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 Välkomna till Fabeges delårsrapport för tredje kvartalet! 
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FORTSATT MYCKET STARKT 2018
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Utfallet 2018 är fortsatt mycket starkt. Tittar vi till exempel på de tre nyckeltal som är viktigast för vår långsiktiga lönsamhet så har vår nettouthyrning, som är skillnaden mellan tecknade och uppsagda hyresavtal, fortsatt att öka under tredje kvartalet. Årets goda nettouthyrning har liten påverkan på årets resultat men stor påverkan på kommande års resultat.   Vi ser att vår projektverksamhet bidrar med god värdetillväxt och avkastningen på investerat kapital i våra projekt är 97% i snitt, under året. Titta vi på det tredje viktiga nyckeltalet för vår långsiktiga lönsamhet så ser vi att även hyresökningarna i omförhandlingar fortsätter på en hög nivå med 30% höjning i snitt under året. vilket är en bra värdemätare på den starka hyresmarknaden Och detta ska också ses i ljuset av att vi ger våra befintliga kunder rabatt mot marknadshyran i våra omförhandlingar. Vårt långsiktiga substansvärde, EPRA NAV, har stigit till 120 kr/aktie främst till följd av värdetillväxt genom projekt och stigande hyror. Avkastningskraven är i stort oförändrade detta kvartal vilket framförallt beror på att det varit väldigt få transaktioner på våra marknader under det senaste kvartalet till skillnad mot i våras där det var flera affärer som triggade en större genomgång av värderingarna i vår fastighetsportfölj.



ÖVERSKOTTGRAD

Mål 2018: 74 % ack Q3/74 % hela året 
Långsiktigt mål 2020: 75 %
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Glädjande är också att konstatera att vi fortsätter förbättra effektiviteten i vår förvaltningsverksamhet genom en rekordhög överskottsgrad på 75% efter tredje kvartalet. Detta bidrar också ihop med stigande intäkter och sjunkande snittränta till ett starkt förvaltningsresultat som ökat med 25% i jämförelse med för ett år sedan.  Nu över till Åsa som ska gå igenom resultatet i mera detalj.



RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG

MKR jan-sep 2018 jan-sep 2017

Hyresintäkter 1 864 1 688
Fastighetskostnader -475 -458

Driftsöverskott  1 389 1 230

Central administration -60 -53

Finansnetto -371 -383

Resultatandelar intressebolag -63 -81

Förvaltningsresultat 895 713

Realiserade värdeförändringar fastigheter 88 0
Orealiserade värdeförändringar fastigheter 6 125 4 452
Värdeförändringar derivat och aktier 145 224

Resultat före skatt 7 253 5 389
Skatt -988 -1 187

PERIODENS RESULTAT 6 265 4 202

• Hyrestillväxt i identiskt 
bestånd cirka 10 %

• Överskottsgrad 75 % (73)

• Avkastning projekt  97 %

• Ackumulerad värdetillväxt 
10 %

• Resultat per aktie efter skatt 
18:94 kr (12:70)



NYCKELTAL Q3 2018
jan-sep 

2018
jan-sep 

2017 Mål

Eget kapital kr per aktie* 101 81

EPRA NAV – kr per aktie* 120 95

Totalavkastning fastigheter, % 12,9 11,1

Avkastning projekt, % 97 66 50

Överskottsgrad, % 75 73 74

Soliditet, % 51 47 >35

Belåningsgrad, % 39 44 <50

Skuldkvot, ggr 14,5 15,8 Max 13

Räntetäckningsgrad, ggr 3,6 3,1 Min 2,2
*Justerat efter aktiespilt 2:1
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Aktiviteter under tredje kvartalet

