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Stenhus Fastigheter höjer målet för värdet 
av fastighetsportföljen till minst 20 000 
MSEK per utgången av 2025, samt justerar 
finansiella nyckeltal
Stenhus Fastigheter i Norden AB (publ) (”Stenhus Fastigheter” eller ”Bolaget”) har 
beslutat att höja målet för värdet av fastighetsportföljen. Värdet ökas från 10 000 
MSEK till minst 20 000 MSEK vid utgången av 2025. Bolaget ökar också den 
långsiktiga ränteteckningsgraden från minst 2,00 gånger till minst 2,25 samt inför 
ett nytt mått, Net LTV, med ett långsiktigt mål som inte skall överstiga 55%.

Stenhus har efter genomgång av tillväxtmålet för underliggande fastighetsvärde nu beslutat att höja detta mål 
från 10 000 MSEK till 20 000 MSEK. Bakgrunden till detta är att Styrelse och Ledning gör bedömningen dels att 
det tidigare målet inte på ett korrekt sätt visar Stenhus tillväxtmöjligheter, dels att det gamla tillväxtmålet 
kommer passeras långt innan utgången av år 2025.

Gällande de finansiella nyckeltalsförändringarna bygger dessa på den långsiktiga bedömningen av bolagets 
finansiella styrka. Målet för ränteteckningsgrad har ökats från minst 2,00 gånger till minst 2,25 gånger 
långsiktigt. Bolaget har även infört ett nytt mål, Net LTV. Med detta mål blir det tydligare vilken riskprofil 
Bolaget kommer att ha över tid. Net LTV skall långsiktigt inte överstiga 55%

Elias Georgiadis, verkställande direktör i Stenhus Fastigheter, kommenterar:

–Ett år in på vår resa känns det väldigt stimulerande att vi både höjer vårt tillväxtmål till det dubbla samtidigt 
som vi stärker våra finansiella mål. Allt detta sammantaget gör att vi kommer att bli ett mycket större bolag 
med en fantastiskt stark balansräkning. Det är med stor tillförsikt och mycket positiv energi vi fortsätter vår 
resa mot våra mål.
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Kontakt

Elias Georgiadis, verkställande direktör
Telefon: +46 707 96 13 34
E-mail: elias.georgiadis@stenhusfastigheter.se
 
Mikael Nicander, vice verkställande direktör
Telefon: +46 708 70 35 91
E-mail: mikael.nicander@stenhusfastigheter.se

Stenhus Fastigheter i Norden AB
Tel: 08 – 410 22 100
E-post: info@stenhusfastigheter.se
Hemsida: stenhusfastighter.se

Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkomission AB | 08-684 211 10 | adviser@eminova.se

Om Stenhus Fastigheter

Stenhus Fastigheter är ett fastighetsbolag som äger och förvaltar offentliga och kommersiella fastigheter. 
Bolagets primära geografiska marknad är Stockholmsregionen. Bolagets affärsidé är att över tid skapa ett 
diversifierat fastighetsbestånd för att generera största möjliga riskjusterade avkastning för Bolagets 
aktieägare. Bolagets tillväxt ska huvudsakligen ske genom fastighetsförvärv men även genom 
fastighetsutveckling.
 
För mer information, se Stenhus Fastigheters hemsida www.stenhusfastigheter.se
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