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Aros Bostad
Premieportfölj till substansrabatt

 
Kommande händelser

 

 
Bolagsfakta (mkr)

 
Antal aktier 38m

Börsvärde 2,230

Nettoskuld (28)

EV 2,202

Daglig handelsvolym, snitt 22(k)

 
Prognos (kr)

 
21 22e 23e 24e

 
Omsättning, mkr 105 850 1,265 1,870

Tillväxt 689% 703% 50% 49%

EBITDA, mkr 50 114 181 291

EBIT, mkr 47 111 178 288

EPS, justerad 1.2 1.8 2.7 4.5

EPS tillväxt (194)% 52% 54% 65%

EK/aktie 21.6 53.7 58.3 64.1

Utdelning/aktie 0.0 0.0 0.0 0.0

EBIT-marginal 45.1% 13.1% 14.1% 15.4%

ROE (%) 37.0% 11.6% 10.2% 14.9%

ROCE 5.6% 6.8% 6.9% 9.8%

EV/Sales 21.0x 2.6x 1.7x 1.2x

EV/EBITDA 43.6x 19.3x 12.2x 7.6x

EV/EBIT 46.5x 19.8x 12.4x 7.7x

P/E, justerad 50.0x 33.0x 21.4x 13.0x

P/EK 2.7x 1.1x 1.0x 0.9x

Direktavkastning 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

Nettosk./EBITDA (2.2)g (1.0)g (1.2)g 1.0g

 
Värde och risk

 
Motiverat värde 78.0 - 80.0
  
Aktiekurs SEK58.8

Risknivå Medium

 
Kursutveckling 12 mån
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Attraktiv byggrättsportfölj...

Aros Bostad har byggt upp en stark byggrättsportfölj med fokus på Storstockholmsområdet. Vi bedömer
att de mikrolägen man förvärvat för både flerbostadshus och småhus är väl valda då man undvikit stora
exploateringsområden. Vidare har man förvärvat råmark och bedrivit planprocess vilket gör att man har låga
ingångsvärden vilket möjliggör god avkastning på investerat kapital och möjlighet till flexibilitet.

...finansiell flexibilitet...

Vi bedömer att Aros Bostad har en historik av att vara finansiellt agila och använt sig av olika
finansieringsfonder. Detta innebär att man kan byggstarta sina projekt tidigt och sälja nära inflytt. Anledning
till att bolaget kan vara flexibla är låga ingångsvärden och skickligt bedrivet detaljplanearbete. Bolaget
kommer framöver att utveckla fastigheter för egen förvaltning vilket kommer utöka flexibiliteten.

...gör att vi ser uppsida i aktien

Vi ser ett motiverat värde om 78-80 kr för Aros Bostad. I dagsläget handlas Aros Bostad till en
attraktiv värdering om 1x P/B på framtida vinster i befintlig projektportfölj. Det kan jämföras med andra
bostadsutvecklare som handlar mellan 1,3-1,5x.
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Sammanfattning
Premieportfölj till substansrabatt

Investment Case

Aros Bostad har i dagsläget ca 4 900 byggrätter fördelade runt Stockholm. Projekten är i huvudsak
bostadsrätter i lägen med goda kommunikationsmöjligheter och i områden som domineras av småhus.
Bolaget har historiskt visat goda projektmarginaler och vi bedömer att detta kan fortsätta, givet låga
ingångsvärden i portföljen. Då bolaget kommande år kommer byggstarta mer av sina projekt i egen bok ser vi
en accelerande vinsttillväxt kommande år, samtidigt som den finansiella risken i bolaget kommer att sjunka.

Bolagsprofil

Aros Bostad är en bostadsutvecklare med fokus på Stockholmsregionen. Bolaget har byggt upp en
byggrättsportfölj om ca 4 900 bostäder i olika delar av Stockholm. Fokus har varit på områden med
ett bra pendlingsläge och i områden som domineras av småhus. Man har således undvikit de stora
exploateringsområdena i Stockholm.

Historiskt har Aros Bostad varit skickliga på att investera i råmark och driva planprocesser. Detta resulterar
i att man har relativt låga ingångsvärden på sina byggrätter. Bolaget har därför en hög projektmarginal
och ROI på sina projekt. Genom att ha låga ingångsvärden på projekt har man möjlighet till flexibel
prissättning, historiskt har Aros Bostad positionerat sig inom ett övre medelsegment. I dagsläget har Aros
Bostad ett stort antal projekt i sent planskede vilket möjliggör en acceleration av byggstarter, som i sin tur
leder till en god vinst och kassaflödestillväxt. För att reflektera detta höjde Aros Bostad i samband med
kapitalmarknadsdagen (maj 2022) sina mål gällande antalet bostäder i produktion till 1 200 - 1 400 från
tidigare 800 - 1 000. Då bolaget befinner sig i slutfasen av en större byggrättstransaktion, som finansieras
med aktier, bedömer vi att CAPEX kommer vara lågt de kommande åren vilket möjliggör en skarp tillväxt
i både kassaflöde och vinst.

Aros Bostad har historiskt agerat agilt och hittat finansiering genom både JV-strukturer och fondstrukturer.
Vidare har man konverterat bostadsrättsbyggrätter till hyresrättsbyggrätter och lyckats sälja dessa med
en god projektmarginal (+20%). Vi bedömer att denna finansiella flexibilitet kommer vara nyckeln i den
osäkra makromiljö vi ser ut att röra oss mot. Genom att ha en flexibel finansiering kan projekt startas med
låg försäljningsgrad. Vi bedömer att framtida projekt kommer säljas nära inpå inflytt då bostadsköpare,
historiskt, i oroliga tider tenderar att inte köpa på ritning. Aros Bostad har även som strategi att utveckla
fastigheter i egen förvaltning. Vi anser att detta på sikt kommer leda till att Aros Bostad kan få tillgång till
mer flexibel finansiering. Givet de låga priser Aros Bostad har förvärvat sina byggrätter för anser vi vidare
att detta affärsområde kommer generera en god avkastning på eget kapital.

Värdering

Vi ser ett motiverat värde om 78-80 kr i Aros Bostad. Vi anser att bolaget i dagsläget handlar till en
signifikant rabatt jämfört med liknande bolag. I dagsläget handlas Aros Bostad till en P/B om 1x om vi
nuvärdesberäknar vinsterna i den befintliga projektportföljen. Vi ser således att bolaget är undervärderat
givet den fina byggrättsportfölj man besitter. Vi bedömer att bolaget kan klara av en nedgång i bopriser
då man har låga ingångsvärden på sina byggrätter. Man har således möjlighet att parera både stigande
insatspriser och sjunkande slutpriser.
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Historik
Aros Bostad har en relativt lång historia som bostadsutvecklare vilket innebär att de lyckats genomgå ett antal
turbulenta år på marknaden genom att vara flexibla i utförande och finansieringsform. Bolaget har även lyckats
med projekt på ett stort antal marknader.

Historik Aros Bostad

Källa: Bolaget

Sedan grundandet, 2006, har Aros Bostad lyckats bygga upp en god relation med kommuner där man är aktiv och
med de underleverantörer man anlitar i byggprocessen. I samband med bolagets kapitalmarknadsdag under våren
2022 lades en ny affärsplan fram där kapaciteten ska utökas och ett förvaltningsbestånd ska byggas upp.
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Affärsmodell/verksamhetsbeskrivning

Aros Bostad är en bostadsutvecklare med fokus på bostadsrätter i flerfamiljshus och småhus i Stockholmsområdet. I
dagsläget har bolaget en byggrättsportfölj om ca 4 900 bostäder fördelat på en Ljus BTA om ca 435 000 kvm (Q1'22).
Bostadsutveckling sker i tre steg:

Källa: Bolaget

Utvecklingsfas:

Den första och mest värdeskapande processen inom fastighetsutveckling är utvecklingsfasen. Denna fas består av
två steg; förvärv och finansiering samt projektutveckling.

