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Abstract 
 
In this paper, we discuss bond financing as an interesting source of debt finance for listed real 
estate companies in Sweden. Furthermore, we compare 10 bonds issued by Swedish real 
estate companies in 2013. These bonds are analysed from different perspectives and the 
pricing of each bond is discussed. In addition, this paper will describe the real estate 
companies’ business concepts and business activities in order to relate these concepts and 
activities to the size of the coupon rates the issuing real estate firms have to pay.  

The analysis discusses the pricing of the bonds from the following perspectives: 

• Company size 
• Number of issues 
• Average debt financing costs 
• Underlying assets 
• Covered vs. uncovered 

Our conclusion regarding the pricing of bonds in the real estate sector is that it is dependable 
on most of the variables above and the interaction between them. As an investor in the bond 
market, the main focus should be on the issuer’s payment capacity regarding the coupons as 
well as the principal.   
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Sammanfattning 
 
I denna uppsats fördjupar vi oss inom ämnet obligationsfinansiering. Arbetet ska ge en 
djupare insyn i hur obligationsfinansiering går till samt ge kunskap om andra typer av 
skuldinstrument som används. Arbetet lägger stor tyngd vid analys och beskrivning av 
obligationsfinansiering på den svenska fastighetsmarknaden. I analysen jämförs 10 
obligationer som emitterats av svenska fastighetsbolag under 2013. Dessa obligationer 
analyseras ur olika perspektiv och prissättningen på varje enskild obligation diskuteras. 
Dessutom ska uppsatsen ge en fördjupning av de ingående fastighetsbolagens verksamheter 
samt affärsidéer, med syfte att söka eventuella samband mellan bolagens verksamheter och 
storleken på kupongräntor som olika fastighetsbolag får betala. 

Följande aspekter har beaktats i analysen av hur prissättningen av obligationerna har gått till: 

• Bolagets storlek 
• Antal emissioner 
• Genomsnittliga finansieringskostnader 
• Bolagets tillgångar 
• Säkerställda jämfört med icke säkerställda obligationer. 

Uppsatsen studerar framförallt skillnaden mellan säkerställda och icke-säkerställda 
obligationer. Hur stor skillnad bör det vara i riskpremie vid investering i en obligation som 
saknar säkerhet jämfört med en säkerställd obligation från samma emittent? Vår slutsats kring 
prissättningen av obligationer i fastighetssektorn är att den är beroende av flertalet av 
faktorerna ovan och samspelet mellan dessa. Som investerare i obligationsmarknaden handlar 
det dock om att kunna förutse och analysera emittentens betalningsförmåga gällande 
kuponger (räntor) och återbetalning av obligationernas nominella belopp. 
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1. Introduktionskapitel 
 

1.1 Förklaring av begrepp 
 
AR: Annual Report (Årsredovisning) 
Börsvärde: Antal utstående aktier x pris 
Emittera: Utgiva på marknaden 
HY-bond: High Yield Bond (högavkastande obligation) 
Large Cap: Börsvärde över 1 miljard euro 
LTV: Loan-To-Value (belåningsgrad) 
Mid Cap: Börsvärde mellan 150 miljoner till 1 miljard euro 
MTN-program: Medium-Term-Note, kontinuerlig finansieringskälla 
Obligation: Räntebärande skuldebrev 
Skuldförvaltning: Begrepp som innefattar olika typer av finansiering och 
refinansiering av skuld 
STIBOR: Daglig referensränta som beräknas som ett medelvärde av de 
räntor som STIBOR-bankerna ställer till varandra för utlåning i svenska 
kronor. 
Säkerställd obligation: Som underliggande säkerhet för obligationslån finns 
en tillgångsmassa/säkerhetsmassa, som exempelvis pantbrev i fastighet.  
Säkerhetsmassa: Vad som utgör säkerheten 

1.2 Inledning 
 
Historiskt har svenska fastighetsbolag i stor utsträckning använt traditionella 
banklån för att finansiera sin verksamhet. På senare år har dock obligationer 
blivit alltmer betydelsefull, dels som en ny form av finansieringskälla, och dels 
för att diversifiera fastighetsbolagens (re)finansieringsrisker (Leimdörfer, 
2011). 
 
Under 90-talet fick många banker och fastighetsbolag i Sverige problem på 
grund av hög belåning och brister i underliggande säkerheter (Dagens 
Nyheter, 2006). Idag ser situationen annorlunda ut men sannolikheten för 
insolvens i ett fastighetsbolag finns fortfarande kvar. Vi kommer i detta arbete 
att argumentera för att det är av större intresse att undersöka hur marknaden 
varierar sin prissättning med hänsyn till olika typer av skuldinvesteringar (till 
exempel säkerställda obligationer jämfört med icke säkerställda obligationer) 
än risken för insolvens hos olika fastighetsbolag.  
 
Under 2013 har säkerställda obligationer emitterats på den svenska 
obligationsmarknaden för med fastighetsbolag som låntagare. Fortfarande är 
dock icke-säkerställda obligationer betydligt vanligare. En säkerställd 
obligation innebär att obligationsinvesterare normalt utsätts för en mindre 
kreditrisk jämfört med investeringar i icke säkerställda obligationer. Vid 
eventuell insolvens är investeringen säkrad i bolaget eller en direkt ägd 
fastighet. Den lägre kreditrisken bör därmed avspeglas i lägre 
kreditriskpremier och därmed högre obligationspriser (allt annat lika). 
 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Referensr%C3%A4nta
http://sv.wikipedia.org/wiki/Aritmetiskt_medelv%C3%A4rde
http://sv.wikipedia.org/wiki/Svensk_krona
http://sv.wikipedia.org/wiki/Svensk_krona
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Uppsatsen utreder det nuvarande läget på den svenska 
obligationsmarknaden för obligationer utgivna av fastighetsbolag och 
framförallt skillnaden mellan säkerställda och icke-säkerställda obligationer. 
Hur stor skillnad bör det vara i riskpremie vid investering i en obligation som 
saknar säkerhet jämfört med en säkerställd obligation från samma emittent? 

 

1.3 Problemdiskussion  
 
De huvudsakliga anledningarna till varför detta examensarbete skrivs är en 
kombination av att den svenska obligationsmarknaden anses vara outvecklad 
i ett internationellt perspektiv (Gunnarsdottir & Lindh, 2011), och att behovet 
av obligationsfinansiering som kan komplement till traditionella banklån har 
ökat. Efter finanskrisen har många företag fått det svårt att erhålla traditionella 
banklån vilket bland annat har lett till att antalet företag som har sökt sig till 
obligationsmarknaden har ökat. Finansmarknaden är ständigt under 
utveckling med nya produkter och lösningar för att matcha långivares- och 
låntagares behov och risk- och avkastningspreferenser. Med tanke på den 
ständiga utvecklingen som även sker på marknaden för fastighetsrelaterade 
krediter och då speciellt för olika typer av fastighetsobligationer, är det 
intressant att undersöka dels vad som har skett och diskutera de möjliga 
framtida trenderna för obligationsfinansiering inom fastighetssektorn.  

1.4 Syfte  
 
Det huvudsakliga syftet är att undersöka den svenska obligationsmarknaden 
för fastighetsmarknaden med betoning på skillnader i prissättning mellan 
säkerställda och icke säkerställda obligationer samt vad som utgör 
säkerhetsmassa i de säkerställda obligationerna. 

1.5 Frågeställningar 
 
Hur skiljer sig prissättningen för obligationer i fastighetssektorn ur följande 
perspektiv: 

o Bolagets storlek 
o Antal emissioner 
o Tidigare finansieringskostnader 
o Bedömning av bolagets tillgångar 
o Säkerställda vs. Icke säkerställda 

1.6 Metod och Avgränsningar  
 
För bakgrund och teori kommer bland annat tidigare kurslitteratur samt 
forskning/avhandlingar inom skuldförvaltning att användas som underlag. För 
att genomföra detta examensarbete har data samlats in från prospekt från 
rådgivare samt intervjuer, denna information kommer ligga till grund för vår 
fallstudie.  
 
Vi har valt ut 10 stycken obligationer som har emitterats under 2013, varav 
vissa är säkerställda och andra inte. Urvalet är baserat på storlek av 



5 
 

emissionsvolymen där vi valt ut de största emitteringarna samt att vi valt ut 
olika typer av fastighetsbolag. Dessa emitteringar kommer jämföras och 
analyseras i fallstudien. 
 
Vi kommer begränsa examensarbetet till obligationer utgivna av 
fastighetsbolag i Sverige. För att uppnå ett säkrare resultat hade det varit 
givande att undersöka hela den nordiska marknaden men det skulle medföra 
att arbetet blir alltför omfattande. 
 
Då endast ett relativt litet antal säkerställda obligationer har emitterats på 
fastighetsmarknaden under de senaste åren avgränsas inte examensarbetet 
till att analysera någon speciell fastighetstyp eller fastighetsbolag. 
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2. Bakgrund  
 
Historiskt har banksektorn erbjudit och varit den största och mest likvida 
finansieringskällan för svenska fastighetsbolag. I Sverige har det under de 
senaste decennierna varit relativt enkelt att erhålla bankfinansierade lån med 
hög belåningsgrad, då säkerheten varit fastigheter. Efter finanskrisen 2008 
har situationen förändrats och under de efterföljande åren blev 
utlåningskapaciteten kraftigt nedsatt och finansieringsmöjligheterna med 
rimliga villkor för nya kunder och mer riskfyllda investeringar har varit nästan 
icke existerande. 
 
Situationen på den nordiska finansmarknaden har dock sakta förbättrats och 
utlåningen börjar återigen öka, men inte i samma utsträckning som innan 
finanskrisen. Med nya Basel III-regler för kapitaltäckning och riskhantering 
inom banksektorn har belåningsgraden för fastighetsinvesteringar minskat 
och då ökat upplåningskostnaderna (Leimdörfer, 2011). 
 
I en rapport från ratingföretaget Fitch som behandlar euroområdet framgår att 
en strukturomvandling till obligationer från banklån har startat bland företag. 
Effekterna av en starkare obligationsmarknad som växer är sänkta 
kapitalkostnader, mer långsiktigt finansiering samt en bättre riskspridning för 
företagen. En mer utvecklad obligationsmarknad kommer även erbjuda fler 
högavkastande produkter till investerare, något som banker efter finanskrisen 
haft svårt att erbjuda investerare. 
 
För att obligationsmarknaden skall fortsätta växa blir tillgången till 
bankfinansiering en avgörande faktor. Med dagens låga nivåer av nytagna 
banklån mot fastighetsinvesteringar i en tid med historiskt väldigt låga räntor 
kommer allt fler bolag att refinansiera sig genom obligationslån. Sedan eurons 
införande har andelen obligationsfinansiering för företag i euroområdet ökat 
från 42 % till 73 % fram till 2009, som andel av total upplåning (Fitch, 2010). 
 
