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21 PROCENT NAV-TILLVÄXT UNDER FÖRSTA KVARTALET
•

NAV-tillväxt med 21 procent under första kvartalet

•

Tillträde Kvarteret Malmö Arena

•

Genomfört en emission om 347,7 mSEK som bas för framtida
fastighetsinvesteringar

•

Noterat innehav i KlaraBo nedvärderat med 34 mSEK,
avtalsmässigt aktieägartillskott till Fastighetsstaden i Halmstad
om 34 mSEK

•

Befintliga fastigheter har ökat med 66 mSEK i värde

•

Förvärv av 15,7 procent av EasyDepot AB

•

Ledningen på plats

NAV-TILLVÄXT
FÖRSTA KVARTALET

21%
NAV

1 850,6 mSEK
NAV
PER AKTIE

6,31 SEK

FINANSIELL INFORMATION I SAMMANDRAG
KONCERNEN
NAV vid periodens utgång uppgick till 1 850,6 mSEK (6,5).
NAV per aktie 6,31 (0,10).
Eget kapital vid periodens utgång uppgick till 1 773,6 mSEK (6,5).
Rörelsens intäkter Jan-Mar uppgick till 0,5 mSEK (3,9) skillnaden mellan perioderna är
relaterad till skifte av redovisningsprinciper från och med fjärde kvartalet 2021.
Rörelsens kostnader för perioden Jan-Mar uppgick till 14,5 mSEK (6,9) ökningen är
hänförlig till uppbyggnad av ny organisation samt belastad med kostnader kopplade
till tillträde av nyligen förvärvade innehav.
Periodens resultat för Jan-Mar uppgick till -7,0 mSEK (-3,0).
Under perioden Jan-Mar har emissioner genomförts till ett samlat värde om
909,4 mSEK, netto efter kostnader för emission, varav 561,7 mSEK avser emissioner i
samband med förvärv och 347,7 mSEK avser kontantemissioner.

NYCKELTAL
Belopp i mSEK
NAV, mSEK

Jan-Mar
2022

Jan-Mar
2021

Jan-Dec
2021

1 850,6

6,5

892,8

NAV per aktie, SEK

6,31

0,10

4,19

Eget kapital, mSEK

1 773,6

6,5

869,8

Eget kapital per aktie, SEK

6,04

0,10

4,09

Förändring NAV föregående kvartal*

21%

-31%

349%

* NAV per utgången december 2020 uppgick till 9,4 mSEK (=eget kapital)
NAV per utgången september 2021 uppgick till 198,9 mSEK (=eget kapital)
Proforma NAV (inkl. Malmö Arena) per utgången december 2021 uppgick till 1533,9 mSEK
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HÄNDELSER UNDER Q1

2022

REDOVISNINGSPRINCIPER FRÅN OCH MED FJÄRDE KVARTALET 2021
Doxa har under fjärde kvartalet 2021 ändrat redovisningsprinciper från K3 till International Financial Reporting Standards (IFRS).
Övergången till IFRS redovisas med retroaktivitet från och med 1 januari 2020. Från och med fjärde kvartalet 2021 har Doxas
styrelse dessutom bedömt att kriterierna enligt IFRS 10 – Investmentföretag är uppfyllda. Ett investmentföretag konsoliderar inte
dotterbolag enligt IFRS 10 Koncernredovisning. Portföljbolag värderas till verkligt värde enligt IFRS 9 för Investmentföretag. Se
Not 1 – redovisningsprinciper och Not 2 – finansiella instrument. Ovan nämnda förändringar gör att jämförelse mellan perioder
blir missvisande, övergången till investmentföretag är enbart framåtriktad från och med fjärde kvartalet 2021 varför enbart IFRS
övergången är omräknad för första kvartalet 2021.

HÄNDELSER
•

Bolagets nya VD Victor Persson och CFO Patrik Melin
tillträdde under januari 2022

•

Genomförd riktad nyemission om 347,7 mSEK, netto efter
kostnader för emission, med syfte att fortsätta förvärva
fastigheter samt stärka aktieägarbasen med strategiska och
institutionella investerare

•

Tillträde av Kvarteret Malmö Arena genomförd den 28
februari 2022. I samband med tillträde genomfördes en
riktad emission till säljaren om 405 mSEK. Fastigheterna
i Kvarteret Malmö Arena har ökat med 33,5 mSEK i värde
under kvartalet.

•

Refinansiering av lån har genomförts i samband med
tillträde till portföljbolaget Kvarteret Malmö Arena.

•

Marknadsvärderingar genomförda på samtliga
portföljbolags fastighetsbestånd. I samtliga portföljbolag
har noterats ökade marknadsvärden, summerat för
samtliga innehav har marknadsvärdet under kvartalet ökat
med 66,4 mSEK. Detta innebär en aggregerad uppgång på
fastigheterna sedan förvärvstidpunkt på 253,9 mSEK.

•

Innehavet i noterade aktier, KlaraBo, har under kvartalet
nedvärderats med 34 mSEK, till 89,2 mSEK, vilket innebär
en uppgång på 1,5 mSEK sedan förvärvstidpunkt.
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•

I samband med fastighetsbolaget EasyDepots nyemission
förvärvade Doxa 15,7% av bolaget, Doxas investering
uppgick till 24,8 mSEK

•

Ovillkorat aktieägartillskott till portföljbolaget
Fastighetsstaden i Halmstad AB har enligt tidigare
ingånget aktieöverlåtelseavtal bestämts till 34 mSEK.

•

Portföljbolaget Fastighetsstaden i Halmstad AB har under
kvartalet påbörjat nyproduktion av 35 lägenheter vilka
kommer stå färdiga våren 2023. Bolaget har även erhållit
godkännande av kommunstyrelsen i Halmstad avseende
ett reservationsavtal för att från kommunen förvärva
fastigheten Fordonet 7 för 8,5 mSEK. Fastighetsstaden
äger sedan tidigare grannfastigheten Fordonet 5. Fordonet
7 är detaljplanelagd som kvartersmark för verksamheter
och kontor. Fastigheten är 6 841 kvm stor och är belägen
intill Vilhelmfälts industriområde

•

Pågående arbete med energibesparingsprojekt i
fastighetsstaden i Halmstad AB samt i Kvarteret Malmö
Arena

