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2021 
jul-sep

2021 
jan-sep

2020 
jan-dec

3 mån 9 mån 12 mån

Förvaltningsfastigheter, mkr 4 731 4 731 3 352

Hyresintäkter, mkr 69 190 96

Driftsnetto, mkr 56 153 78

Förvaltningsresultat, mkr 39 103 48

Periodens resultat, mkr 227 526 416

Resultat per aktie efter utspädning, kr 7,7 18,5 17,8

Substansvärde (NAV) per aktie efter utspädning, kr 77,3 77,3 55,5

Tillväxt i substansvärde (NAV) per aktie efter utspädning, % 14 39 97

Förvaltningsresultat per aktie efter utspädning, kr 1,3 3,6 2,0

Tillväxt i förvaltningsresultat per aktie efter utspädning, % 79 153 906

Belåningsgrad, % 50,8 50,8 53,9

Räntetäckningsgrad, ggr 4,3 4,1 4,9

Väsentliga händelser under perioden

Hyresintäkterna uppgick till 190 mkr.

Förvaltningsresultatet uppgick till 103 mkr.

Resultatet per aktie uppgick till 18,5 kronor.

Substansvärdet (NAV) per aktie ökade under perioden med 21,80 kr till 77,3 kr motsvarande 39%.

Riktad nyemission om 110 mkr har genomförts.  

Två fastigheter har sålts och frånträtts med ett underliggande fastighetsvärde om 38,5 mkr vilket motsvarar ca 
25% över bolagets senaste externa värdering.

Nio fastigheter har förvärvats och tillträtts med en total uthyrningsbar yta om ca 79 000 kvm och ett 
fastighetsvärde om 729 mkr.

Inflyttning har skett i SLPs två första nybyggnationsprojekt i Helsingborg och bolagets fjärde nybyggnadsprojekt, 
om ca 7 000 kvm, har påbörjats i Helsingborg.

Nettouthyrningen under perioden uppgick till 19,7 mkr.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Rekrytering av två erfarna medarbetare inom lager- och logistikfastigheter från Corem som ett viktigt steg inför 
SLPs planerade Stockholmsexpansion.

Väsentliga händelser

Nyckeltalsöversikt
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Affärsidé

SLP ska förvärva, förädla och förvalta 

logistikfastigheter med hållbarhet i fokus.

Övergripande mål

Generera en genomsnittlig årlig tillväxt i substansvärde 

(NAV) per aktie om lägst 15% samt en genomsnittlig årlig 

ökning av förvaltningsresultatet per aktie om minst 15%.

Övergripande strategier

För att nå de övergripande målen arbetar bolaget, med 

egen personal, utifrån fem strategiområden; förvärv, 

förädling, förvaltning, finansiering och hållbarhet.

Förvärv: Genom att förvärva fastigheter och byggrätter 

växer bolagets fastighetsbestånd. De fastigheter som 

förvärvas karaktäriseras av strategiska logistiklägen 

samt att de är förädlingsbara.

Förädling: Fastigheterna förädlas genom ny-, till- och 

ombyggnation samt optimering av fastigheternas 

driftnetto. Driftnettot optimeras genom uthyrning av 

vakanta ytor, omförhandling och förlängning av 

hyresavtal samt genom energieffektivisering.

Förvaltning: SLPs förvaltning karaktäriseras av en 

aktiv kunddialog, korta beslutsvägar och ett långsiktigt 

perspektiv.

Finansiering: Bolaget säkerställer en långsiktig 

kostnadseffektiv finansiering och optimerar relationen 

mellan eget kapital och skuld.

Hållbarhet: SLP har en hög ambition rörande 

hållbarhet och ansvarsfullt arbete utifrån miljömässiga 

och sociala aspekter. Se våra hållbarhetsmål på vår 

hemsida.

Finansiella riskbegränsningar

Hålla en räntetäckningsgrad om lägst 2,5 ggr

Hålla en långsiktig belåningsgrad om högst 60%

Hålla en soliditet om lägst 35%

Utdelningspolicy

SLP ska fortsätta att växa och därför återinvestera i 

verksamheten för att skapa ytterligare tillväxt genom 

förvärv av fastigheter och investeringar i ny,- till- och 

ombyggnation. Utdelningen kommer därför bli låg eller 

utebli under de närmaste åren.

Affärsidé, mål och strategier

SLP, Swedish Logistic Property, är ett svenskt fastighetsbolag 

inriktat mot logistikfastigheter. Bolaget grundades under 

senhösten 2018 av Erik Selin, Greg Dingizian, Peter Strand 

och Mikael Hofmann.

+39%

Tillväxt 
substansvärde 
(NAV) per aktie
(jan – sep 2021)

40,2%

Soliditet
(sep 2021)

4,1ggr

Räntetäckningsgrad
(jan – sep 2021)

50,8%

Belåningsgrad
(sep 2021)

+153%

Tillväxt förvaltnings-
resultat per aktie
(jan – sep 2021)
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Högre aktivitet ökar behovet av bra logistikfastigheter

Hög aktivitetsnivå fortsätter

Det är hög aktivitet i flera delar av näringslivet, något 

som gynnar oss alla i samhället och speciellt oss i SLP. Vi 

har en viktig roll i logistikkedjan genom att kunna erbjuda 

effektiva fastigheter i rätt läge. Vi kan konstatera att vi 

har rätt strategi för att kunna ta en stark position i en 

växande marknad. Logistiksektorn har medvind och vi 

fastighetsägare bidrar genom att utveckla nya lägen men 

även genom att förädla och klokt förvalta befintligt 

bestånd.

Förvaltningsresultat för perioden uppgick till 103 mkr, att 

jämföra med 48 mkr för helåret 2020. Nettouthyrningen 

uppgick till 19,7 mkr och periodens resultat uppgick till 

526 mkr, motsvarande ett resultat per aktie efter 

utspädning om 18,5 kronor. SLP har en stark finansiell 

ställning och vi ser goda möjligheter att öka vår 

marknadsnärvaro och aktivitet avseende transaktioner.

