utnyttjad, exploaterad eller
i värsta fall lurad så spricker relationen och slutar med konflikt
och upplösning. Det borde vara självklart att i sådana relationer
sträva efter maximal gemensam nytta – att åstadkomma win-win
– och att agera lojalt med de gemensamma intressen som relatio-
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nen grundar sig på. Alla vet innerst inne att om man ger får man
tillbaka – det handlar om give and take. Och det man ger får man
tillbaka – gott eller ont.
Ett hinder mot att nå det optimala gemensamma resultatet är
ofta bristen på förtroende för att motparten kommer att agera
lojalt. Den som inte litar på motparten väljer typiskt sett att bara
se till sitt eget bästa. Det optimala resultatet är därför beroende
av ömsesidig tillit och lojalitet. Det åskådliggörs av det klassiska
samarbetsdilemmat ”Fångarnas dilemma”.

En variant av samarbetsdilemmat formulerades redan i
mitten av 1700-talet av Rousseau som med exemplet ”hjortjakten”
ville visa på det kortsiktiga i att inte kalkylera med konsekvenserna
av ett svekfullt agerande och betydelsen av ömsesidig tillit för
optimalt utfall.
Betydelsen av ömsesidig tillit följer också av the Golden Rule som
i sin direkta form stadgar att du ska behandla andra som du vill att
andra ska behandla dig själv. I sin indirekta form föreskriver regeln
att du inte ska behandla andra på ett sätt som du inte vill bli behandlad själv. Levnadsregeln och dess mening kan förklaras utifrån ett
sociologiskt, filosofiskt, psykologiskt och religiöst perspektiv. Många
av historiens stora tänkare och profeter framhåller denna maxim –
etiken om ömsesidighet – som värdeskapande, effektiv och proaktiv.
Om ömsesidig tillit och lojalitet är en universell framgångsfaktor och det moraliskt riktiga kan man fråga sig om man har rätt att

Namn: Pelle
Frisack.

Historiskt sett har förekomsten av ett lojalitetskrav avfärdats
då det ansetts stå i strid med avtalsrättens grundpelare – egenintresset och avtalsfriheten. Pendeln har dock svängt och det är i dag
inte ovanligt att domstolar använder lojalitets- och skälighetsresonemang även i kommersiella avtalstvister. Lojalitetsprincipen har
sin främsta betydelse vid tolkning och utfyllnad av ofullständiga
avtal och kan då sägas fungera som ett moment i en avtalsrättslig
skälighetsprincip. Genom rättspraxis utvecklas därför successivt, om
än långsamt, lojalitetsprincipens innehåll och räckvidd. Med stöd
av lojalitetsprincipen kan domstolen ge handlingsdirektiv till kommersiella aktörer och oacceptabla illojala beteenden kan motverkas.
En kvalificerad gissning är att the Golden Rule därigenom kan få
ett visst genomslag även i rättstillämpningen.

Ålder: 45 år.
Titel: Managing
Partner, Lindahl
Göteborg
På Lindahl
sedan: 1999.
Fritid: Golf, teater och musik.

Träning
och tennis
bild: lindahl

Lojalitet lönar sig. Tillit är en ekonomisk multiplikator och hederlighet och lojalitet är långsiktiga framgångsfaktor. Det menar Pelle Frisack och Sofia
Granlund på Lindahl och exemplifierar med byggbranschens partnering-system.

Två fångar ställs inför var sitt val – vittna mot din kumpan
eller var tyst. Om du vittnar mot din kumpan och han är tyst går
du fri och din kumpan får ta hela straffet som är tio års fängelse.
Om du vittnar mot din kumpan och han också vittnar mot dig får
ni båda två års fängelse. Om ni båda är tysta får var och en av er
sitta i fängelse i sex månader. Den ene fången känner inte till den
andre fångens val.
Om kumpanerna misstror varandra kommer de tillbringa
de närmsta två åren i fängelse och troligen inte samarbeta med
varandra igen. Om den ene fången är illojal och sviker sin kumpan
kommer han ha svårt att finna nya samarbetspartners och dessutom behöva se sig om över axeln varje dag om tio år när kumpanen frisläpps. Om kumpanernas relation präglas av stark tillit och
lojalitet kommer de få dela cell och spela pingis på öppen anstalt i
ett halvår för att sedan fortsätta sitt samarbete.

Spelar
teater
bild: lindahl

»Gäller ett generellt krav på
lojalitet mellan avtalsparter
i den svenska förmögenhetsrätten? Det enkla svaret på
frågan är nej. I vart fall
inte ännu.«

förvänta sig lojalitet från sin motpart i ett kommersiellt avtalsförhållande. Gäller ett generellt krav på lojalitet mellan avtalsparter i
den svenska förmögenhetsrätten? Det enkla svaret på frågan är nej.
I vart fall inte ännu. Det finns inte en allmän vare sig uttalad eller
underförstådd plikt att iaktta eller tillvarata motpartens intressen i alla kommersiella avtalsförhållanden. Att i en kommersiell
avtalstvist åberopa lojalitetsplikten som självständig rättsgrund
är därför vanligtvis fruktlöst. Det betyder inte att lojalitet saknar
betydelse som norm inom avtalsrätten.

Rättsordningens sanktionssystem fungerar framförallt
preventivt. Domstolen eller lagstiftaren kan dock knappast förmå
kommersiella avtalsparter att agera tillitsfullt och lojalt med
varandra. För att det ska ske krävs att avtalsparterna inser att tillit
är en ekonomisk multiplikator och att hederlighet är en långsiktig
framgångsfaktor. Det finns flera exempel på branscher och företag
där denna insikt har resulterat i nya avtalsformer och samverkansmodeller. Partnering inom byggbranschen är en sådan modell,
vars syfte är att främja optimalt gemensamt utfall genom tillit,
samverkan och transparens. Vi kommer i ett senare nummer att
återkomma med en närmare redogörelse för bakgrunden till och
innebörden av partnering.

Namn: Sofia
Granlund.
Ålder: 39 år.
Titel: Advokat/
Senior Associate.
På Lindahl
sedan: 2006.
Fritid: Familj,
vänner, träning
och tennis.

lindahl
Lindahl är en av Sveriges största affärsjuridiska advokatbyråer. Byråns fastighetsgrupp tillhör landets främsta, och består av experter inom samtliga rättsområden,
vilket innebär att Lindahl kan erbjuda affärsjuridisk fullservice till aktörer inom
fastighetsbranschen, från de största transaktionerna till löpande rådgivning i klientens dagliga verksamhet. Med kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala,
Helsingborg och Örebro är fastighetskompetensen aldrig långt borta. Idag har
Lindahl omkring 400 medarbetare varav drygt två tredjedelar är jurister.
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tema:
Handel
Den svenska marknaden för handelsfastigheter står stark och intresset från de utländska investerarna
är stort. Förra hösten trädde till
exempel amerikanska Starwood in
och premiärköpte sju handelsplatser av KF Fastigheter för knappt
fyra miljarder kronor. Och i juni
köpte norska Olav Thon fem svenska köpcentrum från Steen & Ström
för 3,25 miljarder kronor.
Tittar man på var de globala
retailföretagen avser att etablera sig
och expandera återfinns lilla Sverige
på tionde plats.
Den ekonomiska utvecklingen
och diverse prognoser tyder på en
fortsatt stark marknad inom segmentet.
Men det är en marknad i förändring. Helt klart är att den växande
e-handeln kommer att få stor inverkan på befintliga och framtida
shoppingcenter och affärslokaler.
De behöver till exempel designas
för att också hantera elektroniska
affärer.
Häng med på en genomlysning av en av marknadens hetaste
sektorer.
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tema: handel

Åker slalom
Namn: Jan Björk.
Ålder: 49 år.
Familj: Fru och tre barn.
Bor: Villa i Bromma.
Yrke: Vd på Redito.
Karriär i korthet: Utexaminerades
från KTH 1993 och har, bland annat,
sedan dess haft ett flertal ledande
befattningar inom Aberdeen, varit
investeringschef på Alecta och varit
med och startat Alectas och Icas joint
venture-bolag Ancore. 2012 grundade
Jan Björk Redito.

Redito med vd:n Jan Björk i spetsen har köpt retail-fastigheter
för 5,5 miljarder kronor på ett och ett halvt år. Och han ser fortsatt
goda affärsmöjligheter.
– Det finns massor av affärer att göra i den här sektorn, både i
Sverige och övriga Norden. Text & bild: Eddie Ekberg

Bil: BMW och Citroen.
Läser: Fastighetssverige och DI.
Fritid: Koppla av på bryggan på
lantstället. Åka slalom.

Kraftigt ökat intresse
för retail-fastigheter

Ser investeringsmöjligheter. Redito, med Jan Björk som vd, har byggt upp en portfölj med retail-fastigheter om cirka
5,5 miljarder kronor i underliggande värde på ett och ett halvt år. Och Jan Björk menar att det finns gott om affärsmöjligheter
för den som har kunskap om omvärlden och sektorn.
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› Berätta lite om dig själv och din karriär?
– Den röda tråden är transaktioner, som jag
har jobbat med på olika sätt sedan jag utexaminerades från KTH 1993. Jag var transaktionsansvarig på Aberdeen under åtta år, sedan var jag
sex år på Alecta där jag bland annat byggde upp
en asset management-funktion. Därefter kände
jag att jag ville göra något eget så 2011 lämnade
jag Alecta och körde ett eget bolag. 2012 presenterade jag, tillsammans med Patrik Hegbart, idén
att investera i fastigheter med livsmedelsverksamhet för Tredje AP-fonden. De tyckte idén var
bra och vi byggde sedan ett fastighetsbolag med
den inriktningen, nämligen Trophi Fastighets
AB som bildades i november 2012.
› Varför bara fastigheter med livsmedelsverk
samhet?
– Jo, för att vi hade identifierat ett par saker;

dels att det som driver kassaflödet för dessa
fastigheter är människors konsumtion av mat
och den varierar inte från år till år. Däremot ser
vi en långsiktig ökning av matkonsumtionen.
Det innebär alltså en investering med väldigt låg
risk. Och hyreskontrakten är långa och trygga
eftersom en livsmedelshyresgäst, till skillnad mot
till exempel en kontorshyresgäst, inte flyttar hur
som helst. Man vill oftast för allt i världen inte
bryta en gjord etablering. Plus att vi egentligen
bara har fyra hyresgäster, i Sverige – Ica, Coop,
Bergendahls och Axfood – vilket gör kommunikationen med hyresgästen väldigt enkel och
effektiv. Dessutom såg vi att det historiskt sett
var väldigt låga priser i den här sektorn.
› Berätta lite om Redito och er resa så här långt?
– Vi har snittat en affär i månaden ungefär
sedan starten. Vi har köpt 250 fastigheter och har

alla de fyra livsmedelskedjorna som hyresgäster
i Sverige, och de två stora i Finland, S-gruppen
och Kesko.
› Ni gick in i Finland för ett halvår sedan,
varför?
– Det finns flera fördelar med motsvarande
fastigheter i Finland. Direktavkastningen är
högre, räntan är lägre, utbudet är större och
efterfrågan är mindre. De har också äkta triple
net-avtal, alltså att hyresgästen själv står för alla
kostnader, vilket gör att investeringen har låg
risk.
› Hur stora ska ni bli i Finland?
– I dagsläget har vi fastigheter för två
miljarder kronor i Finland och tre och en halv
miljarder kronor i Sverige. Och vi har sagt att vi
inte vill att det finska innehavet ska överstiga det
svenska. Så en del till kan vi ju köpa, särskilt med
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GILLAR AFFäReR. Jan Björk har
jobbat med fastighetstransaktioner i
mer än 20 år. Och det närmaste året
blir det fortsatt fokus på affärer då
man ska fortsätta köpa retail-fastigheter i Redito och inom en snar framtid
kanske även i bostadssektorn.

LÄGE FÖR
SURDEGSBAGERI?
»Men vi har inget absolut mål om hur stora vi ska bli, men
jag hoppas att vi ska fortsätta växa avsevärt både i Sverige
och Finland de närmaste tolv månaderna.«
tanke på att vi ska växa mer i Sverige också. Men
vi har inget absolut mål om hur stora vi ska bli,
men jag hoppas att vi ska fortsätta växa avsevärt
både i Sverige och Finland de närmaste tolv
månaderna.
› Kommer ni att gå in i fler länder?
– Jag tror det, och i så fall blir det i norra
Europa. Vi tittar på flera länder. Men vi kommer
inte att kasta oss in i ett annat land för sakens
skull utan de underliggande faktorerna måste
vara fördelaktiga – risk och avkastning måste
vara bättre än i Sverige, annars är det ju ingen
idé.
› Hur mår marknaden för retailfastigheter i
Sverige?
– Från att de senaste tre åren ha varit en sektor
som man nästan undvikit har vi nu kunnat se ett
ökat intresse från såväl svenska som internationella investerare. Det beror dels på att det finns
mycket kapital där ute som behöver placeras, och

250 FAStIGHeteR
Redito har ett fastighetsbestånd om
250 fastigheter i Sverige och Finland
med en samlad yta av cirka 500 000
kvadratmeter. Fastigheterna är belägna på nästan 200 orter. Fastighetsbeståndet omfattar främst livsmedelsbutiker med ica, Coop, Bergendahls
och Axfood som hyresgäster i Sverige
samt Kesko och S-gruppen i Finland.
Marknadsvärdet på fastigheterna
uppgår till cirka 5,5 miljarder kronor.

dels på att det inte finns så många andra alternativ. Alla vill köpa kontor och bostäder, som också
upplevs som dyrt av många. Och marknaden för
industri- och logistikfastigheter är ganska liten.
Då återstår retail.
› Hur ser konkurrensen om objekt ut?
– Den har varit väldigt svag fram till 2014,
och nu har den ökat något. Det gäller alla typer
av fastigheter inom segmentet. Helt klart är att
det finns massor av affärer att göra i den här
sektorn, både i Sverige och övriga Norden. För
kontor och bostäder kanske du kan räkna med
en avkastning på 4–5 procent, och för retail är
det runt åtta procent, du får alltså dubbelt så hög
direktavkastning.
› Kommer ni någon gång att investera i något
annat än retailfastigheter?
– Jag hoppas att vi kan bygga upp ett bostadsben inom en snar framtid. Och vi kanske
investerar i andra fastigheter inom butikssektorn.

Hur får man till de attraktiva kvarteren? När kan en
deli bära sig - och var?
Gatuplanet gör så mycket för stadsdelen - och vi vet
hur det bäst kan utvecklas.
Vi hjälper fastighetsägare att se till att det finns ett bra
handels- & serviceutbud där det behövs. Vi utvecklar
och hyr ut närcentrum och gatuplanslägen.

www.optimalprogress.se
28

Fastighetssverige

⁄⁄

4 2014

teMA: HAnDeL
BiLD: iSTOCKPHOTO

tRAnSAKtIonSMARKnADen
SveRIGe
TRANSACTION MARKET SWEDEN

MED HÖG KOMPETENS,
GEDIGEN ERFARENHET OCH
PERSONLIGT ENGAGEMANG,
ÄR VI MED OCH BYGGER
FRAMTIDENS SAMHÄLLE.

tRAnSAKtIonSMARKnADen
SveRIGe
TRANSACTION MARKET SWEDEN
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› Vilka regioner i Sverige är mest intressanta att
investera i?
– Generellt utanför storstadsregionerna,
eftersom marknaderna i framför allt Stockholm
och Malmö är överetablerade. I Göteborg ser
situationen något bättre ut. Delar av handeln har
det väldigt besvärligt, och det tillkommer mycket
ny yta den närmaste tiden.
› Vad kan vi lära oss av köpcentrummarkna
derna i Europa?
– Jag tycker ibland att många miljöer på
köpcentrum ute i Europa är bättre än här. Det
gäller även restaurangutbudet. När det gäller
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»Jag tycker ibland
att många miljöer
på köpcentrum ute i
Europa är bättre än
här. Det gäller även
restaurangutbudet.«

mottagande och service har vi också en bit upp
till europeisk nivå.
› Vilken är den bästa retailaffären som ännu
inte gjorts i Sverige?
– Då skulle jag handplocka starka regionala
handelsplatser utanför storstäderna, men det är
viktigt att ha kunskap och studera omvärlden
noga först.
› Hur ser du på att ni är ensam aktör inom det
här segmentet, vill ni ha konkurrenter?
– Vi har absolut inget emot konkurrens, men
det finns ingen samlad portfölj i den här sektorn
förutom vår och Ancores.

