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Bostäder till rimliga priser 
Nischer Properties är ett bostadsutvecklingsbolag som tar fram nya 
bostäder till rimliga priser utanför storstadsområdena. I år startas 
330 nya bostäder av en total portfölj om cirka 1 200 lägenheter. En 
del av finansieringen av nya projekt löses genom försäljning av aktier 
i dessa (normalt 10-30 procent). Parallellt börjar en portfölj med för-
valtningsfastigheter byggas upp. I vårt basscenario kommer vi fram 
till en riktkurs om 12,9 kronor per Nischer Properties-aktie.  
 

Bra avkastning på hyresrättsprojekt med investeringsbidrag 
Nischer Properties utvecklar bostäder i region- och mellanstora städer, där 
markpriserna inte haft samma snabba utveckling som i exempelvis Stock-
holm. Bolaget jobbar i huvudsak med hyres- och bostadsrätter, med en majo-
ritet av det förstnämnda. Investeringsbidrag på omkring 6 000 kronor per 
kvadratmeter BTA ger en förmånlig hyresrättskalkyl. 
 

Projektportföljen med 1200 bostäder ska växa till 2000 stycken 
Bolaget har en projektportfölj om 1 200 nya planerade bostadslägenheter. 
Ambitionen är att denna portfölj ska växa till 2 000 lägenheter. Under 2021 
har bolaget satt igång projekt om totalt cirka 330 nya bostäder i Östersund 
och Örnsköldsvik. Under 2022 väntas bolaget starta sina projekt i Knivsta, 
Luleå och Hudiksvall, vilket motsvarar ytterligare cirka 300 nya lägenheter. 
För övriga bostadsprojekt pågår som regel detaljplanearbete.  
 
Nischer har tagit fram fem stycken konceptboenden där Start Living (det 
första boendet för studerande) samt Grand Living (boende för etablerade 50-
plussare) är de som bolaget har använt flest gånger hittills. De olika koncep-
ten motsvaras av fördefinierade produkter och modulbyggen, vilket håller 
nere produktionskostnaderna.  
 
När produktionskostnaden för de nya lägenheterna har fastställts efter upp-
handling av mark och byggmoduler söker bolaget lånefinansiering. Varje en-
skilt bostadsutvecklingsprojekt paketeras i ett aktiebolag, där 10-30 procent 
av aktierna säljs till investerare. Bolaget kan på så sätt finansiera projektut-
vecklingsarbetet. Till produktionen söks byggnadskreditiv i nischbanker, men 
snart några av de större nordiska affärsbankerna vilket då också lär medföra 
lägre räntekostnader för bolaget. 
 

Motiverat värde i ett basscenario 
Vi beräknar ett värde på 12,9 kronor per aktie i vårt Bas-scenario, motsva-
rande en potentiell uppsida om 60 procent från dagens aktiekursnivå.  
 
Finansiella nyckeltal (MSEK) 
 

 2019 2020 2021P 2022P 2023P 2024P 

Nettoomsättning 16,7 3,8 20,0 21,4 22,7 23,8 

Totala intäkter 96,9 13,2 27,5 35,6 38,3 40,7 

Resultat före värdeförändringar -9,3 -7,2 -2,9 2,0 3,5 4,9 

Resultat efter värdeförändringar -9,3 19,4 247,1 32,0 35,0 37,6 

Resultat efter finansnetto -9,6 19,4 247,6 31,1 34,3 37,1 

Resultat efter skatt -8,5 24,9 196,1 24,9 27,8 30,4 

Vinst pre aktie neg. 1,24 9,66 1,23 1,37 1,50 

Tillväxt nettoomsättning 2357% -77% 429% 7% 6% 5% 

Tillväxt intäkter 14093% -86% 109% 29% 8% 6% 

Bruttomarginal 11% 12% 29% 43% 45% 46% 

EBIT-marginal före värdeförändr, neg neg neg 6% 9% 12% 

EBIT-marginal eft.värdeförändr. neg 147% 899% 90% 92% 92% 

Nettovinstmarginal neg 189% 713% 70% 73% 75% 

EV/Sales 5,2x 9,9x 4,0x 6,6x 5,8x 5,2x 

EV/EBIT efter värdeförändringar neg. 6,8x 0,4x 7,3x 6,3x 5,6x 

P/E neg. 5,3x 0,8x 6,5x 5,8x 5,3x 

P/EK 1,5x 1,4x 0,6x 0,5x 0,5x 0,4x 

           

Källa: Bolagsinformation och Carlsquare prognoser 
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Investment case 
Nischer Properties är en fastighetsutvecklare som fokuserar på att utveckla bostäder i region- och me-
delstora städer där markpriserna är lägre. Kryddat med investeringsbidrag ger det en intressant lön-
samhetskalkyl framförallt för hyresrätter. Produktionen sker med hjälp av modulbyggare, vilket pressar 
byggkostnaderna. Några av de färdigställda hyresrättsbostäderna kommer att behållas för egen för-
valtning, vilket ger ett stabilt kassaflöde och sannolikt också en högre värdering av Nischer Properties-
aktien. Sedan företaget övergått till IFRS-redovisning har det bokförda egna kapitalet ökat dramatiskt 
till 250 miljoner kronor per 31 mars 2021. Nischer-aktien är idag den enda börsnoterade bostadsut-
vecklare som värderas med rabatt jämfört med eget kapital, vilket i kombination med en tydlig nisch 
skapar en förhållande vis unik möjlighet för investerare som söker exponering inom svensk bostads-
utveckling 
 

Fem boendekoncept via moduler 
Nischer Properties (”Nischer”, ”bolaget” eller ”företaget”) är ett bostadsutvecklingsbolag 
som jobbar med fem koncept för sina bostäder, framtagna under 2016-2017; 
▪ Start Living som riktar sig till unga (ofta studerande) i sitt första boende.  

▪ Competence Living som är företagsbostäder. 

▪ Family Living för familjen med barn.  

▪ Grand Living- ett kvalitetsboende för seniorer (pensionärer).  

▪ Care Living- ett vårdboende för äldre personer.  

 

Ovanstående koncept är kopplat till design av olika lägenhetstyper som är måttbegränsade. De kan sedan prefabriceras som 

moduler i en trästomme. Det ska möjliggöra att producera lägenheter till en total kostnad av omkring 25 000 kronor per 

kvadratmeter exklusive kostnad för markförvärv. Nischer arbetar utanför storstadsområdena, vilket medför lägre markpriser. 

Upphandling sker av lokala markentreprenörer samt rikstäckande modulbyggare för att färdigställa byggnaden. Nischer Pro-

perties äger 20 procent i den lettiska modulbyggaren Conpro SIA, ett bolag som de samarbetar med i Sverige. 

Strategisk finansiering av nya projekt 

När kostnaden för marken och huset är kända går Nischer Properties ut och säljer aktier i ett investeringserbjudande. Varje 

nytt projekt får ett aktiebolag, där bolaget sedan säljer 10-30 procent av aktierna till investerare med en årlig internränta på 14 

procent. Detta täcker kostnaden för markförvärvet och projektutvecklingen fram till byggstart.  Nischer Properties slipper då 

belåna sig före byggstart. Samtidigt innebär det att Nischer ger bort en del av framtida reavinster på projekten till investerarna.  

Låg värdering gentemot jämförelsebara bolag 

När projekten är färdigställda säljs de normalt till externa långsiktiga investerare. Kronoparken i Karlstad var det första pro-

jektet som blev inflyttningsklart i januari 2020 med Ledstången som köpare. Nischer Properties har beslutat att behålla några 

färdigställda hyresrättsfastigheter. Det första objektet som Nischer Properties ska behålla är Tanken på Frösön, Östersund. 

Genom att bygga upp en portfölj av förvaltningsfastigheter skapas ett stabilt kassaflöde. Förvaltande och byggande bolag 

som t.ex. K Fastigheter och K2A Knaust & Andersson värderas med betydande premier relativt sina substansvärden. 

Hög förväntad tillväxt under kommande år 

Nedan visas utfall 2018-2020 samt våra prognoser 2021-2025 för nettoomsättning och rörelseresultat (EBIT) i miljoner kronor. 

Nettoomsättning och Hyresintäkter (MSEK), 2018-2025P  EBIT-resultat (MSEK) 2018-2025P  
 

 

  

 

Källa: Bolagsinformation och Carlsquare prognoser  Källa: Bolagsinformation och Carlsquare prognoser 
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Bolagets projektportfölj 
Nischer Properties strävar efter att få kommunala markanvisningar genom att vara aktiva i 
möten och komma med förslag till kommunerna. På senare tid har bolaget även börjat 
delta i kommunala markanvisningstävlingar, vilket brukar cirka 300 tusen kronor per gång. 
Bolaget köper även byggbar mark från privata aktörer. I sådana fall avtalas normalt en 
tilläggsköpeskilling när detaljplanen vinner laga kraft. Detta då värdet på byggrätterna är 
svåra att enas om innan denna tidpunkt (dvs att bedöma planrisken). Värdeökningen på 
marken när detaljplan har fastställts brukar vara mycket kraftig.  
 
Idag har bolaget en projektportfölj innehållande cirka 1200 bostäder från Göteborg i söder 
till Luleå i norr, varav omkring 480 stycken (Hörnett i Örnsköldsvik, Tanken-Frösön i Öster-
sund samt Kronan i Luleå) idag omfattas av detaljplan. Vidare väntas detaljplaner bli klara 
för bolagets projekt i Knivsta och Hudiksvall (totalt 180 lägenheter och radhus) senare 
under 2021. Bolaget eftersträvar en mix av hyres- och bostadsrätter, med en tyngdpunkt 
på det förstnämnda. Målet är att expandera byggrättsportföljen till 2000 bostadslägen-
heter.  
 
En viktig strukturaffär var förvärvet av projektutvecklingsbolaget Nyhem som tillträddes 
den 31 januari 2019. Med det köpet följde Robert Vangstad som initialt blev bolagets vice 
VD och sedan 2020 är VD för koncernen. Förvärvet av Nyhem innebar också att bolagets 
projektportfölj utökades med de byggrätter i Järfälla (Tallbohov) som såldes av Nischer 
Properties i början av 2021 till ett pris om 69 miljoner kronor. Nischers reavinst blir cirka 
20 miljoner kronor med avdrag för minoritetsandel (externa investerare) och nedlagda 
kostnader, dvs sannolikt cirka 5-10 miljoner kronor. Framförallt ger affären ett likviditetstill-
skott som gör det möjligt att inom ett år ta in Östersundsprojektet i egen bok räknat på en 
normal belåningsgrad om 50-60 procent.  
 

Nischers bostadsbyggnadsprojekt 
Nischer Properties söker projekt där de kan få investeringsbidrag, vilket gör det möjligt att 
bygga med lönsamhet även utanför storstadsområdena. Investeringsbidraget uppgår i 
normalfallet till omkring 6000 kronor per kvadratmeter. Det innebär samtidigt att den maxi-
malt tillåtna nyproduktionshyran blir mellan 1350 och 1550 kronor per kvadratmeter och 
år. Netto blir det ändå en mycket lönsam affär. Utanför storstäderna är detta hyrestak inte 
någon stor uppoffring ur ett fastighetsägareperspektiv. Detta då marknadshyran ligger 
nära hyrestaket och ibland till och med under detsamma.  
 

