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Rankan 1
Adress: Sollentunaholmsvägen 13, 15
Kommun: Sollentuna
Kartreferens: 29
Lager/industri: 6 798 kvm
Kontor: 540 kvm
Total area: 7 338 kvm
Förvärvades år: 2006

Framsida: Romben 3 i förgrunden och Rankan 1 i bakgrunden. 
Fastigheterna ligger i Sollentuna och förvärvades 2006.
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ÅRET I KORTHET

 Hyresintäkter
Hyresintäkterna uppgick till 245,4 (168,5) miljoner kronor.
Sagax genomsnittliga återstående löptid på hyresavtalen 
uppgick vid årets slut till 7,4 (6,5) år.

 Förvaltningsresultat
Förvaltningsresultatet ökade till 92,9 (47,0) miljoner kronor.

 Resultat efter skatt
Årets resultat efter skatt uppgick till 185,5 (83,9) miljoner 
kronor motsvarande 13,62 (7,39) kronor per stamaktie. Orea-
liserade värdeförändringar bidrog med 114,6 (40,8) miljoner 
kronor.

 Fastighetsförvärv
Sagax har under året förvärvat 19 fastigheter för 1 097 miljoner 
kronor varav 56 % i Stockholm, 8 % i Göteborg och 36 % i 
övriga Sverige. 

 Fastigheternas marknadsvärde
Fastighetsportföljens marknadsvärde uppgick till 
3 300 (2 009) miljoner kronor vid årets slut.

 Aktieutdelning
Styrelsen föreslår en utdelning om 2,00 (2,00) kronor per 
preferensaktie och ingen utdelning för stamaktier. 

Årsdata, miljoner kronor 2006 2005 2004
Hyresintäkter 245,4 168,5 64,7
Förvaltningsresultat 92,9 47,0 -17,7
Årets resultat 185,5 83,9 63,0
Fastigheter, marknadsvärden 3 300,3 2 008,6 1 337,6
Direktavkastning 8,1% 8,4% 8,5%

AB Sagax årsstämma äger rum onsdagen den 
2 maj 2007 klockan 17.00 i AB Sagax lokaler på 
Smålands gatan 4 i Stockholm. Se kallelse sidan 72.

Fastigheternas marknadsvärde Uppgift inom parantes avser motsvarande uppgift före gående år.
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Romben 3
Adress: Staffans väg 4 / Norrvikenleden 97
Kommun: Sollentuna
Kartreferens: 31
Lager/industri: 10 390 kvm
Kontor: 7 105 kvm
Total area: 17 495 kvm
Förvärvades år: 2006



SAGAX I KORTHET

Affärsidé
Sagax affärsidé är att investera i kommersiella fastigheter 
främst inom segmentet lager och lätt industri.

Mål
Bolagets övergripande mål är att långsiktigt generera största 
möjliga riskjusterade avkastning till bolagets aktieägare.

Strategi i korthet
Sagax har för avsikt att fortsätta expandera genom förvärv 
av fastigheter och investeringar i befintliga fastigheter.

Sagax har ett tydligt fokus på att generera ett långsiktigt 
stabilt kassaflöde. Långa hyresavtal och lång räntebind-
ning skapar förutsättningar för effektivt utnyttjande av 
koncernens egna kapital och säkerställer god avkastning 
från fastighets innehavet. Koncernens räntebärande skulder 
upptas av dotterbolagen i koncernen. Moder bolaget är 
obelånat.

Sagax eftersträvar långsiktighet och effektivitet i för-
valtningen. Långa hyresavtal ger lägre vakansgrader och 
sänker kostnaderna för hyresgästanpassningar.

Sagax avser i stor utsträckning att återinvestera genererat 
resultat och endast i begränsad omfattning lämna utdelning 
till stamaktieägarna de närmaste åren.

Fastighetsbestånd
Den 31 december omfattade fastighetsbeståndet 57 fastigheter 
och tomträtter med en total uthyrningsbar area om 559 000 
kvadratmeter. Den uthyrningsbara arean utgjordes till 83 % 
av lager- och industrilokaler. Återstående 17 % utgjordes 
huvudsakligen av kontorslokaler. 43 % av den uthyrningsbara 
arean och 60 % av hyresvärdet är koncentrerat till Stockholms-
regionen. Det sammanlagda hyresvärdet och kontrakterad 
årshyra uppgick till 322 respektive 299 miljoner kronor vid 
periodens utgång. Detta motsvarar en ekonomisk uthyrnings-
grad om 93 %.

Fastigheterna marknadsvärderas varje kvartal av auktoriserad 
värderingsman. Det samlade marknadsvärdet uppgick till 
3 300 miljoner kronor vid årets slut.

Investeringar och försäljningar
Sagax har under året förvärvat fastigheter för 1 096,5 miljoner 
kronor. Sagax har under året även investerat 98,9 miljoner 
kronor i det befintliga fastighets beståndet, varav 72,0 miljoner 
kronor avser nybyggnation i Norrköping, Vaggeryd och Åbo 
för befintliga hyresgäster. Under året har två fastigheter sålts 
för totalt 62,5 miljoner kronor.

Kontrakterad årshyra
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Kapitalstruktur

Räntebärande 
skulder, 70 %

Övriga 
skulder, 7 %

Eget kapital, 23 %

Finansiering
De räntebärande skulderna uppgick till 2 492,6 miljoner 
kronor med en genomsnittlig ränta om 5,2 %. Ränte- och 
kapitalbindning uppgick till 5,9 respektive 5,1 år.

Resultat
Förvaltningsresultatet uppgick till 92,9 miljoner kronor och 
värdeförändringarna till 165,1 miljoner kronor. Årets resultat 
uppgick till 185,5 miljoner kronor. 

Förvaltningsresultatet är beroende av fastigheternas direkt-
avkastning och snittränta för de räntebärande skulderna. 
I vidstående diagram redovisas förändringarna av Sagax 
direktavkastning och snittränta. Långa hyresavtal och lång 
räntebindning gör bolaget mindre känsligt för ränte- och 
konjunkturförändringar.

Prognos för år 2007
Vid bokslutskommunikéns avlämnande den 22 februari läm-
nades följande prognos: ”För år 2007 beräknas förvaltnings-
resultatet, det vill säga resultatet före omvärderingar och skatt 
med nuvarande fastighetsbestånd och tillkännagivna förvärv, 
uppgå till 115 miljoner kronor.”

Aktie
Sagax aktie är ansluten till First North. Bolaget hade vid årets 
utgång 6 550 aktieägare. Under 2006 har 11 595 841 prefe-
rensaktier och 50 000 stamaktier emitterats. Bolaget har under 
året givit ut 1 500 000 teckningsoptioner till stamaktier med 
en teckningskurs om 35 kronor. 

Betalkursen för Sagax stamaktie steg från 57,75 till 
76,75 kronor under 2006. Betalkursen för preferensaktien 
uppgick till 27,60 kronor vid årets slut.

Förvaltningsresultat och värde förändring
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Positiva omvärldsfaktorer 
I förra årets årsredovisning skrev jag att det var en 
avundsvärd arbetsuppgift att få kommentera verksam-
heten år 2005. Så är fallet också i år. Även om jag vid 
avlämnandet av årsredovisningen för år 2005 tyckte 
att bolaget hade goda förutsättningar att prestera väl 
vågade jag inte hoppas på ett så gott utfall som det som 
uppnåddes under år 2006. Tack vare attraktiva kapital- 
och fastighetsmarknader och en robust svensk konjunk-
tur kunde Sagax tjäna mer pengar med lägre risk än 
någonsin tidigare. 

Fastighetsverksamhet var generellt sett en mycket 
attraktiv verksamhet under förra året. Även om vissa 
segment var lönsammare än andra utvecklades hela den 
svenska fastighetsmarknaden positivt. Fastighetsmark-
naden har nu haft en lång och obruten positiv trend i 
många år. Detta har påverkat marknaden väsentligt. 
Även om jag inte tror att någon större korrigering av 
fastighetsmarknaden är nära förestående bör aktie-
ägarna med jämna mellanrum reflektera över denna 
omständighet. Den omedelbara framtiden upplever 
jag dock som full av nya utmaningar och utvecklings-
möjligheter. Inledningen av år 2007 ser ljus ut och de 
goda omvärldsfaktorerna bolaget gynnades av under 
föregående år verkar bestå.
 
Till följd av stort intresse från investerare steg fastig-
hetspriserna i samtliga fastighetssegment under år 
2006. Det kan noteras att ett stort, och ökande, antal 
marknadsdeltagare får betalt enkom för att genom-
föra förvärv. Enligt min uppfattning skapar en sådan 
ersättningsstruktur incitament till att motivera allt 
högre fastighetspriser. Tack vare svensk ekonomis goda 
utveckling och det bestående låga ränteläget har dock 
marknaden varit stark under lång tid. Flertalet investe-
ringar i den svenska fastighetsmarknaden har således 
blivit framgångsrika trots höga ingångsvärden. Även 
om detta inte kommer att fortgå för alltid påverkas 
fastighetsmarknadens prissättning och dess generella 
syn på risk. 

Jag upplever idag att det finns få, om ens några, kritiska 
röster som riktas mot fastighetsbolagens styrelser och 
ledningar. Eftersom marknaden utvecklats positivt 
under lång tid har både kritikerna och de försiktiga 
investerarna ständigt fått fel samtidigt som påhejarna 
och de mest riskvilliga fått rätt. Detta är enligt min 
uppfattning en farlig utveckling som till slut kan leda 
till okontrollerad riskbenägenhet. Oavsett vilka åtgärder 
som vidtas av fastighetsbolagens ledningar mottas de 
nästintill regelmässigt positivt av marknaden. Så även i 
Sagax fall. Även om jag kan försäkra er att vi gör vårt 
bästa för att kontrollera bolagets risker och tillvarata 
de affärsmöjligheter vi identifierar vill jag uppmana er 
att noga och kritiskt granska den allmänna marknads-
utvecklingen. Riskerna är många och stora.  

Högre vinst och lägre risk år 2006
Mot ovanstående bakgrund vill jag i korthet kommentera 
Sagax utveckling under år 2006. I enlighet med vad 
som meddelats under år 2004 och år 2005 har intäkts-
diversifiering genom tillväxt stått högt på agendan. 
Under år 2006 förvärvade Sagax fastigheter för 
1,1 miljarder kronor. Resultat och kassaflöde per 
stam aktie steg med 76 respektive 31 % samtidigt som 
koncernens finansiella ställning stärktes. 

I likhet med föregående år höjdes den löpande resultat-
kapaciteten. Så gott som samtliga hyresavtal som kunde 
bli föremål för uppsägning under året förlängdes. Både 
den finansiella och den operationella risken sänktes. 
Som utlovades inför år 2006 har den fortsatta uppbygg-
naden av bolagets förmåga att generera löpande kassa-
flöde prioriterats. Bolagets utveckling har varit mycket 
god. Förvaltningsresultatet uppgick till 47 miljoner 
kronor år 2005 och till knappt 93 miljoner kronor under 
förra året. För innevarande år bedöms förvaltnings-
resultatet stiga ytterligare och nå 115 miljoner kronor 
förutsatt en oförändrad fastighetsportfölj. 

