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Sammanfattning
Ett snabbväxande fastighetsbolag med tydligt hållbarhetsfokus genom PropTech
Affärsidé
Randviken är ett fastighetsbolag med affärsidé att förvärva, förvalta och förädla fastigheter
inom olika segment och geografiska lägen samt att aktivt utveckla och arbeta med intelligent
teknik för att uppnå mer hållbara och energieffektiva fastigheter.

Kassaflödesfastigheter

Digitalisering
PropTech

Nya intäkter

Driftoptimering

▪
▪
▪
▪
▪

Värme
Elkostnader
Varmvatten
Ventilation
Sophantering

▪
▪
▪
▪
▪

Bredbandstjänster
Lås / övervakning
Tv-tjänster
Uthyrning av 5G nät
Optimering

PropTech

Fastigheter
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Sammanfattning
Ett snabbväxande fastighetsbolag med tydligt hållbarhetsfokus genom PropTech

Nytt snabbväxande
kvalitetsbolag

▪ Randviken är ett snabbväxande och opportunistiskt fastighetsbolag med fokus på stabila kassaflöden
▪ Bred men strikt resultatfokuserad investeringsstrategi

Stabila kassaflöden

▪ Randvikens fastighetsbestånd har stabila kassaflöden med en total hyresintäkt om ca 179 Mkr fördelat över 400 hyresgäster
varav ca 275 stycken är bostadshyresgäster

Diversifierad
fastighetsportfölj

▪ En diversifierad fastighetsportfölj med en balanserad mix av segment där kontors- och lager/industrifastigheter utgör största
delen av de totala hyresintäkterna.
▪ Bolaget fokuserar på attraktiva tillväxtregioner i Sverige

Tydligt hållbarhetsfokus
genom ny teknik

Starka och långsiktiga
ägare

▪ Randviken strävar efter att vara den ledande aktören inom digital fastighetsoptimering
▪ Genom ny teknik skapas möjligheter till en hållbar omställning, kostnadsreduktioner och nya intäktströmmar

▪ Randviken har ett flertal börsnoterade och privata fastighetsbolag som stora aktieägare, bland annat SBB, FastPartner och
Nötudden
▪ Etablerade aktieägare med stor branscherfarenhet underlättar transaktioner och bidrar till hög branschkunskap
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Bolagsledningen
Starkt management med omfattande erfarenhet från snabbväxande bolag
Grunden är lagd för fortsatt expansion

Gustaf Segerborg
VD

Cecilia Ekeblom
Ekonomichef

Omfattande erfarenhet från
förvaltning och
transaktioner. Var tidigare
transaktionschef på
Randviken, Polar Structure
och Vault Investment
Partners. Innan dess
Associate på NBIM och
Tenzing.

Tidigare CFO på Nordika
Fastigheter och omfattande
konsulterfarenhet från
finansiell strategisk
rådgivning inom
fastighetsbranschen.
Grundare till
rådgivningsbolaget
ABOUTVALUE.

Urval av erfarenheter

Urval av erfarenheter

Anton Jansson

Emil Jansbo
Finanschef

Jakob Paljak
Operativ chef

Tidigare arbetat på Savills IM
(fondförvaltare) nordiska
kontor med fokus på
fastigheter i Norden, innan
dess värdering hos JLL

Tidigare Head of Finance på
Savills IM nordiska kontor
med fokus på finansiering
och kapitalresning.
Dessförinnan PwC Corporate
Finance och revision

Tidigare Sverigechef hos
kapitalförvaltaren Round Hill
Capital med ansvar för
förvaltning, transaktion och
affärsutvekcling.
Dessförinnan arbetade Jakob
på Unibail Rodamco

Urval av erfarenheter

Urval av erfarenheter

Urval av erfarenheter

Transaktionsansvarig
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Bolagets bildande

Raybased Holding AB

Kvittningsemission

94%

Raybased Proptech AB
Raybaseds operativ enhet

100%

Fastighetsportföljen
Grundportföljen bestod av 35
fastigheter till ett värde om ca 2 800
mkr som förvärvades från säljarna
nedan

2 fastigheter

8 fastigheter

Randviken Förvärv AB

10 fastigheter

2 fastigheter

4 fastigheter

5 fastigheter

3 fastigheter

1 fastigheter

150 mkr

Fastighets AB
Hägerberget

Kontantinvesterare
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Rapporten i sammandrag
Urval av nyckeltal och bedömd intjäningsförmåga
» Resultat efter skatt om 78,4 mkr

Nyckeltal

» Negativt förvaltningsresultat pga det omvända förvärvet
» Påverkar inte det egna kapitalet
» Resultatet avser endast 15 dagar

Fastighetsvärde

Värde efter projekt

2 912 mkr

3 001 mkr

Belåningsgrad

Substansvärde (EPRA NRV)

51%

49,9 kr/aktie

» Värdeförändringar fastigheter 157,2 mkr
» Återläggning latent skatt stod för 87 mkr
» Avdrag för pågående projekt stod för 13 mkr
» Uppvärdering av fastigheter stod för 57 mkr (2,0%)
Bedömd långsiktig intjäningsförmåga
Kontrakterade hyresintäkter
Hyresgarantier

Finansiella mål
172,0 mkr
7,0 mkr

Fastighetskostnader

- 39,4 mkr

Driftnetto

139,6 mkr

Central administration

- 20,0 mkr

Finansnetto

- 30,4 mkr

Förvaltningsresultat
Förvaltningsresultat per aktie

EPRA
NRV

LTV

Soliditet

Q2 2021

Långsiktig substansvärdestillväxt om 12% per år

N/A

Belåningsgrad understigandes 65%

51%

Soliditet överstigandes 35%

46%

Räntetäckningsgrad överstigande 2,0x

3,7x

89,2 mkr
3,02 kr

ICR
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Fastighetsportföljen
Stabila kassaflöden från fastigheter av hög kvalitet i tillväxtregioner
Regioner
Karlstad

Stockholm

▪ 5 fastigheter
▪ Huvudsakliga segment: kontor
med offentlig motpart (92% av
hyresintäkten).