Ekonomiska kalkyler i bolagets projekt 
Nischer Properties målsättning är att ha byggkostnader på omkring 25 000 kronor per 
kvadratmeter BOA i sina bostadsprojekt. Att bygga stommen via olika modulbyggare kos-
tar 1 550-1 600 Euro lika med 16 000 kronor per kvadratmeter. Sedan tillkommer moms 
och administrationskostnader samt byggherrearvode etc. Detta är förhållandevis kost-
nadseffektivt jämfört med branschen som helhet. Men det finns andra bolag som exem-
pelvis Amasten som via sitt dotterbolag Riki-Hus ligger på samma kostnadsnivå. Detta 
bolag bygger också enligt ett modulkoncept.  
 
Byggtiden i det projekt i Kronoparken i östra Karlstad som bolaget sålde och avlämnade i 
januari 2020 pågick från oktober 2018. Att färdigställa fyra hus tog alltså femton månader. 
Nischer Properties sålde 128 lägenheter i Kronoparken i Karlstad om totalt 3232 kvadrat-
meter (25 kvadratmeter per lägenhet) för cirka 100 miljoner kronor med 20 procent vinst-
marginal. I fallet Kronoparken ägde de externa investerarna samtidigt en ovanligt hög äga-
randel, 46 procent av projektbolaget. Även om förutsättningarna i detta projekt var mycket 
gynnsamma utgör det ett riktmärke för bolagets andra projekt framöver. Givet en kost-
nadseffektiv produktionsmetod är en tumregel från andra bolag att avkastningen brukar 
ligga på omkring 10 procent vid renoveringsobjekt och något högre (10–15 procent) på 
nyproduktion. För ett drygt decennium sedan låg JM på rörelsemarginaler kring 20 pro-
cent. JM var då liksom nu fokuserade på Stockholmsregionen med höga slutpriser på at-
traktiva bostäder i bra geografiska lägen. Dessutom uppnådde JM skalfördelar på en del 
projekt vid den tiden. Sedan finns det andra aktörer som Magnolia Bostad som kan ha 30 
till 40 procent rörelsemarginal på sina bostadsutvecklingsprojekt. Men detta bolag kalkyle-
rar rörelsemarginalen på investerat kapital i ett tidigt skede, vilket är det lönsammaste ut-
vecklingsskedet och det som binder minst kapital. Rörelsemarginalen på  byggentreprena-
den när projektet avslutas brukar begränsa sig till 5 procent.  
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IFRS övergång synliggör värden 
Nischer Properties har fram till och med bokslutskommunikén 2020 inte avräknat några 
projektresultat förrän projekten varit färdigställda och då använt redovisningsmetoden K3 
som inte beaktar marknadsvärdet på bolagets byggrätter. Detta även om bolaget har sålt 
minoritetsandelar i form av aktier i projekten via aktiebolag till investerare och då indirekt 
fått betalt för dessa marknadsvärden på byggrätterna.  
 
Från 1 januari 2021 har Nischer gått över till en IFRS-redovisning där värdeförändringar på 
byggbar mark samt pågående byggprojekt ska värderas till aktuella marknadsvärden. Det 
innebär att värdeförändringar påverkar det redovisade resultatet samt att såväl eget kapi-
tal som den totala balansräkningen sväller. I likhet med fastighetsbranschens bolag i öv-
rigt (främst de förvaltande bolagen) redovisade då Nischer mycket stora värdeöknings-
vinster såväl i bokslutet för 2020 (retroaktivt knappt 27 miljoner kronor) och väsentligt mer 
i första kvartalet 2021 (drygt 180 miljoner kronor). Det senare är en årsvinst som i stort 
sett motsvarar bolagets nuvarande börsvärde.  
 

Motiverat värde om 12,9 kronor i basscenariot 
Genom att kombinera tre jämförande multiplar med sex andra sektorbolag och sedan ap-
plicera 20-40 procent småbolagsrabatt kommer vi fram till en motiverad riktkurs i vårt Bas-
scenario på 12,9 kronor per aktie i Nischer Properties.  
 
Sammanställning värdering enligt tre scenarion 
 

 Bas Bear Bull 

Vinst per Nischer-aktie 1,1 0,8 1,4 

P/E-tal för sektorn med 20-40% rabatt 8,4 7,2 9,6 

Motiverat värde på vinst per aktie 9,0 5,4 13,4 
    

EBITDA per Nischer-aktie 1,6 1,1 2,0 

EV/EBITDA för sektorn, 20-40% rabatt 10,0 8,6 11,4 

Motiverad värdering på EBITDA 15,7 9,4 23,4 
    

Eget kapital per Nischer-aktien 12,3 9,9 14,6 

P/EK för sektorn, 20-40% rabatt 1,1 1,0 1,3 

Motiverat DCF-värde 13,9 9,7 19,0 
    

Applicerat på vinst per aktie 33% 33% 33% 

Applicerat på EBITDA 33% 33% 33% 

Applicerat värde på EK 33% 33% 33% 

Total vikt för samtliga tre värderingar 100% 100% 100% 
    

Värde per aktier i ett basscenario 12,9 8,2 18,6 

  

Källa: Carlsquare prognoser 

 
I ett mer konservativt Bear-scenario beräknas ett motiverat värde om 8,2 kronor per aktie.  
 
I ett optimistiskt Bull-scenario beräknas ett motiverat värde om 18,6 kronor per aktie.  
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Bolagsbeskrivning 
Fokus ligger på att ta fram bostäder i kommuner med relativt låga markpriser, så som Örnsköldsvik och 
Östersund. Bolaget tar fram en blandning av hyres- och bostadsrättslägenheter med en viss tyngdpunkt 
på det förstnämnda. Företagsledningen tar också gärna med investeringsbidrag vilket ökar lönsam-
heten.  
 

Introduktion till Nischer Properties 
Nischer var tidigare ett investmentbolag som mellan 2010 och 2013 byggde upp en port-
följ av bolag inom verkstad och industri. Bolaget gjordes i samband med ett ägarbyte 2015 
om till ett fastighetsbolag och bytte namn till Nischer Properties. Aktien noterades på 
NMT-NGF i december 2015.  
 

Koncept för kostnadseffektiv produktion 
Bolaget tog under 2016-2017 fram fem olika koncept för sina bostäder. Koncepten är 
kopplat till design av olika lägenhetstyper som är måttbegränsade och sedan kan prefabri-
ceras som moduler i en trästomme. Det skall i sin tur möjliggöra för bolaget att producera 
lägenheter till en total kostnad om 25 000 kronor per kvadratmeter boarea exklusive kost-
nad för markförvärv. Upphandling sker av lokala markentreprenörer samt rikstäckande 
modulbyggare för att färdigställa byggnaden. 
 
▪ Start Living som riktar sig till unga (ofta studerande) i sitt första boende. Det handlar 

om små, yteffektiva lägenheter kompletterat med gemensamhetsanläggningar. 

▪ Competence Living som är företagsbostäder som hyrs ut med block-hyresavtal. Tjäns-
ter som städning, möblering, fönsterputs och bil-pool erbjuds också. 

▪ Family Living för familjen med barn. Det är typiskt sett trerumslägenheter med möjlig-
heter att sätta upp och ta bort mellanskiljande väggar. Här finns det servicetjänster 
som barnpassning, städning och läxhjälp. 

▪ Grand Living är ett kvalitetsboende för seniorer (pensionärer). Här finns det gemen-
samhetsanläggningar som boulebana, bastu/spa etc. 

▪ Care Living- ett vårdboende för äldre personer. Ett hälsoteam med vårdpersonal finns 
tillgänglig i sådana fastigheter.  

 

Delfinansiering via försäljning av aktier i projekten 
När kostnaden för marken och huset är kända går bolaget ut och säljer aktier i ett investe-
ringserbjudande. Varje nytt projekt får ett aktiebolag, där Nischer sedan säljer 10-30 pro-
cent av aktierna till investerare i finansieringssyfte med en årlig internränta på ungefär 14 
procent. Det täcker bland annat kostnaden för markförvärv och den tidiga projektutveckl-
ingen fram till byggstart. Erfarenheten från tidigare fastighetsutvecklare är att annan låne-
finansiering i sådana tidiga skeden har blivit mycket dyrbar, så detta är en intressant ny 
modell som oss veterligen inte tillämpats av något annat fastighetsutvecklingsbolag. 
 

Nischers olika bostadsprojekt 
Nedan visas en av bolagets byggrättprojekt fördelat på antal lägenheter och kommun. 
Som framgår ligger den största andelen i Haninge, följt av Örnsköldsvik.  
 
Fördelning planerade lägenheter i Nischer Properties byggrättsportfölj per stad/ort 
 

 

Källa: Bolagsinformation. 
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Som framgår i tabell nedan har vi placerat ut Nischers Properties olika byggprojekt unge-
färligt i tiden efter guidning från företagsledningen. Genomförandetiden kan eventuellt bli 
något längre. Osäkerheten om projekten som tidsmässigt ligger längst fram i denna skiss 
är också större vad gäller den exakta tiden för genomförandet. 
 
Illustration Ungefärligt planerat tidschema för Nischer Properties bostadsprojekt 
 

    2021 2022 2023 2024 

Projekt # Lgh 
Kv
1 

Kv
2 

Kv
3 

Kv
4 

Kv
1 

Kv
2 

Kv
3 

Kv
4 

Kv
1 

Kv
2 

Kv
3 

Kv
4 

Kv
1 

Kv
2 

Kv
3 

Kv
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Hörnett, Örnsköldsvik 228                                 

Tanken, Östersund 120                                 

Ideonor, Hudiksvall 40 (RH)                                 

Murteglet, Knivsta 140                                 

Kronan, Luleå (HR) 85                                 

Kronan, Luleå (BR) 45                                 

Varvskajen, Örnsköldsvik 80                                 

Säve, Göteborg 150                                 

Norra Folkparken, Haninge 300                                 

         

RH = Radhus. HR = Hyresrätter. BR = Bostadsrätter.  Källa: Bolagsinformation och Carlsquare 

 

Örnsköldsvik 
I Örnsköldsvik driver bolaget två projekt, varav det största ligger i stadsdelen Hörnett några 
kilometer norr om Örnsköldsviksfjärden. Här ska det totalt byggas 228 lägenheter i flera 
olika femvåningshus om totalt 15 000 kvadratmeter BTA (=bruttoarea) enligt konceptet 
Grand Living. Byggmässigt kommer detta projekt att delas upp i tre etapper. Byggnation 
har startat och väntas pågå under 2021.  
 
Dessutom uppför bolaget ett seniorboende vid Varvskajen i Örnsköldsvik om 65-70 lägen-
heter på totalt cirka 4 000 kvadratmeter BOA (=boarea), där ett komplext detaljplanearbete 
pågår. Företagsledningens prognos är att detta projekt kan gå igång produktionsmässigt 
under våren 2023. 
 
Hörnett, Örnsköldsvik  Varvskajen, Örnsköldsvik 
  

 

  

 
 

Källa: Bolagsinformation  Källa: Bolagsinformation 

 

Östersund 
I Östersund har bolaget fått en markanvisning om 130 hyreslägenheter motsvarande 6500 
kvadratmeter BTA i Valla Centrum på södra Frösön, cirka 5 kilometer från Östersunds 
centrum. Detaljplan är fastställd för området. Dessa bostäder väntas bli färdigställda un-
der 2021. Som tidigare har nämnts avser Nischer Properties att behålla denna fastighet för 
egen förvaltning. Det innebär att denna fastighet kommer att generera hyresintäkter och 
ett driftnetto framöver. Vi bedömer att driftnettot från fastigheten bör motsvara cirka 6 
procent direktavkastning på fastighetens produktionskostnad. Svenska banker brukar vilja 
belåna bostadsförvaltningsfastigheter till mellan 50 och 60 procent av dess marknadsvär-
den.  
 

