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Alm Equity
Fastighetskoncern med vind i seglen

 
Estimatändring (kr)

  
Nu Förr

 
EPS, justerad 21e 20.12 20.12 0.0%

EPS, justerad 22e 4.9 4.9 0.0%

EPS, justerad 23e 17.04 17.04 0.0%

Kommande händelser
 

Bolagsfakta (mkr)
 
Antal aktier 11m

Börsvärde 10,609

Nettoskuld 7,263

EV 17,871

Free (oat 59%

Daglig handelsvolym, snitt 1(k)

 
Prognos (kr)

 
20 21e 22e 23e

 
Omsättning, mkr 1,759 1,877 2,307 3,706

Tillväxt 5% 7% 23% 61%

EBITDA, mkr 265 117 311 537

EBIT, mkr 231 78 265 463

EPS, justerad 22.3 20.1 4.9 17.0

EPS tillväxt (48)% (10)% (76)% 248%

EK/aktie 218.7 275.5 270.8 276.3

Utdelning/aktie 0.0 0.0 0.0 0.0

EBIT-marginal 13.1% 4.1% 11.5% 12.5%

ROE 10.6% (2.4)% (7.5)% 5.0%

ROCE 4.3% 1.2% 3.0% 4.5%

EV/Sales 10.2x 9.5x 7.7x 4.8x

EV/EBITDA 67.4x 152.9x 57.4x 33.3x

EV/EBIT 77.4x 229.5x 67.4x 38.6x

P/E, justerad 44.8x 49.6x 203.9x 58.6x

P/EK 4.6x 3.6x 3.7x 3.6x

Direktavkastning 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

FCF yield -% -% -% -%

Nettosk./EBITDA 15.4g 50.0g 22.0g 14.1g

 
Värde och risk

 
Motiverat värde 1,070.0 - 1,090.0
  
Aktiekurs SEK998.0

Risknivå Medium

Kursutveckling 12 mån

J F M A M J J A S O N D

1100

1000

900

800

700

600

ALM OMX

Analytiker

 
igor.tubic@penser.se

Stockholms största byggrättsportfölj

ALM Equity utvecklar och investerar i bolag inom fastighetsbranschen. Bolaget verkar inom entreprenad,
bostadsutveckling och förvaltning, varav bostadsutveckling står för lejonparten av intäkterna. Med fokus på
Stockholmsregionen har bolaget idag, via dotterbolaget ALM Småa Bostad, en byggrättsportfölj om mer än
17 500 byggrätter, vilket gör dem ledande i Stockholmsregionen.

Bostadsbristen kvarstår

Trots det senaste decenniets starka utveckling på bostadsmarknaden ser vi fortsatt en bostadsbrist. Enligt
RUFS (Regional Utvecklingsplan För Stockholm) har det årliga behovet av bostäder i Stockholmsregionen de
senaste åren uppgått till ca 20 000, men med en årlig produktionstakt om ca 15 000. Givet att vi fortsatt ser
en någorlunda låg och stabil räntenivå, ser vi en fortsatt stark efterfrågan på bostäder framöver.

Motiverat värde i linje med kursen

Aktien har gått starkt de senaste åren bl.a. drivet av en större byggrättsportfölj och ökad produktionstakt.
Bolaget sitter på en rekordstor byggrättsportfölj där en hög andel förväntas levereras 2024–2027.
Sammantaget ser vi ett motiverat värde mellan 1 070 - 1 090 kr per aktie. Risknivån ser vi som medel givet
bostadsmarknadens räntekänslighet.
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Sammanfattning
Fastighetskoncern med vind i seglen

Investment Case

ALM Equity erbjuder exponering mot bostadsmarknaden i Stockholmsregionen med inriktning mot förvaltning- och
privata marknaden. Bolaget verkar inom hela värdekedjan vilket skapar förutsättningar för god kostnadskontroll
och kvalitetssäkring. Genom att vara delaktiga i ett tidigt skede av detaljplaneprocessen skapar man sig dessutom
goda möjligheter att addera ytterligare byggrätter till attraktiva priser.

Fortsatt goda marknadsutsikter

Trots det senaste decenniets starka utveckling på bostadsmarknaden ser vi fortsatt en bostadsbrist
i Stockholmsregionen. Enligt RUFS 2050 (Regional Utvecklingsplan För Stockholmsregionen framtagen
av Länsstyrelsen) har det årliga behovet av bostäder sedan 2015 uppgått till ca 20 000 bara i
Stockholmsregionen, medan den årliga produktionen har uppgått till ca 15 000. Med en fortsatt låg räntemiljö
samt befolkningstillväxt ser vi en fortsatt god utveckling av bostadsmarknaden givet den obalans som fortsatt
råder i utbudet och efterfrågan.

Stockholmregionens största byggrättsportfölj

ALM Equitys byggrättsportfölj uppgår till mer än 17 500 byggrätter, vilket gör dem till en ledande aktör
bland bostadsutvecklare i Stockholmsregionen. Från att tidigare ha legat på i snitt ca 500 produktionsstartade
projekt per år, uppgick denna siEra till ca 1 500 under 2020, och förväntas öka upp mot ca 3 500 till 2023.
Lyckas bolaget etablera en högre och jämnare nivå i antalet produktionsstarter per år ser vi goda möjligheter
till en uppvärdering av aktien.

Partneravtal med Corem skapar utrymme för ytterligare uppsida på sikt

I samband med Q3’21-rapporten kommunicerade bolaget att man ingår ett partneravtal med Corem Property
om att slå ihop sina byggrätter till ett gemensamt bolag. Den totala gemensamma portföljen av byggrätter
kommer då att uppgå till totalt 24 000 bostäder där målet är att bli Sveriges största bostadsförvaltare på
en tioårshorisont. Enligt bolagets uträkningar bedöms driftnettot på den gemensamma portföljen uppgå till
över 2 miljarder kronor vid färdigutvecklandet. Målet tillsammans med Corem är att under 2022 börsnotera
bolaget för att skapa en bra kapitalstruktur och ge det förutsättningar att expandera ytterligare.

Värdering

Vi ser ett motiverat värde om 1 070 - 1 090 kr per aktie, där värderingen utgår ifrån en relativvärdering med
stöd och kombination av en kassa(ödesvärdering. Risknivån bedömer vi som medel givet bostadsmarknadens
känslighet mot eventuella ränteförändringar. Vi ser ytterligare potential på sikt om bolaget fortsatt lyckas
utveckla och expandera sin byggrättsportfölj, samt under en längre period genererar en högre och jämnare
nivå av produktionsstarter.

Motiverat värde

1 070 - 1 090 kr
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Överblick – ALM Equity

Omsättning och tillväxt – Estimat EBIT och marginal – Estimat

Historisk utveckling byggrättsportfölj Antal produktionsstartade projekt

Fördelning per kommun - Byggrätter Ägarbild
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ALM Equity

Historik

ALM Equity är ett svenskt börsnoterat bolag verksamt inom förvaltning, bostadsutveckling och entreprenad med
fokus på Stockholmsregionen. Bolaget grundades 2006 har per den sista september 2021 ca 140 anställda.

