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Nivika Fastigheter AB (publ) 

Delårsrapport september – november 2021 

 

September – november 2021 (siffror inom parentes avser samma period fg. år) 

• Hyresintäkterna ökade med 53% till 112 Mkr (73) 

• Driftnettot ökade med 48% till 76 Mkr (52) 

• Förvaltningsresultatet uppgick till 36 Mkr (19) 

• Värdeförändring fastigheter uppgick till 281 Mkr (37) 

• Periodens resultat uppgick till 262 Mkr (44) 

• Justerat resultat per aktie 7,1 kr (1,3) 

 

VD Niclas Bergman kommenterar: 

Första kvartalet, september till november 2021, har präglats av fortsatt tillväxt med förvärv av såväl 

förvaltningsfastigheter som projektfastigheter med byggrätter. Totalt har ett trettiotal fastigheter förvärvats 

under perioden och tillfört 73 000 kvm och ca 78 miljoner kronor i hyresvärde till portföljen.  

 

Fastighetsportflöjen uppgår per sista november till knappt 8,7 miljarder kronor, en ökning under kvartalet med 

ca 1,8 miljarder kronor. Antalet förvaltade bostäder är nu 1 700 stycken och projektportföljen, totalt på ca 7,1 

miljarder kronor, innehåller byggrätter för drygt 2 000 bostäder. Detta är i linje med Nivikas mål om en 

fastighetsportfölj på 12 miljarder kronor i slutet av år 2025. 

 

I december 2021 noterades Nivikas B-aktie (NIVI B) på Nasdaq Stockholm vilket ger oss ytterligare möjligheter att 

leverera tillväxt och skapa aktieägarvärde. 

  

 

För ytterligare information kontakta: 

Niclas Bergman, verkställande direktör, telefon 070-516 75 22, email: niclas@nivika.se 

Kristina Karlsson, CFO & IR, telefon 070-614 20 20, email; kristina@nivika.se 

 

Denna information är sådan information som Nivika Fastigheter AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s 

marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 

den 27 januari 2022 kl. 08.30 CET 

 

Om Nivika 

Nivika är ett snabbväxande småländskt fastighetsbolag med fokus på långsiktigt ägande, en effektiv nybyggnation samt med 

en investeringsstrategi som syftar till att vara flexibel och anpassningsbar gentemot fastighetsmarknaden. Bolagets 

huvudsakliga verksamhet består i att äga, förvalta och utveckla fastigheter. Bolaget bedriver sin verksamhet i framför allt 

Jönköping, Värnamo och Växjö samt i ökande omfattning även i västra och södra Sverige, däribland Helsingborg, Halmstad 

och Varberg. Per den 30 november 2021 ägde Nivika fastigheter till ett värde om 8 659 MSEK, varav bostadsfastigheter och 

samhällsfastigheter utgjorde cirka 40 procent av fastighetsbeståndet. Resterande del av fastighetsbeståndet utgjordes av 

kommersiella fastigheter med tyngdpunkt på industri och lager och kontor. I tillägg är nybyggnation och fastighetsutveckling 

mailto:niclas@nivika.se
mailto:kristina@nivika.se


för egen förvaltning ett viktigt led i Nivikas arbete och Bolaget hade per den 30 november 2021 planerade projekt med en 

total investeringsvolym om cirka 7 100 MSEK vilket inkluderar cirka 2 000 nya lägenheter. 

Nivika har som ambition att fortsätta växa utan att göra avkall på lönsamhet. Bolaget anser sig ha goda förutsättningar för att 

fortsätta sin expansion inom sitt geografiska område med fokus på bostads- och samhällsfastigheter. Nivika har som mål att 

bostäder och samhällsfastigheter ska utgöra 60 procent av totala fastighetsportföljen vid utgången av 2025.  

Läs gärna mer på www.nivika.se 