Förvärv och finansiering: Det första steget inom projektutveckling är att förvärva byggrätter och säkra
finansiering. Detta kan ske genom eget kapital eller externa finansieringskällor. Vi bedömer att Aros Bostad
har god tillgång på både externt och eget kapital. Vid förvärv villkoras köpeskillingen genom att den betalas ut
efter att detaljplanen har vunnit laga kraft. Detta reducerar risken i förvärvet. Projekten finansieras i separata
dotterbolag.

Val av förvärvsobjekt: Byggrätter förvärvas från kommuner genom markanvisningar eller köps direkt från
fastighetsägare. Markanvisningar från kommuner är betydligt dyrare då planrisken är lägre. Aros Bostad har
endast förvärvat ca 12% av sina byggrättigheter via markanvisning vilket gör att projektmarginalen kan vara
väsentligt högre än hos ett bolag som förlitat sig på markhänvisningar. För att välja rätt förvärvsobjekt tas ett
flertal aspekter i beaktning och dessa är:

• Mikroläge
• Närhet till spårbunden trafik
• Plantid och projekttid
• Konkurrens ifrån andra utvecklare

Aros Bostad har valt att fokusera på marknader som är max 1h pendlingsavstånd till Stockholm City.

Projektutveckling: För att ett bostadsprojekt ska kunna startas krävs att detaljplanen har vunnit laga kraft samt
att ett bygglov beviljas. I detaljplaneprocessen behandlas projektet utifrån samtliga stakeholders perspektiv.

Utvecklingsfasen är den viktigaste hos en fastighetsutvecklare då den största delen av värdeskapandet sker i
denna. Fasen är en trade-off mellan risken att inte få igenom detaljplanen och risken att betala ett för högt pris för
byggrätten vilket leder till en låg projektmarginal.

Aros Bostad har historiskt lyckats uppvisa en hög projektmarginal om minst 20%, vilket vi bedömer är hänförligt
till framför allt två aspekter:
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Gott affärsmannaskap: Genom att förvärva byggrätter "off the market" och inte genom markanvisningar kan
Aros Bostad betala ett lägre pris vilket leder till en bättre projektmarginal. Vi bedömer att man bevisat att man
klarar detta då man har närmare 1 000 lägenheter i produktion och endast förvärvat ca 12% av sina byggrätter
genom markanvisning

Risk management: Genom att strukturera affären med en tilläggsköpeskilling villkorad med vunnen detaljplan
har man historiskt lyckats hålla en låg finansiell risk vilket har bidragit till höga projektmarginaler.

Aros Bostad har som mål att förvärva ca 850 byggrätter per år. Fokus framöver kommer vara att förvärva off market
och endast 20% ifrån kommunala markanvisningar. Givet att bolaget ska ha 1 200 - 1 400 bostäder i produktion
årligen ser vi att kassaflöden tillgängliga till aktieägare kommer att öka över tid. Givet den nuvarande profilen på
byggrättsportföljen ser vi att bolaget kommer ha god tillgång på byggrätter kommande år.

Översikt byggrättsportfölj (planerat färdigställande)

Källa: Bolaget
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Försäljningsfas

Nästa steg i projektutvecklingen är att sälja bostadsrätterna till köpare. Aros Bostad utvecklar projekt i vad man
kallar medium+ segmentet.

Källa: Bolaget

Vår analys av projektportföljen stämmer väl överens med denna bild, vi anser att de geografiska områden, likt
Täby och Danderyd, där Aros Bostad har byggrätter, stämmer väl överens med detta. Även materialval och vitvaror
stämmer överens med detta segment. Bolaget planerar att expandera till en mer standardiserad produkt som kommer
befinna sig i segmentet under medium+. Vi bedömer att den pågående affären med ALM Equity kan vara en källa
till byggrätter i detta segment.

De större projekten som Aros Bostad driver säljs oftast i etapper för att möjliggöra byggstarter. Försäljning startar
oftast 18-24 månader innan planerad inflytt. Köpprocessen sker i tre steg:

• Bokningsavtal: Bokningsavtal är en icke bindande intresseanmälan för att förvärva en bostadsrätt. I
samband med bokningsavtalet betalas en bokningsavgift om 30 000 kr.

• Bindande förhandsavtal: Nästa steg i processen är ett juridiskt bindande förhandsavtal. Avtalet lämnas till
slutkund när bostadsrättsföreningens kostnadskalkyl är färdigställd. I samband med förhandsavtalet betalas
ytterligare en del av köpeskillingen, oftast ca 100 000 kr.

• Upplåtelseavtal: När bostadsrättsföreningens ekonomiska plan har registreras hos bolagsverket övergår
förhandsavtalet i ett upplåtelseavtal. Det är i detta skede som handpenning om ca 10% betalas in.
Upplåtelseavtalet tecknas vanligtvis ca 1-2 kvartal innan inflytt.

Försäljningsprocessen är ett nyckelsteg för samtliga bostadsutvecklare eftersom ca 50-70% av alla lägenheter i ett
projekt måste vara sålda innan banker ger byggkredetiv. Historiskt har det varit betydligt lättare att sälja på ritning
men de senaste åren har det varit betydligt svårare. Nyproduktion tenderar dock att sälja bra 3-6 månader innan
inflytt. Det har skapat ett dilemma för många utvecklare. Aros har löst detta på tre sätt, historiskt. På sikt får man
möjlighet till ett fjärde:

Starta projekt i JV: Genom att ta in en partner kan Aros Bostad få tillgång till finansiering för att byggstarta ett
projekt tidigt. Aros har i JV samarbetat med bl.a REVCAP, en ledande europeisk fastighetsinvesterare och Frentab,
ett svenskt entreprenadbolag.

Starta projekt i fondstruktur: Aros Bostad har sitt ursprung som ett fondbolag med stängda tidsbegränsande
fonder som investerar i projekten. Genom att starta projekt i en fond eller med en fondstruktur kan bolaget få
tillgång till kapital innan bankfinansiering är möjlig.

Starka projekt med egen balansräkning: Vi bedömer att Aros Bostad har en god tillgång på likviditet för att kunna
starta projekt utan extern finansiering. Detta är dock förenligt med finansiell risk.
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Använda förvaltningsbestånd som finansieringskälla: Aros Bostad har som plan att på sikt bygga upp ett bestånd
av förvaltningsfastigheter. Vi bedömer att detta kommer kunna leda till att man får en bättre tillgång till finansiering
än i dagsläget.

Projektgenomförande

När ca 50-70% av ett projekt är sålt och bygglov beviljats, kan utvecklararen påbörja byggnationen. Byggfasen är
den fas av projektet som binder mest kapital och finansiering sker via ett s.k. byggkreditiv. Byggkreditiven brukar
motsvara cirka 70% av kostnaderna i projektet och delar av skulden kommer att tas upp av bostadsrättsföreningen
vid inflytt.

Aros Bostad använder sig i dagsläget av totalentreprenad i sina projekt. Detta innebär att entreprenadbolaget tar
ett helhetsansvar och projektarbetet leds av Aros Bostad. Genom att använda sig av totalentreprenad behöver inte
Aros Bostad bygga upp en egen organisation av byggarbetare utan kan fokusera på projektledning. Risken minskar
då entreprenören ansvarar för funktions- och garantiansvar vilket innebär att entreprenören är skyldig att åtgärda
eventuella problem som kan uppstå efter inflytt, detta upp till två år.