Pågående Covid-pandemi har haft en ytterst begränsad 

effekt på SLP. Nu ser vi att pandemin ebbar ut i Sverige 

och jag förväntar mig att kunna återgå till en mer 

förutsägbar utveckling och att kunna göra affärer med 

kortare ledtider.

Jag är stolt över mina kollegors arbete och kundfokus, det 

är grunden för SLP:s möjligheter att generera 

värdetillväxt och snabbt bli en av de större aktörerna i vår 

bransch.

Aktuella transaktioner

Under perioden har SLP tillträtt nio fastigheter genom åtta 

transaktioner, med en total yta om ca 79 000 

kvadratmeter. Vi har även tecknat ett flertal avtal med 

nya hyresgäster. Under kvartalet har bland annat avtal 

tecknats avseende 4 000 kvadratmeter i Bulltofta, Malmö. 

Detta visar att det ligger i vårt DNA att arbeta aktivt med 

en kontinuerlig förädling av vårt bestånd.

Utveckling av nya lägen

Förvärv av fastigheter och byggrätter är en central del i 

vår strategi. Under tredje kvartalet tog SLP ett viktigt steg 

genom att nå en avsiktsförklaring med Helsingborgs stad.

Avsiktsförklaringen syftar till att skapa en grön och hållbar 

logistikdestination med miljöcertifierade fastigheter i 

Norra Ekeberga, med direkt tillgång till både E6:an och 

E4:an, ett område med drygt 800 000 kvadratmeter. Det 

är ett stort markområde som vi, i ett 50 procent ägt JV 

med tidigare markägare, avser att utveckla tillsammans 

med Helsingborgs stad under flera år framöver.

SLP:s strukturerade process och löpande dialoger med 
lokala markägare, samarbetspartners och kommuner 
innebär att vi har kunskap om aktuella transaktioner och 
kan delta när vi ser att förvärv eller försäljning skapar 
fortsatt värdeskapande för SLP och dess ägare. SLP äger 
vid periodens utgång outnyttjade byggrätter till ett värde 
om 35 mkr. Detta ger oss en långsiktig trygghet i att vara 
en viktig aktör för etablering och utveckling av attraktiva 
logistiknav för skandinaviska varuflöden.

Förädling av befintliga byggnader är en annan bärande del 
i vår strategi. Fastigheter i denna kategori karaktäriseras 
av potential som är värdeskapande. I kategorin 
Förvaltning ingår de fastigheter som i huvudsak är 
färdigutvecklade och därmed genererar ett stabilt 
kassaflöde. Under tredje kvartalet pågick två större 
projekt, båda investeringsobjekt i Helsingborg avseende 
nybyggnation med en total yta om 11 240 kvadratmeter.

Nyligen kunde vi välkomna Jesper Carlsöö och Jerker 
Holmgren för att möjliggöra bolagets fortsatta tillväxtresa 
även i Stockholmsregionen. De har båda en mycket lång 
och gedigen erfarenhet inom lager- och logistikfastigheter 
och kommer närmast från toppositioner inom Corem, där 
de varit verksamma i cirka 14 år och ingått i bolagets 
ledningsgrupp. Jag ser fram emot att de från och med 
våren 2022 bidrar till pågående etablering av SLP i 
Stockholmsregionen.

Planerad marknadsnotering
SLP har tidigare kommunicerat att bolaget arbetar mot en 
börsnotering med samtidig ägarspridning av i huvudsak 
nya aktier på Nasdaq Stockholm under första halvåret 
2022. Förberedelsearbetet för noteringen går enligt plan, 
men en stor del av arbetet återstår att genomföra och 
introduktionsmöten med nya investerare planeras under 
slutet av innevarande kvartal och inledningen av första 
kvartalet 2022.

Peter Strand, VD

SLP ska förvärva, förädla och förvalta logistikfastigheter med hållbarhet i fokus. 

Det är en enkel och bärkraftig affärsidé som leder det dagliga arbetet för oss på 

SLP. Under det tredje kvartalet 2021 har detta gett oss ett än starkare bolag, 

med ökande hyresintäkter, stora utvecklingsmöjligheter i bland annat 

Helsingborg och konkreta steg i planerad expansion i Stockholmsområdet.
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Fastighetsbestånd

Antal 
fastig-
heter

Uthyrbar 
Yta tkvm

Fastighetsvärde Hyresvärde Uthyrnings-
grad, %

Hyresintäkter
Fastighetskostnader inkl. 

fastighetsadmin.
Driftsnetto

Mkr kr/kvm Mkr kr/kvm Mkr kr/kvm Mkr kr/kvm Mkr Kr/kvm

Förvaltning 25 236 2 547 10 808 145 616 98,2 143 612 14 61 128 544

Förädling 26 262 2 029 7 745 163 623 86,8 142 659 38 144 104 397

Summa 51 498 4 576 9 195 309 620 92,2 284 635 52 105 232 466

Projekt 2 11 120 10 451

Byggrätter 35

Totalt 53 509 4 731 9 291

Fastighetsbestånd

Vid periodens utgång omfattade fastighetsbeståndet 53 

fastigheter med en sammanlagd uthyrningsbar yta om 

509 236 kvm, inklusive pågående nybyggnationsprojekt.

I syfte att presentera skillnader i fastighetsbeståndets 

karaktär i enlighet med affärsidén att förvärva, förädla 

och förvalta fastigheter delar bolaget in sitt 

fastighetsbestånd i Förvaltning, Förädling, Projekt samt 

Byggrätter. 

I kategorin Förvaltning ingår de fastigheter som i 

huvudsak är färdigutvecklade och därmed genererar ett 

stabilt kassaflöde. Kategorin Förädling karaktäriseras av 

värdeskapande potential. Detta kan t.ex. innefatta stora 

vakanser, hyrespotential samt kostnadssänkande 

åtgärder.   

