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Alm Equity
Strukturaffär med Corem klar och fler strukturaffärer att vänta

 
Kommande händelser

 
Q3'22 rapport 2022-11-17

 
Bolagsfakta (mkr)

 
Antal aktier 11m

Börsvärde 7,335

Nettoskuld 4,711

EV 12,045

Free float 59%

Daglig handelsvolym, snitt 1(k)

 
Prognos (kr)

 
21 22e 23e 24e

 
Omsättning, mkr 2,096 6,412 3,288 5,451

Tillväxt 19% 206% (49)% 66%

EBITDA, mkr 3,362 1,666 455 400

EBIT, mkr 3,315 1,538 390 291

EPS, justerad 319.8 152.3 12.3 6.8

EPS tillväxt 1,334% (52)% (92)% (45)%

EK/aktie 558.7 689.5 687.3 679.6

Utdelning/aktie 0.0 0.0 0.0 0.0

EBIT-marginal 158.2% 24.0% 11.8% 5.3%

ROE (%) 125.1% 27.8% (0.4)% (1.5)%

ROCE 41.2% 13.6% 3.0% 2.1%

EV/Sales 5.7x 1.9x 3.7x 2.2x

EV/EBITDA 3.6x 7.2x 26.5x 30.1x

EV/EBIT 3.6x 7.8x 30.9x 41.4x

P/E, justerad 2.2x 4.5x 55.9x 101.6x

P/EK 1.2x 1.0x 1.0x 1.0x

Direktavkastning 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

Nettosk./EBITDA 0.9g 2.2g 10.0g 13.1g

 
Värde och risk

 
Motiverat värde 1,070.0 - 1,090.0
  
Aktiekurs SEK690.0

Risknivå Medium

 
Kursutveckling 12 mån
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Affär med Corem slutförd

Omsättningen i Q2'22 uppgick till 4,4 mdkr. Den höga omsättningen är en följd att bolaget frånträtt 11000
byggrätter till det nybildade bolaget Klövern som ägs tillsammans med Corem. Rörelseresultatet uppgick till
1,3 mdkr. Givet det osäkra läget på fastighetsmarknaden gjordes en justering av Klövernaffären om -345 mkr
och en intern reservering om 500 mkr baserat på den ökade volatiliteten på fastighetsmarknaden.

Justering av estimat för att reflektera Klövern affären

Omsättningen i Q2 går att härleda till att Klövern affären nu är slutförd. För att reflektera detta höjer vi våra
estimat på innevarande år med 4,4 mdkr. Dessa intäkter är dock intäkter som vi räknat in som färdigställda
projekt under perioden 2023-2025 vilket gör att vi sänker estimaten för 2023 med 1 mdkr och 1,5 mdkr för
2024. (Se sid 3) Resterande projekt ligger efter vår prognosperiod.

Bibehåller motiverat värde

Vi bibehåller vårt motiverade värde om 1 070-1 090 kr. Detta ska ställas emot bolagets justerade
substansvärde om 958 kr. Vi bedömer att ALM rör sig emot att bli ett bolag av investmentbolagskaraktär
snarare än en fastighetsutvecklare/fastighetsbolag vilket motiverar en värdering i paritet eller strax över
NAV. Premium mot NAV motiverar vi med ett historiskt högt värdeskapande.
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Sammanfattning
Strukturaffär med Corem klar och fler strukturaffärer att vänta

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 relativ
låg räntemiljö samt befolkningstillväxt är vår bedömning att efterfrågan på bostäder i Stockholmsregionen
framöver kommer fortsatt vara god.

Stor byggrättsportfölj

ALM Equitys kvarvarande byggrättsprortfölj efter affären med Corem och den potentiella affären med Aros
Bostad uppgår till ca 5 000 enheter. Vi bedömer att dessa kan addera ca 10 mdkr i omsättning under perioden
2023-2026.

