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Under sommaren avslutade vi kapitalresningen till Coeli Real Estate Fund I AB, totalt togs 276 mkr in. Vi är 
väldigt nöjda med resultatet eftersom det möjliggör att fondens fastighetsvärde, då den är fullinvesterad, 
kommer kunna uppgå till ca 600 - 650 mkr (inklusive belåning). 

Hittills har vi gjort sex fastighetsförvärv som alla ligger i linje med fondens investeringsstrategi. Strategin 
går ut på att hitta fastigheter med starka kassaflöden och potential att utvecklas till bostäder. Vi tittar 
löpande på nya investeringar i linje med strategin, fonden kommer att kunna göra 4 – 6 ytterligare 
investeringar.   

Fondens första förvärv gjordes i juli 2017 då vi köpte två fastigheter i Vällingby. I dagsläget har fastigheterna 
en blandad användning med verksamheter inom handel, kontor och verkstad. Fastigheterna har stabila 
kassaflöden med bra potential för hyresökningar. Dessutom ligger de i ett område som är under kraftig 
utveckling och vi ser goda förutsättningar för en stark värdetillväxt.

Det andra förvärvet gjordes i oktober 2017 då ytterligare två fastigheter i Stockholmsregionen köptes. 
Fastigheterna ligger i Södertälje och Huddinge och innehåller i dagsläget dagligvaruhandel. Även 
dessa fastigheter har stabila kassaflöden och ligger i områden under utveckling. Vi ser därmed goda 
förutsättningar för en stark värdetillväxt.

Det tredje förvärvet gjordes i januari 2018 då vi köpte en bilhandel i Enköping tillsammans med SH Bygg 
Fastighetsutveckling AB. Fastigheten ägs till lika delar av Coeli och SH Bygg. Också denna fastighet har 
stabila kassaflöden och goda förutsättningar för en fin värdetillväxt.

Fondens senaste förvärv gjordes i september 2018 då vi köpte en fastighet i Haninge. Fastigheten har 
idag en blandad användning med verksamheter inom handel och verkstad. Den har starka kassaflöden 
med potential för hyresökningar. Området är under utveckling och vi ser goda förutsättningar för en stark 
värdetillväxt.

Vi har nu sex fastigheter i portföljen.

Projektstatus

Vällingby
Svenska Bostäder äger den intilliggande fastigheten och vi driver detaljplanearbetet tillsammans med 
dem. Vi har haft flera möten tillsammans med Svenska Bostäder och exploateringskontoret på Stockholms 
stad som är mycket positiva till en utveckling mot bostäder. På grund av det höga intresset från kommunen 
räknar vi med att detaljplanearbetet kan gå snabbare än väntat vilket är glädjande.

Södertälje
I januari träffade vi planavdelningen i Södertälje kommun som är mycket positiva till en utveckling av 
fastigheten. Detaljplanearbetet är i sitt startskede.

Huddinge
Vi har träffat planavdelningen i Huddinge kommun under våren och de är positiva till en utveckling av 
fastigheten.

Coeli Real Estate Fund I AB - Förvaltarkommentar Q3 2018
Jakob Pettersson, förvaltare av

Coeli Real Estate

Om Coeli Real Estate

Coeli Real Estate Fund I’s affärside 

är att erbjuda investeringar i 

exploateringsprojekt i svenska 

storstäder. Fastigheterna har 

dessutom stabila kassaflöden 

från befintlig verksamhet. 

Fondens avkastningsmål är att 

överstiga 10 procent per år efter 

avgifter. 

VIKTIG INFORMATION. Denna förvaltarkommentar är enbart ämnad som information och utgör inget erbjudande om eller utfästelse att köpa eller sälja finansiella instrument eller att på 

annat sätt delta i någon transaktion. Informationen i publikationen utgör ingen juridisk, skatte- eller investeringsrådgivning. Alla förutsägelser om framtiden är med nödvändighet behäftade 

med osäkerhet och några eller alla av de prognoser som görs i detta material kan komma att signifikant avvika från det verkliga utfallet. Historisk utveckling utgör ingen indikation om 

framtida utveckling. Informationen i publikationen är baserad på källor som bedömts som tillförlitliga. Coeli AB kan dock inte garantera nämnda informations riktighet och ansvarar inte 

för förluster som kan uppstå genom att någon använder sig av uppgifter lämnade i denna publikation.
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Enköping
Fastigheten är utpekad av kommunen som en fastighet med utvecklingspotential. Detaljplanearbetet har 
påbörjats.

Haninge
Fastigheten ligger i ett område som kommunen har utpekat som ett utvecklingsområde. Vi tillträder 
fastigheten i november, därefter påbörjas dialogen med kommunen.

Framtidsutsikter

Likt det vi skrev i vår senaste kvartalsuppdatering är det fortfarande lite som tyder på en obalans i 
den svenska kommersiella fastighetsmarknaden. Räntorna förutspås vara fortsatt låga under många år 
framöver, merparten av fastighetsbolagen har sund finansiering, vakanserna är låga och hyrestillväxten är 
fortsatt god. Coelis marknadssyn stödjer en allokering till fastigheter som del i en väldiversifierad portfölj.  

Vi har i dagsläget ett årligt kassaflöde på i snitt 7,5 procent i de fastigheter vi köpt. Dessa pengar används 
till utveckling av fastigheterna samt minskad skuldsättning för att riskminimera. Samtidigt ser vi en uppsida 
i de projekt vi investerat i på 2-3 gånger det egna kapitalet under innehavstiden, vilket motsvarar en 
värdetillväxtpotential runt ytterligare 20 procent per år utöver fastigheternas löpande avkastning. I dagens 
marknad och investeringsklimat är det svårt att hitta en liknande avkastningspotential till motsvarande 
risk. 

Vill du ha mer information är du varmt välkommen att kontakta din rådgivare hos oss på Coeli.

 