Fastighetsbestånd och pågående projekt

Större projekt > 25 Mkr

Fastighet Kommun Typ av Planerat 
färdig-
ställande

Uthyrbar 
yta tkvm

Hyres-
värde 
mkr

Drifts-
netto mkr

Uthyrnings-
grad, %

Investering, mkr Bokfört 
värde mkr

investering Bedömd Upparbetad

Hoven 1 Malmö Nybyggnation Q4 2021 4,4 4,8 4,4 57 70 34 62

Ättehögen Östra 6 Helsingborg Nybyggnation Q1 2022 6,8 4,4 4,2 100 62 35 59

Totalt 11,2 9,2 8,6 78 131 69 120

Tabellen nedan presenterar fastighetsbeståndets 

fördelning enligt denna kategorisering och dess aktuella 

intjäningsförmåga vid periodens utgång. 

Projekt

I tabellen nedan redovisas projekt över 25 mkr. För 

närvarande pågår två större investeringsprojekt 

avseende nybyggnation med en total yta om 11 240 

kvm. Under perioden har inflyttning skett avseende ca 

17 000 kvm i fastigheterna Topasen 4 och Fasetten 3 

båda belägna i Helsingborg.

Samtliga nybyggnationsprojekt kommer

ha miljöcertifiering Miljöbyggnad nivå silver.

Sammanställning avser de fastigheter som SLP ägde vid periodens utgång. Hyresvärdet avser kontrakterad hyra med tillägg för vakanser på årsbasis. Driftsnetto 
avser kontrakterad hyra med avdrag för normaliserade fastighetskostnader inklusive fastighetsadministration. Bedömningar och antaganden som ligger till grund för 
informationen i denna tabell innebär osäkerhetsfaktorer och uppgifterna ska inte ses som en prognos.

Information om projekt i delårsrapporten är baserad på bedömningar om storlek och omfattning, samt när i tiden projekt bedöms färdigställas. Vidare baseras 
informationen på bedömningar om framtida projektkostnader och hyresvärde. Bedömningarna och antaganden ska inte ses som en prognos. Bedömningar och 
antaganden innebär osäkerhetsfaktorer både avseende projektens genomförande, utformning och storlek, tidsplaner, projektkostnader samt framtida hyresvärde 
och driftnetto, vilken baseras på normaliserade fastighetskostnader. Informationen om pågående byggnation samt planerade projekt omprövas regelbundet och 
bedömningar och antaganden justeras till följd av att pågående byggnationer färdigställs eller tillkommer, samt att förutsättningar förändras.

54%
43%

3%
1%

4 731
mkr

Fastighetsvärde

46%

52%

2%
0%

Uthyrningsbar yta Hyresvärde

509
tkvm

47%
53%

309
mkr

Förvaltning Förädling Projekt Byggrätter
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Löptid
Antal 

hyresavtal
Yta, 

tkvm
Årshyra, 

mkr
Andel av 

årshyra, %

2021 29 18 9 3

2022 50 52 25 9

2023 27 24 19 7

2024 36 63 47 16

2025 18 31 16 5

2026 13 48 34 12

>2026 30 213 136 48

Summa 203 448 284 100

Hyresavtalsstruktur

Bolaget eftersträvar en lång och jämn hyrestid för att 

minska risken av enskilda hyresgästers agerande. Vid 

periodens utgång var den återstående hyrestiden 6,6 år. 

Under fjärde kvartalet 2021 förfaller hyresavtal 

motsvarande 3 % av den kontrakterade årshyran. 

Kontrakt som representerar 48 % av kontrakterad årshyra 

förfaller efter år 2026. 

Den kontrakterade årshyran fördelades vid periodens 

utgång på 203 kontrakt. 

Hyresvärde

Kontrakterad årshyra med tillägg för bedömd 

marknadshyra för vakanta ytor, hyresvärdet, uppgick till 

309 mkr vid periodens utgång. Det motsvarar ett 

hyresvärde om 620 kr/kvm.

Bolagets hyresavtal är i princip till uteslutande del 

indexerade kopplat till KPI alternativt fast uppräkning, se 

tabell Avtalsstruktur – indexering.

Uthyrningsgrad och nettouthyrning

Vid periodens slut uppgick den ekonomiska 

uthyrningsgraden till 92,2%. Nettouthyrningen uppgick till 

19,7 mkr för perioden som bestod av uthyrningar med en 

kontrakterad årshyra om 41,7 mkr och uppsägningar med 

en kontrakterad årshyra om 21,9 mkr. 

Förfallostruktur

Hyresgäster

Avtalsstruktur - indexering

Typ av index/
uppräkning

Indexandel
Andel av 
årshyra

KPI-indexerade avtal 97 % 89%

KPI-indexerade avtal med 
min. (2,0-3,0%) Uppräkning

97 % 4%

Fast uppräkning (1,9-3,0%) e.t. 3%

Inget index/uppräkning e.t. 4%

Vi är glada över den respons och dialog 
vi har haft med SLP som under hela 
uthyrningsprocessen har varit snabba 
och lyhörda för våra behov och 
önskemål”
TOMMI IISKONMÄKI, COUNTRY DIRECTOR, KAMUX

Dagab Inköp & Logistik AB, 

Hillerstorp trä AB, Carlsberg 

Supply Company Sverige AB, 

PostNord TPL AB, Strömslunds 

Industrier AB, Klimat Transport & 

Logistik AB, Postpac AB, ITS 

Logistikpartner AB, Optimera 

Svenska AB och Sam & Son 

Grossist AB.

Andel av årshyra: 37,7%

Återstående hyrestid: 10,6 år

Största hyresgästerna per 30 september 2021

Övriga hyresgäster

Andel av årshyra: 62,3%

Återstående hyrestid: 3,6 år

Fastigheten Flygstationen i Malmö. 
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Aktuell intjäningsförmåga exkl. nybyggnationsprojekt

Mkr 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2019-12-31

Hyresintäkter 284 275 241 214 60

Fastighetskostnader -50 -49 -47 -44 -15

Fastighetsadministration -2 -2 -2 -1 -1

Driftnetto 232 224 192 169 44

Centrala 
administrationskostnader -18 -18 -14 -16 -13

Finansnetto -41 -40 -32 -30 -4

Tomträttsavgäld -3 -3 -3 -2 0

Förvaltningsresultat 170 163 144 122 26

Periodens skatt -35 -34 -30 -25 -5

Periodens resultat 135 129 114 97 21

Aktuell intjäningsförmåga

Tabellen återspeglar bolagets intjäningsförmåga på 

tolvmånadersbasis per 30 september 2021. Eftersom denna 

uppställning inte är att likställa med en prognos, utan avser 

återspegla ett normalår, kan faktiska utfall komma att skilja 

sig på grund av såväl beslut som oförutsedda händelser. 