Avkastning och risk 
Precis som tidigare kommer Sagax att ha sitt fokus mot 
lager- och industrifastigheter. Lager- och industrifastig-
heter är relativt flertalet andra fastighetssegment ett 
lågvolatilt segment sett ur ett hyresintäktsperspektiv. 
Segmentets avkastning har varit konkurrenskraftig. 
Enligt Svenskt Fastighetsindex genererade en placering 
i svenska industrifastigheter en totalavkastning om 
samman lagt 25,4 % under år 2006. Motsvarande 
uppgift från SFI för kontors- och handelsfastigheter 
var 15,4 % respektive 18,5 %. Sagax fokusering på 
industrifastig heter verkar således ha varit lyckosam. 
Totalavkastning är dock inte det viktigaste för Sagax. 
Bolagets fokus mot lager- och industrifastigheter bygger 
på fastigheternas förmåga att generera god direktav-
kastning. Enligt SFI genererade industrifastigheter 7,5 %, 
kontor 5,9 % och handel 6,1 % direktavkastning under 
år 2006. Skillnaden kan tyckas marginell men vid en 
belåningsgrad om 70 % blir både avkastningen på eget 
kapital och räntetäckningsgraden väsentligt högre i 
industrifastigheter. Detta är tillsammans med Sagax 
långa räntebindning grundbulten i verksamheten.

Med verksamheten följer även väsentliga risker. Sett på 
längre sikt löper Sagax, i likhet med andra fastighets-
bolag, många risker av både kommersiell och finansiell 
karaktär. Av särskild vikt för att Sagax skall kunna 
driva en långsiktigt lönsam verksamhet är den allmänna 
ränte nivån och konjunkturen. Bolaget är i viss mån 
motståndskraftigt mot kortvarigt negativa händelser 
tack vare den långa återstående löptiden på bolagets 
räntebinding och hyresavtal. Det är dock sannolikt 
att Sagax skulle påverkas väsentligt negativt av en 

TILL SAGAX AKTIEÄGARE
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långvarig höjning av det allmänna ränteläget eller av en 
bestående högre vakansnivå till följd av en försämrad 
konjunktur. Ingen av dessa två händelser kommer enligt 
min bedömning dock att utgöra någon större risk under 
år 2007. 

Förväntningar inför år 2007
Som redan nämnts kommer Sagax fokus att kvarstå mot 
lager- och industrisegmentet. Marknadsförutsättningarna 
har sett goda ut under inledningen av år 2007 och vi 
räknar med att de skall bestå året ut. Sagax kommer att 
fortsätta ha en konservativ syn på räntebindning. Bolaget 
har för närvarande en genomsnittlig räntebindning 
överstigande fem år. Valet av ränte bindning motiveras 
av en preferens för säker snarare än maximal intjäning. 
Räntebindningen tillåter även en lägre soliditet utan 
någon markant ökad finansiell risk vilket medger en 
konkurrenskraftig riskjusterad avkastning på eget 
kapital.

Även om Sagax har en opportunistisk inställning till 
investeringar kommer bolagets investeringsfokus även 
fortsättningsvis att riktas mot förvärv i intervallet 
50-300 miljoner kronor. Vi kommer dock att vara 
lyhörda för alla möjligheter som kan uppkomma.

Som nämndes i bokslutskommunikén för år 2006 är 
Sagax väl positionerat inför år 2007. Sagax har en 
stabil hyresavtalsstruktur och lång kapital- och ränte-
bindning. Under år 2007 kommer vi att prioritera två 
frågor:

1)  Ytterligare intäktsdiversifiering genom expansion. 
Förvärv kommer även fortsättningsvis att utgöra ett 
naturligt inslag i verksamheten. Målsättningen med 
förvärv är dels att fortsätta förbättra riskspridningen 
(och därmed kvaliteten) på Sagax intjäning och dels 
att tillföra ytterligare långsiktig resultatförmåga.
Som tidigare vill jag avstå från att definiera 
expansionens omfattning ur ett volymperspektiv 
utan konstaterar att den kommer att styras av de 
affärsmöjligheter som uppkommer under året. 

2)  Avyttring av fastigheter med kontorsinslag. Sagax 
äger en handfull fastigheter som har ett större 
kontors inslag än vad Sagax fastigheter generellt sett 
har. Även om dessa fastigheter fungerat väl i Sagax 
ägo är det vår bedömning att fastigheterna på lång 
sikt bör avyttras.

Avslutningsvis vill jag nämna att mina kollegor och jag 
anstränger oss för att årsredovisning, delårsrapporter 
och hemsida skall vara informativa och överskådliga 
för att ni aktieägare skall kunna bilda er en själv ständig 
uppfattning om risker, möjligheter och värdet på bolaget. 
Mina kollegor och jag står till ert förfogande för att svara 
på era eventuella frågor. 

Stockholm i april 2007

David Mindus
Verkställande direktör 

9

AB Sagax | Årsredovisning 2006



Heden 1

AFFÄRSIDÉ, MÅL OCH 
STRATEGIER

Affärsidé
Sagax affärsidé är att investera i kommersiella fastigheter 
främst inom segmentet lager och lätt industri.

Mål
Det övergripande målet är att långsiktigt generera största möjliga 
riskjusterade avkastning till bolagets aktieägare. 

Verksamheten skall vara fokuserad på långsiktig uthållig 
avkastning och starka kassaflöden.

Bolagets tillväxt skall fortsätta genom fastighetsförvärv 
med beaktande av riskjusterad avkastning.

Realtillväxt på kassaflöden i befintligt fastighetsbestånd.

Investeringsstrategi
Sagax har för avsikt att fortsätta sin tillväxt genom förvärv av 
fastigheter och investeringar i befintliga fastigheter. Bolaget 
investerar i främst lager- och industrifastigheter vilka upp-
fyller bolagets krav på god avkastning och balanserad risk. 
Fastighets förvärven syftar till att generera starka kassaflöden 
och balanserade risker.

Under år 2006 förvärvades fastigheter för 1,1 miljarder kronor. 

Förvaltningsstrategi
Sagax eftersträvar långsiktighet och effektivitet i förvaltningen. 
I förvaltningsstrategin ingår att arbeta aktivt med att försöka 
erhålla långa hyresavtal. Detta gäller både vid nyteckning 
av hyresavtal och i förvaltningen av befintliga hyresavtal. 
Bolaget väljer att avstå från att vid varje tidpunkt maximera 
hyresnivån om det istället kan uppnå längre löp tider vilket ofta 
bedöms vara mer fördelaktigt. 

Under år 2006 har flertalet avtal förlängts i förtid i samband 
med om- och tillbyggnader. Av de avtal som varit uppsäg-
ningsbara 2006 har cirka 80 % resulterat i förlängda avtal. 
Denna strategi har under året lett till att den genomsnittliga 
återstående löptiden på hyresavtalen vid utgången av 2006 
ökade till 7,4 (6,5) år.

Styrelsen för AB Sagax (publ) med organisationsnummer 
556520-0028 med säte i Stockholms stad, Sverige, avger 
härmed förvaltningberättelse för verksamhetsåret 2006.
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Finansieringsstrategi
Bolagets finansiella struktur skall vara utformad med tydligt 
fokus på löpande kassaflöden vilket bedöms skapa goda 
förutsättningar för såväl expansion som attraktiv avkastning 
på aktieägarnas kapital. Sagax har en konservativ syn på 
risktagande. Den långa räntebindningen minskar bolagets rän-
tekänslighet men medför en högre snittränta än vid en kortare 
räntebindning. Bolaget efterstävar långsiktighet i såväl hyres-
avtalen som i finansieringsavtalen. Moderbolaget är obelånat.

De räntebärande skulderna har följaktligen en lång genom-
snittlig räntebindning om 5,9 (5,0) år och en lång genomsnittlig 
kapitalbindning om 5,1 (3,9) år. Bolagets genomsnittliga ränta 
för de räntebärande lånen uppgick vid årsskiftet till 5,2 %. 

Utdelningsstrategi
Bolagets förvärvsstrategi medför att bolaget har ett kapital-
behov för finansiering av förvärv. Styrelsens bedömning är 
att det mest gynnsamma för aktieägarna under de närmaste 
åren är att i stor utsträckning återinvestera genererat resultat. 
Styrelsens bedömning är att utdelning till bolagets stamaktie-
ägare kan komma i fråga då bolagets preferensaktier till fullo 
säkerställts av Sagax bundna konsolideringsfond.

För år 2006 föreslås ingen utdelning till stamaktieägarna.

Skultuna 3
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OMVÄRLD OCH MARKNAD

Tillväxten i den globala ekonomin har gynnat den svenska 
exporten och även Sverige är inne i en period med god 
tillväxt. Det finns i dag stora mängder riskvilligt kapital som 
söker placeringsmöjligheter. Detta resulterar även i ett stort 
inflöde av kapital på fastighetsmarknaden vilket speglas av 
stigande marknadsvärden på svenska fastigheter och sjunkande 
direktavkastning. Detta har särskilt synts i svenska storstads- 
och tillväxtregioner. Den svenska marknaden för fastighets-
förvärv blir också allt mer kassaflödesorienterad som ett 
resultat av den sjunkande direktavkastningen.

Den svenska fastighetsmarknadens internationalisering 
fortsätter. Bidragande orsaker till detta är den svenska mark-
nadens transparens, höga omsättning och tydliga regelverk.

Det finns få aktörer som specialiserat sig på lager- och industri-
fastigheter genom att äga betydande bestånd som samtidigt 
utgör en dominerande del av företagets totala fastighets-
bestånd. De största fastighetsägarnas totala bestånd utgörs 
endast i mindre omfattning av lager- och industrifastigheter. 
Som exempel på aktörer vilka främst konkurrerar med Sagax 
vid förvärv av lager- och industrifastigheter kan nämnas 
Brinova Fastighets AB, Klövern AB, Fastighets AB Balder 
och Kungsleden AB. Nedanstående diagram visar publicerade 
uppgifter om räntebindningar i noterade fastighetsbolag. 
Sagax har längst räntebindning.

Räntebindning och genomsnittlig låneränta

Källa: Respektive bolags bokslutskommuniké för år 2006

Bruttonationalprodukten (BNP)

Förändring i procent från motsvarande kvartal 
föregående år (kalenderkorrigerat) respektive 
förändring från föregående kvartal (säsongrensat), 
uppräknat till årstakt. Fasta priser.

Föregående kvartal, årstakt, %
Motsvarande kvartal föregående år, %
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Temaplan AB

Hyresmarknaden för lager- och
industrifastigheter

Fastigheterna i Stockholmsregionen motsvarar 60 % av Sagax 
hyresvärden. Nedan presenteras en analys över främst hyres-
marknaden för lager- och industrifastigheter i Stockholms-
regionen men slutsatserna är i hög grad giltiga för hela landet.

Totalt omfattar lager- och industrifastighetsmarknaden drygt 
4 000 000 kvadratmeter i Stockholms stad, vilket utgör cirka 
10 % av det totala fastighetsbeståndet i kommunen. Övriga 
kommuner i länet med omfattande bestånd av lager- och 
industri fastigheter är Järfälla (550 000 kvadratmeter), Huddinge 
(544 000 kvadratmeter), Botkyrka (450 000 kvadratmeter), 
Nacka (395 000 kvadratmeter) och Solna (300 000 kvadrat-
meter). Utbudet i Stockholms stad är således dominerande. 
Samtidigt krymper utbudet över tiden genom att marken 
successivt tas i anspråk för annan verksamhet, främst 
bostäder. Utbudet av lager- och industrifastigheter är också 
betydande i andra större städer i landet. Ett normalt område 
består av cirka 45 % industri lokaler, 45 % lagerlokaler och 10 
% kontor. Huvuddelen av lager- och industrifastigheterna är 
samlade i företagsområden.