A;ärsidé och modell

ALM Equitys aEärsidé bygger på att bolaget ska investera och utveckla verksamheter inom fastighetsbranschen i
Sverige utifrån den framtida marknadens behov. Bolaget har som utgångspunkt att utveckla yteEektiva lägenheter
i kommunikationsnära lägen. Cirka 90% av enheterna inom verksamheten ligger inom 30 minuters avstånd till
Stockholms Central med buss, tåg eller tunnelbana.

AEärsmodellen är uppdelad i fem aEärsområden: förvaltning, projektutveckling, entreprenad, Jnansiering och
digitala tjänster. Varje aEärsområde är fristående från de andra områdena genom egna bolagsstrukturer och
Jnansieringar, och ska drivas på ett kostnadseEektivt sätt utifrån sina förutsättningar. Vidare byggs varje
aEärsområde upp utifrån den egna verksamhetens behov av kompetens och resurser med stöd för gemensamma
funktioner som ekonomi, HR, IT och marknad.
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Bolagsstruktur och a;ärsområden

Nedan följer en överblick av värdekedjan samt var de olika aEärsområden är positionerade. Vår bedömning är
att styrkan i aEärsmodellen ligger i att bolaget täcker just hela värdekedjan, vilket bidrar till bättre kontroll och
kvalitetssäkring, som skapar goda möjligheter till att driva projekt med högre marginaler.

Värdekedja
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AEärsområde Förvaltning

AEärsområdet Förvaltning förvärvar och förvaltar yteEektiva lägenheter i fastigheter i Storstockholm, vilket mer
speciJkt innebär att man hyr ut och förvaltar nyproducerade bostäder och lokaler till företag, myndigheter
och privatpersoner genom (ertalet hyresformer. Bostäderna är främst lokaliserade i kommunikationsnära lägen i
Storstockholmsområdet.

AEärsområdet är vidare uppdelat i två områden, egen förvaltning samt Svenska Nyttobostäder ("SNB"). Under
egen förvaltning har bolaget per Q3’21 28 lägenheter under egen förvaltning med ambitionen om att uppnå ca
1 000 lägenheter. Svenska Nyttobostäder är noterat på Nasdaq First North Growth Market och har beställt 5 752
lägenheter varav ca 1 348 är levererade per september 2021. Nedan följer en mer detaljerad beskrivning av Svenska
Nyttobostäder.

Svenska Nyttobostäder
Svenska Nyttobostäder (SNB) är ett noterat fastighetsbolag som äger och förvaltar nyproducerade bostadsfastigheter
i kommunikationsnära lägen i Stockholm. Den portfölj som Svenska Nyttobostäder har förvärvat består av fastigheter
med lägenheter anpassade till hushåll om 1–2 personer. Hyresgästerna består av privatpersoner, företag och
myndigheter. Bolaget har en förvaltningsportfölj om ca 5 750 lägenheter vilka förväntas tillträdas löpande fram till
2025. Driftnettot på förvaltningsportföljen efter tillträdena 2025 förväntas uppgå till ca 600 mkr.

Per den 30 September 2021 har bolaget tillträtt 1 348 lägenheter av totalt avtalade 5 752. Förvärven är fullt
Jnansierade och bolaget tar ingen egen bygg- eller utvecklingsrisk.

Fastigheterna förvärvades till fastpris, med prisjustering vid mindre ytförändringar. Säljaren är ALM Småa Bostad
tillsammans med investerare som är delägare i utvecklingsprojekten.

Tillgången till det egna kapitalet för förvärven är redan säkrad då investerarna och ALM Equity har ingått
teckningsåtaganden om 3,4 mdkr i preferensaktier i SNB, motsvarande 35% av förvärvsvärdena.

Fastigheterna kan alltså, givet en normal lånemarknad, tillträdas och Jnansieras utan att varken kassa används eller
utspädning behöver ske i stamaktien. Svenska Nyttobostäder noterades på Nasdaq First North Growth Market den
4 November 2020.
Per den 9 december 2021 äger ALM Equity ca 45% av kapitalet och ca 49% av rösterna i Svenska Nyttobostäder (Källa:
Holdings). Notera att ALM Equity efter den senast rapporterade kvartalsrapporten (Q3'21) har en ägarandel som
understiger 50% i Svenska Nyttobostäder. Detta innebär att innehavet i Svenska Nyttobostäder framöver kommer
redovisas som en Jnansiell tillgång och inte konsolideras som tidigare. Givet svårigheten att bedöma hur en eventuell
balansräkning kommer att se ut, har vi i vår modell utgått ifrån balansräkningen per den 30 September 2021. Planen
är att justera detta i samband med nästa kvartalsrapport.
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Estimerat lägenhetsbestånd och driftnetto

Källa: Svenska Nyttobostäder

Karta över fastighets- och förvärvsportföljen

Källa: Svenska Nyttobostäder
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Nedan följer projektens status och storlek. Värt att notera är att den genomsnittliga direktavkastningen (yielden) på
bostäderna ligger mellan 4,5–5,5%, att jämföra med andra noterade fastighetsbolag med liknande aEärsmodell som
har en direktavkastning (yield) om 2,4–2,8%.

Lägenheter i förvaltning

Källa: Svenska Nyttobostäder

Beställda lägenheter under uppförande

Källa: Svenska Nyttobostäder

Beställda ej byggstartade

Källa: Svenska Nyttobostäder
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Tårtdiagrammet nedan illustrerar en sammanställning av antal lägenheter under förvaltning, beställda lägenheter
under uppförande samt beställda lägenheter som ännu ej har byggstartats. 55% av det totala beståndet och pipelinen
är under förvaltning alternativt i byggprocess.

Antal lägenheter

Källa: Svenska Nyttobostäder

Beräknat driftnetto

Källa: Svenska Nyttobostäder

AEärsområde Projektutveckling

AEärsområdet Projektutveckling förvärvar, utvecklar och säljer bostadsprojekt samt kommersiella projekt främst
i Stockholmsområdet. Inom aEärsområdet verkar ALM Småa Bostad med fyra varumärken: ALM Bostad,
Småa, Järntorget och Abacus. Den primära kunden är förvaltningsbolag samt privatpersoner genom projektens
bostadsrättsföreningar.

Vid utgången av Q3’21 har bolaget 17 589 enheter i byggrättsportföljen, fördelade enligt följande:
• Enheter i produktion: 2 438
• Färdiga byggrätter: 7 274
• Byggrätter i planprocess: 7 877

ALM Bostad
Utvecklar yteEektiva bostäder till både fastighetsförvaltare och privatkunder. Projekten ligger i kommunikationsnära
lägen och utvecklas med kringliggande kommersiell service samt genomtänkt delningsekonomi som bidrar till
hållbarhet vad gäller resurser, transportmedel och boendemiljö.

Småa
Utvecklar primärt småhus och större bostäder till privatmarknaden. Projekten är ofta del i ett större
nyproduktionsområde eller en förtätning av en redan existerande boendemiljö. I områdena läggs stor vikt vid de
gemensamma och yttre miljöerna. Småa förvärvades 2017 och adderade då ca 2 400 byggrätter till portföljen.

Järntorget
Utvecklar bostäder till både fastighetsförvaltare och privatkunder. Projekten ligger framför allt i
Stockholmsregionen. Hållbarhet är ett fokusområde och samtliga bostäder som utvecklas Svanenmärks. Järntorget
förvärvades av ALM Equity i juni 2021 och tillförde koncernen ca 3 800 byggrätter i Stockholmsområdet.