Hudiksvall 
Nischer Properties ska uppföra 40 hus/radhus om totalt 5 265 kvadratmeter BOA i stads-
delen Ideonor i södra Hudiksvall. Detaljplan väntas bli klar senare under 2021. Projektet är 
planerat att genomföras byggmässigt under 2022. 
 

Ett byggprojekt i Örnsköldsvik och 
ett i Östersund genomförs under 
2021. 
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Knivsta Centrum 
Murteglet är ett mellan 8 och 14 våningars planerat höghus i Knivsta Centrum. Knivsta 
ligger cirka 2 mil söder om Uppsala och omkring 5 mil norr om Stockholm. Här planeras 
totalt 150 bostadsrättslägenheter på 7000 kvadratmeter BTA. För projektet pågår en plan-
process, där detaljplan väntas bli klar senare under 2021. Bolaget räknar med att huset 
kan byggas under 2022. 
 

Luleå 
Ett nytt projekt som kom in 2020 är kvarteret Kronan ett par kilometer nordöst om Luleå 
Centrum. Projektet är uppdelat i en bostadsrättsdel om 3 500 kvadratmeter BTA och en 
hyresrättsdel om 6 500 kvadratmeter BTA. Totalt väntas det färdigställas omkring 100 
lägenheter på 1-4 rum och kök. Detaljplanen är färdig för området. Planen är att starta 
byggproduktionen i båda delprojekten under 2022. Beroende på hur försäljningen av bo-
stadsrätterna utvecklas kan denna del skjutas fram till våren 2023. Flera andra bolag, som 
Bolite, Heimstaden och Magnolia Bostad/Slättö, bygger också hyresrättsbostäder i detta 
område. 
 
Kronan, Luleå 
  

 
   

Källa: Bolagsinformation 

 

Säve, Göteborg 
I stadsdelen Säve på Hisingen, 14 kilometer norr om Göteborg city, planerar bolaget att ta 
fram omkring 150 lägenheter i hyresrättsform. Kommunen har meddelat att detaljplanear-
bete ska inledas under första halvåret 2021. Med tanke på att Göteborg är landets näst 
största kommun befolkningsmässigt lär detta detaljplanearbete pågå under hela 2022 för 
att avslutas under 2023. Sannolik byggstart för Säve-projektet lär därför infalla under hös-
ten 2023.  
 

Haninge kommun 
Sedan flera år har bolaget arbetat tillsammans med Haninge kommun för att ta fram en 
detaljplan för sina projekt i norra delen av kommunen. Norra Folkparken väntas inom kort 
gå in i detaljplanfas hos Haninge kommun. Indikativt handlar det om 19 000 kvadratmeter 
BTA där Nischer Properties kommer att verka för en mix av bostads- och hyresrätter som 
upplåtelseform. Troligen kommer detaljplanearbetet att pågå under hela 2022 för att av-
slutas under 2023. Det betyder sannolikt igångsättning produktionsmässigt under hösten 
2023. Värdemässigt kommer detta att bli Nischers största projekt av det som finns i port-
följen idag. 
 

Demografi i Nischers städer 
Sett över en längre period (1991-2020) har befolkningstillväxten varit starkast i Haninge 
och Knivsta av Nischers fastighetsutvecklingsprojektstäder. Det har berott på både födel-
seöverskott och inflyttning till dessa kommuner. 2020 blev dock ett undantag i Knivstas 
fall med en marginell nettoutflyttning. Även Göteborg (Säve) har haft en stark befolknings-
tillväxt de senaste decennierna. Likaså Östersund som ett tydligt centrum för Jämtlands 
län har haft en god befolkningsutveckling på lång sikt. Däremot har befolkningstillväxten 
varit relativt sett svagare i Hudiksvall och Örnsköldsvik under nämnda period.  
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Ledning, aktien och ägare 
 

Ledning 

 

ROBERT VAGNSTAD är VD & Fastighetsutvecklingschef samt styrelseledamot 
i Nischer Properties AB. Han har en gedigen fastighetsbakgrund och kommer 
närmast från Nyhem Bostad där han var koncern-VD. Robert har även tidigare 
varit affärsutvecklingschef på JM samt VD för anläggningsbolaget Ancona.  
Rober har ett ägarskap om 0,5 procent av röster och aktiekapital. 

 

TOMMY MARKLUND är bolagets styrelseordförande. Tommy har tidigare varit 
Director of Corporate Finance för Hägglöf & Ponsbach Gota Securities i Lon-
don. Han har även varit chef för Götabankens Investment Banking samt bank-
direktör i Götabanken. Tommy har ett ägarskap om 20,6 procent av röster och 
aktiekapital (bolag+privat). 

 

DAVID ASPEHULT är styrelseledamot samt den enskilt största aktieägaren i 
Nischer Properties.  David grundade Nischer Properties 2015. Innan dess 
byggde han bland anat upp Gull Adam och DAAS, ansvarade för lanseringen av 
Viaplay i Skandinavien samt var management trainee hos MTG. Utbildnings-
mässigt har David studerat ekonomi och juridik. David är bolagets största 
ägare med en andel av aktiekapital och röster om 21 procent.  

Källa: Bolagsinformation 

 

Aktien 
Nischer-aktien noterades 2015 på NGM Nordic MTF. Nedan visas aktiens kursutveckling. 
Som framgår har Nischer-aktien utklassat jämförelseindex OMXSPI och Refinitiv Sweden 
Real Estate Development & Operations.  
 
Aktieutveckling. Index från 30 juni 2020 = 3,0 kronor  Aktieutveckling. Index från 30 juni 2020 = 3,0 kronor 

 

  

  

 

Källa: Refinitiv Eikon och Carlsquare  Källa: Refinitiv Eikon och Carlsquare 

 

Tre huvudägare och totalt drygt 4000 aktieägare i bolaget 
De tre största ägarna i Nischer Properties är styrelseledamoten David Aspehult, styrelse-
ordförande Tommy Marklund (privat samt via bolag) och Provobis Holding (Rolf Lund-
ström). Provobis köpte befintliga aktier men deltog också i en riktad nyemission under 
2020.  
 
Totalt fanns det 4 264 stycken aktieägare i Nischer Properties per 30 december 2020. 
 
Tio största ägarna 
  

Ägare Andel av kapital Andel av röster Verifierat 

David Aspehult 21,0% 21,0%        2021-06-14 

Investment Wesp i Tjörn AB 18,8% 18,9% 2021-03-31 

Provobis Holding AB  16,9%  16,9% 2021-03-31 

Mats Anders Backlund & Bolag    4,8%    4,8% 2021-03-31 

Nordnet Pensionsförsäkring (privatpersoner)    4,6%    4,6% 2021-03-31 

Avanza Pension (privatpersoner)    3,7%    3,7% 2021-03-31 

Jonas Gullberg    3,2%    3,2% 2021-03-31 

Peter Wilhelm Burman    2,7%    2,7% 2019-09-23 

Nordisk Holding Norrbotten AB    2,3%    2,3% 2021-03-31 

Tommy Marklund  1,7%  1,7% 2021-03-31 

         

Källa: Holdings.se, Bolagsinformation. 
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Marknad och konkurrens 
Nischer Properties är en liten och nischad aktör på den svenska bostadsutvecklingsmarknaden. Inrikt-
ningen mot hyresrätter med investeringsbidrag med fastigheter främst i regionstäder innebär en lägre 
risk. Marknadssegment i de svenska storstäderna ställer krav på en betydligt större kapitalbas. Centralt 
för värdeskapande är att kunna bygga kostnadseffektivt, vilket Nischer har möjligheter till genom sitt 
modulbyggande. Den starka prisutvecklingen på bostadsrätter sedan 2020 driver fastighetsutveck-
lingsmarknaden mot åter mer av bostadsrättsproduktion från år 2022.  
 

Bostadsutvecklingsmarknaden 
Bostadsbrist även i region- och medelstora städer 
Det råder idag bostadsbrist i omkring 70 procent av Sveriges kommuner och mest utpräg-
lat i våra storstadsområden. Andelen kommuner med bostadsbrist har minskat något från 
nivån 85-90 procent när bostadsbristen låg på topp omkring 2017 och bara ett par år efter 
flyktingkrisen 2015. Bostadsbristen beror på en låg nyproduktionstakt i förhållande till be-
folkningstillväxten sedan 2005. Från 2012 ökade bostadsbyggandet i Sverige kraftigt. Åren 
2015 och 2016 ökade inslaget av spekulativa lägenhetsköpare markant. Detta vändes till 
ett överutbud av lägenheter under 2017. Denna utveckling såg vi i första hand på ledande 
marknader som Stockholm och Göteborg samt större regionstäder som t.ex. Uppsala, Lin-
köping och Örebro.  
 
Nyproduktion av flerbostadshus och småhus (1,000 lägenheter) 2002-2022P 

  

         
Källa: Byggföretagen 

 
De senaste årens låga räntenivåer i kombination med skattemässiga ränteavdrag för pri-
vatpersoner och bostadsbrist har gett upphov till en mycket kraftig prisuppgång på välbe-
lägna bostäder speciellt i landets stor- och regionstäder. Det har i sin tur gjort att bostads-
utvecklingsprojekten i Sverige fokuserats till högprissegmentet (brf), där den bästa lön-
samheten har kunnat nås, men där efterfrågan blev mättad från och med 2017. I takt med 
stigande bostadspriser och en minskad bostadsproduktion skedde en återhämtning till ett 
jämviktsläge 2019. Därefter har produktionen av lägenheter åter ökat. Men det har främst 
varit hyresrätter som ökat, medan produktion av bostadsrätter som tidigare var mest rela-
tivt sett fallit tillbaka. En förklaring till det är sannolikt ökade amorteringskrav och högre 
priser, vilket gör det allt svårare för yngre hushåll att få ihop en tillräcklig kapitalinsats för 
att kunna köpa sig en egen lägenhet.  
 

Ökat intresse för hyres- och samhällsfastigheter 
Samtidigt har investerarnas intresse för att köpa hyres- och samhällsfastigheter med lägre 
risk än kontors- och handelsfastigheter ökat ytterligare. Speciellt nyproducerade hyres-
rättsfastigheter med höga hyresnivåer och låga avkastningskrav från investerarna ger en 
lönsam kalkyl åt fastighetsutvecklarna. I vissa fall kan sådana projekt säljas nyckelfärdiga 
till institutioner som önskar öka sin portfölj av hyresrättsfastigheter. Köparen kan i vissa 
fall även finansiera bygget i sådana fall.  
 
Det tidigare stora värdegapet mellan bostads- och hyresrättslägenheter har minskat till 
följd av att ett lägre avkastningskrav gett större värdeökningar de senaste åren inom det 
sistnämnda segmentet. Nyproduktionshyran ligger på cirka 1 800 kronor per kvadratmeter 
och år i regionstäder och upp mot 2 250-2 400 kronor per kvadratmeter i Stockholms-reg-
ionen. Med driftskostnader på 350 kronor per kvadratmeter ger det ett driftnetto på mellan 
1 450 och 2 050 kronor per kvadratmeter. Givet ett direktavkastningskrav på mellan fyra 
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och fem procent innebär det priset mot köpande förvaltare på mellan 30 000 och 50 000 
kronor per kvadratmeter. Det innebär alltså att det har blivit allt mer intressant för fastig-
hetsägare att utveckla fastigheter med hyresrätt och sedan antingen förvalta de färdiga 
fastigheterna alternativt sälja vidare dem till externa investerare och helst institutioner 
som har mycket låga avkastningskrav för sådana investeringsobjekt. 
 