Ägandet av lager- och industrifastigheter för uthyrning är 
relativt spritt bland olika fastighetsföretag. 50 av de största 
fastig hetsägarna i Stockholms stad äger ungefär hälften av 
hela beståndet av lager- och industrifastigheter. Detta bestånd 
utgör dock i normalfallet en mycket liten del av de största 
fastighetsägarnas totala bestånd av fastigheter. 

Kugghjulet 3
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Totalavkastning, årstakt till och med år 2006

Källa: SFI/IPD Svenskt Fastighetsindex 2006
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Hyresgäster i lager- och industrifastigheter har i normal fallet 
en låg och huvudsakligen lokal rörlighet. Detta beror till stor 
del på att ungefär två av tre hyresgäster har sina kunder i den 
absoluta närmarknaden. Av tillfrågade hyresgäster i ett stort 
företagsområde i södra Stockholm uppgav, enligt Tema plan, 
merparten att de inte hade några konkreta flyttplaner. Analyser 
pekar också på att företagsområden med ett samlat bestånd 
av lager- och industrifastigheter är mer attraktivt på hyres-
marknaden än solitära fastigheter.

Hyresutvecklingen för lager- och industrifastigheter är stabil. 
Detta beror på att hyresgästerna i normalfallet har en begränsad 
hyresbetalningsvilja, men samtidigt är relativt okänsliga för 
konjunktursvängningar. De senaste tio åren har variationen i 
hyresnivå varit låg och svagt stigande. Variationen i hyrorna 
mellan åren stannar inom ett mycket smalt intervall. Detta 
betyder också att hyresutvecklingen för lager- och industri-
fastigheter är svagt korrelerad med hyresutvecklingen för 
kontor i Stockholm. 

I Sverige finns ett stort antal regioner där hyrorna för industri-
lokaler normalt varierar mellan 400 och 500 kronor per kvadrat-
meter. Dessa regioner är av olika storlek, ligger i olika delar 
av landet och skiljer sig åt även i andra aspekter. Trots detta 
är variationen i hyror låg, både geografiskt och över tiden. 
Det är endast i landets främsta tillväxtregioner som hyrorna är 
väsentligt högre och i praktiken möjliggör nybyggnationer i 
större omfattning.

Även när det gäller vakanser uppvisar lager- och industri-
fastigheter som regel mindre variation över tiden än vakanser 
för kontorslokaler. Vakansgraden för lager- och industri-
fastigheter i Stockholms stads förorter har under den senaste 
tioårs perioden legat runt tio procent. 

Totalavkastningen, det vill säga summan av fastigheternas 
löpande direktavkastning och deras värdeförändring, har varit 
högre för industrifastigheter än för kontor under en lång 
period. Under 2006 var direktavkastningen för lager- och 
industrifastigheter 6,5 % och värdeförändringen 17,9 % vilket 
åskådliggörs i diagrammet över totalavkastningen. För kontor 
var motsvarande siffror 5,4 respektive 9,5 % för landet som 
helhet.
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Varubalen 3



FASTIGHETSBESTÅNDET

Marknadsområden
Sagax fastighetsbestånd är indelat i marknadsområdena 
Stockholm, Göteborg samt Övriga fastigheter.

Marknadsområdet Stockholm omfattade vid årets slut 34 
fastigheter med totalt 239 000 kvadratmeter uthyrningsbar 
area. Areamässig vakansgrad i Stockholm uppgick till 11 %. 
Marknadsområdet Göteborg omfattade fyra fastigheter med 
totalt 28 000 kvadratmeter. Vakansgraden uppgick till 2 %. 
Marknadsområdet Övriga fastigheter omfattade 19 fastigheter 
med totalt 292 000 kvadratmeter vilka var fullt uthyrda. Av 
dessa fastigheter återfinns elva i Småland. Resterande åtta 
fastigheter är belägna i Luleå, Norrköping, Örebro, Helsing-
borg samt Åbo och Lahtis i Finland.

Av diagrammen framgår att marknadsområdet Stockholm 
omfattar 43 % av den totala arean och 60 % av hyresvärdet. 
Totalt utgör lager och lätt industri 83 % av lokalarean.

Resultatutveckling
Hyresintäkterna uppgick till 245,4 (168,5) miljoner kronor 
vilket motsvarar en ökning med 46% under år 2006. 
Samtidigt har de i driftnettot ingående kostnaderna, 45,0 (41,1), 
endast ökat med 3,9 miljoner kronor motsvarande 9 %. Förutom 
att bolaget verkat för att sänka driftkostnaderna, så som för 
exempelvis uppvärmning, förklaras utvecklingen av att hyres-
gästerna i de fastigheter vilka förvärvats under åren 2005 och 
2006 till största delen själva står för dessa kostnader.

Sagax resultat före skatt består av resultat från bolagets 
löpande verksamhet i form av förvaltningsresultat och resultat 
till följd av värdeförändringar på fastigheter och finansiella 
instrument. Förvaltningsresultatet är den del Sagax direkt kan 
påverka. Möjligheten att påverka värdeförändring arna ligger 
i hög grad utanför bolagets kontroll. Vidstående diagram 
visar skillnaden mellan Sagax snittränta för de räntebärande 
lånen och bolagets direktavkastning. När avståndet mellan de 
två kurvorna minskar försämras Sagax förvaltningsresultat. 
Bolagets långa räntebindning och långa hyresavtal medför att 
de två kurvornas utveckling är relativt förutsägbara. Sagax 
förvaltningsresultat uppgick till 92,9 miljoner kronor under 
år 2006. Resultateffekten av värdeförändringarna uppgick till 
165,1 miljoner kronor under år 2006. 

Fastighetskostnaderna uppgick år 2006 till 45,0 (41,1) miljoner 
kronor. I detta belopp ingår direkta fastighetskostnader, såsom 
kostnader för drift, underhåll, tomträttsavgäld och fastighets-
skatt samt indirekta fastighetskostnader för fastighets-
administration. I flertalet av Sagax hyreskontrakt avtalas att 
hyresgästen står för fastighetskostnader. Sagax har även tecknat 
så kallade triple netavtal vilket innebär att hyresgästen själv 
står för alla drift- och underhållskostnader. Samtliga hyresavtal 
som avser fastigheter belägna utanför Stockholm och Göteborg 
är av denna typ.

Geografi sk areafördelning

Övrigt, 52 %

Göteborg, 5 %

Stockholm, 43 %

Hyresvärde

Övrigt, 33 %

Göteborg, 7 % Stockholm, 60 %
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industri, 83 %
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Aktuell intjäningsförmåga
Vidstående tabell återspeglar Sagax nuvarande intjänings-
förmåga på tolvmånadersbasis baserad på en ögonblicksbild 
den 31 december 2006. Det är viktigt att notera att den ej är 
att jämställa med en prognos för de kommande tolv månaderna
då den exempelvis inte innehåller några bedömningar 
avseende framtida vakanser, fastighetsförvärv, ränteläge, 
hyresutveckling eller värdeförändringar. Sagax redovisar ny 
information om aktuell intjäningsförmåga i samband med 
kvartalsrapporter och bokslutskommunikéer.

Hyresvärdet baseras på kontrakterade hyresintäkter på 
årsbasis. Fastighetskostnader baseras på verkligt utfall under 
år 2006, justerat för innehavstid. Kostnaderna för central 
administration har baserats på faktiskt utfall de senaste tolv 
månaderna. Finansnettot har beräknats utifrån räntebärande 
skulder och tillgångar den 31 december 2006. Kostnaderna 
för de räntebärande skulderna har baserats på koncernens 
beräknade genomsnittliga räntenivå den 31 december 2006 
med hänsyn tagen till finansiella derivat. Skatten är beräknad 
med 28 % schablonskatt och bedöms nästan uteslutande vara 
uppskjuten skatt.

Hyresavtalsstruktur
Sagax tecknar i stor utsträckning så kallade kallhyresavtal. 
Detta innebär att hyresgästen betalar de på den aktuella 
lokalen belöpande kostnaderna för till exempel värme, 
elektricitet, fastighetsskatt samt vatten och avlopp i tillägg till 
den överenskomna hyran. Detta ger Sagax ett visst skydd mot 
förändringar av exempelvis taxor eller skatter. Sagax påverkas 
härigenom endast i begränsad omfattning av förändrade 
kostnader till följd av ändrad förbrukning av exempelvis 
värme eller vatten. Utanför storstadsregionerna har avtalats 
om att hyresgästen även står för hela fastighetsskötseln och 
underhållet av fastigheterna. Detta gäller i många fall där 
hyresgästen tidigare varit ägare. 

Avtalspart för mediaförsörjningen, värme, elektricitet samt 
vatten och avlopp, skiljer sig mellan beståndet i Stockholm 
och övriga marknadsområden. I Stockholm innehar Sagax 
mediaabonnemang i 66 % av den uthyrda arean. 54 % av 
dessa kostnader faktureras vidare till hyresgästen. För hela 
beståndet vidarefaktureras 31 % av Sagax kostnader för media-
abonnemang. Resultatpåverkan av förändrade kostnader eller 
förbrukning för media är därför begränsad.
 
Antalet hyresavtal i Sagax fastighetsbestånd är cirka 200 
stycken. Många fastigheter utanför Stockholm och Göteborg 
har endast en hyresgäst per fastighet. Dessa fastigheter är 
uthyrda med långa kontraktstider. Det största antalet hyres-
avtal finns i Stockholm. Sagax förvaltar samtliga fastigheter i 
Stockholm med egen personal. I Göteborg samarbetar Sagax 
med ett lokalt förvaltningsbolag. 

Sagax arbetar aktivt med kontraktsförlängning i förtid. 
Bolaget väljer att avstå från att vid varje tidpunkt maximera 

Innehavare av mediaabonnemang 
Stockholmsregionen*

Sagax, 66 %

Hyres-
gästen, 20 %

Triple net, 14 %

Innehavare av mediaabonnemang hela 
beståndet*

Sagax, 31 %

Hyresgästen, 8 %Triple net, 61 %

* Avser abonnemangsavtal för värme, elektricitet samt vatten 
och avlopp

Antal
kontrakt

Area
kvm

Kontrakterad årshyra
Förfalloår Mkr Andel
2007 35 17 813 14,0 5%
2008 41 38 809 29,5 10%
2009 36 32 271 25,0 8%
2010 32 34 811 28,1 9%
2011 16 49 715 43,6 15%
2012 10 24 037 19,3 6%
>2012 29 334 761 139,8 47%
Totalt 199 532 217 299,3 100%

Fördelning av löptider för hyreskontrakt

Belopp i miljoner kronor

Potentiellt hyresvärde 322
Vakans -23
Hyresintäkter 299
Fastighetskostnader -52
Driftöverskott 247
Central administration -14    
Finansnetto -123    
Resultat före skatt 110
Skatt -31
Resultat efter skatt 79
- Varav preferensaktieägarna 23
- Varav stamaktieägarna 56

Intjäningsförmåga per 
31 december 2006
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Uthyrningsarbete hyresnivån om istället längre löptider kan uppnås. Detta 
bedöms vara mer fördelaktigt. I Stockholm uppgår genom-
snittlig hyresduration till 4,9 (3,3) år. Motsvarande siffra för 
beståndet som helhet var 7,4 (6,5) år. Nyuthyrning under året 
uppgick till 13 (14) miljoner kronor. Omförhandlingar och 
förlängningar omfattade årshyror om 42 (30) miljoner kronor. 
Avflyttningar och konkurser omfattade årshyror om 
13 (12) miljoner kronor. 