Abacus
Utvecklar bostäder till både fastighetsförvaltare och privatkunder i Stockholmsregionen.

AEärsområde Entreprenad
AEärsområdet Entreprenad projekterar, planerar och utför byggnation till bostadsrättsföreningar och
fastighetsutvecklare, där aEärsområdet Projektutveckling är den primära kunden. Området erbjuder tjänster för
speciJka skeden eller under hela projektets gång i funktionen som totalentreprenad.

Vidare ingår två bolag i aEärsområdet Entreprenad, 2xA Entreprenad och Bomodul.
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2xA Entreprenad
AEärsidén är att som byggentreprenör uppföra bostäder och kommersiella fastigheter på uppdrag av aktörer
inom fastighetsbranschen. Huvudfokus är ny-, till- och ombyggnationer av bostäder med variation från större
(erbostadshus till småhusområden.

Bomodul
Bygger och levererar trämoduler för byggnation av småhus, studentbostäder och (erbostadshus. Tillverkningen sker
inomhus där man använder sig av lokala råvaror och en rationell logistik för att minimera miljöpåverkan, vilket gör
att bostäderna Svanenmärks. Produktionen sker i en egen fabrik i Bodafors i Jönköping, Småland och har en årlig
produktionskapacitet om ca 600 enheter. Kunderna består av aEärsområdet Projektutveckling och andra externa
köpare. Bomodul är ett dotterbolag till Järntorget.

AEärsområde Finansiering
AEärsområdet Finansiering strukturerar aEärer och anskaEar eget kapital och låneJnansiering på projektbasis från
investerare utanför den vanliga banksektorn. Investerare består av företag, institutioner och fonder som vill investera
direkt i utvecklingsprojekt, förvaltningsobjekt eller portföljer av dessa. De primära kunderna är aEärsområdena
Förvaltning och Projektutveckling.

AEärsområde Digitala tjänster (Your Block)
AEärsområdet Digitala tjänster är en mobil plattform som erbjuder kommunikation, tillgänglighet och
delningsekonomi i fastigheter. Den molnbaserade plattformen (Your Block) utgör kärnan i de digitala tjänster
bolaget erbjuder. Plattformen binder ihop ekosystemet runt varje fastighet och gör så att boende, fastighetsvärdar,
bostadsrättsföreningar och leverantörer av tjänster kan kommunicera med varandra. Vid årsskiftet 2020 hade
tjänsten drygt 10 000 användare.
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Expansion av förvaltningsa;ären

I samband med Q3’21-rapporten kommunicerade bolaget att man ingår ett partneravtal med Corem Property om
att slå ihop sina byggrätter till ett gemensamt bolag. Givet att vi i detta skede har för lite information kring hur
ett eventuellt upplägg skulle kunna se ut och Jnansieras, har vi i vår analys utgått ifrån att bolaget fortsatt verkar
som man gjort tidigare. Vi utesluter inte möjligheten att göra förändringar i våra estimat så fort mer information
framkommer kring projektet. Nedan följer en beskrivning av bolagets kommunikation och strategi framöver.

Gemensamt förvaltningsbolag med Corem

Av de 17 589 byggrätter bolaget besitter har man kommunicerat att man identiJerat ca 11 000 av dessa byggrätter i
Stockholm som lämpliga förvaltningsbostäder. Dessa är grunden till det gemensamma förvaltningsbolag som bolaget
tillsammans med Corem nu har för avsikt att bygga upp. Den totala gemensamma portföljen av byggrätter kommer
då att uppgå till totalt 24 000 bostäder där målet är att bli Sveriges största bostadsförvaltare på en tioårshorisont.
Enligt bolagets uträkningar bedöms driftnettot på den gemensamma portföljen uppgå till över 2 miljarder kronor vid
färdigutvecklandet av den initiala portföljen. Målet tillsammans med Corem är att under 2022 börsnotera bolaget
för att skapa en bra kapitalstruktur och ge det förutsättningar att expandera ytterligare.

Omstrukturerar projektutveckling

I och med samarbetet med Corem kommer delar av aEärsområdet Projektutveckling att ingå i uppbyggnaden av det
nya förvaltningsbolaget. Den kvarvarande delen (ca 3 000 byggrätter) kommer fokusera på att fullfölja leveransen
till Svenska Nyttobostäder och privatkundmarknaden i Stockholmsområdet. AEärsområdet kommer därmed att
fortsätta med sin ursprungliga verksamhet som en gång var grunden för uppbyggnaden av ALM Equity.
Detsamma gäller aEärsområdet Entreprenad, som idag levererar tjänster till koncernbolaget, men där tanken
framöver är att detta område successivt även ska växa genom externa uppdrag.

Slutsats

Givet osäkerheten kring hur den nya modellen kommer att se ut och Jnansieras, har vi i estimat och värdering
utgått ifrån att bolaget fortsatt bedrivs som det gjort historiskt. Därav utgår vi fortsatt ifrån att den beJntliga
byggrättsportföljen utvecklas och säljs i form av BRF och hyresfastigheter.
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Marknadsanalys

Fastighetsmarknaden

Fastighetsmarknaden delas in i kommersiella fastigheter (industri, handel, kontor, logistik, samhällsfastigheter
och hyresrätter) och bostäder (småhus, bostadsrätter och hyresrätter). Hyresfastigheter för privatpersoner ägs av
kommersiella aktörer men utgör en del av bostadsmarknaden.

Av de fastigheter som ägs av kommersiella aktörer står kontor för mer än hälften av värdet. I bostadssegmentet är
småhus det största segmentet räknat i antal, följt av hyresrätter och bostadsrätter. Det varierar dock i olika delar av
landet och i Stockholmsområdet är bostadsrätterna den största kategorin.

Bostadsmarknaden Stockholms län

I Stockholms län Jnns det drygt 1,1 miljoner bostäder fördelat på ca 2,4 miljoner invånare, vilket innebär att det i
genomsnitt bor 2,2 personer per bostad. Beståndet är fördelat i 40% bostadsrätter, 35% hyresrätter och en knapp
fjärdedel äganderätter (2021).

Befolknings- och bostadsutveckling Stockholms län

Källa: SCB
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Upplåtelseform Stockholms län 1990

Källa: SCB

Upplåtelseform Stockholms län 2021

Källa: SCB

Ser vi till fördelning av antalet lägenheter i (erbostadshus efter antal rum år 2020, så domineras dessa av 2–3 rum
och kök och står för 73% av det totala beståndet. Knappt 40% av hushållen är enpersonshushåll, vilket kan jämföras
med andelen enrumslägenheter i (erbostadshus som uppgår till 15%. Vidare står andelen lägenheter med 1–2 rum i
(erbostadshus för 53% av beståndet, och kan jämföras med att antalet hushåll om 1–2 personer uppgår till ca 67%.
Om vi antar att många en- och tvåpersonshushåll bor i en- och tvårumslägenheter innebär detta att det därmed blir
svårt för unga som vill ta sig in i bostadsmarknaden att skaEa ett första boende. Enligt vår bedömning speglar detta
behovet av mindre lägenheter.