Ett produktionsskifte mellan bostads- och hyresrätter 
Prisnedgången på den svenska bostadsrättsmarknaden och det betydande överutbudet av 
nya brf-lägenheter under 2017 främst i storstäderna fick en del bostadsutvecklare att kon-
vertera tidigare bostadsrättsprojekt till hyresrätter. Ett antal tidigare projekt stoppades och 
tidigare tilldelad mark (byggrätter) lämnades tillbaka till kommunerna. Under denna period 
skedde också en utslagning av främst mindre bostadsutvecklare som lade ned sin verk-
samhet eller gick i konkurs.  
 
De delmarknader där Nischer Properties verkade var ganska opåverkade av dessa proces-
ser. En förklaring är att priset på byggrätter i centrala Stockholm kunde nå 20-30 000 kro-
nor per kvadratmeter och då också hade en väsentlig fallhöjd i pris och värde. Samtidigt 
kunde affärer med bostadsrätter i prisklassen 5 000 kronor per kvadratmeter (vilket är Ni-
schers marknad) fortgå i stort sett som tidigare. Det illustreras inte minst av Samhälls-
byggnadsbolaget i Norden (SBB) som både köpte, sålde och utvecklade stora mängder 
bostadsbyggrätter i detta prissegment efter 2017.  
 

Investeringsbidrag gör det lättare att bygga utanför storstäderna 
Det behöver byggas billigare bostäder i Sverige framöver för att mätta huvuddelen av bo-
stadsefterfrågan. Utmaningen består i att Sverige har Europas högsta byggkostnader sam-
tidigt som de senaste årens befolkningstillväxt och övriga som efterfrågar ett första bo-
ende till en stor del utgörs av hushåll med låga inkomster. Investeringsstödet som återin-
fördes 2019 har bidragit till att fler lägenheter har kunnat byggas. Det har gällt i flertalet 
större städer samt regionstäder men betydligt bredare och även på delmarknader där Ni-
scher Properties verkar.  
 

Trendskifte mot hyresrätter 
Som framgår av grafen ovan har ett större skifte skett från tidigare byggande av exklusiva 
bostadsrätter i storstäder fram till 2017 när ett överutbud av lägenheter var ett faktum. 
Marknaden har sedan länge återhämtat sig och kommit i balans. Men att cirka 65 procent 
av allt som väntas byggas under 2021 upplåts med hyresrätt är ett trendbrott. Sedan går 
det också att se att andelen bostadsrätter som byggs åter väntas öka, framför allt under 
2022. Det är en naturlig reaktion på den prisökning som skett på bostadsrättsmarknaden 
under de två senaste åren, trots eller kanske på grund av Covid-19-restriktionerna. Bosta-
dens betydelse inte bara som ett hem även utan även som en distansarbetsplats har ökat. 
 
Nyproduktion bostadsrätts- och hyresrättslägenheter (1,000 stycken) 

 

 

Källa: Byggföretagen 

 

 

Prisutveckling på bolagets marknader 
Nedan visas bostadsrättsprisutvecklingen i de delmarknader där Nischer Properties ver-
kar. I några av dessa marknader är bostadsrättsprojekt utmanande, men överlag är priser 
och värden på bostäder jämförelsevis låga. Den starkaste delmarknaden är Knivsta, där 
prisnivån stigit utan avbrott de senaste åren. Men det gäller även Haninge ett par mil söder 
om Stockholm, liksom Säve på norra Hisingen i Göteborgs kommun. Samtidigt är bostads-
rättspriserna i Hudiksvall och Örnsköldsvik fortfarande endast omkring 20 000 kronor per 
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kvadratmeter. Det är lägre än Nischer Properties egen produktionskostnad på omkring 
25 000 kronor per kvadratmeter BTA exklusive markförvärv.  
 
Bostadsrättslägenheter – priser (SEK/kvm BOA) i sju städer/områden där Nischer verkar 

  

         
Källa: Mäklarstatistik 

 
Bostäder är det segment av den svenska fastighetsmarknaden som har haft den bästa 
värdeutvecklingen de senaste åren. Det hänger ihop med att investerarna alltmer uppskat-
tat de närmast obefintliga vakanserna och de reglerade hyresförhållanden som i stort sett 
alltid inneburit högre hyresintäkter över tid. Avkastningskravet har pressats ned till mycket 
låga nivåer. I tillväxtmarknader som Stockholm styr dessutom den underliggande bostads-
rättsmarknaden och konverteringsmöjligheterna mot allt lägre avkastningskrav från inve-
sterarnas sida.  
 

Investeringsbidrag 
Riksdagen beslutade år 2019 att återinföra investeringsstöd till nyproduktion av bostäder. 
Det maximala stödet som kan erhållas uppgår till: 
 
▪ 7 100 kronor per kvadratmeter BOA i Stockholmsregionen, givet en maximal hyra om   

1 550 kronor per kvadratmeter och år. 

▪ 5 800 kronor per kvadratmeter BOA i regionen Stockholmsnära kommuner, i Göte-
borgs- och Malmöregionerna, i regionen kommuner med hög och varaktig befolknings-
ökning samt i regionen övriga stora kommuner. Detta givet en maximal hyra om 1450 
kronor per kvadratmeter per år. 

▪ 4 800 kronor per kvadratmeter BOA i regionen övriga landet med ett hyrestak om 1 350 
kronor per kvadratmeter och år.  

 
Eftersom nyproduktionshyran kan sättas en bit över 2000 kronor per kvadratmeter och år i 
Stockholmsregionen, slår hyrestaket relativt sett hårdare på nyproducerade hyresgäster i 
den regionen. Däremot fungerar investeringsbidraget optimalt i mindre regionstäder utan-
för storstadsområden där hyrestaket på 1350 kronor per kvadratmeter inte innebär någon 
stor avvikelse från vad som är marknadsmässig hyresnivå där. Ett investeringsbidrag på 
4800 eller 5800 kronor per kvadratmeter motsvarar drygt 20 procent av Nischer Properties 
byggkostnader exklusive markförvärv i dessa områden och förbättrar investeringskalkylen 
på ett avgörande sätt. 
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Sektorbolag & konkurrenter 
Bostadsutvecklingssegmentet i Sverige domineras av de större byggbolagen, några av de 
noterade fastighetsbolagen samt en handfull kooperativa organisationer. Därutöver finns 
ett stort antal mindre och medelstora aktörer i sektorn, både regionalt (affären är till stor 
del lokal) och på riksnivå. Nedan framgår en graf över de åtta största aktörerna i Norden 
vad gäller byggrätter enligt uppgifter sammanställda av SBB i Norden i deras delårsrapport 
för kv1/2021. Medan SBB i Norden är ett av Sveriges (och Nordens) största fastighetsbo-
lag är övriga större aktörer bostadsutvecklare och i några fall också byggbolag. 
 
De största aktörerna vad gäller antal bostadsbyggrätter i Norden per 31 mars 2021 

 

         
Källa: Samhällsbyggnadsbolaget i Norden kv1/2021-rapport, Bolagsinformation. 

 

Listade bolag i fastighetsutvecklingsbranschen 
Nedan följer en sammanställning med de på Stockholmsbörsen noterade bolag som vi 
tycker är närmast jämförbara med Nischer Properties.  
 
Vi har valt ut sex noterade fastighetsutvecklingsbolag och rörelsemarginalen på de fastig-
hetsutvecklingsprojekt som de har drivit. Som synes är variationerna i enskilda fall (bolag 
och räkenskapsår) mycket stor, men det beror på att bolagen redovisar på olika sätt, vilket 
gör att jämförelsen inte blir helt optimal. Men sett över tid och som ett genomsnitt visar 
det ändå att bolagens rörelsemarginaler brukar hamna i intervallet 10-15 procent. 
 
Fastighetsutvecklingsbolagens rörelsemarginaler 2016-2020 

 

 

 Källa: Bolagsinformation och Carlsquare 

 
Fastighetsutvecklingsbolagens rörelsemarginaler 2016-2020 
  

 2016 2017 2018 2019 2020 

Aros Bostad neg. 72,7% 6,4% 10,8% 98,5% 

Besqab 23,0% 18,1% 11,2% 9,1% 6,4% 

Bonava 11,6% 13,4% 11,8% 6,1% 6,6% 

JM 12,6% 14,2% 11,7% 12,8% 12,4% 

Magnolia Bostad 35,1% 21,2% 15,6% 50,6% 38,4% 

Oscar Properties 20,1% 19,6% -21,5% -15,1% -19,4% 

Median 20,1% 18,9% 11,4% 10,0% 9,5% 

Genomsnitt 20,5% 26,5% 5,8% 12,4% 23,8% 

         

Källa: Bolagsinformation och Carlsquare. 
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Aros Bostad har utvecklat bostäder i Stockholm och Mälardalen sedan 2006. Vid ingången 
av 2021 hade bolaget 4 600 byggrätter för bostäder i Stor-Stockholm och Uppsala. Vid 
samma tidpunkt var 521 bostäder under produktion. Sedan tidigare har Aros Bostad haft 
sina preferensaktier noterade på Nasdaq Stockholm. Nu kommer även stamaktien att no-
teras efter att en ägarspridning har genomförts under andra kvartalet 2021. 
 
Besqab bedriver bostadsutveckling i Stockholms län och Uppsala sedan drygt 30 år. Bola-
get finns idag även i större orter i Mellansverige för hyres- och vårdbostäder samt annan 
samhällsservice. Under 2020 sålde bolaget 341 bostäder, samtidigt som antal byggrätter 
vid årets utgång uppgick till 3 800 stycken.  
 
Bonava var tidigare ett affärsområde inom NCC-koncernen (Housing eller bostadsutveckl-
ing). Bolaget säljer både till privatpersoner och erbjuder lägenheter och småhus samt till 
större investerare med erbjudande om hyresrättslägenheter som investeringsobjekt. Bola-
get har 2 100 medarbetare med sin största delmarknad i Tyskland, följt av Sverige, övriga 
Norden samt S:t Petersburg i Ryssland och de baltiska staterna.  
 
JM är fokuserade på nyproduktion av bostäder i attraktiva lägen med tyngdpunkt på ex-
pansiva storstadsområden och universitetsorter i Sverige, Norge och Finland. Bolaget har 
de senaste decennierna haft sin tyngdpunkt på bostadsmarknaden i Stockholmsregionen, 
där bolaget uppskattningsvis har genererat 90 procent av sin årsvinst i genomsnitt.  
 
Magnolia Bostad har en av de större byggrättsportföljerna på den svenska marknaden 
med cirka 22 700 byggrätter per 31 december 2020 samt omkring 9 800 bostadslägen-
heter/hus under produktion. Bolaget verkar från Ystad i söder till Luleå i norra Sverige från 
fem kontor (Stockholm, Göteborg, Malmö, Norrköping och Umeå).  
 
Oscar Properties var fram till omkring 2017 fokuserade på produktion av högprestigelä-
genheter i attraktiva lägen i Stockholmsområdet. Bolaget uppförde några arkitektoniska 
landmärken som exempelvis Norra Tornen i Vasastaden, Stockholms innerstad på grän-
sen mot Solna. På grund av stora förluster de senaste åren och en ansträngd likviditet har 
Oscar Properties genomfört flera nyemissioner och har tvingats ställt om mot att förvärva 
ordinära fastighetsutvecklingsportföljer i medelstora städer i södra Sverige. 
 
Till det kan läggas andra stora bostadsutvecklande svenska börsbolag som vi dock ändå 
inte anser vara särskilt med Nischer Properties jämförbara bolag. 
 