I ett internationellt perspektiv är dock den svenska obligationsmarknaden 
relativt outvecklad. Bidragande faktorer är en låg likviditet samt att deltagare 
på marknaden upplever begränsningar jämfört med andra länders marknader 
såsom dålig transparens och att marknaden upplevs som sårbar. 
(Gunnarsdottir & Lindh, 2011). Utöver ovan nämnda orsaker nämner även 
Donner & Svensk att vissa ”deltagare” på marknaden stundtals saknar 
nödvändiga kunskaper som krävs för att en väl fungerande 
obligationsmarknad ska kunna möjliggöras (Donner & Svensk, 2012). 

Sverige har historiskt en stark banktradition där banklån funnits lättillgängligt 
att tillgå och som varit prisvärda i förhållande till alternativa finansieringskällor. 
Detta är en av de huvudsakliga förklaringarna till att svenska företag, 
tillskillnad från företag i Sveriges närhet, inte sökt sig i samma utsträckning till 
den alternativa kapitalmarknaden. 

Enligt Gunnarsdottir och Lindh skulle en ökad marknadsvolym av 
obligationsfinansiering på marknaden innebära en positiv utveckling. 
Effekterna av en mer välfungerande svensk obligationsmarknad skulle vara; 
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effektivare finansiell förmedling, förbättrad prissättning samt skapa möjligheter 
för finansiell diversifiering (Gunnarsdottir & Lindh, 2011). 

En förklaring till att utvecklingen på den svenska obligationsmarknaden inte 
har tagit fart som i våra grannländer är att den Svenska finansmarknaden 
starkt påverkats av långsiktiga relationer mellan företag och banker, vilket inte 
har skapat ett behov för alternativa finansieringslösningar bland företag.  
Straume & Wetter fastslår även att relativt få svenska bolag befinner sig i en 
sådan position att de skulle emittera i volymer som just nu efterfrågas av 
marknaden. Slutligen menar Straume och Wetter, precis som Donner & 
Svensk, att det finns en kunskapsbrist bland marknadsaktörer som försvagar 
spridningen av företagsobligationer som är högavkastande (Straume & 
Wetter, 2012).  

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



8 
 

3. Teorier, Finansingeringsformer och Risker 
 
I teoridelen diskuteras först relaterade teorier om företags val av 
kapitalstrukturer. Vidare beskrivs olika typer av finansieringsformer, för att 
sedan djupare gå in på obligationsfinansiering och hur emissionsprocessen 
och kreditrating av obligationer går till. Slutligen beskrivs viktiga risker som 
obligationsinvesterare måste ta hänsyn till.  

3.1 Teorier 
 
Med optimal kapitalstruktur avses den kombination av olika 
finansieringsformer (främst lån och eget kapital men även hybridinstrument 
som preferensaktier och mezzanine-finansiering) som maximerar ett företags 
värde. Det finns ingen generellt kapitalstruktur (till exempel mätt som optimal 
soliditet (Eget kapital/Tillgångar) som samtliga företag bör sträva efter utan 
varje företag (och bransch i vid mening) har sina unika optimala 
kapitalstrukturer.  
 
Kapitalstrukturen i ett företag är av stor vikt för ett bolags samtliga 
intressenter. Modigliani & Miller påstod att ett bolagets värde är oberoende av 
kapitalstrukturen om man utgår från deras kända antaganden om perfekta 
marknadsförhållanden (bland annat att marknadsimperfektioner som 
bolagsskatter antas inte existera). Trots detta tenderar företagsledare att ofta 
reflektera över vilken kapitalstruktur som passar bolaget bäst, vilket bland 
annat reflekterar att det i verkligheten förekommer ett antal viktiga 
marknadsimperfektioner. Val av optimal kapitalstruktur kan bland annat 
relateras till kostnaden för olika finansieringskällor och storleken på 
skattesköldar (avdragsrätten för räntekostnader) (Berk & DeMarzo, 2012). 
 
Två vanligt förekommande teorier angående optimal kapitalstruktur är Trade-
off Theory och Pecking order Theory. På senare tid har även den så kallade 
market timing teorin (market timing theory of capital structure) fått fotfäste i 
den allmänna corporate finace litteraturen (Berk & DeMarzo, 2012). 

3.1.1 Trade-off Theory 
 
Enligt ovan har Modigliani och Miller visat att valet av kapitalstruktur är 
irrelevant om marknaderna är perfekta. Genom att införa ett antal 
imperfektioner kan man argumentera för att värdet av ett företag faktiskt är 
beroende av valet av kapitalstruktur. Enligt trade-off teorin kan ett företag 
söka den optimala kapitalstruktur som maximerar (det belånade) företagets 
värde genom öka andelen lån så länge som nuvärdet av skatteskölden 
(nuvärdet av avdragsrätten för räntekostnader) överstiger nuvärdet av den 
finansiella stress som ökad belåning innebär. Med andra ord, för företag som 
lånar pengar är det viktigt att hitta den optimala avvägningen (trade-off) 
mellan den värdeökande delen i form av företagets skattesköld, och den eller 
finansiella ”stress” so påverkar företagets värde negativt (Brealey, Myers & 
Allen, 2008 & Campbell & Kelly, 1994) 
 
En ”skattesköld” avser att främst företags möjlighet till ränteavdrag i 
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kombination med dubbelbeskattning av vinster och utdelningar vilket sänker 
företagets totala skattekostnad. Det medför att ur företagets perspektiv blir det 
mer gynnsamt att inneha skuld än att endast finansieras med eget kapital. 
 
Den finansiella stress en skuld skapar för ett företag påverkar dels bolaget i 
faktiska kronor men även i ”mjukare” värden. De mjuka, svårbedömda, 
kostnaderna för ett företag kan exempelvis vara ett lägre förtroende på 
marknaden orsakat av hög belåning som kan tolkas som oförsiktigt agerande. 
 
Utöver de två viktiga faktorera skattesköld och finansiell stress, kan trade-off 
teorin också ta hänsyn till hur värdet av ett företag kan påverkas av olika 
former av positivt och negativ värdepåverkande incitament som ökad belåning 
kan innebära. 
 
Det finns ingen optimal skuldsättningsgrad som passar för alla företag, men 
mer likvida företag med stabila tillgångar med stora beskattningsbara 
inkomster gynnas vanligtvis av att inneha en större andel skuld. Detta kan 
vara en av förklaringarna till varför en stor del av fastighetsbolag vanligtvis har 
en hög skuldsättningsgrad. (Brealey, Myers & Allen, 2008 & Campbell & Kelly, 
1994) 

3.1.2 Pecking order Theory 
  
Teorin baseras på informationsasymmetri som finns mellan ett företags 
finansiella ledning och investerare på marknaden avseende riskexponering, 
möjligheter och värderingar. Denna asymmetri påverkar företags val av 
antingen intern eller extern finansiering (Brealey, Myers & Allen, 2008). 
 
Enligt teorin är internt kapital alltid att föredra därefter att ta låna pengar och 
den sista utvägen är kapitaltillskott från aktieinvesterare. På en rationell 
marknad kommer alltid nya skulder föredras över nytt eget kapital (genom 
nyemission) på grund av de signaler som sänds till marknaden. Dessa 
signaler tyder på att bolaget inte kan uppnå finansiering på något annat sätt 
som skulle vara med fördelaktigt. 
 
Det finns ingen uttalad optimal fördelning mellan skuld och eget kapital enligt 
teorin då det både finns internt och externt kapital, fördelning görs från bolag 
till bolag. Då det interna kapitalet premieras över det externa kan det förklara 
varför företag som går bra inte är maximalt skuldsatta, då de inte behöver den 
externa finansieringen som är betydligt dyrare än den interna. För att ett 
lönsamt företag inte skall behöva söka extern finansiering i framtiden, brukar 
de vanligtvis spara delar av de vinster bolaget genererar i goda tider som 
sedan kan plockas fram vid behov (Brealey, Myers & Allen, 2008). 

3.1.3 Market timing theory 
 
Enligt denna teori påverkar marknadsförhållanden om företag väljer att 
emittera aktier eller obligationer (eller ta banklån). Under perioder då till 
exempel aktier är ”överprissatta” eller förmånligt värderade, kan det mer 
attraktivt för företag att emittera aktier istället för att låna pengar.  Under andra 
perioder kan det vara mer förmånligt att emittera obligationer eller ta banklån. 



10 
 

3.2 Olika typer av finansieringsformer 
 
Hur ett företag väljer att finansiera sin verksamhet styrs genom valet av 
kapitalstruktur och syftar till hur företag tar upp skuld (lång eller kortsiktigt) 
samt hur eget kapital används. Företaget bestämmer sedan om och i så fall 
med vilken hävstång (skuld/eget kapital) som skall användas. Storleken på 
hävstången som används ger en indikation av vilken risk bolaget utsätter sig 
för men visar inte hela bilden då olika typer av skuld innebär olika typer av 
risker exempelvis löptider på lån (Donner & Svensk, 2012). Det finns ett flertal 
olika alternativ för finansiering för ett företag. Nedan förklaras alternativa 
finansieringskällor till traditionella banklån. 
 
Tabell 1, Jämförelse av finansieringsformer. Källa: Catella 

 
 

3.2.1 Förlagslån 
 
Förlagslån är en oprioriterad skuld utgiven av ett företag eller bank. Skulden 
är inte säkerställd, så räntenivån är vanligtvis högre jämfört med obligationer. 
Skuldebrevet är överordnat eget kapital men underordnas av banklån och 
obligationer (Leimdörfer, 2011). 
 

3.2.2 Mezzanine 
 
För att finansiera allt över senior skuld i en fastighetsinvestering är det vanligt 
att använda en mezzanine-skuld. En mezzanine-skuld har en sekundär rätt till 
den underliggande säkerheten och är därmed mer osäker än senior skuld. 
Långivaren utsätts för en högre risk som därmed kräver en högre avkastning. 
Genom att använda mezzanine i finansiering strategin, så ökar hävstång över 
de LTV-nivåer som vanligtvis erbjuds av vanliga banklån (Leimdörfer, 2011). 
 

3.2.3 Preferensaktier 
 
Preferensaktier är ett hybridinstrument som kan sägas utgöra ha egenskaper 
som till vissa delar påminner om aktier men som samtidigt även har 
egenskaper som till vissa delar påminner om obligationer. Det inbetalda 
kapitalet ingår i bolagets egna kapital, vilket är likheten till aktier. Normalt har 
ägare av preferensaktier både rätt till en fast utdelning vilket är likheten med 
en obligation. Röstvärdet för preferensaktier är vanligtvis lägre än för en 
vanlig aktie. Preferensaktier står över stamaktien men är underordnade 
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skulder. Preferensaktier delar risk och avkastning effektivt mellan investerare 
med olika riskprofiler. Jämfört med andra former av hybridkapital är 
skattepåföljderna för preferensaktier något mindre gynnsamma (Leimdörfer, 
2011). 
 

3.2.4 Vinstandelslån 
 
Avkastningen på ett vinstandelslån är helt eller delvis kopplat till ett bolags 
lönsamhet. Tanken med vinstandelslån, likt konvertibler, är att innehavaren 
delar bolagets risker och potentiella uppsida. Vinstandelslån är en investering 
i eget kapital då innehavaren får ta del av vinster, men saknar rösträtt som en 
aktie har. Det finns skattemässiga fördelar med vinstandelslån, speciellt i 
länder med få kapitaliseringsregler (Leimdörfer, 2011). 
 

