
• Målsättning totalavkastning:  
6–9% per år

• Målsättning utdelning: 
2–3% per år 

• Noterad och därmed möjlig att placera 
på ISK och i Kapitalförsäkring.

• Går att lösa in vart femte år 
till substanssvärde

SBF BOSTAD AB (PUBL)
Investerar i hyresfastigheter på attraktiva 
tillväxt- och pendlingsorter i Sverige.



SBF Bostad äger, förvaltar och utvecklar hyresfastigheter på 
attraktiva tillväxt- och pendlingsorter runt om i landet. SBF 
Bostad grundades 2016 och är etablerat av SBF Management 
AB – som investerat långsiktigt med god riskspridning och 
vinst åt privatpersoner, företag och institutioner sedan 2003. 

SBF-koncernen startade med 22 lägenheter i Växjö för 16 år 
sedan. Sedan dess har vi förvärvat över 4 000 lägenheter – och 
vi kan samtidigt konstatera att vi aldrig förlorat en investerad 
krona åt våra investerare. Den samlade erfarenheten och kon-
cernens solida siffror, med en genomsnittlig årlig totalavkast-
ning på 7,5%, ligger till grund för din investering.

Hos oss är ett tryggt boende en pålitlig placering. Nöjda hyres-
gäster ger nöjda investerare. Idag har SBF Bostad en portfölj av 
bostäder till ett värde av ca 880 miljoner kronor – fördelat på 
tio orter. För dig som vill placera i befintliga fastigheter med en 
begränsad kapitalinsats – och med ett totalavkastningsmål på 
6-9% per år – är det därför ett intressant alternativ i en långsik-
tig spar-, och pensionsportfölj.

SBF Bostad förvaltas av SBF Management. Utöver SBF Bostad, 
förvaltar SBF Management ytterligare tre SBF-fonder med en 
total förvaltningsvolym om cirka 3,6 miljarder kronor.

SBF Bostad 
Från tryggt boende till stabil investering   

10880Mkr810
Antal orterAktuellt marknadsvärde

Vi finns på 10 orter

Antal lägenheter

Vår strategi: förvärva, långsiktigt förvalta och 
utveckla hyresfastigheter med lägenheter i 
attraktiva områden.



DETTA INVESTERAR DU I: 
En investering i SBF Bostad gör att du investerar i en noterad aktie som 
dagligen kan handlas på den reglerade marknadsplatsen NGM Nordic 
AIF – men som skiljer sig från övriga aktier på så sätt att SBF Bostad 
erbjuder dig som investerare att lösa in aktien vart femte år till obero-
ende substansvärde – det vill säga till fastighetsportföljens aktuella 
marknadsvärde. Nästa period för inlösen beräknas ske 2023. SBF Bo-
stad har som mål att leverera en totalavkastning om 6-9% per år, varav 
2-3% beräknas delas ut årligen.

Moderbolaget SBF Management står under Finansinspektionens till-
syn och lyder under lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa inves-
teringsfonder, LAIF.

EN STADIG MARKNAD MED ATTRAKTIONSKRAFT
Hyresbostäder är en eftertraktad boendeform som delas av en tredje-
del av Sveriges befolkning. Den reglerade hyressättningen i Sverige 
skapar jämna kassaflöden för bolaget varje månad, samtidigt som 
fastigheterna förvärvas till en fjärdedel av nybyggnationskostnaden. 
Det ger en investering med låg risk, utan spekulation och en möjlighet 
för dig att bli direktägare i fastigheter i attraktiva regioner i Sverige – till 
en kapitalinsats från cirka 50 000 kronor.



ATTRAKTIVA HYRESRÄTTER ÄR EN 
ATTRAKTIV INVESTERING
Vår affärsidé är enkel. Vi äger, förvaltar och utvecklar 
hyresbostäder på orter där människor vill leva, bo 
och skapa en framtid.

Fastigheter har historiskt sett varit ett attraktivt 
placeringsalternativ, men med en relativt hög risk, 
där både bostadsrätter och kommersiella fastig-
heter har visat sig vara känsliga för konjunktur och 
branschsvängningar. Hyresbostaden däremot har 
haft en jämn och till och med hög avkastning över 
tid, bland annat på grund av den reglerade hyres-
sättningen och behovet av bostäder - oavsett rådan-
de konjunktur.  Det gör den till den mest stabila 
formen av fastighetsinvestering. 

Trots detta är det kostnadsintensivt att investera i 
fastigheter. Något som gör det svårare för privatper-
soner, utan fördjupad kunskap och större kapital, att 
ta del av en stabil investeringsform med låg risk. Det 
har vår affärsmodell ändrat på. Vi sköter drift, för-
valtning och affärsutveckling och arbetar för att din 
investering ska växa långsiktigt.

