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Bästa aktieägare,

Vi i förvaltningen skickar ut detta informationsbrev då det har kommit in frågor gällande 
hur bolagets fastigheter påverkas av den pågående Coronapandemin.  

Mycket tydde på vid inledningen av 2020 att vi skulle få ytterligare ett starkt år på 
fastighetsmarknaden med många transaktioner och hög transaktionsvolym. Prognosen 
för transaktionsvolymen 2020 låg på ca 200 miljarder kronor*. Denna prognos sattes 
innan det blev tydligt att Coronaviruset skulle få stor effekt på den globala ekonomin. 
Coronapandemin har hittills lamslagit stora delar av världens ekonomier, så även i 
Sverige. Börserna har den senaste tiden präglats av hög volatilitet och OMX 30 har 
som mest varit ned med ca 30 % för året men har den senaste veckan återhämtat sig 
något**. 

Marknaden 2019

Marknaden för kommersiella fastigheter har varit fortsatt stark under 2019. Nytt kapital, 
både från våra svenska institutioner och från utländska investerare har fortsatt flöda in i 
marknaden. Det stora intresset för att göra fastighetsaffärer har också varit fortsatt högt 
eftersom man inte räknar med några större räntehöjningar under de kommande åren, 
vilket gör det svårt att hitta en motsvarande riskjusterad avkastning i andra marknader. 
Det stora intresset har reflekterats i transaktionsvolymen på marknaden som under 
2019 nådde en ny historisk toppnivå på 218 miljarder SEK. Transaktionsintensiteten 
och likviditeten i marknaden var fortsatt god i Stockholm under 2019, där cirka 50% av 
affärerna (i förhållande till värde) gjordes i Stockholmsregionen.*

Påverkan på bolagets fastigheter

Hur Coronaviruset kommer påverka bolagets intäkter är för tidigt att säga. Det vi hittills 
har sett är att den senaste tidens sociala distansering framförallt har drabbat 
restauranger och handel. Det är ännu för tidigt att säga exakt hur detta påverkar 
bolagets fastigheter. Bolaget har ett antal hyresgäster inom branscher som har det tufft 
just nu, särskilt restaurang och gym. Majoriteten av bolagets hyresgäster är dock i 
branscher som hittills inte har drabbats nämnvärt såsom skola, tillverkningsindustri och 
dagligvaruhandel. Trots att det är svårt att just nu se vilken effekt Coronaviruset får för 
påverkan på bolagets hyresgäster i längden är förvaltningens bedömning att 
fastighetsportföljen är stark. Fastigheterna ligger i centrala och attraktiva lägen på sina 
orter och efterfrågan på lokaler i dessa lägen kommer att fortsätta att vara hög även 
om det skulle bli sämre tider framöver.

Hur förvaltningen hanterar bolagets hyresgäster

Det är ett mindre antal hyresgäster som har hört av sig och uppgett att de kommer ha 
svårigheter att betala hela hyran den närmsta tiden och har begärt rabatter. Vi i 
förvaltningsteamet har tillsammans med våra externa fastighetsförvaltare satt upp 
rutiner för hur vi hanterar dessa situationer. Varje hyresgäst som uppger att de tillfälligt 
har svårt med likviditeten måste tillhandahålla styrkta revisorsunderlag som belyser vad 
den bristande betalningsförmågan består i samt hur länge den förväntas hålla i sig. 
Hyresgästen måste också redogöra för vilka besparingsåtgärder som vidtagits på kort 
sikt samt vilka som kan tänkas göras på längre sikt. Förvaltningens linje är att inte ge 
några rabatter men i enskilda fall kan hyresgästen få uppskov på en del av hyran om 
det bedöms nödvändigt för att på längre sikt kunna behålla hyresgästen.
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Utsikter för 2020

Vi i förvaltningsteamet jobbar på som vanligt med att hyra ut de vakanser som finns 
samt att tillsammans med kommunen utforma detaljplaner för framtida exploatering. Vi 
ser inte att detta arbete kommer att påverkas av pågående coronaepidemi. Vi har 
fortfarande möten med kommunen samt våra konsulter även om det nu för det mesta 
sker digitalt. I de processer som vi är igång med hos kommunen har vi fått besked att de 
inte ser några eventuella förseningar på grund av corona.

Mvh,

Coeli Real Estate

Källor:

*Newsec Property Outlook Spring 2020 

**http://www.nasdaqomxnordic.com/
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