BRF LILJEHOLMSBLICK, STOCKHOLM

besqab.se

Nyproduktion av bostäder i attraktiva lägen i storstockholmsområdet och Uppsala,
projektledning med totalansvar för hela byggprocessen på uppdrag av andra fastighetsägare
och utveckling av egna fastigheter med tyngdpunkt på vård- och omsorgsbostäder.

tema: handel

Med 360 000 kvadratmeter handelsyta
placerar sig Atrium Ljungberg överst på vår
lista över de största köpcentrumägarna i
Sverige.
– Det finns stora ambitioner i bolaget och
vi har en stor projektportfölj, säger Mattias
Celinder, affärsområdeschef Handel på Atrium
Ljungberg. Text: Eddie Ekberg
› Atrium Ljungberg toppar nu listan över Sveriges största köp
centrumägare. Vad betyder det att ni är störst?
– Det är förstås alltid roligt att toppa listor och vara störst. Men
det är inte det viktigaste för oss, utan det är att vi är duktiga på att
förvalta de fastigheter vi har.
› Nyligen nyöppnade ni Mobilia i Malmö med en fördubbling
av ytan från 30 000 till 60 000 kvadratmeter. Hur nöjd är du med
det köpcentrumet så här långt?
– Jag är väldigt nöjd med det nya Mobilia, vi har skapat ett nytt
stadskvarter och samtidigt bevarat platsens själ. Och så vann vi
årets stadsbyggnadspris. Mobilia är en långsiktigt bra investering
för oss. Det är ju ingen hemlighet att Malmö är en tuff marknad
och att det finns utmaningar – men jag är övertygad om att det är
en långsiktigt bra investering.
› Hur mycket har ni kvar att hyra ut?
– Går man i Mobilia så ser man ett par vakanta lokaler så det är
inte särskilt mycket kvar.
› Har ni fått ut de hyror ni hade räknat med?
– Vi diskuterar inte hyresnivåer i detalj, men vi är nöjda med de
uppgörelser vi har gjort.
› Ni äger huvudsakligen köpcentrum i Stockholm, Malmö och
Uppsala. Varför inte i Göteborg?
– Vi vill vara stora där vi finns för att skapa större blandade
områden. Att äga enstaka solitärer är inte vår grej, därför behöver
vi vissa möjligheter för att vi ska gå in i en ny ort. Men det finns
inget beslut om att inte gå in i Göteborg, så man ska väl aldrig
säga aldrig.
› Nu är ni störst – ska ni växa ännu mer?
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– Ja det ska vi! Det finns stora ambitioner i bolaget och vi har en
stor projektportfölj på ungefär en miljard kronor per år. Så vi ska
definitivt växa, dels genom projekt men också genom förvärv.
› Kommer ni att finnas på säljsidan under de närmaste åren?
– Vi genomförde stora försäljningar 2006 i samband med fusionen. Men det kanske finns någon enstaka nu också, det brukar det
alltid göra.

Störst.
Atrium
Ljungberg
placerar sig
överst på
vår lista över
de största
köpcentrumägarna
i Sverige.
Enligt affärsområdeschef Mattias Celinder
kommer
bolaget att
växa ännu
mer både
genom egna
projekt och
förvärv.

Topp 5 // Sveriges största köpcentrumägare, 2014 Q3
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Atrium
Ljungberg

Bild: erik lefvander

bild: Christoffer edling

Stora Atrium
Ljungberg ska
bli ännu större

Listan är baserad på uppgifter inhämtade från bolagens hemsidor.
Listan avser uthyrbar handelsyta.
Listan exkluderar big-boxes och
annan renodlad externhandel.
Källa: Newsec

Vd: Ingalill Berglund.
Uthyrbar köpcentrumyta:
360 000 kvm.

KÖPCENTRUM
Ett köpcentrum är ett samlingsnamn för olika typer av handelsfastigheter. Det finns en formell
internationell definition formulerad
av Urban Land Institute (ULI).
”En arkitektoniskt enhetlig grupp
byggnader för detaljhandel och
kommersiell service, som är planerad, utvecklad, ägd och förvaltad
som en enhet. Denna ska gällande
läge, storlek och typ av butiker samt
antal egna parkeringsplatser, vara
dimensionerad och anpassad till
den marknad som den betjänar”
Ett samlingsnamn för nedan
stående typer av handelsfastigheter:
• Citygallerior
• Temacentrum
• Förortscentrum/Stadsdelscentrum
• Kommuncentrum
• Regioncentrum
• Handelsområden/Retail Parks/
Volymhandel

När Atrium Ljungberg bildades 2006, genom en fusion av Ljungberggruppen och
Atrium Fastigheter, skapades ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med fokus på
utveckling och förvaltning av handels- och
kontorsfastigheter. Atrium Ljungberg är i
dag ett av Sveriges största börsnoterade
fastighetsbolag. Portföljen med i huvudsak
handelsfastigheter är spridd över tillväxtorter i Sverige, huvudsakligen i Stockholm,
Malmö och Uppsala. I Stockholm äger bolaget bland annat Sickla Köpkvarter, Farsta
Centrum och Port 73 i Haninge. I Malmö
färdigställdes i september 2013 Atrium
Ljungbergs enskilt största projekt någonsin.
Köpcentret Mobilia dubblerades i storlek
genom en tillbyggnad om drygt 30 000
kvadratmeter uthyrbar handelsyta.

Dubbelt så stort. Atrium Ljungbergs Mobilia i Malmö har fått en fördubblad yta;
från 30 000 kvadratmeter till 60 000 kvadratmeter.

2. Unibail-Rodamco

3. Diligentia

4. Steen & Strøm

5. Eurocommercial

Vd: Christophe Cuvillier.

Vd: Anders Kupsu.

Tf Sverige-vd: Thomas Aquizerate.

Vd: Jeremy Lewis.

Uthyrbar köpcentrumyta: 260 000 kvm.

Uthyrbar köpcentrumyta: 230 000 kvm.

Uthyrbar köpcentrumyta: 225 000 kvm.

Uthyrbar köpcentrumyta: 210 000 kvm.

Inräknat de pågående projekt som UnibailRodamco i dag bedriver så skulle de
hamnat i topp på listan. Unibail-Rodamco
arbetar i dag med att skapa Sveriges största
köpcentrum, Mall of Scandinavia, beläget
invid nya Nationalarenan i Solna med
omkring 100 000 kvadratmeter uthyrbar
yta fördelad på 250 butiker. Invigningen är
planerad till hösten 2015.

Trots att Skandia Livs fastighetsbolag
Diligentia under 2011 och 2012 genomförde
ett stort antal fastighetsförsäljningar hölls
köpcentrumportföljen mer eller mindre
intakt. Det enda köpcentrumet som avyttrades var citygallerian Gyllen i Linköping
som Lundbergs förvärvade. De två största
köpcentrumen i beståndet är Frölunda Torg
och Väla Centrum.

Steen & Ström var Sveriges ledande köpcentrumägare sett till uthyrbar handelsyta
2013. Men i juni 2014 avyttrades fem köpcentrum till Norska Olav Thon Gruppen.
Köpeskillingen för portföljen, som omfattar
en total uthyrbar area om totalt 123 000
kvadratmeter, uppgick till 3,25 miljarder
kronor.

Eurocommercial var senast aktiva på den
svenska marknaden hösten 2012, då både
på köp- och säljsidan. Bolaget kommunicerade i slutet av augusti 2012 att Eurostop,
beläget strax utanför Halmstad, förvärvats
från dels Atrium Ljungberg (handelsfastighet som är uthyrd till Coop Forum och
sammanlänkad med Eurostop) och dels
franska Unibail-Rodamco (Eurostop).
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I november kommunicerades att
amerikanska Starwood Capital Group
förvärvat sju handelsplatser omfattande totalt 205 000 kvadratmeter av KF
Fastigheter för 3,9 miljarder kronor. Bland
handelsplatserna som ingår kan nämnas
Bromma Blocks, beläget strax väst om centrala Stockholm, och Bäckebol Köpcentrum,
beläget strax norr om centrala Göteborg.

från norska Steen & Ström. Köpeskillingen
för portföljen, som omfattar en total uthyrbar area om totalt 123 000 kvadratmeter,
uppgick till 3,25 miljarder kronor. Köpcentrumen som ingick i affären är Sollentuna
Centrum i Sollentuna, Mirum Galleria i
Norrköping, Mitt i City-gallerian i Karlstad,
Etage i Trollhättan samt Familia i Hyllinge
utanför Helsingborg.

2

3

Norska Olav Thon Gruppen svarade för en rejäl inbrytning på den
svenska marknaden när de i juni
2014 förvärvade fem svenska köpcentrum

Tredje AP-fonden äger fastighets
bolaget Trophi Fastighets AB vilket
är helt inriktat på handelsfastigheter.
I juli 2014 förvärvade Trophi Fastighets AB

54 handelsfastigheter spridda över 45 orter
i Mälardalen och sydvästra Sverige för
1,2 miljarder kronor. Den uthyrbara arean
uppgår till 138 000 kvadratmeter.

handelsfastigheter med en total uthyrbar
yta om cirka 225 000 kvadratmeter och
ett fastighetsvärde på drygt 5,0 miljarder
kronor.

4

5

I september 2014 avyttrade Ica
Fastigheter Sverige AB tio handels
fastigheter till Ancore Fastigheter,
som samägs av Ica Fastigheter AB och
Alecta. Det underliggande fastighetsvärdet i affären var 918 miljoner kronor och
fastigheterna har en uthyrningsbar area
om cirka 46 000 kvadratmeter. Efter
förvärvet äger Ancore Fastigheter 29

Konsumentföreningen Gälveborg
avyttrade Valbo Köpcentrum utanför Gävle i juli 2014. Köpare var Euro
pean Shopping Centre Fund och bakom
fonden står CBRE Global Investors och The
Teacher Retirement System of Texas. Valbo
Köpcentrum öppnade 1970 och inrymmer
närmare 60 butiker fördelade över drygt
37 000 kvadratmeter.
Källa: Newsec
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TiAA Henderson planerar att investera 500 miljoner euro, främst i
retailfastigheter, i Norden fram till 2016.
Men bolagets Sverige-vd Johan Åström medger att det inte är lätt
att hitta rätt affärer.
– Det kommer inte ut många objekt på marknaden, konstaterar han.
Text: Nicklas Tollesson ⁄⁄ Bild: TiAA Henderson
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– Genom sammanslagningen har vi fått möjlighet att arbeta
med flera olika kapitalkällor. Vi har fått ett större mandat som
kommer från TIAA-CREF, som vill öka sin exponering mot
fastigheter i Europa i allmänhet och mot Norden i synnerhet.
Dessutom har vi nyligen rest pengar till en ny fond, inriktad enbart mot retailfastigheter i Sverige, som har en investeringsvolym

Specialister på etablering och
utveckling av kommersiella
fastigheter och stadskärnor
•
•
•
•
•
•

Analys & Strategi
Design & Funktion
Etablering & Uthyrning
Bygg & Teknik
Set Up & Centrumsupport
Butiksetablering

Besök gärna vår hemsida för att veta
mer om oss och våra tjänster.
www.ncmd.se • www.ncmd.no

pm

jätten vill växa inom
retail i Sverige

Bolaget söker nu investeringsobjekt i coresegmentet, inte
nödvändigtvis i storstäderna.
– Vi letar i stabila tillväxtorter, och vi tittar brett inom retailsegmentet. Det kan vara citygallerior, externhandelscentrum, volymhandelsfastigheter eller cityhandel. Eftersom vi har olika mandat
och ett av dem är stort är vi intresserade av allt från 150 miljoner
kronor till flera miljarder kronor.
Så kapitalet och investeringsviljan finns – men det är ändå inte
helt lätt att komma fram.
– Vi jobbar aktivt för att penetrera marknaden och bevakar och
är intresserade av allt som kommer ut. Men vi märker att det är
svårt för oss att hitta bra objekt. Vi verkar i en lågräntemarknad
och det är lätt att låna pengar, det är inte alltid det finns anledning
att sälja.
› Är ni intresserade av projektfastigheter?
– Det kan vi absolut vara, helst då tillsammans med rätt typ av
partner.
TH Real Estate har öppnat för att också investera i kontor, då
främst i Stockholm och Göteborg.
– Men det ligger längre fram. Det är inom retail vi har vår främsta kompetens, mer än hälften av vårt bestånd i Europa är retailfastigheter och vi känner oss trygga med den typen av tillgångar.
› När tror du att ni gör ert första förvärv i de nya mandaten?
– Jag skulle tro att det sker före årsskiftet.

el o

på cirka en miljard kronor, berättar Johan Åström.
Bakgrunden är att TH Real Estate och dess investerare ser Norden som en stabil marknad som ger en säker och stabil avkastning.

M Dev

Jubileum

»Vi verkar i en lågräntemarknad och det är lätt att låna
pengar, det är inte alltid det
finns anledning att sälja.«

I våras slog TIAACREF och Henderson ihop sina verksamheter och skapade TH Real Estate, ett av världens största fastighetsföretag – den totala förvaltningsvolymen ligger på motsvarande
drygt 525 miljarder kronor.
Nu siktar bolaget på en offensiv i Sverige och Norden – främst
inom retail.

0

· NC

vILL växA. Henderson,
med Johan Åström som
Sverige-vd, planerar att
växa inom retailsegmentet
i Norden och Sverige de
närmaste åren. Men det är
lättare sagt än gjort. ”Det
kommer inte ut många
objekt på marknaden”,
säger Johan Åström.

teMA: HAnDeL

”en jordbävning i förändrad
mediakommunikation”
Mobilen vibrerar i fickan, du tar upp den och får ett bra erbjudande på
produkten i hyllan bredvid dig – samma produkt som du varit på väg att
köpa på webben tidigare.
Framtidens sätt att kommunicera med kunderna?
– Vi är redan där, säger Pär Bäck, en av Shopjoys grundare.

»Jag trodde att köpcentrumen skulle vara mer på, men
faktum är att det är de stora
retailkedjorna som ser mest
möjligheter.«
Monter
R7.E19

Text & bild: Nicklas Tollesson

Utvecklingen kring direktkom
munikation med kunder via mobilen går med en rasande fart.
– Vi märker en stor skillnad i
intresse bland kunderna bara nu i
höst jämfört med i våras, säger Pär
Bäck, som för två år sedan grundade
Shopjoy tillsammans med Per Anell.
Att mediakonsumtion mer och
mer förflyttas till mobilen har knappast
undgått någon.
– Jag hörde en Applemedarbetare beskriva
detta på ett bra sätt: ”Vi står inför en jordbävning i förändrad
mediakonsumtion. Vi kommer att nå 8,9 på Richterskalan, men
det vi hittills sett är bara löven som darrar”, säger Pär Bäck.
Shopjoy är ett av flera företag i Sverige – andra är exempelvis
Katalysator och CGI – som arbetar med kommunikationsteknik
kring så kallade Ibeacons, små sändare som kan sättas upp i exempelvis butiker. Just nu pågår flera pilotprojekt i Sverige.
Ibeacons känner av när en mobiltelefon befinner sig i närheten
och skickar ett meddelande via Bluetooth – det kan handla om ett
erbjudande, information om var det finns service i närheten eller
liknande.
– Självklart blir det diskussioner kring den personliga integri-
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Möt oss
på Mapic

teten. För att den här typen av kommunikation ska lyckas är jag
övertygad om att mottagaren själv måste ha valt att ta emot den.
Man måste ha laddat ner butikskedjans eller köpcentrumets app för
att avsändaren ska få skicka informationen, annars blir det helt fel.
Tekniken för Ibeacons är förhållandevis enkel. Den är redan
inbyggd i Apples smartphones och fungerar också i Androidtelefoner.
– Men Ibeacons är inte Apples teknik. Vi planerar att tillverka
egna Ibeacons redan nu i höst. Det är egentligen ganska enkelt, en
sändare och ett batteri. Vi designar dem här i Sverige och tillverkningen sker i Kina.
Genom att konsumenten delar med sig av personlig information
– som kön, ålder, familjesituation, och intressen – kan meddelandena skräddarsys, och onödig information rensas bort.
– Nyckeln är relevanta meddelanden, att de kommer i rätt
tidpunkt och när du är på rätt plats. Sedan kan man använda konsumentens köp- eller surfhistorik. Om man har tittat på en vara i
butikens nätbutik strax innan man kommer till den fysiska butiken
kan man få ett specialerbjudande på just den varan. Jag kan förstå
om folk börjar tycka att det är lite läskigt, men tekniken finns.
› Säg om två, tre år – vad ska då hända när jag går in i en sport
butik?
– Du får först en välkomsthälsning och, eftersom du är med i

19–21 november

+46 8 678 53 60
www.eurocommercialproperties.com
DIReKtKoMMunIKAtIon. Relevanta meddelanden vid rätt tillfälle – när
kunden är på rätt plats. Det är nycklarna till framgång enligt Pär Bäck, som arbetar med att hjälpa företag med direktkommunikation till kunder via mobilen.

teMA: HAnDeL

AnvänDARe SoM HAR PRovAt
IBeAConS I SveRIGe
• Tjustbygdens sparbank – tips och
råd till bankkunder. i samarbete med
Shopjoy.