Aros Bostad har i dagsläget samarbete med några av de största enteprenadbolagen i Sverige dvs NCC, PEAB
och JM Enteprenad. Vi bedömer att Aros Bostad jobbar med s.k. fastpriskontrakt, vilket innebär att man för
över en stor del av risken för kostnadsökningar till enteprenadbolaget. Detta kan bli svårare framöver då våra
marknadsundersökningar visat att förre enteprenadbolag erbjuder detta till följd av hög volatilitet på insatsvaror.
Givet de låga ingångsvärdena i projekten bedömer vi dock att Aros Bostad kan parera detta.
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Förvaltning

I samband med bolagets kapitalmarknadsdag presenterades ett nytt affärsområde, Fastighetsförvaltning. Planen
för affärsområdet är att Aros Bostad kommer att utveckla delar av sina byggrätter till hyresfastigheter eller
samhällsfastigheter i egen bok och på sikt bygga upp en egen fastighetsportfölj. Fastighetsportföljens drifstnetto ska
på sikt täcka 50% av Aros Bostad omkostnader. Vi bedömer att detta skulle motsvara ett driftsnetto om ca 50 mkr
vilket givet en direktavkastning på 5% skulle motsvara ett fastighetsbestånd om 1 000 - 1 250 mkr. Vi bedömer att
Aros Bostad kommer att kunna utveckla sina förvaltningsfastigheter till en "yield on cost" om ca 7-9%. Nedan följen
en kort illustration av vad detta innebär:

Schematsik bild fastighetsytveckling (mkr)

625

1000

Investerad kapital Färdig utvecklat värde

Källa: EPB

För att illustrera värdeutvecklingen har vi antagit att den färdigutvecklade fastigheten värderas till 5% vilket vi anser
är en konservativ värdering för den typ av fastigheter som Aros Bostad planerar att utveckla. För att illustrera
värdeskapandet har vi räknat med en "yield on cost" på 8%. Yield on cost är ett annat begrepp för projektmarginal.
För att genomföra dessa projekt krävs dock att bolaget tar upp extern finansiering genom lån, vilket vi bedömer
som möjligt givet bolagets höga soliditet. Avkastingen på eget kapital blir hög i denna typ av investering givet låga
ingångsvärden.

Vi ser positivt på utvecklingen av en egen fastighetsrörelse. Vi bedömer att det kommer att minska volatiliteten i Aros
Bostad intjäning och på sikt innebära att bolaget får tillgång till mer flexibel finansiering då förvaltningsfastigheter
kan utgöra säkerhet vid finansiering. Genom en mer flexibel finansiering kan bolaget byggstarta projekt i ett tidigt
skede och öka/tidigarelägga försäljningen. Vi bedömer också att det skulle kunna vara en fördel i marktilldelningar
om Aros Bostad kan erbjuda och bygga samhällsservice i områden och därmed leda till lägre ingångsvärden.

Sammanfattning affärsmodell

Sammanfattningsvis ser vi att Aros Bostad har lyckats klara många av de utmaningar en bostadsutvecklare kan möta.
Vi ser positivt på att bolaget har möjlighet att byggstarta vid en låg försäljningsgrad genom t.ex. JV-strukturer. Vi
anser också att bolaget varit skickliga i planprocesser vilket gjort att man kan ha låga ingångsvärden i sina projekt.

Låga ingångsvärden leder dessutom till att bolaget alternativt kan utveckla projekt till hyresfastigheter, en fördel då
det i dagsläget finns det en hög institutionell efterfrågan på hyresrätter.
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Projektportfölj

Aros Bostad har totalt ca 4 900 lägenheter i sin projektportfölj. Dessa är fördelade mellan de olika faserna på följande
vis, se nedanstående tabell:

Kolumn1 Namn Kommun

Aros 

Bostads 

andel, %

Fond/Joint Venture/Egen 

regi Ljus BTA, kvm

Antal bygg-

rätter Mark-anvisning

Detaljplan för bostäder vid 

förvärv

Aktuell status 

detaljplan Bygg-start Est. Första inflytt

Produktionsstartade projekt

1 Invernesshöjden brf1 Danderyd 20 Aros Bostad IV 7 486                 86 Nej Antagen Laga kraft Q4 2019 Q2 2021

2 O2 Orminge brf Kolet Nacka 20 Aros Bostad IV 7 452                 105 Ja Planbesked Laga kraft Q2 2020 Q2 2021

3 Milstena Skarpäng Täby 20 Aros Bostad IV 10 132               69 Nej Laga kraft Laga kraft Q2 2020 Q3 2021

4 Ordonnansen V Stockholm 20 Aros Bostad III 12 193               116 Nej Ingen plan Laga kraft Q2 2020 Q2 2022

5 Viggby Ängar etapp 1 Täby 100 Egen regi 10 300               102 Nej Planbesked Laga kraft Q1 2021 Q2 2023

6 O2 Orminge etapp 3 Nacka 20 Aros Bostad IV 7 950                 104 Ja Planbesked Laga kraft Q2 2021 Q1 2023

7 T2 Fabriksparken Sundbyberg 52 Joint Venture 8 995                 99 Nej Laga kraft Laga kraft Q3 2021 Q4 2022

8 Invernesshöjden brf 2 Danderyd 20 Aros Bostad IV 12 987               153 Nej Antagen Laga kraft Q3 2021 Q2 2024

9 Ektorpsbacken Nacka 20 Aros Bostad III 3 675                 52 Nej Planbesked Laga kraft Q4 2021 Q1 2023

Summa 81 170               886

Projekt under utveckling

10 Tallbacken småhus Södra Huddinge 51 Joint Venture 2 150                 15 Nej Laga kraft Laga kraft Q2 2022 Q4 2023

11 Viggby Ängar brf 2 Täby 100 Egen regi 5 100                 45 Nej Planbesked Laga kraft Q2 2022 Q1 2024

12 Slottsbacken Bro Upplands-Bro 100 Egen regi 5 300                 40 Nej Laga kraft Laga kraft Q2 2022 Q3 2023

13 T1 Fabriksparken Sundbyberg 52 Joint Venture 8 500                 90 Nej Laga kraft Laga kraft Q2 2022 Q4 2023

14 Tallbacken småhus Norra Huddinge 51 Joint Venture 3 650                 20 Nej Laga kraft Laga kraft Q3 2022 2024

15 Femöringen Järva Krog Solna 100 Egen regi 15 300               190 Nej Laga kraft Laga kraft Q3 2022 2024

16 Invernesshöjden brf 3 Danderyd 20 Aros Bostad IV 11 250               115 Nej Antagen Laga kraft Q4 2022 2024

17 Rickomberga Uppsala 50 Joint Venture 4 150                 25 Nej Planbesked Granskning Q1 2023 2024

18 Viggby Ängar brf 3 Täby 100 Egen regi 7 400                 80 Nej Planbesked Laga kraft Q2 2023 2025

19 Brobyholm Strängnäs 100 Egen regi 3 000                 20 Nej Laga kraft Laga kraft Q2 2023 2024

20 Tallbacken flerbostadshus Huddinge 10 Aros Bostad IV 10 900               150 Nej Laga kraft Laga kraft Q2 2023 2024

21 Hägernäs Strand Täby 100 Egen regi 20 600               300 Nej Planbesked Planbesked Q2 2023 2025

22 Norra Djurgårdstaden Stockholm 10 Joint Venture 9 600                 130 Ja Planbesked Planbesked Q3 2023 2026

23 Eneby Torg Danderyd 100 Egen regi 13 100               150 Nej Ingen plan Översiktsplan Q3 2023 2026

24 Bälinge I Uppsala 100 Egen regi 8 500                 60 Nej Planbesked Planbesked Q4 2023 2025

25 Bäinge II Uppsala 50 Joint Venture 30 000               200 Nej Planbesked Planbesked Q4 2023 2025

26 Invernesshöjden brf 4 Danderyd 20 Aros Bostad IV 3 600                 65 Nej Antagen Laga kraft Q4 2023 2025

27 Viggby Ängar brf 4 Täby 100 Egen regi 2 400                 15 Nej Planbesked Laga kraft Q1 2024 2025

28 Pampas Ekelund Solna 100 Egen regi 45 000               550 Nej Planbesked Planbesked 2024 2027

29 Vallentuna Vallentuna 100 Egen regi 55 000               650 Nej Översiktsplan Planbesked 2024 2027

30 Edsviken Sollentuna 100 Egen regi 4 500                 50 Nej Planbesked Planbesked 2024 2027

31 Förmannen Täby 20 Aros Bostad IV 40 000               500 Nej Planbesked Planbesked 2024 2028

32 Timmerhuggaren Danderyd 100 Egen regi 27 000               375 Nej Ingen plan Översiktsplan 2024 2028

33 Årstafältet Stockholm 100 Egen regi 8 000                 90 Ja Planbesked Planbesked 2025 2028

34 Slakthusområdet III Stockholm 100 Egen regi 10 000               95 Ja Planbesked Planbesked 2025 2028

Summa 354 000            4020

Summa samtliga projekt 435 170            4906

Källa: Bolaget

Vi bedömer att bolaget kan komma att utöka antalet projekt i form av JV-struktur för att få igång fler projekt i
produktion. Vi bedömer att mixen av projektstatus gör att bolaget har en stark pipeline av projekt kommande 3-5
år. Snittpriset på de projekt som säljs i dagsläget stämmer väl överens med rådande marknadspriser i de aktuella
kommunerna.

Kommun, kvm ljus BTA

Täby, 22%

Danderyd, 17%

Solna, 14%

Vallentuna, 13%

Uppsala, 10%

Stockholm, 9%

Nacka, 4%

Sundbyberg, 4%

Huddinge, 4%

Upplands-Bro, 1%

Sollentuna, 1%

Strängnäs, 1%

Källa: Bolaget

Projektstatus, kvm ljus BTA

Antagen/Laga kraft

Planbesked

Översiktsplan

Samråd/granskning

Källa: Bolaget

Källa: Bolaget
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Projekt i Täby
Den kommun där Aros Bostad har flest projekt i portföljen är Täby kommun, norr om Stockholm.
Bostadsrättspriserna i Täby är enligt svensk mäklarstatistik ca 53 000 kr/kvm. Vi bedömer att Täby är en
attraktiv kommun för bostadsrättsutveckling då kommunen domineras av småhus och har en av de högsta
medianinkomsterna i Sverige om ca 393 000 kr per år.

Milstena Skarpäng (3)

Projektet infattar 69 st radhus i stadsdelen Skarpäng. Projektet är i dagsläget slutsålt vilket tyder på att både mikroläge
och prisbild var rätt. Inflytt pågår i etapper sedan sommaren 2021.

Viggby Ängar etapp 1-3 (5)

Projektet innefattar tre etapper om totalt ca 200 bostäder varav den första etappen om totalt ca 100 lägenheter
byggstartades i Q1'21 och såldes som ett hyresrättprojekt till den globala investeraren CBRE. Beräknad inflytt är
2023. Försäljningen möjliggör att den resterande delen av projektet kan komma igång. Vi bedömer att läget för detta
projekt är attraktivt då det finns närhet till både Roslagsbanan och goda möjligheter till bilbunden kommunikation.

Hägernässtrand (21)

Projektet innefattar ca 300 lägenheter och befinner sig i dagsläget i en planprocess med beräknad byggstart i Q2'23.
Vi bedömer att kommunikationsläget påminner om projektet i Viggby Ängar med närhet till spårbunden trafik samt
goda möjligheter till bilbunden kommunikation. Vi ser dessutom satsningar och investeringar på handelsplatser i
närområdet som positivt.

Förmannen (31)

Förmannen är ett större projekt om ca 500 lägenheter i närheten av Täby Centrum. Täby Centrum är ett av
Storstockholms största centrum och har mycket goda kommunikationsmöjligheter med närhet till Roslagsbanan
och ett väl utbyggt vägnät.
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Projekt i Täby/Vallentuna

Källa: Bolaget

Slutsats

Sammanfattningsvis ser vi positivt på bolagets projektportfölj i Täby. Vi ser positivt på att bolaget undvikit det stora
projektområdet Täbygalopp och fokuserat på områden med en hög andel boende i småhus.
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Projekt i Danderyd
Danderyd ligger norr om Stockholm och har enligt SCB Sveriges högsta medianinkomst om 420 000 kr per år.
Danderyd domineras av småhus och snittpriset för en bostadsrätt är enligt svensk mäklarstatistik 67 520 kr/KVM.

Invernesshöjden 1-4 (1,8,26)

Invernesshöjden är beläget vid Danderyds sjukhus tunnelbanestation. Projektet innefattar totalt 421 bostäder. Den
första etappen byggstartades i Q4'19 och är nu färdigställd för inflytt. Den andra etappen byggstartades i Q3'21 och
beräknas vara klar 2024. Försäljningen väntas starta under H1'22. Övriga två etapper väntas byggstartas i Q4'22 och
Q4'23 med beräknad inflytt två till tre år senare.

Eneby Torg (23)

Eneby Torg är beläget i norra delen av Danderyd på gränsen till Täby. Projektet består av ca 100 lägenheter
och är i dagsläget i planprocess. Beräknad byggstart är Q3'23. Projektet har närhet till spårbunden trafik genom
Roslagsbanan och med goda kommunikationsmöjligheter för bil.

Timmerhuggaren (32)

Timmerhuggaren är belägen på gränsen mellan Danderyd och Djursholm och beräknas bli ca 375 lägenheter.
Kommunikationsläget är mycket gott med närhet till både Roslagsbanan och tunnelbanan. Projektet är i en tidig
planfas och beräknas byggstarta 2025.

Projekt i Danderyd/Sollentuna

Källa: Bolaget
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Projekt i Solna
Solna ligger strax norr om Stockholm. Kommunen har en snittinkomst om ca 360 000 kr per år. Snittpriserna
på bostadsrätter uppgår till ca 66 000 kr/kvm. Kommunen har mycket goda kommunikationsmöjligheter via både
pendeltåg och tunnelbana. Kommunikationsläget för bilbunden trafik är dock utmanande.

Femöringen Järvakrog (15)

Projektet utgör den andra etappen i ett redan färdigtställt projekt. Det tidigare projektet vid namn Link sålde slut
med god efterfrågan och färdigställdes under 2021. Det tidigare projektet innefattade 94 lägenheter och nuvarande
etapp utgörs av 190 lägenheter. Detaljplan finns på plats och projektet väntas starta i Q3'22.

Pampas Ekelund (28)

Projektet omfattar ca 500 lägenheter i närheten av Pampas Marina beläget strax norr om Kungsholmen. Projektet
har en god tillgänglighet med närhet till tunnelbana och pendeltåg. Projektet förvärvades av HSB som har ett annat
större projekt i närheten. Projektet inväntar planbesked och väntas byggstarta under 2024.