Partneravtal med Corem och affär med Aros Bostad 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. Under Q4'21 meddelade bolaget att man 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 ser man goda
möjligheter att synliggöra närmare 2 mdkr kronor vid färdigutvecklandet. i dagsläget har affären ökat ALMs
egna kapital med ca 1 800 mdkr. Justerat för den reservering som körs ökar det egna kapitalet med ca 1,3
mdkr i kvartalet. Målet tillsammans med Corem är att börsnotera bolaget för att skapa en bra kapitalstruktur
och ge det förutsättningar att expandera ytterligare. Vidare anser vi att den potentiella transaktionen med
Aros Bostad där ALM kommer att bli en storägare i bolaget kommer synliggöra värden då bolaget byter en
illikvid tillgång i form av byggrätter till en mer likvid i form av noterade aktier.

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 givet att bolaget lyckas utveckla och exekvera på de 2 mdkr i övervärden som bolaget kommunicerar att
man kommer kunna synliggöra i samband med samarbetet med Corem/Klövern.

Alm Equity – 25 Augusti 2022 2 Erik Penser Bank



Estimatförändring
Baserat på att bolagets Klövern-transaktionen nu är färdig höjer vi våra estimat för innevarande år för att reflektera
detta. Höjningen blir ca 4,4 mdkr. 2023 och 2024 räknade vi med försäljning exklusive leverans till Nyttobostäder
om ca 3 mdkr under 2023 och 3,9 mdkr 2024. Vi bedömer att delar av dessa projekt nu kommer att ingå i Klövern.
För att inte dubbelräkna intäkter sänker vi således våra intäktsestimat för 2023 med 1 mdkr och 1,5 mdkr.

Då bolaget inte har slutfört transaktionen med Aros Bostad i Q2 avvaktar vi med att justera för denna.

Efter de båda affärerna kommer ALM equity att ha ca 5 000 bostadsbyggrätter som kommer leverera en omsättning
om ca 10 mdkr fram till år 2026. Skulle den historiska projektmarginalen hålla skulle det innebära ett resultat om
ca 1,8 mdkr. Vi bedömer det som sannolikt att bolaget även framöver kommer att leta efter partners i utveckling
givet de investeringsvolymer som krävs för att utveckla 5 000 byggrätter.

Estimat förändringar i detalj

Källa: EPB

Källa: EPB
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Värdering
Då ALM rör sig emot ett investmentbolag snarare än en projektutvecklare anser vi att bolagets substansvärde är
den bästa referenspunkten för en värdering. Vi bibehåller därför vårt motiverade värde om 1 070-1 090 kr. Denna
värdering är densamma som vår SOTP-analys som tidigare värderade innehaven var för sig. Vi kommer att återkomma
med en uppdaterad substansvärdering när Aros Bostads-affären är slutförd.

X-axel NAV, Y-axel premie

1077,75 850 900 958 1000 1050

0,875 743,8 787,5 838,3 875,0 918,8

1 850,0 900,0 958,0 1000,0 1050,0

1,125 956,3 1012,5 1077,8 1125,0 1181,3

1,25 1062,5 1125,0 1197,5 1250,0 1312,5

1,5 1275,0 1350,0 1437,0 1500,0 1575,0

Källa: EPB

DCF/Nuvärdesberäkning
Nedan följer en nuvärdesberäkning av ALMs projektportfölj. Nuvärdet är beräknat oberoende av om slutkunden är
Klövern eller om transaktionen ingår i det bestånd som säljs till Aros Bostad. Beräkningarna är således illustrativa för
att beskriva hur mycket värde projektportföljen kan tillföra. Utöver värdet nedan ska ALMs innehav i Nyttobostäder
adderas.

Källa: EPB
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I detta skede har vi inte tillräckligt med information gällande den exakta sammansättningen av projektportföljen. Vi
har därför inte räknat med hur bolagets balans- och resultaträkning påverkas av Aros Bostad-affären. Vi har även gjort
en uppskattning gällande hur försäljningen till Klövern kommer att påverka bolaget. Utöver detta värde tillkommer
Svenska Nyttobostäder vilket vi bedömer tillför minst 55 kr per aktie.

Resultaträkning

Källa: EPB

Balansräkning

Källa: EPB

Kassaflödesanalys
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Källa: EPB
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Nyckeltal

Källa: EPB

Källa: EPB

Källa: EPB
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Kvartalsvis data

Källa: Bolaget

Motiverat värde
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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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