Amasten är ett börsnoterat fastighetsbolag med ett geografiskt ganska spritt bestånd i 
mellersta och norra Sverige. Bolaget har sedan ett par år aktivt arbetat med renovering och 
nyproduktion som ett sätt att stärka upp sin egen fastighetsportfölj samt intjäningsför-
måga. 
 
K- Fastigheter börsnoterades under 2020 med Balder och bolagets VD Jakob Karlsson 
som huvudägare. Fastighetsbeståndet återfinns i södra Sverige från Skåne upp till Mälar-
dalen och Gävle. Av ett totalt fastighetsvärde på 7,4 miljarder kronor per 31 mars 2021 
avsåg 5,3 miljarder färdiga förvaltningsfastigheter och 2,1 miljarder kronor nya fastigheter 
under produktion. Bolagets aktie värderas med en mycket hög premie jämfört med sitt 
substansvärde på Stockholmsbörsen. 
 
K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB är ett annat relativt nyligen börsnoterat fastig-
hetsbolag. Affärsmodellen bygger på ett bestånd av förvaltningsfastigheter där nyprodu-
cerade enheter adderas i snabb takt. Bolaget äger fastigheter från Lund i söder till Luleå i 
norr. Medan förvaltningsfastigheterna utgör 37 procent av K2A:s portfölj, så avser 20 pro-
cent pågående produktion och 43 procent övriga ännu inte byggstartade projekt.  Även 
K2A Knaust & Anderssons aktie åtnjuter en kraftig premievärdering på Stockholmsbörsen.  
 
Peab är Sveriges största byggbolag, med verksamhet även i Finland och Norge. Peab-kon-
cernen omsatte 59 miljarder kronor i årstakt mellan kv2/2020 och kv1/2021 med ett resul-
tat efter finansnetto på 3,5 miljarder kronor. Under 2020 knoppades Annehem Fastigheter 
av, ett bolag som äger en del intressanta fastighets- och markinnehav.  
 
Samhällsbyggnadsbolaget i Norden (SBB) är en av de största innehavarna av bostads-
byggrätter i Sverige och övriga med totalt 2,9 miljoner kvadratmeter BTA bostadsbyggrät-
ter per 31 mars 2021. Förvaltningsfastighetsbeståndet har ett marknadsvärde på cirka 105 
miljarder kronor, varav 75 miljarder kronor i fastighetsvärde återfinns i Sverige. 
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Skanska-koncernen omsatte knappt 153 miljarder kronor under perioden kv2/2020-
kv1/2021 och redovisade ett resultat efter finansnetto på cirka 12,4 miljarder kronor. 
Skanskas största marknad är USA där 42 procent av omsättningen genererades, medan 
Sverige stod för 25 procent samt övriga Norden, norra Östeuropa och Storbritannien till-
sammans utgjorde resterande 33 procent av omsättningen.  
 
Veidekke är Norges största och Nordens fjärde största byggkoncern. Omsättningen upp-
gick till 38,1 miljarder NOK helåret 2020 med ett resultat efter finansnetto om 1,1  miljarder 
NOK. Koncernen har 8 100 anställda i Norge, Sverige och Danmark.  
 
Som framgår i diagrammet och tabellen på sidan 13 har lönsamheten mätt som rörelse-
marginal varierat kraftigt mellan sex undersökta börsnoterade fastighetsutvecklingsbolag 
mellan 2016 och 2020. Aros Bostads rörelsemarginaler dras upp under ett par år av att 
större delen av intjäningen har legat i ett samriskbolag (JV). Magnolia Bostads rörelsemar-
ginal lyfts av att bolaget i huvudsak är verksamma i tidiga skeden då lönsamheten normalt 
sett är bättre mätt på satsat kapital. 
 
Tar vi de tre bolag som vi anser ha mest normal redovisning (dvs intäkter och rörelseresul-
tat utan några större intressebolagsandelar, reavinster etc) så är det Besqab, Bonava och 
JM. Dessa tre bolag har flertalet år nått omkring eller strax över 10 procent rörelsemargi-
nal, inom ett intervall från som lägst 6 procent till som högst 23 procent rörelsemarginal. 
Hela gruppen (samtliga sex bolag) nådde en median-rörelsemarginal om 14,0 procent un-
der de fem åren 2016-2020. Motsvarande genomsnittliga rörelsemarginal under femårspe-
rioden blev 17,8 procent. Båda dessa värden ligger alltså inom mål-intervallet för Nischer 
Properties om 15-20 procent rörelsemarginal. 
 

Onoterade bostadsutvecklare 
Det finns också några större konkurrenter inom fastighetsutveckling som är onoterade, 
kooperativa organisationer.  
 
HSB är en bostads-kooperativ rörelse med 670 000 medlemmar. Bolaget utvecklar och 
bygger nya bostads- och hyresrätter, förvaltar färdiga fastigheter inom organisationen 
samt erbjuder bosparande.  
 
OBOS ägs av OBOS BBL i Norge. Det är Norges största bostadsorganisation som i sin tur 
ägs av cirka 500.000 medlemmar. I Sverige organiseras OBOS verksamhet i tre olika bo-
lag: OBOS Kärnhem, OBOS Nya Hem och OBOS Sverige. OBOS gjorde sin kända på den 
svenska marknaden genom att relativt nyligen ta över projektet Nya Gasklockan i Norra 
Djurgårdsstaden i Stockholm från tidigare Oscar Properties.  
 
Riksbyggen är en kooperativ samarbetsorganisation för de egna bostadsrättsförening-
arna, men även hyresrätter för kommersiella lokaler. Riksbyggen är en stor extern förval-
tare, men också en utvecklare av nya bostäder.  
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SWOT-analys av Nischer Properties 
Styrkor och möjligheter 
Genom sitt första projekt i Karlstad har Nischer visat att bolaget kan bygga till den låga 
produktionskostnad som varit målsättningen. Detta projekt var också ovanligt lönsamt, 
vilket utgör en god referens inför framtiden. 
 
Att bolaget har lyckats bygga upp en projektportfölj om 1200 nyproducerade bostäder or-
ganiskt samt via förvärv av bolaget Nyhem är ett bevis på att ledningen och styrelsen be-
sitter kapacitet på detta område. 
 
Genom ett delägande i den lettiska modulbyggaren Conpro SIA har Nischer Properties 
tillgång till ett kostnadseffektivt modulbyggande som också vinner terräng på den svenska 
fastighetsutvecklingsmarknaden. 
 
Investeringsbidrag om 6 000 kronor motsvarar 20-25 procent av produktionskostnaden för 
ett typiskt hyresrättsprojekt i bolagets projektportfölj innebär att förutsättningen för lön-
samheten är mycket goda givet att ett sådant bidrag erhålls.  
 
Att Nischer Properties har en liten organisation innebär att overheadkostnaderna blir lägre 
än flertalet konkurrenter. Därmed blir Nischer Properties mer konkurrenskraftiga i kommu-
nala upphandlingar av litet mindre storlek. 
 

Svagheter och hot 
Nischer är fortfarande ett ganska litet bolag. Det gör bolaget känsligt för personföränd-
ringar, dvs att någon slutar sin tjänst i bolaget av någon anledning. 
 
Bolaget har än så länge bara genomfört ett projekt, i Karlstad fullt ut fram till färdigstäl-
lande och försäljning. Det innebär att bolagets koncept fortfarande får betecknas som 
relativt oprövat. 
 
Belåning av fastighetsprojekten i produktionsfasen sker i Nischers fall än så länge via 
nischbanker till jämförelsevis höga räntenivåer. Höga finansieringskostnader ökar bola-
gets sårbarhet. 
 
Konkurrensen på den svenska fastighetsutvecklingsmarknaden är omfattande. Det finns 
många fastighetsutvecklingsbolag som är finansiellt starkare och har bättre lånemöjlig-
heter än Nischer Properties. Det inkluderar förvaltande bostadsfastighetsbolag som till 
exempel Amasten, Heba, K2A, K-Fast Holding med flera. På vissa delmarknader (städer) 
av samma storlek som de som Nischer har projekt återfinns även denna typ av aktörer 
med utvecklingsprojekt vid sidan av sina egna förvaltningsfastigheter.  
 
Även om Nischer agerar på marknader med relativt sett lägre bostadsrättspriser har den 
procentuella värdetillväxten i dessa städer ofta överstigit värdeökningen uttryckt i procent i 
exempelvis Stockholm de senaste åren. Skulle bostadsrättspriserna falla tillbaka borde 
den procentuella prisnedgången också bli relativt sett större på sådana delmarknader jäm-
fört med Stockholm. Därmed skulle kalkylen för att bygga nytt också försämras och helt 
styras över mot hyresrättsproduktion. 
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Finansiell historik och Carlsquare prognoser 
Nischer Properties har visserligen några år av finansiell historik bakom sig, men har endast genomfört 
ett större projekt hela vägen än så länge (i Karlstad). Det innebär att de historiska siffrorna endast ger 
en begränsad vägledning om den framtida resultatutvecklingen. Till det kommer att bolaget nyligen 
bytte redovisningsmetod från K3 till IFRS 2021, vilket tog fram stora övervärden i bolagets byggrätter.  
 

Finansiell historik 
Nischer Properties har redovisat en låg nettoomsättning under de senaste fem åren (även 
under 2020 då det första projektet i Karlstad såldes till Ledstången). Bland de totala intäk-
terna har samtidigt adderats aktiverat arbete, resultat från intressebolag mm (som dock 
inte återfinns i sifferunderlaget för nedanstående diagram). 
 
Nischer Properties redovisade enligt K3-metoden fram till och med år 2020. När bolaget 
gick över till redovisning enligt IFRS från och med 1 januari 2021 innebar det ingen föränd-
ring vad gäller redovisad nettoomsättning. 
 
Historisk nettoomsättning (MSEK) 
 

 

Källa: Bolagsinformation 

 

Historisk lönsamhet 
Går vi sedan över till lönsamhet så redovisade Nischer Properties förluster under de sen-
aste fem räkenskapsåren (2016-2020) enligt den tidigare K3-redovisningen, både på rörel-
seresultat (EBIT), liksom på resultat efter finansnetto-nivå. Men som synes förbättrades 
ändå resultatnivån successivt från 2017 till 2020. Resultatet för 2020 kunde ha blivit ännu 
högre, men begränsades av att Nischer hade överlåtit 46 procent av aktierna i projektbola-
get för Kronoparken i Karlstad till externa investerare. 
 
Historiska EBIT och resultat efter finansnetto (MSEK), 2016-2020 
 

 

Källa: Bolagsinformation. 

 
Med IFRS-redovisning tillämpad retroaktivt på helåret 2020 så förbättras resultatet (rörel-
seresultat, men även resultat efter finansnetto) med cirka 26 miljoner kronor från omkring 
minus 7 miljoner kronor före med K3-redovisning till cirka plus 19 miljoner kronor inklusive 
värdeökning på fastigheter enligt IFRS-metoden. 
 
  

1,0
0,0

0,7

16,7

3,8

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

2016 2017 2018 2019 2020

-10,9

-18,6

-10,3
-9,3

-7,2

-12,5

-19,0

-12,2

-9,6

-7,2

-20

-15

-10

-5

0

2016 2017 2018 2019 2020

Rörelseresultat Resultat efter finansnetto



 

 

Berl in   Hamburg   Köpenhamn   London   München   Stockholm   

15 juni 2021 

Nischer Properties   |   Grundanalys     

18 / 29 
 

EBIT och resultat efter finansnetto enligt K3 och IFRS (MSEK), 2020 
 

 

Källa: Bolagsinformation 

 

Kassaflöde och finansiering 
Nedan visas det historiska kassaflödet för Nischer Properties.  Finansieringsverksam-
heten startade egentligen först 2018. Denna delpost består av upptagna lån (ca 37 miljo-
ner kronor vardera 2018 och 2019) som sedan amorterades under 2020. Under 2020 
gjorde bolaget en nyemission på drygt 4 miljoner kronor.  
 