Uthyrningsgrad
Den ekonomiska uthyrningsgraden vid årets slut uppgick till 
93 (95) %.Vakansgraden har under året ökat med två procent-
enheter till följd av att den outhyrda fastigheten Induktorn 24 
i Stockholms stad tillträddes vid slutet av året. Flera viktiga 
nyuthyrningar har genomförts under år 2006. Mer än 80 % av 
de hyresavtal som var uppsägningsbara under året förlängdes. 
Det totala beståndets areamässiga vakans uppgick till 5 %.

Större hyresgäster
Vid årets slut är de tio största (mätt i hyresvärde) hyres gästerna 
sorterade i storlekssordning enligt nedan: 

Bröderna Edstrand (stålgrossist) i Norrköping, Åbo och 
Lahti 

Prevesta Husmanufaktur (småhustillverkarna Myresjöhus 
och Smålandsvillan) i Vetlanda och Sävsjö

Trivselhus (småhustillverkare) i Vetlanda

MediCarrier (Stockholms Läns Landstings materiel-
leverantör) i Lunda, Stockholm

Bosch Rexroth (hydrauliktillverkare) i Älvsjö, 
Stockholm

Menigo Foodservice (matleverantör, f.d. ICA Meny) 
i Upplands Väsby

Schneider Electric (elmaterielgrossist) i Örebro

Pelly Industri (förvarings- och hyllsystemtillverkare) 
i Gnosjö

Elektroskandia (elmaterielgrossist) i Sollentuna

Björnkläder (skyddsmaterielleverantör) i Göteborg

Det totala hyresvärdet för Sagax tio största hyresgäster upp-
gick till 120,6 miljoner kronor. Detta motsvarar cirka 50 (50) % 
av Sagax totala hyresvärde.

Fastigheternas marknads värden
Värdet av Sagax fastighetsbestånd har under år 2006 ökat från 
2,0 till 3,3 miljarder kronor. Förutom de förvärv som skett 
under året har även fastighetsvärdena ökat med 152,1 miljoner 
kronor till följd av stigande marknadsvärden.

Sagax har valt att redovisa sina fastigheter till verkligt värde 
och varje kvartal låtit oberoende värderingsinstitut värdera 
samtliga av koncernens fastigheter. Värderingarna under år 
2006 har utförts av DTZ Sweden och CB Richard Ellis 
beroende på var i landet fastigheterna är belägna. DTZ i 
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Skultuna 3 
Adress: Finspångsgatan 44
Kommun: Stockholm
Kartreferens: 14
Lager/industri: 8 828 kvm
Kontor: 2 888 kvm
Total area: 11 716 kvm
Förvärvades år: 2002

Finland har på motsvarande sätt värderat de finska fastig-
heterna varje kvartal.

Värderingarna har genomförts i enlighet med riktlinjerna i 
Svensk Fastighetsindex (SFI) värderingshandledning. Varje 
värderingsobjekt har värderats separat av fastighetsvärderare 
som auktoriserats av Samfundet för Fastighetsekonomi. 
Metodiken beskrivs närmare under not 1 Redovisningsprinciper.
Direktavkastningskraven för restvärdesbedömning variera de 
mellan 6,50-12,50 (7,25-10,00) %. Det genomsnittliga 
direktavkastningskravet på restvärdet uppgick till 8,23 %. 
Kalkylräntan varierade mellan 8,75-14,50 %.

Värderingsinstituten

CB Richard Ellis
CB Richard Ellis AB är den svenska delen av världens största 
fastighetskonsultbolag med drygt 22 000 anställda vid cirka 
300 kontor spridda över 50 länder. I Sverige finns cirka 60 
anställda och bolaget har kontor i Stockholm och Göteborg.

DTZ Sweden och DTZ Finland
DTZ är ett världsledande fastighetskonsultföretag med 10 000 
medarbetare på 200 kontor i 40 länder.
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 Area, kvm Marknads värde Hyresvärde
Marknads-
område

Antal 
fastigheter

Lager/
industri Kontor Övrigt Total Mkr Kr/kvm Mkr

Ekonomisk 
vakans

Stockholm 34 178 298 59 715 1 144 239 157 1 861 7 780 194 10,0%
Göteborg 4 19 175 8 500 0 27 675 196 7 082 21 2,0%
Övrigt 19 268 563 23 565 0 292 127 1 243 4 257 107 -
Summa 57 466 036 91 780 1 144 558 959 3 300 5 904 322 7,0%
Föregående år 40 341 110 62 987 1 144 405 243 2 009 4 957 223 4,8 %

FASTIGHETSFÖRTECKNING DEN 31 DECEMBER ÅR 2006 
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Ref Fastighet Adress Kommun
Bygg/
omb. år

Lager/ 
industri    

kvm
Kontor 

kvm
Övrigt 

kvm
Totalt 

kvm

Tax erings-
värde,  

Mkr
Ekonomisk 

vakans

Stockholm
1 Borg 3* Strömögatan 5 Stockholm 1978 1 450 350 - 1 800 6,5 -
2 Borg 6* Strömögatan 6 och 7 Stockholm 1980 4 485 1 663 355 6 503 26,7 7 %
3 Domnarvet 34 * Garpenbergsgatan 3 Stockholm 1989 1 442 530 - 1 972 6,9 -
4 Fabrikören 9* Konsumentvägen 9-11 Stockholm 1966/1975 3 076 955 - 4 031 11,0 -
5 Finspång 6* Finspångsgatan 49-52 Stockholm 1969 6 687 1 797 - 8 484 17,6 3 %
6 Gjutmästaren 8 Bryggerivägen 7, 9, 13, 15 Stockholm 1950/2005 4 992 - - 4 992 - -
7 Induktorn 24 Ranhammarsvägen 12, 14 Stockholm 1950/1970 8 335 4 436 - 12 771 - 100 %
8 Instrumentet 14 Instrumentvägen 16 Stockholm 1947 603 1 278 - 1 881 28,9 31 %
9 Johannelund 7* Krossgatan 10-18 Stockholm 1964/1971 12 354 9 992 539 22 885 40,2 7 %
10 Kolsva 1* Fagerstagatan 26 Stockholm 1976/1986 4 810 780 - 5 590 12,3 -
11 Konsumenten 3* Varuvägen 1-7 Stockholm 1966/1981 6 500 4 000 - 10 500 29,1 -
12 Sandhamn 2* Edagränd 10 Stockholm 1963 5 066 - - 5 066 10,3 -
13 Sillö 3* Edsvallabacken 20-24 Stockholm 1967/1978 6 850 210 - 7 060 16,3 3 %
14 Skultuna 3* Finspångsgatan 44 Stockholm 1972 8 828 2 888 - 11 716 24,6 16 %
15 Stenen 1* Krossgatan 15-17 Stockholm 1970 5 174 5 821 - 10 995 14,0 17 %
16 Stensätra 16* Stensätravägen 2-4 Stockholm 1975 8 800 2 097 250 11 147 9,5 35 %
17 Varubalen 3* Upplagsvägen 2-10 Stockholm 1964 7 342 2 981 - 10 323 21,1 3 %
18 Varubilen 1* Konsumentvägen 13-17 Stockholm 1965/1975 7 975 912 - 8 887 20,5 4 %
19 Kumla Hage 7 Segersbyvägen 5 Botkyrka 1985 1 050 900 - 1 950 4,8 -
20 Tumba 7:234 Gustav de Lavals Väg 10-12 Botkyrka 1977 13 252 540 - 13 792 13,8 -
21 Söderbymalm 7:49 Hantverkarvägen 31 Haninge 1972/1997 7 500 - - 7 500 11,6 -
22 Heden 1 Mälarvägen 15 Huddinge 1977 3 410 650 - 4 060 9,4 -
23 Heden 4 Lövbacksvägen 4, 6 Huddinge 1981 4 658 - - 4 658 10,5 -
24 Kugghjulet 3 Lännavägen 62 Huddinge 1973 5 239 206 - 5 445 13,5 -
25 Luna 1 Lunastigen 1-7 Huddinge 1987 2 604 3 973 - 6 577 27,8 14 %
26 Slänten 17 G:a Södertäljevägen 125 Huddinge 1967/1972 3 537 850 - 4 387 7,1 -
27 Märsta 24:18 Turbingatan 2 Sigtuna 1990 1 185 700 - 1 885 6,0 -
28 Märsta 17:2 Maskingatan 8 A Sigtuna 1974/1986 2 781 670 - 3 451 6,2 -
29 Rankan 1 Sollentunaholmsvägen 13, 15 Sollentuna 2000 7 338 - - 7 338 27,9 -
30 Reglaget 2 Bergkällavägen 20-22 Sollentuna 1985 1 605 1 490 - 3 095 17,6 -
31 Romben 3 Staffans väg 4 Sollentuna 1966/1971 10 390 7 105 - 17 495 47,4 -
32 Mästaren 6 Hantverksvägen 14 Södertälje 1986 910 194 - 1 104 2,8 -
33 Stolen 1 Gribbylundsvägen 2 Täby 1982 1 534 1 317 - 2 851 8,0 -
34 Njursta 1:23 Saturnusvägen 2 Upplands Väsby 1974 6 536 430 - 6 966 18,5 -

Delsumma 178 298 59 715 1 144 239 157 528,5 10 %

Göteborg
Backa 30:4 Importgatan, 23-33 Göteborg 1988 5 145 2 230 - 7 375 13,0 -
Kryptongasen 4 Kryptongatan 20 Mölndal 1983 6 270 1 930 - 8 200 13,8 7 %
Lexby 2:29 Brodalsvägen 13 Partille 1981/2004 7 760 1 940 - 9 700 25,5 -
Bälgen 4 Järngatan 2 Varberg 1989/2004 - 2 400 - 2 400 10,2 -
Delsumma 19 175 8 500 - 27 675 62,5 2 %