TESTA ETT
GRÖNT
ALTeRNATIV

• Liseberg – erbjudanden och information, som hur lång kötid det är till
attraktionerna. i samarbete med CGi
• Coop Centralen, Stockholm – erbjudanden. i samarbete med Katalysator.

Upplev fördelarna med elektronisk fakturahantering
Skrota dina pappersfakturor och välj ett digitalt fakturaflöde för såväl de fakturor
du tar emot som de du skickar. Det tjänar både du och miljön på.
IBeAConS. Så här ser de små Ibeacon-sändarna ut. Tekniken är inbyggd i Apples smartphones och fungerar även i Android.

butikens lojalitetssystem, ett erbjudande kopplat till systemet. De
vet att du är intresserad av bandy och att din favoritklubb är Surte
BK, vilket innebär att du får ett erbjudande om nedsatta priser på
bandyklubborna och ett meddelande om att de just fått in Surtesupportertröjor och var i butiken de finns. När du passerar barnkläderna vet de i vilka åldrar dina döttrar är och du får då skräddarsydda erbjudanden för dem. Du är intresserad av ett löpband
och väljer då själv att placera mobilen mot en Ibeacon som sitter
fast på bandet. Du får då upp all produktinformation i telefonen,
inklusive andra användares recensioner. När du till sist ska betala i
kassan gör du det givetvis med telefonen.
Pär Bäck menar att väldigt många företag kommer att använda
den här tekniken inom en snar framtid. Butiker och köpcentrum
är en målgrupp, museum, arenor och event är en annan.
– Vi pratade med ett stort fastighetsbolag nyligen och de såg
stora möjligheter – fastigheten kan kommunicera med besökaren
eller hyresgästen. Den kan tala om aktuell miljöpåverkan, om det
finns lediga lokaler, om det finns toaletter i närheten, kanske lösenord, det finns stora möjligheter.
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› Vilka aktörer har kommit längst med det här?
– Jag trodde att köpcentrumen skulle vara mer på, men faktum
är att det är de stora retailkedjorna som ser mest möjligheter.
› En begränsning i detta är att folk inte vill ha hur många appar
som helst i sin telefon?
– Ja. De stora kedjorna vill inte använda Shopjoy-appen, utan
sina egna. Det är en avvägning det där. Stora aktörer kan få många
användare till en egen app, men för mindre aktörer måste det
finnas paraply-appar. En Shopjoy-app, en gemensam app för köpcentrumet eller en annan aktör som samlar många mindre appar
under sig.
– Apple är redan nu på väg att introducera ett system som
meddelar att ”de här apparna är mest populära i området du befinner dig just nu”, ett sätt att bli upplyst om vilka i närheten som
använder tekniken.
› När tror du att det här kommer att slå igenom på allvar?
– Man har ofta en tendens att underskatta tiden det tar för sådana här förändringar att slå igenom. Samtidigt underskattar man
också kraften när de verkligen slår igenom, när det väl händer sker
det fort och stort. Ska jag gissa så – i slutet av 2015.

BOKA EN VISNING
Kontakta mig för ett personligt besök eller en webbvisning av programmet:
Marie Stigfjord, tel 0303-667 32, marie.stigfjord@hogia.se
P.S
Fråga mig gärna också om våra andra e-lösningar för ditt fastighetsbolag:
e-avisering och ärendehantering via webben.

Vi tänker på miljön
Hogias IT-system och molnlösningar bidrar till att våra
kunder kan minska sin pappersförbrukning.

hogia.se/fastighetssystem

Krönika

teMA: HAnDeL

jonas Arnberg // Svensk Handel

BiLD: BJÖRN MATTiSSON

Hoppa e-handel
men tänk ﬂowtail

h

andel och fastighetsägare har kliat sig i huvudet och
undrat över affärsmodellens relevans när mer handel sker via nätet. Nu är det hög tid att hoppa över
e-handeln och istället fokusera på digitaliseringens
möjligheter för den fysiska platsen.
Per Schlingmann och Kjell A Nordström skriver i sin nya bok
Urban Express att digitaliseringen möjliggör möten på distans och
att människor därmed kan arbeta och handla utan att träffas. Trots
detta fortsätter urbaniseringen med oförminskad styrka och människor tycks istället ha ett allt större behov av att bo nära varandra.

StoRt FISKeIntReSSe
Namn: Jonas
Arnberg.
Ålder: 38 år.
Familj: Sambo
och två barn.
Yrke: Chefsekonom på Svensk
Handel.
Karriär: Jonas
Arnberg är ny
chefsekonom
på Svensk
Handel och har
dessförinnan
arbetat drygt tio
år som konsult
med strategi
och analys av
detaljhandeln
på United
Minds och HUi
Research.
Fritid: Jobbar
på att få barnen
fiskeintresserade
och hoppas på
en gädda på
över tio
kilo i
höst.

DIGItALISeRA HAnDeLn. Svensk Handels chefsekonom Jonas Arnberg menar att det
är dags att släppa e-handelns förvirring och digitalisera handelsplatserna.
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Nu är det hög tid att
hoppa över e-handeln och
istället fokusera på digitaliseringens möjligheter för
den fysiska platsen.«

Förklaringen till detta ligger i den kreativitet och innovationskraft
som en stad skapar men också att den digitala vågen ökar behovet
för fysiska möten. I en digital värld är ingen är beredd att betala
för att se en rockvideo på Youtube. Samtidigt betalar vi tusentals
kronor för att se artisterna live.
För fastighetsägare och handlare räcker det dock inte att luta
sig tillbaka och vänta in urbaniseringens varma våg av köpkraftstillväxt till städernas köpcentrum. Handeln kommer att ske i
köpcentrum men den fysiska platsen måste anpassas för att möta
ett digitalt köpbeteende. Här kommer två tips:
För det första: digitalisera handeln. Enligt Deloitte
Digital föregås i dag 36 procent av alla affärer som sker i handeln
av en digital interaktion. Innan årets slut är den siffran 50 procent.
Alltså, hälften av alla transaktioner i handeln inleds med att kunder först tittar i mobilen, paddan eller datorn.
Det som fastighetsägare kan vara trygga med är att transaktionen därefter sker fysiskt. För att den över huvudtaget ska ske
krävs dock en digital strategi. En digital konsument besöker bara
butiken om den först kan förvissa sig om att varan finns på plats.
Att kunna visa köpcentrumets utbud av varor och lagersaldo blir
alltså en hygienfaktor.
Ett bra exempel på digitaliserad butik är Bubbleroom som i de
fysiska butiker man bygger försöker åstadkomma allt det man inte
kan göra digitalt. I Bubblerooms fall innebär det bland annat stora
provrum och kunnig och rådgivande personal. Samtidigt tar man
med det digitala tänket in i butiken med skärmar som visar topplistor över populäraste plagg och senast sålda vara. På skärmarna
visas också filmer på alla de plagg som finns i butiken.

Jonas Arnberg, chefsekonom på Svensk Handel.

För det andra: etablera butiksytor där flödena finns.
Enstaka fastighetsägare kan skapa en upplevelse utöver det
vanliga genom att bygga handelsplatser som Mall of Scandinavia
eller Emporia. Men för det allra flesta handlar det istället om att
anpassa sig till digitaliseringen och bygga där kunderna är. Det
betyder nya etableringsställen som centralstationer, tunnelbana
eller varför inte dagis. Att kombinera digitala erbjudanden med
fysiska etableringar i lägen där människor rör sig utgör en stor
potential. Elektronikkonsumenten vill kunna välja och boka varan
på nätet men klämma och känna på den i butik, få snabb leverans
till butiken och där få ett råd av en säljare. För detta krävs inte
3 000 kvadratmeter utanför staden, det kräver 30 kvadratmeter i
ett trafikerat läge.

12 000 MeDLeMMAR
Svensk Handel är en bransch- och
arbetsgivarorganisation för små och
stora företag inom detaljhandel, partihandel och import. Handeln utgör
nästan en tiondel av Sveriges BNP
och de 12 000 medlemsföretagen har
sammanlagt 300 000 människor anställda. Svensk Handel ingår i Svenskt
Näringsliv.

Fastighetsägare behöver också skapa flexibla
lösningar där handeln kan testa sina koncept.
Det kan handla om en e-handlare som vill testa
en fysisk närvaro genom en pop-up under en
begränsad tid eller en kedja som vill testa en
närvaro på en ny marknad. Här krävs flexibla
ytor, med flexibla hyreskontrakt och ständig
analys.
Alltså. Släpp e-handelns förvirring och lita
på att köpcentrumen förblir handelns plattform nummer ett. Men se till att följa med
konsumenten och digitalisera handelsplatserna
– flowtail!
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Dunkin’ Donuts
ska erövra Sverige
Redan nu under hösten/vintern ska den anrika café- och restaurangkedjan Dunkin’ Donuts öppna sina första enheter i Stockholm.
Och om fem-sex år räknar man med att ha öppnat uppemot
50 stycken över hela Sverige. Text: Eddie Ekberg ⁄⁄ Bild: Dunkin’ Donuts
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Dunkin’ Donuts är en av världens största café- och restaurangkedjor med över 11 000 restauranger i 33 länder världen över.
Nu har siktet ställts in på Sverige. Storsatsningen sker genom att
ett franchiseavtal har tecknats med Coffee & Brands Sweden AB
som kommer driva samtliga enheter i egen regi.
Coffee & Brands Sweden AB ägs av Oskar Svensson, Johan
Sjöhagra och Tommy Svensson som tillsammans har erfarenhet från konsumentförsäljning från företag som Biltema,
Ica, Ikea, Walt Disney och ÖoB. Tommy Svensson är
utsedd till vd.
– Vi tror att det finns många svenskar som kommer att
känna igen vårt koncept och bli glatt överraskade när det nu
kommer till Sverige. Sortimentet kommer att kompletteras
med svenska varianter och innehålla DD Smart, som är ett
sortiment med en närings- och hälsoprofil, säger Tommy
Svensson.
› Varför vill Dunkin’ Donuts öppna i Sverige?
– Just nu är DD inne i en fas där man expanderar ganska kraftigt generellt i Europa. Det är jättemånga liknande förhandlingar
som pågår och man har öppnat i England, Spanien, Tyskland,
Ryssland och Bulgarien. Österrike och Sverige står närmast på
tur men kommer att följas av flera länder kommande år. Dunkin’
Donuts har sett att konceptet funkar och vill expandera.
› Hur gick det till?
– Det var jag och en kollega som för ett par år sedan kände för
att hitta på något annat än det vi gjorde då. Han hade varit i USA
och sprungit på Dunkin’ Donuts-konceptet där, och vi kände båda

SKA eRövRA SveRIGe. Inom
fem år ska Coffee & Brands, med
vd:n Tommy Svensson i spetsen,
ha etablerat minst 30 Dunkin’
Donuts-restauranger i Sverige. Den
första är planerad att öppna redan nu
under hösten i Stockholm.
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Finns i 33 länder
Dunkin’ Donuts, som grundades
1950, har i dagsläget över 11 000 restauranger i 33 länder och är noterat
på Nasdaq, DNKN.

»Vi kommer att överraska med en kombination av
ett mycket attraktivt utbud till en rimlig prisnivå.«

två att det skulle kunna fungera att ta det till Sverige. Den första
kontakten med USA tog vi våren 2013, därefter skrev vi avtal och
nu under hösten, ett och ett halvt år senare, öppnar vi den första
restaurangen i Stockholm.
› Vad jobbar du med nu?
– Det vi gör nu, och det vi gjort den senaste tiden, är att vi letar
lägen. Etablering är en mycket viktig del i en sådan här verksamhet. Vi har kontaktat mäklare och fastighetsägare och vi förhandlar
om etableringar i flera lägen. Den processen tar tid.
› Hur ser etableringsplanen ut?
– Vi ska börja i Stockholmsområdet, i citylägen, till exempel på
Kungsgatan, Hamngatan och Stureplan, Malmarna och även ut
i nästa ring som Kista, Täby, Mall of Scandinavia, Nacka Forum,
Skärholmen och så vidare.
› Kan ni tänka er samarbeten likt det mellan Starbucks och Ica?
– Det skulle absolut kunna vara intressant. Men detta ligger i så
fall lite senare i processen. Dunkin’ Donuts har till exempel redan
ett avtal med Liverpool på deras arena Anfield Road. Det skulle
vara häftigt att kunna göra något liknande i Sverige.
› Vilka fler städer än Stockholm är intressanta?
– Vi har blivit nerringda från aktörer i Göteborg, Malmö,
Örebro, Västerås, Uppsala, Linköping, Norrköping och så vidare.
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Jobbat på
Walt Disney
och Toyota
Namn: Tommy
Svensson.
Ålder: 49 år.
Familj: Gift och
två barn, 19 och
21 år gamla.
Bor: I Linköping.
Yrke/titel: Utbildad civilekonom.
Vd och delägare
Coffee & Brands.
Har jobbat med
ekonomi och HR
i stora internationella företag
som Walt Disney,
Sony Music och
Toyota.
Fritid: Spelar
lite golf och åker
skidor. Umgås
med familj och
vänner.

Det är många som är intresserade av att vi ska etablera oss i deras
städer. Och vi kan absolut tänka oss att göra det, men det ligger
lite längre fram.
› Vilka parametrar tittar ni på när ni väljer ort?
– Det är flera faktorer; befolkningsunderlag, hur expansiva
kommunerna är, hur infrastrukturen ser ut, om nya områden och
köpcentrum projekteras och ska byggas.
› Hur långt har ni kommit om fem år?
– Då har vi minst 30 enheter etablerade i 3–5 städer i Sverige.
Sedan kanske vi har gjort en ”Big Bang-lösning” likt Starbucks/Ica.
› Beskriv Dunkin’ Donuts koncept?
– Många tror att det bara är donuts, men så är det absolut inte.
Det serveras frukost och lunch, med mackor, bagels, croissanter
och mycket mera. Dryckesutbudet med varma, kalla och kylda
drycker är mycket brett.
› Hur säker är du på att ni kommer lyckas?
– Väldigt säker. Det är ett otroligt starkt varumärke och koncept
som inte finns i Sverige i dag och som kommer att överraska med
en kombination av ett mycket attraktivt utbud till en rimlig prisnivå. Priserna på kaffe och tillbehör hos många kedjor har dragit
iväg något enormt på sistone där en kaffe och en macka av något
slag kan vara dyrare än en lunch.