Kassaflöde 2016-2020 (MSEK) 

 

 

Källa: Bolagsinformation 
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Prognoser 
Nettoomsättning 
Nischer Properties har endast en kort historia som fastighetsutvecklingsbolag sedan 
2015. Företaget har hittills endast genomfört ett större projekt, i Karlstad, från plan till fär-
digproducerad och såld fastighet i januari 2020. Detta gör att våra prognoser och framför-
allt antaganden om projektmarginaler 2021-2025 är behäftade med betydande osäkerhet. 
 
Vi har utgått från Nischer Properties nio nuvarande portföljprojekt och fördelat genomfö-
randet av dessa över prognosperioden enligt guidning från företagsledningen. Här ligger 
en bedömning av plansituationen i respektive kommun och hur lång tid det beräknas ta till 
att en färdig detaljplan är på plats. Tiden för handläggning i några kommuner har visat sig 
vara ganska lång. Speciellt gäller det Haninge kommun som uppenbarligen haft fokus på 
annat än Nischers projekt de senaste åren. 
 
Nedan visas prognostiserad nettoomsättning under perioden 2021-2025. Vi räknar med att 
hyresintäkter från fastigheten Tanken i Östersund (Frösön) kommer in i Nischers resultat-
räkning från och med 2022.  
 
Utfall 2018-2019 samt prognos nettoomsättning Nischer Properties, 2021-2025 (MSEK) 
 

 

Källa: Bolagsinformation och Carlsquare prognoser 

 

Lönsamhet 

Rörelseresultat före och efter värdeförändringar 
Nedan visas våra resultatprognoser exklusive respektive inklusive antagna värdeföränd-
ringar på bolagets fastigheter (byggrätter). Som synes förbättras rörelseresultatet även 
före värdeförändringar framförallt under 2025. Det beror på bidrag i form av driftnetto från 
den då färdigställda fastigheten Tanken i Östersund samt att det största projektet i norra 
Haninge (norra Folkparken) då antas kunna avräknas resultatmässigt.  
 
Utfall samt prognos EBIT och resultat efter finansnetto (MSEK) 
  

  

Källa: Bolagsinformation och Carlsquare prognoser 
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Vinst per aktie 
I begreppet vinst per aktie ingår nettoresultatet i täljaren, vilket består av rörelseresultatet 
med tillägg eller avdrag för finansiella poster och skatt. Under åren 2018-2020 redovisade 
Nischer Properties enligt K3-metoden vilket exkluderade värdeförändringar på bolagets 
byggrätter och fastigheter. Åren 2018 och 2019 redovisade Nischer Properties förluster 
motsvarande minus 668 respektive 526 per aktie. Vi har dock valt att inte illustrera detta i 
nedanstående diagram över åren 2020-2025.  
 
Utfall 2020 samt prognos Vinst per aktie 2021-2025 (SEK) 
  

 
  
Källa: Bolagsinformation och Carlsquare prognoser 

 

Kassaflöde och finansiering 
Nedan visas våra prognoser för bolagets kassaflöde inklusive investerings- och finansie-
ringsverksamhet 2021-2025. Den stora investeringen under 2022 är när fastigheten Tan-
ken i Östersund tas in i Nischer Properties balansräkning samt de fastighetslån som då 
också antas tas upp. Övriga bostadsprojekt antar vi kommer att säljas vidare. De projekt 
som är upplåtna med hyresrätt antas komma att avyttras till externa investerare, i likhet 
med vad fallet var för Kronoparksprojektet i Karlstad. 
 
Prognos kassaflöde Nischer Properties, 2021-2025 (MSEK) 
 

 

Källa: Carlsquare prognoser 
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Värdering 
Genom att kombinera en jämförande värdering med sektorbolag utifrån tre nyckeltal kommer vi fram 
till ett motiverat värde för Nischer-aktie i basscenariot på 13,1 kronor för de kommande 6-12 måna-
derna. I Bull-scenariot beräknas ett värde per aktie om 18,9 kronor och i Bear-scenariot blir värdet 8,3 
kronor per aktie.  
 

Motiverat värde inom ett intervall 
I ett basscenario beräknar vi ett motiverat värde per aktie om 12,9 kronor för de kom-
mande 6-12 månaderna. Det sker genom att kombinera en jämförande värdering med 
andra sektorbolag utifrån tre nyckeltal enligt nedanstående sammanställning.  
 
Multipelvärdering, basscenario  
  

 Mcap P/E EV/EBIT P/EK 

Aros Bostad 2 106 neg. 37,2x neg 

Besqab 2 622 8,4x 35,1x 1,7x 

Bonava 11 321 15,6x 13,9x 1,5x 

JM 22 517 13,8x 14,3x 3,0x 

Magnolia Bostad 2 213 4,0x 5,4x 1,4x 

Nischer Properties 166 11,9x 8,5x 0,7x 

Oscar Properties 1 490 neg. 2617,9x 2,0x 

Median 2 213 11,9x 14,3x 1,6x 

Genomsnitt 6 062 10,8x 390,3x 1,7x 

Max 22 517 15,6x 2617,9x 3,0x 

Min 166 4,0x 5,4x 0,7x 
     

Implicit värdering Nischer         

Rabatt  30% 30% 30% 

Använd multipel  8,4x 10,0x 1,1x 

Värde per aktie (kr)   9,0 15,7 13,9 

Motiverat värde per aktie 12,9    

          

Källa: Refinitiv Eikon och Bolagsinformation 

 
Tar vi aktuella nyckeltal från sex börsnoterade sektorbolag i tre kategorier (P/E, EV/EBIT 
och P/EK) samt applicerar en storleksrabatt på 30 procent kommer vi fram till en motive-
rad riktkurs om 12,9 kronor/aktie i Nischer Properties. Vi har då använt vår prognos för 
2022 på Nischer Properties vad gäller P/E och EV/EBIT och sedan diskonterat tillbaka 
detta värde med ett år genom att använda en årlig diskonteringsränta om 13,55 procent. 
En härledning av denna diskonteringsränta återfinns på nästa sida. 
 
I Bear- respektive Bull-scenariona kommer vi fram till motiverade riktkurser om 8,2 respek-
tive 18,6 kronor per aktie. 
 
Sammanställning värdering i tre scenarion 
 

 Bas Bear Bull 

Vinst per Nischer-aktie 1,1 0,8 1,4 

P/E-tal för sektorn med 20-40% rabatt 8,4 7,2 9,6 

Motiverat värde på vinst per aktie 9,0 5,4 13,4 
    

EBITDA per Nischer-aktie 1,6 1,1 2,0 

EV/EBITDA för sektorn, 20-40% rabatt 10,0 8,6 11,4 

Motiverad värdering på EBITDA 15,7 9,4 23,4 
    

Eget kapital per Nischer-aktien 12,3 9,9 14,6 

P/EK för sektorn, 20-40% rabatt 1,1 1,0 1,3 

Motiverat DCF-värde 13,9 9,7 19,0 
    

Applicerat på vinst per aktie 33% 33% 33% 

Applicerat på EBITDA 33% 33% 33% 

Applicerat värde på EK 33% 33% 33% 

Total vikt för samtliga tre värderingar 100% 100% 100% 
    

Värde per aktier I ett basscenario 12,9 8,2 18,6 

       
 

Källa: Carlsquare prognoser 
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Substansvärdering 
Substansvärdet för Nischer-aktien uppgick per 31 mars 2021 till 250 miljoner kronor. Det 
baserar sig på en värdering av tillgångarna (byggrätterna och fastigheterna) om 460 miljo-
ner kronor (nio delprojekt).  Dessa 460 miljoner kronor har sedan nuvärdesberäknats till 
302 miljoner kronor med hänsyn till att det kommer att ta några år in de alla är genom-
förda inklusive planrisken under resans gång. I Länsförsäkringar kommersiellts externa 
fastighetsvärdering är byggrätterna prissatta utifrån ett antagande om 20 procent vinst-
marginal på samtliga fastighetsprojekt (försäljningspris minus antagna produktionskost-
nader). Det kan tyckas något offensivt. Å andra sidan har Nischer Properties nu sålt bygg-
rätterna i Järfälla för 69 miljoner kronor, som i denna värdering ingick med drygt 66 miljo-
ner kronor.  
 
I grafen nedan har vi rangordnat Nischer Properties nuvarande och tidigare byggrättsinne-
hav på åtta orter (inklusive Järfälla som har sålts) efter värde per kvadratmeter bruttoarea 
(BTA) lägenhet/bostad. Stockholms-förorten Haninge toppar värdemässigt på 7 250 kro-
nor per kvadratmeter byggrätt, men de lägsta värdena återfinns i Östersund och Hudiksvall 
på nivåer omkring eller strax över 1500 kronor per kvadratmeter byggrätt. Då vi har slagit 
ihop två projekt i vardera Örnsköldsvik och Luleå visar denna graf på de genomsnittliga 
värdena i varje stad. Bostadsrättsprojekt ger normalt högre byggrättsvärde per kvadratme-
ter jämfört med hyresrättsdito, i alla fall i landets stor- och regionstäder. Men skillnaderna i 
lönsamhet mellan de båda upplåtelseformerna har minskat till följd av att det som har 
hänt på marknaden sedan 2017. 
 
Byggrättsvärderingar per kvadratmeter BTA och kommun/område 

 

 

Källa: Bolagsinformation, Länsförsäkringar Kommersiellt och Carlsquare  

 

Nuvärdesberäkning av Nischers projekt och byggrättsvärden 
Vi har använt Länsförsäkringar Kommersiellts marknadsvärden för respektive byggrätt och 
placerat dessa i kronologisk ordning efter beräknad projektstart 2021-2024 och räknat på 
en genomförandetid på drygt ett år i de flesta fall.  
 
Givet en vägd diskonteringsränta om 13,55 procent (viktad 30 procent på antagen ränte-
kostnad efter skatt om 7 procent samt 70 procent CAPM med en eget kapital-ränta om 
16,36 procent) kommer vi fram till ett nuvärde om 297 miljoner kronor i nuvärde marknads-
värde för byggrätterna i Nischers projekt. Det är alltså nästan samma som de 302 miljoner 
kronor som byggrätterna är upptagna i Nischer Properties balansräkning per 31 mars 2021 
enligt IFRS-redovisningsmetoden. Denna nuvärdesberäkning av byggrätternas värde styr-
ker alltså ungefärligen det bokförda egna kapitalet om 250 miljoner kronor i Nischers ba-
lansräkning per 5 juni 2021. 
 
Diskonteringsräntan enligt CAPM (på eget kapital) består av följande komponenter: 
0,33 procent riskfri ränta på en tioårig svensk statsobligation, 7,7 procent generell mark-
nadsrisk-premie enligt PwC:s riskpremiestudie 2020, 4,6 procent småbolagspremie enligt 
samma studie från PwC, ett beta-tal på 1,1 ggr samt ett företags-specifikt risktillägg om 
2,5 procent i Nischers fall. 
 