Antal hushåll i Stockholms län efter hushållsstorlek

Källa: SCB och Länsstyrelsen

Antal hushåll efter lägenhetstyp – Stockholms län
2020

Källa: SCB
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Prisutveckling Stockholms län

Vad gäller prisutvecklingen per kvadratmeter ser vi en korrelation mellan kvadratmeterpriset och priset för att låna
pengar (räntan). Med andra ord har den låga räntenivån det senaste decenniet, i kombination med obalans i utbud
och efterfrågan, drivit prisutvecklingen på bostäder. Vi kan även se att priset per kvadratmeter för olika storlekar av
lägenheter under de senaste två åren har haft en stabil men uppåtgående trend, till viss del driven av corona, men
även fortsatt obalans i utbud och efterfrågan på bostäder.

Pris- och ränteutveckling – Stockholms län

Källa: SCB, Mäklarstatistik

Prisutveckling per lägenhetstyp – Stockholms län

Källa: Mäklarstatistik

Enligt vår bedömning speglar detta behovet av mindre lägenheter och att marknaden inte är i balans sett till antalet
personer per hushåll. Detta utgör ett hinder för unga som försöker ta sig in i bostadsmarknaden. Idag Jnns det drygt
125 000 personer i åldern 20–24 i Stockholms län (SCB). I kombination med att en majoritet av dagens bestånd består
av bostadsrätter samt sett till prisutvecklingen illustrerar detta att behovet av mindre och yteEektiva lägenheter i
hyresrättform är stort.

För att stödja tesen om behovet av mindre hyreslägenheter har vi även analyserat och gjort ett räkneexempel på hur
lång tid det skulle ta för ungdomar att ta sig in i dagens bostadsmarknad. Exemplet utgår ifrån Konsumentverkets
beräkning av en 20-årings utgifter som bor hemma hos sina föräldrar.
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Källa: Konsumentverket

I exemplet ovan har vi utgått ifrån Konsumentverkets beräkning av utgifter som en 20-åring beräknas ha av att bo
hemma hos sina föräldrar (Scenario 1). Vi har även gjort ett scenario 2 där ungdomar som bor hemma inte behöver
betala någon hyra samt lagar all mat hemma.

Nedan illustreras hur lång tid det tar för unga idag att spara ihop för en insats till en bostadsrätt. Vi har i vårt exempel
utgått ifrån vad en medianinkomst för 20–24-åringar är enligt SCB:s statistik. Givet utgifterna ovan har vi därefter
antagit en lägenhet om 25 kvadratmeter, med det genomsnittliga priset i Stockholms län för en 1:a. Därefter har vi
antagit att det krävs 15% av det totala priset för lägenheter, vilket resulterar i att det krävs ca 290 tusen kronor för
att ha råd med ett första lägenhetsköp. Givet Konsumentverkets kostnadsberäkning krävs det med andra ord ca 9 år
för unga att spara ihop pengar till ett första lägenhetsköp. Justerar vi för att unga som bor hemma får stöd av sina
föräldrar och tillagar all mat hemma innebär det att det tar ca 4 år att spara till ett eget lägenhetsköp. Notera att detta
bara är ett räkneexempel för att påvisa vår tes om bristen på mindre hyreslägenheter till en rimlig månadskostnad.
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Räkneexempel

Källa: SCB, Konsumentverket, EPB Research

Bostadskö i Stockholms län
Utvärderar vi därutöver hur bostadskön ser ut i Stockholms län bekräftar även detta tesen om att behovet om
bostäder är stort i Stockholms län. Majoriteten av bostäderna har en kötid om 10–12 år.

Kötid hyresrätt Stockholms län

Källa: EPB Research

Efterfrågad hyresnivå på hyresrätt Stockholms län

Källa: EPB Research
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Drivkrafter

Som tidigare konstaterat har den låga räntemiljön, i kombination med obalans i utbud och efterfrågan, varit den
primära drivkraften till prisutvecklingen på bostadsrättsmarknaden. Den låga räntemiljön här även bidragit till att
bostadsutvecklare har kunna upprätthålla bostadsbygget, om än i en för långsam takt, givet tillgången och priset
på kapital. Enligt Riksbankens prognoser förväntas räntan fortsatt vara låg de kommande åren, vilket enligt vår
bedömning innebär att bostadsutvecklare fortsatt kommer ha möjlighet att bedriva en lönsam verksamhet.

Prognos reporäntan

Källa: Riksbanken

Som illustreras nedan förväntas befolkningen fortsatt utvecklas i en positiv riktning i Stockholms län. Befolkningen
förväntas växa med ca 20 000 per år mellan 2020 och 2030.

Befolkningsutveckling Stockholms län

Källa: SCB
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Enligt RUFS 2050-rapport (Regional Utvecklingsplan För Stockholmsregionen framtagen av Länsstyrelsen) är det
regionala behovet av nya bostäder i Stockholms län 20 700 bostäder per år. Ser man till de senaste årens färdigställda
bostäder, där snittet legat på 15 000, speglar detta den fortsatta obalans som råder i bostadsmarknaden.

Färdigställda bostäder och årligt behov

Källa: SCG, RUFS 2050

Färdigställda lägenheter i nybyggda hus

Källa: SCB

Påbörjade lägenheter i nybyggda hus

Källa: SCB

Slutsats – framtida utveckling
Givet rådande bostadssituation där det råder en stor obalans mellan utbud och efterfrågan, förväntar vi oss (givet
en fortsatt stabil och låg räntemiljö i linje med Riksbankens prognos) en fortsatt hög efterfrågan på bostäder i
Stockholms län.
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Finanser

Historisk utveckling

Diagrammet nedan illustrerar bolagets historiska Jnansiella utveckling. Nedgången 2018 hänförs till byte av
redovisningsprincip men även införandet av amorteringskravet som Jck bostadsmarknaden att "stanna upp" (se
djupare förklaring nedan). Från att tidigare ha tillämpat successiv vinstavräkning implementerade bolaget
färdigställandemetoden. Metoden tillämpades 2019 men har reviderats för 2018. Vår bedömning är att den
lägre marginalen kan förklaras av den negativa prisutvecklingen som skedde i samband med införandet av
amorteringskravet (se prisutvecklingsgraf i marknadsanalysen). Om vi bortser ifrån nedgången 2018 och början av
återhämtningen 2019, har bolaget levererat en rörelsemarginal om 12–15% per år.

Historisk omsättning och EBIT-marginal

Källa: Bolaget

Historisk produktionsutveckling

Historiskt har ALM Equitys produktion visat en god utveckling. Fram till slutet på 2020 har bolaget färdigställt
ca 3 500 enheter. Vad som sticker ut i diagrammet till vänster är, som tidigare nämnt, att under 2018 avstannade
utvecklingen och man uppnådde inte samma produktionstakt som under tidigare år på grund av amorteringskravet.
Finansinspektionen skärpte amorteringskravet för nya låntagare 2017 vilket innebär att nya bolånetagare inte får
låna mer än 4,5 gånger sin bruttoinkomst. Detta gjordes i syfte att dämpa prisuppgången på bostadsmarknaden
och hushållens skuldkvot. Givet att det fortsatt är och har varit en bostadsbrist i Stockholms län (se avsnitt
marknadsanalys), har denna utveckling fortsatt i en positiv riktning för bolagets del. Värt att notera är att bolaget
påvisat motståndskraft i form av att ha lyckats ta sig igenom två kriser under sin livstid, nämligen Jnanskrisen 2008
och bostadskrisen 2017/2018, vilket enligt vår bedömning signalerar en styrka i aEärsmodellen och ledningen.
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Historisk produktionsutveckling

