
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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SBF BOSTAD AB (PUBL)
Skapar trygga boenden och stabila investeringar 
genom att äga, förvalta och utveckla fastigheter  
för hyresbostäder. 

Investeringsbelopp:  
Från 52 500 kronor 

Teckningsperiod:  
14 oktober - 22 november

Marknadsplats:  
NGM Nordic AIF

INVESTERA I HYRESFASTIGHETER – EN STABIL MARKNAD 
OCH EN AKTIE MED TOTALAVKASTNINGSMÅL PÅ 6-9%

SBF Bostad äger, förvaltar och utvecklar hyresfastigheter på 
attraktiva orter i Sverige. Bolaget har idag en portfölj av bostäder 
till ett värde av cirka 880 miljoner  och investerar i en marknad 
där prognosen visar på ett ständigt ökat behov av hyresbostäder, 
med närhet till arbete, utbildning och goda kommunikationer. 

Låg risk, stabil avkastning

Investeringen vänder sig till dig som privatperson, företagare och 
institution – och som vill placera långsiktigt, med god risksprid-
ning och med ett begränsat kapital på en spännande marknad. 
SBF Bostad har ett totalavkastningsmål på 6-9% per år och en 
investeringsform som gör det möjlighet att lösa in aktien vart 
femte år till aktuellt marknadsvärde.  Detta gör investeringen till 
ett intressant alternativ i en långsiktig spar- och pensionsportfölj.

Attraktiva hyresrätter är en attraktiv investering 

SBF Bostad förvaltas av SBF Management AB (”SBF Manage-
ment AB”), som investerat långsiktigt i hyresfastigheter med god 
riskspridning och vinst åt privatpersoner, företag och institutioner 
sedan 2003. Utöver SBF Bostad, förvaltar idag SBF Management 

ytterligare tre SBF-fonder med en total förvaltningsvolym om 
cirka 3,6 miljarder kronor.

Vi på SBF Bostad ser Sverige växa och utvecklas utanför storstä-
derna, i orter med stark tillväxt och närhet till regioner med hög 
utveckling. Idag finns cirka 1,4 miljoner hyreslägenheter i Sverige 
– fördelat på en tredjedel av landets befolkning. Samtidigt som 
Sveriges befolkning växer och bostadsbyggandet är lågt, så råder 
det bostadsbrist i 85% av landets kommuner. Detta stärker vår 
affärsidé att förvärva hyresfastigheter med potential till förädling i 
regioner med hög tillväxt.

Tillgångslag med stadig tillväxt

Historiskt har hyresfastigheter haft en stabil avkastning över tid, 
bland annat på grund av den reglerade hyressättningen och 
behovet av bostäder - oavsett rådande konjunktur. Fastigheterna 
förvärvas till en tredjedel av nybyggnationskostnaden, vilket ger 
en investering med låg riskjusterad avkastning och samtidigt en 
möjlighet att bli direktägare i fastigheter i attraktiva regioner i 
Sverige.

Idag äger och förvaltar SBF Bostad drygt 800 lägenheter fördelat 
på tio orter: Borgholm, Eslöv, Jönköping, Kalmar, Karlskrona, Käv-
linge, Laholm, Osby, Skellefteå och Ystad.  

• Målsättning totalavkastning:  
6–9% per år

• Målsättning utdelning: 
2–3% per år 

• Noterad och därför möjlig 
att placera på ISK och i 
Kapitalförsäkring

• Går att lösa in vart femte år 
till substansvärde



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

Carl-Fredrik Baumgarten
Privatmarknad

T: +46 8 518 00 428
M: +46 73 386 43 85

carl.baumgarten@sbffonder.se

Michael Tiemann
Privatmarknad

T: +46 8 518 00 419
M: +46 72 384 82 90

michael.tiemann@sbffonder.se

Oscar Swahn
Chef Privatmarknad

T: +46 8 518 00 427
M: +46 70 736 04 48

oscar.swahn@sbffonder.se

Läs mer om din långsiktiga investering på 

sbfbostad.se

NGM Nordic AIF, ISK och kapitalförsäkring 

Aktien är noterad på den reglerade marknadsplatsen, NGM 
Nordic AIF, och kan placeras på depå, ISK eller i kapitalförsäk-
ring. Kontakta din bank, försäkringsrådgivare eller SBF Bostad 
direkt för mer information. 

Juridisk struktur 

Moderbolaget SBF Management står under Finansinspektio-
nens tillsyn sedan 2015 och lyder under lagen (2013:561) om 
förvaltare av alternativa investeringsfonder, LAIF. 

Teckning 

Teckningssedel finns tillgänglig på bolagets hemsida  
sbfbostad.se från och med första teckningsdagen,  
14 oktober 2019.

ISIN-Kod SE0008213326

Emittent SBF Bostad AB (publ),   
Org nr. 559056-4000

Förvaltare SBF Management AB,  
Org nr 556644-0870

Investeringsbelopp Poster om 52 500 SEK

Värdepapper A-aktier

Ägarregister Euroclear Sweden (tidigare VPC)

Revisor KPMG

Courtage 0-3 %

Förvaltningsavgift 0,65 % per år (belastar fonden)

Prestationsbaserad 
arvode

20 % av utdelat kapital över avkast-
ningströskeln (90dagars SSVX)

Arrangörsarvode  1,25%

Marknadsplats NGM Nordic AIF

Teckningsperiod  14 oktober - 22 november 2019

Sista likviddag 4 december 2019

Fullstaändiga 
villkor/Övrig infor-
mation

Samtliga avgifter belastar fonden och 
beräknas på fastighetsvärdet eller 
motsvarande. För fullständiga detaljer 
och räkneexempel, vänligen läs pros-
pektet som kan hämtas på  
www.sbfbostad.se