3.2.5 Konvertibla förlagslån 
 
Konvertibler är en skuld där innehavaren av det konvertibla förlagslånet har 
rätten och möjligheten att konvertera lånet till aktier i framtiden. Omvandling 
sker till ett förutbestämt pris och inom en viss tidsram. Avkastningen på det 
konvertibla förlagslånet är vanligtvis lägre än för traditionella förlagslån, men 
möjligheten för en framtida konverteringen innebär en potentiell uppsida för 
investeraren vilket därmed motiverar den initialt lägre räntan. 
 
Konvertibler har vid likvidation en högre prioritering än eget kapital men lägre 
prioritet än obligationslån och banklån. Konvertibler är vanliga i företag som 
befinner sig i svåra ekonomiska situationer där finansieringen snabbt behöver 
förstärkas och har svårigheter att få banklån eller erbjuda tillräckligt attraktiva 
obligationer till investerare. Om företaget vänder till lönsamhet får 
innehavaren av konvertibeln ta del av uppsidan genom att skuldebrevet 
konverteras till en aktiepost i företaget (Leimdörfer, 2011). 
 

3.2.6 Värdepapperisering 
 
Paketering av kassaflöden kallas för värdepapperisering och kommer 
vanligtvis från en portfölj av lån. Efter paketeringen säljs produkten vidare till 
investerare. Historiskt har värdepapperisering främst använts av kreditinstitut 
som samlat på sig stora innehav av skulder med liknande egenskaper 
(exempelvis subprime) som de vill bli av med från sin balansräkning. 
Värdepapperiseringen leder till en obligation som säkras antingen genom 
inteckning i de underliggande tillgångarna eller av kassaflödet som genereras 
av tillgångarna. 
 
För att skapa en lyckad värdepapperisering krävs ett långt och förutsägbart 
kassaflöde som säkras av en stark motpart (t.ex. statliga/kommunala 
hyresgäster). Risken fördelas då på olika parter och obligationsinnehavaren 
exponeras endast till hyresgästen kreditrisk (Leimdörfer, 2011).  



12 
 

 

3.3 Finansieringsalternativet - Obligationer 
 
En obligation är ett räntebärande löpande skuldebrev som intygar att 
obligationsinnehavaren har lånat ut pengar till emittenten av skuldebrevet. Det 
finns både säkerställda och icke säkerställda obligationer (dvs. att 
obligationen säkras av en underliggande tillgång), som påverkar risknivån för 
obligationsinnehavaren och räntenivån. 
 
Det finns generellt sett tre olika typer av emittenter av obligationer; regeringar, 
kommuner och företag. Obligationerna emitteras med varierande löptider. 
Med löptid menas inom vilket tidsintervall skulden upphör och det investerade 
beloppet skall betalas tillbaka till investeraren. Under löptiden är det vanligt att 
obligationen årligen avkastar en ränta till investeraren. 
 
Det finns tre huvudsakliga orsaker till varför löptiden på en obligation har 
betydelse för investeraren. Den första orsaken är tidsperioden då investeraren 
får kuponger/utdelningar samt hur länge investeraren binder upp sitt kapital. 
Den andra orsaken är att avkastningen styrs av kvarvarande längd på 
löptiden, ju närmare förfallodagen desto mindre är den potentiella uppsidan. 
Den tredje och sista orsaken är att priset på en obligation kommer att 
fluktuerar fram till förfallodagen. Det innebär att ju längre löptid som kvarstår 
desto större är prisvolatiliteten vid förändringar i marknadsräntorna. 
 
Det belopp som investeraren investerar i obligationen och som emittenten 
förbinder sig att betala tillbaka till obligationsinnehavaren på förfallodagen 
kallas för nominellt belopp. 
 
Den nominella räntan (kupongränta) är det belopp emittenten på årlig basis 
betalar till innehavaren av obligationen. Det årliga räntebeloppet kallas 
vanligtvis för kupong. Det finns också ”noll-kupongare” där räntan först 
betalas på obligationens förfallodag. En noll-kuponger har vid 
emitteringstillfället ett lägre pris än principal värdet, ju närmare förfallodatumet 
desto högre prissätts obligationen och därmed minskar avkastningen. 
Avkastningen är skillnaden mellan vad man betalade för obligationen och 
principal värdet. Vanligtvis har dessa obligationer en andrahandsmarknad och 
de största obligationer (vanligtvis emitterade av regeringar och stora företag) 
betygsätts av kreditinstitut (Fabozzi, 2009).  
 
Det finns även obligationer med inslag av rörlig ränta där kupongen baseras 
på en formel. Formeln nedan är vanlig för svenska obligationer. 
 

 
Referensränta + förutbestämd marginal 

 
exempelvis 

 
STIBOR 3mån + 150 räntepunkter 

 

http://sv.wikipedia.org/wiki/R%C3%A4nta
http://sv.wikipedia.org/wiki/Skuldebrev
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Så om STIBOR 3mån är 1,20 % och marginalen är 150 räntepunkter är 
kupongräntan 2,7 %. Då STIBOR ändras justeras kupongen. Exempelvis, om 
STIBOR ökar till 1,30 % ändras kupongräntan till 2,8 %. 
 

3.3.1 Det flexibla finansieringsalternativet 
 
Företagsobligationer är ett flexibelt finansieringsalternativ ett alternativ till eget 
kapital och ett komplement till banklån. 
 
Tabell 2, Finansieringsalternativ. Källa: Fabozzi (2009) 

 

 

3.3.2 Säkerställda vs icke-säkerställda obligationer 
 
En säkerställd obligation fungerar på samma sätt som en icke-säkerställd 
obligation i de flesta avseenden. De säkerställda obligationerna emitteras på 
samma sätt som icke-säkerställda obligationer med en fasta löptider och att 
det nominella beloppet återbetalas vid löptidens slut. Men det finns skillnader 
mellan dessa två typer av obligationer. 

De säkerställda obligationerna regleras i lag medan icke-säkerställda 
obligationer regleras i kontrakt mellan den som investerar och den som 
emitterar. Dessa regler skiljer sig även mellan länder men det finns 
normgivande regler inom EU. 

Investeraren i en säkerställd obligation får två fodringar, dels på emittenten 
men även på den underliggande tillgången (säkerhetsmassan). Det är den 
största skillnaden mellan dessa två typer av obligationer. Det innebär att 
investeraren har förtur vid eventuell insolvens. För vanliga obligationer har 
investeraren vanligtvis endast en fordran mot emittenten. Säkerheten i 
obligationen är också dynamisk vilket innebär att tillgångar som inte 
motsvarar emitterat belopp måste bytas ut eller att nya tillgångar tillförs som 
motsvarar det ursprungliga värderingen (Sandström et al. 2013). 

3.3.3 Säkerheten för obligationer 
 
Säkerheten i företagsobligationer är antingen säkrad i en direktägd fastighet 
(genom inteckning/pantbrev) eller i företagets egendom. En säkerställd 
obligation beviljar obligationsinnehavaren rätt till de pantsatta tillgångarna, 
d.v.s. möjligheten att avyttra de pantsatta tillgångarna om inte 
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obligationsinnehavaren får betalt. 
 
I praktiken sker sådana tvångsförsäljningar för att reglera skuld mot 
obligationsinnehavare relativt sällan. Men vid insolvens sker en finansiell 
rekonstruktion av emittenten och en avveckling av skulden till 
obligationsinnehavaren startar. Men rätten till de pantsatta tillgångarna är 
dock viktigt, då det ger obligationsinnehavaren en starkare 
förhandlingsposition mot andra borgenärer (Fabozzi, 2009). 
 

3.3.4 Villkor för emittering av obligationer 
 
Emittering av framgångsrika obligationer ställer krav på bolaget i fråga. 
Kreditvärdighet inom ramen för förväntad löptid har ett stort inflytande 
obligationens utformning. Med utformning menas här pris, ränta, 
teckningsvolym samt den sekundära marknaden.  Det finns även exogena 
faktorer, såsom makroekonomiskt klimat, som spelar roll i och med att en 
obligation emitteras samt under dess löptid (Berk & DeMarzo, 2011). 
 
Ur en investerares perspektiv påverkar det rådande makroekonomiska 
klimatet hur attraktiv en viss typ av obligation är. Då räntorna är låga eller 
förväntas falla tenderar investerare att försöka låsa in deras avkastning 
genom obligationer med fast ränta. Detta leder till en ökad efterfrågan på 
obligationer med fast ränta vilket i sin tur leder till ökade priser på sådana 
obligationer. När räntorna ökar kommer obligationspriserna sjunka. Detta då 
ökade räntor indikerar bättre avkastning i andra placeringar vilket leder till 
minskad efterfrågan på obligationsmarknaden. För att skydda investerare i 
high yield obligationer (”HY”), obligationer med sämre kreditrating, från stora 
prisändringar är ett alternativ att emittera obligationer med rörlig ränta. Bolag 
med svag kreditrating tenderar att råka ut för minskad efterfrågan under 
finansiella kriser. Investerare söker sig då till säkra placeringar, främst 
statsobligationer eller företagsobligationer med stark kreditrating.  
 
Anledningen till att fastighetsbolag ser möjligheter med att emittera 
obligationer grundar sig i tre fördelar som det medför. Den första är att 
obligationer med fast ränta säkrar finansieringskostnaden då räntorna på 
marknaden stiger. Den andra fördelen med obligationer är att det ger 
möjligheter till längre löptider än traditionella banklån. Den sista fördelen är 
diversifieringen av skulderna, istället för att rikta sig till en eller flera banker 
vänder sig de till obligationsmarknaden som består av massvis av investerare. 
Det är också så att fastighetsbolag ser en fördel med att ha olika typer av 
skuld instrument, såsom obligationer och traditionella banklån (Fabozzi, 
2009). 
 
Nedan illustreras emitteringsprocessen för en obligation på den svenska 
marknaden. 
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Figur 1, Emitteringsprocessen. Källa: Dagens Industri & Pareto (2014) 

 
3.3.5 Rating av företagsobligationer 
 
Professionella kapitalförvaltare använder olika metoder för att analysera 
information rörande emitterande företag och deras obligationer, för att kunna 
uppskatta risken att emittenten i framtiden inte kan uppfylla de åtaganden de 
tagit på sig. De största finansiella instituten samt investment banker har 
vanligtvis egna kreditanalysavdelningar. Men merparten av investerare följer 
vanligtvis till största del råd av de tre stora rating-företagen; Fitch, Moody’s 
eller Standard & Poor’s. 
 
Ett högt betyg från dessa rating-företag innebär att risken är låg, d.v.s. stor 
sannolikhet att företagen lever upp till sina framtida åtaganden. Vilket betyg 
ett företag får påverkar sedan riskpremien en investerare kräver för att vara 
villig att investera, detta är ett sätt att påverka sin finansieringskostnad. Med 
ett högt betyg så kräver en investerare en lägre riskpremie och vice versa 
(Fabozzi, 2009). 
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Rating-företagen följer sedan bolagen och deras obligationer och ser 
regelbundet över att den rating det har tillsatt ett bolag är rättfärdigat (Fabozzi, 
2009). Alla betyg under BBB kallas vanligtvis för högavkastande obligationer, 
varav merparten i vår fallstudie är. 
 