Projekt i Solna

Källa: Bolaget
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Projekt i Uppsala

Uppsala är Sveriges fjärde största stad med ca 177 000 invånare. Snittinkomsten är ca 304 000 kr per år och
bostadsrättspriserna uppgick till ca 45 000 kr/kvm.
Rickomberga (17)

Projektet omfattar ca 25 småhus i området Rickomberga/Luthagen. Projektet ligger i ett område med både
bostadsrätter och småhus.

Bällinge I och II (24,25)

Bällinge ligger ca 1 mil norr om Uppsala. Läget har goda kommunikationsmöjligheter till centrala Uppsala. Projektet
omfattar ca 260 st småhus. I dagsläget bedrivs detaljplan och beräknad byggstart är Q3'23.

Övriga Projekt

O2 Orminge (Nacka) (2,6)

O2 projektet består av två etapper och är beläget i Nacka väster om Stockholm. Nacka har en snittinkomst om ca
378 000 kr per år. Snittpriset på bostadsrätter är ca 59 000 kr/kvm. Samtliga bostadsrätter är sålda och projektet
väntas vara helt färdigställt i början av 2023. Den sista etappen i projektet om 105 lägenheter såldes som hyresrätter
till en europeisk fastighetsfond. Vi bedömer att byggnationen går enligt plan.

Ektorpsbacken (Nacka) (9)

Projektet är beläget i Nacka väster om Stockholm. Projektet har goda kommunikationsmöjligheter då det ligger nära
den motorvägsbuss som trafikerar sträckan Slussen och Nacka. Även kommunikationsmöjligheter med bil är relativt
goda. Projektet har byggstartat och beräknas vara klart 2023. I dagsläget är 23 av 52 lägenheter sålda. Vi bedömer
att projektet går enligt plan.

T1 och T2 Fabriksparken (Sundbyberg) (7,13)

Projekten är belägna i Sundbyberg nordväst om Stockholm. Medianinkomsten i Sundbyberg uppgår till 349 000 kr
per år. Snittpriserna på bostadsrätter uppgår till 64 757 kr/kvm. Läget har bra kommunikationsmöjligheter med
närhet till både tunnelbana, pendeltåg och tvärbana. Vi bedömer även att kommunikationsläget är bra för bilburen
trafik. I dagsläget är båda etapperna byggstartade med beräknad inflytt 2022-2024. Sammanlagt innefattar projektet
ca 190 lägenheter varav ca 30 st fortfarande är till salu.
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Ordonansen V (Stockholm) (4)

Projektet är beläget på Gärdet och omfattar 116 lägenheter. I dagsläget sker de sista tillträderna och hela projektet
är slutsålt.

Ängsbotten (Stockholm) (27)

Projektet är beläget i Norra Djurgårdsstaden, Stockholm. Projektet omfattar ca 150 lägenheter och
detaljplanensprocessen är igång. Beräknad byggstart är Q3'23. Projektet bedrivs i en JV-struktur med Revcap. Aros
Bostad äger 10%.

Årstafältet (Stockholm) (33)

Projektet är beläget söder om Södermalm, i Stockholms kommun. I dagsläget pågår planarbete och byggstart är
väntat 2025. Projektet innefattar ca 100 lägenheter. Kommunikationsmöjligheterna är mycket goda med närhet till
både tunnelbana och pendeltåg.

Slakthusområdet (Stockholm) (34)

Projektet är beläget söder om Södermalm och är en del av det större stadsbyggnadsprojektet i Slakthusområdet.
Detaljplanearbete pågår och byggstart är beräknad till 2025. Projektet väntas bli ca 100 lägenheter.

Tallbacken (Huddinge) (20)

Projektet ligger i Huddinge söder om Stockholm. Huddinge har en snittinkomst om 322 000 kr per år och
bostadsrättspriserna ligger i snitt på 45 000 kr/kvm. Projektet har närhet till både tunnelbana och pendeltåg och
består av 40 småhus och 120 bostadsrätter. Beräknad byggstart är Q2'22.

Slotsparken Bro (Upplands-Bro) (21)

Projektet är beläget i Upplands-Bro, nordväst om Stockholm. Upplands-Bro har en snitt inkomst på 318 000 kr per
år och det genomsnittliga priset per kvadratmeter i kommunen är 32 000 kr/kvm. Projektet utgörs av ca 40 småhus.
Detaljplan har vunnit laga kraft och beräknad byggstart är Q1'22. Vi bedömer kommunikationsläget som relativt bra.

Edsviken (Sollentuna) (30)

Sollentuna ligger strax norr om Stockholm. Snittinkomsten i kommunen är ca 362 000 kr per år och snittpriset
på bostadsrätter är 45 200 kr/kvm. Projektet består av ca 50 st småhus och är beläget i den del av Sollentuna som
domineras av småhus. I dagsläget finns en kommersiell fastighet på platsen och detaljplan drivs med beräknad
byggstart 2024. Projektet ligger med närhet till pendeltåg.

Vallentuna (Vallentuna) (29)

Vallentuna ligger norr om Täby. Snittinkomsten är ca 358 000 kr per år och snittpriset på bostadsrätter är ca 35
000 kr/kvm. Projektet innefattar ca 650 lägenheter i blandad bebyggelse. I dagsläget bedriver Aros Bostad detaljplan
och beräknad byggstart är 2024.
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Projekt Stockholm med omnejd

Källa: Bolaget
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Analys legalstruktur och planskede

Projektstatus, kvm ljus BTA

Antagen/Laga kraft

Planbesked

Översiktsplan

Samråd/granskning

Källa: Bolaget

Legal status, kvm ljus BTA

Egen regi, 55%

Aros Bostad IV, 26%

Joint Venture, 15%

Aros Bostad III, 4%

Källa: Bolaget

I dagsläget kommer Aros Bostad att utveckla många av sina kommande projekt i egen regi. Fonderna kommer på
sikt att slussas ut som finansieringsform. Detta kommer leda till en kraftig tillväxt i resultat från bolaget. Vi ser det
dock som troligt att en del av de befintliga projekten kommer att utvecklas i JV-format, detta av två anledningar:

• JV ger möjlighet att byggstarta vid en lägre försäljningsgrad: Vi har observerat att det i dagsläget kan vara
svårt att sälja projekt på ritning då osäkerheten i marknaden har ökat något. Vi har dock noterat att de flesta
projekt blir slutsålda ca 6-9 månader innan inflytt.

• JV sänker den finansiella risken: Vi bedömer att Aros Bostad kommer kunna leverera en stark vinst givet de
låga ingångsvärden man har i sin byggrättsportfölj.

Aros Bostad bedriver planarbete i ca 62% av sina projekt. Vi bedömer det som en styrka då värdeutvecklingen i ett
fastighetsprojekt sker i detta skede. Vi ser även att det innebär en flexibilitet för Aros Bostad då de kan välja att
driva sina projekt mot hyresrättmarknaden. Under de senaste åren har det funnits en stor institutionell efterfrågan
på hyresrättprojekt vilket med goda projektmarginaler för Aros Bostad som följd. Vi bedömer att den institutionella
efterfrågan, under vår prognosperiod, förblir stark. Detta baserar vi på att den reglerade hyresmarknaden medför
att svenska hyresfastigheter är en attraktiv tillgång i finansiellt osäkra tider, då hyran justeras med inflationen och
kassaflödena är relativt säkra.

Ytterligare en intressant aspekt i Aros Bostads byggrättsportfölj är att man utvecklar en relativt stor del småhus.
Vi ser positivt på detta då denna typ av boende är efterfrågad i Stockholmsregionen och det byggs betydligt färre
småhus än t.ex. lägenheter. Vidare är dessa projekt ofta lättare att färdigställa och säljas då etapperna blir mindre
och tiden mellan byggstart och inflytt är betydligt kortare.

