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Investerarbrev

Coeli Fastighet II AB
Juni 2022

Historisk avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden 

kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.



Sammanfattning Portföljen

Värdeskapande Nyckeltal*,**

▪ Det primära värdeskapandet sker genom 

detaljplaneutveckling

▪ Genom detaljplaneutveckling skapar vi 

möjlighet att ändra befintlig 

markanvändning till exempelvis 

bostäder, kontor och lokaler.
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*Siffrorna baseras på Bolagets reviderade årsredovisning för perioden 2021-01-01 – 2021-12-31 och är ej reviderade med tillägg för fastigheterna Mandelblomman 9 och Blixtlåset 1 som förvärvades efter 

perioden.

** Hyresintäkterna är inte justerade på helårsbasis för de fastigheter som förvärvats under året. Detta avser fastigheterna Grönsakshandlaren 4, Tennet 8, Tennet 4, Veddesta 1:15 och Kviberg 3:5 

Fastighetsvärde 714 000 TSEK

Hyresintäkter 27 905 TSEK

Driftnetto 24 563 TSEK

Antal fastigheter 14

Hyra/kvm (ink mark) 763 SEK

Uthyrningsbar Area 37 622

Tomtareal 76 829

NAV 2021-12-31 274 SEK

Potentiell BTA 99 653
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Nyckeltalen avser endast de fastigheter inom vilket det avses 

ske en detaljplaneutveckling 



Förvärv

Blixtlåset 1

▪ I Maj förvärvade Coeli Fastighet II fastigheten Blixtlåset 1 som är belägen i 

Hagsätra, Stockholm. Fullt serviceutbud och kommunikation i form av tunnelbana 

återfinns cirka 200 meter från fastigheten.

▪ Omkringliggande bebyggelse utgörs av flerbostadshus och den förvärvade 

fastigheten är ensam industrifastighet i närområdet. Detta talar positivt för en 

utveckling av fastigheten till bostadsbebyggelse. 

▪ Det pågår omfattande utveckling av området norr om Hagsätra centrum där ett nytt 

bostadsområde ska utvecklas, samt ett utvecklingsarbete en upprustning av 

Hagsätra centrum (se bild till höger).

▪ Coeli bedömer att utvecklingen av Blixtlåset kan skapa cirka 80 nya lägenheter i 

tunnelbanenära läge samtidigt som tryggheten i området ökar. 
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Närområdet
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Coeli Fastighet II årsredovisning 2021

Utveckling NAV och börskurs

▪ Under det senaste året har börskursen ökat 3,6%

▪ Under 2021 har substansvärdet ökat 10,9% och aktiekursen har samtidigt ökat 16,4%

▪ Utvecklingen av NAV beror i synnerhet på värdeutveckling av fastigheterna samt utveckling 

av kassaflödet.  
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Marknadsanalys

▪ Inflationstakten har den senaste tiden varit ovanligt hög. KPIF för april 2022 

visade på en inflationstakt om 6,4 % på årsbasis. Detta är den högsta 

inflationstakt som noterats i Sverige sedan december 1991.

▪ I maj höjde Riksbanken reporäntan med 25 punkter till 0,25 % vilket innebär att 

räntan för första gången sedan 2014 är över 0 %. Vidare är Riksbankens prognos 

att räntan kommer höjas ytterligare och ligga på en nivå strax under 2 % om 3 år. 

▪ Riksbankens höjning av reporäntan var väntad men har trots det givetvis en 

påverkan på fastighetsmarknaden då de allra flesta aktörer arbetar med någon 

form av finansiering. Högre räntor påverkar såklart även Coeli Fastighet II AB 

negativt då det innebär ökade kostnader. Merparten av avkastningen kommer 

dock inte från de löpande kassaflödena utan från skapandet av nya byggrätter. 

På så sätt påverkas inte avkastningen i lika stor utsträckning i förhållande till 

många andra fastighetsbolag som inte har någon tydlig utvecklingsstrategi. 

▪ Höjd reporänta har även en negativ påverkan på hushållens möjlighet att låna 

vilket också förväntas ge en viss avmattning på bostadsrättsmarknaden. Dock 

bör det beaktas att det underliggande behovet för bostäder i storstäder fortsatt 

kvarstår.

Portföljen Förvärv Kurser Marknad Förvaltarkommentar



6

Marknad

Coeli Fastighet II AB (publ)

Investerarbrev - juni 2022

Marknadsanalys

▪ Byggkostnadsindex för flerbostadshus steg i april 2022 med 12,2% relativt till 

april 2021 vilket är den högsta prishöjningen sedan maj 1981. Bland samtliga 

kostnader steg byggmaterialkostnaderna, transport och el kostnader mest vilket 

huvudsakligen är på grund av råvarubrist, hög global efterfrågan samt kraftigt 

stigande elpriser. Det är svårt att avgöra om och i sådant fall i vilken utsträckning 

detta kommer påverka byggrättsvärdena på sikt då vissa av dessa kostnader 

stigit som en följd av pandemin och således kan stabiliseras på en lägre nivå 

framgent. 

▪ Det relativt osäkra läget på marknaden just nu med ökade finansieringskostnader 

kombinerat med det pågående kriget förväntas leda till en något högre vilja till 

avyttring än tidigare. Detta kan möjliggöra för ytterligare förvärv.

▪ Sammantaget förväntas inte rådande marknadsförhållanden ha någon märkbar 

negativ effekt på investeringarna och Coeli har fortsatt goda förhoppningar om en 

stark värdeutveckling av befintligt bestånd. 
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Kommentar från VD

Jakob Pettersson

”Portföljen fortsätter att utvecklas bra och vi upplever att 

vi har en strategi som är relativt stabil i rådande läge. 

Det finns fortsatt en stor utvecklingspotential av 

beståndet som skapar minskad känslighet mot 

makroekonomiska förändringar. 

Vi är mycket nöjda med förvärvet av Blixtlåset 1 där vi är 

övertygade om att vi kan skapa stora värden genom 

utvecklingen av fastigheten.

Vi har löpande dialoger med de olika kommunerna för att 

så snabbt som möjligt komma vidare i detaljplanearbetet 

för samtliga fastigheter i beståndet”

Blixtlåset 1, Stockholm
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