VD

HAR ORDET
VÅRA AFFÄRER ÖPPNAR DÖRRAR TILL NYA MÖJLIGHETER
Nu har jag snart varit VD för Doxa i fyra månader, och under
min tid i bolaget ser jag redan hur flera viktiga pusselbitar faller
på plats. Det första jag tänker på är de nyckelpersoner som
nu är på plats i bolaget. Under det första kvartalet började
Patrik Melin som CFO, Mikael Ahlborn som fastighetschef
och Erik Landström som transaktionsansvarig. Jag känner mig
väldigt trygg med det team som nu ska utveckla verksamheten.
Tillsammans med vår namnkunniga styrelse och starka ägarbas
ska vi fortsätta bygga upp ett unikt bolag som nyfiket utforskar
affärsmöjligheter inom fastighetsbranschen.
Den 28 februari tillträdde vi Kvarteret Malmö Arena. Förvärvet
av en modern blandfastighet på strategiskt utmärkt läge i den
växande stadsdelen Hyllie i Malmö är en viktig milstolpe för
Doxa. Att vi som ny aktör på den svenska fastighetsmarknaden
förvärvade Malmö Arena, med ett fastighetsvärde på strax
över 2 miljarder kronor, satte oss definitivt på kartan för andra
möjliga affärer.
Under kvartalet genomförde vi en riktad nyemission om
355 mSEK och välkomnade ett antal nya aktieägare till
Doxa. Nyemissionen riktades till ett fåtal investerare med
erfarenhet av investeringar inom kapitalmarknaden och
fastighetsbranschen. Intresset vid nyemissionen visade att vi
dels attraherar nya aktieägare med långsiktiga intentioner
samtidigt som ett antal befintliga aktieägare valde att investera
ytterligare i Doxa. Det är ett kvitto på att vi har en stark affärsidé
som resonerar väl med omvärldens tro på oss och vår strategi.
Tillskottet till vår starka kassa ger oss möjlighet att bibehålla
tempo för att investera i nya intressanta affärsmöjligheter under
kommande kvartal.
Vi har fokuserat på att arbeta fram en bra pipeline under det
första kvartalet och just nu undersöker vi ett antal möjliga
affärer. När vi tittar på nya investeringar så utforskar vi både
tilläggsförvärv inom våra befintliga investeringsben, men vi
tittar även på helt nya investeringsben och samarbeten, såväl
sektorbaserade som geografiska. Som jag tidigare nämnt,
kommer vi bygga upp Doxa på ett antal investeringsben,
som är specialiserade i sin delmarknad eller sektor och där
förädlingen sedan sker i varje investeringsben med Doxa
som en aktiv ägare. Detta är ett bra sätt för att riskdiversifiera
portföljen och bygga upp ett ekosystem med förvärvade
fastighetsslag, där vi ser förädlingspotential och värdeökning
över tid.
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Innan kvartalets slut investerade vi i bolaget EasyDepot som
erbjuder smarta lager- och kontorslösningar på attraktiva
lägen runtom i Sverige. Bolagets affärsidé går ut på att hyra
ut lager och kontorslokaler till småbolag. Vi ser det som
en unik möjlighet att i ett tidigt skede vara delaktiga i en
nischad aktör som har goda förutsättningar för att snabbt
ta marknadsandelar. Doxa har investerat cirka 25 mSEK i
EasyDepot, vilket motsvarar cirka 16 procent av bolaget.
Bolaget har tagit in 80 mSEK från olika investerare, som
kommer användas till bland annat markförvärv, med målet att
på 7 till 10 år etablera 100 till 150 anläggningar i Sverige.
Nu ser vi en stigande inflation i Sverige med både långa och
korta räntor som går uppåt, vilket är viktigt att ta i beaktning
när vi tittar på investeringar. Det är inte uteslutet att vi står
inför en period med högre inflation de kommande åren. I
ett sådant läge är det ett tänkbart scenario att vi fortfarande
kommer se negativa realräntor, dvs att inflationen är högre än
den nominella räntan, och det är i grunden en gynnsam miljö
för fastighetsinvesteringar. Framför allt är det fördelaktigt för
ett investeringsbolag av vår karaktär, som med ett brett och
flexibelt investeringssynsätt kan ta tillvara på möjligheter inom
olika tillgångsslag och sektorer.
När jag överblickar det första kvartalet kan jag konstatera att
vi har hunnit med mycket. Vi har stängt vår största affär hittills,
genomfört en lyckad nyemission, ny personal är på plats och vi
arbetar aktivt med flera affärsmöjligheter. Den aktivitetsnivå vi
har haft under senaste halvåret och de förvärven vi har gjort, har
medfört en väldigt positiv respons från olika marknadsaktörer –
både potentiella säljare, partners och andra aktörer.

VICTOR PERSSON, VD
Malmö, april 2022

FINANSIELL INFORMATION
KONCERNEN

MODERBOLAGET

RESULTAT FÖR JAN-MAR 2022

RESULTAT FÖR JAN-MAR 2022

•

Nettoomsättningen för det första kvartalet uppgick till
0,5 mSEK (3,9), minskningen är en effekt av skifte av
redovisningsprinciper, då dentalverksamhetens intäkter
inte längre konsolideras in i koncernens omsättning

•

Rörelsens intäkter uppgick till 0,5 mSEK (0,6) varav
förändring verkligt värde portföljbolag uppgick till
0,0 mSEK (0,0)

•

•

Förändring verkligt värde i portföljbolag uppgick till
0,0 mSEK (0,0) positiv utveckling av onoterade innehav
belastas med negativ utveckling på noterade innehav.

Rörelsens kostnader uppgick till 14,5 mSEK (1,9).
Ökningen är till stor del hänförlig till kostnader i samband
med de förvärv som tillträtts under perioden samt fortsatt
uppbyggnad av den nya organisationen

•

Rörelsens kostnader uppgick till 14,5 mSEK (6,9).
Ökningen är till stor del hänförlig till kostnader i samband
med de förvärv som tillträtts under perioden samt fortsatt
uppbyggnad av den nya organisationen

•

Finansiella poster uppgick till 0,0 mSEK (0,0)

•

Periodens skatt uppgick till 7,0 mSEK (0,0) hänförlig till
minskning av uppskjuten skatt relaterad till noterade
innehav

•

Rörelseresultatet uppgick till -14,0 mSEK (-3,0)

•

Periodens resultat efter skatt uppgick till -7,0 mSEK (-1,2)

•

Finansiella poster uppgick till 0,0 mSEK (0,0)

•

Periodens skatt uppgick till 7,0 mSEK (0,0) hänförlig till
minskning av uppskjuten skatt relaterad till noterade
innehav

•

Periodens resultat efter skatt uppgick till -7,0 mSEK (-3,0)

FINANSIELL STÄLLNING
Eget kapital i koncernen uppgick vid periodens utgång till
1 773,6 mSEK (6,5).
Koncernen har vid periodens utgång en fordran på
portföljbolag på 249,3 mSEK (0,0).
Vid utgången av perioden uppgick koncernens eget kapital
per aktie till 6,04 SEK (0,10).
KASSAFLÖDE
Kassaflödet för Jan-Mar 2022 uppgick till 261,6 mSEK (-1,7)
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FINANSIELL STÄLLNING
Likvida medel i moderbolaget uppgick vid periodens slut till
276,7 mSEK (0,5).
Moderbolaget har vid periodens utgång kortfristiga fordringar
på portföljbolag på 249,3 mSEK (0,0).
Eget kapital uppgick till 1773,6 mSEK (34,6).
Moderbolagets kortfristiga skulder vid periodens slut är i allt
väsentligt relaterat till förvärv som slutfördes under slutet av
mars 2022.

