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SAMHÄLLSBYGGNADSBOLAGET
INTRODUKTION
SBB är ett svenskt fastighetsbolag med en affärsmodell som bygger på
stabila kassaflöden från social infrastruktur. Detta komplementeras med ett
flertal stycken intäktsgenererande och strategier och vanliga
hyreslägenheter. Detta inkluderar projekt och fastighetsutveckling,
renovering, om och tillbyggnad samt fastighetstransaktioner. SBB är aktiva
i Norden, men främst i Sverige.

SBB:s affärsområden
SBB:s främsta affärsområde är som tidigare nämnt social infrastruktur.
Detta inkluderar skolor, sjukvård och rättsväsende. De förvaltar även
hyreslägenheter som de hyr ut till skötsamma medborgare. En strategi SBB
har använt sig av är att köpa upp billiga byggnader och renovera dem för att
sedan hyra ut dem till högre priser. En sådan strategi i kombination med
aktivt förvaltande av fastigheterna och anpassade efter kundens behov gör
att SBB skapar starka långsiktiga kundrelationer.

Social infrastruktur
Nyligen köpte SBB upp förskolor i Norge för över 4 miljarder kronor. Detta
är bara ett exempel på företagets aggressiva och expansiva strategi.
Regeringar runt om i världen tvingar barn att gå i skolan och därför kommer
denna sektor alltid att vara i behov av renoveringar och allmänt underhåll.
Detta presenterar en enorm möjlighet för expansiva bolag som SBB som
köper in sig i sektorer som alltid kommer att finnas. Sjukvården är en till
sektor som SBB satsar kraftigt i. Precis som skolor kommer det alltid att
finnas behov av välskötta sjukhus. Detta är bara några exempel på hur social
infrastruktur är en säker sektor att vara aggressiv inom vilket bara gynnar
SBB.

Förvärv
SBB satsar mycket på att köpa upp andra bolag som till exempel Amasten.
Detta går i linje med deras expansiva strategi och gynnar dem långsiktigt.
När de köper upp bolag i stället för att satsa på att bygga allt själv kan de
snabbare tjäna pengar, minska kostnader och allmänt minska risker.
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Hyresfastigheter
Hyresfastigheter är ett område som SBB är väldigt selektiva inom. De väljer
ut hyresgäster noga och ser till att alla kan betala sina räkningar i tid genom
att kontrollera jobb och kredit med mera. De har även fått kritik för att
gentrifiera billigare samhällsområden som till exempel förorter och höja
hyrorna. Detta kan ej ses som något negativt för företagets inkomster utan
innebär på sin höjd negativ marknadsföring. Det är däremot inget som borde
påverka bolaget negativt på sikt.
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Branschen
Fastigheter kommer alltid att behövas och behov av
tak över huvudet kommer aldrig att försvinna.
Därför ses fastighetsbranschen oftast som väldigt
stabil, även i turbulenta tider. SBB fokuserar även
mycket på infrastruktur som staten använder sig av.
Med det enorma skattetryck vi har i Sverige, samt
statens vilja att få tillgång till bra specialanpassade
byggnader, ser jag branschen som väldigt stark just
för SBB. Även på hyresgästernas sida har SBB
höga krav på sina kunder vilket minskar kostnader
och ökar vinsten.

Möjligheter
I Sverige idag finns det en enorm bostadsbrist. Att
SBB
fixar
välfungerande,
snyggare
och
kundanpassade lägenheter ser jag som en stor
möjlighet. Med deras nyliga köp av 46% av Amasten
blir de även ägare i bolag som studentbostäder i
Norden. Denna förvärvsstrategi kan ses som en
enorm styrka och möjlighet för företaget att växa i
framtiden. Bolaget har en stabil utdelning på
0.25kr/aktie samt ett starkt fokus på att välja stabila
kunder. Bolaget överpresterade även förra rapporten
vilket medför att de kan växa in i den höga
värderingen. Företaget har även tidigare varit ett av
de mest blankade bolagen på stockholmsbörsen, med
tiden har alla blankare försvunnit. Detta kan ses som
en otrolig styrka.

Risker
SBB har gått otroligt starkt på börsen på senaste tiden
och hade nästan en premie på 100% i november.
Detta kan ses som en av de största kortsiktiga
riskerna med bolaget. De har även en väldigt
aggressiv expansiv strategi som innebär högre risk.

Styrelse
Styrelsen består av VD Ilija Batljan, ordförande
Lennart Schuss samt styrelseledamöterna Sven-Olof
Johansson, Fredrik Svensson, Hans Runesten, Eva
Swartz Grimaldi och Anne-Grete Strøm-Erichsen.
Alla styrelsemedlemmar förutom Anne-Grete har
miljoner investerat i företaget. Detta kan ses som en
styrka för bolaget.

Sammanfattning
Sammanfattningsvis kan slutsatsen dras att SBB är
ett otroligt starkt bolag i en sektor som alltid kommer
att behövas. Deras unika strategi med expansiv
tillväxt gifter sig bra med deras kräsna urval av
kunder och stabila utdelning.
Portföljen har hittills inget fastighetsbolag, vilket
motiverar slutsatsen att SBB ska utgöra minst 4% av
portföljens storlek. Bolagets höga värdering samt
dagens skakiga börsklimat leder till en
rekommendation på att köpa aktier för 2% nu och 2%
om två veckor. Slutligen kan totalt 20 aktier i
bolaget motiveras med de punkter som tidigare tagits
upp vilket blir just över 4% av portföljens totala
värde.
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Disclaimer
De köp- och säljmotiveringar som Luleå
Capital Management publicerar är
varken
investeringsråd
eller
rekommendationer. Före ni genomför
ett köp respektive sälj bör ni alltid
genomföra en egen analys och därmed
inte handla enbart baserat på vad Luleå
Capital Management presenterar.
Handel med finansiella instrument är
förknippade med ekonomisk risk och
Luleå Capital Management friskriver
sig helt från ansvar för det resultat som
kan bli följden.

