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Kepler Cheuvreux och Nordea offentliggör analyser av 
Offentliga Hus med köprekommendation
Kepler Cheuvreux menar att Offentliga Hus är väl positionerade att dra nytta av det 
ökade behovet av samhällsservicefastigheter, och offentliggör analys med 
köprekommendation och riktkurs 16,20 kronor per aktie. Även Nordea offentliggör 
analys av Offentliga Hus med rekommendation köp och riktkurs 15,50 kronor per aktie.

Fredrik Brodin, VD på Offentliga Hus, kommenterar:

”Det är glädjande att vi uppmärksammas positivt hos både Kepler Cheuvreux och Nordea. Vi 
arbetar strategiskt med samhällsfastigheter med hög uthyrningsgrad inom våra tre 
huvudsegment skola/utbildning, vård/omsorg och offentliga kontor i Sveriges tillväxtregioner. Vi 
skapar tillväxt genom förvärv, aktiv förvaltning och kompletterar tillväxten genom investeringar i 
befintliga fastigheter och nyproduktion. Den starka balansräkningen och intjäningsförmågan 
har resulterat i att vi kraftigt sänkt bolagets finansiella kostnader och fått höjt kreditbetyg under 
året.”

I analysen framhäver Kepler ledningens långa erfarenhet av att driva noterade fastighetsbolag i 
Sverige (Stendörrren), och menar att de har en meritlista rörande att genomföra en 
tillväxtagenda. Kepler poängterar även att ledningen har "skin in the game" via optionsprogram 
samt att de investerat betydande summor kontant i bolaget.

Offentliga Hus ambition är att fortsätta växa med fokus på svenska tillväxtorter, regionstäder 
och större tätorter. Kepler räknar med att den genomsnittliga årliga tillväxten av substansvärdet 
kommer att ligga på 11 procent mellan 2019 och 2022, vilket är högre än branschkollegornas 
takt om 9 procent.

För mer information, vänligen kontakta:

Fredrik Brodin, VD Offentliga Hus
fredrik.brodin@offentligahus.se
+46 (0)708 88 66 65

PRESSMEDDELANDE
03 december 2020 12:45:00 CET



  Offentliga Hus i Norden AB (publ) Linnégatan 2 114 47 Stockholm

Om Offentliga Hus i Norden AB (publ)

Offentliga Hus är ett fastighetsbolag med fokus på samhällsfastigheter, där hyresgästerna till 
övervägande del, direkt eller indirekt, utgörs av offentliga verksamheter. Bolaget är geografiskt 
fokuserat på större och medelstora städer i Sverige. Genom att erbjuda ändamålsenliga lokaler 
till marknadsmässiga villkor är vi en attraktiv samarbetspartner för stat, regioner och kommuner 
i behov av långsiktiga och effektiva fastighetslösningar. Offentliga Hus är noterat på Nasdaq 
First North Premier och FNCA Sweden AB är utsedd Certified Adviser, +46 (0)8-528 00 399, 

.info@fnca.se

Bifogade filer

Kepler Cheuvreux och Nordea offentliggör analyser av Offentliga Hus med köprekommendation

https://storage.mfn.se/60b1bec1-1878-4c56-977a-7cb75435e26d/kepler-cheuvreux-och-nordea-offentliggor-analyser-av-offentliga-hus-med-koprekommendation.pdf