DOXA I KORTHET
DOXA I KORTHET
Doxa är ett noterat affärsdrivet fastighetsbolag som investerar på private equity-vis och med fokus på strategiskt värdeskapande.
Doxa investerar i både noterade och onoterade fastighetstillgångar. Målsättningen är att förvärva och genom att bidra med
strategisk kompetens förädla bolagets innehav, för att på så sätt skapa värde för aktieägarna. Doxa är inte bundna till specifika
fastighetssegment, viss typ av tillgångar eller geografiska marknader. Drivkraften är den individuella affären med målsättningen
att driva en portfölj med god riskspridning och hög riskjusterad avkastning. Genom den fastighetskompetens som finns i Doxas
ledning, styrelse och största ägare kan bolaget påverka samhällsutvecklingen i en mer hållbar riktning, såväl indirekt som direkt.
Doxa är listat på Nasdaq First North Growth Market sedan 2014.

FINANSIELLA MÅL
Doxa har som övergripande mål att över tid leverera en avkastning om
20 procent på eget kapital före skatt årligen, huvudsakligen genererat av:
•

Realisationsvinster på genomförda transaktioner

•

Värdeökningar på befintliga tillgångar

•

Utdelningar och ränteintäkter

•

Kassaflöden från hyresintäkter/driftnetton

DÄRFÖR SKA DU INVESTERA I DOXA
•

Doxa gör det möjligt för aktieägare att investera i en väldiversifierad
portfölj med fastighetsrelaterade tillgångar samt exponering mot
tillgångar som annars inte har varit tillgängliga på den svenska
aktiemarknaden

•

Doxa drivs av personer med gedigen erfarenhet från
fastighetssektorn och finansiella sektorn som tillsammans
med befintliga ägare befäster Doxa som en attraktiv och unik
investeringsmöjlighet

•

Fokus är alltid att skapa bästa möjliga affär och att genom aktivt
ägande bygga en stark position inom fastighetssektorn i Sverige

•

Doxa har ett brett investeringsmandat vilket innebär att det
inte finns någon begränsning kring fastighetstyp eller tänkt
innehavsperiod för potentiella förvärvsobjekt. Detta skapar en
flexibilitet som Doxa anser är gynnsam för både riskspridning,
avkastning samt anpassbarhet vid var tid rådande marknad
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VISION
Doxa ska vara den mest attraktiva
placeringen i fastighetsrelaterade
tillgångar i Sverige och över
tid leverera en hög riskjusterad
avkastning med god riskspridning
i olika fastighetsslag och typer av
fastighetsrelaterade tillgångar.

MISSION
Med vår kompetens och
aktiva ägarfilosofi kan vi
bidra till att optimera
utvecklingspotentialen (i varje
investering) och verka för en
hållbar omställning i den svenska
fastighetsbranschen.

FASTIGHETSINNEHAV

KVARTERET MALMÖ ARENA
Kvarter med kontor, hotell & konferens
samt en sport- och evenemangsarena.

FASTIGHETSSTADEN

FASTIGHETSINNEHAV - ÖVERSIKT

Fastighetsbolag i Halmstad, med såväl
kommersiella fastigheter som bostadsfastigheter.

Doxas portfölj består idag av sex innehav. Genomförda förvärv av
fastighetsbestånd och aktier i fastighetsbolag uppgår totalt till ett
underliggande fastighetsvärde om cirka 3,2 miljarder kronor.
Målsättningen är att över tid bygga upp en väldiversifierad
fastighetsportfölj med god riskspridning och potential till hög
avkastning som består av såväl direkt som indirekt ägande i
olika fastighetsslag genom noterade och onoterade bolag som
förvaltar och utvecklar innehav på strategiskt bra lägen i Sverige.

SUNDSBRON
Fastighetsbolag med fyra fastigheter i Malmö,
varav tre kommersiella och en gymnasieskola.

LOCKARP PFK
Ägare av kommersiell fastighet i Malmö,
med restaurangkedjan KFC som hyresgäst.

Fördelning av
Doxas innehav

KLARABO
Ett fastighetsbolag som förvärvar, uppför,
äger och förvaltar bostäder. Bolagets strategi
är att i tillväxtregioner förvärva befintliga
bostadsfastigheter liksom mark för nyproduktion.
EASYDEPOT
EasyDepot är ett förvaltning- och
projektutvecklingsbolag som bygger lager- och
kontorslokaler med hög grad av digitalisering,
flexibilitet och tillgänglighet.

Hyresvärde

Kontor

32%

Bostäder

14%

Hotell

12%

Utbildning / Vård / Fritid

9%

Handel

9%

Industri

6%

Övrigt

18%

2022-03-31

FASTIGHETSVÄRDE
Malmö portfölj
(helägda innehav)

Fastighetsstaden*

EasyDepot

Ägarandel %

100,0%

40,0%

15,7%

Värdering 31 Dec 2021

2 384,5

650,0

Värdering 31 Mar 2022

2 424,5

Värdeförändring, mSEK
Värdeförändring, %

Onoterat
innehav

KlaraBo

-

3 034,5

123,1

3 157,6

676,4

24,8

3 125,7

89,2

3 214,9

40

26

-

66

-34

33

1,7%

4,1%

-

2,2%

-27,5%

1,0%

*) Erlagt avtalsmässigt aktieägartillskott till Fastighetsstaden i Halmstad om 34 mSEK under kvartalet.
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Portfölj

1,9%

KVARTERET MALMÖ ARENA
Kvarteret Malmö Arena i stadsdelen Hyllie är en blandfastighet som innehåller många olika funktioner.
Här finns en sport- och evenemangsarena med plats för upp till 15 000 sittande vid konsert och 12 000 vid
hockeymatch. I arenan ryms även träningslokaler på totalt 2 650 kvm inklusive ishockeyrink. Malmö Arena
ritades bland annat av Wingårdhs arkitektkontor och invigdes 2008. I kvarteret ryms dessutom ett hotell
med 395 rum, restaurang, konferenslokaler samt kontorsytor på totalt 14 900 kvm.
I september 2021 kommunicerade Doxa avsikten att förvärva Kvarteret Malmö Arena (fastigheterna Malmö
Arenan 2, 4, 5 samt tomträtten till Malmö Arenan 1 och 3). Kvarteret omfattar cirka 72 400 kvm och har
ett underliggande fastighetsvärde om cirka 2 116 mSEK. Efter ett aktieöverlåtelseavtal i slutet på 2021,
slutfördes tillträdet den 28 februari 2022. Fastigheterna i kvarteret är i princip fullt uthyrda och genererar
hyresvärde om cirka 110 mSEK.
Doxa tror på levande fastigheter med blandad användning, där läget är en avgörande faktor i bolagets
bedömning för en investering. Med Malmö Arena har Doxa förvärvat det som en gång möjliggjorde Hyllies
framväxt, och idag är en stor förklaring till platsens attraktivitet. Hyllie har idag 6 500 invånare och bedöms
ha 25 000 invånare när det är klart. I denna utveckling fyller Kvarteret Malmö Arena en viktig funktion både
för Hyllie, Malmö och Öresundsregionen och Doxa ser mycket fram emot att genom denna investering
ombesörja stadsdelen med både upplevelser, moderna arbetsplatser, hotell och restaurang.
Under 2022 kommer Malmö Arena Tower, en modern kontorsbyggnad på cirka 11 400 kvm, att stå färdig
i kvarteret. Arenakvarteret, med Malmö Arena och Malmö Arena Hotel, blir därmed komplett med Malmö
Arena Tower på plats som är i det närmaste full uthyrd. För Doxa innebär Kvarteret Malmö Arena (totalt 72
400 kvm) en väldiversifierad riskspridning, med flera olika användningsområden, samtidigt som kvarteret
uppfyller bolagets avkastningskrav.

