
Bakgrund
En försäljning av en fastighet, en fastighetsportfölj 

eller ett fastighetsbolag kan föranledas av en 

mängd olika orsaker. Exempelvis kan det handla om 

ett ägare- eller generationsskifte, behov att renodla 

ett större bestånd eller en affär med ett börsnoterat 

bolag där aktier tas som betalning. Ett incitaments-

program till företagsledningen kan också vara en 

anledning att låta värdera fastighetsbolaget. Likaså 

kan det handla om att utvärdera om en föreslagen 

försäljning sker till för säljaren förmånliga villkor. 

Det kan vara värdefullt att låta en extern part göra 

en sådan utvärdering. Jarl Securities har en unik 

förutsättning att göra det genom kunskapen om 

både direkt fastighetsvärdering, men också bolags-

värdering inklusive hur Stockholmsbörsen från tid till 

annan värderar just fastighetsbolag. 

Värderingsprocessen
Normen för att värdera kommersiella fastigheter i 

Sverige sattes av den dåvarande Bankstödsnämnden i 

början på 1990-talet. Det var en anpassning till den 

fastighetskris och nya ränteläge som då rådde. 

Nedan är de metoder i fastighets- och fastighetsbolags-

värderingar som Jarl Securities har genomfört:

 Analys av fastigheter eller portföljers driftnetton           
hyresintäkter, marknadsmässiga nivåer, vakanser etc.

 Val av avkastningskrav med hänsyn till läge, tekniskt    
skick på fastigheten, hyresgästsammansättning mm.

 Jämförande värdering med likartade fastighetsbolag        
noterade på Stockholmsbörsen (multiplar, yield mm).

Begränsad värdering

För mindre bolag med mycket begränsade resurser 

är det viktigt att prioritera aktiviteter som förväntas 

skapa intäkter i närtid. En värdering kan dock vara 

nödvändig för att ta in en ny delägare, införa ett 

incitamentsprogram eller som en del i den 

långsiktiga strategin.

Jarl Securities har tagit fram tjänsten Begränsad 

värdering för att möta detta behov.

ERBJUDANDEN MED HÄNSYN TILL SITUATION

En begränsad värdering inkluderar

 Kassaflödesvärdering med begränsad och ofta 

schabloniserad indata 

 Övergripande marknadsantaganden

 Rimlighetsbedömning med generell kunskap och 

erfarenhet att värdera fastigheter inklusive bolag. 

Avancerad Värdering

I vissa situationer eller för större bolag kan det vara värt 

att genomföra en mer omfattande värdering, exempelvis 

om man överväger att sälja bolaget, ta in externa 

finansiärer eller förvärva en annan verksamhet. 

För dessa situationer erbjuder Jarl Securities tjänsten 

Avancerad värdering. 

En avancerad värdering inkluderar

 Samtliga delar under begränsad värdering

 Komplett genomgång av hela fastighetsbeståndet

 Upprättande av detaljerade driftnettoprognoser

 Positionering av bolagets bestånd relativt hela sektorn
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