 
 
  

Tabell 3, Ratingskala. Källa: Fabozzi, 2009 
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3.4 Risker för obligationsinvesterare 
 
Fastigheter är illikvida och långsiktiga investeringar och därmed uppstår risker 
för ägaren, exempelvis när lån närmare sig förfallodatum. Fastighetsbolag har 
därför strategier för att minimera dessa risker genom att sprida ut 
refinansierings tidpunkter. Ur ett obligations perspektiv blir de enskilda 
investerarnas riskpåverkan viktigt att närmare undersöka.  
Genom att investera i ett finansiellt instrument såsom en obligation kommer 
investeraren utsättas för olika risker, nedan behandlas de vanligaste risker 
associerade med obligationer (Donner & Svensk, 2010). 
 

3.4.1 Marknadsrisk 
 
Priset på en obligation utvecklas motsatt till utvecklingen av räntan. Om 
räntan sjunker ökar priset på obligationen och vice versa. Hur mycket en 
obligation påverkas avgörs av storleken på kupongen och kvarvarande löptid. 
Detta anser Fabozzi vara en av de absolut största och mest betydande risker 
för en investerare (Fabozzi, 2009). 
 

3.4.2 Återinvesteringsrisk 
 
När framtida avkastning skall beräknas i teorin är ett grundantagande att allt 
kassaflöden återinvesteras. Denna intäkt kallas i folkmun vanligen ”ränta-på-
ränta”-effekt och risken uppkommer beroende på rådande räntenivå vid 
återinvesteringstillfället samt strategier för återinvesteringar. Risken är störst 
vid längre löptider samt för obligationer med stora utdelningar under de första 
åren (Fabozzi, 2009). Detta är inget större problem för de obligationer som 
behandlas senare i fallstudien då löptiderna är relativt korta. 
 

3.4.3 Återkallelserisk 
  
En obligation kan utformas med villkoret att emittenten kan återkalla 
obligationerna innan förfallodatum. Emittenten förbehåller sig denna rätt för att 
i framtiden kunna ha möjligheten att refinansiera obligationen om 
marknadsräntan faller under kupongräntan. För att investerare skall godta en 
återkallelseoption kompenseras de genom ett lägre pris på obligationen eller 
en högre avkastning. För investerare finns det flera nackdelar med att 
emittenten har denna möjlighet att återkalla obligationen (Fabozzi, 2009); 
 

• Mönstret över framtida kassaflöden blir mer osäkert. 
• Då emittenten med stor sannolikhet kommer utnyttja sin option om 

räntan faller under kupongräntan så utsättas investeraren för 
återinvesteringsrisk. 

• Den potentiella värdestegringen är även begränsad då priset på 
obligationen med stor sannolikhet inte kommer överstiga priset 
(räntenivån) för att en återkallelse skall kunna genomföras. 
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3.4.4 Kreditrisk 
 
Risken att emittenten inte kan uppfylla sina åtaganden mot investeraren d.v.s. 
att betala kupong på förutbestämda tidpunkter eller principal värdet kallas för 
kreditrisk för investeraren. Marknaden bedömer hur stor denna risk är genom 
att kolla på vilket kreditbetyg emittenten har fått. Dessa betyg sätts vanligtvis 
av någon av de tre stora ratingföretagen – Standard & Poor’s, Moody’s och 
Fitch (Fabozzi, 2009).  
 

3.4.5 Inflationsrisk 
 
Inflationsrisken för obligationer påverkas av variationer i kassaflöden från en 
säkerhet påverkat av inflation, mätt i hur stor köpkraften är. Denna risk finns 
för alla obligationer förutom de med rörlig ränta. 
 
För att exemplifiera; en obligation som löper på 10 år med 5 % kupong och 
inflationen år 0 är 3 %. Om inflationen exempelvis snabbt börjar stiga och 
överstiger kupongräntan under år 8, försvinner köpkraften för denna obligation 
då inflationen är större än avkastningen. Vilket innebär att obligationen inte 
blir eftertraktad då inflationen överstiger avkastningen (Fabozzi, 2009). 
 

3.4.6 Ränterisk 
 
Om en investering görs i en amerikansk obligation så uppstår en valutarisk 
mellan den svenska kronan och dollarn, om utbetalningarna sker i dollar. Om 
dollarn försvagas i värde mot den svenska kronan, så kommer den svenska 
investeraren få färre kronor än innan försvagningen. Förhållandet är självklart 
invers, förstärks dollarn mot kronan får man mer svenska kronor för en dollar 
(Fabozzi, 2009).  
 

3.4.7 Likviditetsrisk 
 
Likviditetsrisk beror på hur enkelt det är att omsätta en obligation på en 
andrahandsmarknad på eller nära sitt marknadsvärde. Vid försäljning uppstår 
nästan alltid en spread mellan köpare och säljare, hur stor denna spread är 
visar på hur stor likviditetsrisken är i just den obligationen. För investerare 
som planerat och har möjligheten att hålla sin investering till förfallodagen är 
likviditetsrisk helt oväsentligt.  
 
Men institutionella investerarna måste med jämna mellanrum rapportera 
värdet på sina positioner, om då en obligation har en låg omsättning och stor 
spread, uppstår problem för dem. Problemet är osäkerheten i att avgöra ett 
korrekt marknadsvärde av positionen (Fabozzi, 2009). 
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3.4.8 Volatilitetsrisk 
 
En riskpåverkande faktor för en obligation är den förväntad volatilitet på 
marknadsräntorna framöver. Värdet på en obligation stiger när den förväntade 
volatiliteten på marknadsräntor stiger och vice versa. Förändringar i 
volatiliteten på marknaden kommer att påverka priset på obligationen kallas 
volatilitetsrisk (Fabozzi, 2009). 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
  



20 
 

4. Empiri 
 

4.1 Case 
 
Vi har valt att jämföra och analysera 10 obligationer som emitterats under 
2013. 3 av dessa obligationer har säkerställts i en underliggande tillgång. 
Urvalet har delvis baserats på tillgänglighet samt emissionsvolym. Följande 
obligationer ingår i urvalet, sorterat efter datum: 
 

Tabell 4, Utvalda obligationer som emitterats under 2013. Källa: Catella, Fastighetsvärlden, 
Realtid 

Bolag Emissionsvolym Ränta Löptid  Typ av obligation Datum 
Kungsleden 700 MSEK STIBOR 3M + 1.95% 3 år Icke säkerställd dec-13 
Atrium 
Ljungberg 500 MSEK STIBOR 3M + 1.50% 4 år Icke säkerställd nov-13 
Wihlborgs 500 MSEK STIBOR 3M + 1.20% 1.5 år Säkerställd jun-13 
Sagax 200 MSEK STIBOR 3M + 3.10% 5 år Icke säkerställd jun-13 
Balder 500 MSEK STIBOR 3M + 2.25% 4 år Icke säkerställd maj-13 
Corem 200 MSEK STIBOR 3M + 3.50% 2 år Icke säkerställd apr-13 
Klövern 500 MSEK STIBOR 3M + 4.00% 4 år Icke säkerställd apr-13 
Klövern 700 MSEK STIBOR 3M + 3.00% 5 år Säkerställd mar-13 
Fabege 1,170 MSEK STIBOR 3M + 2.15% 3 år Säkerställd feb-13 
Hufvudstaden 500 MSEK 3.00% 5 år Icke säkerställd jan-13 

 
Samtliga obligationer i urvalet förutom Hufvudstadens i januari 2013 löper 
med en rörlig ränta; med STIBOR 3M som underliggande ränta.  
 

 
Figur 2, STIBOR 3M i % under 2013. Källa: Thomson Reuters 

Man kan konstatera att STIBOR 3M har sjunkit under 2013 som en 
konsekvens av att det makroekonomiska klimatet inte hämtat sig så snabbt 
som förväntat och därmed har räntorna sjunkit (Riksbanken, 2013). Skulle det 
makroekonomiska klimatet ljusna framöver skulle det kunna leda till en rekyl 
och därmed ökad STIBOR 3M. En ökad STIBOR 3M skulle leda till högre 
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räntor för emittenten av obligationer med rörlig ränta (Thomson Reuters, 
2014). 
 

4.2 Marknadsutveckling 

 
Figur 3, Obligationsvolymer för HY obligationer i Sverige. Källa: Catella & Pareto 

Den svenska marknaden för så kallade high yield (”HY”) obligationer har ökat 
med drygt 25 % årligen sedan 2010. Totala emissonsvolymen uppgick till 
drygt 16 mdkr i Sverige under 2013. Till HY obligationer räknas bolag med 
sämre eller ingen rating där kupongräntan är satt i det högre spannet. 
Emittenterna Klövern, Sagax och Corem hör hemma i denna grupp (Catella, 
Pareto. 2014).  

 
Figur 4, Fördelning HY obligationer per land 2013. Källa: Catella & Pareto 

Osäkerhet på börsen och låga statsräntor har ökat intresset för obligationer i 
Norden, även tillgängligheten för obligationsfinansiering för bolagen har ökat. 
Nordiska marknaden förväntas fortsätta växa som en konsekvens av striktare 
utlåningspolicy hos bankerna på grund av nya regleringar (Dagens Industri, 
2014). 
 
Sett till Norden är det Norge som dominerar denna typ av obligationsmarknad 
och stod för cirka 70 % av den totala emissionsvolymen 2013. Detta kan 
delvis förklaras med en mer mogen och utvecklad marknad där olja/gas samt 
shipping industrin är återkommande bolag i obligationsmarknaden. Även 
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Norge har dock haft en stark utveckling sedan 2010 och obligationsvolymen 
har ökat med cirka 20 % årligen (Realtid, 2013).  
 
Sverige är Nordens näst största marknad för HY obligationer, 2013 stod de för 
drygt 20 % av den totala. Med andra ord är Finland och Danmark fortfarande 
små i sammanhanget. Det bör dock noteras att First North Bond Market 
startade i Finland under januari 2014. Denna börs har funnits i Sverige och 
Danmark sedan slutet av 2012. I Sverige handlas dock bara två obligationer 
på denna börs. Många aktiva på obligationsmarknaden i Norden bedömer 
dock att den svenska marknaden på längre sikt kommer vara den 
dominerande marknaden, delvis för att Sverige och Stockholm anses vara 
Nordens finansiella nav (Intervju, 2014). En annan förklaring till varför den 
svenska HY obligationsmarknaden kommer växa är landets position gällande 
riskkapital- och private equity bolag. Deras portföljbolag tenderar att vara mer 
positivt inställda till alternativ finansiering, såsom obligationer, och saknar 
oftast rating.  
 
Marknaden för säkerställda obligationer i Sverige är stor då landets 
banksektor är den dominerande i Norden. Bankerna är återkommande 
emittenter av säkerställda obligationer. Vad det gäller fastighetsbolag är 
säkerställda obligationer relativt nytt. Bland de noterade bolagen har Klövern, 
Fabege och Wihlborgs emitterat en säkerställd obligation under 2013. I övrigt 
har SSM Holding AB samt Delarka AB, två onoterade fastighetsbolag 
emitterat en varsin säkerställd obligation om 200 respektive 740 mkr (Pareto, 
Catella, Dagens Industri. 2014).  
 