NYCKELTAL
Antal kvm

Hyresvärde

72 374

109 700 kSEK
(1 516 SEK/kvm)

Kontor

21%

43%

Hotell

18%

26%

Arena

44%

20%

5%

6%

12%

5%

Totalt

Fritidslokaler
Garage

Foto: Perry Nordeng
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FASTIGHETSSTADEN
Fastighetsstaden i Halmstad AB är ett lokalt förankrat fastighetsbolag som förvaltar drygt 200 lokaler och
350 lägenheter i Halmstad med omnejd. Bolaget skall äga, förvalta och utveckla väl underhållna fastigheter
som ger en stabil avkastning och långsiktig värdeökning. Bolaget äger ett tjugotal kommersiella
fastigheter och bostadsfastigheter i Halmstad med ett fastighetsvärde om cirka 1 690 mSEK. De 24
fastigheternas årliga hyresvärde uppgår till cirka 103 mSEK.
Genom förvärvet av 40 procent av Fastighetsstaden, som slutfördes den 30 december 2021, lades grunden
för ett långsiktigt samarbete mellan Doxa och Fastighetsstaden, där Doxa tillför strategisk kompetens och
ett brett kontaktnät i styrelsearbetet.
Samarbetet med Fastighetsstaden är ett exempel på hur Doxa inte enbart direktäger fastigheter utan
också kan vara en partner och delägare till välskötta fastighetsbolag på starka delmarknader.

NYCKELTAL - TOTAL*
Antal kvm

Hyresvärde

91 821 kvm

102 955 kSEK
(1 121 SEK/kvm)

Bostäder

23%

31%

Kontor

22%

21%

Handel

16%

14%

Industri

20%

13%

Lager, förråd, arkiv

7%

7%

Utbildning / Vård

6%

7%

Övrigt

6%

7%

Totalt

*Doxas andel är 40%
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SUNDSBRON
Sundsbron Fastighets AB äger fastigheterna Malmö Skottspolen 1, Malmö Slagan 3 samt tomträtterna
Malmö Vildanden 9 och Malmö Karlsvik 6. Fastigheterna är fullt uthyrda till starka hyresgäster, till
exempel Malmö stad som bedriver gymnasieskola i Slagan 3, och fackförbundet Unionen som förhyr hela
Skottspolen 1. Tomträtten Vildanden 9 är belägen i Limhamn i Malmö, och med en tomtareal på över
12 000 kvm är fastigheten intressant för framtida bostadsutveckling.
Aktieöverlåtelseavtal ingicks med säljaren, Brorman Fastigheter AB, den 3 december 2021 och förvärvet
slutfördes den 30 december 2021. Fastigheternas årliga hyresvärde uppgår till 17 mSEK.
Förvärvet av Sundsbron var Doxas andra, efter Kvarteret Malmö Arena. Med innehavet av Sundsbron har
Doxa skapat en effektiv förvaltningsportfölj i Malmö och en bra grogrund för nya förvärv.

NYCKELTAL
Antal kvm

Hyresvärde

14 678 kvm

17 500 kSEK
(1 192 SEK/kvm)

Kontor

38%

40%

Utbildning/vård

24%

31%

Fritidslokaler

14%

15%

Lager, förråd

22%

13%

Restauranger

2%

1%

Totalt
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LOCKARP PFK
Lockarp äger den kommersiella fastigheten Malmö Domkraften 1, belägen i stadsdelen Lockarp i Malmö.
Fastigheten hyrs ut till restaurangkedjan KFC på ett långt avtal, och har även en outnyttjad byggrätt som
möjliggör utökad expansion för nya eller befintliga hyresgäster.
Med Lockarp har Doxa förvärvat en lättförvaltad fastighet som förhyrs på långt avtal, och genererar ett
årligt hyresvärde om drygt 2,1 mSEK. Doxa ser ett värde i att äga välbelägna servicefastigheter, många
gånger med restauranger som förhyr hela fastigheten, då det möter bolagets krav på riskjusterad
avkastning och syn på den funktion fastigheten fyller på sikt.

NYCKELTAL
Totalt
Restauranger

Antal kvm

Hyresvärde

432 kvm

2 106 kSEK
(4 875 SEK/kvm)