Intjäningsförmågan innehåller ingen bedömning av hyres-, 

vakans- eller ränteförändring. I den presenterade 

intjäningsförmågan beaktas inte heller värdeförändring eller 

förändring i fastighetsbestånd eller derivat. 

Aktuell intjäningsförmåga

Driftnettot baseras på kontrakterad årshyra vid 

periodens utgång och fastighetskostnader baserade på 

ett normalår för aktuellt bestånd exklusive 

nybyggnadsprojekt. Finansnetto baseras på bolagets 

genomsnittliga räntenivå inklusive kostnader för 

räntederivat för räntebärande skulder vid periodens 

utgång. Från tid till annan förekommer temporärt dyrare 

finansiering i samband med förvärv och nybyggnation 

vilken normaliserats för vid beräkningen av finansnettot. 

Skatten är schablonmässigt beräknad utifrån vid varje 

tidpunkt gällande skattesats.

Aktuell intjäningsförmåga, förvaltningsresultat, mkr 

26

122

144
163 170

0

50

100

150

200

2021-062021-032019-12 2020-12 2021-09

Förvaltningsresultat, mkr
Fastigheten Ättehögen Östra i Helsingborg. 
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Hyresintäkter

Hyresintäkterna uppgick till 190 mkr. Den stora 

ökningen jämfört med föregående år är till största delen 

relaterad till en hög förvärvstakt men även uthyrningar 

av tidigare vakanta ytor.

Den ekonomiska uthyrningsgraden uppgick till 92,2%. 

Fastighetskostnader

Fastighetskostnader uppgick till –36 mkr. Ökningen av 

fastighetskostnader jämfört med föregående år är 

relaterad till en hög förvärvstakt. I fastighetskostnader 

ingår drifts-, media-, och underhållskostnader samt 

fastighetsskatt och försäkring. Merparten av kostnaderna 

för media och fastighetsskatt, i vissa fall även 

underhållskostnader, faktureras vidare till hyresgästerna.

Resultat- samt kassaflödesposter avser perioden januari till och med september 

2021. Balansposternas belopp avser ställningen vid periodens utgång. 

Intäkter, kostnader och resultat

Fastighetsadministration

Fastighetsadministration uppgick till -2 mkr och avser 

kostnader för personal inom förvaltning och uthyrning.

Driftsnetto

Perioden driftsnetto uppgick till 153 mkr motsvarande en 

överskottsgrad om 80,4 %.

Hyresintäkter och driftnetto, mkr Förvaltningsresultat, mkr
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Resultaträkning

Mkr
2021 

jul - sep
2021 

jan-sep
2020 

jan-dec
Hyresintäkter 69 190 96
Fastighetskostnader -12 -36 -18
Fastighetsadministration 0 -2 -1
Driftsnetto 56 153 78

Centrala administrationskostnader -4 -14 -17
Finansiella intäkter 0 0 0
Finansiella kostnader -12 -33 -12
Tomträttsavgäld -1 -2 0
Förvaltningsresultat 39 103 48

Värdeförändringar
Förvaltningsfastigheter 245 550 472
Derivat 2 9 -2
Resultat före skatt 287 661 518

Skatt -60 -135 -102
Periodens resultat 227 526 416

Nyckeltal
Resultat per aktie efter utspädning, kr 7,7 18,5 17,8
Genomsnittligt antal aktier efter utspädning, miljoner 29,4 28,4 23,4
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Centrala administrationskostnader

Kostnaderna för central administration uppgick till -14 

mkr. De ökade kostnaderna jämfört med föregående år 

hänförs till administration av den större 

fastighetsportföljen. I central administration ingår 

personalkostnader, koncerngemensamma kostnader 

samt marknadskostnader. Kostnader kopplade till 

eventuell framtida notering belastar perioden med -0,3 

mkr.

Finansnetto

Finansnettot för perioden uppgick till –33 mkr. De högre 

finansiella kostnaderna jämfört med föregående år är 

kopplade till belåning avseende det ökade 

fastighetsbeståndet samt en under första kvartalet 

utnyttjad förvärvskredit om 170 mkr som är amorterad i 

sin helhet vid första kvartalets utgång.

Räntetäckningsgraden uppgick till 4,1 gånger att 

jämföra med den finansiella riskbegränsningen om lägst 

2,5 gånger. 

Tomträttsavgälden för perioden uppgick till -2 mkr.

Förvaltningsresultat

Periodens förvaltningsresultat uppgick till 103 mkr.

Värdeförändring förvaltningsfastigheter

Samtliga fastigheter har vid periodens utgång 

externvärderats av Newsec. 

Värdeförändringen för fastigheterna uppgick till 

550 mkr varav 5 mkr avser realiserad värdeförändring 

vid försäljning av två fastigheter. Resterande del, 545 

mkr, avser orealiserade värdeförändringar. Orealiserade 

värdeförändringar har under perioden påverkats av nya 

uthyrningar, kostnadssänkningar, projektvinster vid 

nyproduktion, skatterabatter vid förvärv samt något 

lägre avkastningskrav.

Värdeförändring derivat

Derivatens orealiserade värdeförändring uppgick till 9 

mkr. Den positiva effekten beror på högre 

marknadsräntor under perioden.

Skatt

Skattekostnaden för perioden uppgick till –135 mkr och 

är i huvudsak hänförlig till uppskjuten skatt på 

orealiserade värdeförändringar avseende 

förvaltningsfastigheter, skattemässiga avskrivningar, 

derivat och kvarvarande skattemässiga underskott samt 

aktuell skatt. 

De ändrade reglerna kring ränteavdragsbegränsningar 

har i allt väsentligt inte påverkat koncernens 

skattekostnad negativt. 