▪ 10 fastigheter
▪ Huvudsakliga segment: kontor
med offentlig motpart (55% av
hyresintäkten).

Västra Götaland

Nyköping

▪ 7 fastigheter
▪ Huvudsakliga segment:
lager/industri (59% av
hyresintäkten).

▪ 13 fastigheter
▪ Huvudsakliga segment:
bostäder (57% av
hyresintäkten).

Fastighetsvärde per region

Fem största
Hyresgäst

hyresgästerna

% av total intäkt
Nyköping

Tyresö Kommun

7%

Momentum Group

7%

Sveriges Domstolar

6%

Länsstyrelsen i Värmland

5%

Rockwool

5%

Total

Västra Götaland

20%

Karlstad

21%

30%

Fastighetsvärde per användning
Utbildning, vård, Övrigt
friskvård
1%
Butik/
restaurang

2 912
mkr
Bostad

28%
Stockholm

6%
8%
17%

Kontor

6%
34%
2 912
mkr

28%
Lager/industri

30%
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Sammanfattning fastighetsportfölj
Stabila kassaflöden från fastigheter i attraktiva städer
Hyresintäkt per delmarknad

Hyresintäkt per lokaltyp

10%

19%
32%

179 mkr
20%

Västra Götalandsregionen
Stockholmsregionen
Karlstad
Nyköping

3%

13%

37%

179 mkr
13%

Kontor
Lager/industri
Bostad
Butik/restaurang
Utbilding, vård, friskvård
Övrigt

26%

29%

Hyresintäkter kontor - andel offentligt finansierade hyresgäster

Totala hyresintäkter - offentligt finansierade och bostäder

14%

Offentligt finansierade
Andel offentligt

39%
48%

66 mkr
Övriga
86%

Bostäder

179 mkr
Övriga
13%

8

8

Strategi framåt
Hållbar tillväxt i fokus
Offensiven fortsätter
Verksamhetsförändringen är nu genomförd med lyckosamt resultat, fullt fokus på kärnverksamheten

» Tillväxt av fastighetsbeståndet, målsättning om att nå 10 mdkr 2023
» Riskspridning
» Stordriftsfördelar
» Ränta på ränta-effekten
» Tydligare se effekten av teknikimplementation

» Resultatinriktat fokus – kassaflöden i fokus
» Generiska lokaler i bra lägen
» Restvärdesrisk
» Stark pipeline av kommande affärer

» Teknik och hållbarhet – hand i hand
» Uppenbara fördelar utöver rent ekonomiska sådana
» Plattformen nu på plats – fastigheter och teknik

» Organisation och framtid
» Nyckelpositioner är tillsatta

» Aktivt arbete för att uppnå diversifierad finansiering
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Randviken Fastigheter AB

Strandvägen 5A
SE- 114 51 Stockholm
Sweden

This presentation (hereinafter referred to as the “Presentation”) has been prepared exclusively for information purposes, and does not constitute an offer to sell or the solicitation of an offer to buy any financial instruments. This Presentation
includes and is based on, among other things, forward-looking information and statements. Such forward-looking information and statements are based on current expectations, estimates and projections. Such forward-looking information
and statements reflect current views with respect to future events and are subject to risks, uncertainties and assumptions. We cannot give any assurance as to the correctness of such information and statements. Several factors could cause
the actual results, performance or achievements of the companies mentioned herein to be materially different from any future results, performance or achievements that may be expressed or implied by statements and information in this
Presentation, including, among others, risks or uncertainties associated with the company’s business, segment, development, growth management, financing, market acceptance and relations with customers, and, more generally, general
economic and business conditions, changes in domestic and foreign laws and regulations, taxes, changes in competition and pricing environments, fluctuations in currency exchange rates and interest rates and other factors. Should one or
more of these risks or uncertainties materialize, or should underlying assumption prove incorrect, actual results may vary materially from those described in this document. We do not intend, and do not assume any obligation, to update or
correct the information included in this Presentation. There may have been changes in matters which affect the companies herein subsequent to the date of this Presentation. Neither the issue nor delivery of this Presentation shall under any
circumstance create any implication that the information contained herein is correct as of any time subsequent to the date hereof or that the affairs of the company/companies have not since changed, and we do not intend, and do not
assume any obligation, to update or correct any information included in this Presentation. The contents of this Presentation are not to be construed as legal, business, investment or tax advice. Each recipient should consult with its own legal,
business, investment and tax adviser as to legal, business, investment and tax advice. We make no undertaking, representation or warranty, express or implied, regarding the accuracy or completeness of the information (whether written or
oral and whether included in this Presentation or elsewhere), whether such information was received through us or otherwise.