Övriga fastigheter
Hillerstorp 3:106 Industrigatan 14-22 Gnosjö 1944/1985 20 830 2 620 - 23 450 19,4 -
Bränninge 2:136 mfl Södergatan 2 Habo 1939/1988 15 420 1 670 - 17 090 12,4 -
Bronsen 1 Industrigatan 87 Helsingborg 1963/1967 5 478 2 945 - 8 423 12,0 -
Kokosnöten 2 Industrigatan 83 Helsingborg 1955 844 4 434 - 5 278 16,9 -
Bälgen 4 Karlsrovägen 4 Ljungby 1963/1969 1 788 324 - 2 112 2,0 -
Vattenormen 2 Ålgatan 10 Luleå 1962 3 851 680 - 4 530 4,4 -
Pollaren 1 Barlastgatan 10 Norrköping 1969/1998 40 730 - - 40 730 48,6 -
Pollaren 2 Barlastgatan 10 Norrköping 2006 7 700 - - 7 700 - -
Eksjöhovgård 7:5 Svetsaregatan 4 Sävsjö 1975/2000 6 026 990 - 7 016 7,0 -
Gästgivaregården 1:305 Vrigstad Sävsjö 1970/1978 13 735 620 - 14 355 10,5 -
Bildhuggaren 1 Storgatan 70 Vaggeryd 1990 8 400 400 - 8 800 14,2 -
Brogårdshemmet 14 Lasarettsgatan 30 Vetlanda 1989/1990 5 800 119 - 5 919 - -
Bockaberg 2:2 Solbergavägen 44 Vetlanda 1930/2004 16 720 1 780 - 18 500 7,6 -
Snickaren 3 Snickarvägen 4 Vetlanda 1964/1985 11 430 1 570 - 13 000 6,0 -
Lilla Hillhult 2:4 Lilla Hillhult 13 Vetlanda 1949/1993 2 050 150 - 2 200 0,2 -
Myresjö 31:2 Myresjö Vetlanda 1975/1992 54 120 3 875 - 57 995 36,1 -
Ånsta 20:262 Lastgatan 2 Örebro 2006 14 583 1 388 - 15 971 - -
Lotila (398-20-246-8) Vanhanradankatu 42 Lahti, Finland 1999/2003 19 616 - - 19 616 100,8 -
Pansio (853-66-3-15) Paakalantie 3 Åbo, Finland 1978/2007 19 442 - - 19 442 31,5 -
Delsumma 268 563 23 565 - 292 127 329,6 -
Totalt 466 036 91 780 1 144 558 959 920,5 7 %

Sålda fastigheter
Kumla Äng 2 Kumla Gårdsväg 31 Botkyrka 1 420 - 1 420 3,3
Veddesta 2:32 Äggelundavägen 7 Järfälla 7 956 1 444 9 400 23,1
Totalt 9 376 1 444 10 820 26,4

* Innehas med tomträtt
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Sagax fastighetsbestånd omfattade vid årets slut en lokalarea 
om 559 000 (405 000) kvadratmeter. Under år 2006 förvärvades 
nitton fastigheter med en sammanlagd area om 156 000 
kvadratmeter. Sagax huvudsegment, lager och lätt industri, 
uppgick vid årets slut till 83 (84) % av den totala arean.

Förvärv år 2006
Fastighetsförvärven har skett i jämn takt under året. Under 
första kvartalet förvärvades fyra fastigheter i Stockholms-
området och en fastighet i Varberg. Den största var Romben 3 
belägen i Sollentuna kommun. Fastigheten omfattar 17 500 
kvadratmeter och hyresgäster är AGA Gas och Elektroskandia. 

Gjutmästaren 8 och Induktorn 24 belägen i Ulvsunda industri-
område, Bromma, omfattar 17 800 kvadratmeter. Induktorn 
24 förvärvades vakant. Gjutmästaren 8 är fullt uthyrd. Till-
träde av dessa två fastigheter skedde under december 2006. I 
Lunda industriområde, Stockholms stad, förvärvades tomträtten 
till Domnarvet 34. Domnarvet 34 har en uthyrningsbar area 
om 2 000 kvadratmeter. I Varberg förvärvades Bälgen 4 med 
Gothia Financial Group som hyresgäst. Fastigheten omfattar 
2 400 kvadratmeter uthyrningsbar area.

Under andra kvartalet förvärvades två fastigheter. I Luleå 
förvärvades fastigheten Vattenormen 2. Fastigheten omfattar
4 500 kvadratmeter uthyrningsbar area och uthyres till 
bilförsäljning och service inom DaimlerChrysler koncernen. 
I Skillingaryd förvärvades Bildhuggaren 1 med hyresgästen 
Landmann Skandinavia. Byggnaden omfattar 8 800 kvadrat-
meter lagerarea med en planerad tillbyggnation om 5 800 
kvadratmeter 

Under kvartal 3 skedde tre förvärv i Stockholmsområdet omfat-
tande 19 500 kvadratmeter uthyrningsbar area. Rankan 1 belägen 
i Sollentuna kommun med transportföretaget ASP Logistics och 
matvaruimportören Risenta som hyresgäster. Sandhamn 2 och 
Sillö 3 är belägna i Farsta. Sandhamn 2 inhyser Bernats Bil, 
återförsäljare av DaimlerChrysler. I Sillö 3 finns som hyres-
gäster bland annat ASA Transporter, Gordons Direkt och Riks-
dagens Fastighetsförvaltning. I Vetlanda förvärvades Brogårds-
hemmet 14 med EvoBus och STT Tågteknik som hyresgäster. 
Brogårdshemmet 14 omfattar 5 900 kvadratmeter. 

Under det fjärde kvartalet förvärvades åtta fastigheter om -
fattande totalt 77 700 kvadratmeter uthyrningsbar area. De 
areamässigt största fastigheterna är belägna i Vetlanda och 
utgörs av trähustillverkaren Trivselhus verksamhetslokaler. 
Fastigheterna omfattar 33 700 kvadratmeter fördelade mellan 
Snickaren 3, Bockaberg 2:2 samt Lilla Hillhult 2:4. I Örebro 
förvärvades Ånsta 20:262. Fastigheten omfattar 16 000 
kvadratmeter. I Helsingborg förvärvades Bronsen 1 och 
Kokosnöten 2 med hyresgästen Kemira Kemi. Fastigheterna 
omfattar 13 700 kvadratmeter och inrymmer laboratorium och 
kontor. I Segeltorp utanför Stockholm förvärvades Heden 4. 
Fastigheten omfattar 4 700 kvadratmeter butiks-, lager- och 
kontorslokaler.

INVESTERINGAR OCH 
FÖRSÄLJNINGAR

Fastighet Kommun
Area 
kvm

Förvärvs-
pris, Mkr

                  
Romben 3 Sollentuna 17 495 267,8
Domnarvet 34 Stockholm 1 972 9,1
Pressmeddelat förvärv: 105,2
Gjutmästaren 8 Stockholm 4 992
Induktorn 24 Stockholm 12 771
Bälgen 4 Varberg 2 400 37,1
Kvartal 1 39 630 419,2

Bildhuggaren 1 Vaggeryd 8 800 47,0
Vattenormen 2 Luleå 4 530 27,2
Kvartal 2 13 330 74,2

Pressmeddelat förvärv: 210,3
Brogårdshemmet 14 Vetlanda 5 919
Rankan 1 Sollentuna 7 338   
Sandhamn 2* Stockholm 5 066
Sillö 3* Stockholm 7 060   
Kvartal 3 25 383 210,3

Lexby 2:29 Partille 9 700 49,2 
Heden 4 Huddinge 4 658 53,1
Pressmeddelat förvärv: 287,7
Bockaberg 2:2 Vetlanda 18 500
Lilla Hillhult 2:4 Vetlanda 2 200
Snickaren 3 Vetlanda 13 000
Bronsen 1 Helsingborg 8 423
Kokosnöten 2 Helsingborg 5 278
Ånsta 2:262 Örebro 15 971
Tilläggsköpeskilling förvärv 2004 2,8
Kvartal 4 77 730 392,8

Summa förvärv år 2006 156 073 1 096,5

Fastighetsförvärv per marknadsområde
Summa förvärv Stockholm 61 352 617,2

39% 56%
Summa förvärv Göteborg 12 100 86,3

8% 8%
Summa förvärv Övriga 82 621 393,0

53% 36%
Summa förvärv år 2006 156 073 1 096,5

Mkr Antal
Fastighetsbestånd 31 december 2005  2 008,7 40
Förvärv av fastigheter  1 096,5    19
Investering i nybyggnation 72,0
Investeringar i befi ntligt bestånd 26,9    
Bokfört värde sålda fastigheter -56,0 -2
Värdeförändringar*  152,1  
Fastighetsbestånd 
31 december 2006

 3 300,3    57

 Förvärvad uppskjuten skatt -36,6    
 Bokfört värde  3 263,7    

* Värdeförändringar inkluderar valutaeffekter om -8 Mkr.

Fastighetsförvärv år 2006

Fastighetsbeståndets förändring år 2006

* Innehas med tomträtt.
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Reglaget 2

Fastighetsförvärven som redovisas per marknadsområde 
på sidan 16 uppgår till 1,1 miljarder kronor. Värdemässigt 
utgjorde förvärven i Stockholmsområdet 56 %.  

Försäljningar år 2006
Under år 2006 har fastigheterna Kumla Äng 2 i Botkyrka 
kommun och Veddesta 2:32 i Järfälla kommun avyttrats. 
Avyttringarna har skett till köpare vilka bedriver egen 
verksamhet i fastigheterna. Kumla Äng 2 omfattade 1 420 
kvadratmeter lokalarea och Veddesta 2:32 omfattade 9 400 
kvadratmeter lokalarea.

Försäljningslikviderna uppgick till sammanlagt  62,5 miljoner 
kronor vilket översteg den senaste marknadsvärderingen med 
5,9 miljoner kronor.

Investeringar i ny- och ombyggnader
Under året har Sagax investerat totalt 98,9 miljoner kronor i 
ny- och ombyggnationer. Investeringarna har i stor utsträck-
ning skett för att möta befintliga hyresgästers behov av större 
lokaler. Nybyggnationer omfattande 21 000 kvadratmeter har 
påbörjats. Investeringarna uppgår till i genomsnitt 4 400 kronor 
per kvadratmeter i erhållna tilläggshyror och motsvarar en 
direktavkastning uppgående till cirka 9 %. I samband med 
att Sagax genomfört större om- eller nybyggnationer har de 
befintliga hyresavtalen vid ett flertal tillfällen förlängts.
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Finansiell struktur
Sagax finansiering består av eget kapital samt räntebärande 
lån och övriga skulder. Den finansiella strukturen är av 
stor betydelse. Räntekostnaderna är verksamhetens största 
kostnad och den finansiella strukturen påverkar koncernens 
risk tagande. Ett viktigt inslag i Sagaxkoncernens verksamhet 
är att räntebärande skulder är upptagna direkt av koncernens 
fastighetsägande dotterbolag. Moderbolaget i koncernen är 
obelånat och utan borgensåtaganden. Detta innebär att dotter-
bolagen själva svarar för sina skulder och att det därmed 
inte finns någon kontraktuell skyldighet från moderbolagets 
sida att tillskjuta ytterligare kapital till dotterbolagen. Moder-
bolagets tillgångar består av olika investeringar i aktier och 
andelar i fastighetsägande dotterbolag samt av likvida medel. 
Moderbolagets investeringar är uteslutande finansierade med 
eget kapital. Sagax kan således ur ett finansiellt riskperspektiv 
liknas vid ett investeringsbolag. Denna strategi skiljer Sagax 
från flertalet fastighetsbolag i vilka moderbolaget obegränsat 
svarar för dotterbolagens skulder. 

Sagax dotterbolag upptar sina räntebärande skulder i huvudsak 
i samband med att de förvärvar fastigheter eller fastighets-
ägande bolag. Skuldernas omfattning och struktur bestäms 
i samband med varje enskild investering med beaktande 
av investeringens karaktär och vilken struktur som bedöms 
generera den högsta möjliga riskjusterade avkastningen för 
Sagax aktieägare. Sagax dotterbolag utnyttjar i huvudsak sina 
kassaflöden för att löpande reducera sin skuldsättning. I vissa 
fall kan amorteringsbestämmelserna vara utformade i relation 
till det enskilda dotterbolagets fria kassaflöde efter finansiella 
kostnader. Detta innebär att moderbolagets tillgång till dotter-
bolagens fria kassaflöden initialt kan vara begränsad. I takt 
med att skuldsättningen i de enskilda dotterbolagen sjunker 
reduceras även amorteringarna och kassaflödet blir tillgängligt 
för moderbolaget. För det fall Sagax skulle vilja ändra detta 
förhållande kan detta ske genom att tillskjuta kapital till 
dotterbolagen varefter dotterbolagens fria kassaflöden blir 
tillgängliga för moderbolaget. Detta har hittills inte bedömts 
som den mest gynnsamma strategin för aktieägarna.

