Fastighetsutvecklare med potential

Vill du bo nära grönområden, hav, småbåtshamnar,
skolor samt sportfaciliteter som exempelvis golf?
Attraheras du dessutom av att det finns goda
förbindelser till populära arbetsplatser och närmaste
storstad, då ska du bosätta dig i Amhult som är beläget
i stadsdelen Torslanda cirka 1,5 mil väster om
Göteborg. I detta attraktiva område verkar
fastighetsbolaget Amhult 2.
Amhult 2 utvecklar och förvaltar fastigheter som är
belägna i Amhult centrum. Fastigheterna består av
hyreslägenheter, kontor, handels- samt parkeringsytor
och bolaget kan stoltsera med en uthyrningsgrad på
100 %. Vidare har bolaget en avgiftsbelagd kölista till
sina hyreslägenheter som omfattar flera hundra
sökanden. Intresset för bostäder i Amhult är med
andra ord högt.

Key stats

Marknadsplats
Kortnamn
VD
Aktiekurs

AMH2
Maria Nord Loft
82 SEK

Börsvärde

560 MSEK

Värde fastigheter

1 514 MSEK

Nettoskuld

790 MSEK

Insiderägande

30 %

Free float

49 %

Antal aktier
Sektor

Amhult 2 är listade på Spotlight Stock Market sedan
2005 och aktien har stigit med cirka 320 % från
teckningskursen. Bolaget äger fullt uthyrda fastigheter
till ett värde av cirka 1 500 MSEK och det handlas nu
till substansrabatt. Det finns ständigt pågående
byggprojekt i produktion och bolagets primära fokus
ligger på bostäder. Bedömningen är att det finns god
uppsida i aktien som kommer bli än större när fler
projekt är färdigställda.
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Spotlight

6 847 533
Fastigheter

Amhult 2 är ett svenskt fastighetsbolag som projekterar, bygger och förvaltar bostadsfastigheter och
kommersiella lokaler i Amhult. Den långsiktiga visionen är att vara en av huvudaktörerna i Torslanda
avseende förvaltning och uthyrning av kommersiella bostäder och lokaler. Bolaget har åtta anställda
och anlitar även konsulter. Huvudkontoret ligger i Torslanda.
Amhult 2 äger cirka 44 000 m2 mark i centrum och bolaget grundades 2004 med en målsättning att i
första hand bebygga marken färdigt med fastigheter. Bolaget gör detta i omgångar för att sedan
förvalta fastigheterna i egen regi som genererar kassaflöde. Nio kvarter är färdigställda och det finns
fyra kvar att utveckla.
Utöver detta har Amhult 2 ett samarbete med Lysevägens Bostads AB som äger en markyta i Torslanda
på cirka 37 hektar. Bolaget har ansökt om planbesked för delar av området vid namn Skogens Gård som
omfattar cirka 100 000 m2.
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Amhult 2 projekterar fastigheterna noggrant och det arbetar med en hårt styrd produktion. All
upphandling sker i form av totalentreprenad och den aktör som tillgodoser behoven avseende
produkt och pris tilldelas upphandlingen. Priset är fast, vilket gör att det inte kan uppkomma några
oförutsägbara kostnader eller prisökningar i samband med byggnation.
Fastigheterna utvecklas endast när det finns hyresgäster att tillgå för att reducera risken i
affären. Bolaget kan på detta sätt möta nya förutsättningar och skapa värde även under osäkra
tider. För att reducera risken ytterligare arbetar bolaget proaktivt och målmedvetet med att
etablera och bibehålla goda och långsiktiga bankrelationer. Belåningsgraden uppgår till 48 % på
färdigställda byggnader, vilket väl understiger styrelsens mål om en belåningsgrad på 60 %.
Strategin är att binda räntorna på flera år och snitträntan på färdigställda byggnader uppgår till
1,82 %.
Ambitionen är att förvalta fastigheterna under obestämd tid och arbete sker kontinuerligt för att
bibehålla fastighetsbeståndet i gott skick. Fastigheterna är koncentrerade inom ett geografiskt
område där flera fastigheter ingår i beståndet, vilket gör det enklare att uppnå skalfördelar och
kostnadseffektivitet för drift och underhåll. Förvaltningen sköts internt av bolaget och genom
avtal med lokala entreprenörer.
Uthyrningsgraden på fastigheterna uppgår till 100 % och hyresgästerna är både privata,
kommunala och statliga. Hyresnivåerna regleras bland annat utifrån inflationen, fastigheternas
läge och liknande lägenheter i Göteborg.
Intäktsfördelning 2012-12-31:
Lokaler: 52 %

