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Väsentliga händelser under perioden 

Under det fjärde kvartalet har verksamheten löpt på i 
enlighet med plan. En ny extern värdering av fastigheten har 
genomförts, vilket resulterat i ett värde om 792 000 tkr, 
att jämföras med det underliggande förvärvsvärdet om 740 
000 tkr.  

Vidare har den fusion som påbörjades under det tredje 
kvartalet som en del av den externa finansieringsstrukturen 
avslutats. Fusionen verkställdes den 8 december 2021. 

VD-kommentar till perioden 

Aquaticus andra kvartal sedan bolaget förvärvade 
fastigheten har passerat och vi kan konstatera att 
verksamheten går i planerad riktning. Det första halvåret 
har mestadels gått ut på att lära känna fastigheten, 
hyresgästen och övriga intressenter, vilket gått mycket bra 
tack vare bra samarbetspartners.  

 

 

Fastighetsmarknaden är fortsatt stark och efterfrågan på 
kontorsfastigheter i bra lägen har under året ökat, med 
lägre avkastningskrav och därigenom högre värden som 
konsekvens. Koncernens fastighet har värderats per 
årsskiftet och den värdeökning som skett sedan förvärvet 
är dels till följd av ökad hyresnivå från indexreglering, dels 
från sänkta avkastningskrav. 

I slutet av kvartalet förde hyresgästen upp en önskan om 
att utöka antalet laddplatser till elbilar i garaget i 
fastigheten. Utökningen är en del av en miljösatsning som 
pågår globalt hos hyresgästen, vilket bolaget ställer sig 
positivt till.  

Under det fjärde kvartalet bröt ytterligare en våg av covid-
19 ut och restriktioner återinfördes. Vi har inte kunnat se 
några väsentliga konsekvenser av detta för koncernens 
verksamhet. 

 

FINANSIELL ÖVERSIKT OCH NYCKELTAL I URVAL   2021   2020 nov    
belopp i tusentals kronor, om inget annat anges          Okt - dec   - 2021 dec* 
Intäkter                10 646   21 206 

Driftnetto                9 343   18 653 

Förvaltningsresultat              5 631   10 282 

Periodens resultat             30 483   65 666 

Marknadsvärde fastigheter             792 000   792 000 

Resultat per aktie, kr              9,90   40,90 

Belåningsgrad, %              56,1   56,1 

Räntetäckningsgrad, %              283,1   267,2 

Långsiktigt substansvärde per aktie, kr           120,17   120,17 
 

* Moderbolaget bildades den 2 november 2020 och hade ingen verksamhet innan det nuvarande koncernförhållandet uppstod, när 
koncernens fastighet förvärvades den 1 juli 2021. Innan fastighetsförvärvet fanns enbart mindre administrationskostnader.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta 
  
Christofer Östman, VD 
Aquaticus Real Estate AB (publ) 
+46 72 584 45 12 
Christofer.ostman@arctic.com 

För mer information gällande Aquaticus Real Estate AB 
(publ), vänligen besök www.aquaticus.se och 
www.spotlightstockmarket.com 

 

Information om MAR 

Denna information är insiderinformation som Aquaticus 
Real Estate AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt 
EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen 
lämnades, enligt kontaktpersons försorg, för 
offentliggörande den 25 februari 2022. 

 