Källa: Bolaget

Historisk utveckling av projekt

Källa: Bolaget

Samma år som amorteringskravet implementerades införde den svenska staten ett nytt statligt investeringsstöd för
byggande av hyresbostäder och bostäder till studerande. Syftet med stödet var att öka bostadsbyggandet i områden
med bostadsbrist, framför allt i storstäder. Lägenheter med ytor upp till och med 35 kvadratmeter har fått (och
får fortsatt) det högsta stödbeloppet vilket i Stockholmsregionen uppgår till 7 100 kr per kvadratmeter (ca 8–10%
av snittpris per kvm i Stockholms län för en BRF). Dock får stöd bara lämnas om projekten säkerställer relativt
låga boendekostnader. Normhyran per kvadratmeter boarea per år får inte överstiga 1 550 kr i Stockholmsregionen.
Detta innebär en månadshyra för 35 kvm om ca 4 500 kr. Som illustreras nedan är vår uppfattning att bolaget
anpassade sig till detta och fokuserade mer på hyresrätter givet att bostadsrättsmarknaden ”stannade upp” något
under 2017/2018 i samband med införandet av amorteringskravet. Vår bedömning är dock att hyresrätter har blivit
ett än mer attraktivt investeringsalternativ och förstärkts ytterligare det senaste året (grundat på att det i skrivande
stund Jnns mycket kapital som söker avkastning). Anledningen till detta är enligt vår bedömning att börsnoterade
fastighetsbolag med inriktning mot bostäder har premierats på senare tid givet deras stabila kassa(öden. Bilden
nedan förstärker vår tes om bolagets goda förmåga att anpassa sig till rådande marknadssituationer i god tid. Bilden
speglar även det fortsatt underliggande behovet av bostäder i Stockholms län.

Andel av total produktion till hyresmarknaden

Källa: Bolaget
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Estimat
I våra estimat har vi utgått ifrån bolagets senast redovisade byggrättsportfölj som uppgår till 17 589 enheter.
Diagrammet nedan illustrerar när dessa förväntas bli färdigställda. Projeketen har en bra spridning där majoriteten
av enheterna förväntas färdigställas 2024–2027. Notera att i våra estimat längst ned i analysen har vi utgått ifrån
färdigställandemetoden, vilket är samma metod som bolaget använder sig av sedan 2019.

Förväntad leverans av bostäder (prognos)

Vidare har vi i våra estimat bara utgått ifrån aEärsområdet Projektutveckling. AEärsområdet Entreprenad har
vi inkluderat i våra antaganden om vinstmarginal per projekt som utvecklas. Vad gäller fastigheter under egen
förvaltning har vi inte inkluderat dessa i våra estimat då det aEärsområdet i skrivande stund är relativt litet samt att
vi inte har tillräckligt med information om när dessa fastigheter förväntas leverera kassa(öden. Vi har dock värderat
detta ben separat, givet den information vi har tillgång till, och gjort antaganden därefter (för mer information se
värderingsavsnittet).

I våra estimat kring omsättning och marginal i projektportföljen har vi utgått ifrån följande antaganden:
• Marknadsmässigt pris per kvadratmeter per område
• Varje fastighet prissätts utifrån genomsnittlig storlek (BOA/kvm)
• Antagit 12 500 kr per kvm i skuld per fastighet/småhus
• Antagit en genomsnittlig bruttomarginal om ca 18% per projekt, vilket inkluderar mark- och byggkostnader
• Inklusive Jnansieringskostnader per projekt hamnar vinstmarginalen i snitt på ca 15–16%
• Projekt med en byggkostnad som överstiger 150 mkr, har vi antagit tar 8 kvartal till färdigställande. Projekt

med en byggkostnad som understiger 150 mkr, har vi antagit tar 6 kvartal till färdigställande
• Majoriteten av projekten år 2024 och därefter, har vi antagit färdigställs vid slutet på året

Vidare har vi antagit att fastigheterna säljs i BRF-form (förutom de lägenheter vi redan vet ska levereras till SNB).
För att säkerställa att det pris per kvm man avtalat med SNB ser någorlunda rimligt ut jämfört med priset på
privatmarknaden, har vi även dubbelkollat dessa. Vår slutsats är att dessa priser ligger inom ett rimligt intervall,
framför allt med tanke på att dessa fastigheter förväntas generera en yield (driftnetto/fastighetsvärde) om 4,5–5,5%.
Detta kan vägas mot jämförbara noterade bolag inom förvaltning av bostäder som har en yield mellan 2,4–2,8%.

Vidare har vi antagit en vinstmarginal per projekt om 15–16%, vilket inkluderar marginalen för
entreprenadverksamheten samt Jnansieringskostnader. För att säkerställa att även vinstmarginalen per projekt ser
rimlig ut har vi granskat mark- och byggkostnaderna per kvadratmeter. Vår slutsats är att en vinstmarginal om 15–
16% är rimlig givet SCB:s statistik om mark- och byggkostnader. Notera att vinstmarginalen varierar något vissa år
givet en JV-struktur inom vissa projekt.

Vi ser en risk i förseningar av projekt. I våra estimat har vi därför utgått ifrån att majoriteten av projekten som
förväntas färdigställas 2024 och framåt, färdigställs vid slutet av varje år. Vad vi kan se från projekt som hittills har

Erik Penser Bank 21 Alm Equity – 17 December 2021



levererats till Svenska Nyttobostäder har dessa varit i tid, med ett undantagsfall (levererades Q3 istället för Q2).
Givet detta ser vi förseningsrisken som relativt låg.

Notera att nedanstående diagram och graf speglar estimerad omsättning och EBIT-marginal på koncernnivå (d.v.s.
inkl. JV).

Omsättning och EBIT – Estimat

Slutsats estimat

Givet att bolaget i samband med sin Q3-rapport 2021 meddelade att man framöver tar ett steg (tillsammans med
Corem) mot förvaltningsmarknaden, ser vi goda möjligheter till ytterligare värdeutveckling framöver. Detta baserar
vi på att man sålt fastigheter till SNB på en yield om ca 5%, att jämföra med noterade förvaltningsbolag med fokus
på bostäder med en yield om 2,4–2,8%.

Givet att vi i skrivande stund har för lite information om hur upplägget kommer att se ut vid det tillfället har vi i
estimat och värdering utgått ifrån att bolaget opererar som mer av en renodlad bostadsutvecklare med kunder både
inom den privata marknaden och hyresrättsmarknaden. Detta förväntar vi oss kommer att ändras i samband med
att vi får mer klarhet kring det kommande projektet med Corem.
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Konkurrenter

Noterade fastighetsbolag Jnns det gott om. Det Jnns dock färre noterade bolag som enbart fokuserar på
bostadsutveckling. I vår jämförelseanalys har vi valt att fokusera JM, Besqab, Bonava samt Aros Bostad. Vår
bedömning är att JM bör anses som det mest jämförbara bolaget givet dess stora byggrättsportfölj i Stockholm.