Intäktsfördelning

Lägenheter: 37 %
Hotell: 8 %
P-platser: 3 %

Lokaler

Lägenheter
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Hotell

P-platser

Målsättningen är att ha två projekt i produktion och ett under projektering. Det ska leda till att ett eller
två kvarter färdigställs varje år som i sin tur genererar kassaflöde, vilket följaktligen möjliggör större
investeringar i ny produktion. Det finns som tidigare nämnt fyra kvarter kvar i centrum att utveckla av
den befintliga marken, varav två är under uppförande, ett under upphandling och ett under
projektering. Utöver detta finns en stor markyta i Skogens Gård som bolaget ämnar utveckla.
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Amhult 2 har inte kommunicerat när hela området i centrum prognosticeras bli färdigt. Bolaget har
nyligen ansökt om ett tillägg för bostäder i detaljplanen för kvarter U och det ser vi positivt på.
Hyresmarknaden har varit stark under en längre period och bolagets kölista är stor och växande. Å
andra sidan kan det ta tid innan tillstånd erhålls och tidsplanen är därför svår att planera. Det tar cirka
18–24 månader att färdigställa ett kvarter från det att byggnationen startar.
Bolaget har tidigare kommunicerat att byggkostnaderna uppgår till 25 TKR/m2 för bostäder. Baserat på
detta kommer det krävas ytterligare investeringar om cirka 500 MSEK innan projektet är slutfört.
Kostnaderna för kontor och handel är lägre än bostäder och därför ger denna prognos en
säkerhetsmarginal. Belåningsgraden uppgår till 48 %, vilket betyder att det finns ytterligare
låneutrymme innan den överstiger 60 %. Bedömningen är att låneutrymmet tillsammans med
kassaflödet från befintliga fastigheter kommer kunna täcka det finansieringsbehov som finns kvar i
centrum.
Tillgången till kapital och till vilka villkor utgör både en möjlighet och en risk för ett fastighetsbolag. Det
finns en osäkerhet kopplat till att räntorna kommer stiga, vilket kan medföra att
finansieringskostnaderna och avkastningskraven på fastigheterna ökar. Inflationen är stigande och
Riksbanken kan behöva justera upp räntan om utvecklingen fortsätter. Riksbankens prognos är i
nuläget att den korta räntan kommer att vara oförändrad i två år till om inte inflationen skenar uppåt
för mycket. Vi förhåller oss till denna prognos även om vi är medvetna om att flera av marknadens
aktörer räknar med att den korta styrräntan kommer höjas två gånger i år. Den långa räntan har redan
stigit det senaste halvåret. Bolaget har medvetet valt att binda sina räntor på flera år och snitträntan
uppgår just nu till 1,82 %. Majoriteten av de räntebärande skulder förfaller senare än fem år framåt,
vilket gör att större delen av portföljen inte påverkas av rådande ränteoro.
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Skogens gård
Bolaget har ansökt om planbesked för ett område som omfattar cirka 100 000 m2. Marken är klassad
som råmark, vilket innebär att den inte är detaljplanelagd. Ytan är belägen i anslutning till ett befintligt
villaområde och den är planerad att innehålla cirka 165 bostäder i form av villor, radhus och punkthus
med en byggrätt om cirka 20 000 m2. Markområdet är värderat till cirka 22 MSEK av Bryggan
Fastighetsekonomi, vilket utgör cirka 10 % av vad marknadsvärdet prognosticeras uppgå till när marken
är färdigutvecklad. Bolaget har ett optionsavtal på att köpa marken till värderat pris och köpet avses
genomföras när en planhandläggare har utsetts av Stadsbyggnadskontoret.