MED FOKUS PÅ TILLVÄXTORTER  
– SÅ HÄR GÖR VI VÅRT URVAL:
Vi ser Sverige växa och utvecklas utanför storstä-
derna, i orter med stark tillväxt och med närhet till 
regioner med positiv utveckling. För oss är ett att-
raktivt område en plats där du både kan arbeta och 
leva. Dessa platser väljer vi ut genom vår ortsanalys 
som bryter ner landets 290 kommuner till relevanta 
nyckeltal som ger oss tydliga riktlinjer för hur Sveri-
ge utvecklas. Statistiken visar allt från in- och utflytt-
ning på orten till boendepriser, kommunikationer 
och möjligheter för arbete och utbildning. Utöver 
analysen ger våra lokala kontor, som känner regi-
onen väl, en fingervisning om den aktuella ortens 
attraktionsvärde. Idag äger och förvaltar SBF Bostad 
810 lägenheter fördelat på nio orter: Borgholm, Es-
löv, Jönköping, Kalmar, Karlskrona, Kävlinge, Laholm, 
Osby, Skellefteå och Ystad.

”Vi uppskattar den personliga kontakt vi har med vår 
hyresvärd och hur välorganiserat det är. Både huset, 
lägenheten och området är väldigt trivsamt.”
- Bernt Berntsson, hyresgäst, Skåne



VARFÖR VÄLJA SBF BOSTAD?
Så här resonerar Henric Blomsterberg, en av våra 
investerare, kring valet av SBF Bostad. 
 
Vilka fördelar ser du med att investera i SBF Bostad?

- Investeringsformen kombinerar en trygg placering 
på en spännande marknad som sammantaget ger 
en aktie med klar uppgångsmöjlighet.

 
Vad gör hyresbostäder till en intressant marknad?

- Behovet av bostäder ökar konstant och marknaden 
tenderar att gå mer mot hyresrätter. Det gör det till 
en intressant marknad för mig som investerare.

 
Hur ser din sparhorisont ut?

- 5-10 år.

 
Hur resonerade du kring en investering i  
SBF Bostad? 

- Långsiktig placering med trygg avkastning på en 
stabil marknad, där det finns ett stort behov. 

LÅNGSIKTIGA RELATIONER,  
SÄKRA INVESTERINGAR!
Bolagets senaste fastighetsinvestering förmedla-
des av mäklaren som anlitades till SBF-koncernens 
allra första fastighetsförvärv 2004.

Vi satsar på långsiktiga relationer – oavsett om 
det handlar om vårt nätverk, våra hyresgäster eller 
investerare. Det är grunden för vår gemensamma 
framgång!

Långsiktiga relationer leder till långsiktiga fastighetsinvesteringar.



RISKER  

 – Bankernas vilja att låna ut kapital till nya förvärv. 

 – Ortens utveckling.

 – Vakansrisk, det vill säga outhyrda hyresbostäder.
 

MÖJLIGHETER

 – Fastigheterna förvärvas till cirka en fjärdedel av 
nybyggnadskostnaden.

 – Våra investeringar har en låg korrelation mot 
aktiemarknaden.

 – Avkastningen har historiskt varit hög jämfört med 
andra placeringar.

 – Fortsatt bostadsbrist och hög efterfrågan på 
hyresrätter.

Utvecklingen av bostadsfastigheter de senaste 35 åren. Diagrammet visar utveckling av 100 kronor under perioden 
1983-2018 vid placering i olika tillgångsslag.

Källa: MSCI/IPD Svenskt Fastighetsindex, NasdaqOMXNordic och Fondbolagens förening
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”Vi förvaltar investerarnas pengar såväl som 
hyresgästens bostad. Vår affärsmodell går ut på 
att göra bägge parter nöjda.”
- Daniel Gorosch, VD, SBF Bostad

Daniel Gorosch VD
Ledamot samt VD i SBF Management AB samt Svenska 
Bostadsfonden 1-12 och SBF Bostad AB. Tidigare VD JLL 
Sverige samt olika befattningar hos bl.a. GE Capital Real 
Estate, Danske Securities, H&Q samt Alfred Berg.

Jonas Berg CFO
Tidigare CFO och delägare i Genesta Property Nordic 
AB. Dessförinnan verksam i seniora befattningar hos bl.a. 
SEK Financial Advisors AB, Jovis Management AB och 
Venantius AB.

Ebba Christensson Chef Analys & Transaktion
Arbetat för Svenska Bostadsfonden sedan 2005, tidigare 
ansvarig för Investor Relations på Svenska Bostadsfonden. 

Linda Jansson  Fastighets- och Hållbarhetschef
Tidigare regionchef Hembla AB och motsvarande 
befattningar på Scania Real Estate Services AB, AB 
Botkyrkabyggen samt Vattenfall Business Services  
Nordic AB.

LEDNING



Vill du veta mer om hur du kan investera 
i SBF Bostad? Kontakta din finansiella 
rådgivare, eller oss på Marknad & 
Försäljning. 

Läs mer om din långsiktiga investering på 
sbfbostad.se

Carl-Fredrik Baumgarten
Privatmarknad

T: 08 518 00 428
M: 073 386 43 85

carl.baumgarten@sbffonder.se

Michael Tiemann
Privatmarknad

T: 08 518 00 419
M: 072 384 82 90

michael.tiemann@sbffonder.se

Oscar Swahn
Chef Privatmarknad

T: 08 518 00 427
M: 070 736 04 48

oscar.swahn@sbffonder.se