PROBLEM SKA INTE GÖRAS STÖRRE
ÄN NÖDVÄNDIGT.
DETSAMMA GÄLLER LÖSNINGAR.
Du vill ha raka svar och tydliga råd. Det är en ambition vi delar,
oavsett komplexiteten i problemet. Vi hanterar fastighetsbranschens
alla juridiska frågeställningar. Med ett nära samarbete och rätt
kompetens kan vi ge dig de råd som skapar lyckade affärer.
www.lindahl.se/fastigheter

Arkitektkommentaren
ola Larsson // Wester + Elsner Arkitekter

BiLD: WESTER + ELSNER

WeSteR + eLSneR
Wester + Elsner är specialiserade på
att utforma kommersiella miljöer och
mötesplatser.
Förståelse för handelns villkor och
kunskap om kundens och besökarens
beteende tillsammans med förmågan
att översätta detta till byggd miljö
utgör grunden för deras arbete.
Kompetens och arbetssätt lämpar
sig väl även inom andra områden
med stora kund- och besökarflöden
till exempel inom kultur, evenemang
och kommunikation.
Exempel på aktuella projekt är
Hornstull i Stockholm och Barents
Center i Haparanda.
CyKLAR

Handel kan få
stadsdelen att lyfta
Upplevelser, personliga möten och service
ses som svaret på den ökande konkurrensen från e-handeln. Resultatet blir i bästa fall
blandstad med handeln som nav.
Mixed use är tidens modebegrepp. Vi blandar verksamheter och aktiviteter, försöker hinna med lite av allt möjligt på
samma gång. Gränsen suddas ut mellan arbete och fritid, vi är
uppkopplade och avkopplade på samma gång.
I stadsbyggnadssammanhang ska vi bygga blandstad eller
promenadstad. De modernistiska idealen om funktionsuppdelning
och ABC-stad har slängts på historiens sophög. Nu ska människor
åter arbeta, bo, handla och mötas i en integrerad helhet.
Urbaniseringen började när någon kom på att bjuda ut sina
varor där landsvägarna korsades och många människor rörde sig.
När sedan fler samlades på samma plats, stannade kvar och byggde
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sina hus och bosatte sig där i vägkorsningen var staden född.
Förutsättningarna är fortfarande desamma, handeln trivs där
människor finns och staden har inte förlorat sin dragningskraft,
tvärtom. I den blandade staden är därför handel ett självklart
inslag. Man skulle kunna påstå att staden är handel. Handel och
möten mellan människor.
Men i den nya, blandade staden där gränserna suddas ut
ser handeln annorlunda ut jämfört med hur vi är vana att se den.
Borta är mjölkbutiken, slaktaren och skräddaren. Snabbköpen,
varuhusen och köpcentren har samlat och blandat utbudet och i
den moderna staden tas nästa steg. Nya format uppstår, varor och
tjänster kombineras, kaféet flyttar in på biblioteket, frisören serverar drinkar. De fysiska gränserna mellan verksamheterna grumlas. Upplevelser och mervärden i form av personliga möten och
service ses som svaret på den ökande konkurrensen från e-handeln
samtidigt som de kommersiella inslagen i vad man i bred bemär-

Namn: Ola
Larsson.
Ålder: 42 år.
Yrke: Arkitekt, partner
på Wester +
Elsner Arkitekter,
Stockholm.

LyFt. Barents Center i Haparanda är ett exempel på hur ett stort handelsprojekt kan lyfta en stadsdel.
Barents Center är det största handelsprojektet hittills i norra Sverige och beräknas invigas i september 2016.

kelse kan kalla upplevelseverksamheter som muséer och bibliotek
i dag är självklara. Traditionella köpcenter lever lika mycket av sina
restauranger och caféer som av butikerna.
Fenomenet är inte heller koncentrerat till storstäderna. Även
i mindre städer bygger man multiprojekt med blandat innehåll.
Boende, handel, skola, vård, kultur och sport samlas och blandas.
Externa köpcenter utvecklas från handelns monokulturer till
blandstad då bostäder och annan service byggs på, eller i närheten
av dem.
Den här mixen ställer nya krav på oss som arbetar med
att utveckla och förvalta staden och dess byggnader, men ger
också möjlighet att få arbeta med intressanta och roliga projekt.
Kunskapsbasen måste bli bredare och vi behöver nya sätt att tänka
och arbeta gränsöverskridande. Arkitektyrket har från att ha varit
väldigt brett med åren blivit allt mer specialiserat. Nu krävs åter en
ökad bredd och en vidare förståelse och erfarenhet när projekten

Fritid: Familjen bestående av sambo
och två barn, 5 och 8 år, nybliven
husägare och däremellan så många
cykelturer som det går att hinna med,
både i skogen och på landsväg.

blir multifunktionella och ambitionen är att bygga för blandade
funktioner. I beställar- och förvaltarledet krävs samma bredd. Det
går inte att se på fastigheter i snäva perspektiv av kontor, handel
eller bostad när verksamheterna allt mer integreras, lever och
drar nytta av varandra. Med ett friare förhållande till var arbetet
utförs blir miljöerna utanför och kring kontoret lika viktiga för
en kontorsfastighets attraktivitet. Ett bostadsområde blir inte
bättre än sitt utbud av livsmedelsbutiker, service, kaféer och andra
mötesplatser. Därför är det avgörande att vi redan från början
arbetar tillsammans och inser att helheten byggs av och är större
än delarna, samtidigt som man måste förstå att handel inte är en
universalgödning som kan spridas ut lite var som helst för att få
det att blomstra. Handel och andra kommersiella verksamheter
trivs bäst när man planerar för dem medvetet och långsiktigt och
sedan arbetar med att utveckla och förnya dem över tid. Då kan
de bli den katalysator en fastighet, ett kvarter eller en stadsdel
behöver för att lyfta.
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Event // Årets unga fastighetskvinna

juRynS MotIveRInG
”Genom ett stort mod, målmedvetenhet
och genomförandekraft har Årets Unga
Fastighetskvinna lyckats utmana traditionellt tänkande och konventioner
på många plan. Hon förtjänar
uppmärksamhet inte bara
för sin raka framtoning och
uppfinningsrikedom, utan
framför allt för sina uppnådda
resultat.

Vi kan
fastigheter

Årets Unga Fastighetskvinna
präglas starkt av sin internationella bakgrund. Hon har sina rötter i tre världsdelar och talar fem
språk flytande. Hon är en kvinnlig
förebild i dagens Sverige, där människor med olika utbildning, från olika kulturer
och med olika bakgrund samarbetar för att
utveckla samhället och fastighetsbranschen.”

ÅRetS unGA FAStIGHetSKvInnA. Julie Lam, projektutvecklare på Peab, vann den första upplagan av Årets Unga Fastighetskvinna, och fick ta emot priset på seminariet
Fastighetskvinnan. Här intervjuas hon av moderatorn Helena Stålnet. De övriga finalisterna var Helena Ekman, Diligentia, och Therese Rattik, Areim.

ett föredöme i
fastighetsbranschen
Julie Lam blev Årets Unga Fastighetskvinna
När Julie Lam kom till Sverige för åtta år sedan kunde hon inte ett ord svenska.
i dag ansvarar hon för ett 300 000 kvadratmeter stort stadsutvecklingsprojekt i Solna.
Den första vinnaren av Årets Unga Fastighetskvinna berättar här om sin livsresa, om
språk- och könsbarriärer – och om den första tiden efter utmärkelsen.
– Det har varit jätteroligt, det här har verkligen uppmärksammats.
Text: Nicklas Tollesson ⁄⁄ Bild: Niclas Liedberg/Pixprovider
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År 2006, när Julie Lam arbetade som projektledare på
Bouygues i London, träffade hon Björn Lindahl och Hans Karlsson från Arcona på Mipim i Cannes. Det slutade med att hon tog
chansen att flytta till Sverige och arbetade initialt med kalkylering
för Arcona.
Att flytta runt och hoppa på nya utmaningar var inget nytt för
den då 29-åriga Julie Lam. Hon är född och uppvuxen i Tyskland,
har rötter från Hong Kong och USA, hade studerat arkitektur i
Frankrike, gått på internatskola i USA och arbetat för Bouygues i
Frankrike, Schweiz och England.
– Från dag 1 pratade de svenska med mig på kontoret. Eftersom
tyska och svenska är besläktade språk gick det ganska bra. De
trodde nog att jag förstod mer än jag gjorde …
Några år tidigare hade hon lärt sig franska på ungefär samma sätt.
– Om man bara förstår fragment kan man tänka ut sammanhanget själv.
Det gick bra för Julie, som 2011 rekryterades till Ikano, där
hon projektledde ett bostadsprojekt i Sundbyberg, innan Peab
rekryterade henne för sitt stora stadsutvecklingsprojekt i Ulriksdal, Solna, där 300 000 kvadratmeter – hälften bostäder och
hälften kommersiellt – ska växa fram till någon gång i mitten av
2020-talet.
– Det är jätteroligt att ha förmånen att utveckla en helt ny
stadsdel. Det går väldigt bra och det är mycket som händer nu.
De första delarna, närmast pendeltågstationen, ska stå klara 2016.
Vi hyrde ut 7 000 kvadratmeter till Johnson & Johnson för deras
svenska huvudkontor i somras och gjorde även klart med ESS Hotell. Det är ett perfekt läge, inte minst för Johnson & Johnson som

A N A LY S
FA S T I G H E T S I N F O R M AT I O N
FA S T I G H E T S U T V E C K L I N G
SAMHÄLLSBYGGNAD
SKOG & LANTBRUK
TRANSAKTIONER
UTHYRNING
VÄRDERING

Event // Årets unga fastighetskvinna

äLSKAR SKIDÅKnInG
Namn: Julie Lam.
Ålder: 37 år.
Bor: Kungsholmen, Stockholm.
Familj: Man och två barn, 4,5 och 1,5 år gamla.

att bara umgås med folk jag känt i hela mitt liv. Men det är också
ett annat liv där, inte alls lika jämställt som i Sverige, särskilt inte
i näringslivet. Mina vänner betalar 500 euro i månaden per barn
för förskolan – i Sverige har vi en bra barnomsorg som gör att
det är mycket lättare för kvinnor att arbeta heltid. Många saker vi
ser som självklarheter i Sverige, som att vabba, är verkligen ingen
självklarhet i andra europeiska länder.
– I de andra länderna har det varit väldigt få kvinnor på mina arbetsplatser, det är helt annorlunda i Sverige. Även om det fortfarande finns mycket att göra har man kommit väldigt långt här. I Sverige
kan man utvecklas och nå långt oavsett kön, bakgrund och ålder.

uPPMäRKSAMHet. Också efter seminariet har Julie Lam och Årets Unga Fastighetskvinna uppmärksammats. ”Väldigt många i branschen har gratulerat, jag har blivit filmad
och fått skriva en gästkrönika i en affärstidning. Det märks att både seminariet och utmärkelsen har stor genomslagskraft”, säger Julie Lam.
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har många internationella besökare, eftersom man snabbt och enkelt tar pendeltåget både till Arlanda och Stockholms central. En
annan aspekt som har varit viktig för ett hälsoföretag som Johnson
& Johnson är att det finns många möjligheter att vara aktiv här i
Ulriksdal, inte minst med tanke på närheten till nationalstadsparken. Ulriksdal är ett otroligt expansivt område och det är väldigt
inspirerande att arbeta här.

› Du har bott och arbetat i många länder, tror du att du kommer
att stanna i Sverige nu?
– Ja, det kommer jag nog att göra. Jag har två barn som har
bott här i hela sina liv. Det är kul att flytta och lära känna nya
kulturer, men det gör också att man ifrågasätter sitt eget hemland
lite. Jag saknar min familj, mina barndomsvänner väldigt mycket,

I början av september utsågs Julie Lam till Årets Unga
Fastighetskvinna och fick ta emot utmärkelsen i samband med
seminariet Fastighetskvinnan på Grand Hotel i Stockholm.
› Hur har tiden därefter varit?
– Det var jättekul, och har verkligen betytt mycket för mig. Jag
har fått mycket uppmärksamhet efteråt också, det märks att både
seminariet och utmärkelsen har stor genomslagskraft. Väldigt
många i branschen har gratulerat, jag har blivit filmad, fått skriva
en gästkrönika i en affärstidning och Dagens Industri gjorde ett
reportage om mig och Ulriksdal.

ÅRetS unGA FAStIGHetSKvInnA

4 2014

• En ny utmärkelse, instiftad av Fastighetssverige och Lokalnytt, i samband med
seminariet Fastighetskvinnan.
• Fastighetssveriges läsare kunde initialt nominera sina favoriter – priset skulle
gå till en kvinna under 40 som på olika sätt är en förebild i branschen – varefter
juryn utsåg tre finalister och slutligen en vinnare.
• Juryn bestod av Agneta Jacobsson, DTZ (ordförande), Kerstin Lindberg
Göransson (Akademiska Hus) och Kristina Alvendal (Airport City Stockholm).
• De tre finalisterna, som presenterades och intervjuades på Fastighetskvinnan,
var Julie Lam, Peab, Therese Rattik, Areim och Helena Ekman, Diligentia.
• Akademiska Hus var prissponsor för Årets Unga Fastighetskvinna.

Fritidsintressen: Simning, keramik och skidåkning. ”Jag älskar skidåkning.
Jag tävlade i slalom och storslalom förr, när jag läste på internat i Vermont.
Jag åkte varje dag och tävlade varje onsdag och söndag.”
Karriär: Bouygues i Paris (2003) och London (2004–2006), Arcona
(2006–2011), ikano (2011), projektutvecklare på Peab sedan 2012, med ansvar
för stadsdelen Ulriksdal i Solna.
Utbildning: Civilingenjör (kandidatexamen) med inriktning mot arkitektur
från universitetet i Kaiserslautern (1996–98). Arkitekt DPLG (motsvarande
MSA) vid Ecole d’Architecture i Paris (1998–2002). MASTER Projekt management vid Business School HEC i Paris (2002–2003).
Språk: Tyska som modersmål. Talar bra svenska, franska och engelska, kan
göra sig förstådd på kinesiska (kantonesiska och mandarin).

Kilpatrick Townsend har mångårig
erfarenhet och branschkunskap
inom fastighetsområdet
Det är dessutom enkelt och trevligt
att arbeta med oss. Vi erbjuder
rådgivning och affärsjuridiska lösningar
i samband med bl.a. förvärv och
försäljningar, plan- och bygglovsfrågor,
hyrestvister, upphandlingsfrågor och
utvecklingsprojekt.

ATLANTA
AUGUSTA
CHARLOTTE
DENVER
LOS ANGELES
NEW YORK
RALEIGH
SAN DIEGO
SAN FRANCISCO
SEATTLE
SHANGHAI
SILICON VALLEY
STOCKHOLM
TOKYO
WALNUT CREEK
WASHINGTON D.C.
WINSTON-SALEM

www.kilpatricktownsend.se

Tätt inpå // Anders Kupsu

bild: Niclas Liedberg/Pixprovider

Båda fötterna
på jorden
Diligentias vd är en jordnära, lugn och händig person
Efter 20 år på Skanska sadlade han om och blev vd
för Diligentia. Här berättar Anders Kupsu om sin resa
från Örnsköldsvik till fastighetsbranschens finrum
i Stockholm, de närmaste utmaningarna för Diligentia
och om sina egna framtidsplaner. Text: Eddie Ekberg

A

nders Kupsu är en jordnära person
med båda fötterna stadigt förankrade i marken. Som norrlänning
har han en stor portion lugn och
trygghet inom sig, något han har
stor nytta av i sitt jobb som vd för Diligentia.
Han är konkret i sitt tankesätt och har en hög
nivå av uthållighet, något som inte minns märks
när man kikar på hans cv; mer än 20 år på Skanska, innan han gick vidare 2010. Så Diligentia är
Anders Kupsus blott andra arbetsgivare i branschkarriären så här långt. Med andra ord är det inte
så mycket som talar för att han kommer lämna
bolaget med buller och bång – Anders Kupsu är
en sådan som stannar kvar tills jobbet är klart.
– Jag har inga andra planer än det här jobbet,
det är oerhört stimulerande och utmanande och
jag trivs väldigt bra. Jag blir kvar här så länge jag
känner att jag kan tillföra något. Och förstås så
länge som styrelsen vill ha mig kvar. Och byta
till någon annan bransch är inte heller aktuellt.
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Jag har inga
andra planer än det
här jobbet, det är
oerhört stimulerande och utmanande.
Jag har så länge jag kan minnas haft ett genuint
intresse för fastigheter, säger Anders Kupsu.
› Var kommer det intresset ifrån – var dina
föräldrar i fastighetsbranschen?
– Nej, pappa kom som krigsbarn till Örnsköldsvik och jobbade som bilmekaniker och
brandman. Mamma jobbade på Skattemyndigheten.
› Beskriv din väg till vd-stolen på Diligentia?
– Jag gick ur KTH:s fastighetsekonomiska

linje 1989 då det var bra drag på fastighetsmarknaden och fick ganska snabbt jobb på Skanska.
De första tre åren var jag ute på byggarbetsplatser och byggde hus, sedan kom krisen och det
blev lite av en berg- och dalbana. Jag började
på Skanskas fastighetsverksamhet där jag först
blev förvaltare och sedan marknadsområdeschef. Sedan jobbade jag med projektutveckling
på Skanskas bolag i Ungern i några år. Sedan
kom jag tillbaka till Sverige 2001 och blev vd
för Skanska Fastigheter i Stockholm. Därefter
startade jag upp Skanska Bostadsutvecklings
enhet i Norden och var senare även vd för Skanska Kommersiell Utveckling i Norden där jag var
ända fram till 2010 när jag fick frågan om att bli
vd för Diligentia.
› Tvekade du någon gång när du fick frågan?
– Nej. Jag hade då varit hos samma arbets
givare i 20 år och trivdes förvisso fantastiskt bra.
Men jag började närma mig 50 och kände att
det ändå var bra tajming att göra något annat.
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Tätt inpå // Anders Kupsu

BiLD: EDDiE EKBERG

Tre röster om
Anders Kupsu

1
BiLD: GUSTAV KAiSER

Fredrik Wirdenius
Vasakronan

– Anders har efterträtt mig i en del olika positioner
på Skanska. Han är en jordnära kille som står stadigt
med fötterna i backen. Han har ett väldigt gott
omdöme både med människor och affärer. Han är
pålitlig och trygg samt förutsägbar på ett positivt
sätt – man vet vilka värderingar han har och vad
han står för.