Eget kapital
Koncernens egna kapital uppgick vid årets utgång till 832,0 
(356,1) miljoner kronor. Nyemission av preferensaktier 
bidrog netto med 292,6 miljoner kronor och nyemission av 
stamaktier med 1,2 miljoner kronor under året. Utdelning till 
ägare av preferensaktier har skett med 3,4 miljoner kronor.

Räntebärande skulder
Sagax refinansierade under juli månad sitt fastighetsbestånd 
i Stockholm. Den nya kreditfaciliteten om initialt 1 093 
miljoner kronor ersatte flera mindre fastighetslån och koncern-
intern finansiering. Kreditfaciliteten tillhandahålls av Hypo 
Real Estate Bank International AG. Faciliteten är en ram 
om totalt 2 515 miljoner kronor med möjlighet för Sagax att 
erhålla kompletterande förvärvsfinansiering på samma villkor. 

FINANSIERING

Räntebärande 
skulder, 71 %

Övriga 
skulder, 6 %

Eget 
kapital, 23 %

Kapitalstruktur
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Sagax kan utnyttja viss del av denna ram för finansiering av 
hyresgästanpassningar. Sagax har möjlighet att minska eller 
avsluta ej utnyttjad del av facilitet om bolaget så önskar. 
Kostnaderna för möjligheten till denna kompletterande 
förvärvsfinansiering uppgick till 2,0 miljoner kronor under 
andra halvåret. Totalt har 1 567 miljoner kronor av faciliteten 
ut nyttjats. Facilitetens villkor för amortering och räntemarginal 
är beroende av de för lånet pantsatta fastigheternas marknads-
värden i relation till lånebelopp.

Sagax ränteförfallostruktur medför en låg riskexponering 
vid en förändring av marknadsräntan. Den genomsnittliga 
räntebindningen vid periodens utgång inklusive effekter av 
derivatinstrument uppgick till 5,9 (5,0) år vilket är att betrakta 
som en lång räntebindning jämfört med andra noterade fastig-
hetsbolag. Totalt har avtal om derivatinstrument uppgående 
till 300 miljoner kronor tecknats under slutet av år 2006 vilka 
avser lån med rörlig ränta som skall lyftas under år 2007. 
Justerat för dessa derivatinstrument uppgick räntebindningen 
till 5,5 år vid årsskiftet. Den genomsnittliga kapitalbindningen 
uppgick till 5,1 (3,9) år vid periodens utgång. Som framgår 
av nedanstående diagram har den kvartalsvisa differensen 
mellan Sagax genomsnittliga låneränta och marknadsräntorna 
minskat under 2006 då marknadsräntorna stigit samtidigt som 
Sagax haft lång räntebindning.

Sagax har nyttjat byggkreditiv för byggnation i Åbo och Norr-
köping med totalt 69,7 miljoner kronor. Kreditiven rubriceras 
som kortfristiga i balansräkningen samt med förfalloår 2007 
i ovanstående tabell. Byggnadskreditiven skall omvandlas till 
tidsbundna lån. 

Sagax hade ett lån om 21,8 miljoner Euro vid årets slut.
De räntebärande skulderna har minskat med 6,4 miljoner 
kronor till följd av valutakursförändring under året. 

Räntebindning

Förfalloår Mkr
Genomsnittlig 

ränta Andel
2007  111,5    5,1% 4%
2008  312,0    5,3% 13%
2009  481,1    5,1% 19%
2010  8,1    5,1% 0%
2011  219,9    5,8% 9%
>2011  1 360,0    5,0% 55%
Summa/snitt 2 492,6 5,2% 100%

Kapitalbindning

Förfalloår Mkr
Genomsnittlig 

ränta Andel
2007  208,1    5,1% 8%
2008  102,8    5,7% 4%
2009  162,4    5,4% 7%
2010  249,7    4,7% 10%
2011  254,7    5,7% 10%
>2011  1 514,9    5,1% 61%
Summa/snitt  2 492,6    5,2% 100%

Differens mellan Sagax genomsnittliga låneränta och marknadsräntor
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RISKANALYS

Fastigheter
Sagax affärsmodell bygger på en långsiktig investerings-
horisont och koncernens resultat skall i huvudsak genereras 
från löpande kassaflöde. Sagax beroende av handel med fastig-
heter och därmed följande realisationsresultat är begränsat. 

Hyresintäkter
Hyresmarknaden för lager- och industrilokaler i Stockholm, 
som är Sagax största enskilda marknad med 60 (71) % av 
hyresintäkterna, karakteriseras av relativt låg volatilitet och 
begränsad omflyttning. För att begränsa Sagax exponering 
mot avflyttningar och hyresförluster strävar Sagax efter en lång 
genomsnittlig löptid på hyresavtalen samt efter att prioritera 
hyresgäster med hög kreditvärdighet även om detta kan med-
föra något lägre omedelbar intjäning. Detta är av särskilt stor 
vikt i förhållande till större hyresgäster. Den genomsnittliga 
återstående löptiden på hyresavtalen uppgick till 7,4 år och 
den vanligaste uppsägningstiden för Sagax större hyresgäster 
är 12-24 månader. Vid årsskiftet fördelades Sagax hyresintäkter 
på 199 hyresavtal. Sagax tio största hyresgäster stod dock vid 
årsskiftet för 50 % av det totala hyresvärdet. Sagax relativa 
motpartrisk kommer att minska i takt med att bolaget fortsätter 
att växa genom förvärv.

Sagax risk ligger i att hyresgästerna inte kan fullgöra sina 
betalningar enligt hyreskontrakten. I samband med förvärv 
och uthyrningar värderas motpartsrisken och avtalen komplet-
teras vid behov med säkerheter i form av depositioner, bank-
garantier, moderbolagsborgen eller liknande.

Hyresnivårisk är hänförlig till utvecklingen av aktuella mark-
nadshyror. Sagax förvaltningsstrategi med långa hyresavtal 
minskar den årliga riskexponeringen. 

Kostnader för drift och underhåll
Hyresförhållandet för lager- och industrifastigheter karakteri-
seras ofta av att hyresgästerna har ett relativt omfattande drift- 
och underhållsansvar. De driftskostnader som är av störst 
betydelse är fastigheternas elektricitets- och uppvärmnings-
kostnader. 92 % av dessa kostnader debiteras hyresgästerna 
direkt eller vidaredebiteras av Sagax till självkostnad. Sagax 
exponering mot driftkostnadsförändringar är således relativt 
begränsad. Sagax påverkas dock indirekt av exempelvis 
stigande elektricitets- och uppvärmningskostnader då hyres-
gästernas sammanlagda lokalkostnader stiger vilket i sin tur 
reducerar utrymmet för bolagets hyresuttag. Vid eventuella 
vakanser påverkas bolagets resultat inte bara av förlorade 
hyresintäkter utan även av kostnader för till exempel 
elektricitet och uppvärmning vilka tidigare täckts av hyres-
gäster.

Kapitalkostnader och ränterisk
Sagax finansiella kostnader utgör den största enskilda kostnaden 
som redovisas i koncernens resultaträkning. Räntekostnaderna 
uppgick till 96,4 miljoner kronor under år 2006. 

Kontrakterad årshyra

Räntebindning och hyreslöptid
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Kugghjulet 3

För att minska beroendet av en motpart arbetar Sagax med 
flera kreditinstitut vilket ökar möjligheten till tillgång på 
kapital.

Ränterisken är hänförlig till utvecklingen av aktuella mark-
nadsräntor. Ett stigande ränteläge medför stigande räntekost-
nader och därmed ett sjunkande resultat. I syfte att reducera 
Sagax exponering mot ett stigande ränteläge har bolaget en 
väsentlig del av sina räntekostnader skyddade av derivat-
instrument som ränteswappar, realränteswappar och räntetak. 
Sagax genomsnittliga räntebindning uppgick till 5,9 (5,0) år 
vid årsskiftet. En höjning av marknadsräntan med 1 procent-
enhet skulle med den räntebindning bolaget hade vid årsskiftet 
ökat Sagax räntekostnader med 0,13 procentenheter eller med 
motsvarande 3,6 miljoner kronor.

Enligt IFRS skall Sagax derivatavtal marknadsvärderas. Vid 
årets slut uppgick marknadsvärdet på samtliga derivat till 
-14,0 miljoner kronor. Sagax genomsnittliga kapitalbindning 
uppgick vid årets slut till 5,1 (3,9) år.

Sagax valutarisk är begränsad då samtliga operativa flöden är 
i samma valuta som lånen till dessa verksamheter.

Sagax strävar efter att över tiden minimera bolagets genom-
snittliga kapitalkostnad för såväl eget kapital som externt 
tillförda medel. Kalkylmässiga kostnader för eget kapital 
från ett aktieägarperspektiv kan ofta överstiga kostnader för 
extern finansiering. Den genomsnittliga beräknade kapital-
kostnaden i en nyinvestering kan ofta reduceras genom att 
förlänga räntebindningen och i gengäld sänka andelen eget 
kapital. Således kan den ökning av koncernens räntekostnader 
som en förlängd räntebindning medför reducera koncernens 
vägda kapitalkostnad.  En förkortning av Sagax räntebindning 
skulle minska Sagax räntekostnader och öka Sagax resultat 
men i gengäld skulle den finansiella risken stiga vilket skulle 
behöva kompenseras med ett större eget kapital. Även om 
detta vid en första betraktelse kan framstå som en resultat-
förbättring skulle en sådan förändrad kapitalstruktur sannolikt 
inverka negativt på koncernens genomsnittliga kapitalkostnad 
och därmed på aktieägarnas förmögenhet. Ett lågt eget kapital
i bolaget kan ge högre avkastning på eget kapital och de 
finansiella riskerna kan i stället mötas med längre ränte-
bindningstid.

Refinansieringsrisk
Den största andelen av koncernens kapital är tillhanda hållen 
i form av räntebärande skulder. I syfte att reducera risken 
att denna finansiering förfaller utan att kunna ersättas på 
liknande villkor har Sagax träffat överenskommelser med 
finansiärer som innebär en skyldighet att tillhandahålla lång-
fristig finansiering till Sagax. Dessa åtaganden är som regel 
kopplade till att låntagaren/-na uppfyller vissa motprestationer 
såsom exempelvis upprätthållande av viss amorteringstakt, 
räntetäckning eller pantvärden. I en stor andel av bolagets 
långfristiga finansiering har långivaren ingen möjlighet att 
avsluta krediten i förtid så länge Sagax uppfyller avtalade 
villkor avseende räntor, amorteringar och övriga villkor.
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Känslighetsanalys per den 
31 december 2006

Förändring

Årlig 
resultat-

effekt, Mkr
Ekonomisk uthyrningsgrad +/-  1 % +/-  3,2
Hyresintäkter +/-  1 % +/-  3,0
Fastighetskostnader +/-  1 % -/+  0,5
Genomsnittlig upplåningskostnad +/-  1 % -/+  24,9
Upplåningskostnad vid nuvarande 
räntebindning och förändrat ränteläge +/-  1 % -/+  3,6*

* Påverkar endast den del av kapitalstrukturen vilken löper 
med rörlig ränta eller har en fast ränta vilken förfaller inom 
ett år.