Sammanfattningsvis ser vi Aros Bostads byggrättsprotfölj som mycket attraktiv då låga ingångsvärden är en följd
av att man undvikit att köpa vid kommunala markanvisningar. Vi ser positivt på att man har valt projekt utan klar
detaljplan då den största värdeökningen på byggrätter sker vid detaljplanearbetet. Vidare medför detta en flexibilitet
då både hyresrätter och bostadsrätter kan byggas. Vi bedömer det som troligt att bolaget kommer att säja delar av
nuvarande projektportfölj som hyresrätter eller utvecklas i JV-struktur. Vi ser att investeringbehovet kommer vara
relativt lågt kommande år då nuvarande portfölj räcker för att nå produktionsmålen.

Förvärv från ALM Equity

I samband med bolagets kapitalmarknadsdag presenterade bolaget att man ingått en avsiktsförklaring om att
förvärva 1 600 byggrätter av det noterade bolaget ALM Equity. Portföljen utgörs av 1 600 byggrätter med en
fördelning av 50/50 flerbostadshus och småhus. Due diligence processen väntas pågå under Q2'22 och planerat
tillträde är Q3'22. I samband med förvärvet kommer delar av personalen på ALM Equity att följa med projekten.
Transaktionen betalas med 100% aktier. Vi bedömer att transaktionsvärdet är mellan 1 300 - 1 600 mkr. Vi bygger våra
kalkyler på att Aros Bostad betalar ett värde något under vad marknadsvärdet är i den nuvarande byggrättsportföljen
och att snittenheten är 70 kvm.
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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. Detta varierar dock i olika delar
av landet och i Stockholmsområdet är bostadsrätterna den största kategorin.

Bostadsmarknaden Stockholms län

I Stockholms län finns det drygt 1,1 miljoner bostäder fördelat på ca 2,4 miljoner invånare, vilket innebär att det
i genomsnitt bor 2,1 personer per bostad. Beståndet är fördelat i 37% bostadsrätter, 31% hyresrätter och en knapp
tredjedel 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 flerbostadshus efter antal rum år 2021, så domineras dessa av lägenheter
om 2–3 rum och kök. Dessa står för 66% av det totala beståndet. Knappt 40% av hushållen är enpersonshushåll, vilket
kan jämföras med andelen enrumslägenheter i flerbostadshus som uppgår till 17%. Vidare står andelen lägenheter
med 1–2 rum i flerbostadshus för 52% av beståndet, och kan jämföras med att antalet hushåll om 1–2 personer uppgår
till ca 68%. Ser vi vidare på fördelningen mellan småhus och flerbostadshus så domineras dessa av flerbostadshus.
Med hänsyn tagen till Stockholms demografi så kan vi se att en stor andel av Stockholms invånare är i åldern runt
30-34 år, vilket torde peka åt att dessa kommer söka sig till större bostäder alternativt småhus framöver.

Antal hushåll i Stockholms län efter hushållsstorlek

Källa: SCB

Antal hushåll efter lägenhetstyp i flerbostadshus -
Stockholms län 2021

Källa: SCB
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Andel hushåll efter hushållstyp - 2021

Källa: SCB

Folkmängd per ålder och kön - Stockholms län mars
2022

Källa: SCB

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 Covid-19,
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

En intressant aspekt som kan noteras i graferna ovan är att stigande marknadsräntor har historiskt inte resulterat i
ett boprisfall. Bopriserna har snarare vuxit i lägre takt eller varit kvar på en stabil nivå. Kraftiga prisnedgångar kan
snarare kopplas till chocker i ekonomin likt Covid-19 eller kraftigt ökad finansiell osäkerhet.
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Drivkrafter

Som tidigare konstaterat har lågräntemiljön, i kombination med obalans i utbud och efterfrågan, varit den
primära drivkraften till prisutvecklingen på bostadsrättsmarknaden. Den låga räntan här även bidragit till att
bostadsutvecklare har kunna upprätthålla produktionstakten, om än i en för långsam takt, givet efterfrågan och
priset på kapital. Enligt Riksbankens prognoser förväntas räntan att stiga något de kommande åren vilket kommer få
en viss effekt på boprisutvecklingen. Vi bedömer att Aros Bostad, givet de låga ingångsvärdena i sin byggrättsportfölj,
kommer att kunna parera eventuella prisnedgångar.

Reporäntan - prognos

Källa: RIksbanken

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

Befolkningsutveckling Stockholms län

Källa: SCB

Erik Penser Bank 21 Aros Bostad – 01 Juni 2022



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

Färdigställda bostäder och årligt behov

Källa: SCB, RUFS 2050

Färdigställda bostäder i nybyggda hus

Källa: SCB

Påbörjade bostäder i nybyggda hus

Källa: SCB
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Analys av småhusmarkanden

I analysen ovan har vi fokuserat på bostäder i flerfamiljshus. En stor del av Aros Bostad portfölj är dock småhus. Vi
bedömer att efterfrågan på småhus är stark i Stockholms län. Vi baserar det på att vi ser en stor ålderskohort i åldern
30-39 år. Dessa tenderar att vara i en fas då familj bildas och efterfrågar därför småhus i större utsträckning. Vi ser
dessutom att de småhusprojekt som Aros Bostad har i sin pipeline finns på orter med en strukturellt hög efterfrågan.

Fakta småhusmarknaden

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

I nedanstående diagram illustrerar vi den finansiella utvecklingen från 2019 och framåt. Anledningen till den
begränsade historiken är att bolaget från 2019 bytte redovisningsprincip, från att tidigare tillämpat successiv
vinstavräkning (även kallad segmentsredovisning) till färdigställandemetoden (IFRS). Vi har utgått ifrån IFRS i våra
estimat. Notera även att historiska finanser redovisar Aros Bostads nettoresultat per projekt som intäkt, medan man
per Q1 2022 bytt princip och hädanefter kommer redovisa bruttoresultat per projekt. Enligt bolaget är anledningen
till skiftet att man vill underlätta för investerare att jämföra bolagets utveckling med jämförbara bolag på börsen. I
vår prognos utgår vi ifrån IFRS samt bruttoresultat på Aros Bostads andel i samtliga projekt. Detta förklarar en stor
del av den kraftiga omsättningstillväxten på innevarande års estimat.

Historiska intäkter och resultat

Källa: Bolaget
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Historisk utveckling byggrätter, produktionstakt och målsättning

Historiskt kan vi se att antalet byggrätter har utvecklats positivt i Aros Bostad. Till de ca 4 900 byggrätter som finns
i portföljen per mars 2022 kan ytterligare 1 600 byggrätter adderas givet att affären med ALM Equity går i lås. Detta
skulle innebära att bolaget har en byggrättsportfölj om ca 6 500 byggrätter.

År 2018 hade bolaget som målsättning att uppnå följande mål:
• Normaliserad årlig produktionstakt om 800 – 1 000 bostäder
• Utökad positionering avseende geografi och produkt
• Projektmarginalen ska över tid uppgå till 15-20%
• Soliditet ska långsiktigt överstiga 30%

Affärsplanen var satt till utgången av 2023 men då bolaget uppnådde målsättning på samtliga punkter redan
2021, presenterades en ny affärsplan i samband med bolaget kapitalmarknadsdag maj 2022. Normaliserad årlig
produktionstakt vid utgången av 2021 uppgick till 886 enheter, projektmarginalen har sedan 2016 uppgått till i snitt
30% och soliditeten har klart överstigit 30%. I nedanstående diagram illustreras några av målen och utfallen.

