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SAMHÄLLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN 

www.sbbnorden.se 
 
Sektor: Fastigheter 
Lista: Nasdaq Stockholm Large Cap 
Marknadsvärde: 30 155 miljoner kronor (exklusive D- och preferensaktier) 
 
Grundanalys: 1 juli 2020 (motiverat värde per aktie: 33,0 kronor vid uppföljning 15 juli). 

 
 

Nytt kapital möjliggör fortsatt tillväxt  
Samhällsbyggnadsbolaget (”SBB” eller ”SBB i Norden”) offentliggjorde den 16 och 17 juli 
2020 att bolaget genomför en emission av D-aktier värda 607 miljoner kronor samt vidare 
ett konvertibelt lån för 2,75 miljarder kronor. Emissionskursen för D-aktierna har fastställts 
till 28,50 kronor per aktie, där den årliga utdelningen uppgår till 2 kronor per D-aktie, mot-
svarande 7 procent direktavkastning. 
 
Det konvertibla lånet kommer att konverteras till stamaktier i SBB senast den 24 juli 2023 
(tvingande konvertering). Konverteringskursen har fastställts till som lägst 24,60 kronor 
och som högst 30,44 kronor per aktie. Den lägre kursen är lika med en placering av aktier 
som skedde för vissa konvertibelhavares räkning. Det totala antalet stamaktier innan 
emissionen i SBB var 1 268 092 596. Givet detta blir den maximala utspädningen 8,1 pro-
cent i stamaktien. Den minimala utspädningen givet att kursen utvecklas i enlighet med 
villkoren blir 6,7 procent. 
 
En stor fördel med emissionen är att den stärker SBB:s kapitalbas. Det innebär både möj-
lighet för bolaget att nå en BBB+-rating, men även ett ökat utrymme för förvärv av nya fas-
tigheter. Det kan handla om förvärv av befintliga samhällsfastigheter, men kanske minst 
lika sannolikt ny- eller ombyggnadsprojekt för en offentlig motpart (byggande av ålder-
domshem, polishus eller annan offentlig byggnad) kopplat till långa hyreskontrakt. Med en 
genomsnittlig räntekostnad på 1,6 procent har SBB ett arbitrage på omkring 3 procent vid 
köp av befintliga fastigheter och uppskattningsvis mellan 6 och 8 procent vid genomfö-
rande av fastighetsutvecklingsprojekt med långa hyreskontrakt. Vidare har bolaget fått 
högre värderingar om cirka 2,2 miljarder kronor på de senaste mycket långa hyreskontrak-
ten med Laeringsverkstedet i Norge m.fl.. Nytt kapital ger alltså nödvändigt expansionsut-
rymme för att fortsätta tillväxten och därmed att driva aktien vidare uppåt. 
 
Aktiekursen för SBB-aktien föll tillbaka i samband med offentliggörandet av emissionsvill-
koren. Bland annat anses den årliga räntan på det konvertibla lånet om 7 procent som ge-
nerös mot investerarna. Vi tycker dock förutom ovanstående om värdet av kapitaltillskott 
till bolaget och vad det ger möjlighet till, att emissionen sker till en kurs som överstiger 
aktuellt substansvärde i bolaget (20,2 kronor per stamaktie inräknat kommande värdeök-
ningar under det närmaste året på nämnda långa hyreskontrakt). Emissionen görs också 
efter en tid av stark kursutveckling för SBB-aktien, vilket framgår av nedanstående kurs-
graf. 
 
EMISSIONEN SKER EFTER EN STARK KURSUTVECKLING FÖR SBB-AKTIEN 

 
Källa: Thomson Reuters Eikon.  

10

12

14

16

18

20

22

24

26

28

apr-20 maj-20 jun-20

SBB i Norden OMXSPI

https://www.carlsquare.com/sv/grundanalys-sbb-i-norden-stort-bestand-och-laga-rantor-lyfter-intjaningen/
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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 Markus Augustsson äger inte och får heller inte äga aktier i det analyserade bolaget. 
 