JM
Fokuserade på nyproduktion av bostäder med tyngdpunkt på expansiva storstadsområden och universitetsorter
i Sverige, Norge och Finland. Stockholm stod för ca 50% av omsättningen år 2020. Bolaget är noterat på Nasdaq
Stockholm, Large Cap. Per den 30 september hade bolaget totalt 36 200 byggrätter varav 11 000 i Stockholm. Bolaget
grundades 1945.

Besqab
Bostadsutveckling i Stockholms län och Uppsala med fokus på hyres- och vårdbostäder. Per den 30 september 2021
hade bolaget totalt 4 100 bostadsbyggrätter i Stockholm, Uppsala och delar av Mellansverige. Besqab grundades 1989.

Bonava
Bostadsutvecklare med fokus på Tyskland, Sverige, Norden samt S:t Petersburg–Baltikum. Bolaget erbjuder
lägenheter och småhus till den privata marknaden samt hyresrätter till investerare. Per den 30 september 2021 hade
bolaget totalt 35 400 byggrätter varav 8 500 i Sverige. Bonava grundades 2013.

Aros Bostad
Bostadsutvecklare med fokus på lägenheter och småhus i Stockholm och Mälardalen. Bolaget grundades 2006 och
är sedan april 2021 noterat på Nasdaq First North. Per den 30 september 2021 hade bolaget en portfölj om totalt
4 619 byggrätter.

Erik Penser Bank 23 Alm Equity – 17 December 2021



Värdering

I vår värderingsansats har vi utgått ifrån en Sum Of The Parts-värdering (SOTP) i kombination med en
kassa(ödesvärdering.

SOTP bygger på en separat värdering av följande:
• Projektutveckling
• Egen förvaltning
• Svenska Nyttobostäder

Projektutveckling

Som beskrivs i estimatavsnittet har vi värderat varje byggrätt för sig givet marknadspriset i skrivande stund.
Marknadspriset utgår ifrån område samt genomsnittlig storlek per lägenhet. Därefter har vi räknat fram hur
mycket eget kapital dessa projekt förväntas generera baserat på ALM:s ägarandel (givet att vissa projekt har en JV-
struktur). Kostnader för försäljnings- och administrationskostnader samt utbetalningar till Jnansiärer är inkluderade
i uträkningen.

Vidare använder vi oss av en P/B-multipel för att värdera byggrättsportföljen. I valet av multipel har vi utgått ifrån
den historiska utvecklingen både för bolaget och jämförbara bolag.

Historisk P/B-utveckling

Källa: Factset

Vår värdering av byggrättsportföljen uppgår till ett värde om 845 kr per aktie. Detta baseras på ett median- och
genomsnittligt värde av både bolaget och dess jämförbara noterade bolag.

Alm Equity – 17 December 2021 24 Erik Penser Bank



Förvaltning

Värderingen inom aEärsområdet Förvaltning har vi delat upp i egen förvaltning respektive Svenska Nyttobostäder.

Egen förvaltning

Vad gäller egen förvaltning har vi utgått ifrån vad bolaget kommunicerat gällande vilket driftnetto man förväntas
uppnå samt antal lägenheter man förväntar sig att ha under egen förvaltning. Givet att vi inte vet vilket år detta
förväntas vara färdigställt har vi utgått ifrån att alla lägenheter har tillträde 2025 och beräknas uppnå ett driftnetto
om 117 mkr (enligt bolagets guidning). För att värdera dessa har vi därefter använt oss av en yield för jämförbara
bolag i noterad miljö och kommit fram till ett värde om 111 kr per aktie. Bolaget har per den 30 september 2021
tillträtt 28 lägenheter.

Svenska Nyttobostäder

Vi har använt oss av liknande antaganden vad gäller Svenska Nyttobostäder. Svenska Nyttobostäder har per den 30
september 2021 tillträtt 1 348 av totalt 5 752 lägenheter. Driftnettot förväntas enligt bolaget uppgå till 600 mkr år
2025. Som i fallet med egen förvaltning har vi satt en premie om 5% även i Svenska Nyttobostäder. Detta grundas i
att jämförbara bolag på börsen i skrivande stund handlas till en premie om 25–55%. Dock har vi valt att vara något
konservativa givet att en stor del av projekten ännu inte är tillträdda. Vårt motiverade värde för ALM Equitys andel
av Svenska Nyttobostäder uppgår till 64 kr per aktie.
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KassaBödesanalys

Vår kassa(ödesanalys genererar ett värde om 1 135 kr per aktie.

Slutsats värdering

Baserat på en SOTP-värdering i kombination med kassa(ödesvärdering uppgår vårt motiverade värde till 1 070 -
1 090 kr per aktie. Detta är baserat på nuvarande pris/kvm i marknaden, att projekten färdigställs i tid samt att
ränteläget kvarstår på nuvarande nivå.
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Risker
Nedan listas de främsta risker som vi ser skulle kunna påverka våra estimat i en negativ riktning.

Makroekonomiska risker

Fastighetsmarknaden påverkas i hög utsträckning av makroekonomiska faktorer såsom allmän
konjunkturutveckling, utvecklingen på de Jnansiella marknaderna, tillväxt, sysselsättningsutveckling,
produktionstakt för nya bostäder och lokaler, förändringar i infrastruktur, befolkningstillväxt, in(ation och
räntenivåer. Om privatkunder, förvaltningsbolag och investerares vilja och möjlighet att förvärva bostäder påverkas
så får det en direkt eEekt på ALM Equitys verksamhet.

Finansiella risker

Koncernens möjlighet att uppfylla sina Jnansiella åtaganden är beroende av ett antal faktorer såsom koncernens
Jnansiella och operationella utveckling. Det Jnns en risk att det inte går att erhålla Jnansiering till fördelaktiga
villkor för att reJnansiera beJntliga skulder eller för att kunna genomföra nya aEärer.

I vissa fall är lånekapitalet knutet till särskilda klausuler samt till åtaganden om upprätthållande av speciJka
nyckeltal. Detta innebär att kreditgivare kan ges rätt att påkalla omedelbar återbetalning av lämnade krediter i förtid
eller att begära ändrade villkor för det fall dessa särskilda åtaganden inte uppfyllts av låntagaren.

Vid otillräcklig Jnansiering blir koncernen tvungen att vidta åtgärder såsom att skala ner sin verksamhet, förvärv,
investeringar, fördröja projektgenomföranden, avyttra tillgångar, omstrukturera eller reJnansiera sina skulder
alternativt anskaEa ytterligare eget kapital.

Värdering av tillgångar

Den risk att faktiska värden på tillgångarna faller och påkallar att tillgångens värde skrivs ned. Tillgångar
av väsentlighet i koncernens balansräkning är främst fastighetsrelaterade såsom Förvaltningsfastigheter,
Förvaltningsfastigheter under uppförande, Exploateringsfastigheter, Pågående bostadsprojekt och Lagerandelar i
bostads- och äganderätter.

Värdet på koncernens fastighetstillgångar påverkas av ett (ertal parametrar, både fastighetsspeciJka och
marknadsspeciJka parametrar. Det Jnns en risk att förändringar kan leda till negativa realiserade och orealiserade
värdeförändringar.

Förändrat regelverk

Förändringar i regelverk kan påverka framtida möjligheter att genomföra investeringar, alternativt medföra
fördyringar, vilket leder till sämre framtida avkastning. Ny banklagstiftning kan påverka tillgången till Jnansiering,
priset på lånat kapital och utlösa kreditklausuler som innebär ökade Jnansieringskostnader.