Historisk utveckling byggrättsportfölj

Källa: Bolaget

Historisk utveckling och målsättning

Källa: Bolaget

Soliditet

Källa: Bolaget

Produktionsstartade bostäder

Källa: Bolaget
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Slutsats

Att bolaget har levererat på samtliga punkter i sin tidigare uppsatta målsättning ser vi som ett styrkebesked. Vår
bedömning är att detta signalerar att det finns goda möjligheter för bolaget att fortsatt exekvera sin affärsplan och
leverera aktieägarvärde. Bolaget har de senaste åren jobbat aktivt med att utveckla byggrättsportföljen som förväntas
att växa ytterligare, givet att affären med ALM Equity går i lås. Att bolaget har en hög andel sålda bostäder i pågående
produktion skyddar nedsidan.
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Estimat
Våra estimat bygger på bolagets senast rapporterade byggrättsportfölj som per den sista mars 2022 uppgick till
ca 4 900 enheter (435 170 ljus BTA). I nedanstående diagram illustreras när dessa enheter förväntas färdigställas.
Projekten har en god spridning och sträcker sig hela vägen fram till 2028. Vår tolkning är att tillskottet med 1 600
byggrätter från ALM Equity kommer komplettera den nuvarande portföljen till en än bättre och jämnare spridning,
vilket underbyggs av att bolaget har ett tydlig målsättning gällande produktionstakt. Notera att vi i våra estimat har
utgått ifrån färdigställandemetoden.

Prognos - färdigställda enheter per år

Källa: Bolaget, EPB

Fördelning byggrättsportfölj

Vi har i våra estimat utgått ifrån följande antaganden:
• Marknadsmässigt pris per kvadratmeter per område
• Varje fastighet prissätts utifrån genomsnittlig storlek (BOA/kvm)
• Antagit en skuldsättning om 10 000 och 15 000 kr per kvm per småhus respektive flerbostadshus
• Projektmarginal om 20 %, vilket ligger i linje med bolagets mål, vilket inkluderar samtliga kostnader per

projekt (räntekostnader etc.)
• För flerbostadshus har vi antagit att konverteringen från BTA till BOA sker till en procentsats om 75%,

småhus 90%

Vidare har vi antagit att enheterna säljs i BRF-form, även om vissa kommer säljas som hyresrätter. Nedanstående
diagram inkluderar enbart omsättning och projektmarginal som utgörs av Aros Bostads ägarandel, dvs oavsett
om vissa projekt är inom ramen för fond- respektive JV-struktur illustrerar tabellen Aros Bostads ägarandel
av omsättning och marginal. Notera även att omsättningen motsvarar enbart försäljningspriset av projekt.
Förvaltningsarvodet är inkluderat i dessa siffror.

Prognos

Nedan följer en känslighetstabell som visar hur Aros Bostads byggrättsportfölj och dess vinst kan komma att påverkas
givet att priset per kvadratmeter (vid försäljning), alternativt byggkostnader stiger. Pris/kvm 100% innebär vårt
nuvarande genomsnittliga marknadspris per kvadratmeter på den rådande portföljen. 100% i den gråa rutan innebär
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den vinstmarginal byggrättsportföljen förväntas generera i skrivande stund. För att ta ett exempel, om priset per
kvadratmeter skulle öka med 10% från nuvarande nivå, samtidigt som man bibehåller 20% i projektmarginal, ökar
vårt värde per aktie med ca 8%.

Känslighetsanalys

Källa: EPB

Slutsats

Vi ser positivt på att bolaget har en tydlig strategi och målbild om hur bolaget ska utvecklas och generera värde
åt sina aktieägare. Att man dessutom, två år tidigare än planerat, uppnått sina tidigare uppsatta mål understryker
ledningens förmåga att exekvera och fortsätta att skapa aktieägarvärde.
Trots att vi den senaste tiden sett en ökad osäkerhet i bostadsmarknaden, med högre kostnader på insatsvaror och
högre räntor, bedömer vi att det finns ett flertal faktorer som pekar på att bolaget har goda förutsättningar att
hantera detta. Några av argumenten inkluderar:

• Bolaget är väl kapitaliserat med en relativt stor kassa (133 mkr i Q1'22)
• Bolaget har historiskt skrivit fastprisavtal med entreprenadbolag vilket gör att bostäderna i pågående

produktion indikerar att kostnaderna bör vara skyddade
• Nästan 80% av andelen bostäder i pågående produktion är redan sålda

Då man i dagsläget redan befinner sig över sitt tidigare produktionsmål, bedömer vi att bolaget kan vara försiktiga
med byggstarter i närtid och på så sätt vänta tills både bostadspriser och entreprenadpriser har stabiliserats. Detta
är möjligt givet en hög, pågående produktion och försäljningsgrad, som nämnt ovan.
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Värdering

Vi har valt att göra en peervärdering för att värdera Aros Bostad. De peers vi använt för att göra värderingen är:

JM: JM är den ledande bostadsutvecklaren på stockholmsbörsen. Bolaget är en marknadsledande aktör på
stockholmbörsen. Bolaget har en byggrättsportfölj som hade ett marknadsvärde om ca 15,4 mdkr vid årsskiftet 21/22.

Besqab: Besqab är en stockholmsfokuserad bostadsutvecklare som har ca 4150 byggrätter i portföljen. Bolaget
utvecklar även fastigheter för egen förvaltning och har som målsättning att ha ett driftsnetto om 100 mkr 2023.

ALM Equity: ALM är en bostads/bolagsutvecklare på Stockholmsbörsen. Bolaget kommer om transaktionen med
Aros Bostad bli mer av ett investmentbolag.

Bonava: Den näst största bostadsutvecklaren på stockholmsbörsen. Vi bedömer att Bonava inte är ett relevant
jämförelseobjekt då de har en stor del av intjäningen från utlandet.

Historisk utveckling P/B jämförbara bolag

Källa: Factset

Den multipel vi har valt att använda för vår värdering är Pris/bokfört eget kapital. Vi anser att denna multipel är
mest lämpad för att värdera bostadsutvecklare. I värdering har vi beräknat ett nuvärde på samtliga vinster i Aros
Bostad projektportfölj. Dessa har vi sedan diskonterat med en WACC om 9%. Vi bedömer att 9% reflekterar den
vägda kapitalkostnaden om man tar hänsyn till bolagets preferensaktie. Preferensaktien har i dagsläget en utdelning
om ca 7,5%. Vi bedömer att kapitalkostnaden för stamaktiekapital bör vara omkring 10%. I dagsläget värderas Aros
Bostad till P/B 1,0x.

Vi bedömer att en P/B om 1,3x är en rimlig värdering givet det osäkra marknadsläget och att Aros Bostad är ett mindre
bolag än exempelvis JM. Vi bedömer dock att Aros Bostad och Besqab ska handla i paritet givet liknande storlek
och strategi. Sammanfattningsvis ser vi ett motiverat värde om 78-80 kr i Aros Bostad vilket ger en kurspotential
om ca 30%.
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Känslighetstabell

Källa: EPB

Värdering och diskontering av framtida vinster

Vi ser ytterligare uppsida i vår värdering givet den byggrättsportfölj som bolaget kan komma att förvärva av ALM
Equity. Vidare anser vi att de egna förvaltningsfastigheterna kan bidra med en uppsida till vårt motiverade värde.
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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 finansiella marknaderna, tillväxt, sysselsättningsutveckling,
produktionstakt för nya bostäder och lokaler, förändringar i infrastruktur, befolkningstillväxt, inflation och
räntenivåer. Om privatkunder, förvaltningsbolag och investerares vilja och möjlighet att förvärva bostäder påverkas
så får det en direkt effekt på Aros Bostads verksamhet.