4.3 Obligationer och emittenter 
 
Nedan beskrivs 10 olika obligationsemissioner som gjorts av 9 olika bolag 
under 2013. Samtliga beskrivningar bygger först på en sammanfattning och 
introduktion av bolaget för att ge en inblick i deras verksamhet och därmed 
ökad förståelse till vad bolaget har för historia, affärsidé samt framtidsplaner. 
Vidare beskrivs deras balansräkning samt ett par relevanta nyckeltal lyfts 
fram. I slutet av varje beskrivs deras obligationsemission vi valt att senare 
analysera. Detta avsnitt introduceras med ett diagram (se Figur 8) med en 
sammanställning av obligationerna vi valt ut.  
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Figur 5, Obligationsemissioner efter datum och LTV. Källa: Egen analys. 
Sammanställning av fastighetsbolagens obligationsemissioner 
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4.3.1 Kungsleden december 2013 
 
Som en konsekvens av 90-talets bankkris bildades Kungsleden 1994. 
Bankerna hade stora fastighetsportföljer när fastighetsbubblan sprack som de 
önskade bli av med. Kungsleden bildades som en del av Gota Bank och 
börsintroducerades sedan 1999 med tillgångar om 5 mdkr. Kungsleden är 
idag noterat på Mid Cap, Nasdaq OMX Stockholm. Bolaget har fokuserat på 
alla fastighetstyper oavsett geografi. 
 
I augusti 2013 annonserade Kungsleden deras förvärv av GE:s svenska 
fastighetsportfölj, med en prislapp på 5.5 mdkr (Kungsleden, 2014).  
 

 
Figur 6, Kungsledens kapitalstruktur. Källa: Kungsleden AR 2012  

 

Tabell 5, Finansiella nyckeltal Kungsleden. Källa: Kungsleden AR 2012 

Kreditbindning (år) 2,2 
Räntebindningstid (år) 5,1 
Snittränta (%) 6,8 
  

Bolaget har en soliditet på 37 % och en förhållandevis låg kreditbindningstid 
(2,2 år) samt en hög snittränta (6,8 %). 
 
I december 2013 emitterade Kungsleden ett 3-årigt icke säkerställt 
obligationslån med en volym om 700 mkr med en låneram om 1 mdkr. Syftet 
med lånet var att refinansiera bolagets tidigare obligationslån om 600 mkr 
som kommer förfalla i mars 2014. Kupongräntan är satt till STIBOR 3M + 1,95 
procent. Enligt bolagets nytillsatta VD Biljana Pehrsson är obligationslån ett 
viktigt inslag i deras finansiering och sprider riskerna i deras upplåning. Vidare 
förväntar sig bolaget att fortsätta med denna typ av finansiering i framtiden 
(Kungsleden, 2013).  
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4.3.2 Atrium Ljungberg november 2013 
 
Ljungberggruppen och Atrium Fastigheter fusionerades i oktober 2006 och 
bildade Atrium Ljungberg. Ljungberggruppen var sedan 1994 ett börsnoterat 
bolag. Atrium Fastigheter var Konsumentföreningen och 
Konsumentkooperationens fastighetsbolag. Atrium Ljungberg är idag noterat 
på Large Cap, Nasdaq OMX Stockholm. Bolagets största fokus är förvaltning 
samt utveckling av handelsplatser med inslag av kontorsytor. Större delen av 
beståndet återfinns i Stockholmsregionen.  
 
Bolaget har inte varit aktiva på transaktionsmarknaden under de senaste åren 
utan har istället spenderat sina likvida medel på utveckling av deras befintliga 
bestånd, såsom Sickla Köpkvarter (Atrium Ljungberg, 2014).  
 

 
Figur 6, Atrium Ljungbergs kapitalstruktur. Källa: Atrium Ljungberg AR 2012  

 

 

Tabell 6, Finansiella nyckeltal Atrium Ljungberg. Källa: Atrium Ljungberg AR 2012 

Kreditbindning (år) 3,1 
Räntebindningstid (år) 4,9 
Snittränta (%) 3,9 
  

Bolaget har en soliditet på 40 % och en relativt låg snittränta (3,9 %).  
 
I november 2013 emitterade Atrium Ljungberg sin första obligation om 500 
mkr under sitt MTN-program om 3 mdkr. Obligationen är icke säkerställd med 
en löptid på 4 år, kupongräntan är satt till 3M STIBOR + 1,50 %. Obligationen 
blev övertecknad. Syftet med den nya finansieringsformen är att amortera 
bankskuld samt finansiering av projekt-/fastighetsutveckling (Atrium 
Ljungberg, 2013). Enligt Atrium Ljungbergs CFO, Annica Ånäs, kommer 
bolaget fortsätta med obligationsfinansiering i framtiden.  
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4.3.3 Wihlborgs juni 2013 
  
År 1924 grundades Wihlborgs av O P Wihlborgs. Wihlborgs Fastigheter AB 
ändrade under 2005 namn till Fabege AB. Det dåvarande bolaget var 
geografiskt splittrat vilket ledde till att fastighetsbeståndet i öresundsregionen 
lyftes ut till ett eget bolag; Wihlborgs. Idag är bolaget noterat på Mid Cap, 
Nasdaq OMX Stockholm. Geografiskt fokus är fortfarande öresundsregionen: 
Malmö, Lund och Helsingborg. Wihlborgs är ett tradionellt fastighetsbolag 
som arbetar med långsiktigt ägande, förvaltning samt utveckling. 
 
Under 2012 började Wihlborgs investera i Köpenhamn, som i framtiden ska 
vara en del av bolagets bestånd (Wihlborgs, 2014).  
 

 
Figur 7, Wihlborgs kapitalstruktur. Källa: Wihlborgs AR 2012 

 

 

Tabell 7, Finansiella nyckeltal Wihlborgs. Källa: Wihlborgs AR 2012 

Kreditbindning (år) 4,2 
Räntebindningstid (år) 7 
Snittränta (%) 3,6 
  

Bolaget har en soliditet på 30 % och en låg snittränta (3,6 %). 
 
I juni 2013 emitterade Wihlborgs en senior säkerställd obligation om 500 mkr. 
Kupongräntan är satt till STIBOR 3M + 1,20 % med en löptid på 1,5 år. 
Obligationslånet ska enligt bolaget användas till att diversifiera 
finansieringsstrukturen (Presskontakt, 2013).   
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4.3.4 Sagax juni 2013 
 
Sagax är ett fastighetsbolag med fokus på fastigheter inom lager och industri 
segmentet, det segment som generellt har högst direktavkastning dvs. högst 
risk. Största delen av beståndet har exponering mot Stockholmsområdet, men 
bolaget är även aktiva i Helsingfors samt övriga Finland. Sagax har byggts 
upp av David Mindus, som är nuvarande VD samt största ägaren med kontroll 
på drygt 25 % av rösterna (Affärsvärlden, 2014).  
 
Sagax offentliggjorde i januari 2014 deras senaste förvärv i Helsingfors. 
Förvärvet bestod av två lager-/ produktionsfastigheter strax utanför den finska 
huvudstaden. Köpeskillingen blev cirka 600 mkr (Fastighetsvärden, 2014).  
 

 
Figur 8, Sagax kapitalstruktur. Källa: Sagax AR 2012  

 

 

Tabell 8, Finansiella nyckeltal Sagax. Källa: Sagax AR 2012 

Kreditbindning (år) 4,3 
Räntebindningstid (år) 5,2 
Snittränta (%) 4,6 
  

Bolaget är relativt högt belånat med en soliditet på 28 %.  
 
I juni 2013 emitterade Sagax en icke säkerställd obligation om 200 mkr inom 
rambelopp om 600 mkr. Kupongräntan är satt till STIBOR 3M + 3,10 % med 
en löptid på 5 år (Sagax, 2014).  
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4.3.5 Balder maj 2013 
 
Via det börsnoterade bolaget Enlight AB bildades Balder år 2005. 2006 
noterades bolaget på Stockholmsbörsens O-lista, dåvarande listan för mindre 
bolag. Sedan starten har Erik Selin varit största ägare i Balder och han är 
fortfarande VD. Bolaget är idag noterat på Mid Cap, Nasdaq OMX Stockholm. 
Större delen av fastighetsbeståndet återfinns i Sveriges två största städer; 
Stockholm och Göteborg. Fokus ligger på kommersiella och 
bostadsfastigheter i tillväxtorter (Balder, 2014). 
 
Balder har varit en stor aktör på köpsidan de senaste åren, vilket är viktig del 
av bolagets affärsidé. Under hösten 2013 förvärvades en fastighet på 
Kungsholmen till en köpeskilling på 500mkr samt utökade sitt bestånd i 
Köpenhamn med nya bostäder för cirka 500 mkr. Balder förvärvade även 
Bovista Invest för 2 mdkr (Balder, 2014). Balder har sedan finanskrisen haft 
en av stockholmsbörsens bästa aktieutveckling (Dagens Industri, 2014). 
 

 
Figur 9, Balders kapitalstruktur. Källa: Balder AR 2012  

 

 

Tabell 9, Finansiella nyckeltal Balder. Källa: Balder AR 2012 

Kreditbindning (år) 6,6 
Räntebindningstid (år) 4,8 
Snittränta (%) 3,6 
  

Balder har minskat sin belåning de senaste åren, soliditeten per 2012-12-31 
var 35 %. Kreditbindningstiden är förhållandevis lång (6,6 år). 
 
I maj 2013 emitterade Balder en icke-säkerställd obligation om 500 mkr. 
Kupongräntan är satt till STIBOR 3M + 2,25 % med en löptid på 4 år. Syftet 
med obligationsfinansiering är allmänna verksamhetsändamål, bland annat 
nya förvärv (Aktiespararna, 2014).  
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4.3.6 Corem april 2013 
 
Corem bildades 2007 via medicinbolaget Biolight International. Bolaget 
grundades av Rutger Arnhult, som idag är aktiv i styrelsen men också VD för 
fastighetsbolaget Klövern. Sedan starten har Corem varit en aktör i 
fastighetssegmenten lager, logistik samt industri. Geografisk fokus ligger på 
mellersta och södra Sverige samt Danmark. En betydande del av intäkterna 
härstammar från fastighetsbeståndet i Stockholmsregionen. Corem har som 
mål att vara den ledande aktören inom de fastighetssegment de är aktiva i. 
Bolaget är noterat på Mid Cap, Nasdaq OMX Stockholm (Corem, 2014). 
 
Under hösten 2013 gjorde Corem två mindre förvärv, en industrifastighet i 
Halmstad samt en logistikterminal i Veddesta. I övrigt har största fokus legat 
på uthyrningsarbetet i befintligt bestånd. 
 

 
Figur 10, Corems kapitalstruktur. Källa: Corem AR 2012  

 

Tabell 10, Finansiella nyckeltal Corem. Källa: Corem AR 2012 

Kreditbindning (år) 2,7 
Räntebindningstid (år) 6 
Snittränta (%) 4,7 

 
Corem är förhållandevis aggressivt belånat med en soliditet på 29 %. 
Kreditbindingstiden understiger 3 år (2,7 år).  
 