100%

100%
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KLARABO
KlaraBo är ett fastighetsbolag som förvärvar, uppför, äger och förvaltar bostäder. Strategin är att i
tillväxtregioner förvärva befintliga bostadsfastigheter liksom mark för nyproduktion. KlaraBo noterades på
Stockholmsbörsens Mid Cap-lista i december 2021.
I oktober kommunicerade Doxa att bolaget förvärvat 2 548 691 aktier av serie B i KlaraBo, för totalt
cirka 88 mSEK. Investeringen är ett komplement till Doxas pågående förvärv och innebär en breddning av
bolagets portfölj av fastighetsrelaterade tillgångar. Doxa äger efter förvärvet cirka 1,9 procent av antalet
utestående aktier, motsvarande cirka 1 procent av antalet röster, i KlaraBo.
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EASYDEPOT
EasyDepot är ett fastighetsbolag som bygger lager- och kontorslokaler med hög grad av digitalisering,
flexibilitet och tillgänglighet. Med denna struktur kommer EasyDepot att fokusera på och tillgodose
mindre bolag med deras behov av moderna lager- och kontorslokaler.
I mars förvärvade Doxa 3 300 000 aktier av serie A i EasyDepot, för totalt cirka 25 mSEK. Investeringen
är ett komplement till Doxas pågående förvärv och innebär en breddning av bolagets portfölj av
fastighetsrelaterade tillgångar. Doxa äger efter förvärvet cirka 15,7 procent av antalet utestående aktier,
motsvarande 15,7 procent av antalet röster i EasyDepot.
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DOXA DENTAL AB
Doxa Dental utvecklar, tillverkar och kommersialiserar
biokeramiska dentala produkter. Bolaget är verksamt främst
på den nordamerikanska marknaden, och försäljning och
distribution sker huvudsakligen genom bolagets globala
distributionsnätverk.
Doxa Dental är ett produktbolag som både själva, och i
samarbete med strategiska samarbetspartners, utvecklar
biokompatibla och bioaktiva förbrukningsmaterial för dentalt
bruk. Bolagets grundidé, som genomsyrar hela verksamheten,
är att material som används för att laga tänder ska vara så
naturnära som möjligt. Genom att ha fysikaliska och mekaniska
egenskaper som ligger nära tandens bidrar Doxa Dentals
produkter till att skapa harmoni i munhålan.
Bolaget har en egen tillverkningsanläggning i Uppsala och en
egenutvecklad patenterad plattform, Ceramir®, som ligger till
grund för allt utvecklingsarbete som bedrivs inom bolaget och i
samverkan med andra.
INTÄKTSMODELL OCH STRATEGI
Intäkterna från dentalverksamheten genereras av försäljning
av bolagets produkter till dentaldistributörer samt genom
försäljning av private label produkter till Dentsply Sirona,
världens största tillverkare av professionella tandläkarlösningar,
som även ger Doxa rätt till royalties. Doxa Dentals strategi
är att identifiera och skriva avtal med strategiska partners,
välrenommerade nationella och globala distributörer på
prioriterade marknader för försäljning av bolagets produkter,
samt medverka i olika utvecklingssamarbeten. Idag har Doxa
Dental byggt upp ett nätverk genom avtal med etablerade
dentaldistributörer för försäljning under Doxas eget varumärke
på världens största dentalmarknad i USA samt i Tyskland, Japan
och i de nordiska grannländerna.
I samband med omnoteringen bytte Doxas tidigare VD Henrik
Nedoh roll. Han tillträdde i stället som VD för Doxa Dental
AB, och fortsätter driva bolaget i tidigare utstakad riktning.
Doxa Dentals tillväxt baseras på en växande produktportfölj
som uteslutande består av produkter baserade på bioaktiva
material, vilket ger Doxa Dental en unik position på marknaden.
Bolagets tillväxtstrategi bygger, bland annat på att erbjuda

en växande marknad en bredare portfölj av bioaktiva och
biokompatibla produkter baserade på Ceramir-teknologin.
Strategin innebär också att:
•

Utveckla distributörsnätverket med fokus på den
nordamerikanska marknaden, Japan och Europa, framför
allt i Sverige och därefter i Tyskland

•

Etablera fler private label-samarbeten, det vill säga
produkter som säljs under kundernas egna varumärken

•

Utveckla fler biokeramiska dentalprodukter samt
industriella samarbeten av andra karaktärer utifrån
Ceramir-plattformen

FÖRSTA KVARTALET 2022
Distributörerna på huvudmarknaden USA påverkas fortfarande
av färre beställningar från tandläkarna drivet av en marknad
som ännu inte har återgått till det normala efter pandemin.
Ceramirs produkter visar en nedgång på runt 6 procent hos
de större distributörerna vilket har lett till försiktighet och
minskade lagernivåer som i sin tur påverkat försäljning under
första kvartalet 2022. Jämfört med samma period föregående
år så är försäljningen ner 48 procent. Private label-affären
fortsätter dock att visa positiv utveckling och bolaget ser även
att framför allt nya produkten Ceramir Protect LC efter flertalet
positiva recensioner under kort tid har etablerat sig väl.
Under första kvartalet har bolaget fortsatt med förberedelser
för kommande MDR registrering samtidigt som det parallellt
förts diskussioner med flertalet aktörer gällande samarbete och
försäljning av Ceramir-teknologin som insatsvara.
Nya produkten Ceramir Protect LC har under kort tid visat att
satsningen på nya produkter baserat på Ceramir-teknologin
är rätt och med lanseringen av ett nytt resin-baserat cement i
tvåkammarspruta under den andra halvan av 2022 ser bolaget
positivt på framtiden, även om marknadsutvecklingen under
första kvartalet 2022 visat sig vara mer utmanande än förväntat.

WHEN
BIOACTIVITY
MATTERS
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AKTIEN
DOXAS AKTIE

Doxa har ett aktieslag. En aktie representerar en röst och det nominella värdet uppgår till 0,50 kronor per aktie. Antalet aktier i
Doxa uppgick till 293 396 510 stycken per den 31 Mars 2022. Aktiekapitalet vid denna tidpunkt uppgick till 146 698 255 SEK. Aktien
(DOXA) är noterad på Nasdaq First North Growth Market sedan april 2014. Redeye AB är Certified Adviser, tel: 08- 121 576 90;
e-mail: certifiedadviser@redeye.se. Nasdaq First North Growth Market: DOXA, ISIN: SE0005624756

1 JANUARI 2022 - 31 MARS 2022

DE TIO STÖRSTA AKTIEÄGARNA PER 31 MARS 2022
ÄGARE

ANTAL AKTIER

ANDEL

Agartha AB

52 700 000

17,96%

Parkfast Arena Holding AB

45 000 000

15,34%

Bergendahl & Son AB

29 500 000

10,05%

Futur Pension

20 526 735

7,00%

Skandrenting AB

12 500 000

4,26%

Brorman Fastigheter AB

10 500 000

3,58%

SEB Life International

7 500 000

2,56%

Försäkringsaktiebolaget Skandia

5 518 491

1,88%

Majejeb Holding AB

5 500 000

1,87%

Movestic Livsförsäkring AB

5 000 000

1,70%

194 245 226

66,21%

99 151 284

33,79%

293 396 510

100,00%

Summa tio största ägare
Övriga ägare

TOTALT
ANTAL AKTIEÄGARE: 6 791 ST
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ÖVRIGA UPPLYSNINGAR
HÄNDELSER EFTER BOKSLUTSDAGEN
•

•

•

FINANSIELL KALENDER

Fastighetschef Mikael Ahlborn har tillträtt sin tjänst den 1 april 2022.
Mikael kommer att ingå i koncernledningen. Mikael har mångårig
erfarenhet av ledande befattningar inom fastighetsbranschen och
kommer närmast från en tjänst som Regionchef på Heimstaden. Han har
tidigare arbetat i flertalet ledande roller inom Akelius koncernen, bland
annat som Head of Malmö för Akelius Residential Property AB

Samtliga rapporter publiceras på
bolagets hemsida: www.doxa.se
2022-07-22

Delårsrapport Q2 2022

Doxa AB har enligt avtal erlagt likvid om 34 mSEK avseende
aktieägartillskott till Fastighetsstaden i Halmstad AB, redovisat som en
kortfristig skuld per 31 mars 2022

2022-10-26

Delårsrapport Q3 2022

Doxa AB har enligt avtal erlagt likvid om 24,8 mSEK avseende förvärv av
aktier i Easy Depot AB, redovisat som kortfristig skuld per 31 mars 2022

2023-02-01

Bokslutskommuniké 2022

TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE
•

Doxa har en fordran mot portföljbolaget Doxa Malmö fastigheter holding AB, 86,4 mSEK