 Emitterat 1,6 Mdkr i Fabeges MTN

 Utökat totala faciliteter med 1 Mdkr

 Minskat utestående cert något till förmån för 
obligationer med längre löptid

 Förlängt kapitalbindningen från till 5 år

 Förlängt räntebindningen från 2,5 år till 3,4

 Ökat andelen grön finansiering

 Totala faciliteter  29,5 Mdkr

 Totala lån 25,4 Mdkr

• Varav obligationer 8,8 Mdkr

• Varav certifikat 3,0 Mdkr

 59 % av totala lån nu grön finansiering

 Outnyttjat 4,0 Mdkr

 Kapitalbindning 5,0 år

 Räntebindning 3,4 år

 Snittränta 1,50 %

FINANSIERING 2018-09-30



50% av all ny 
kontorsutveckling i Stockholm
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Vi har mycket att vara stolta över. Att vi har 50% av all ny kontorsutveckling i Stockholm hör definitivt dit. Vår framgång beror mycket på att vi inte bara bygger kontorshus utan vi försöker skapa attraktiva stadsdelar.Vårt recept för detta är bl a att vi



Stadsdelsutveckling enligt Fabege
Levande stadsdel med en bra blandning av boende, arbetande och besökande.
Skapar förutsättningar för varierad service. 

+ Trivsel, trygghet och grönska.

= Skapar rätt förutsättningar för långsiktigt hållbara stadsdelar.
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Vill skapa levande stadsdelar genom en bra blandning av boende, arbetande och besökande. Detta skapar förutsättningar för ett omfattande och varierat serviceutbud men också trivsel och trygghet, som är högt värderade kvalitéer och nödvändiga för utveckling av långsiktigt hållbara stadsdelar, som är vårt mål.



Tre faser av stadsdelsutveckling
Bara halvvägs: Stora omvandlingen: Före startskottet:

Solna 
Business
Park

STOCKHOLM
SOUTH BUSINESS

DISTRICT
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Då vår ambition är att skapa ännu bättre stadsdelar och även framgent ha en mycket hög projektvolym så känns det bra att vi nu, har flera stadsdelsprojekt i olika faser som kan bidra till detta. Vi har ju Arenastaden som faktiskt bara är halvvägs, vad gäller i kontorsproduktion. Sedan har  vi Solna Business Park som står inför en stor förvandling.  Och så har vi vårt nya stadsutvecklingsprojekt i Flemingsberg som är i sin linda. 



En storslagen vardag.

Vi är bara halvvägs!
Kvar att utveckla 
drygt 250 000 kvm.
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När vi startade utvecklingen i Arenastaden sade vi att stadsdelen skulle innehålla 25-30 000 arbetande. Där är vi redan men genom att vi har hittat nya byggrätter och även expanderat området, så bedömer vi att det idag finns ca 250 tkvm kontorsbyggrätter ytterligare kvar att utveckla. �



Vision

Park1

Haga Norra

Stigbygeln 3

Stigbygeln 2
Tömmen 1 & 2

Vision
överdäckning

Projekt Dalvägen
kontor Projekt Dalvägen

bostäder

Vision
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Våra projektmöjligheter ligger nu ute på vår hemsida, där man kan se våra projektplaner. 
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I Arenastaden, kan man  t ex hitta ett projekt vi kallar Park1 som ligger bredvid ICA’s nya huvudkontor
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Vi har också många projektmöjligheter utmed Dalvägen som Ni ser här – dessa fastigheter ligger i direkt anslutning till den nya tunnelbanan. 



Solna Business Park. 
Från bra kontorsområde till en levande stadsdel.
Bostäder, besökare och ett utbud som skapar en 
levande stadsdel.
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Förvandlingen av Solna Business Park innebär en förändring från ett bra kontorsområde till en levande stadsdel. 



Solna business park 2.0
• En attraktiv, levande stadsdel med en tät, dynamisk och estetisk känsla.
• Tongivande arkitektur som skapar starka intryck och berör.
• Service extra allt.
• Bästa kommunikationsläget på norra sidan om Stockholm. 
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Med tillskott av bostäder, besökare och ett brett serviceutbud vill vi skapa en stadsdel med människor i dygnet runt.  Där vi tillvaratar det goda kollektivtrafikläget.