Bolaget har framgångsrikt erhållit godkännande på alla detaljplaner sedan grundandet och med allra
största sannolikhet kommer det även få tillstånd för Skogens Gård. Det är däremot mer osäkert när i tid
det kan ske. Kommunen arbetar aktivt med en planering av en vägförbindelse i detta område som ska
förbättra kommunikationen och vi förmodar att detta kommer behöva fastställas innan ett tillstånd kan
ske.
Lysevägens Bostads äger som tidigare nämnt Skogens Gård. En information är att Lysevägens Bostads i
sin tur ägs av Tipp Fastigheter där styrelseordförande Eigil Jakobsen Loft är VD. Eigil kontrollerar
därmed bägge parter.
Sammanfattningsvis är bedömningen att bolaget har goda möjligheter att öka fastighetsbeståndet
under lång tid framöver och det stora fokuset mot bostäder tycker vi om. Tidsplanerna har däremot
blivit framflyttade, vilket utgör en osäkerhet avseende när projekten kan slutföras. Under
byggnadsfasen binds mycket kapital, men när byggnationen är färdig och hyresgästerna inflyttade
börjar investeringarna generera kassaflöde som kan återinvesteras i kommande byggprojekt. Att
skynda långsamt är en del av bolagets strategi och det är en viktig förutsättning för den finansiella
stabiliteten.
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Amhult är ett område i stadsdelen Torslanda som ligger cirka 1,5 mil väster om Göteborg. Området är
för närvarande ett av Göteborgs största byggprojekt där en helt ny förort håller på att växa fram. Det
beror till stor del på den höga efterfrågan på hyresmarknaden i Göteborg som gör det svårt att få
tillgång till hyreslägenheter. Enligt Maria Nord Loft, VD på Amhult 2, beräknas det exempelvis bo cirka
6,7 miljoner människor i Göteborg, Malmö och Stockholm år 2040, vilket är en ökning med hela 1,6
miljoner invånare från idag. Det låga utbudet av hyreslägenheter medför att fler tvingas leta efter
boende utanför storstäderna.
Amhult är ett attraktivt område med en lantlig miljö som har gångavstånd till havet, bad och båtliv i
skärgården. Det finns goda förbindelser in till Göteborg och stora arbetsplatser såsom Volvo, hamnen
och universitet. Området har fått en stark position på hyresmarknaden samt hos flera kommersiella
aktörer som ser ett behov av ett större utbud av dagligvaror, kultur, kontor och annan service.
Det finns fortfarande ytor kvar i Amhult att bebygga, vilket kommer ta tid. För att utveckla råmark till
en färdigställd och uthyrd fastighet krävs det en detaljplan som måste godkännas av kommunen.
Därefter behöver projektet planeras färdigt, upphandlas och finansieras innan byggnationen kan
påbörja. Det kan därför ta upp mot 20 år innan råmark är utvecklat till en färdigställd och uthyrd
fastighet.
Sammanfattningsvis verkar Amhult 2 i ett mycket attraktivt och populärt område där efterfrågan på
bostäder och kommersiella lokaler är hög. Bolagets uthyrningsgrad uppgår till 100 %, vilket tyder på att
fastigheternas läge är efterfrågade och att kundnöjdheten är hög. Slutsatsen är att det kommer ta tid
innan markytorna är fullt utvecklade, men sammantaget har området tagit stora steg mot att bli en
attraktiv och modern stadsdel med en blandning av bostäder, företag och lokal service. Amhult 2:s
fastighetsbestånd består av lokaler som bedöms vara attraktiva på hyresmarknaden över tid.
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Flera fastighetsutvecklare har investerat i Amhult och området har haft en utveckling avseende
bostäder, kontor, hotell, kultur, handel och service med mera. Fokus hos de flesta utvecklarna är
bostadsrätter, men det finns också bolag som är inriktade på hyresfastigheter, exempelvis Derome
Fastighet och Bostadsbolaget.
Derome Fastighet utvecklar och förvärvar fastigheter för långsiktig förvaltning samt uthyrning.
Verksamhetsområdet sträcker sig längst med västkusten från Malmö till Göteborg och i Mariefred.
Derome Fastighets beläggningsgrad i Amhult uppgår till 100 %. Samarbete sker med lokala företag som
sköter om drift och underhåll av fastigheterna. Av hemsidan framgår det att Derome Fastighet inte har
några fler planerade eller pågående projekt i området.