Periodens resultat

Periodens resultat uppgick till 526 mkr motsvarande ett 

resultat per aktie efter utspädning om 18,5 kronor.
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Förändringar i eget kapital

Mkr Aktiekapital
Övrigt tillskjutet 

kapital

Balanserad vinst 
inkl. årets 

resultat

Summa eget 
kapital

Ingående eget kapital 2021-01-01 1 719 625 1 345

Årets resultat 526 526

Summa totalresultat 1 719 1 151 1 871

Kapitalanskaffning 0 110 0 110

Summa kapitalanskaffning 0 110 0 110

Utgående eget kapital 2021-09-30 1 829 1 151 1 981

Finansiell ställning

Mkr 2021-09-30 2020-12-31 2019-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Förvaltningsfastigheter 4 731 3 352 774

Leasingavtal, nyttjanderätt 95 79 7

Derivat 7 0 0

Övriga anläggningstillgångar 0 0 0

Uppskjuten skattefordran 1 1 1

Summa anläggningstillgångar 4 834 3 433 782

Omsättningstillgångar

Övriga omsättningstillgångar 16 24 12

Likvida medel 76 72 60

Summa omsättningstillgångar 91 96 72

SUMMA TILLGÅNGAR 4 925 3 529 854

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 1 981 1 345 477

Långfristiga skulder

Uppskjuten skatteskuld 285 161 62

Långfristig leasingskuld nyttjanderätt 95 79 6

Långfristiga räntebärande skulder 2 333 1 869 265

Derivat 0 2 0

Summa långfristiga skulder 2 713 2 111 333

Kortfristiga skulder

Kortfristiga räntebärande skulder 147 9 4

Övriga kortfristiga skulder 84 64 40

Summa kortfristiga skulder 231 72 44

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 4 925 3 529 854

Finansiell ställning

Förändringar i eget kapital
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Förändring av förvaltningsfastigheter Mkr

Ingående värde 2021-01-01 3 352

+ Fastighetsförvärv 729

+ Nybyggnation 102

+ Till- och ombyggnation 35

- Försäljningar -31

+/- Värdeförändringar 545

Utgående värde 2021-09-30 4 731

Kommentarer till finansiell ställning

Förvärv

Under perioden har SLP genomfört åtta förvärv med ett 

fastighetsvärde om 729 mkr. Totalt har nio fastigheter 

förvärvats med en sammanlagd uthyrningsbar yta om 

78 997 kvm.

Nybyggnation samt till- och ombyggnation

Under perioden har totalt 137 mkr investerats i befintligt 

fastighetsbestånd varav 102 mkr avser nybyggnation. 

Övriga investeringar avser framförallt 

hyresgästanpassningar och projekt i syfte att sänka 

fastigheternas energiförbrukning.

Avyttringar

Under första kvartalet såldes och frånträddes två 

fastigheter i Malmö. Försäljningen skedde genom 

bolagsaffärer med en positiv resultateffekt om 5,2 mkr.

Leasingavtal, nyttjanderätt

Delar av fastighetsbeståndet innefattar nyttjanderättsavtal 

som genererar värden av nyttjanderätt samt leasingskuld.

Förvaltningsfastigheter

Vid periodens utgång omfattade fastighetsbeståndet 53 

fastigheter med en sammanlagd uthyrningsbar yta om 

509 236 kvm, inklusive pågående nybyggnationsprojekt.

Det redovisade värdet för samtliga fastigheter uppgick 

vid periodens utgång till 4 731 mkr, vilket inkluderar 120 

mkr som avser pågående nybyggnationsprojekt samt 35 

mkr som avser byggrätter.

Värderingsmetod och genomförande

Fastigheterna redovisas till verkligt värde enligt IFRS 13 

nivå 3. Bolaget har som policy att hela 

fastighetsbeståndet värderas externt kvartalsvis. Som 

huvudmetod används kassaflödeskalkyler i vilka 

driftnetton, investeringar och restvärden 

nuvärdesberäknas. Kalkylperioden anpassas efter 

återstående löptid av befintliga hyresavtal och varierar 

mellan 5 och 20 år.  

Samtliga fastigheter har vid periodens utgång 

externvärderats av Newsec. Det genomsnittliga 

direktavkastningskravet i värderingarna uppgick till 5,3%. 

Utveckling värde förvaltningsfastigheter

774
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5.000

1.000
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2020-122019-12 2021-09

3.352

4.731

Förvaltningsfastigheter, mkr

Fastigheten Topasen i Helsingborg. 
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Ränteförfallostruktur

Förfallotidpunkt Mkr Snittränta, %*

0-1 år 1 152 1,69

1-2 år 405 1,70

2-3 år 313 1,76

3-4 år 165 1,77

4-5 år 315 0,34

>5 år 130 0,27

Summa 2 480 1,72

Kreditförfallostruktur

Förfallotidpunkt
Beviljat

Mkr

Varav 
utnyttjat 

belopp, Mkr

Andel av 
utnyttjat, 

%

0-1 år 110 103 4

1-2 år 335 335 14

2-3 år 2254 1854 75

3-4 år 187 187 8

4-5 år 0 0 0

>5 år 0 0 0

Summa 2887 2480 100

Räntesäkringar via ränteswap

Förfalloår Mkr
Kontraktsränta, 

%

0-1 år 230 0,09

1-2 år 405 0,10

2-3 år 313 0,15

3-4 år 165 0,17

4-5 år 314 0,34

>5 år 130 0,27

Summa 1 558

Förändring av de räntebärande skulderna är kopplade till 

finansiering av förvärv samt utökning av krediter i 

samband med refinansieringar av befintliga skulder. Vid 

periodens utgång uppgick den genomsnittliga räntan 

inklusive kostnad för derivat till 1,7%. Den lägre räntan 

jämfört med föregående år beror på lägre räntenivåer på 

nya och refinansierande skulder.

Den genomsnittliga kapitalbindningen uppgick till 2,5 

år och räntebindningen till 2,0 år.

Andel lån som är räntesäkrade via derivat uppgick till 

63 %.

Likvida medel

Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 76 mkr. 

Utöver dessa likvida medel finns tillgängliga medel i form 

av ej utnyttjade förvärvskrediter om 400,0 mkr. 