Tre faser av stadsdelsutveckling
Bara halvvägs: Stora omvandlingen: Före startskottet:

Solna 
Business
Park

STOCKHOLM
SOUTH BUSINESS

DISTRICT
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Slutligen några bilder kring vårt senaste stadsdelsutvecklingsprojekt i Flemingsberg. 
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Bakgrunden till att vi satsar på en stadsdel på södra sidan är för att det behövs en bättre regional balans. Hälften av befolkningen i Storstockholm bor söder om slussen men de flesta jobbar på norra sidan.  Detta har medfört att den genomsnittliga stockholmaren pendlar mer än han eller hon har semester. Stockholmsområdets invånarantal växer också så snabbt att det är osannolikt att det går att bygga ikapp med ny infrastruktur.  Att skapa attraktiva stadsdelar där arbetskraften bor och samtidigt utnyttja ledig kapacitet i befintlig infrastruktur tycker vi är dubbelklokt!



Utnyttja den befintliga 
infrastrukturen
– skapa en attraktiv 
stadsdel söder om stan

Presentatör
Presentationsanteckningar
Detta har medfört att den genomsnittliga stockholmaren pendlar mer än han eller hon har semester. Stockholmsområdets invånarantal växer också så snabbt att det är osannolikt att det går att bygga ikapp med ny infrastruktur.  Att skapa attraktiva stadsdelar där arbetskraften bor och samtidigt utnyttja ledig kapacitet i befintlig infrastruktur tycker vi är dubbelklokt!



Förutsättningar och gemensamma nämnare.
• Stor volym lågexploaterad mark.
• Handlingskraftig kommun.
• Spårbundet läge.

Flemingsberg, 2018Dalvägens industriområde, 2008
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Att vi satsar på just Flemingsberg beror på de goda förutsättningarna – som förövrigt är desamma som i Arenastaden, dvs . �1  Stor volym, låg exploaterad mark2  Handlingskraftig kommun3  Spårbundet läge



STOCKHOLM SOUTH BUSINESS DISTRICT
Södra Stockholms kommunikationshubb.

Vision
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Framsynta politiker har skapat förutsättningar för en bra kommunikationshub i Flemingsberg, där det idag går att åka till Centralstationen på 10 minuter och på samma spår tar man sig vidare både till Arenastaden och Arlanda. Den största utmaningen för många företag i regionen är att attrahera arbetskraft. Att ha ett kontor på södra sidan och ett på norra sidan där man utan byten tar sig snabbt emellan tror vi kommer bli ett vinnande koncept för större företag som vill vara attraktiva arbetsgivare.



STOCKHOLM SOUTH BUSINESS DISTRICT
Startskottet för vår stora satsning på södra Stockholm.

50 000 arbetande 50 000 boende 50 000 besökande
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Och för att skapa en riktigt attraktiv plats så krävs det att man kan nå en kritisk massa. I Flemingsberg finns utrymmet och vår ambition är att skapa en stadsdel med 50 000 arbetande, boende och besökare dagligen. Tack och nu är vi klara för frågor�



SPLITTRAD BILD AV MARKNADEN

Vad vi läser och hör i media
• Avmattning i konjunkturen

• Hyrorna har nått zenit

• Höjda räntor 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Så! �Jag tänkte avsluta med att blicka tillbaka och återge hur det lät på vår Q3 presentation 2016, då jag började med att visa den här bilden.�Osäkerheten på marknaden är hög och som vanligt har den varit tilltagande inför rapportperioden. Och att oron växer är väl logiskt, för i och med de stigande värdena så ökar ju risken. Vi hör att konjunkturen har nått toppen och att vi är på väg in i en konjunkturavmattning. Vi hör också ofta att hyrorna har nått zenit och att räntorna ska börja stiga.�Exakt dessa ord sa jag för två år sedan när jag presenterade Q3 rapporten 2016. -Det är fascinerande att det fortfarande är lika aktuellt. Jag sa då också -”Vad vi ser i vår verksamhet är dock fortsatt stark efterfrågan med tydligt stigande hyror.” Även detta fungerar lika bra att säga idag.Vad lär vi oss av detta – jo att prognoser bara är gissningar om framtiden och att vi gör klokt i att alltid vara beredda på att kunna hantera en framtid som väsentligt avviker från rådande huvudprognoser. Och viktigast är givetvis att inte bara kunna hantera en situation som är mer negativ än väntat utan även dra nytta av den, till att flytta fram sin position



Frågor
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