2
BiLD: NiAM

BiLD: NiCLAS LiEDBERG/PixPROViDER

»Jag kommer från stabila familjeförhållanden med två kloka föräldrar
som alltid uppmuntrade mig att göra det jag ville.«
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ByGGt en BAStu
Namn: Anders Kupsu.
Ålder: 52 år.
Familj: Sambo och två barn.
Uppväxt i: Örnsköldsvik.
Bor: Villa i Sollentuna.
Bil: Volvo V70.
Studier: Civilingenjör, utexaminerad från KTH 1989.
Karriär i korthet: Började i princip direkt efter studierna
på Skanska där han var fram till 2010, alltså i cirka 20 år, på
slutet som vd för Skanska Kommersiell Utveckling i Norden.
Vd på Diligentia sedan juni 2010.
Läser: Biografier och historiska romaner.
Ser på tv: Nyheter, film
och sport.
Övriga uppdrag:
Styrelseledamot i
Jernhusen.
Bonus: Anders Kupsu
är händig och har bland
annat byggt en egen bastu
på lantstället.

och mig själv. Jag trivs otroligt bra på Diligentia,
som är ett långsiktigt bolag med en trygg och
stark ägare.
› Vad är det roligaste med ditt jobb?
– Det är nog bredden. Mitt jobb spänner ju
över allt från personalfrågor till stora projekt och
transaktioner. Jag delegerar förstås mycket, men
är involverad i alla beslut om transaktioner och
utvecklingsprojekt. Det är ett utmanande men
roligt arbete.
› Vad ser du som din viktigaste uppgift?
– Att säkerställa en god avkastning för
Skandias kunder. För mig, och för hela bolaget,
är det viktigt att hela tiden ha i åtanke vem vår
uppdragsgivare är, nämligen varje person som
pensionssparar i Skandia. Det präglar oss i alla
beslut vi tar och hur vi tänker.
› Vad är mindre roligt med ditt jobb?
– Svårt att säga, jag går till jobbet med glädje
varje morgon. Det går inte att ha ett sådant här
jobb om man halvtrivs.

Niam

– Vi jobbade ihop på Skanska i många år och han
gick året före mig på KTH. Han är extremt stadig och
utstrålar ett lugn som får folk omkring honom att
känna trygghet. Han står stadigt när det blåser, helt
enkelt. Dessutom är han mycket duktig på affärer.

»Han utstrålar
ett lugn.«

3
BiLD: PRiVAT

Skanska var en otroligt bra skola, en arbetsplats
där man har väldigt fina utvecklingsmöjligheter,
en riktig plantskola. Titta bara på alla vd:ar runt
omkring i branschen som kommer från Skanska
– Fredrik Wirdenius, Johan Bergman och Per
Berggren, för att nämna några få. Så jag hade
egentligen ingen tanke på att sluta när jag fick
frågan, samtidigt var jag lite nyfiken på vad som
fanns utanför Skanska och hade en längtan efter
att jobba på ett bolag med mer förvaltningsfokus,
ett renodlat fastighetsbolag.
› Har du uppnått ditt yrkesmässiga mål nu när
du är vd för Diligentia?
– Jag har överhuvudtaget aldrig haft några
karriärsmål. Jag har väl gjort hyfsat bra ifrån mig
och fått möjligheter utifrån det. Sedan har jag
känt att de chefsroller jag fått passat mig bra, så
jag har hela tiden trivts med de positioner jag fått.
› Vilket är ditt personliga mål med jobbet som
vd på Diligentia?
– Mitt mål är att bidra till att utveckla bolaget

Johan bergman

joRDnäRA. Anders Kupsu står stadigt
med båda fötterna på jorden. Hans Norrländska ursprung har gett honom en stor
portion trygghet och lugn, något han har
nytta av i en händelserik bransch.

Lena Fyhr
Anders Kupsus sambo

– Vi träffades på ett dansställe inne i centrala Stockholm för 28 år sedan. Jag föll för hans humor, han är
fyndig och en kul person att vara med. Han har ett
stort lugn även om hans finska temperament visar
sig ibland. Han är också omtänksam och ödmjuk.

»Jag föll för hans
humor.«
4 2014
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Tätt inpå // Anders Kupsu

1. Vad gör dig förbannad? »Falskhet.«
2. Du får 100 miljoner kronor och måste placera dem på stubinen, vad gör du? »Utvecklar
eller köper bostäder i regionstäder.«

6. Beskriv dig själv med tre ord, som fångar
både yrkesmannen och privatpersonen Anders Kupsu? »Jordnära, prestigelös och social.«
7. Vilket är ditt bästa privata köp? »Huset i
Sollentuna.«

3. Vilken är din största
extravagans?
»Sommarstället.«

8. Vilket är ditt sämsta privata köp?
»En bostadsrätt i Skarpnäck på tidigt
90-tal som vi sålde med förlust 1994.«

4. Tror du på Gud? »Ja,
i någon mening.«
5. Vilken är din favoritpryl? »Min iphone.«

BiLD: EDDiE EKBERG

Tio snabba frågor

9. Ger du pengar till tiggare på gatan?
»Nej.«
10. Har du några tatueringar? »Nej.«

vIKtIGA vAL. Anders Kupsu har gjort (minst) två viktiga val i livet som
lett till den position han har i dag; det ena var att flytta till Stockholm och
det andra att han utbildade sig på KTH.

»Det här är mitt drömjobb.«
› Vilken är Diligentias största utmaning de
närmaste åren?
– En utmaning i sig är att bibehålla en god
lönsamhet. För oss gäller det att hela tiden göra
korrekta omvärldsbedömningar. Vi har i dag
en projektvolym på cirka 1,5 miljarder kronor,
och det är en nivå som vi tänker hålla uppe och
snarare öka. Att bedriva lönsamma projekt är en
del i vår strategi.
– En annan utmaning är att möta den kompetensbrist som kommer uppstå i branschen
om fem till tio år. För oss är det viktigt att ha
de bästa medarbetarna och därför jobbar vi hårt
med vårt ledarskap och att vara en attraktiv
arbetsgivare. Det gör vi bland annat genom att
synas med vårt varumärke i rätt sammanhang,
som den samhällsbyggare vi är.
› Har du något annat drömjobb i branschen?
– Nej, det här jobbet är optimalt för mig. Det
här är mitt drömjobb.
› Hur länge blir du kvar som vd på Diligentia?
– Så länge jag känner att jag kan fortsätta
bidra till att bolaget utvecklas och förstås så
länge jag trivs. Och självklart så länge som styrelsen och ägaren är nöjd med mitt arbete.
› Får du ofta förfrågningar om andra jobb eller
uppdrag?
– Nej. De flesta vet nog att jag inte är tillgänglig.
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› Hur ser din idrottsbakgrund ut?
– Jag har spelat volleyboll på halvhög nivå,
i division 1. Nu spelar jag mest av motionsskäl
någon gång ibland. Och så kör jag innebandy en
gång i veckan med mina gamla volleybollkompisar.
Annars blir det väl en och annan golfrunda med
kompisar. Jag gillar annars att åka iväg och vandra,
det försöker vi göra varje år. Jag har ett starkt
friluftsintresse som har hängt med sedan unga år.
› Tuffaste utmaningen i ditt yrkesliv?
– Det tuffaste, men också mest intressanta,
var när jag var med och startade upp Skanskas
nordiska bostadsutvecklingsbolag. Det var
otroligt mycket resor under den perioden, jag
kastades mellan Finland, Norge och Sverige
hela tiden under tre års tid. Men det var otroligt
stimulerande och jag lärde mig mycket om de
kulturella skillnaderna mellan länderna.

BiLD: NiCLAS LiEDBERG/PixPROViDER

› Och det roligaste ögonblicket?
– Det var väldigt roligt när vi flyttade till
Ungern hela familjen.
› Har du någon förebild i branschen?
– Ingen enskild men jag har verkligen haft
förmånen att ha haft många väldigt bra chefer
genom åren.
› Vad gör dig till en bra ledare?
– Jag är duktig på att ge förtroende till mina
medarbetare och låta dem utvecklas. Jag är inte
speciellt prestigeladdad och försöker sprida ett
lugn omkring mig. Jag försöker också vara tillgänglig så mycket som möjligt.
› Vad är viktigt att tänka på för en sund
utveckling av fastighetsmarknaden?
– Att följa med i vad som händer i omvärlden
och hela tiden vara nära sina kunder.
› Diligentia äger ju många köpcentrum – hur
ser du på det så kallade hotet från Ehandeln?
– Vi ser det inte som något hot och är inte
oroliga. Vi jobbar med att utveckla bra mötesplatser och följer utvecklingen noga. Det gäller
också att fortsätta att investera i sina köpcentrum.
› Vad innebär ordet samhällsbyggare för dig?
– Att Diligentia är en aktiv part i samhällsutvecklingen i våra prioriterade områden. Som
fastighetsägare är vi med och hittar gemensamma lösningar i områden som vi utvecklar till
attraktiva, trygga och säkra miljöer.

Tätt inpå // Anders Kupsu

Just nu
söker vi dig
med erfaren
het
av vård - och
omsorgsprojek t!

Nicole, 25
Projektledare som hatar att förlora

HänDIG. Anders Kupsu har inte tummen mitt i handen – tvärtom. Behöver taket lagas på huset så klarar han av det jobbet på egen hand.
Och nyligen byggde han en bastu på lantstället alldeles själv.

› Vad kännetecknar Diligentia som samhälls
byggare?
– Att vi är en lyhörd part som bidrar till långsiktigt attraktiva, trygga och säkra miljöer.
› Hur mycket jobbar du?
– Det blir väl kanske nio timmar om dagen.
Jag tycker det är viktigt att hitta en balans i
tillvaron, ingen mår bra av att jobba dygnet runt
och försaka familj och vänner. Men samtidigt
tycker jag det här jobbet är så kul så på sätt och
vis bär jag alltid med mig det. Men jag har en
förmåga att inte låta det gå till överdrift.
› När stänger du av din mobiltelefon?
– Aldrig. Är det något som händer så måste
jag vara tillgänglig.
› Vad gör du när du inte jobbar?
– Då tillbringar jag gärna tid ute vid vårt
sommarställe på Väddö, jag spelar innebandy och
golfar ibland. Jag är också rimligt kulturell och
går en del på teater och liknande. Nu är ju våra
barn utflugna så vi upplever att vi har fått mycket
tid min sambo och jag.
› Vad vet folk inte om dig?
– Kanske att jag håller på Modo i hockey. Och
att jag är ganska händig, jag har nyligen byggt en
vedeldad bastu på landet och behöver taket bytas
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eller fixas så gör jag det gärna själv.
› Vilken talang skulle du vilja ha?
– Det vore häftigt att kunna riva av ett ylande
och häftigt gitarrsolo som David Gilmour från
Pink Floyd.
› Vilken är din drömresa?
– Oj, vi var i Australien för fyra–fem år
sedan, det var häftigt. Om allt går vägen åker
vi till Vietnam över jul och nyår, det är lite av
en drömresa. Sedan vill jag gärna åka till Nya
Zeeland.
› När grät du senast?
– Det minns jag knappt, är nog inte så sentimental på det viset och vi har inte haft några
större katastrofer i familjen på senare tid. Men
det kanske var vid någon film eller så.
› Om du dog och blev pånyttfödd, som vem
skulle du då helst återkomma?
– Jag är nöjd med den jag är så jag skulle vilja
bli mig själv igen.
› Vad är du mest stolt över?
– Att jag har en bra familj och barn som uppvisar mycket sunt förnuft. Jag är stolt över dem.
› Vad är du rädd för?
– Jag är orolig för utvecklingen i världen,
människans beteende är inte hållbart. Vi dödar

BiLD: NiCLAS LiEDBERG/PixPROViDER

till exempel noshörningar och andra hotade djur
trots att vi vet att det bara finns några få kvar, när
den siste dödas är de slut.Det är ofattbart tycker
jag. Vi måste sluta leva över våra tillgångar!
› Ditt hem brinner – vad lämnar du kvar?
– Allt utom familjemedlemmarna, resten
spelar ingen roll.
› Om du fick ha något i ditt liv ogjort, vad
skulle det i så fall vara?
– Jag tycker att jag lärt mig av de misstag jag
gjort, så jag ångrar inget.
› Vad ska du göra när du lägger av i fastighets
branschen?
– Jag vet inte om jag kommer lägga av, när jag
slutar operativt kommer jag nog försöka fortsätta
i någon senior roll och kanske styrelsearbete.
› Hur ser du på den resa du gjort från Örn
sköldsvik till vdstolen på ett stort fastighets
bolag i Stockholm?
– Jag kommer från stabila familjeförhållanden
med två kloka föräldrar som alltid uppmuntrade mig att göra det jag ville. Jag har gjort
två viktiga val i livet, det ena var att flytta till
Stockholm och det andra att börja på KTH.
Sedan hade jag en väldig tur som kom till en bra
arbetsgivare.

HOS OSS BLIR DET ANNORLUNDA
Ett jobb hos oss liknar inte något annat jobb du haft. Det är utmanande. Det är inspirerande.
Och du kommer att bli stolt. För oavsett vad du jobbar med hos oss blir du en del i någonting stort.
På Forsen hyllar vi olikhet, kreativitet, omtänksamhet och annat som gör det roligt att gå till jobbet.
Just nu är vi 140 personer – nästan lika många kvinnor som män – som jobbar tillsammans i såväl små
spetsprojekt som i komplexa megaprojekt. Är du en lagspelare som får saker ur händerna ser vi
gärna att du blir kollega 141.
Vård- och omsorg är ett område där Forsen växer, därför söker vi projektledare och projekteringsledare
med minst 5 års erfarenhet av komplexa om- och tillbyggnadsprojekt inom just detta område.
Gå in på karriar.forsenprojekt.se om du är intresserad av att arbeta med oss på Forsen.

Aktieanalysen
Mikael Söderlundh // Pangea Property Partners

Pangea
Property
Partners
Pangea är en
oberoende nordisk rådgivare
med fokus på
fastighetsrelaterad corporate finance
och fastighetstransaktioner.
Sedan starten
2009 har firman
genomfört över
150 transaktioner med
ett fastighetsvärde över 100
miljarder kronor.
Pangea Property
Research publicerar löpande
marknadsanalyser som går
att beställa via
www.pangeaproperty.se/analys.
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För ganska precis 1,5 år sedan
gjorde vi en granskning (i Fastig
hetssverige) av marknaden för
preferensaktier och jämförde
olika alternativ. Då kändes det
som att marknaden kanske hade
nått sin kulmen och att avkastningsnivåerna inte kunde bli så
mycket lägre. Men det visade sig
fel och i dag är ”preffarna” hetare
än någonsin – speciellt i den
svenska fastighetssektorn.

Hobbykompositör
Namn: Mikael
Söderlundh.
Ålder: 34 år.
Yrke: Analyschef & Partner.
På Pangea
sedan: 2011.
Fritid: Multiracketsport,
hobbykompositör, familj med
mera.