Förvaltningsrisk
Ett geografiskt spritt fastighetsbestånd ökar förvaltningsrisken. 
Utanför Stockholm och Göteborg har Sagax valt att endast 
förvärva fastigheter där hyresgästerna enligt hyresavtalen 
skall stå för drift och underhåll för fastigheterna.

Miljö
Sagax bedriver ej någon verksamhet som kräver särskilt till-
stånd enligt miljöbalken. Som fastighetsägare är Sagax ansvarig 
först i de fall då verksamhetsutövaren inte förmår ansvara för 
föroreningar som verksamheten orsakat fastigheten. I sam  band 
med förvärv genomför Sagax en miljöbesiktning av fastigheten. 
Såvitt Sagax känner till förekommer inga väsentliga miljörisker 
i bolagets fastigheter.

Organisatorisk risk
Bolaget har en relativt liten organisation vilket medför ett 
beroende av enskilda medarbetare. Genom att erbjuda en 
intressant och utvecklande arbetsplats underlättas rekrytering 
och möjligheten att behålla kvalificerad arbetskraft. I takt 
med att organisationen växer minskar beroendet av enskilda 
medarbetare.

Känslighetsanalys
Känslighetsanalysen utgår från koncernens ställning vid års-
skiftet. Till vänster redovisas i vilken omfattning Sagax skulle 
påverkas om en enskild parameter fick omedelbart genomslag 
på Sagax resultat- och balansräkning. Som framgått uppgick 
Sagax genomsnittliga räntebindning till 5,9 år och den åter-
stående genomsnittliga löptiden på koncernens hyresavtal till 
7,4 år vid årsskiftet, vilket minskar effekterna av förändringar. 
Analysen syftar endast till att visa Sagax relativa känslighet 
för olika parametrar. 

En höjning av marknadsräntan med 1 procentenhet påverkar 
Sagax med 0,13 procentenheter. En sänkning av marknads-
räntan med 1 procentenhet skulle sänka Sagax räntekostnader 
med 0,13 procentenheter.  Rankan 1
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Organisation
Bolagets förvaltare leds av fastighetschefen och ekonomi-
avdelningen leds av ekonomichefen. Affärsutvecklingen leds 
direkt av verkställande direktören. Samtliga medarbetare är 
anställda av moder bolaget och placerade i Stockholm.
Fastighetsskötsel och jour har upphandlats på entreprenad. 
Hyres gästerna utanför Stockholm och Göteborg ansvarar 
själva för fastighetsskötseln.

Sagax verksamhet är uppdelad på affärsområdena Stockholm, 
Göteborg samt Övriga fastigheter. Moderbolaget äger inga 
fastigheter direkt och har inga borgensåtaganden för dotterbo-
lagen eller deras verksamheter.

Medarbetare
Det är viktigt att vara en attraktiv arbetsgivare för att rekrytera 
och behålla kompetenta medarbetare. Sagax erbjuder en flexibel 
och kreativ miljö som kännetecknas av snabba beslut. Personal- 
och kompetensutveckling är viktigt för Sagax då medarbetarna 
är en av bolagets viktigaste framgångsfaktorer. Utvecklings-
samtal sker årligen för att bland annat stimulera till vidare-
utveckling av respektive medarbetare. 

Trots en snabb expansion av bolaget har Sagax lyckats 
behålla en liten organisation. Moderbolaget hade vid års-
skiftet nio medarbetare, varav en var föräldraledig. Fyra av 
medarbetarna var kvinnor och fem av dem var män. Personal-
omsättningen i bolaget är låg. Under 2005 rekryterades två 
medarbetare och en slutade. Under 2006 rekryterades tre 
medarbetare och ingen slutade. Åldersfördelningen i bolaget 
är god och medelåldern uppgår till 38 år. 

Bolagets expansion föranleder rekryteringar under år 2007. 
Vid nyanställningar läggs stor vikt vid personliga egenskaper 
och kvaliteter. Bolaget avser att upprätta en jämnställdhets-
plan under år 2007. Enligt gällande lagstiftning skall detta ske 
när bolaget har fler än nio medarbetare.

ORGANISATION

Antal

0

1

2

3

4

5

<30 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år

Kvinnor

Män

Åldersfördelning

Från vänster; Jenny Wolf, Helena Maurer, Karin Jacobsson, Peter Larsen, Katarina Lindberg, Johan Marinder, Per Wärnegård, Gerry Sommensjö och David Mindus.
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MILJÖARBETE

Sagax legala ansvar
Enligt miljöbalken är det i första hand verksamhetsutövaren, 
det vill säga hyresgästen, som ansvarar för den eventuella 
miljöpåverkan verksamheten som bedrivs i lokalen orsakar. 
Fastighetsägaren är endast ansvarig för det fall denne också 
är verksamhetsutövare. Först i de fall då verksamhets utövaren 
inte förmår fullgöra sitt ansvar kan fastighetsägaren under 
vissa förhållanden få svara för exempelvis föroreningar som 
orsakas inom fastigheten. Sagax är därför angeläget att bevaka 
den eventuella miljöpåverkan hyresgästens verksamhet kan ha.  

Sagax har som fastighetsägare även ett visst direkt ansvar för 
till exempel kontroll och rapportering av kylaggregat som 
finns i fastigheterna.

Sagax genomför regelmässigt miljöanalyser av de fastigheter 
som bolaget överväger att investera i. Sagax genomför primärt 
så kallade Fas I-undersökningar. Dessa undersökningar genom-
förs med hjälp av specialiserade konsulter. En Fas I-under-
sökning omfattar sökningar i offentliga databaser, besök på 
fastigheten samt intervjuer med hyresgäster och myndigheter. 
Fas I-undersökningen sker i syfte att bedöma risken för 
förekomsten av eventuella miljöbelastningar. Bedöms det att 
miljöbelastningar kan förekomma görs regelmässigt en så 
kallad Fas II-undersökning i vilken till exempel provtagning 
i mark och grundvatten sker i syfte att fastställa fastighetens 
eventuella miljöskulder.

Sagax har inga pågående miljötvister.

Sagax inställning till miljöarbete
Det finns klara fördelar med att kombinera ett målmedvetet 
miljöarbete med en framgångsrik fastighetsförvaltning. Det 
är därför vi väljer att aktivt arbeta med att minska negativa 
effekter på miljön som uppstår i de fastigheter som ägs av 
bolaget. Sagax ambition är att verka för god hushållning av 
ändliga naturresurser och en skonsam miljöpåverkan. Sagax 
negativa miljöpåverkan uppstår vid uppvärmning av våra 
fastigheter.

Stensätra 16
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Uppvärmningskälla för hela 
fastighetsbeståndet (area)

Fjärrvärme, 53 %
Annan upp-
värmning, 22 %

Olja, 25 %

Uppvärmningskälla för fastigheterna i  
Stockholm (area)

Fjärrvärme, 87 %

Annan upp-
värmning, 1 %

Olja, 12 %

Uppvärmningskälla för fastigheterna i  
Göteborg (area)

Fjärrvärme, 91 %

Annan upp-
värmning, 9 %

Uppvärmningskälla för övriga 
fastighetsbeståndet (area) 

Fjärrvärme, 21 %

Annan upp-
värmning, 41 %

Olja, 38 %

Sagax kan reducera negativ miljöpåverkan i fastighetsverk-
samheten genom att till exempel minska beroendet av fossila 
bränslen och minska elförbrukningen. Sagax kan även följa 
upp att hyresgästerna endast bedriver sin verksamhet i enlig-
het med eventuella myndighetstillstånd.

Sagax miljöarbete år 2006
Vid förvärv av fastigheter har miljöanalyser genomförts för 
att säkerställa att fastigheterna ej är belastade med för stora 
miljöskulder. Resultatet av de analyser som genomförts vid 
fastighetsförvärv under 2006 har varit tillfredsställande. 
Endast ett fåtal av de under året förvärvade fastigheterna har 
varit belastade med mindre miljöskulder.

Genom att införa effektivare styr- och reglerteknik och opti-
mering av drifttider, kombinerat med uppföljning av energi-
förbrukning, har uppvärmningskostnaderna kunnat sänkas i 
flera fastigheter. Resultatet leder till minskad belastning på 
miljön och minskad användning av fossila bränslen. Som ett 
exempel kan nämnas byggnaden på tomträtten Johannelund 7 
där värmeförbrukningen kunde sänkas med 960 MWh mot-
svarande 33 % av förbrukningen eller 0,7 miljoner kronor i 
lägre kostnad.

För att sänka värme- och elkostnaderna har Sagax aktivt arbetat 
tillsammans med hyresgäster. Där så är geografiskt möjligt 
skall fastigheternas uppvärmning konverteras till fjärrvärme 
eller andra liknande energikällor. 

I Stockholm och Göteborg är fjärrvärme den huvudsakliga 
uppvärmningskällan. I det övriga fastighetsbeståndet sker 
uppvärmning till stor del via hyresgästernas egna återvinning 
från den verksamhet som de bedriver eller från egen pellets-
tillverkning.
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AKTIEN OCH ÄGARNA
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Börsvärde
Sagax aktie är ansluten till First North. Sagax börsvärde upp-
gick till 1 235 miljoner kronor vid årets slut.

Stamaktierna
Sista betalkurs den 31 december för Sagax stamaktie uppgick 
till 76,75 (57,75) kronor Under år 2006 har stamaktiens 
totalavkastning varit 35 %. Stamaktien har varit föremål för 
i genomsnitt 19 (35) transaktioner per handelsdag. Omsätt-
ningen uppgick under år 2006 till 3,4 miljoner aktier. Stam-
aktiens genomsnittliga omsättningshastighet uppgick till 
29 (58) % och den genomsnittliga handelsvolymen uppgick 
till 0,8 (1,1) miljoner kronor per dag.

Preferensaktierna
Den 24 januari 2006 godkände en extra bolagsstämma styrel-
sens förslag om fondemission av preferensaktier samt riktade 
emissioner av preferensaktier och utgivande av tecknings-
optioner i syfte att möjliggöra en fortsatt expansion där det 
tillförda kapitalet kan användas som eget kapital i förvärv. 
Under år 2006 emitterades totalt 11 000 000 preferensaktier i 
riktade nyemissioner. 595 841 preferensaktier fondemitterades 
till stamaktieägarna med proportionen en preferensaktie för 
tjugo stamaktier.

Sista betalkurs den 31 december för Sagax preferensaktie 
uppgick till 27,60 kronor. Preferensaktiens genomsnittliga 
omsättningshastighet under året uppgick till 44 % och den 
genomsnittliga handelsvolymen till 0,4 miljoner kronor per 
dag. Varje preferensaktie ger rätt till 1/10 röst vid bolags-
stämma samt till 2,00 kronor i årlig utdelning.

Teckningsoptionerna
Sagax har 1 500 000 utestående teckningsoptioner. Tecknings-
optionerna ger rätt att teckna en stamaktie per option till och 
med den 15 februari 2011. Teckningskursen uppgår till 35,00 
kronor. Vid utnyttjande av samtliga teckningsoptioner skulle 
antalet stamaktier uppgå till 13 416 822.

