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Alm Equity
Avtal med Corem
Synliggörande av värde i Nytto
Bruttoresultatet i Q4'21 uppgick till 3 158 mkr (52 i Q4’20), där nettoomsättningen stod för 556 mkr (851)
och 3 161 mkr hänförs till omklassificering av innehavet i Svenska Nyttobostäder. ALM sålde en andel av sitt
innehav i Nyttobostäder vilket innebar att bolaget nu har mindre än 50% av aktierna och rösterna. Resultatet
uppgick till 3 207 mkr (45) och det justerade substansvärdet per stamaktie uppgick till 986 kr.
Bindande avtal med Corem
Vidare meddelar bolaget att man nu har ingått ett bindande avtal med Corem om att bilda ett gemensamt
förvaltningsbolag. Det gemensamma bolaget kommer bedriva verksamheten under varumärket Klövern där
ägandet kommer, efter apportemission, att uppgå till 51% för Corem och 49% för ALM. Målet är fortsatt att
börsnotera bolaget under 2022.
Bibehåller motiverat värde
Genom avtalet med Corem går bolaget från att tidigare enbart jobbat med bostadsutveckling till att nu mer
klassas som en bolagsutvecklare. Byggrättsportföljen visar en fortsatt stabil utveckling och uppgår nu till 18
211 enheter (17 589 i Q3'21). Vi bibehåller vårt motiverade värde om 1 070 - 1 090 kr per aktie. Risknivån
är medium givet bostadmarknadens räntekänslighet.
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Sammanfattning
Avtal med Corem

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 18 000 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 siffra till ca 1 500 under 2020, och förväntas öka upp mot ca 2 800 till 2024.
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. I Q4'21 meddelar bolaget att man nu ingått en
bindande avtal där den totala gemensamma portföljen av byggrätter kommer uppgå till 24 000 bostäder
med målet 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.
Risknivån bedömer vi som medium givet bostadsmarknadens räntekänslighet. 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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Värdering
I vår värderingsansats har vi utgått ifrån en Sum Of The Parts-värdering ("SOTP"), som bygger på en separat värdering
av Projektutveckling, Egen förvaltning samt Svenska Nyttobostäder.
Projektutveckling
Vi värderar varje byggrätt enskilt 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 finansiärer 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 för bolaget och jämförbara noterade bolag.

Källa: Factset

Vår värdering av byggrättsportföljen uppgår till ett värderingstintervall om 845 - 1 027 kr per aktie, baserat på
median- och genomsnittligt värde för jämförbara noterade bolag.
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Förvaltning
Värderingen inom affärsområdet Förvaltning har vi delat upp i egen förvaltning respektive Svenska Nyttobostäder.
Vi har valt att jämföra med Heba och John Mattson, som båda har exponering mot hyresrätter inom Stockholms
regionen. När det kommer till antagen yield har vi jämfört med vad dessa bolag rapporterat per den december 2021,
vilket indikerar en yield om 1,6% - 2,1%. Givet att en stor del av Nyttobostäders samt ALMs egen förvaltning ligger
några år bort, har vi utgått ifrån en yield om 2,8%. Vi kan även se att Heba i skrivande stund handlas till en premie
om ca 20%, medan John Mattson handlas till en rabatt om ca 15%. Vi har i våra antaganden valt att varken sätta
någon premie eller rabatt för Nyttobostäder och ALMs egen förvaltning.
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). Som tidigare nämnt har vi antagit en yield om 2,8% och därmed kommit
fram till ett motiverat värde om 105 kr per aktie.
Svenska Nyttobostäder

Vi har använt oss av liknande antaganden vad gäller Svenska Nyttobostäder. Svenska Nyttobostäder har per den 31
december 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 antagit en yield om 2,8% baserat på att en stor del av portföljen är
under produktion samt ännu ej byggstartade. Vårt motiverade värde för ALM Equitys andel av Svenska Nyttobostäder
uppgår till 60 kr per aktie.
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Slutsats värdering
Baserat på en SOTP-värdering 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.
Notera att värderingen baseras på framtida utveckling utifrån den fakta och situation som råder i skrivande stund.
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Notera att vi i detta skede har för lite information gällande samarbetet med Corem, därav har vi i våra estimat utgått
ifrån att bolaget fortsätter verka som tidigare. I samband med att mer information framkommer planerar vi därefter
att göra de justeringar som krävs.
Resultaträkning

Balansräkning
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Kassaflödesanalys

Tillväxt och marginaler

Lönsamhet

Finansiell ställning

Erik Penser Bank

7

Alm Equity – 08 Mars 2022

Aktiedata

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 verifierade. 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 finansiella 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 finansiella instrument såsom till exempel kassaflödesmodeller, 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 klassificeras aktien enligt skalan Hög, Medel, Låg utifrån ett antal kända parametrar som är relevanta för bolaget. En generell riktlinje för
att klassificeras som låg risk är att bolaget har positivt kassaflöde och att ingen enskild faktor påverkar omsättningen mer än 20%. Motsvarande
generella beskrivning av hög risk är att bolaget inte nått positivt kassaflöde 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 riskklassificeringen 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 Intressekonfliktpolicy. Dessa syftar till att förebygga och förhindra intressekonflikter mellan
kunders intressen och avdelningar inom Banken. Sättet som Banken använder för att förebygga intressekonflikter 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 finansiellt 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 affärer. 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 finansiella 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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