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12 februari 2021 

Heimstaden AB: Bokslutskommuniké  
januari-december 2020  
 
Höjdpunkter 

• Hyresintäkterna ökade med 43,8 procent jämfört med 2019, med en 
överskottsgrad på 55,3 procent, i linje med föregående år. 

• Hyresintäkterna för jämförbart bestånd ökade 3,6 procent. 

• Reell ekonomisk uthyrningsgrad på 97,5 procent (98,8). Fortsatt 
motståndskraftig marknad och starkt operativt resultat med mer än 99 procent 
betalda hyror på balansdagen. 

• Genomförda förvärv om 25 445 MSEK. Förändring av marknadsvärde på 
förvaltnings- och utvecklingsfastigheter uppgick till 8 165 MSEK (+5,9 procent). 

• Fastighetsportföljens marknadsvärde var 144,4 miljarder kronor och inkluderade 
103 345 bostäder. 

• Stark finansiell ställning med en belåningsgrad på 39,8 procent (39,9) och 
räntetäckningsgraden 2,8x (2,4). 

• Tillkännagav förvärv av 6 237 bostäder i Danmark för 16,6 miljarder SEK. 
Transaktionen tillträddes i januari 2021. 

• Tillkännagav en första investering i Polen, bestående av två nyckelfärdiga build-
to-rent projekt i Warszawa. 

VD Patrik Hall kommenterade: 

«2020 var ett utmanande år, därför är vi glada över att ha fortsatt vår positiva 
utveckling trots de svåra omständigheterna. Sammantaget präglades året av solida 
operativa resultat, en förstärkt och alltmer diversifierad fastighetsportfölj och 
förbättrade finansiella nyckeltal. 

Mot slutet av året nådde vi flera viktiga milstolpar. Heimstaden Bostad 
uppgraderades till ’BBB’ av S&P och fick sitt första CDP-betyg. Dessutom meddelade 
vi några betydande transaktioner, inklusive ett större förvärv i Danmark och vår första 
investering i Polen någonsin. 

2021 fortsätter vi att framgångsrikt genomföra vår ambitiösa strategi. arbeta flitigt för 
att identifiera nya attraktiva förvärv, förbättra våra operativa resultat och, viktigast av 
allt, bli ännu bättre på att möta våra kunders behov och leverera vår vision att berika 
och förenkla människors liv genom vänliga hem.» 

För ytterligare information, kontakta: 

Patrik Hall, VD 
Arve Regland, Finansdirektör 

+46 705 85 99 56 
+47 47 90 77 00 

patrik.hall@heimstaden.com 
arve.regland@heimstaden.com 
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Heimstaden är ett ledande fastighetsbolag i Europa med fokus på att förvärva, utveckla och förvalta 
bostäder och lokaler. Genom våra värderingar Care, Dare och Share, skapar vi värden för våra ägare och 
omtänksamma boenden för våra hyresgäster. Heimstaden har ca 103 300 lägenheter och ett 
fastighetsvärde om ca 144 mdkr. Heimstadens preferensaktie är noterad på Nasdaq First North. 
Huvudkontoret är placerat i Malmö. Certified Adviser är Erik Penser Bank aktiebolag, 08-463 83 00 samt 
certifiedadviser@penser.se. För mer information se www.heimstaden.com. 

Denna information är sådan information som Heimstaden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för 
offentliggörande den 12 februari 2021 kl. 08:00 CET. 

 