•

Doxa har en fordran mot portföljbolaget Sundsbron fastighets AB, 83,6 mSEK

•

Doxa har en fordran mot portföljbolaget Malmö arena fastighets holding AB, 69,4 mSEK

•

Doxa har en fordran mot portföljbolaget PFK Lockarp AB, 0,1 mSEK

•

Doxa har en fordran mot portföljbolaget Doxa Dental AB, 9,8 mSEK

•

Ingrid Atteryd Heiman (styrelseledamot i Doxa) har under kvartalet utfört konsulttjänster för Doxa Dental AB, periodens
kostnad uppgick till 62,5 kSEK

LÅNGSIKTIGA INCITAMENTSPROGRAM
För en redogörelse över långsiktiga incitamentsprogram hänvisas till bolagets Årsredovisning 2021. Denna finns på bolagets
hemsida: www.doxa.se

RISKER
För en redogörelse över de risker som är förknippade med bolagets verksamhet hänvisas till bolagets Årsredovisning 2021. Denna
finns på bolagets hemsida: www.doxa.se

MALMÖ - 27 APRIL 2022
GREG DINGIZIAN

PER EKELUND

CHRISTIAN LINDGREN

Ordförande

Ledamot

Ledamot

JONAS EHINGER

INGRID ATTERYD HEIMAN

Ledamot

Ledamot

Denna delårsrapport har godkänts av styrelsen och verkställande
direktören för publicering. Denna rapport har inte granskats av
bolagets revisor. Informationen lämnades, genom
VD/kontaktpersons försorg, för offentliggörande
den 27 april 2022 kl.13.00 CET.
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VICTOR PERSSON - VD
victor.persson@doxa.se
0702 58 63 75

RESULTATRÄKNING
KONCERNEN I SAMMANDRAG

Belopp i mSEK

Not

Jan-Mar
2022

Jan-Mar
2021

Jan-Dec
2021

0,5

3,9

10,9

RÖRELSENS INTÄKTER
Nettoomsättning, inkl. övriga rörelseintäkter
Nettoförändring verkligt värde portföljbolag

0,0

0,0

110,4

Aktiverat arbete för egen räkning

0,0

0,0

0,0

Summa

0,5

3,9

121,3

Kostnad sålda varor

0,0

-0,9

-3,0

Personalkostnader

-8,0

-2,5

-10,6

Övriga externa kostnader

-6,5

-3,5

-31,2

Summa

-14,5

-6,9

-44,8

Rörelseresultat

-14,0

-3,0

76,5

0,0

0,1

0,0

Räntekostnader och liknande poster

0,0

-0,1

-0,1

Summa

0,0

0,0

-0,1

-14,0

-3,0

76,3

RÖRELSENS KOSTNADER

FINANSIELLA POSTER
Ränteintäkter och liknande poster

Resultat före skatt
Periodens skatt
Periodens resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare
Övrigt totalresultat - omräkningsdifferenser
Summa
Resultat per aktie, hänförligt till moderbolagets aktieägare, före
och efter utspädning (SEK)

SIDA 16 AV 27
DOXA AB (PUBL) • ORG.NR 556301–7481 • WWW.DOXA.SE • DELÅRSRAPPORT Q1 2022

7,0

0,0

-0,1

-7,0

-3,0

76,2

0,0

0,0

0,1

-7,0

-3,0

76,3

-0,03

-0,05

0,67

BALANSRÄKNING
KONCERNEN I SAMMANDRAG
Omräknat IFRS

Belopp i mSEK

Not

31 Mar
2022

31 Mar
2021

31 Dec
2021

0,0

3,2

0,0

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar

1

1,7

0,7

0,0

Aktier och andelar till verkligt värde

2

1 323,6

0,0

759,0

249,3

0,0

100,6

7,3

0,0

0,0

1 581,9

3,9

859,6

Fordringar hos portföljbolag
Uppskjuten skattefordran
Summa anläggningstillgångar

0,0

3,0

0,0

Kortfristiga fordringar

Omsättningstillgångar
2

2,3

3,0

4,1

Likvida medel

2

276,7

2,9

15,1

1 860,9

12,9

878,8

SUMMA TILLGÅNGAR
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare
Aktiekapital
Övrigt tillskjutet kapital
Annat eget kapital inkl. årets resultat
Summa eget kapital

146,7

31,4

93,5

1 783,8

207,7

927,6

-156,9

-232,6

-151,3

1 773,6

6,5

869,8

19,4

0,0

1,5

Skulder
Avsättningar
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder

2

Summa skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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1,4

0,0

0,0

66,5

6,4

7,5

87,3

6,4

9,0

1 860,9

12,9

878,8

KASSAFLÖDESANALYS
KONCERNEN I SAMMANDRAG
Omräknat IFRS

Jan-Mar
2022

Jan-Mar
2021

Jan-Dec
2021

-13,9

-2,5

-33,4

-6,2

-0,3

14,8

Kassaflöde från den löpande verksamheten

-20,2

-2,8

-18,6

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-66,8

0,0

-392,9

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

348,6

1,1

422,1

261,6

-1,7

10,6

15,1

4,5

4,6

261,6

-1,7

10,6

0,0

0,1

-0,1

276,7

2,9

15,1

Belopp i mSEK
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital
Kassaflöde från förändring av rörelsekapital

Periodens kassaflöde
Likvida medel vid periodens början
Periodens kassaflöde
Omräkningsdifferenser
Likvida medel vid periodens slut
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FÖRÄNDRING EGET KAPITAL
KONCERNEN I SAMMANDRAG

Belopp i mSEK

Aktiekapital

Ingående balans per 1 januari 2021

31,4

Övrigt
tillskjutet Omräkningskapital
reserv
207,7

0,1

Periodens resultat och tillika totalresultat
Personaloptioner
Omräkningseffekt Doxa inc.
Eget Kapital per 31 mars 2021

62,0

Emissionskostnader

207,7

0,1

-3,0

0,0

0,0

-232,8

6,5

79,4

79,4

0,0

-7,3
-0,1

93,5
40,3

Emissionskostnader

927,6

0,0

13,0
146,7
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-0,1
2,2

2,2

-151,3

869,8

-7,0

-7,0

876,9

917,1

-7,7

-7,7

-13,0

0,0

Teckningsoption till anställda
Eget Kapital per 31 mars 2022

-3,0

789,3

Periodens resultat och tillika totalresultat

Pågående Nyemission Dec 2021

9,4

-7,3

Teckningsoption till anställda

Emissioner

-229,7

727,3

Omräkningseffekt Doxa inc.
Eget kapital per 31 december 2021

Totalt eget
kapital

0,0
31,4

Periodens resultat och tillika totalresultat
Emissioner

Annat Eget
Kapital inkl.
periodens
resultat

1 783,8

0,0

1,3

1,3

-156,9

1 773,6

RESULTATRÄKNING
MODERBOLAGET I SAMMANDRAG
Jan-Mar
2022

Jan-Mar
2021

Nettoomsättning

0,5

0,6

3,2

Förändring verkligt värde portföljbolag

0,0

0,0

35,5

Summa

0,5

0,6

38,7

Personalkostnader

-8,0

-0,8

-5,8

Övriga externa kostnader

-6,5

-1,1

-23,0

Summa

-14,5

-1,9

-28,8

Rörelseresultat

-14,0

-1,2

9,9

Räntekostnader och liknande poster

0,0

0,0

0,0

Resultat från aktier och andelar i dotterbolag

0,0

0,0

0,0

Belopp i mSEK

Not

Jan-Dec
2021

RÖRELSENS INTÄKTER

RÖRELSENS KOSTNADER

FINANSIELLA POSTER

Summa
Resultat före skatt
Periodens skatt
PERIODENS RESULTAT
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0,0