I april 2013 emitterade Corem en icke-säkerställd obligation om 200 mkr 
under rambeloppet 300 mkr. Kupongräntan är satt till STIBOR 3M + 3,5 % 
och löptiden är 2 år. Likviden ska användas till verksamhetsändamål såsom 
förvärv (Corem, 2014).  
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4.3.7 Klövern mars och april 2013 
 
År 2002 splittrades IT-bolaget Adcore till flera olika verksamheter. En av 
verksamheterna var fastigheter, detta blev starten till Klövern. Redan första 
året investerade bolaget 1,3 mdkr i fastigheter. 12 år senare är Klövern 
noterat på Mid Cap, Nasdaq OMX Stockholm. Fastighetsbeståndet är splittrad 
ur både segment och geografiskt perspektiv. VD och största ägare är Rutger 
Arnhult, som också kontrollerar en stor post i bland annat Corem (Klövern, 
2014).  
 
Klövern och Rutger Arnhult har gjort sig känd på den svenska 
fastighetsmarknaden genom aggressiv affärsstrategi som fokuserar på många 
och stora affärer. Uppköpet av fastighetsbolaget Dagon 2011 samt förvärv av 
drygt 10 % av aktiekapital i Diös 2012 är några av affärerna bolaget gjort de 
senaste åren. Klövern har under våren 2014 förvärvat Globen City, som 
Carlyle Group säljer, där köpeskillingen bedöms vara cirka 4 mdkr (Realtid, 
2014).  

 
Figur 11, Klöverns kapitalstruktur. Källa: Klövern AR 2012  

Tabell 11, Finansiella nyckeltal Klövern. Källa: Klövern AR 2012 

Kreditbindning (år) 2,2 
Räntebindningstid (år) 3 
Snittränta (%) 4,3 
  

Klövern är aggressivt belånat i jämförelse med många av sina konkurrenter, 
soliditeten uppgår till 28 %. I övrigt är kreditbindningstiden låg (2,2 år). 
 
I mars 2013 emitterade Klövern en säkerställd obligation om 700 mkr. 
Kupongräntan är satt till STIBOR 3M + 3,00 % och löptiden är 5 år. Syftet 
med obligation är att finansiera en portfölj i Karlstad, som obligation är 
säkerställd i, med marknadsvärde på 1,1 mdkr (Fastighetsvärlden, 2013). I 
april 2013 emitterade Klövern en icke-säkerställd obligation om 500 mkr. 
Obligationen var den tredje under rambeloppet 2 mdr och totalt är 1,15 mdkr 
utnyttjat i och med emitteringen av den sista. Kupongräntan är satt till 
STIBOR 3m + 4,00 % och löptiden är 4 år. Likviden ska användas till 
allmänna verksamhetsändamål, såsom förvärv (Aktiespararna, 2013).  
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4.3.8 Fabege februari 2013 
 
Fabege och Wihlborgs var innan 2005 ett gemensamt bolag vid namn 
Wihlborgs Fastigheter. 2005 då bolaget splittrades bildades Fabege ur 
bolagets fastighetsbestånd i Stockholmsregionen. Än idag har bolaget ett 
tydligt fokus på Stockholms fastighetsmarknad där hela beståndet återfinns. 
Fastighetsbeståndet är uppdelat på tre huvudmarknader; Stockholms 
innerstad, Hammarby Sjöstad, Solna samt Arenastaden. Erik Paulsson, känd 
som en av grundarna till byggbolaget PEAB, är bolagets största aktieägare. 
Fabege är noterat på Large Cap, Nasdaq OMX Stockholm (Fabege, 2014).  
 
Fabege har varit relativt passiva på transaktionsmarknaden under 2013, man 
har avyttrat ett bestånd till Balder samt gjort bytesaffärer med PEAB.  
 

 
Figur 12, Fabeges kapitalstruktur. Källa: Fabege AR 2012  

 

Tabell 12, Finansiella nyckeltal Fabege. Källa: Fabege AR 2012 

Kreditbindning (år) 5,1 
Räntebindningstid (år) 3,4 
Snittränta (%) 3,8 
  

Fabege har en soliditet på 34 % 2012-12-31 samt en relativt lång 
kreditbindning (5,1 år) 
 
I februari 2013 emitterade Fabege en säkerställd obligation om 1 170 mkr. 
Obligationen är säkerställd i fastigheten Solna Uarda 5 i Arenastaden. 
Kupongräntan är uppdelad i två strukturer, 300 mkr löper med fast ränta om 
3,7 % samt 870 mkr löper med STIBOR 3M + 2,15 % (Fabege, 2014).  
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4.3.9 Hufvudstaden januari 2013 
 
Ivar Kreuger grundade Hufvudstaden 1915 som sedan börsnoterades 1938. 
Fastighetsbeståndet är koncentrerat till Stockholms och Göteborgs innerstad, 
och ses därmed som ett bolag med säkra underliggande tillgångar. L E 
Lundbergföretagen har sedan 1998 varit största ägare i Hufvudstaden. 
Bolaget har under många år varit det största börsnoterade bolaget i Sverige 
och är noterat på Large Cap, Nasdaq OMX Stockholm. Affärsidén är att 
erbjuda hyresgäster butiks- och kontorslokaler i städernas absolut 
attraktivaste lägen. Bibliotekstan, NK och Nordstan är några exempel på detta 
(Hufvudstaden, 2014).  
 
Hufvudstaden har inte gjort något förvärv under 2013. Detta kan delvis 
förklaras med det låga utbudet som förekommit av centrala fastigheter i 
Stockholm och Göteborg under året.  

 
Figur 13, Hufvudstadens kapitalstruktur. Källa: Hufvudstaden AR 2012  

 

Tabell 13, Finansiella nyckeltal Hufvudstaden. Källa: Hufvudstaden AR 2012 

Kreditbindning (år) 3,9 
Räntebindningstid (år) 3,9 
Snittränta (%) 2,1 
  

Hufvudstaden har en stark balansräkning med 59 % av kapitalet finansierat 
med eget kapital. Stark kapitalstruktur samt säkra underliggande tillgångar har 
gett bolaget att finansiera sina skulder till låga räntor, 2,1 % i snitt.  
 
I januari 2013 emitterade Hufvudstaden en icke-säkerställd obligation om 500 
mkr under deras MTN-program, med total låneram om 2 mdkr. Det var 
bolagets andra obligationsemission. Kupongräntan är satt till 3,35 % i fast 
ränta och löptiden är 6 år. Syftet med obligationen var att diversifiera sin 
befintliga lånestruktur (Hufvudstaden, 2014).  
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4.4 Sammanställning finansiella nyckeltal  
 
Tabell 14, Finansiella nyckeltal. Källa: AR 2012 

 

 

Soliditet 
(%) 

Kreditbindning 
(år) 

Räntebindnings-
tid (år) Snittränta (%) 

Kungsleden 37 2,2 5,1 6,8 
Atrium Ljungberg 40 3,1 4,9 3,9 
Wihlborgs 30 4,2 7 3,6 
Sagax 28 4,3 5,2 4,6 
Balder 35 6,6 4,8 3,6 
Corem 29 2,7 6 4,7 
Klövern 28 2,2 3 4,3 
Fabege 34 5,1 3,4 3,8 
Hufvudstaden 59 3,9 3,9 2,1 
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5. Analys 
 
Analysen bygger kring hur prissättningen har gjorts i de obligationer som vi 
analyserat ur följande aspekter: 

• Bolagets storlek 
• Antal emissioner 
• Genomsnittliga finansieringskostnader 
• Bolagets tillgångar 
• Säkerställda vs. icke säkerställda 

 

5.1 Bolagens storlek 
 

Tabell 15, Obligationer sorterat efter börsvärde. Källa: AR hos respektive bolag 

Bolag 
Börsvärde, 
mdkr 

Emissions-
volym Ränta Löptid  

Typ av 
obligation 

Hufvudstaden 19,5 500 MSEK 3.00% 5 år Icke säkerställd 

Fabege 13,5 1 170 MSEK STIBOR 3M + 
2.15% 3 år Säkerställd 

Atrium Ljungberg 11,3 500 MSEK STIBOR 3M + 
1.50% 4 år Icke säkerställd 

Balder 10,4 500 MSEK STIBOR 3M + 
2.25% 4 år Icke säkerställd 

Wihlborgs 9,3 500 MSEK STIBOR 3M + 
1.20% 1.5 år Säkerställd 

Kungsleden 6,5 700 MSEK STIBOR 3M + 
1.95% 3 år Icke säkerställd 

Klövern 5,2 500 MSEK STIBOR 3M + 
4.00% 4 år Icke säkerställd 

    700 MSEK STIBOR 3M + 
3.00% 5 år Säkerställd 

Sagax 4,1 200 MSEK STIBOR 3M + 
3.10% 5 år Icke säkerställd 

Corem 1,6 200 MSEK STIBOR 3M + 
3.50% 2 år Icke säkerställd 

 
Hufvudstaden har störst börsvärde bland de bolagen som vi valt att jämföra. 
Den icke-säkerställda obligationens fasta ränta sattes till 3,00 % i januari 2013 
då STIBOR 3M i genomsnitt var cirka 1,25 %. Löptiden var 5 år. Med andra 
ord skulle en rörlig ränta i detta fall vara satt till ungefär STIBOR 3M + 1,75 %, 
det bör dock poängteras att prissättningen varierar då STIBOR 3M i detta fall 
kan ha bedömts att den skulle sjunka kortsiktigt samt på 5 års sikt. Tittar man 
på de obligationerna med längre löptid (4-5 år), så utmärker sig även Atrium 
Ljungbergs icke säkerställda obligation med ränta på STIBOR 3M + 1,50 %. 
Högsta räntan bland obligationerna med längre löptid är Klöverns om 500 
mkr.  
 
I vårt urval av obligationer finns det absolut ett samband mellan bolagens 
storlek och räntan de får betala för obligationerna. Hufvudstaden, med det 
största börsvärde betalar tillsammans med Atrium Ljungberg den lägsta 
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räntan. Atrium Ljungberg har dock en löptid på ett år mindre. Det bör dock 
poängteras att både Atrium Ljungberg och Hufvudstaden hade starka 
balansräkningar med en soliditet på 40 respektive 59 procent. Fabege, som 
har större börsvärde än Atrium Ljungberg har emitterat en 3-årig säkerställd 
obligation till en relativt låg kupongränta i jämförelse med de mindre bolagen. 
Det bör dock poängteras att obligationen är säkerställd samt löptiden är 
relativt kort, vilket kan förklara skillnaden. Även Balder har lyckats få en 
relativt låg ränta STIBOR 3M + 2,25 % trots en relativt aggressiv 
balansräkning, bolagets börsvärde tillhör en av de högre i urvalet. Tittar man 
på bolagen med mindre börsvärde, såsom Klövern och Sagax har fått betalat 
en premie i jämförelse med de tidigare nämnda bolagen, en förklaring skulle 
kunna vara att bolagen är betydligt mindre och att investerare därför kräver en 
större riskpremie.  
 