Tabell 1: Fastighetsrelaterade preferensaktier på Stockholmsbörsen, 3 sep 2014
Nyckeltal

Sagax
PREF

Corem
PREF

Balder
PREF

Klövern
PREF

ALM Equity
PREF1

FastPartner
PREF

Oscar Prop.
PREF1

Victoria Park
PREF

Akelius
PREF1

Amasten
PREF1

Börskurs, kr/aktie

34,6

176,0

353,0

159,5

120,8

367,0

259,0

309,0

331,5

285,0

Börsvärde, Mkr

1 834

1 164

3 530

3 252

302

633

189

291

4 235

226

Omsättning (12M), Mkr

682

367

1 007

1 373

109

231

174

150

1 659(2)

137(3)

Omsättning (12M), % av börsvärde 37%

32%

29%

42%

36%

36%

92%

52%

39%(2)

60%(3)

Rösträtt (preferens-/stamaktie)

1/10

1/10

1/10

1/10

1/10

1/10

1/10

1/10

1/10

1/10

Årlig utdelning, kr/aktie

2,0

10,0

20,0

10,0

8,4

20,0

24,0

20,0

20,0

20,0

Utbetalning

Kvartalsvis

Kvartalsvis

Kvartalsvis

Kvartalsvis

Kvartalsvis

Kvartalsvis

Halvårsvis

Kvartalsvis

Kvartalsvis

Kvartalsvis

Direktavkastning, %

5,8%

5,7%

5,7%

6,3%

7,0%

5,4%

9,3%

6,5%

6,0%

7,0%

Första emissionen

juni 2006

mars 2010

juni 2011

januari 2012

juni 2012

juni 2013

juni 2013

juli 2013

juni 2014

juli 2014

Noter: 1Noterad på First North, 2Siffrorna avser fr o m 2014-06-05, 3Siffrorna avser fr o m 2014-07-04

Dubbelt så många ”preffar”
– kokar det över snart?

på fastighetsutvecklarnas preferensaktier är något högre och ligger i intervallet 7,0 procent (Alm Equity) till 9,3 procent (Oscar
Properties). Slutligen, för den investerare som är mer risksökande,
finns alternativ utanför fastighetssektorn såsom Sas, Ginger Oil
och Ferronordic vars preferensaktier ger en direktavkastning på
över tio procent.

Vi har fått fem helt nya preferensaktier på Stockholmsbörsen
under 2013 och 2014. Fyra av dem är mer traditionella fastighetsbolag (Fastpartner, Victoria Park, Akelius och Amasten) och den
femte är bostadsutvecklaren Oscar Properties. Dessutom har en
hel del fastighetsbolag emitterat onoterade preferensaktier, där Ica
Fastigheter förmodligen är det mest välkända exemplet, men det
finns även flera mindre aktörer. En redan het marknad har alltså
lyckats bli ännu hetare. Fastighetsinvesterarna har nu hela tio
preferensaktier på Stockholmsbörsen att välja mellan (varav fyra på
First North), där de viktigaste nyckeltalen presenteras i tabell 1.
Utöver många lyckade nyemissioner och noteringar så har även
preferensaktierna gått fortsatt starkt på börsen (se diagram 2).
Under de senaste tolv månaderna har PREX Preference stigit
med nio procent exklusive utdelningar. Allra bäst har Corems
preferensaktie gått med en värdestegring på hela 19 procent och i
genomsnitt handlas nu preferensaktierna 15 procent över sina ursprungliga teckningskurser. Flera preferensaktier har till och med
passerat de nivåer där bolagen har rätt att göra inlösen (antingen
per idag eller i framtiden). Exempelvis Corem och Fastpartner
har rätt att återköpa sina preferensaktier från och med 2015 till
nivåer som ligger under nuvarande aktiekurser. Balders och Sagax
preferensaktier har ingen tidsbestämd inlösenperiod men kan när
som helst återköpas för 350 respektive 35 kronor per aktie, vilket är
i nivå med nuvarande aktiekurser. Sedan kommer de flesta bolagen
sannolikt inte att utnyttja sina inlösenrätter, även om optionerna

Så, varför blir preferensaktierna alltmer populära? Till
att börja med finns det en väldigt god match mellan fastigheter
som tillgångsslag och preferensaktier som instrument (stabil
löpande avkastning, kapitalintensiv verksamhet, med mera).
Dessutom är inflationen och marknadsräntorna väldigt låga, vilket
gör att den reala avkastningen som preferensaktierna erbjuder
är svår att hitta på annat håll. Om vi ser på diagram 4 blir det
tydligt att den sjunkande avkastningsnivån på exempelvis Sagax
preferensaktie (vald på grund av längst historik) beror på både
sjunkande marknadsräntor och en lägre riskpremie. Riskpremien
(beräknad som skillnaden mellan implicit direktavkastning och
tioårig swapränta) steg markant under hösten 2008 i samband med
finanskrisen men har därefter sjunkit gradvis och ligger idag runt
fyra procent. Sannolikt kommer de låga riskpremierna, och synen
på preferensaktier som förhållandevis säkra, bestå så länge det
makroekonomiska klimatet skapar en god lönsamhet i fastighetsbranschen och inga bolag ställer in sina utdelningar. I dag är
kanske preferensaktiernas kurspotential förhållandevis begränsad,
med tanke på att ränteläget knappt kan bli lägre samt att vissa
aktiekurser börjar ”slå i taket” och närma sig bolagens inlösennivåer. Å andra sidan kommer säkert emissionsmarknaden vara
fortsatt stark ett tag till och öppna fönstret för ännu fler bolag. Det
samlade börsvärdet för de noterade preferensaktierna är idag strax
över 15 miljarder kronor, vilket motsvarar cirka åtta procent av hela
den noterade fastighetssektorn i Sverige. Det är ingen vild gissning
att den siffran kommer bli ännu högre framöver.

4 2014

är ”in the money”, eftersom det påverkar möjligheterna att göra
framtida emissioner, men det säger något om hur starkt preferensaktierna har gått på börsen.
Stigande börskurser har även medfört att den implicita
direktavkastningen (beräknat som årlig utdelning/börskurs) har
sjunkit väsentligt. Som framgår av diagram 3 handlas nästan alla
preferensaktier i dagsläget till en lägre avkastning jämfört med tolv
månader tillbaka. Den som köper preferensaktier från de renodlade fastighetsbolagen får just nu en direktavkastning på mellan 5,4
procent (Fastpartner) och 7,0 procent (Amasten). Avkastningen
Diagram 2: Utveckling börskurser, senaste 12 månader

Diagram 3: Implicit direktavkastning (årlig utdelning/börskurs),
senaste tolv månader

Diagram 4: Ränteskillnad mellan Sagax PREF och tioårig
swapränta, 2006–2014

Källa: Pangea Property Research, Reuters

4 2014

⁄⁄

Fastighetssverige

61

Expo
Real
2014

FLeR
BeSöKARe
I ÅR
Av de totalt
36 900 besökarna (2013:
36 000)
var 18 600
besökare och
18 300 representanter för
de utställande
företagen.

»Det finns så
mycket kapital nu
från länder som
Frankrike, England
och Tyskland. Och
alla har Norden på
sin radar.«

PÅ PLAtS. Fastighetssveriges Expo
Real-utgåva fanns
som vanligt på plats
på mässan i München.

De tio länderna med störst
representation på årets
mässa var:
1. Tyskland
2. England
3. Holland
4. Österrike
5. Schweiz
6. Frankrike
7. Polen
8. Tjeckien
9. USA
10. Ryssland
Nästa års
Expo Real
arrangeras
5–7 oktober.

öKnInG. Expo Real hade i år 900 fler besökare jämfört med förra året då antalet summerades till 36 000.

Större och mer internationellt
När årets Expo Real summerades kunde man konstatera att
hela 36 900 personer från 34 länder besökte mässan i München.
Det är 900 fler än året innan.
Text: Eddie Ekberg ⁄⁄ Bild: Expo Real/Eddie Ekberg
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Ökningen utgörs till största delen
av fler internationella besökare. En av dessa var
Stockholm Business Regions vd Olle Zetterberg
som var inbjuden som talare i ett panelsamtal
om bostadsmarknadens utmaningar tillsammans
med representanter för London och Amsterdam.
Själv hade han som uppgift på Expo Real att
locka internationellt kapital till Stockholm.
– Om Stockholm ska klara att skapa

140 000 nya bostäder till 2030 krävs det utländskt kapital som kommer in på den marknaden. Annars blir det tufft. Och jag skulle gärna se
att någon aktör även går in och bygger, vid sidan
om att förvärva, säger Olle Zetterberg.
Han har fått indikationer från någon eller
några aktörer om att just det skulle kunna vara
ett nästa steg.
– Jag är optimistisk och tror att vi får se en

expo Real
developer i Stockholm inom en snar framtid.
Det är mitt mål, mitt arbete och min mission
här på Expo Real att se till att investeringarna
hamnar i Stockholm, säger Olle Zetterberg.
Hans motsvarighet i Göteborg, Patrik Andersson, var – tillsammans med etableringschefen Roger Strömberg – på Expo Real i samma ärende.
– Det behövs i storleksordningen 250 miljarder kronor i investeringar till utvecklingen

av centrala Älvstaden. Det handlar ju om fem
miljoner kvadratmeter som ska bebyggas. Och
då förstår man att det krävs ett högt tempo. V i
tar frågan på största allvar och är här för att få
åtminstone ett par affärer till Göteborg inom en
snar framtid, säger Patrik Andersson.
Business Region Göteborg utgick under årets
Expo Real från en gemensam monter som man
hade tillsammans med Lyon och Birmingham,

två städer som har stora likheter med Göteborg.
Den tyska banken Helabas Nordenchef, Thomas Völker, berättade under mässan att man har
för avsikt att expandera sin närvaro i Norden.
– Det finns så mycket kapital nu från länder
som Frankrike, England och Tyskland. Och alla
har Norden på sin radar. Det är väldigt positivt
för oss och innebär att vi absolut kommer öka
vår närvaro där, säger Thomas Völker.
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Revisorn har ordet
Mikael Löwhagen // Skeppsbron Skatt

enskilda företag hamnar

i kläm

Företagsskattekommitténs förslag drabbar
fastighetsbranschen i vid bemärkelse. Enskilda företag som bedriver långsiktig fastighetsförvaltning drabbas, enligt Mikael Löwhagen
på Skeppsbron Skatt, på ett orimligt sätt.

Resultatet i ett företag (i den del det är realiserat) kommer fram som ett skattepliktigt förvaltningsresultat, skattepliktiga
kapitalvinster, skattefria kapitalvinster (vid avyttring av paketerade
fastigheter) och en blandning av dessa. I ett renodlat fastighetsförvaltande företag står skattefria kapitalvinster för en liten eller
obefintlig del av resultatet, vilket innebär att driftnettot beskattas.
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S
BA X
FLE TAL
TO

NU PAKETERAR
VI VÅRA TJÄNSTER

ÅKeR LÅnGFäRDSSKRIDSKoR
Namn: Mikael Löwhagen.
Ålder: 50 år.
Titel: Partner på Skeppsbron Skatt.
Fritid: ”Paddlar, åker långfärdsskridskor, tränar för att klara av detta och
har precis klivit av som huvudtränare
i ett handbollslag för att skapa en
mer normal fritid.”

BiLD: SKEPPSBRON SKATT

Fastighetsbranschen står för en mycket stor del av
finansieringen av Företagsskattekommitténs förslag. Kommittén har
beräknat att branschen får en skattehöjning med cirka 3,2 miljarder
kronor enligt både det huvudförslag och det alternativförslag som
läggs fram. Kommittén uppger vidare att 20 koncerner står för 56
procent av höjningen. Det har uppenbarligen gjorts vissa beräkningar av hur den antagna skattehöjningen drabbar enskilda företag.
Att branschen drabbas så hårt av förslaget har i debatten rättfärdigats med att branschen anses ha exceptionellt förmånliga
villkor som visar sig genom en låg effektiv skattesats (andel av
redovisat resultat) på branschnivå. Det problematiska med så
övergripande sanningar är att det alltid finns enskilda företag, som
inte kan sägas ha exceptionellt förmånliga villkor i den verksamhet
de bedriver, som hamnar i kläm.
Branschen består av företag med olika affärsmodeller och är
inte homogen. I branschen verkar renodlat fastighetsförvaltande
företag som drivs av löpande avkastning och som endast undantagsvis avyttrar fastigheter. Dessa företag förvaltar olika typer
av fastigheter (bostäder, kontor, butiker, industri etcetera) med
direktavkastningar som varierar beroende på fastighetstyp och
läge. I branschen finns också renodlat projektutvecklande företag
som avyttrar fastigheter (ofta i paketerad form) och som endast
undantagsvis förvaltar fastigheter. Det finns givetvis också företag
med blandad verksamhet bestående av både långsiktig förvaltning
och projektutveckling med inslag av skattefria kapitalvinster.

ETT NYTT SÄTT ATT KÖPA KONSULTTJÄNSTER

Är du nyfiken på tre nytänkande lösningar för ett
smidigare sätt att köpa konsulttjänster? Då ska du kontakta
oss om våra smarta paket BAS, FLEX och TOTAL. Ring oss
eller läs mer, 010-476 66 34, Hifab.se. Välkommen.

www.hifab.se

eller på annat sätt attraktiva städer. Problemet uppkommer även vid
förvaltning av kontor och butiker i storstädernas innerstadsdelar.
Våra simuleringar av förslagets effekter har skett med utgångspunkt i nuvarande ränteläge. Vid ett annat ränteläge kan effekterna förvärras. Att betala skatt i en förlustsituation är givetvis
helt orimligt och strider mot skatteförmågeprincipen. Vidare är en
hög effektiv skattebelastning i ett renodlat fastighetsförvaltande
företag, motiverad med att en låg effektiv skatt hos andra företag i
en annan del av branschen bör justeras, lika orimlig.
Vi har också gjort ett stort antal simuleringar för enskilda fastighetskoncerner med alla typer av fastighetsrelaterad verksamhet. Det
är inte ovanligt att den effektiva skattesatsen, om förslaget införs,
hamnar över 50 procent. Vid nyetablerad verksamhet kan den effektiva skattesatsen bli högre, beroende på att det redovisade resultatet
då saknar eller innefattar begränsade skattefria kapitalvinster.

Drabbar. Skeppsbron Skatt menar att ränteavdragsförslaget är dåligt avvägt och drabbar långsiktigt fastighetsförvaltande
företag som finansieras med externa lån på ett orimligt sätt.

Motsatsvis står skattefria kapitalvinster i många fall för en stor
del av resultatet i ett renodlat projektutvecklande företag, vilket
innebär att vinsten sannolikt inte beskattas i dagsläget.
Det finns inte, enligt vår bedömning, några obalanser i det nuvarande skattesystemet som skapar en orimligt låg skattebelastning i ett
renodlat fastighetsförvaltande företag som finansieras med externa
lån. Belåningsgraden vid extern belåning brukar uppgå till maximalt
cirka 65 procent. En extern belåning är i normalfallet en nödvändig
förutsättning för att överhuvudtaget kunna bedriva en kapitalintensiv
verksamhet och den kan motiveras fullt ut med affärsmässiga skäl.
Om företag finansieras med ägarlån och ränteintäkten,
som en effekt av dispositioner med kapitalet, undgår beskattning
eller lågbeskattas hos långivaren samtidigt som räntekostnaden är
avdragsgill för företaget finns det en asymmetri som skapar (för)
förmånliga skattevillkor. Hög belåningsgrad i kombination med
framplanerade skattearbitrageeffekter ökar (den alltför fördelaktiga) effekten av asymmetrin.
Det kan även uppkomma arbitrageaffekter vid indirekta investeringar där exempelvis AP-fonder eller livförsäkringsföretag
finansierar förvärv av fastigheter i dotterföretag med ägarlån. I
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sådana situationer finns det andra omständigheter som bör beaktas
och det rör sig enligt vår bedömning inte nödvändigtvis om en
orättfärdig asymmetri. Det är snarare så att det är lämpligt att
avkastningen på pensionskapitalet inte merbeskattas hos pensionsföretaget utan istället beskattas vid uttag av pension.
Ett företag som i sin affärsmodell avyttrar fastigheter
paketerade i bolag gynnas av skattefriheten på näringsbetingade
andelar. Sådana företag kan ha höga avdragsgilla räntekostnader
och samtidigt höga skattefria intäkter, vilket är en asymmetri. Den
effektiva skatten blir då låg eller kan i vissa fall försvinna helt.
Ett företag som förvaltar fastigheter långsiktigt och har en
normal extern belåning utnyttjar inte någon av de ovan nämnda
asymmetrierna.
Vi har simulerat utfallet av förslaget vid en tänkt renodlad och
långsiktig förvaltning av olika fastighetstyper med olika direktavkastning och belåningsgrad. Vid låg direktavkastning kan ett enskilt företag i vissa fall hamna i en skatteposition trots att verksamheten genererar löpande förluster. Problemet med hög effektiv skatt
eller skatt vid redovisade förluster uppkommer i nuvarande marknadssituation främst vid förvaltning av bostäder i stora, medelstora

En komplettering av förslaget med en stimulans av
nybyggnation av bostäder har adresserats eftersom styrsignalerna
genom skatteförslaget annars med stor sannolikhet kommer att
bromsa eller helt stoppa nybyggnation av hyresrätter. En sådan komplettering kanske kan lösa (delar av) samhällsbyggnadsfrågan när det
gäller produktion av nya bostäder. När det gäller förvaltning och utveckling av befintliga bostäder kvarstår problemet i sin helhet. Samhällsbyggnadsfrågan i den del den avser utveckling av lågavkastande
butiks- och kontorsfastigheter i storstädernas stadskärnor löses inte
heller av kompletteringen. Grundproblemet med ett orimligt skatteuttag vid en renodlad förvaltning av fastigheter kvarstår.
Alternativförslaget ger i normalfallet ett bättre utfall för
fastighetsföretag enligt våra beräkningar. Det är därför svårt att
se riktigheten när kommittén beräknar att huvudförslaget och
alternativförslaget ger samma ekonomiska utfall för branschen. Vi
har anledning att tro att en skattehöjning i delar av branschen kan
vara avsevärt mycket högre än vad som antas.
Vår sammantagna bedömning är, i korta ordalag och utan fördjupning i enskilda detaljer och skattetekniska frågeställningar, att
förslaget är dåligt avvägt och att det drabbar bland annat långsiktigt fastighetsförvaltande företag som finansieras med externa lån
på ett orimligt sätt. Det positiva med förslaget är att de nuvarande
ränteavdragsbegränsningarna, som är mycket rättsosäkra i vissa
situationer, tas bort vid ett införande av huvudregeln.