0,0

0,0

-14,0

-1,2

9,8

7,0

0,0

0,0

-7,0

-1,2

9,8

BALANSRÄKNING
MODERBOLAGET I SAMMANDRAG

Belopp i mSEK

Not

31 Mar
2022

31 Mar
2021

31 Dec
2021

0,0

30,0

0,0

1 323,6

0,0

759,0

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Aktier och andelar i dotterföretag
Aktier och andelar till verkligt värde

2

Fordringar hos koncernföretag
Fordringar hos portföljbolag
Uppskjuten skattefordran
Summa anläggningstillgångar

0,0

3,9

0,0

249,3

0,0

100,6

7,3

0,0

0,0

1 580,2

33,9

859,6

Kortfristiga fordringar

2

2,3

2,6

4,1

Likvida medel

2

276,7

0,5

15,1

1 859,2

37,0

878,8

SUMMA TILLGÅNGAR
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Fritt eget kapital
Summa eget kapital

161,0

45,7

120,7

1 612,6

-11,1

749,1

1 773,6

34,6

869,8

19,4

0,0

1,5

0,0

0,0

0,0

66,2

2,4

7,5

Skulder
Avsättningar
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Summa skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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2

85,6

2,4

9,0

1 859,2

37,0

878,8

FÖRÄNDRING EGET KAPITAL
MODERBOLAGET I SAMMANDRAG

Belopp i mSEK

Aktiekapital

Ingående balans per 1 januari 2021

31,4

Övrigt tillskjutet
kapital

Annat Eget
Kapital inkl.
periodens
resultat

Totalt eget
kapital

207,7

-203,3

35,8

-1,2

-1,2

0,0

0,0

-204,5

34,6

11,1

11,1

Periodens resultat och tillika totalresultat
Personaloptioner
Eget Kapital per 31 mars 2021

31,4

207,7

Periodens resultat och tillika totalresultat
Emissioner

62,0

Emissionskostnader

727,3
-7,3

Effekt av övergång till IFRS Investmentbolag
Teckningsoption till anställda
Eget kapital per 31 december 2021

93,5

927,6

Periodens resultat och tillika totalresultat
Emissioner

40,3

Emissionskostnader
Pågående Nyemission Dec 2021

13,0
146,7
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-7,3
40,0

40,0

2,2

2,2

-151,3

869,8

-7,0

-7,0

876,9

917,1

-7,7

-7,7

-13,0

Teckningsoption till anställda
Eget Kapital per 31 mars 2022

789,3

1 783,8

0,0
1,3

1,3

-156,9

1 773,6

NYCKELTAL, KONCERNEN
Jan-Mar
2022

Jan-Mar
2021

Jan-Dec
2021

1773,6

6,5

869,8

1 773,6

6,5

869,8

9,50

2,15

13,10

Antal utestående aktier

293 396 510

62 887 950

212 893 346

Marknadsvärde, mSEK

2 787 267

135 209

2 788 903

Eget kapital, mSEK

1773,6

6,5

869,8

Balansomslutning, mSEK

1860,9

12,9

878,8

95%

50%

99%

Eget kapital, mSEK
Eget kapital, mSEK
Eget kapital
Marknadsvärde, mSEK
Aktiens slutkurs per senaste
betalkurs, SEK

Soliditet, %

Soliditet, %
Avkastning på eget kapital, %
Periodens resultat, mSEK

-7,0

-3,0

76,2

Genomsnittligt eget kapital, mSEK

1321,7

8,0

439,6

Avkastning på eget kapital, %

-0,5%

-37,7%

17,3%

1773,6

6,5

869,8

293 396 510

62 887 950

212 893 346

6,04

0,10

4,09

-7,0

-3,0

76,2

242 883 571

62 887 950

113 762 646

-0,03

-0,05

0,67

1773,6

6,5

869,8

14,1

-

14,1

Återföring av avdragen uppskjuten skatt vid förvärvstidpunkt Sundsbron Fastighets AB

8,9

-

8,9

Återföring av avdragen uppskjuten skatt vid förvärvstidpunkt Lockarp PFK AB

0,0

-

0,0

54,0

-

-

1850,6

6,5

892,8

Eget kapital per aktie, SEK
Eget kapital, mSEK
Antal utestående aktier
Eget kapital per aktie, SEK
Resultat per aktie, SEK
Periodens resultat, mSEK
Vägt genomsnittligt antal aktier
Resultat per aktie, SEK
NAV, mSEK
Eget kapital, mSEK
Återföring av avdragen uppskjuten skatt vid förvärvstidpunkt
Fastighetsstaden i Halmstad AB

Återföring av avdragen uppskjuten skatt vid förvärvstidpunkt Kvarteret Malmö Arena

