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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*,**

o Det primära värdeskapandet sker genom 
detaljplaneutveckling

o Genom detaljplaneutveckling skapar vi 
möjlighet att ändra befintlig 
markanvändning till exempelvis 
bostäder, kontor och lokaler.
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Fastighetsvärde 814 400 TSEK

Hyresintäkter 18 639 TSEK

Driftnetto 15 820 TSEK

Antal fastigheter 14

Hyra/kvm (ink mark) 953 SEK

Uthyrningsbar Area 39 383

Tomtareal 83 813

Vakansgrad 7,0%

NAV 2022-06-30 290 SEK
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Nyckeltalen avser endast de fastigheter inom vilket det avses 
ske en detaljplaneutveckling 

Runö 7:145, Åkersberga

Portföljen Kurser Uppdateringar Marknad Förvaltarkommentar

*Siffrorna baseras på Bolagets delårsrapport för perioden 2022-01-01 – 2022-06-30
**Nyckeltalen Hyresintäkter och driftnetto avser endast värden för perioden 2022-01-01 – 2022-06-30 och är således inte annualiserade. Hyra/kvm är annualiserat
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Coeli Fastighet II Delårsrapport 2022

Utveckling NAV och börskurs
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NAV Börskurs
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*Senast presenterade värde för NAV avser NAV per 2022-06-30

o NAV har under de senaste 12 månaderna ökat med 17,5%. Den stora ökningen av NAV 
är framförallt drivet av utveckling i detaljplaneprocesser.

o Aktien handlas just nu till en rabatt.
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Utvecklingen av portföljen

Portföljen Kurser Uppdateringar Marknad Förvaltarkommentar

Framsteg i detaljplaneprocessen

o Vi har erhållit positivt planbesked för fastigheten Runö 7:145.

o För Kärrliljan 1 har vi pågående skissarbete inför samråd som förväntas äga rum under andra kvartalet 2023.

o Politiken i Nacka kommun ställer sig positivt till högre exploateringsgrad i området inom vilket Sicklaön 73:116 är belägen. I och med detta har Coeli börjat se över nya 
bebyggelseförslag för att potentiellt kunna ta vara på en högre exploatering.  

o Coeli har presenterat ett skissförslag avseende Blixtlåset 1 till Stockholm stad som vi just nu disskuterarar med staden. De är positiva till en utveckling av fastigheten och 
samarbetet kan förhoppningsvis bli effektivt. 

o Coeli har påbörjat arbetet med ett planförslag för fastigheterna Gunhild 6 och Lunden 15. Vi har haft ett möte med intilliggande fastighetsägare vilka vi gemensamt kommer att 
skicka in ansökan med och samtliga är positiva till att komma framåt i processen. 
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Marknad
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Marknadsanalys

o Fastighetsmarknaden är något mer avvaktande relativt till tidigare år och det 

råder viss osäkerhet kring hur fastigheterna ska värderas just nu. 

o Flertalet stora börsnoterade bolag har under en tid behövt sälja av delar av sitt 

bestånd för att förbättra sin finansiella ställning. Bland annat sålde Corem en 

portfölj om 5,3 MDSEK under december. 

o Troligen kommer styrräntan höjas ytterligare under 2023 vilket kan komma att 

få ytterligare negativ påverkan på transaktionsaktiviteten och betalningsviljan. 

o Bland de börsnoterade fastighetsbolagen handlas majoriteten just nu till stora 

rabatter där bland annat Corem handlas till 70% rabatt. 

o Coeli fastigheter arbetar löpande med att säkerställa långsiktigt god 

finansiering och lägger även stort fokus på utvecklingen för att fortsatt 

säkerställa det underliggande fastighetsvärdet.

Portföljen Kurser Uppdateringar Marknad Förvaltarkommentar



Kommentar från VD

Jakob Pettersson

”Vi har under hösten gjort framsteg i flertal 
detaljplaneprocesser och har ett bra samarbete med de 
olika kommunerna. Ett framsteg under hösten är att vi 
erhållit positivt planbesked för Runö 7:145 i Åkersberga.
Vidare har vi även kommit igång bra med planarbetet för 
både Blixtlåset 1 samt Gunhild 6 och Lunden 15 där 
staden är mycket positiva till båda utvecklingarna.
Från januari kommer hyrorna att justeras upp med index 
och stor del av dessa kommer höjas med 10,9%. Vi har 
löpande dialoger med hyresgästerna för att säkerställa 
att denna justering gåt till på ett så smidigt sätt som 
möjligt.”

Illustrationsbild Kanalstaden
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