Finansiella risker

Aros Bostads möjlighet att uppfylla sina finansiella åtaganden är beroende av ett antal faktorer såsom bolagets
finansiella och operationella utveckling. Det finns en risk att det inte går att erhålla finansiering till fördelaktiga
villkor för att kunna genomföra nya affärer.

Risker kopplade till projektutveckling

Risk att nödvändiga tillstånd och myndighetsbeslut ej erhålls för projekt i rimlig tid. Risken kopplas främst till
detaljplane- och bygglovsprocessen där handläggningstider och processer hos kommuner och myndigheter kan
försena projekt väsentligt.

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 finansiering,
priset på lånat kapital och utlösa kreditklausuler som innebär ökade finansieringskostnader.

Risker relaterade till projektgenomförande

Omfattande materialflöden vid tillverkning och byggnation leder till miljöpåverkan såväl som att det medför en risk
för kostnadsökningar relaterade till ett lägre utbud och osäkerhet till marknaden (exempelvis cement och trävaror).
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Ägarbild Aros Bostad

Den största ägaren i Aros Bostad AB är nordiska fastighetsutvecklaren Vencom Residential AB, som kontrollerar
17,16% av kapitalet och 19,25% av rösterna. Därefter följer Rutger Arnhult med 15,52% av kapitalet och 13,71% av
rösterna. Den tredje största ägaren med 14,47% kapital och 16,07% röster är en av grundarna till bolaget, Samir
Taha. Följt av Första AP-fonden som representerar 12,44% kapital och 14,05% röster, samt Per Rutegård med 11,07%
ägande sett till kapital och 12,41% röster.

Bolagsfakta

Källa: Holdings
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Styrelse och ledning

Styrelse

Nuvarande styrelse i Aros Bostad består av 1+7 ordinarie styrelseledamöter vilka presenteras nedan.

Johan A. Gustavsson, styrelseordförande
Grundare, styrelseordförande och ledamot sedan 2006. Andra sysselsättningar innefattar styrelseordförande i
Vencom Aktiebolag, Vencom Property Partners, Vencom Residential AB, HopLun International Ltd med fler.

Per Rutegård, styrelseledamot
Grundare och styrelseledamot sedan 2006. Övriga styrelseuppdrag omfattar bland annat styrelseordförande i Profi
Partner AB, PRP Management AB, Vidden Bostad AB, Foxco Fastighetsutveckling AB, Scaensei Thee Kompani AB.

Samir Taha, styrelseledamot
Grundare och styrelseledamot sedan 2006. Övriga uppdrag inkluderar styrelseordförande i Kalifen AB, Awardit
AB och E-Miren AB. Samir Taha är även styrelseledamot i bland annat Confidence International Aktiebolag och
House of Friends AB.

Göran Cöster, styrelseledamot
Styrelseledamot sedan 2016. Övriga styrelseuppdrag innefattar styrelseledamot i Brunswick Real Estate Capital
Advisory AB.

Ylva Lageson, styrelseledamot
Styrelseledamot sedan 2018. Övriga pågående uppdrag omfattar extern VD i Nobelhuset AB, styrelseuppleant i
Peter Lageson Management AB samt Head of Operational Development and IT på NCCAB.

Jörgen Lundgren, styrelseledamot
Styrelseledamot sedan 2019. Övriga uppdrag inkluderar VD i Annehem Fastigheter AB och ordförande i Hedern
Fastigheter AB.

Hanna Bilir, styrelseledamot
Styrelseledamot sedan 2021. Andra sysselsättningar innefattar styrelseordförande i Toddlr AB och styrelseledamot
i Nordic LEVEL Group AB samt delägare i Brunswick AB.

Teresa Isele, styrelseledamot
Styrelseledamot sedan 2021. Övriga pågående uppdrag omfattar VD för SwedSec Licensiering AB.
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Koncernledning

Aros Bostads koncernledning består av:

Magnus Andersson
VD sedan 2017. Andra sysselsättningar inkluderar styrelseledamot i Svensk Husproduktion AB och
styrelseledamot och VD i Sonama Holding AB.

Ken Wendelin
CFO och vice VD sedan 2016. Övriga pågående uppdrag innefattar styrelseordförande och VD i Ifing AB.

Henrik Sundén
Chef Projektgenomförande sedan 2018. Övriga styrelseuppdrag omfattar syrelseuppleant i Bemair AB.

Anna Åkerlund
Kommunikations- och IR-chef sedan 2018. Övriga uppdrag inkluderar bland annat Ägare/VD i Anna Åkerlund AB
och styrelseordförande i Lövsta Gårds Ridklubb.

Louise Saxholm
Försäljnings- och Marknadschef sedan 2020. Inga andra pågående uppdrag.

Fredrik Hjortzén
Projektutvecklingschef sedan 2020. Inga andra pågående uppdrag.
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ESG-analys

Aros Bostad är verksamma bostadsutvecklare och har därmed ett omfattande ansvar vad gäller sin påverkan på
omgivningen. För att säkerställa ett hållbarhetsenligt arbetssätt har bolaget integrerat hållbarhetsaspekter i sina
affärsprocesser.

Environment

Aros Bostad är verksamma inom bygg- och anläggningssektorn, vilken idag representerar cirka 20% av Sveriges
klimatpåverkan. Detta innebär att hållbara tillvägagångssätt är kritiska att såväl integrera som kontinuerligt
utveckla. Bygg- och anläggningssektors färdplan för en klimatneutral, konkurrenskraftig och lönsam verksamhet
senast 2045 är i fokus för Aros Bostad. Detta långsiktiga mål syftar till ett netto om noll koldioxidutsläpp. Bolaget
lyfter vikten av att röra sig mot en cirkulär ekonomi, som behöver genomsyra varje värdeled. Genom utveckling av
arbetssätt och kravställningar kan resursanvändningen effektiviseras och på så vis omhändertas eventuella risker
och förbättringsmöjligheter för framtida bostadsprojekt.

Social

Bolaget belyser även den sociala hållbarheten att vara av hög prioritet i arbetet. Detta resulterar bland
annat i noga materialval, exempelvis vikten av giftfria material, vid konstruktion och inredning. För såväl
arbetsplatsens som för slutkonsumentens trygghet så säkerställs Aros Bostads projekt genom användning av
Byggvarubedömningen, ett digitalt verktyg för dokumentation av material. För att ytterligare garantera att
bostäderna är både miljö- och socialt hållbara är alla projekt som produktionsstartas Svanen-certifierade. Detta
bidrar till en bättre arbetsmiljö, men även en högre grad av säkerhet för slutkonsumenten. Aros Bostad har även
ett uttalat mål om friska och nöjda medarbetare, samt värnar om jämställdhet och mångfald.

Governance

Bolaget arbetar för en god affärsetik och mot korruption genom systematiskt införande av kravställningar och
kvalitetskontroller av leverantörskedjan. Genom Aros Bostads uppförandekod förtydligas de förväntningar som
ställs på intressenter och partners. Då de främsta hållbarhetsriskerna identifierats bland leverantörer inom
byggsektorn har bolaget valt att fokusera på arbetsmiljörisker, utsläppsrisker, affärsetiska risker samt risker
kopplat till materialval.
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Appendix
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Resultaträkning

Balansräkning

Källa: EPB
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Kassaflödesanalys

Källa: EPB

Aros Bostad – 01 Juni 2022 38 Erik Penser Bank



Tillväxt och marginaler

Lönsamhet

Finansiell ställning

Aktiedata

Källa: EPB
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Värdering

Kvartalsdata

Källa: EPB
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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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