NAV, mSEK
NAV per aktie, SEK
NAV, mSEK

1850,6

6,5

892,8

293 396 510

62 887 950

212 893 346

6,31

0,10

4,19

Antal utestående aktier

293 396 510

62 887 950

212 893 346

Vägt genomsnittligt antal utestående aktier

242 883 571

62 887 950

113 762 646

Antal utestående aktier
NAV per aktie, SEK
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NOTER
NOT 1 - REDOVISNINGSPRINCER
De redovisningsprinciper som anges i årsredovisningen för 2021 har även tillämpats i denna delårsrapport. Koncernen tillämpar
sedan 1 januari 2021 International Financial Reporting Standards (IFRS). Bokslutskommunikén för 2021 var den första rapport
som upprättats i enlighet med de nya redovisningsprinciperna. Publicerade rapporter för kvartalen 1-3 2021 är upprättade i
enlighet med tidigare principer. Övergången från tidigare tillämpade redovisningsprinciper, BFNAR 2012:1 Årsredovisning och
koncernredovisning (K3) har medfört att balansomslutningen ökat med 0,5 mkr per 31 mars 2021 avseende redovisning av ett
hyresavtal enligt reglerna om finansiell leasing (IFRS 16). Övergången har inte medfört någon effekt på koncernens eget kapital.
Styrelsens bedömning är att koncernen uppfyller kraven för investmentföretag enligt IFRS 10 Koncernredovisning och har den
1 oktober 2021 beslutat att klassificera bolaget som ett investmentföretag. Effekten av Redovisning som investmentföretag
innebär att innehav i investeringsverksamheten redovisas till verkligt värde i enlighet med IFRS 9 Finansiella instrument. IFRS 3
Rörelseförvärv tillämpas därmed ej på dessa innehav. Koncernens eget kapital har i och med förändringen ökat med 74,8 mkr vid
ingången av kvartal 4. Förändringen tillämpas framåtriktat från 1 oktober 2021 varför tidigare perioder ej omräknats.
Delårsrapporten är upprättad enligt IAS 34 Delårsrapportering och Årsredovisningslagen.
Moderbolagets redovisning är upprättad i enlighet med RFR 2 Redovisning för juridiska personer och Årsredovisningslagen.
Moderbolagets principer för redovisning av investeringar ändrades den 1 oktober 2021 så att dessa redovisas till verkligt värde på
samma sätt som i koncernen. Förändringen tillämpas framåtriktat från 1 oktober 2021 varför tidigare perioder ej omräknats.
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NOT 2 - FINANSIELLA INSTRUMENT

NOTER
31 Mar
2022

31 Mar
2021

31 Dec
2021

1323,6

0,0

759,0

276,7

2,9

15,1

1600,3

2,9

774,2

1,7

0,5

0,0

Leverantörsskulder och andra kortfristiga skulder

59,0

0,3

3,0

Summa finansiella skulder

60,7

0,8

3,0

Belopp i mSEK
KONCERNEN HAR FÖLJANDE FINANSIELLA TILLGÅNGAR OCH SKULDER
Finansiella tillgångar
Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen
Likvida medel - värderade till upplupet anskaffningsvärde
Summa finansiella tillgångar
Finansiella skulder
Leasingskulder

Likvida medel redovisas till upplupet anskaffningsvärde.
Det verkliga värdet på leasingskulder och leverantörsskulder anses motsvara det redovisade värdet då de är kortfristiga.
Fastställandet av verkligt värde för de finansiella instrument som redovisas till verkligt värde utgår ifrån följande klassificering:
NIVÅ 1
Verkligt värde på finansiella instrument som handlas på en aktiv marknad baseras på noterade marknadspriser på balansdagen.
NIVÅ 2
Verkligt värde på finansiella tillgångar som inte handlas på en aktiv marknad fastställs med hjälp av värderingstekniker som som i så
stor utsträckning som möjligt utgår från marknadsinformation.
NIVÅ 3
I de fall där flera indata inte baseras på observerbar marknadsinformation.
31 Mar 2022
Belopp i mSEK

NIVÅ1

NIVÅ 2

NIVÅ 3

TOTALT

FINANSIELLA TILLGÅNGAR VÄRDERADE TILL VERKLIGT VÄRDE VIA RESULTATRÄKNINGEN
Noterade innehav - KlaraBo
Onoterade innehav - Doxa Dental AB, Fastighetsstaden i Halmstad AB,
Doxa Malmö Fastigheter Holding AB, Parkfast Arena Nya Holding AB,
EasyDepot AB, Doxa Fastighets AB
TOTALT

89,2

0,0

0,0

89,2

0,0

0,0

1234,4

1234,4

89,2

0,0

1234,4

1323,6

31 mars 2021 värderades inga tillgångar till verkligt värde via resultaträkningen.

31 Dec 2021
Belopp i mSEK

NIVÅ1

NIVÅ 2

NIVÅ 3

TOTALT

FINANSIELLA TILLGÅNGAR VÄRDERADE TILL VERKLIGT VÄRDE VIA RESULTATRÄKNINGEN
Noterade innehav - KlaraBo
Onoterade innehav - Doxa Dental AB, Fastighetsstaden i Halmstad AB,
Sundsbron fastigheter AB, PFK Lockarp AB
TOTALT
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123,5

0,0

0,0

123,5

0,0

0,0

635,5

635,5

123,5

0,0

635,5

759,0

NOTER
NOT 2 - FINANSIELLA INSTRUMENT fortsättning
Värdering av onoterade finansiella tillgångar per 31 mars 2022
Värdebedömning för respektive fastighet grundar sig på en kassaflödesanalys innebärande att fastighetens värde baseras på
nuvärdet av prognostiserade kassaflöden jämte restvärde under kalkylperioden. Driftnetton under kalkylperioden och ett restvärde
vid kalkylperiodens slut har sedan diskonterats med bedömd kalkylränta. Värdebedömningen är också baserad på en analys av
tillgängligt ortsprismaterial. Resultatet av denna analys har gett vägledning om såväl pris per kvadratmeter samt marknadsmässigt
avkastningskrav för liknande fastigheter.
Skulder i bolaget värderas till verkligt värde och uppskjuten skatteskuld baseras på uppskattade värden vid en försäljning.
Fastigheterna i Sundsbron, KFC Lockarp, Fastighetsstaden och Kvarteret Malmö Arena har värderats enligt ovan principer av en
extern oberoende värderingsfirma per 31 mars, 2022.
För värdering av dentalverksamheten används i första hand principen ”Senaste Transaktion”. Denna princip definieras som det
pris som tillämpats i en nyligen genomförd ordnad och materiell transaktion i det innehav som skall värderas. Transaktionen skall
vara utförd mellan marknadsaktörer så att priset därmed kan anses vara representativt för verkligt värde. ”Multipelvärdering”,
innebärande att relevanta multiplar appliceras på innehavets historiska och/eller prognosticerade nyckeltal och i andra hand enligt
principen ”DCF-värdering”, innebärande diskontering av innehavets prognosticerade framtida kassaflöden med diskonteringsränta
baserad på jämförbara avkastningskrav på jämförbara företag och finansiella instrument.
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NOTER
NOT 3 - STÄLLDA SÄKERHETER OCH EVENTUALFÖRPLIKTELSER
I samband med refinansiering i portföljbolag har Doxa AB ingått borgensförbindelser gentemot kreditgivare enligt nedan:
•

Borgensförbindelse gällande refinansiering i Parkfast Arena Träningshall AB (Sparbanken Syd)

•

Borgensförbindelse gällande refinansiering i Malmö Arena Tower AB (Swedbank)

•

Borgensförbindelse gällande refinansiering i Parkfast Arena Hotellfastighets AB (Swedbank)

•

Borgensförbindelse gällande refinansiering i Parkfast Arena Fastighets AB (Collector bank)
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KONTAKT
VICTOR PERSSON - VD
victor.persson@doxa.se
0702 58 63 75

DOXA AB (PUBL)

ORG: 556301-7481
HYLLIE STATIONSTORG 2
215 32 MALMÖ, SWEDEN
TEL: +46 (0) 18 478 20 00
E-MAIL: CORPORATE@DOXA.SE
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PATRIK MELIN - CFO
patrik.melin@doxa.se
0706 21 82 85