Klöverns säkerställda obligation som emitterades en månad innan deras icke-
säkerställda hade 1,00 % lägre ränta trots att den hade 1 år längre löptid, 
STIBOR 3M låg på samma nivå under tidsperioden. Marknaden krävde alltså 
lägre riskpremie då de lämnade underliggande säkerhet i skulden.  
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5.2 Antal obligationsemissioner 
 
Tabell 16, Obligationer sorterat efter antal emissioner. Källa: Catella 

Bolag Obligation # Emissionsvolym Ränta Löptid  
Typ av 
obligation 

Klövern 4 500 MSEK STIBOR 3M + 4.00% 4 år Icke säkerställd 

 
3 700 MSEK STIBOR 3M + 3.00% 5 år Säkerställd 

Sagax 3 200 MSEK STIBOR 3M + 3.10% 5 år Icke säkerställd 
Corem 3 200 MSEK STIBOR 3M + 3.50% 2 år Icke säkerställd 
Wihlborgs 2 500 MSEK STIBOR 3M + 1.20% 1.5 år Säkerställd 
Hufvudstaden 2 500 MSEK 3.00% 5 år Icke säkerställd 
Kungsleden 1 700 MSEK STIBOR 3M + 1.95% 3 år Icke säkerställd 
Atrium Ljungberg 1 500 MSEK STIBOR 3M + 1.50% 4 år Icke säkerställd 
Balder 1 500 MSEK STIBOR 3M + 2.25% 4 år Icke säkerställd 
Fabege 1 1 170 MSEK STIBOR 3M + 2.15% 3 år Säkerställd 

 
Genom att kontinuerligt emittera obligationer påverkas prissättningen då 
investerare utför due diligence som både är kostsamt och tidskrävande. De 
bolag som emitterar regelbundet ”belönas” genom en lägre riskpremie kontra 
de bolag som emitterar mer sällan (Intervju, 2014). 
 
Från rådgivaren/mäklarens perspektiv är det önskvärt med kontinuerliga 
emitteringar vilket innebär en minskad arbetsbörda samt återkommande 
intäkter, vilket belönas med en lägre kommission. Ett standardiserat 
kommissionsbelopp i branschen är cirka 2 % av emissionsvolymen.  
 
I jämförelsen ovan kan dock inte denna tes styrkas endast genom att jämföra 
obligationerna. De bolag som varit mest aktiva på obligationsmarknaden 
(Sagax, Corem och Klövern) har förmodligen haft svårigheter att säkra 
attraktiv bankfinansiering och därför vänt sig till obligationsmarknaden. Hade 
dessa bolag inte emitterat tidigare hade troligen den fasta räntan varit ännu 
högre. De mer frekventa emittenternas finansieringskostnad är dock större än 
exempelvis Atrium Ljungberg som emitterar sin första obligation med billigare 
än vad tidigare nämnda bolag får betala. Detta avspeglas av risken i bolaget. 
 
Kommission till rådgivare/mäklare företagen betalar är konfidentiell men enligt 
intervjuer med rådgivare/mäklare betalar Atrium Ljungberg en högre 
kommission till sin rådgivare på grund av framtagande av 
investeringspromemoria och arbetet med att hitta investerare. Detta på grund 
av att det är deras första obligationsemission. De mer aktiva bolagen på 
obligationsmarknaden betalar en lägre procentuell kommission då detta 
material redan finns framtaget och listor på tidigare investerare finns 
tillgängligt. Enligt intervjuer ligger kommissionen på 1,5 – 2,5 % av 
emmisionsvolymen.  
 
Samtliga bolag i vår jämförelse har mot marknaden indikerat att de kommer 
fortsätta finansiera delar av sin verksamhet genom obligationer. Detta bidrar 
till en mer attraktiv syn på dessa obligationen som nämnts ovan. 
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5.3 Räntekostnader 
 
Tabell 17, Obligationer sorterat efter snittränta. Källa: AR hos respektive bolag 

Bolag Snittränta, % Ränta Löptid  Typ av obligation 
Kungsleden 6,8 STIBOR 3M + 1.95% 3 år Icke säkerställd 
Corem 4,7 STIBOR 3M + 3.50% 2 år Icke säkerställd 
Sagax 4,6 STIBOR 3M + 3.10% 5 år Icke säkerställd 
Klövern 4,3 STIBOR 3M + 4.00% 4 år Icke säkerställd 
    STIBOR 3M + 3.00% 5 år Säkerställd 
Atrium Ljungberg 3,9 STIBOR 3M + 1.50% 4 år Icke säkerställd 
Fabege 3,8 STIBOR 3M + 2.15% 3 år Säkerställd 
Wihlborgs 3,6 STIBOR 3M + 1.20% 1.5 år Säkerställd 
Balder 3,6 STIBOR 3M + 2.25% 4 år Icke säkerställd 
Hufvudstaden 2,1 3.00% 5 år Icke säkerställd 

 
Kungsleden har under de senaste åren haft problem dels med en aggressiv 
CFO som belånat upp Kungsledens tillgångar till det yttersta. Detta bidrog till 
högre finansieringskostnader på grund av större risker. Denna utveckling har 
bidragit till att Kungsledens genomsnittliga snittränta uppgår till 6,8 %, vilket är 
avsevärt högre än alla andra företag som är med i jämförelsen. En annan 
aspekt som bör beaktas är att Kungsleden band en stor del av sina lån vid 
ofördelaktiga tidpunkter och att dessa snart skall refinansieras. Denna 
refinansiering kommer sannolikt leda till en räntenivå mer lik den som övriga 
företag i jämförelsen har. Med tydligare fokus på förvaltning, minskad 
transaktionsintensitet och ett VD-byte under våren 2013 har Kungsleden fått 
ner sin riskprofil samt finansieringskostnad. Det är enligt oss orsakerna till att 
klöverns obligation nu prissätts kring 3 %, vilket är betydligt lägre än den 
snittränta bolaget betalar. 
 
När Atrium Ljungberg emitterade sin första obligation sattes räntan till 1,2 % 
under den genomsnittliga räntekostnaden bolaget har. Obligationen var icke 
säkerställd och det var den första obligation som Atrium Ljungberg ställt ut. 
Marknadens prissättning jämfört med bolagets genomsnittliga räntekostnad är 
svår att förklara, men har troligen sin bakgrund i att ränteläget är lägre idag än 
för några år sedan då delar av Atrium Ljungberg band sina lån. 
 
I Wihlborgs senaste obligation sattes räntan precis som Atrium Ljungberg 
cirka 1,2 % lägre än bolagets genomsnittliga räntekostnad vilket förklaras 
genom att obligationen var seniort säkerställd med en löptid på 18 månader.  
 
Hufvudstaden har genom en låg belåning, säkra tillgångar och goda 
bankkontakter erhållit förmånlig bankfinansiering. För att sprida 
finansieringsriskerna har Hufvudstaden gått in på obligationsmarknaden där 
de dock får betala mer än den genomsnittliga räntan men ändå erhåller 
förmånlig finansiering då obligationen är icke-säkerställd och en relativt lång 
löptid. 
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Det finns absolut ett samband mellan snittränta bolaget betalar samt 
kupongräntan de betalar på sin obligation. Makroekonomiska faktorer har 
dock även stor inverkan. 
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5.4 Bedömning av tillgångar 
Tabell 18, Obligationer med egen bedömning av tillgångarna. Källa: AR hos respektive bolag 

Bolag 
Geografisk 
spridning Typ av fastigheter Ränta 

Typ av 
obligation 

Kungsleden Sverige Alla fastighetstyper 
STIBOR 3M 
+ 1.95% Icke säkerställd 

Atrium 
Ljungberg 

Stockholm, Malmö, 
Uppsala Handel och kontor 

STIBOR 3M 
+ 1.50% Icke säkerställd 

Wihlborgs Öresundsregionen Alla fastighetstyper 
STIBOR 3M 
+ 1.20% Säkerställd 

Sagax 
Stockholm, 
Helsingfors Logistik och industri 

STIBOR 3M 
+ 3.10% Icke säkerställd 

Balder Sverige, Danmark 
Kontor, Bostäder och 
Handel 

STIBOR 3M 
+ 2.25% Icke säkerställd 

Corem 
Mellan och södra 
Sverige och Danmark Logistik och industri 

STIBOR 3M 
+ 3.50% Icke säkerställd 

Klövern Sverige Alla fastighetstyper 
STIBOR 3M 
+ 4.00% Icke säkerställd 

   

STIBOR 3M 
+ 3.00% Säkerställd 

Fabege Stockholm Kontor och handel 
STIBOR 3M 
+ 2.15% Säkerställd 

Hufvudstaden Stockholm, Göteborg Handel och kontor 3.00% Icke säkerställd 
 
I avseendet av bedömning av bolagens tillgångar har vi jämfört vilka 
delmarknader samt inom vilka fastighetssegment respektive bolag är aktivt 
på. Bedömning av de underliggande tillgångarna är väsentliga vid 
prissättningen av en obligation då det avspeglar den potentiella nedsidan, 
som en investerare önskar vara så liten som möjligt. Det tydligaste exemplet 
bland nämnda fastighetsbolag är Hufvudstaden som har ett tydligt fokus på 
CBD fastigheter i Stockholm och Göteborg inom segmentet handel och 
kontor. Utfallet för Hufvudstaden är en fast ränta på 3,00 %. Fabege har ett 
tydligt fokus på Stockholmsområdet, även de inom segmenten handel och 
kontor. Det går dock inte att jämföra Hufvudstadens och Fabeges 
obligationer, då Fabeges obligation var säkerställd i Vattenfalls huvudkontor i 
Solna (Arenastaden). Fabege fick betala STIBOR 3M + 2,15 % för 870 mkr 
och en fast ränta om 3,70 % för det resterande beloppet.  
 
Jämför man de icke säkerställda obligationerna där emittenten har en större 
riskspridning i deras bestånd finns ett mönster med att bolagen får betala 
högre ränta på obligationen. Bolagen som anses ha hög riskspridning baserat 
på geografi och segment är Kungsleden, Sagax, Balder, Corem och Klövern. 
Av dessa fem bolag har Klövern, Corem och Sagax fått betala högst ränta på 
deras obligationer. Å andra sidan har Kungsleden lyckats emittera sin 
obligation till STIBOR 3M + 1,95 %. En förklaring till detta är enligt oss 
renodlingen som introducerades i och med efter bytet i Kungsleden våren 
2013. Sedan dess har också Kungsleden köpt GE:s helägda 
fastighetsbestånd som består av fastigheter i Stockholm och Göteborg för 5,5 
mdkr.  
 