Denna nuvärdesberäkning har inte belastats med centrala administrationskostnader om 
cirka 10,9 miljoner kronor årligen från 2021, lika med minus 95 miljoner kronor givet vårt 
val av kalkylränta. Dessa ledningsresurser ska å andra sidan användas för att, förutom att 
genomföra nuvarande projekt, även ta fram nya projekt och därmed skapa ett restvärde av 
framtida byggrätter och projekt. Ett restvärde i modellen om 30 miljoner kronor per år från 
år 2026 motsvarar plus 132 miljoner kronor, dvs cirka 1,4 gånger nuvärdet av de centrala 
administrationskostnaderna i 2021 års kostnadsläge. 
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Jämförande värdering av noterade fastighetsbolag per kategori av lokaler 
I nedanstående graf har vi sammanställt värderingsnyckeltal för olika kategorier av note-
rade förvaltande fastighetsbolag på Stockholmsbörsen. Vi har utgått från nyckeltal för 31 
olika noterade fastighetsbolag och sedan delat in dem i nedanstående kategorier. Vi har 
räknat fram P/E-tal som är börsvärdet dividerat med bolagets intjäningsförmåga exklusive 
värdeförändringar samt efter 20,6 procent schablonskatt. Det andra nyckeltalet vi kalkyle-
rat är börsvärde dividerat med justerat eget kapital (inklusive fastigheterna upptagna till 
marknadsvärde i balansräkningen med avsättning för 10 procent uppskjuten latent skatt 
på övervärden). Som synes värderas aktier i bostadsbolag klart högst utifrån båda dessa 
kriterier.  
 
Det är intressant då det stödjer tesen att börsvärdet på Nischer Properties sannolikt skulle 
öka om och när bolaget börjar skaffa sig ett förvaltat bestånd av egna bostadsfastigheter.  
De bolag som sticker ut mest i segmentet är Genova (bostäder och samhällsfastigheter) 
samt K2A Knaust & Andersson och K-Fastigheter Holding med sin kombination av förval-
tade bostäder och en i förhållande till befintlig portfölj stor nyproduktion. Framförallt skulle 
en genomsnittlig värdering om cirka 260 procent av det egna kapitalet innebära en mycket 
kraftig värdetillväxt-potential för Nischer-aktien (!) 
 
Värdering av olika kategorier av fastighetsbolag på Stockholmsbörsen 

 

       

Källor: Bolagsinformation och Carlsquare 

 

Offentl.lok/bost

Kontor
Stockholm 

kontor/handel

Bostäder

Kontor/bostäder
Industri/externhandel

Hotell (Pandox)

0x

50x

100x

150x

200x

250x

0% 50% 100% 150% 200% 250% 300%

P
/E

Börsvärde/EK



 

 

Berl in   Hamburg   Köpenhamn   London   München   Stockholm   

15 juni 2021 

Nischer Properties   |   Grundanalys     

24 / 29 
 

Schablon- och känslighetsvärdering 
I ett schabloniserat scenario kombinerat med en känslighetsanalys räknar vi på värdet om 
Nischer Properties färdigställer 100-500 lägenheter per år. Eftersom produktionstiden är 
15 månader motsvaras 300 produktionsstartade lägenheter en årsproduktion av 240 en-
heter. Lägenheterna antas i genomsnitt kosta 26 600 kronor per kvadratmeter att produ-
cera (detta är det faktiska genomsnittet för Nischers projekt enligt den byggrättsvärdering 
som Länsförsäkringar Kommersiellt genomförde per 1 april 2021). Vinstmarginalen på 
projekten antas vara 15 respektive 20 procent (faktiskt nuvarande respektive målsättning 
för bolagets marginal). Denna vinst belastas sedan med centrala administrationskostna-
der och finansnetto samt 10 procent schablonskatt på resultatet. Fastighetsbolag brukar 
sällan betala någon reavinstskatt på sålda fastigheter då bolagen har möjlighet att sälja 
skattefritt via transportköp i dotterbolag. Givet ett antaget p/e-tal om 8 ggr varierar då den 
motiverade aktiekursen enligt nedanstående diagram. Som synes diskonterar dagens akti-
ekurs att Nischer Properties ska kunna färdigställa 150-200 lägenheter i årstakt till den 
målsatta lönsamheten. Det indikerar alltså en ganska betydande kurspotential i dagens 
aktiekurs, den senaste tidens uppgång till trots.  
 
Känslighetsanalys motiverad aktiekurs för Nischer givet 100-500 lägenheter per år 

  

      
Källa: Carlsquare prognoser 

 
Sammanställning värdering i tre scenarion 
 

Antal färdigställda och sålda lägenheter per år 100 150 200 250 300 350 400 450 500 
Motivera värde (SEK/aktie) givet 15% marginal 2,2 5,2 8,3 11,3 14,4 17,5 20,5 23,6 26,6 

Motivera värde (SEK/aktie) givet 20% marginal 4,2 8,3 12,4 16,4 20,5 24,6 28,7 32,7 36,8 

         

Källa: Carlsquare prognoser 
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Risker 
Nischer Properties är ett litet bostadsutvecklingsbolag som verkar i en konkurrensutsatt bransch. Bola-
get inriktar sig på andra delmarknader än de största aktörerna, där kapitalkravet inte är lika högt. Kalky-
len för att bygga hyresrätter med investeringsbidrag är mycket god, även om lönsamheten till stor del 
samtidigt är beroende av just detta bidrag.  
 

Beroende av nyckelpersoner 
Bostadsutveckling kräver kunskap om tillvägagångsätt, liksom ett kontaktnät med kom-
muner, arkitekter, byggföretag, banker och investerare. Planprocessen kan bli lång och 
komplicerad. Nischer Properties har idag fem anställda, med VD Robert Vangstad och sty-
relseledamot David Aspehult som de som leder verksamheten. De ligger bakom den posi-
tiva utveckling som hittills har uppnåtts av bolaget. Ett stort aktieägande binder delvis 
dessa personer fortsatt till bolaget.  
 

Kostnad och kvalitet i byggproduktionen 
En central del av en bostadsutvecklares förädlingsvärde ligger i att hålla nere produktions-
kostnaden för de lägenheter som färdigställs. Detta uppnås i en upphandling av en entre-
prenör i konkurrens, där olika avtalsformer kan väljas. En totalentreprenad ger exempelvis 
säkra fasta kostnader för ett projekt. Nischer låter en modulbyggare genomföra en stor del 
av byggnationen exklusive markdelen. Det finns dock risker i genomförandet, framförallt 
när lägenhetskoncepten byggs de första gångerna, innan allt är intrimmat och faktorer 
välkända av byggherrar och entreprenörer.  
 
Lönsamheten i Nischers hyresrättsprojekt är ofta förstärkt av det investeringsbidrag på 
cirka 6 000 kronor per kvadratmeter BTA som kan erhållas. Skulle detta investeringsbidrag 
försvinna skulle det avsevärt försämra lönsamheten framförallt för hyresrättsprojekt i me-
delstora regionstäder som t.ex. Örnsköldsvik och Östersund.  
 

Värdet av byggrätter 
Värdet av bolagets byggrätter är knuten till det högsta av de färdiga fastigheternas värde 
som antingen hyresrätts- eller bostadsrättslägenheter. Investerarnas sjunkande avkast-
ningskrav på bostadshyresfastigheter under förvaltning har varit påtaglig de senaste åren. 
Bostadsbristen i de flesta regioner i Sverige gör att det i stort sett alltid varit möjligt att 
successivt höja hyran på lägenheterna och ändå få nästan allt uthyrt. Värdet på byggrätter 
fungerar i princip som optioner där dessa stiger och sjunker i takt med förändrade bo-
stadsrätts- eller hyresrättspriser som i sin tur påverkas av investerarnas avkastningskrav. 
Vidare ökar byggrättsvärdet mycket kraftigt när en detaljplan fastställs av kommunen, me-
dan värdet dessförinnan är väsentligt lägre och framförallt mer osäkert. Huvuddelen av 
bolagets projekt ligger i kommuner med lägre och mindre volatila värden på byggrätterna. 
Dessutom förvärvar Nischer Properties byggrätterna i ett skede där planläggning är aktuell 
och inte i mer spekulativa syften. Skulle räntan och investerarnas avkastningskrav avse-
värt öka skulle det dock negativt påverka värdet på bolagets byggrätter. 
 

Kapitalbehov 
Fastighetsbranschen är mycket kapitalkrävande. Det gäller inte minst bostadsutveckling 
där bankernas möjlighet och vilja att ge lån är lägre jämfört med färdiga förvaltningsfastig-
heter. Bankernas möjlighet att låna ut påverkas av förändringar i den nationella och inter-
nationella kreditmiljön, där en mängd externa faktorer kan förändra förutsättningarna. Pris-
nedgången på bostadsrätter under andra halvåret 2017 ökade bankernas försiktighet hos 
bankernas, något som delvis fortfarande lever kvar. Lägenhetsköparen har också fått ett 
ökat medvetande om den motpartsrisk som vederbörande löper när man ingår ett avtal om 
köp av en ännu inte färdigställs bostadsrättslägenheter med nya och oprövade bolag. 
 

Förvärv innebär både möjligheter och risker 
Nischer Properties kan tänka sig att växa via förvärv av byggrätter, bolag och fastigheter. 
Förvärv kan ge en starkt positivt utveckling på värdet av det köpande bolag, men innebär 
samtidigt risker kopplad till målobjekten och det varaktiga värdet av desamma.  
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Nyckeltal och räkenskaper 
 
Resultaträkning (TSEK) 
  

 2018 2019 2020 2021P 2022P 2023P 2024P 2025P 

Nettoomsättning 681 16 731 3 780 20 000 21 400 22 684 23 818 25 009 

Hyresintäkter 0 0 0 0 10 400 10 712 11 033 11 364 

Aktiverat arbete för egen räkning 0 78 418 0 0 0 0 0 0 

Övriga rörelseintäkter 2 1 791 9 386 7 500 3 790 4 867 5 847 21 907 

Andel i intressebolags resultat 0 0 0 0 0 0 0 0 

Totala intäkter 683 96 940 13 166 27 500 35 590 38 263 40 698 58 280 

Råvaror och förnödenheter mm 0 -86 338 0 0 0 0 0 0 

Produktions- och driftskostnader 0 0 -11 565 -19 400 -20 330 -21 096 -21 794 -22 508 

Driftskostnader fastighet 0 0 0 0 -1 950 -1 989 -2 029 -2 069 

Övriga externa kostnader -6 222 -11 094 0 0 0 0 0 0 

Personalkostnader -3 052 -5 998 0 0 0 0 0 0 

Av- och nedskrivningar -1 652 -402 -3 921 0 0 0 0 0 

Övriga rörelsekostnader -40 -2 437 -187 -50 -53 -55 -58 -61 

Centrala administrationskostnader 0 0 -4 942 -10 937 -11 265 -11 603 -11 951 -12 309 

Andel i intressebolags resultat 0 0 255 0 0 0 0 0 

Totala rörelsens kostnader -10 966 -106 269 -20 359 -30 387 -33 597 -34 743 -35 831 -36 948 

         
Rörelseresultat före värdeförändringar -10 283 -9 329 -7 193 -2 887 1 992 3 520 4 867 21 332 

         
Värdeförändringar fastigheter 0 0 26 590 250 000 30 000 31 500 32 760 33 743 

                  

Rörelseresultat efter värdeförändringar -10 283 -9 329 19 397 247 113 31 992 35 020 37 627 55 075 

         
Ränteintäkter 110 0 73 625 500 535 572 613 

Räntekostnader -2 020 -239 -67 -100 -1 375 -1 225 -1 075 -1 075 

Finansnetto -1 910 -239 6 525 -875 -690 -503 -462 

         
Resultat efter finansnetto -12 193 -9 568 19 403 247 638 31 117 34 330 37 124 54 612 