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

www.steinmann.se

Skeppsbron Skatt
Skeppsbron Skatt är en av de ledande oberoende fullserviceskatterådgivarna i
Sverige och utgör ett alternativ till den skatterådgivning som lämnas av revisionsbyråer och advokatbyråer. Man är dedikerade att med högsta skattekompetens
tillhandahålla användbara och tydliga skatteråd till kunder i alla branscher.
Skeppsbron Skatt är en fullservicebyrå som tillhandahåller kvalificerad rådgivning
av högsta kvalitet inom bland annat svensk och internationell företagsbeskattning och mervärdesskatt.

När det gäller fastigheter

Livets goda // Black ivory coffee

Kaffe från elefantbajs det nya svarta
Kopi Luwak, som tillverkas
efter att ett mårddjur ätit och
bajsat ut kaffebönor, brukar
betraktas som världens
dyraste kaffe.
Nu har det fått en konkurrent – black ivory coffee
tillverkas enligt samma princip. Men här är det elefanter
som står för bearbetningen
av bönorna.
Text: Nicklas Tollesson ⁄⁄ Bild: Black ivory Coffee

d

et svarta elfenbenskaffet tillverkas
i liten upplaga i norra Thailand
och säljs på ett litet antal utvalda
lyxhotell, främst i Thailand.
Upphovsmannen – Blake Dinkin, ursprungligen från Kanada – räknar med att
producera 200 kilo kaffe i år.

eLeFAnt. Kaffebönor som passerat genom en elefanttarm leder till en mjukare kaffesmak.
Priset för en kopp Black Ivory Coffee ligger på cirka 70 US-dollar.
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Tillverkningsprocessen inleds med
att elefanterna får äta kaffeträdets frukter – det
handlar om högkvalitativt thai arabica-kaffe,
som odlas på hög höjd, över 1 500 meter över
havet.
Under tiden som matsmältningen pågår bryter
elefantens magsyra ner proteinet i kaffet. Detta
leder till att kaffet i slutändan får en mindre bitter – och i stället en mjukare – smak.

Fastighetsmarknadsdagen i stockholm
– nuläge och framtida affärsmöjligheter

• Ekonomianalys
• Transaktionsåret 2014 – och hur blir 2015?
• Vd-duellen
• Fastighetsfinansiering
Säkra
d
in
plats
• De nya börsbolagen
nu!
• Miljonprogram har blivit hett
• Internationella investeringar i Sverige
(Obs! Punkten hålls på engelska)
• Samhällsfastigheter – hetare än någonsin
• Kontorshyresmarknaden i Stockholm
• Intervju: Från hockeyrinken till fastighetsscenen

Bonus

!

sveriges snyggaste kontor
• Intervju med förra årets vinnare
• Vinnaren 2014 – prisutdelning

Och mycket mer …
Grand Hotel • Stockholm • 18 november 2014
Anmäl dig på: www.fastighetssverige.se/
fastighetsmarknadsdagen_sthlm/anmalan/

Arrangörer:

Partners:

Presenteras av Lokalnytt
och Fastighetssverige

Livets goda // Black ivory coffee

MARKNADENS
BREDASTE
ERBJUDANDE!
Vi på Billes tror på det tryckta budskapet. Och det digitala. Därför har vi satsat stort
på att allt du behöver ska finnas samlat under ett tak. Behöver du en 64-sidig
på 30 språk, med omslag i partiell lack och distribution över h
hela världen?
Eller nya
GAMMAL KvARn. En fransk kaffekvarn från 1840-talet används för att mala kaffebönorna.

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

med en effektfull
en

Elefantbajset rensas och kaffefrukterna tas
tillvara. Bönorna torkas i solen och rostas.
För att framställa själva kaffet används en
gammal kaffekvarn från 1840-talets Frankrike.
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Elefanterna som används för att framställa
kaffet finns på Anatara Golden Triangle Resorts
elefantfarm i norra Thailand – och åtta procent
av försäljningen går direkt till stiftelsen som
driver farmen, som arbetar för att elefanterna ska
leva ett gott liv.
Detta ger elfenbenskaffet en fördel
gentemot Kopi Luwak-kaffet, vars rykte har

svärtats ner sedan det framkommit att palmmården ofta hålls i trånga burar och far illa under
tillverkningsprocessen, som på senare år mer och
mer har industrialiserats.
Den exotiska tillverkningsprocessen och den
lilla produktionen har lett till att priset för black
ivory-kaffe är ganska högt – 70 US-dollar för en
kopp är det vanliga priset på hotellen …

eller saknas det bara

i din butik? Du kanske vill skicka din årsredovisning som en praktisk

Utmana oss gärna,
Under matsmältningen genomgår kaffefrukterna också en jäsningsprocess som bland annat
underlättar när man sedan tar ur själva bönorna
ur frukten.

Vill
ill du nyinviga företaget med

kan lova att ingenting är omöjligt när det gäller sånt som

bygger på pixlar och punkter. Och allt där emellan.

Vill du veta mer om marknadens bredaste erbjudande
gå in på www.billes.se eller ring 031-86 55 00.

Billes Tryckeri ab

Fastighetsanalytikern har ordet
Åsa Linder // JLL

Hur tänker hyresgästerna?
Varför väljer företag att flytta och vart vill
de flytta? Hur viktigt är det att sitta i en miljöcertifierad fastighet och hur stor roll spelar
närhet till kommunikationer?
Dessa och flera andra frågor
besvarar JLL:s analyschef
Åsa Linder.
I syfte att bättre förstå kontorshyresmarknaden och skaffa mer kunskap
kring hur hyresgäster resonerar och vilka
ställningstagande de tar inför en flytt genomför
JLL sedan drygt tio år tillbaka en omlokaliseringsstudie. Studien genomförs vart annat år i Stockholm och vart annat år
i Göteborg. Företag som valt att omlokalisera sig till lokaler överstigande 500 kvadratmeter intervjuas och resultatet sammanställs
och analyseras. Då vi nu har ett flertal studier att blicka tillbaka på
så kan vi skönja mönster och förändringar. Studierna bekräftar viss
utveckling som varit uppenbar under åren samtidigt som andra
förändringar som förutspåtts inte blir bekräftade. Åtminstone inte
av våra undersökningar. Nedan redovisas resultatet från 2014 år
Omlokaliseringsstudie Stockholm.
Vi kan konstatera att anledningen till att företag väljer att
omlokalisera sig är den samma nu som då. De tre främsta anledningarna utgörs av samlokalisering, kostnadsbesparing och att man
vill uppgradera lokalens standard. I den senaste undersökningen
uppgav 78 procent av de tillfrågade företagen att hög lokalstandard
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jLL
Med 52 700
anställda på
200 kontor i
totalt 75 länder
världen över är
JLL ett av världens största
fastighetskonsultföretag. JLL i
Sverige har
i dag totalt
73 anställda
på kontoren i
Stockholm och
Göteborg. JLL
Sverige erbjuder
kvalificerad
rådgivning inom
affärsområdena
Capital Markets,
Leasing,
Research &
Valuation samt
Corporate
Solutions.

var av hög eller mycket hög prioritet att jämföra med 61 procent
vid undersökningen fyra år tidigare.
78 procent av de tillfrågade uppgav att närhet till allmänna
kommunikationer var väldigt viktigt. Detta är ett krav som fått allt
högre fokus genom årens lopp. I 2008 års undersökning uppgav 56
procent att närhet till allmänna kommunikationer var en väldigt
viktig parameter då man tog ställning till var man skulle etablera
sig.
Hur viktigt är det med kluster och att etablera sig nära
företag i samma bransch? Inte alls avgörande kan konstateras. Endast 13 procent av de tillfrågade företagen angav att det var viktigt.
55 procent angav däremot att närhet till kunder och leverantörer
var av hög eller mycket hög prioritet.
Under årens lopp har det blivit allt mer vanligt med så kallade
gröna hus, det vill säga byggnader med någon sorts miljöcertifiering. Vi har frågat hyresgästerna om de är villiga att betala en
högre hyra för att sitta i en miljöcertifierad byggnad. I årets undersökning svarade 52 procent att de var villiga att betala en högre
hyra. Motsvarande siffra vid 2008 års undersökning var endast 44
procent. Intressant är att hela 25 procent av de tillfrågade uppgav
att de inte visste om de lokaliserat sig till en miljöklassad byggnad.
Hur ser då flyttmönstret ut? Jo, i alla tidigare undersökningar kan konstateras att majoriteten av företagen väljer att flytta
inom samma delmarknad som de tidigare satt i. Resultatet i den
senaste undersökningen avvek dock från detta mönster och hela
63 procent omlokaliserade sig till en ny delmarknad jämfört med
tidigare etablering. De senaste åren har vi haft rekordlåga vakanser

PoPuLäRt Men DyRt. De allra flesta företag vill enligt JLL:s analyschef Åsa Linder sitta i CBD, men det är långt ifrån alla som har råd och som därmed får sitta någon annanstans.

i centrala Stockholm och det har helt enkelt varit svårt för större
företag att finna ändamålsenliga lokaler i centrala lägen. Det är vår
bedömning att årets resultat beror på just detta. Företagen har helt
enkelt tvingats att omlokalisera sig från Stockholms mest centrala
delar på grund av ett allt för begränsat utbud.
Vid frågan om vilken delmarknad man helst vill sitta i så svarar
de allra flesta CBD (Central Business District). Då hyresnivån är
som högst i denna del av staden är det inte alla som har råd att
etablera sig inom CBD utan plånboken leder till att kosan styrs
mot en billigare delmarknad.

ÅSA LInDeR
Ålder: 51 år.
Titel: Chef Analys & Värdering.
På JLL sedan:
Februari 2009.
Fritid: Njuter av
Gotland året om.

Slutligen, hur väljer vi att sitta i den nya lokalen? Jo,
utvecklingen går förstås mot mer öppna planlösningar. I undersökningen för tio år sedan konstaterades att 27 procent av företagen
satt i kontorslandskap i den nya lokalen. Motsvarande siffra i
årets undersökning är hela 75 procent varav fem procent valde ett
aktivitetsbaserat arbetssätt. I alla undersökningar minskar lokalarean efter flytt jämfört med hur lokalutnyttjandet såg ut före flytt.
Trots ett allt mer effektivt lokalutnyttjande ser vi ändå inte att den
genomsnittliga lokalarean per anställd kommer under 20 kvadratmeter.
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Event // Fastighetsmarknadsdagen 2014

Jens Engwall

Ilija Batljan

Anette Frumerie
BiLD: NEWSEC

BiLD: EDDiE EKBERG

Mikael Lundström

BiLD: PixPROViDER

Sven-Olof Johansson
BiLD: NiCKLAS TOLLESSON

Rikke Lykke

BiLD: PixPROViDER

BiLD: EDDiE EKBERG

Zsolt Kohalmi

Rutger Arnhult
BiLD: NiCKLAS TOLLESSON

Mattias Roos

Johan Ericsson
BiLD: EDDiE EKBERG

BiLD: STARWOOD CAPiTAL

BiLD: SSM

BiLD: SERNEKE

Ola Serneke

Tom Lindahl

BiLD: PixPROViDER

Ingemar Rindstig

BiLD: CATELLA

BiLD: PixPROViDER

BiLD: Ey

BiLD: JOHAN LiNDSKOG

Alexandra Pascalidou,
moderator

Thomas Völker

Max Barclay

StjäRnGLAnS PÅ FAStIGHetSMARKnADSDAGen. Förutom alla fastighetsprofiler kommer även Hockeystjärnan Nicklas
Lidström att synas på Fastighetsmarknadsdagen. Han har investerat i fastighetsbolaget Industrihus i Västerås och intervjuas om
sin resa från rinken till fastighetsscenen.

Stjärnglans på Fastighetsmarknadsdagen i Stockholm
Bland alla fastighetsprofiler på Fastighetsmarknadsdagens scen på Grand Hotel i
november kommer en hockeystjärna att göra
fastighetsdebut.
– Jag ser fram emot att snappa upp ett och
annat om fastighetsmarknaden, säger Nicklas
Lidström. Text: Eddie Ekberg
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Nicklas Lidström är fostrad i Västerås IK Hockey, har
haft en lång karriär i Detroit Red Wings som lagkapten, har blivit
vald till NHL:s bäste back sju gånger och har såväl OS-guld
som VM-guld på meritlistan. För ett par år sedan lade han dock
skridskorna på hyllan – och nu är det bland annat fastigheter som
gäller: Nicklas Lidström har tillsammans med Patrik Mellgren och
Johan Ekholm i deras gemensamma bolag NJP Invest AB, investerat i Industrihus i Västerås AB, som är ett starkt lokalt växande
fastighetsbolag i Västerås med inriktning på industrifastigheter.
Industrihus har emitterat nya aktier och NJP Invest AB har köpt
en betydande post där övriga ägare är Lasse Pettersson, Maria
Wallin och Bosse Karlsson.
– Jag har varit intresserad av fastigheter i flera år och började
redan under min aktiva NHL-karriär att planera för en investering av det här slaget. Så när möjligheten dök upp i somras så

Under heldagsseminariet avhandlas i övrigt ett stort antal
brännande aktuella ämnen om den kommersiella fastighetsmarknaden som hjälper dig att ta rätt beslut i framtiden: Ekonomianalys,
Transaktionsåret 2014 – 2015, Vd-duellen, Fastighetsfinansiering,
Miljonprogram, Internationella investeringar, Samhällsfastigheter,
Projekt och planer i Stockholm, Kontorshyresmarknaden – för att
nämna några.
I de olika panelerna möter du idel tunga nyckelpersoner från
branschen. Till exempel:
• Sven-Olof Johansson, Fastpartner.
• Rutger Arnhult, Klövern.
• Jens Engwall, Hemfosa.
• Anette Frumerie, Besqab.
• Andreas Nelvig/Rickard Backlund, NP3 Fastigheter.
• Ola Serneke, Serneke Group.
• Mattias Roos, SSM Bygg & Fastighets AB.
• Ingemar Rindstig, EY.
• Tor Borg, SBAB.