Risker relaterade till insatsvaror

För aEärsområdena Entreprenad och Projektutveckling Jnns risken för prisökningar på insatsvaror såsom
komponenter, betong etc., vilket direkt kan påverka produktionen och i slutänden lönsamheten för bolaget.
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Ägarbild, styrelse och ledning

Huvudägare i ALM Equity är Joakim Alm med närstående med 27,62% av kapital och 50,78% av röster. Bland de
största ägarna återJnns Avanza Pension med 22,36% kapital och 43,31% röster och Gerard Versteegh med 5,47%
kapital och 1,26% röster.

Styrelse

Nuvarande styrelse i ALM Equity består av 4+1 ordinarie styrelseledamöter vilka presenteras nedan.

Maria Wideroth, styrelseordförande
Invald i styrelsen 2006. Övriga uppdrag inkluderar Styrelseordförande i EFIB, Enskilda Fastighetsägare i Bromma AB
och fastighets- och entreprenadbolaget Frentab. Dessutom är Maria advokat specialiserad inom fastighetsrätt och
transaktioner och delägare i Landahl Advokatbyrå, där hon har varit verksam sedan 1998. Har innehav i ALM Equity
via familj och är ej oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och bolagets större aktieägare.

Joakim Alm, styrelseledamot och VD
Invald i styrelsen 2006. Övriga styrelseuppdrag inkluderar styrelseledamot i Kakelmax samt i 3E Property AB. Joakim
grundade ALM Equity AB 2006 och har lång erfarenhet som aEärsutvecklare och har även varit VD och grundare av
gratisannonstidningar i bl.a. England, Australien och Indien. Har innehav i ALM Equity via familj och bolag och är
ej oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och bolagets större aktieägare.

Johan Unger, styrelseledamot
Invald i styrelsen 2006. Övriga uppdrag innefattar egen verksamhet inom investeringar, Jnansiell rådgivning
och styrelsearbete. Johan har erfarenhet av redovisningsarbete och corporate Jnance-verksamhet. Oberoende i
förhållande till bolaget, bolagsledningen och bolagets större aktieägare.

Johan Wachtmeister, styrelseledamot
Invald i styrelsen 2006. Övriga styrelseuppdrag inkluderar ordförande i Reko Gårdar i Sverige AB och styrelseledamot
i GHP Speciality Care AB. Johan har gedigen erfarenhet av Jnansbranschen och har varit vice VD i SEB och VD på
Ledstiernan. Bedriver egen verksamhet inom investeringar genom bl.a. MJW Invest AB. Oberoende i förhållande till
bolaget, bolagsledningen och bolagets större aktieägare.

Gerard Versteegh, styrelseledamot
Invald i styrelsen 2006. Övriga styrelseuppdrag innefattar bland annat arbetande styrelseordförande, huvudägare och
grundare av Commercial Estates Group Limited, London, samt ordförande och styrelseledamot i ett antal relaterade
bolag. Indirekt förmånstagare till Dooba Investments Limited som har aktieinnehav i ALM Equity. Oberoende i
förhållande till bolaget, bolagsledningen och bolagets större aktieägare.

Koncernledning

ALM Equitys koncernledning består av:

Joakim Alm
Verkställande Direktör och styrelseordförande sedan 2006. Se under styrelse.

John Sjölund
CFO, anställd sedan 2018. John har bred Jnansiell bakgrund med 15 års erfarenhet inom Corporate Banking via olika
positioner i Swedbank. Har även erfarenhet från bostadsutvecklingsbranschen som Jnanschef på SeraJm Fastigheter.

Carolina Karlström
Business Controller, invald i rollen 2016 men har varit anställd hos ALM Equity sedan 2012. Carolina har tidigare
varit redovisningschef och har erfarenhet från arbete som ekonomiadministratör och miljösamordnare inom
verkstadsindustrin.

Fredrik Arpe
Vice VD, anställd sedan 2021. Fredrik har en bred bakgrund med över 30 år inom sektorn och erfarenhet från både
fastighetsförvaltning och bostadsutveckling. Har en bakgrund med ett (ertal VD-roller inom branschen, bland annat
Byggvesta, Småa och Järntorget.
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ESG-analys
ALM Equity utvecklar och investerar i bolag inom fastighetsbranschen. Verksamheterna är strukturerade i
aEärsområden med fristående bolag och varumärken inom förvaltning, projektutveckling, entreprenad, Jnansiering
och digitala tjänster. Genom aktivt ägarskap driver ALM Equity initiativ som bedöms skapa avkastning på eget kapital
för varje enskild verksamhet. Visionen är att vara den mest lönsamma och innovativa koncernen inom utvalda delar
av den svenska fastighetsbranschen. Bolaget bedriver ett aktivt ESG-arbete som genomsyrar hela deras verksamhet.

Environment

Utgångspunkten för hela ALM Equity är att alla verksamheterna som ägs av bolaget ska bedrivas med minsta
möjliga negativa miljöpåverkan för att bidra till en hållbar utveckling från ett såväl kortsiktigt som långsiktigt
perspektiv. ALM Equity utför väsentlighetsanalys för samtliga aEärsområden inom bolaget och har identiJerat
sju områden som är särskilt viktiga för att främja en hållbar utveckling – sedan 2019 publiceras en omfattande
hållbarhetsrapport årligen. Bolaget arbetar med hållbarhet ur en helhetssyn kring planering, genomförande och
det efterföljande brukandet. Med fokus på kvadratsmarta fastigheter nära allmänna kommunikationer bidrar ALM
Equity till ökad resurseEektivitet och minskad påverkan på miljön per boende. Bolaget bidrar till ökad hållbarhet
då projektportföljen består av såväl byggnader som har eller ska konverteras till bostäder som fastigheter med
beJntliga eller planerade byggrätter för nyproduktion. Återbruk och renovering är en av de mest eEektiva metoderna
för att minska branschens miljö- och klimatpåverkan. Miljöinventeringar genomförs med jämna mellanrum för att
säkerställa att miljöfarligt avfall som asbest, PVC, kvicksilver och svartlim omhändertas enligt gällande regelverk.

Social

ALM Equity arbetar med den sociala hållbarhetsdimensionen genom att upprätthålla en god etik i allt som görs.
Som stöd i detta Jnns det ett antal vägledande policyer och riktlinjer – bland annat Code of Conduct, Insiderpolicy,
Informationspolicy samt Representationspolicy. Policyn Code of Conduct för leverantörer Jnns sedan 2018 och är
inkluderad i samtliga avtal för aEärsområdet Entreprenad. Policyn grundar sig på FN:s deklaration om mänskliga
rättigheter men även på Sveriges Byggindustriers uppförandekod. ALM Equity jobbar med att motverka mutor och
korruption i alla former, otillbörliga förmåner tolereras ej i verksamheterna. Vidare har bolaget skapat en digital
plattform, Your Block, som har implementerats i koncernens samtliga fastigheter för att underlätta delningsekonomi
och social integration för de boende. Leverantörerna ska utvärderas och väljas på grundval av objektiva faktorer som
kvalitet, pris och tillförlitlighet, men även utifrån deras ansvarstagande i etiska, sociala och miljömässiga frågor. Vid
behov ställs också mer speciJka krav anpassade efter varje unikt projekt och typ av tjänst eller produkt.