Bostadsbolaget är en av Göteborgs största hyresvärdar och totalt äger det fler än 24 500 hyresrätter
fördelade över Göteborgs alla stadsdelar. Bostadsbolaget förvaltar cirka 300 hyreslägenheter i Amhult
och beläggningsgraden i området uppgår till 100 %. Av hemsidan framgår det att Bostadsbolaget inte
har några fler planerade eller pågående projekt i Amhult, men förvärv av fastigheter går dock inte att
utesluta.

Sammanfattningsvis är hyresrätter generellt en bristvara i Sverige och det gäller även i Amhult.
Antagandet är baserat på en bedömning av marknaden, att konkurrenter inte har planerade eller
pågående projekt av hyreslägenheter i området samt bolagets avgiftsbelagda kölista som omfattar
flera hundra sökanden. Slutsatsen är att det i nuläget inte finns hyreslägenheter som täcker behovet i
Amhult. Vidare är bedömningen att efterfrågan på hyresfastigheter kan bli än högre i takt med att
området fortsätter utvecklas. Vi ser därför att bolaget gynnas snarare än missgynnas av att det finns
fler aktörer som bygger och gör Amhult till ett än mer attraktivt område.
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Amhult 2 är ett mindre familjeföretag där ledning och styrelse består av ett flertal personer med längre
erfarenheter inom bolaget samt med lokala kopplingar till Amhult.
Maria Nord Loft, VD
Maria har varit VD sedan 2009, men hon beslutade sig för bara några veckor sedan att ta ett steg
tillbaka för att bli senior rådgivare. Hon var tidigare vice VD och har lång erfarenhet av ledande
befattningar inom bolaget. Maria är i grunden utbildad samhällsvetare och äger 625 aktier, motsvarande
cirka 50 TSEK.
Emilie Loft, vice VD
Emilie Loft är vice VD och kommer överta rollen som VD den 1 maj 2022. Hon anställdes 2016 som
koncernjurist och har god kännedom om bolaget genom sin anställning samt släktrelation med Eigil och
Maria. Utöver detta har hon en juristexamen och en filosoifiexamen med huvudområde arkeologi. Emilie
äger 2445 aktier, motsvarande cirka 200 000 TSEK.
Eigil Jakobsen Loft, Styrelseordförande och huvudägare via Tipp Fastighets AB
Eigil är styrelseordförande sedan bolaget grundades och VD samt ägare i Tipp Fastighets AB som bland
annat äger Lysevägens Bostads AB. Han har tidigare varit VD för Flying Enterprise AB och
styrelseledamot i City Airlines. Eigil äger 2 025 000 aktier privat och via bolag, motsvarande cirka 167
MSEK.
Niels Techen, styrelseledamot
Niels är styrelseledamot sedan 2016 och arbetar som byggingenjör på Helmer Christiansen A/S. Han är
utbildad civilingenjör från Danmarks tekniska högskola och bland annat medlem i Dansk
Ingenjörsförening. Niels äger 5 000 aktier, motsvarande cirka 0,4 MSEK.
Magnus Wiktorson, Styrelseledamot
Magnus är styrelseledamot sedan 2020 och arbetar som advokat och partner på Advokatfirman Nordia i
Göteborg. Han har en juristkandidat från Handelshögskolan på Göteborgs universitet och har sedan
2003 arbetat med svensk och internationell affärsjuridik med både noterade och onoterade bolag som
klienter. Magnus äger inga aktier i bolaget.
Ägarbild