Eget kapital

Koncernens egna kapital uppgick till 1 981 mkr 

motsvarande en soliditet om 40,2 % jämfört med 

riskbegränsningen om lägst 35%. Det egna kapitalet har 

påverkats positivt av årets resultat om 526 mkr samt 

kapitalanskaffning om 110,5 mkr vilken genomförts mot 

kontant betalning med marknadsmässiga villkor om 

110,0 mkr samt en konvertibel om 0,5 mkr. I samband 

med ett av förvärven under perioden har en konvertibel i 

form av lånerevers om 10 mkr emitterats till säljaren 

som påverkar eget kapital positivt med 0,5 mkr vilket 

motsvarar värdet på teckningsrätten. Reversen kommer 

omvandlas till aktier vid utgången av 2021 baserat på 

bolagets substansvärde (NAV) vid samma tidpunkt.

Vid periodens utgång fanns 29 miljoner aktier. 

Koncernen har härutöver utestående teckningsoptioner 

som kan öka antalet aktier med 390 000 st. 

Räntebärande skulder

Koncernens räntebärande skulder uppgick till 2 480 mkr 

vilket motsvarar en belåningsgrad om 50,8 % att 

jämföra med den långsiktiga riskbegränsningen om 

högst 60%.

Låneportfölj

Finansiering
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*Snittränta avser genomsnittlig förekommande kreditmarginal 
samt kontraktsränta för räntesäkringar.
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Kassaflödesanalys

Mkr
2021 

jan-sep
2020 

jan-dec1
2018 nov-
2019 dec1

Den löpande verksamheten

Rörelseresultat före finansiella poster 138 60 6

Justering för avskrivningar 0 0 0

Justering för övriga poster som inte ingår i kassaflödet 0 0 0

Erhållen ränta 0 0 0

Erlagd ränta -36 -12 -2

Betald skatt -11 -4 0

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar 
av rörelsekapital 91 44 4

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Förändring av kortfristiga fordringar 10 -1 -11

Förändring av kortfristiga skulder 8 -10 23

Kassaflöde från den löpande verksamheten 109 32 16

Investeringsverksamheten

Investeringar i befintliga fastigheter och projekt -137 -116 -8

Investeringar i övriga anläggningstillgångar 0 0 0

Investeringar i förvaltningsfastigheter -688 -1 773 -301

Försäljning av dotterbolag 36 44 0

Kassaflöde från investeringsverksamheten -788 -1 845 -310

Finansieringsverksamheten

Nyemission och inbetald premie teckningsoptioner 110 197 269

Upptagna lån 1 927 1 693 86

Amortering av lån -1 355 -65 -1

Förändring av kortfristiga finansiella skulder 0 0 0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 682 1 824 354

Periodens kassaflöde 3 12 60

Likvida medel vid periodens början 72 60 0

Likvida medel vid periodens slut 76 72 60

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 

förändringar av rörelsekapital, mkr

Kassaflöde
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1 Historiska siffror är justerade utifrån ny uppställning

Fastigheten Stigamo 1:33 i Jönköping. 
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Nyckeltal
2021 

jul-sep
2021 

jan-sep
2020 

jan-dec

Fastighetsrelaterade nyckeltal 3 mån 9 mån 12 mån

Hyresintäkter, mkr 69 190 96

Driftsnetto, mkr 56 153 78

Överskottsgrad, % 81,7 80,4 81,0

Ekonomisk uthyrningsgrad, % 1 92,2 92,2 91,3

Återstående hyrestid, år 1 6,6 6,6 7,1

Nettouthyrning, mkr 1 8,7 19,7 5,3

Hyresvärde, mkr 1 309 309 217

Hyresvärde, kr/kvm 1 606 606 528

Förvaltningsfastigheter, mkr 4 731 4 731 3 352

Förvaltningsfastigheter, kr/kvm 9 291 9 291 8 146

Antal fastigheter, st 53 53 45

Uthyrningsbar yta, kvm 509 236 509 236 411 494

Direktavkastningskrav värdering, % 5,3 5,3 5,6

Finansiella nyckeltal

Förvaltningsresultat, mkr 39 103 48

Periodens resultat, mkr 227 526 416

Soliditet, % 40,2 40,2 38,1

Belåningsgrad, % 2 50,8 50,8 53,9

Räntetäckningsgrad, ggr2 4,3 4,1 4,9

Genomsnittlig ränta, % 1,7 1,7 2,2

Räntebindning, år 2,0 2,0 2,1

Kapitalbindning, år 2,5 2,5 2,4

Avkastning på eget kapital, % 12,2 31,4 45,3

Eget kapital, mkr 1 981 1 981 1 345

Eget kapital efter utspädning, mkr 1 993 1 993 1 357

Aktierelaterade nyckeltal 3

Resultat före utspädning, kr2 7,8 18,8 18,1

Resultat efter utspädning, kr2 7,7 18,5 17,8

Substansvärde (NAV) före utspädning, kr 78,1 78,1 55,8

Substansvärde (NAV) efter utspädning, kr 77,3 77,3 55,5

Tillväxt i substansvärde (NAV) före utspädning, % 15 40 98

Tillväxt i substansvärde (NAV) efter utspädning, % 14 39 97

Förvaltningsresultat före utspädning, kr 1,4 3,7 2,1

Förvaltningsresultat efter utspädning, kr 1,3 3,6 2,0

Tillväxt i förvaltningsresultat före utspädning, % 79 153 907

Tillväxt i förvaltningsresultat efter utspädning, % 79 153 906

Kassaflöde före utspädning, kr2 - 3,3 1,9

Kassaflöde efter utspädning, kr2 - 3,2 1,9

Antal utestående aktier före utspädning, st 29 000 000 29 000 000 27 000 000

Antal utestående aktier efter utspädning, st 29 390 000 29 390 000 27 390 000

Genomsnittligt antal aktier före utspädning, st 29 000 000 28 000 000 23 040 000

Genomsnittligt antal aktier efter utspädning, st 29 390 000 28 390 000 23 355 000

