
 

Wallenstam är ett fastighetsbolag som förvaltar, bygger och utvecklar fastigheter för ett hållbart boende och företagande i 
Göteborg, Stockholm och Uppsala. Fastighetsbeståndet värderas till cirka 54 miljarder kronor och kundbasen utgörs av cirka 
9 500 hushåll och 1 000 företag. Den totala uthyrningsbara ytan är cirka 1 miljon kvm. Wallenstam är självförsörjande på 
förnybar energi med egna vindkraftverk i drift. Bolagets B-aktier finns noterade på Nasdaq Stockholm sedan 1984. 
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Wallenstams delårsrapport 1 jan–31 mar 2020: 
Wallenstam står starkt även i krisen 
Hans Wallenstam, vd, kommenterar rapporten på www.wallenstam.se/presentationer. Filmen publiceras senast kl. 
08.30. Conference call med Susann Linde, CFO och IR-ansvarig, och Hans Wallenstam äger rum kl. 16.00 via 
www.financialhearings.com. Presentationen finns tillgänglig på www.wallenstam.se/presentationer före kl. 16.00. 

 

1 januari–31 mars 2020 
• Substansvärdet per aktie ökar med 1,25 kr i perioden och uppgår till 92,60 kr (83,60). 
• Förvaltningsresultat fastigheter ökar med cirka 6 % och uppgår till 275 Mkr (260). 
• Hyresintäkterna ökar med drygt 5 % och uppgår till 523 Mkr (497). 
• Byggnation av fastigheter uppgår till 983 Mkr (770). 
• På bokslutsdagen var 3 093 lägenheter under produktion. 
• Värdeförändringar förvaltningsfastigheter uppgår till 254 Mkr (285). 
• Resultat före skatt uppgår till 395 Mkr (416) och resultat efter skatt uppgår till 309 Mkr (340),  

motsvarande 1,0 kr per aktie (1,1). 
 
 

 
Kommentar från vd Hans Wallenstam: 
”Wallenstam står sig starkt – vi är uppbyggda på ett sådant sätt att vi ska kunna stå emot kriser så bra som 
möjligt, en direkt följd av mina egna erfarenheter av de kriser jag genomgått. Förutom starka finanser har vi 
kommersiella fastigheter i centrala Göteborg och bostadsfastigheter i attraktiva bostadsområden i 
Göteborgs- och Stockholmsregionen.” 
 
”Resultatet för kvartalet ligger helt i linje med vad vi förväntat oss, då pandemin inte påverkat våra siffror för 
kvartal 1. Förvaltningsresultatet ökar. Värderingen på våra förvaltningsfastigheter ligger still. Vi justerar, som 
alltid, värdet på vår effektiva nybyggnation i takt med att de produceras, och visar de värden som vi skapar 
successivt.” 
 

 
 
 
För fullständig rapport se bifogad pdf. 
 
 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Susann Linde, CFO och IR-ansvarig Wallenstam AB, 031-20 000 alt. 0705-17 11 34 
www.wallenstam.se 

 

Denna information är sådan som Wallenstam AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmiss-
bruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande  
den 28 april 2020 kl. 08.00 CEST. 

 

http://www.wallenstam.se/