Enligt vår analys så är det mer önskvärt ur en investerares perspektiv att ha 
tillgångar med tydligt geografisk fokus och fastigheter låg yield (låg risk).   
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5.5 Säkerställda vs. Icke säkerställda 
Tabell 19, Obligationer sorterat efter datum. Källa: Catella 
Bolag Emissionsvolym Ränta Löptid  Typ av obligation Datum 
Kungsleden 700 MSEK STIBOR 3M + 1.95% 3 år Icke säkerställd dec-13 
Atrium 
Ljungberg 500 MSEK STIBOR 3M + 1.50% 4 år Icke säkerställd nov-13 
Wihlborgs 500 MSEK STIBOR 3M + 1.20% 1.5 år Säkerställd jun-13 
Sagax 200 MSEK STIBOR 3M + 3.10% 5 år Icke säkerställd jun-13 
Balder 500 MSEK STIBOR 3M + 2.25% 4 år Icke säkerställd maj-13 
Corem 200 MSEK STIBOR 3M + 3.50% 2 år Icke säkerställd apr-13 
Klövern 500 MSEK STIBOR 3M + 4.00% 4 år Icke säkerställd apr-13 
Klövern 700 MSEK STIBOR 3M + 3.00% 5 år Säkerställd mar-13 
Fabege 1,170 MSEK STIBOR 3M + 2.15% 3 år Säkerställd feb-13 
Hufvudstaden 500 MSEK 3.00% 5 år Icke säkerställd jan-13 

 
I urvalet finns tre stycken obligationer som säkerställts i fastighet/fastigheter. I 
Wihlborgs säkerställda obligation är de säkerställda av pant i samtliga 
rättigheter till fordringar på ”PropCos” i Wihlborg med pant av pantbrev i deras 
underliggande tomträtter/fastigheter. Bland dessa ”PropCos” finns totalt 11 
fastigheter, lokaliserade i Malmö och Helsingborg. Wihlborgs fick betala 
STIBOR 3M + 1,20 %, vilket är den lägsta räntan av de tre utvalda 
obligationerna. Jämför man vad obligationen säkerställts i, är ett bestånd i 
Malmö och Helsingborg betraktat som relativt låg risk, men fortfarande 
betydligt högre än en fullt uthyrd fastighet i Solna till Vattenfall (Fabege). En 
förklaring till varför räntan sattes så lågt kan vara den korta löptiden; 1,5 år.  
 
I Klöverns fall är obligationerna säkerställda i ett fastighetsbestånd i Karlstad 
med ett marknadsvärde om 1,1 mdkr. Klövern emitterade en icke säkerställd 
obligation endast en månad efter. Emissionsvolymen och löptiden är 
jämförbar, då löptiden var ett år kortare bör obligationen om något löpa med 
en lägre ränta. Den säkerställda obligationen löper dock med en ränta med 1 
procentenhet lägre än den icke säkerställda. Detta talar för att marknaden 
faktiskt krävde en lägre riskpremie då obligationen säkerställdes. Det finns 
dock ingen offentlig information hur mycket Klövern betalade i arvode till 
rådgivare/mäklare i båda fallen. Enligt intervjuer ska Klövern ha betalat ett 
högre arvode i den säkerställda obligationen då den är mer komplex.  
 
Fabege har säkerställd sin obligation i Uarda 5, Solna (Arenastaden), där 
Vattenfall är ensam hyresgäst. Vattenfall tecknade avtar som löper till och 
med 2021. Ett långt avtal med en statlig hyresgäst värderas högt och detta 
bör därmed vara väsentligt i prissättningen av obligationen. Fabege fick dock 
betala STIBOR 3m + 2,15 % för 870mkr samt 3,70 % för resterande, vilket är 
dyrare än Wihlborgs men billigare än Klövern. Skillnaden i prissättningen 
gentemot Wihlborgs kan delvis förklaras med löptiden; 3 vs. 1,5 år. Jämför 
man dock Wihlborgs säkerställda obligation med en icke säkerställd med 
samma löptid, såsom Kungsledens, ser man att Wihlborgs var dyrare. 
Timingen för obligationen kanske var bättre i december 2013, då efterfrågan 
på obligationer har ökat under året, men vår bedömning är fortfarande att 
Wihlborgs säkerställda obligation är dyr ur bolagets synvinkel.   
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6. Slutsats 
 
Den svenska obligationsmarknaden har upplevt ett uppsving sedan 2010 och 
har växt med drygt 25 % årligen, och är därmed en av de snabbaste växande 
marknaderna i Norden. Företag har upplevt att obligationer blivit mer 
tillgängligt då efterfrågan hos investerare har ökat inom detta segment samt 
att fler rådgivare/mäklare har skaffat kompetens och börjat erbjuda olika typer 
av tjänster inom detta produktsegment. Eftersom efterfrågan ökat från 
investerare har det lett till att obligationsfinansiering blivit förhållandevis billig, 
ibland jämförbar med traditionella banklån, trots att skulden är mer junior. Det 
är dock värt att nämna att obligationsmarknadens framfart också kan härledas 
till en striktare banksektor med nya regleringar som försvårar traditionell 
utlåning. I Sverige har fastighetsbolag och riskkapitalsägda bolag dominerat 
obligationsmarknaden. Anledningen till varför fastighetsbolag söker alternativ 
finansiering är för att det är en extremt kapitalintensiv sektor som drabbas hårt 
av striktare bankfinansiering. Riskkapitalägda bolag, som i många fall saknar 
rating, har sett sin chans att möjliggöra billigaste möjliga finansiering via 
obligationsemissioner.  
 
Obligationer i fastighetssektorn, som vi i denna uppsats har analyserat, 
domineras av icke säkerställda obligationer. Bolagen som emitterar 
obligationer är i vanligtvis börsnoterade och tillhör normalt de större 
boalgskategorierna (Mid Cap och Large Cap på Nasdaq OMX Stockholm). En 
av anledningarna till att bolagen som emitterar obligationer ofta är större är att 
en tumregel för minsta emissionsvolym är 150 - 200 mkr. Om 
emissionsvolymen är mindre än detta bedöms den totala kostnaden för 
emissionen bli onödigt kostsam för emittenten, då bland annat 
rådgivare/mäklare kräver högre kommission samt de fasta kostnaderna blir 
höga i förhållande till vad likviden innebär.  
 
I de obligationer vi har valt att analyser och jämföra går det att notera ett 
samband mellan det emitterande bolagets storlek och den kupongränta som 
emittenten ska betala enligt obligationensvillkoren. Ju större bolaget är, desto 
billigare har de kunnat finansiera sig via obligationer. Hufvudstaden, Atrium 
Ljungberg, Balder och Fabege är de största bolagen och dessa bolag har 
lyckats erhålla lån på ett relativtt billigt sätt via obligationsfinansiering, jämfört 
med de bolag som har mindre börsvärde. Det är dock svårt att dra slutsatsen 
att ju större bolaget är ju lägre kupongränta. Detta samband kan också vara 
associerat med andra faktorer, såsom bolagets befintliga balansräkning samt 
betalningsförmåga. Större bolag har dessutom generellt en större igen 
kännedom hos investerare, vilket i sin tur kan öka intresset och därmed sänka 
räntan.  
 
Bolag som emitterat obligationer tidigare ska i praktiken ha lägre ränta då due 
diligence-processen är dyr och tidskrävande för både investerare samt 
rådgivare/mäklare. Detta kräver dock att bolagen kontinuerligt emitterar 
obligationer, annars behövs denna process upprepas. Bland de bolagen vi 
undersökt har Klövern, Sagax och Corem flest obligationer levande, det vill 
säga obligationer som inte löpt ut än. Dessa tre bolag har dock haft de högsta 
kupongräntorna på obligationerna de emitterat och därmed är det svårt att dra 
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slutsatsen att antal obligationer påverkar prissättningen. Det är dock värt att 
nämna att dessa tre bolag har en relativt aggressiv balansräkning och hög 
risk i deras bestånd vilket är faktorer som påverkar prissättningen. Efter att ha 
varit i kontakt med rådgivare/mäklare som sysselsätter sig med 
obligationsemissioner har de förklarat att kommissionen rådgivaren/mäklaren 
tar påverkas av hur återkommande emittenten är. Desto fler obligationer en 
rådgivare/mäklare får hjälpa till med för samma bolag leder till en reducerad 
kommission vilket leder till en lägre totalkostnad för emittenten. 
 
Bolagens snittränta på deras utestående skulder, som till störst del består av 
traditionella banklån, bör ge en indikation på hur befintliga finansiärer 
bedömer bolagets risk. I vår analys finns ett tydligt samband mellan bolagens 
snittränta och obligationens kupongränta, men det finns undantag. 
Kungsleden har till exempel lyckats emittera en obligation till märkbart lägre 
ränta än befintlig snittränta, som delvis förklaras av andra omständigheter 
såsom problemtyngd balansräkning för ett par år sedan. En intressant aspekt 
i denna analys är att det finns bolag som emitterat obligationer med högre 
ränta än deras befintliga snittränta, Hufvudstaden exempelvis. Detta indikerar 
på att bolag värdesätter diversifiering i deras lånestruktur alternativt att 
bankerna inte har tillåtit mer banklån. I Hufvudstadens fall känns den senaste 
förklaringen dock orimlig, då deras befintliga belåning är lägst i branschen och 
deras underliggande tillgångar bedöms som de med minst risk. Hufvudstaden 
kan dock se en uppsida för framtiden, att senare kunna emittera fler 
obligationer men då till en lägre ränta och därmed gynnas.  
 
I avseendet av de underliggande tillgångarna i respektive bolag kan man 
härleda ett samband till prissättningen på obligationsemissionen. 
Representativa tillgångar, med låg risk, bedöms ha en mindre nedsida vid 
eventuell konjunkturvändning eller annan negativ utveckling. De fastigheter 
som bedöms ha lägst risk är kontor, bostäder och handel inom 
storstadsregionerna, främst de som är centralt belägna. Tydligaste exemplet 
på detta är Hufvudstadens bestånd. Detta avspeglas i den låga kupongräntan 
Hufvudstaden fick betala vid deras emission. Det bör dock poängteras att 
Hufvudstaden eventuellt skulle kunna få ner kupongräntan ytterligare om de 
skulle säkerställt obligation i någon av deras mest representativa fastigheter. 
Vidare kan man konstatera att investerare värdesätter bolag med tydlig 
affärsfokus, såsom Atrium Ljungberg som fokuserar på utveckling av handel 
och stadsdelar i Stockholm, Uppsala och Malmö.  
 
I vår analys har vi valt att jämföra 3 säkerställda obligationer samt 7 icke 
säkerställda obligationer i syftet att se hur prissättningen skiljer sig. I Klöverns 
fall finns slutsatser att dra eftersom bolaget en månad efter att de emitterade 
en säkerställd obligation fortsatte med en icke säkerställd. Vår slutsats i 
Klöverns fall är att marknaden uppfattade att den säkerställda obligationen 
hade en lägre risk premie och därför sattes kupongräntan till 1 procentenhet 
lägre. I Wihlborgs fall anser vi att bolaget gynnats av att säkerställa 
obligationen, eftersom kupongräntan sattes så lågt (STIBOR 3M + 1,20 %), 
en annan bidragande faktor till detta är den korta löptiden (1,5 år). I Fabeges 
fall drar vi ingen slutsats om bolaget gynnats av att säkerställa obligationen, 
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vår åsikt är att kupongräntan möjligtvis kunde blivit lägre, speciellt med tanke 
på fastighet/hyresgäst den säkerställdes i. 
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