Eigil Jakobsen Loft

29,57 %

Investment AB Spiltan

10,11 %

Mjöbäcks Entreprenad Holdings AB

6,14 %

Avanza Pension

4,68 %

TKF Transportkonsulten
Förvaltning
Nordnet Pensionsförsäkring

4,38 %
2,91 %

Martin Fagerström

1,92 %

Kenneth Pettersson

1,69 %

Livsförsäkringsbolaget Skandia

1,63 %

Alf Lindqvist

1,38 %
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Bolaget genomförde sin IPO under 2005 med en teckningskurs på 20 SEK. Aktien har stigit med cirka
320 % från teckningskursen och handlas vid analystillfället 11 mars 2022 till en kurs på 82 kronor.
Amhult 2 är ett välskött bolag med reella tillgångar på mark och fastigheter som genererar positivt
kassaflöde. Det finns kvar att bygga av den befintliga marken och bedömningen är bolaget har goda
möjligheter att öka fastighetsbeståndet kommande år. Nedanför har vi gjort en prognos för när
centrum kan vara färdigbyggt.
Vi prognosticerar att det kommer krävas ytterligare investeringar om cirka 500 MSEK för att
färdigställa marken. Det är baserat på bolagets tidigare kommunicerade byggkostnader för bostäder.
När marken är bebyggd med fastigheter estimerar vi att varje kvadratmeter kommer värderas till 35
TKR.

Fastighetsbeståndet värderas då till 2 182 MSEK och nettoskulderna uppgår till 1 225 MSEK, vilket ger
ett substansvärde på 957 MSEK eller 140 kronor per aktie. Substansvärdet är skillnaden mellan
tillgångar och nettoskulder. Vid en förutsättning att bolaget fortsatt äger fullt uthyrda fastigheter är
bedömningen att värderingen bör handlas i linje med substansvärdet, vilket ger en uppsida på cirka 75
%. Det finns således en god uppsida i aktien förutsatt att fastigheterna inte värderas ned. Baserat på
ovan scenario samt att bolaget idag värderas under det egna kapitalet anser vi även att nedsidan är
begränsad.
Notera att vi i denna prognos inte har räknat med Skogens Gård som vi betraktar som en option med
hög potential. Området är större än centrum och där finns det goda möjligheter att fortsätta växa
fastighetsbeståndet ytterligare över en längre period.
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- Stigande räntor och elpriser
- Fastigheterna värderas ned
- Tidsplanen har historiskt inte införlivats
- Beroende av få nyckelpersoner

Amhult 2 är ett familjeföretag som projekterar, bygger och förvaltar bostadsfastigheter och
kommersiella lokaler i Amhult. Bolaget äger cirka 44 000 m2 mark i centrum och hittills har nio kvarter
blivit upprättade som är värderade till cirka 1 500 MSEK. Utöver detta har bolaget ansökt om
planbesked för ett område som omfattar cirka 100 000 m2. Den samlande bedömningen är att det finns
goda möjligheter att öka fastighetsbeståndet kommande år. Tidsplanen är däremot svår att estimera
och den har blivit framflyttad flertalet gånger, vilket utgör en osäkerhet.
Det som talar för att bolaget kommer öka fastighetsbeståndet är att det har erhållit godkännande på
alla detaljplaner samt alltid haft projekt i produktion sedan grundandet. Ledning och styrelse har styrt
bolaget framgångsrikt under en längre period och det är positivt att kontinuiteten är fortsatt hög.
Vidare gillar vi det ökade fokuset mot bostäder, eftersom Amhult är ett mycket attraktivt och populärt
område där efterfrågan på bostäder är hög. Slutsatsen är att värderingen i bolaget är attraktiv och att
det finns god uppsida i aktien samt en begränsad nedsida. Utifrån hur bolaget presterar kommande
period kommer vi justera i våra prognoser.

Ingen på Kalqyl äger aktier i kundbolag på grund av eventuella intressekonflikter. Ingenting du läser på
Kalqyl.se ska ses som investeringsrådgivning och det som presenterats i analysen kan vara felaktigt.
Analysen är oberoende men finansierad.
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