         
Skatt 0 -1089 -5476 -51500 -6180 -6489 -6749 -6951 

         
Resultat efter skatt -12 193 -8 479 24 879 196 138 24 937 27 841 30 376 47 661 

Minoritetens andel av resultatet -20 1 105 -402 0 0 0 0 0 

Resultat hänförligt till moderbolag -12 173 -9 584 25 281 196 138 24 937 27 841 30 376 47 661 

         
Vinst per aktie 2018 2019 2020 2021P 2022P 2023P 2024P 2025P 

Genonmsnittligt antal aktier (milj st) 18,2 18,2 20,3 20,3 20,3 20,3 20,3 20,3 

Vinst per aktie neg. neg. 1,24 9,66 1,23 1,37 1,50 2,35 

         
Tillväxt 2018 2019 2020 2021P 2022P 2023P 2024P 2025P 

Nettoomsättning -32,2% 2357% -77,4%         4,29  7,0% 6,0% 5,0% 5,0% 

Totala intäkter -32,1% 14093% -86,4%         1,09  29,4% 7,5% 6,4% 43,2% 

Rörelseresultat före värdeförändringar -44,7% -9,3% -22,9% -59,9% -169% 76,7% 38,3% 338% 

Rörelseresultat efter värdeförändringar -44,7% -9,3% -307,9% 1174% -87,1% 9,5% 7,4% 46,4% 

Resultat efter finansnetto -35,7% -21,5% -302,8% 1176% -87,4% 10,3% 8,1% 47,1% 

Resultat efter skatt -35,7% -30,5% -393,4% 688% -87,3% 11,6% 9,1% 56,9% 

         
Marginaler 2018 2019 2020 2021P 2022P 2023P 2024P 2025P 

Bruttomarginal 100% 10,9% 12,2% 29,5% 42,9% 44,9% 46,5% 61,4% 

EBIT-marginal före värdeförändringar neg neg neg neg 5,6% 9,2% 12,0% 36,6% 

EBIT-marginal efter värdeförändringar neg neg 147% 899% 89,9% 91,5% 92,5% 94,5% 

EBT-marginal neg neg 147% 901% 87,4% 89,7% 91,2% 93,7% 

Nettovinstmarginal neg neg 189% 713% 70,1% 72,8% 74,6% 81,8% 

  
 

Källa: Bolagsinformation och Carlsquare prognoser 
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Balansräkning (MSEK) 
  

 2 018 2019 2020 2021P 2022P 2023P 2024P 2025P 

Immateriella Anläggnings-tillgångar 10 0 0 0 0 0 0 0 

Materiella Anläggningstillgångar 0 293 82 654 92 654 101 304 104 859 109 392 113 426 

Förvaltningsfastigheter   83 832 282 082 440 716 484 696 508 951 515 352 

Nyttjanderättstillgångar   1 135 1 135 1 135 1 135 1 135 1 135 

Finansiella Anläggningstillgångar 133 3 513 5 991 1 941 -5 290 -10 206 -17 464 -25 018 

Uppskjuten skattefordran 0 0 2 2 2 2 2 2 

Summa Anläggningstillgångar 143 3 806 173 615 377 815 537 868 580 487 602 017 604 898 

Omsättningstillgågngar         
Pågående arbeten 43 142 88 771 0 0 0 0 0 0 

Avtalstillgångar   0 0 0 0 0 0 

Övriga fordringar 5 677 20 551 2 619 2 619 2 619 2 619 2 619 2 619 

Likvida medel 4 096 8 783 1 059 51 495 13 033 15 235 16 160 48 339 

Summa Omsättningstillgångar 52 915 118 105 3 678 54 114 15 652 17 854 18 779 50 958 

Summa Tillgångar 53 058 121 911 177 293 431 929 553 520 598 341 620 796 655 856 
Eget Kapital hänförligt till moderföreta-
gets ägare 6 576 20 274 95 944 292 082 317 019 344 860 375 236 422 897 

Innehav utan bestämmande inflytande 10 2 162 134 7 034 12 168 32 348 27 448 7 548 

Långfristiga skulder         
Skulder till kreditinstitut 37 000 0 0 0 85 000 75 000 65 000 65 000 

Leasingskuld   531 531 531 531 531 531 

Uppskjuten skatteskuld 0 568 17 269 68 769 74 949 81 438 88 187 95 138 

Summa långfristiga skulder 37 000 568 17 801 69 301 160 481 156 970 153 718 160 669 

Kortfristiga skulder         
Skatteskulder 83 1 251 152 150 150 150 150 150 

Skulder till kreditinstitut 0 73 000       
Leasingskuld   566 566 566 566 566 566 

Övriga kortfristiga skulder 8 712 22 859 62 696 62 796 63 136 63 447 63 678 64 025 

Avsättningar 677 1 797       
Summa kortfristiga skulder 9 472 98 907 63 414 63 512 63 852 64 163 64 394 64 741 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 53 058 121 911 177 293 431 929 553 520 598 341 620 796 655 856 

         
Likviditet 2 018 2019 2020 2021P 2022P 2023P 2024P 2025P 

Balanslikviditet 5,6 1,2 0,1 0,9 0,2 0,3 0,3 0,8 

Kassalikviditet 1,0 0,3 0,1 0,9 0,2 0,3 0,3 0,8 

         
Soliditet 2 018 2019 2020 2021P 2022P 2023P 2024P 2025P 

Nettoskuld (-)/Nettokassa (+) -32,90 -64,22 1,06 51,50 -71,97 -59,77 -48,84 -16,66 

Nettoskuld/EBITDA -0,4% -0,7% 0,0% 0,0% 0,2% 0,2% 0,1% 0,0% 

Nettoskuld/EK 0,5% 0,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Skuld/EK 562,7% 360,1% 0,0% 0,0% 26,8% 21,7% 17,3% 15,4% 

Soliditet 12,4% 16,6% 54,1% 67,6% 57,3% 57,6% 60,4% 64,5% 

         
Lönsamhetsmått 2 018 2019 2020 2021P 2022P 2023P 2024P 2025P 

Avkastning på totalt kapital -19,2% -7,7% 11,0% 57,4% 5,9% 5,9% 6,2% 8,5% 

Avkastning på eget kapital -185,4% -47,2% 20,2% 84,8% 9,8% 10,0% 9,9% 12,9% 

Avkastning på investerat kapital -28,0% -36,9% 21,8% 53,2% 5,1% 5,2% 5,5% 8,1% 

           
 

Källa: Bolagsinformation Carlsquare prognoser 
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Kassaflöde (TSEK) 
  

 2018 2019 2020 2021P 2022P 2023P 2024P 2025P 

Kassaflöde från den löpande verksamheten:         
Rörelseresultat före värdeförändringar -10 283 -9 329 -7 200 -2 887 1 992 3 520 4 867 21 332 

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 1 653 2 380 15 448 0 0 0 0 0 

Betald inkomstskatt -96 0 0 -2 0 0 0 0 

Betald ränta och finansiella poster -861 -239 30 525 -875 -690 -503 -462 

Kassaflöde från den löpande verksamheten: -9 587 -7 188 8 278 -2 364 1 117 2 830 4 364 20 870 

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital         
Investeringar i pågående projekt -36 142 -45 629 61 315 51 750 -136 500 -27 300 -31 395 -12 558 

Förändringar av varulager/pågående arbeten 0 0 5 940 6 000 6 180 6 365 6 556 6 753 

Förändringar av kortfristiga fordringar -965 -18 874 0 50 51 51 51 51 

Förändringar leverantörskulder 6 305 5 114 41 093 250 260 270 281 292 

Förändring av kortfristiga skulder 459 11 141 -2 188 -150 80 40 -50 55 

Kassaflöde efter förändringar i rörelsekapital -39 931 -55 436 114 438 55 536 -128 812 -17 743 -20 192 15 463 

Investeringsverksamheten         
Investeringar i materiella anläggningstillgångar 0 283 -52 734 -13 000 -13 650 -9 555 -10 033 -10 534 

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 155 0  3 000 5 000 6 000 5 500 6 500 

Investeringar i finansiella anläggningstillgångar   -2 486 -2 000 1 000 -1 500 650 

Transaktioner med minoritet 6 711 23 272 2 273 6 900 13 000 35 000 35 000 20 000 

Kassaflöde investeringsverksamheten 6 866 23 555 -52 947 -5 100 5 350 29 945 31 117 16 716 

Finanseringsverksamheten         
Upptagna lån 37 000 36 568   85 000    
Amorterade lån   -73 568   -10 000 -10 000  
Nyemission   4 353      
Periodens kassaflöde 3 935 4 687 -7 724 50 436 -38 462 2 202 925 32 179 

Likvida medel vid periodens början 161 4 096 8 783 1 059 51 495 13 033 15 235 16 160 

Likvuda medel vid periodens slut 4 096 8 783 1 059 51 495 13 033 15 235 16 160 48 339 

         
kat 2 018 2019 2020 2021P 2022P 2023P 2024P 2025P 

Kassaflöde löpande verksamhet/nettoomsättning -1407,8% -43,0% 219,0% -11,8% 5,2% 12,5% 18,3% 83,4% 

Kassaflöde löpande verksamhet/tillgångar -18,1% -5,9% 4,7% -0,5% 0,2% 0,5% 0,7% 3,2% 

    

Källa: Bolagsinformation och Carlsquare prognoser 

  



 

 

Berl in   Hamburg   Köpenhamn   London   München   Stockholm   

15 juni 2021 

Nischer Properties   |   Grundanalys     

29 / 29 
 

Friskrivning 
Carlsquare AB, www.carlsquare.se, nedan benämnt Carlsquare, bedriver verksamhet avseende Corporate Finance samt Equity 
Research och publicerar därvid bl.a. information om bolag och däribland analyser. Informationen har sammanställts utifrån 
källor som Carlsquare bedömer som tillförlitliga. Carlsquare kan dock inte garantera informationens riktighet. Ingenting som 
skrivs i analysen ska betraktas som en rekommendation eller uppmaning att investera i något som helst finansiellt instrument, 
option eller liknande. Åsikter och slutsatser som uttrycks i analysen är avsedd endast för mottagaren. 
 
Innehållet får inte kopieras, reproduceras eller distribueras till annan person utan skriftligt godkännande av Carlsquare. 
Carlsquare ska inte hållas ansvariga för vare sig direkta eller indirekta skador som orsakats av beslut fattade på grundval av 
information i denna analys. Investeringar i finansiella instrument ger möjligheter till värdestegringar och vinster. Alla sådana 
investeringar är också förenade med risker. Riskerna varierar mellan olika typer av finansiella instrument och kombinationer 
av dessa. Historisk avkastning ska inte betraktas som en indikation för framtida avkastning. 
 
Analysen riktar sig inte till U.S. Persons (så som detta begrepp definieras i Regulation S i United States Securities Act och tol-
kas i United States Investment Companies Act 1940) och får inte heller spridas till sådana personer. Analysen riktar sig inte 
heller till sådana fysiska och juridiska personer där distributionen av analysen till sådana personer skulle innebära eller med-
föra risk för överträdelse av svensk eller utländsk lag eller författning. 
 
Analysen är en så kallad Uppdragsanalys där det analyserade Bolaget tecknat ett avtal Carlsquare för analystäckning. Ana-
lyserna publiceras löpande under avtalsperioden och mot sedvanlig fast ersättning.  
 
Carlsquare kan eller kan inte ha ett ekonomiskt intresse avseende det som är föremål för denna analys. Carlsquare värdesät-
ter säkerställandet av objektivitet och oberoende, och har för detta upprättat rutiner för hantering av intressekonflikter. 
 
Analytikerna Bertil Nilsson och Jonatan Andersson äger inte och får heller inte äga aktier i det analyserade bolaget. 
 