Governance

ALM Equity AB är moderbolag i en fastighetskoncern strukturerad i fem aEärsområden verksamma
inom fastighetsbranschen: förvaltning, projektutveckling, entreprenad, Jnansiering och digitala tjänster. Varje
aEärsområde är fristående från de andra och driver sin verksamhet på ett kostnadseEektivt sätt via egen
bolagsstruktur och Jnansiering. ALM Equity AB är noterat på First North Stockholm. Bolagsstyrningen förhåller sig
till svensk lag och interna regler och instruktioner. Styrelsen består av 4 styrelseledamöter och styrelseordförande.
En styrelsemedlem – styrelseordförande – är kvinna. Bolaget strävar efter ett transparent företagsklimat och en
hög aEärsetisk nivå och erbjuder en visselblåsartjänst. Medarbetare eller andra kan rapportera iakttagelser som rör
beteenden som bedöms kunna vara oetiska eller olagliga. ALM Equity arbetar även aktivt med likabehandling för att
främja en jämställd personalpolitik och en arbetsplats som präglas av mångfald.
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Resultaträkning

Balansräkning
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KassaBödesanalys

Tillväxt och marginaler

Lönsamhet

Finansiell ställning
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Värdering

Kvartalsdata
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Denna publikation (nedan ”Publikationen” har sammanställts av Erik Penser Bank (nedan ”Banken”) exklusivt för bankens kunder. Innehållet
har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom
lämnade prognoser och rekommendationen kan således inte garanteras. Banken kan låta medarbetare från annan avdelning eller analyserat bolag
(nedan ”bolaget”) läsa fakta eller serier av fakta för att få dessa veriJerade. Banken lämnar inte i förväg ut slutsatser eller omdömen i Publikationen.
Åsikter som lämnats i Publikationen är analytikerns åsikter vid tillfället för upprättandet av Publikationen och dessa kan ändras. Det lämnas
ingen försäkran om att framtida händelser kommer att vara i enlighet med åsikter framförda i Publikationen.
Informationen i Publikationen ska inte uppfattas som en uppmaning eller råd att ingå transaktioner. Informationen tar inte sikte på enskilda
mottagares kunskaper och erfarenheter av placeringar, ekonomiska situation eller investeringsmål. Informationen är därmed ingen personlig
rekommendation eller ett investeringsråd.
Banken frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på denna Publikation. Placeringar i Jnansiella instrument
är förenade med ekonomisk risk. Placeringen kan öka eller minska i värde eller bli helt värdelös. Att en placering historiskt haft en god
värdeutveckling är ingen garanti för framtiden

Motiverat värde och risk
Det motiverade värdet speglar ett värde för aktien per den dag analysen publicerats i ett intervall motsvarande ca 5-10%. Banken använder
sig av en rad olika värderingsmodeller för att värdera Jnansiella instrument såsom till exempel kassa(ödesmodeller, multipelvärdering samt
styckningskalkyler.

Värderingsmetod och ansats för att bestämma motiverat värde skall framgå av analysen och kan variera från bolag till bolag. Väsentliga antaganden
för värderingen baseras på vid var tid tillgänglig marknadsdata och ett enligt oss rimligt scenario för bolagets framtida utveckling. Vad gäller
risk klassiJceras aktien enligt skalan Hög, Medel, Låg utifrån ett antal kända parametrar som är relevanta för bolaget. En generell riktlinje för
att klassiJceras som låg risk är att bolaget har positivt kassa(öde och att ingen enskild faktor påverkar omsättningen mer än 20%. Motsvarande
generella beskrivning av hög risk är att bolaget inte nått positivt kassa(öde alternativt att en enskild faktor påverkar omsättningen mer än 50%.

Den i Publikationen lämnade analysen har utförts i enlighet med villkoren för tjänsten ”Penser Access” som Banken utför åt analyserat bolag.
Banken erhåller ersättning för nämnda tjänst från det analyserade bolaget. Potential- och riskklassiJceringen uppdateras kontinuerligt. Klicka
https://www.penser.se/historiska-analysrekommendationer/ för att se historik över investeringsrekommendationer från Banken

Allmänt

Bankens medgivande krävs om hela eller delar av denna Publikation mångfaldigas eller sprids. Publikationen får inte spridas till eller göras
tillgänglig för någon fysisk eller juridisk person i USA (med undantag av vad som framgår av Rule 15a – 16, Securities Exchange Act of 1934),
Kanada eller något annat land som i lag fastställt begränsningar för spridning och tillgänglighet av materialets innehåll.
Banken har utarbetat en Etikpolicy samt en Intressekon(iktpolicy. Dessa syftar till att förebygga och förhindra intressekon(ikter mellan
kunders intressen och avdelningar inom Banken. Sättet som Banken använder för att förebygga intressekon(ikter är bl. a. restriktiva
kommunikationer (Chinese Walls). Analysavdelningen är fysiskt belägen avskild från Corporate Finance-avdelningen, som sitter i egen lokal.
Corporate Finance-avdelningen får inte delta i framtagandet eller lämna synpunkter på en publikation. Det kan dock, från tid till annan, föreligga
ett uppdragsförhållande eller rådgivningssituation mellan ett bolag som förekommer i en Publikation och någon annan avdelning i Banken än
Analysavdelningen. Banken har utarbetat interna restriktioner för när anställdas handel får ske i ett Jnansiellt instrument som är föremål för
Investeringsrekommendation.
Från tid till annan utför Banken uppdrag för ett bolag som är omnämnt i en publikation. Banken kan bl. a. vara rådgivare eller emissionsinstitut, till
bolaget eller likviditetsgarant i ett av bolagets värdepapper. Om så är fallet har det angivits i Publikationen. Banken, dess ägare, styrelseledamöter
eller anställda kan äga aktier i omnämnt bolag. Alla anställda i Banken ska redovisa sina innehav i värdepapper samt alla transaktioner. Banken
och dess anställda följer svenska fondhandlarföreningens riktlinjer för anställdas aEärer. Den analytiker som har utarbetat en Investeringsanalys
som avses i 11 kap. 8 § FFFS 2007:16 och andra som medverkat i detta arbete får inte för egen räkning handla i be¬rörda Finansiella Instrument
eller med därtill relaterade Finansiella Instru¬ment i strid med gällande rekommendation. Bankens Compliance-avdelning övervakar anställdas
transaktioner.
Banken betalar lön till analytiker som även kan bestå av vinstdelning av Bankens resultat men aldrig knutet till en annan avdelnings ekonomiska
resultat. Varken Banken eller de personer som sammanställt denna publikation har innehav (varken långa eller korta) i analyserat bolags
emitterade Jnansiella instrument överstigande 0,5 % av det analyserade bolagets aktiekapital.
För det aktuella bolaget utför Banken även analys i enlighet med villkoren för den kostnadsbelagda tjänsten ”Penser Access”. Klicka här https://
epaccess.penser.se/ för mer information om tjänsten.
Erik Penser Bank har tillstånd att bedriva värdepappersverksamhet och står under svenska Finansinspektionens tillsyn

Erik Penser Bank (publ.)

Apelbergsgatan 27 Box 7405 103 91 STOCKHOLM

tel: +46 8 463 80 00 fax: +46 8 678 80 33 www.penser.se
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