D:

Hy

• Tomas Ernhagen, Fastighetsägarna.
• Mikael Granath, Willhem.
• Mikael Lundström, NAI Svefa.
• Ilija Batljan, Rikshem.
• Zsolt Kohalmi, Starwood Capital.
• Rikke Lykke, Patrizia.
• Thomas Völker, Helaba.
• Johan Ericsson, Catella.
• Tom Lindahl, JLL Tenzing Capital Markets.
• Bård Bjölgerud, Pangea Property Partners.
• Max Barclay, Newsec.
• Lennart Sten, fd Europachef på GE Capital Real Estate.
• Annica Carlsson, Equator Stockholm.
• Karin Witalis, DTZ.
• Peter Strand, Victoria Park.
• Ulf Nilsson, D. Carnegie & Co.
• Per Berggren, Hemsö.
• Magnus Edlund, Lönnbacken Fastigheter.
Moderator är Alexandra Pascalidou.
BiL

var det bara att köra, säger Nicklas Lidström.
Och på Fastighetsmarknadsdagen i Stockholm den 18 november
kommer han dessutom att bli intervjuad om sin resa från rinken
till fastighetsscenen.
› Varför blev det investering i just fastighetssektorn?
– Det är en trygg och säker investering och Industrihus i Västerås har ett intressant koncept och planerar att bli en större aktör
på marknaden.
› Finns det några paralleller mellan hockey och fastighetsbran
schen?
– Ja, i hockey så måste alla hjälpas åt och jobba som ett lag för
att nå framgång. Det är precis på samma sätt om man jobbar i
fastighetsbranschen, eller i näringslivet i stort.

SE

AB

Mot slutet av Fastighetsmarknadsdagen avslöjas
dessutom vinnaren i tävlingen Sveriges Snyggaste
Kontor.
Fastighetsmarknadsdagen i Stockholm arrangeras
av Fastighetssverige och systermagasinet Lokalnytt, som
också arrangerar seminarierna Fastighetskvinnan,
Lokalmarknadsdagen i Göteborg (tillsammans med
Business Region Göteborg), Fastighetsmarknadsdagen i Östergötland (tillsammans med NuLink
och Näringslivskontoret i Norrköping) samt
tävlingen Sveriges Snyggaste Kontor.
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Transaktioner // 2014 Q3

Helt ny sajt
– lanserad
i september
2014

Den senaste tidens
största affärer
(Uppgifterna är framtagna av Newsec)

1

2

3

Stockholmsmarknadens tre största affärer 2014 Q3
Köpare: Alecta.

Köpare: Skanska.

Köpare: ikano Bostad.

Säljare: Skanska.

Säljare: Alecta.

Säljare: Rikshem.

Objekt: Del av kontorsprojektet Entré Lindhagen
på Kungsholmen i Stockholm. Fullt uthyrd till Nordea,
Skanska och Ballbreaker.

Objekt: Tomträtten
Snäckan 8 är belägen vid
Tegelbacken intill Sheraton
Stockholm Hotell. Fullt
uthyrd till KPMG.

Pris: 1 700 miljoner kronor.

Pris: 650 miljoner kronor.

Objekt: Genom en
bytesaffär med Rikshem
expanderar ikano Bostad
och etablerar sig på två nya
marknader, Uppsala och
Danderyd i Stockholm.
Pris: 650 miljoner kronor*.

Göteborgsmarknadens tre största affärer 2014 Q3
Köpare: Elof Hansson
Fastigheter och Balder.

Köpare: Balder.

Säljare: HSB Göteborg.

Objekt: Hotellfastigheterna
Nordstaden 10:16 och 10:17
centrala Göteborg vilka är
uthyrda till Grand Hotel
Opera.

Objekt: Masthugget 11:13
totala yta är cirka 32 000 m²
och består främst av lokalytor, men också 119 lägenheter samt parkering.

Säljare: Rasta Group.

Köpare: Ekström Fastigheter.
Säljare: Klövern.
Objekt: Nyligen färdigställd
handelsfastighet i Alingsås
vilket omfattar 7 700 m².
Pris: 100 miljoner kronor*.

Pris: 280 miljoner kronor*.

Pris: 570 miljoner kronor.

öresundsmarknadens tre största affärer 2014 Q3
Köpare: Kungsleden.

Köpare: Shall fastigheter.

Säljare: Midroc.

Säljare: Ole Vagner
(investor Partner AB och
Vagner Sweden Holding AB).

Objekt: Malmös nya mässanläggning i Hyllie. i affären
ingår ett intilliggande planerat parkeringshus.
Pris: 320 miljoner kronor.

Objekt: Taxeringsintendenten 3 och 4 i Rosengård med
totalt 667 studentlägenheter
samt byggrätter för ytterligare 340 lägenheter.

Köpare: Executive Property
Svenska AB.
Säljare: Midroc.
Objekt: Kontorsfastighet i
Hyllie omfattande 6 300 m²
uthyrningsbar yta.
Pris: 240 miljoner kronor*.

Pris: 300 miljoner kronor*.
* Av Fastighetssverige uppskattad köpeskilling
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Källa: Newsec

Lokalnytt.se

– Sveriges modernaste sajt
för lediga lokaler
• Responsiv sajt
• Content marketing
• Intelligent sökmotor

Karriär // Robert Göthe

Andra på nya poster
i fastighetsbranschen
Roba Ghadban har blivit
utsedd att bygga upp ett
team som ska fokusera på
Skanska Sveriges arbete
med social hållbarhet. Teamets uppgift blir att identifiera hur Skanskas
projekt kan tillföra sina kunder mervärden
genom sociala upphandlingar. Roba Ghadban har tidigare bland annat arbetat med
hållbarhetsfrågor på Levi Strauss & Co.

BiLD: SERNEKE

BiLD: SKANSKA
BiLD: CATELLA

ANDERS NORDVALL
Vd, Cushman & Wakefield i Sverige

Catella, som på senare tid
tappat flera medarbetare,
har rekryterat Britt-Marie
Nyman som senior
projektledare. Hon var
tidigare finans- och iR-chef
respektive vice vd på Klövern och dessförinnan hade hon motsvarande tjänst på Tornet.
Hon har även varit ekonomijournalist på
bland annat Veckans Affärer.
Catella har också anställt Rasmus Groth,
närmast från Scandinavian Property Group,
som senior projektledare.
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BiLD: ExERTON

BRITT-MARIE NYMAN
Senior projektledare,
Catella

DANIEL ÅSTENIUS
Vd, Serneke Bygg
Daniel Åstenius är ny vd
för Serneke Bygg, som
är Sernekekoncernens
största dotterbolag.
– Daniel och jag har
gått i samma klass
från förskola till Chalmers och vi har jobbat
tillsammans i bolaget sedan 2007. Han har
en gedigen branschkunskap och är samtidigt en person som jag vet präglas av det
engagemang och kostnadsmedvetande som
kännetecknar bolaget. Jag hade inte kunnat
tänka mig någon mer lämpad person för
uppdraget som vd, säger Ola Serneke, vd för
Serneke Group.

GUNNAR MÄSSING
Senior retail advisor,
Genesta
Gunnar Mässing har blivit senior retail advisor
i Genestas detaljhandelsteam. Han var vd
för Kista Galleria under
åren 2003 till 2013. Han har också varit vd
för NK Cityfastigheter och Detaljhandelsinvest AB.

MOUNIR TAJIOU
Vd, Exerton
Mounir Tajiou är vd för
det nystartade fastighetsbolaget Exerton.
Bakom bolaget står han
själv, tillsammans med
Joakim Einarson, Håkan
Bryngelson, Sverker Thufvesson och ett
begränsat antal svenska institutioner och
professionella investerare.
Mounir Tajiou var tidigare vd för Granen
Fastighetsutveckling. Han har också arbetat
som advokat på Linklaters.

En svensk som har bott och
arbetat i både Danmark och
Finland – Robert Göthe var ett
naturligt val i rollen som capital
markets-chef i Norden och Baltikum på DTZ. Text: Nicklas Tollesson
Bakgrunden till att DTZ väljer att tillsätta
en chef för Norden och Baltikum är att man ser
en ökad aktivitet av cross border-investeringar
länderna emellan och ett större internationellt
intresse för regionen.
– Internationellt ser man ofta Norden som en
marknad, och i så fall är det den fjärde största
i Europa, men vi som arbetar här vet att det är
ganska stora skillnader mellan marknaderna
och inte minst hur man gör affärer på de olika
marknaderna, säger Robert Göthe, som nyligen
headhuntades till tjänsten.
Han ansvarar nu för att koordinera capital
markets-aktiviteterna på DTZ:s tolv kontor –
med cirka 200 anställda – i Norden och Baltikum.
Den 1 oktober påbörjade han sin tjänst och
när vi träffar honom har han varit igång i en
knapp vecka.
– Jag har fått en riktigt bra start. Det händer
mycket inom DTZ internationellt och det är ett
spännande bolag att arbeta för. Jag tycker mycket
om att arbeta med ett nordiskt perspektiv och
DTZ är väl etablerade lokalt i alla länder sedan
lång tid tillbaka. Dessutom är det skönt att utgå
från Stockholm igen, säger han.
Robert Göthe kommer närmast från Tenzing.
De senaste två åren har han arbetat i Helsingfors
och innan dess var han på Stockholmskontoret i
ett och ett halvt år. Dessförinnan arbetade han i
Köpenhamn för Valad i fyra år.
› Du bytte sida från ägar till konsultsidan när
du gick från Valad till Tenzing?

– Jag arbetade med Valads nordiska bestånd
och hade ofta Tenzing som rådgivare. Det ena
gav det andra.
Robert Göthe har länge haft ett brett nordiskt
perspektiv. Till exempel valde han att utbilda
sig – till civilekonom – på Handelshögskolan i
Helsingfors.
– Det här var under IT-eran, då Nokia
gick som tåget och figurerade på omslagen till
Newsweek och The Economist. Finland var
lockande; ”vad kan de som inte vi kan?” En annan aspekt var att många i Finland kan mycket
om Sverige, samtidigt som Finland är ett relativt
okänt land för många svenskar. Jag tänkte att
jag kunde ha nytta av Finlandskunskaper så
småningom.
› Har du lyckats lära dig någon finska under
åren i Finland?
– Nej, min finska är väldigt begränsad. Som
bäst kunde jag följa med i konversationer. Man
klarar sig väldigt bra med svenska och engelska
i Finland, och finska är ett svårt språk. Det har
gått bättre med danskan, jag har inga problem
alls med att förstå danska i dag.
› Hur skiljer de nordiska länderna sig åt, när
det gäller att göra affärer?
– I Finland håller man generellt sett korten mycket närmare bröstkorgen än man gör i
Sverige. Finländare är väldigt försiktiga när det
gäller att lämna ifrån sig information. Sedan är

Sverige en mer mogen marknad, här vet man
mer om hur man använder sig av rådgivare och
så vidare.
– Makromässigt ligger Finland mycket sämre
till än Sverige för tillfället. Precis som Sverige är
Finland exportberoende och Ryssland är en relativt stort handelspartner. Det finns dock ett stort
intresse för att investera i fastigheter i Finland,
inte minst från utlandet. Transaktionsvolymen
har ökat och kommer fortsatt att öka.
› Och hur skulle du säga att det är i Danmark?
– När man förhandlar med danskar kan man
uppleva att de är ganska kortsiktiga jämfört med
svenskar. Svenskar ser ofta långsiktigt på en affär
och dem man gör affärer med, och tänker kanske
mer vad som är bra och fair för alla parter medan
danskarna fokuserar mer på här och nu.
– Samtidigt är danskar mer förlåtande i ett
längre perspektiv. Svenskarna kommer ihåg i
flera år om det är något som inte har gått så bra,
medan danskarna snabbare lämnar det bakom
sig, de är mer handelsmän än vi.
– Norrmän å andra sidan har en bakgrund i
sjöfart och fiske. De är duktiga förhandlare
men många kan nog uppleva att det är
lite dagsformen som gäller. Ibland
är det lite svårt att förstå varför de
går med på en sak en dag men
nästa dag är samma sak väldigt
svår.

BiLD: DTZ

Anders Nordvall har utsetts
till vd för Cushman & Wakefields svenska verksamhet. Han kommer närmast
från rollen som chef för
Catellas fastighetsrådgivning i Stockholm.
Anders Nordvall började på Catella 1999.
Nordvall är en av fem personer som
lämnar Catella för Cushman & Wakefield. De
övriga är Thomas Persson, Niklas Zuckerman, Daniel Anderbring och Erik Dansbo.

BiLD: GENESTA

BiLD: KLÖVERN
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ROBA GHADBAN,
Chef, social hållbarhet,
Skanska

Stort nordiskt fokus

GILLAR 70-tALSMuSIK
Namn: Robert Göthe.

2011–2014, DTZ 2014.

Ålder: 37 år.

Ser på tv: Nyheter.

Bor: Vasastan, Stockholm.

Läser: Just nu Ayn Rands ”Och världen
skälvde”.

Familj: Sambo (från Danmark).
Karriär: Estlander & Rönnlund Financial
Products, 2004–2005. ”Jag daytradade tyska
bilaktier på den tyska börsen, stirrade på
fyra skärmar. Det var intressant och jag är
glad för erfarenheten men jag är också glad
för att jag bestämde mig för att gå vidare.”
Niam 2005–2006. Valad 2006–2011, Tenzing

Lyssnar på: ”Väldigt blandat, men jag tycker
mycket om 70-talsmusik. Motown, soul och
r&b.
Om tjusningen med fastighetsbranschen: ”Jag tycker om att det är konkret,
fastigheter är något man kan ta på. Sedan är det en rolig bransch att verka i.”

eRFARenHet FRÅn FLeRA
LänDeR. Robert Göthe har stor erfarenhet av fastighetsmarknaderna i
både Sverige, Finland och Danmark.
Nu är han nybliven nordisk capital
markets-chef på DTZ.
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Event // Lokalmarknadsdagen 2014

nytänKAnDe. AnnaKarin Langberg,
marknadschef på CBRE, bidrog på Lokalmarkandsdagen med lite nytänkande i form
av en paneldebatt om branding.

tRÅnGt. Den 30:e Lokalmarknadsdagen i Göteborg blev
en rekordfest, närmare 500
personer tog sig till Radisson Blu
Scandinavia Hotel på torsdagen.

vD-utFRÅGnInG. Den första punkten var en utfrågning av
två av landets tyngsta fastighetsvd:ar, Rutger Arnhult, Klövern
och Biljana Pehrsson på Kungsleden.

3:e GÅnGen. Jennie Frost på JLL besökte
Lokalmarknadsdagen för tredje gången.

30:e Lokalmarknadsdagen
blev en rekordfest
Den 30:e upplagan av Lokalmarknadsdagen i Göteborg blev en rekordfest.
Närmare 500 besökte seminariet.
– Det är en enorm uppslutning, fler än någonsin tidigare, sade Rolf Andersson,
vd och ägare av Lokalnytt och Fastighetssverige, som står bakom arrangemanget
tillsammans med Business Region Göteborg. Text & bild: Henrik Ekberg
Rolf Andersson tror det rekordstora intresset för fastighetshetsbranschens viktigaste dag i
Göteborg beror på startfältet.
– Alla punkter har varit intressanta, vilket
beror på att samtliga är så kunniga inom sina
områden. Och sådant lockar förstås.
Carin Hjulström höll som vanligt i mikrofonen och fördelade ordet till de närmare 40
panelmedlemmarna och talarna. AnnaKarin
Langberg, marknadschef på CBRE, var en av
dem. Hon talade om branding, tillsammans med
Karolin Forsling, AMF Fastigheter och Erika
Gummesson, Skanska.
– Det är så roligt att se så många här och det
finns helt klart ett behov och intresse för denna
typ av evenemang i fastighetsbranschen. Sen skadar det inte med lite nytänkande och där bidrar
jag med lite i dag, sa AnnaKarin Langberg.
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»Samtliga är
så kunniga
inom sina
områden. Sådant lockar
förstås.«

Rutger Arnhult, vd på Klövern och Biljana
Pehrsson, vd på Kungsleden möttes inledningsvis i en diskussion om branschen i Sverige i
allmänhet och Göteborg i synnerhet. Efter det
följde ytterligare elva punkter om bland annat
stadsutveckling, utvecklingsprojekt, framtid,
ekonomi.
Jennie Frost på JLL besökte seminariet för
tredje gången, senast för tre år sedan.
– Det känns som det är dubbelt så mycket folk
här i dag. Då vet jag att det talades mycket om
aktivitetsbaserade kontor, något som är väldigt
populärt i dag.
Frågan är om seminariet vid Radisson Blu
Scandinavia Hotel kan bli så mycket större.
– Det kan det absolut, nästa år blir det större,
sa Rolf Andersson.
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