Nyckeltal

1 Påverkas av ny definition av nyckeltal fr o m 2021

2 Historiska siffror är justerade utifrån ny definition

3 Historiska siffror är justerade utifrån genomförd splitt
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Moderbolagets balansräkning

Mkr 2021-09-30 2020-12-31 2019-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Fordringar på koncernföretag 1 269 614 257

Andelar i koncernföretag 91 226 1

Övriga anläggningstillgångar 0 0 1

Summa anläggningstillgångar 1 360 840 259

Omsättningstillgångar

Fordringar på koncernföretag 0 0 8

Övriga fordringar 4 1 1

Likvida medel 0 13 4

Summa omsättningstillgångar 4 14 14

SUMMA TILLGÅNGAR 1 365 854 273

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 669 565 267

Långfristiga skulder

Långfristiga räntebärande skulder 0 170 0

Skuld till koncernföretag 584 114

Summa långfristiga skulder 584 284 0

Kortfristiga skulder

Övriga skulder 112 5 6

Summa kortfristiga skulder 112 5 6

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 1 365 854 273

Moderbolagets resultaträkning

Mkr
2021 

jul-sep
2021 

jan-sep
2020 

jan-dec

Nettoomsättning 3 10 10

Kostnad utförda tjänster -5 -16 -17

Rörelseresultat -2 -6 -7

Finansnetto 0 0 2

Resultat efter finansiella poster -2 -6 -5

Bokslutsdispositioner 0 0 8

Resultat före skatt -2 -6 2

Skatt 0 0 -1

Periodens resultat -2 -6 2

Moderbolagets balansräkning

Moderbolagets resultaträkning
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Ägare Antal aktier Andel

A-aktier B-aktier Total Aktiekapital Röststyrka

Adma Förvaltnings AB 1 347 850 4 233 500 5 581 350 19,2% 20,2%

Fridam Fastigheter AB 1 347 850 4 233 500 5 581 350 19,2% 20,2%

Skandrenting AB 1 335 940 4 237 471 5 573 411 19,2% 20,1%

HME Investment AB 1 477 010 3 522 990 5 000 000 17,2% 20,1%

Bergendahl & Son Aktiebolag 633 500 2 282 611 2 916 111 10,1% 10,1%

Nordnet Pensionsförsäkring AB 0 1 240 300 1 240 300 4,3% 2,3%

Nord Fondkommission AB 0 1 114 293 1 114 293 3,8% 2,1%

Futur Pension Försäkringsaktiebolag 0 1 070 486 1 070 486 3,7% 2,0%

Personal 65 800 391 178 456 978 1,6% 1,3%

Övriga 92 050 373 671 465 721 1,6% 1,5%

Total 6 300 000 22 700 000 29 000 000 100,0% 100,0%

Aktien

SLP hade vid periodens utgång totalt 29 000 000 

utestående aktier före utspädning. SLP har två aktieslag, 

A-aktier och B-aktier. A-aktiens röststyrka uppgår till 

fem gånger B-aktiens.  

Teckningsoptioner

SLP har fyra optionsprogram för bolagets medarbetare. 

Totalt innehar medarbetare optioner motsvarande 91 

000 A-aktier och 299 000 B-aktier. Programmen löper 

med olika förfallotider Q1 2023 till och med Q4 2023 och 

med strike-nivåer om 17, 19 respektive 54 kr per aktie.
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Aktien och ägare

Substansvärde (NAV) per aktie efter utspädning, kr

Källa: Euroclear Sweden.
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Personal

Vid periodens utgång hade bolaget tio anställda. Bolaget 

har egen personal inom förvärv, förvaltning, projekt, 

uthyrning och ekonomi. Fastighetsskötare och tekniker 

upphandlas av samarbetspartners på de orter där 

fastigheterna är placerade för bästa möjliga service till 

alla hyresgäster.

Närstående transaktioner

Dotterbolag inom koncernen har under perioden köpt 

entreprenad-tjänster av ER-HO Bygg AB till ett värde av 63 

mkr som avser nybyggnationer i fastigheterna Topasen 4, 

Fasetten 3 samt Hoven 1. 

Moderbolaget har utfört fastighetsadministrativa tjänster 

åt dotterbolag uppgående till 8,7 mkr.

Två fastigheter har sålts till K-Fast Holding AB med ett 

underliggande fastighetsvärde om 38,5 mkr.

Det finns en avtalad förvärvskredit med Collector AB om 

300 mkr. Krediten har nyttjats under delar av perioden med 

en kostnad om 4 mkr.

Under perioden har hyresintäkter fakturerats Bergendahl 

Food AB enligt gällande hyresavtal. Sedan andra kvartalet 

är inte denna relation längre av närståendekaraktär.

Alla transaktioner med närstående är prissatta på 

marknadsmässiga villkor.

Risker och osäkerhetsfaktorer

Koncernens verksamhet, finansiella ställning och resultat 

påverkas såväl positivt som negativt av risker och 

omvärldsfaktorer. De risker som bedöms föreligga 

kartläggs, utvärderas och hanteras löpande. För mer 

information om risk och osäkerhetsfaktorer, se 

årsredovisning 2020.

Uppskattningar och bedömningar

För att upprätta redovisningen i enlighet med god 

redovisningssed gör ledningen och styrelsen 

bedömningar och antaganden som påverkar i bokslutet 

redovisade tillgångs- och skuldposter respektive intäkts-

och kostnadsposter samt lämnad information i övrigt. 

Faktiska utfall kan skilja sig från dessa bedömningar. 

Redovisningen är speciellt känslig för de bedömningar 

och antaganden som ligger till grund för värdering av 

förvaltningsfastigheterna. För känslighetsanalys se 

årsredovisningen 2020. 

Redovisningsprinciper

Denna rapport har upprättats baserat på de 

redovisnings- och värderingsprinciper som framgår av 

IFRS, sådana de antagits av EU, vilket även tillämpats i 

senast avgivna årsredovisning.

Förvaltningsfastigheter redovisas till verkligt värde i 

enlighet med nivå 3 i verkligt värdehierarkin.

Moderbolaget tillämpar Årsredovisningslagen och RFR 2 

Redovisning för juridiska personer.

Från och med kvartal tre 2021 har en omkategorisering 

skett av kostnader från centrala 

administrationskostnader till fastighetsadministration. 

Detta påverkar presenterade siffror för tidigare perioder 

om 0,7 mkr för 2020 respektive 2019 jämnt fördelat 

över kvartalen. 

Övrig information
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Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av företagets och 
koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget 
och de företag som ingår i koncernen står inför. 

Malmö den 19 oktober 2021

Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Rekrytering av två erfarna medarbetare inom lager- och logistikfastigheter från Corem som ett viktigt 
steg inför SLPs planerade Stockholmsexpansion.

Rapportens granskande

Väsentliga händelser 
efter periodens utgång
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Definitioner

Nyckeltal Definition

Fastighetsrelaterade nyckeltal

Överskottsgrad, % Driftsnetto i procent av hyresintäkter.

Ekonomisk uthyrningsgrad, % Kontrakterad årshyra för hyresavtal vid periodens utgång i procent av hyresvärde.

Återstående hyrestid, år Totalt kontraktsvärde i förhållande till kontrakterad årshyra vid periodens utgång.

Nettouthyrning, mkr Netto av årshyra, exkl. rabatter, tillägg och fastighetsskatt, för nytecknade, uppsagda och 
omförhandlade kontrakt. Ingen hänsyn tagen till kontraktstiden.

Kontrakterad årshyra Hyra enligt kontrakt vid periodens utgång inkl. rabatter, tillägg och fastighetsskatt på 
årsbasis.

Totalt kontraktsvärde Hyra enligt kontrakt vid periodens utgång inkl. rabatter, tillägg och fastighetsskatt gånger 
återstående löptid.

Hyresvärde, mkr Kontrakterad årshyra med tillägg för bedömd marknadshyra för vakanta ytor.

Hyresvärde, kr/kvm Kontrakterad årshyra med tillägg för bedömd marknadshyra för vakanta ytor i förhållande till 
uthyrningsbar yta exkl. pågående projekt.

Förvaltningsfastigheter, kr/kvm Förvaltningsfastigheter mkr i förhållande till uthyrningsbar yta.

Antal fastigheter, st Antal fastigheter vid periodens utgång.

Uthyrningsbar yta, kvm Uthyrningsbar yta vid periodens utgång inklusive pågående nybyggnationsprojekt.

Direktavkastningskrav värdering, % Genomsnittligt direktavkastningskrav utifrån extern värdering vid periodens utgång.

Finansiella nyckeltal

Soliditet, % Eget kapital i procent av balansomslutning (summa eget kapital och skulder).

Belåningsgrad, % Räntebärande skulder minus likvida medel i procent av förvaltningsfastigheter vid periodens 
utgång.

Räntetäckningsgrad, ggr Förvaltningsresultat plus finansiella kostnader i förhållande till finansiella kostnader.

Genomsnittlig ränta, % Genomsnittlig ränta på låneportföljen inklusive derivat på balansdagen.

Räntebindning, år Genomsnittlig återstående räntebindningstid på låneportföljen med hänsyn tagen till derivat.

Kapitalbindning, år Genomsnittlig återstående kapitalbindningstid på låneportföljen.

Avkastning på eget kapital, % Periodens resultat i procent av genomsnittligt eget kapital efter utspädning.

Eget kapital, mkr Eget kapital enligt rapport över finansiell ställning.

Eget kapital efter utspädning, mkr Eget kapital enligt rapport över finansiell ställning med hänsyn till utestående 
teckningsoptioner.

Aktierelaterade nyckeltal 

Resultat före utspädning, kr Periodens resultat i förhållande till genomsnittligt antal aktier före utspädning.

Resultat efter utspädning, kr Periodens resultat i förhållande till genomsnittligt antal aktier efter utspädning till följd av 
utestående teckningsoptioner.

Substansvärde (NAV) före utspädning, kr Eget kapital med återläggning av uppskjuten skatt och derivat enligt rapport över finansiell 
ställning i förhållande till antal utestående aktier vid periodens utgång före utspädning.

Substansvärde (NAV) efter utspädning, kr Eget kapital med hänsyn till utestående teckningsoptioner med återläggning av uppskjuten 
skatt och derivat enligt rapport över finansiell ställning i förhållande till antal utestående 
aktier vid periodens utgång efter utspädning.

Tillväxt i substansvärde (NAV) före utspädning, 
%

Substansvärde (NAV) per aktie före utspädning för aktuell period i förhållande till föregående 
period i procent.

Tillväxt i substansvärde (NAV) efter 
utspädning, %

Substansvärde (NAV) per aktie efter utspädning för aktuell period i förhållande till föregående 
period i procent.

Förvaltningsresultat före utspädning, kr Förvaltningsresultat i förhållande till genomsnittligt antal aktier före utspädning.

Förvaltningsresultat efter utspädning, kr Förvaltningsresultat i förhållande till genomsnittligt antal aktier efter utspädning.

Tillväxt i förvaltningsresultat före utspädning, 
%

Förvaltningsresultat per aktie före utspädning för aktuell period i förhållande till föregående 
period i procent.

Tillväxt i förvaltningsresultat efter utspädning, 
%

Förvaltningsresultat per aktie efter utspädning för aktuell period i förhållande till föregående 
period i procent.

Kassaflöde före utspädning, kr Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital i förhållande till 
genomsnittligt antal aktier före utspädning.

Kassaflöde efter utspädning, kr Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital i förhållande till 
genomsnittligt antal utestående aktier efter utspädning.

Antal utestående aktier före utspädning, st Antal utestående aktier vid periodens utgång utan hänsyn till utestående teckningsoptioner.

Antal utestående aktier efter utspädning, st Antal utestående aktier vid periodens utgång med hänsyn till utestående teckningsoptioner.

Genomsnittligt antal aktier före utspädning, st Genomsnittligt antal aktier för perioden utan hänsyn till utestående teckningsoptioner.

Genomsnittligt antal aktier efter utspädning, st Genomsnittligt antal aktier för perioden med hänsyn till utestående teckningsoptioner.
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