Kursutveckling - Preferensaktien

Kursutveckling år 2004-2006 - Stamaktien

Kursutveckling år 2006 - Stamaktien
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Största aktieägare
Antal aktier Förändring av innehav 2006 Andel av
Stam Preferens Stam Preferens Aktiekapital Röster

David Mindus med bolag  2 808 926     120 775     393 426     120 775    12,5% 21,6%
Johan Thorell med bolag  1 290 227     -     600 000     -    5,5% 9,9%
Fam Salén med bolag  1 021 913     38 595     250 000     38 595    4,5% 7,8%
LF Småbolagsfond  777 400     -     -     -    3,3% 5,9%
LF Fastighetsfond  395 400     -    -  -    1,7% 3,0%
UBS  -     3 000 000     -     3 000 000    12,8% 2,3%
Sabis Invest  281 500     405 000     220 000     405 000    2,9% 2,5%
Skandia Liv  467 200     2 075    425 700  2 075    2,0% 3,6%
EFG Investment Bank  209 850     578    -496 077  578    0,9% 1,6%
STN Förvaltning  192 615     14 630     -100 000     14 630    0,9% 1,5%
Delsumma  7 445 031     3 581 653     1 293 049     3 581 653    47,0% 59,7%

Övriga aktieägare  4 471 791     8 014 188    -1 243 049     8 014 188    53,0% 40,3%
Totalt 11 916 822    11 595 841    50 000    11 595 841    100,0% 100,0%

Aktieägarstruktur
Antal Antal aktier

aktieägare Stam Preferens 
1-500  5 303     437 830     36 691    
501-1 000  390     264 269     20 025    
1 001-2 000  329     383 054     91 033    
2 001-5 000  257     538 708     287 519    
5 001-10 000  109     500 086     298 394    
10 001-50 000  108     973 734     1 406 401    
50 001-  54     8 819 141     9 455 778    
Totalt  6 550    11 916 822    11 595 841    

Aktieägare 
Antalet aktieägare per den 31 december 2006 uppgick till 
6 550 (7 047). De tio största ägarna kontrollerade vid årets 
slut 47,0% av kapitalet och 59,7% av rösterna. Utländska 
ägare svarade för 24,3% av kapitalet och 12,6% av rösterna. 
Antalet privatpersoner var 5 634, varav 52 av dessa var 
bosatta utomlands. Antalet juridiska personer var 916, varav 
452 var utländska bolag.

Aktiernas ägandeform

Antal
Röst-
andel

Privatpersoner bosatta i Sverige  5 582    16%
Privatpersoner bosatta utomlands  52    0%
Företag/institutioner i Sverige  464    60%
Företag/institutioner utomlands  452    24%
Totalt  6 550    100%

Aktieägare per land

 Antal 
Röst-
andel

Sverige  6 046    87%
Luxemburg  45    4%
Storbritannien  25    3%
Finland  11    2%
Övriga länder  423    4%
Totalt  6 550    100%
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Sagax styrelse skall enligt bolagsordningen bestå av lägst tre 
och högst åtta ledamöter utan suppleanter. Sagax styrelse består 
av fem ledamöter som valdes vid årsstämman 2006. Styrelsen 
har utsett Göran E Larsson till styrelsens ord förande. Bolagets 
verkställande direktör David Mindus är medlem av styrelsen. 
Under år 2006 har styrelsen adjungerat Filip Engelbert till 
styrelsen. Särskild av årsstämman utsedd valberedning finns 
inte men styrelsen avser föreslå årsstämman 2007 att en sådan 
skall inrättas.

Styrelsens arbetsordning fastställs årligen i samband med 
konstituerande styrelsemöte. Arbetsordningen beskriver 
styrelsens arbetsuppgifter samt ansvarsfördelningen mellan 
styrelsen och den verkställande direktören. Instruktion till 
verkställande direktör och rapportinstruktion fastställes vid 
samma tidpunkt.

Den av årsstämman beviljade ersättningen till styrelsen, 600 000 
kronor, har fördelats inom styrelsen. Verkställande direktören 
har ej tagit del av denna ersättning. Verkställande direktörens 
ersättning och villkor har behandlats och fastställts av styrelsen, 
se not 5 Anställda och personalkostnader.

Sagax styrelse har under år 2006 haft 20 protokollförda 
möten varav ett konstituerande möte.

STYRELSENS ARBETE
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STYRELSE, LEDNING OCH 
REVISORER

Styrelse

Göran E Larsson 
Styrelseordförande 

Född 1943. Civilingenjör från KTH, Stockholm, civilekonom 
från Handelshögskolan, Stockholm. Göran är idag styrelse-
ordförande i ReadSoft AB (publ), Effnet Holding AB (publ) 
och PCQT Personal Computer Quality Technology AB (publ). 
Vice ordförande i TA Teleadress Information AB. Ledamot 
i Duroc AB (publ) och Habia Cable AB. Göran var under 
perioden augusti 2002 - april 2003 tillförordnad verkställande 
direktör för Effnet Group och har tidigare också varit verk-
ställande direktör för Micronic Laser Systems AB, Standard 
Radio AB, Tidningarnas Telegrambyrå AB, Norstedts Tryck-
eri AB, Interforward AB med flera bolag. Göran har tidigare 
varit styrelseordförande i bygg- och fastighetsbolaget Bygg-
Oleba Olle Engkvist AB.

Aktuellt aktieinnehav: 7 400 stamaktier, 31 336 preferensak-
tier. Oberoende i förhållande till bolaget och dess huvudägare.

David Mindus
Styrelseledamot och verkställande direktör

Född 1972. Civilekonom från Stockholms universitet. Verk-
ställande direktör för AB Sagax sedan år 2004. Dessförinnan 
har David arbetat som analytiker och affärsutvecklare på 
såväl fastighetsbolag som konsultföretag.

Aktuellt aktieinnehav: 2 820 016 stamaktier, 795 preferensaktier, 
65 000 teckningsoptioner.

Hans Runesten
Styrelseledamot

Född 1956. Verkställande direktör för Effnet Holding AB. 
Civilekonom från Stockholms universitet. Hans har en bred 
internationell erfarenhet från finansbranschen och har också 
arbetat inom EU-kommissionen i Bryssel. Hans har drivit 
egen konsultfirma och var tidigare verksam inom EuroNordic 
Group och Mellon Bank i London och i USA, där han inne-
haft flera chefsposter på olika nivåer. Dessförinnan har han 
också arbetat för Deutsche Bank i Tyskland. Hans är styrelse-
ordförande i Scan Baltic Limited, London. 

Aktuellt aktieinnehav: 31 335 preferensaktier. Oberoende i 
förhållande till bolaget och dess huvudägare.
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Staffan Salén 
Styrelseledamot 

Född 1967. Verkställande direktör för Salénia AB. Civil-
ekonom från Stockholms universitet. Staffan var tidigare vice 
verkställande direktör och informationsdirektör för Förenings-
Sparbanken. Han har dessförinnan arbetat bland annat som 
redaktionschef för Finanstidningen och som finansanalytiker 
på Procter & Gamble. Staffan sitter i styrelserna för bland 
annat E-Work, Landauer Ltd, Skyways AB, Stockholms 
universitet, Strand Kapitalförvaltning AB och Westindia AB. 

Aktuellt aktieinnehav: 1 021 913 stamaktier, 38 595 preferens-
aktier. Oberoende i förhållande till bolaget och dess huvud ägare.

Johan Thorell 
Styrelseledamot 

Född 1970. Civilekonom från Handelshögskolan, Stockholm. 
Johan är verksam inom fastighetsbranschen och är grundare 
av och huvudägare i Locellus Fastigheter. Johan är styrelse-
ledamot i Din Bostad Sverige AB. Johan har tidigare haft 
olika befattningar hos Hagströmer & Qviberg Fondkommission 
och Öhman Fondkommission. 

Aktuellt aktieinnehav: 1 290 227 stamaktier. Oberoende i 
förhållande till bolaget och dess huvudägare.

Filip Engelbert
Adjungerad styrelseledamot

Född 1969. Filip Engelbert är verkställande direktör och 
koncernchef för Kontakt East Holding AB (publ) sedan 
2006. Filip har varit verkställande direktör för Remium AB. 
Dessförinnan arbetade Filip med corporate finance på Öhman 
Fondkommission. Filip Engelbert ingår i styrelsen för AB 
Heribert Engelbert och Matterhorn Advisors AB. Filip har en 
Bachelor of Science från Babson College i USA.

Aktuellt aktieinnehav: 17 500 teckningsoptioner. Oberoende i 
förhållande till bolaget och dess huvudägare.
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Ledande befattningshavare

David Mindus
Se ovan.

Peter Larsen
Född 1961. Ekonomichef för AB Sagax sedan december 
2004. Civilekonom från Stockholms universitet. Peter har 
tidigare bland annat varit ekonomichef och verkställande 
direktör för HSB Sverige AB. 

Aktuellt aktieinnehav: 5 200 stamaktier, 44 preferensaktier, 
4 386 teckningsoptioner.

Per Wärnegård
Född 1951. Fastighetschef för AB Sagax sedan maj 2005. 
Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm. Per har 
tidigare bland annat varit verkställande direktör för Fastighets 
AB Fundament och fastighetschef på Mälartornet AB. 

Aktuellt aktieinnehav: 8 800 stamaktier, 4 386 teckningsop-
tioner.

Ovanstående uppgifter avser förhållandet i mitten av mars 
2007. Aktieinnehavet omfattar eget, närstående och närstå-
ende bolags innehav. Med oberoende i förhållande till bolaget 
och dess huvudägare avses att omfattande affärsförbindelser 
med bolaget saknas samt att styrelsemedlemmarna represente-
rar mindre än 10 % av aktierna eller rösterna.

Revisorer i AB Sagax

Auktoriserade revisorn Ingemar Rindstig
Född 1949. Revisor i bolaget sedan 2004. Ernst & Young AB.

Auktoriserade revisorn Björn Ohlsson
Född 1960. Revisor i bolaget sedan 2004. Ernst & Young AB.
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Kvartalsuppgifter

Belopp i miljoner 
kronor

2006 2006 2006 2006 2005 2005 2005 2005 2004 2004

Resultaträkningar  okt-dec  jul-sep  apr-jun  jan-mar  okt-dec  jul-sep  apr-jun  jan-mar  okt-dec  jul-sep 

Hyresintäkter  69,0     63,9     59,0     53,5     45,6     44,9     41,1     37,0     34,3     30,4    
Drift- och 
underhållskostnader -7,8    -5,0    -6,5    -9,1    -5,7    -5,7    -7,1    -7,6    -8,9    -5,4    
Tomträttsavgäld -2,1    -1,7    -1,8    -1,6    -1,7    -1,6    -1,6    -1,6    -1,7    -1,6    
Fastighetsskatt -2,2    -1,7     0,1    -0,8    -1,2    -1,2    -0,7    -0,6    -0,6    -0,6    
Fastighetsadministration -1,0    -1,4    -1,2    -1,2    -1,5    -1,5    -1,3    -0,3    -0,5    -0,4    
Driftnetto  55,9     54,1     49,6     40,8     35,6     34,9     30,3     26,8     22,6     22,4    

Nedskrivning av goodwill  -     -     -     -     -     -     -     -     -    -35,7    
Bruttoresultat  55,9     54,1     49,6     40,8     35,6     34,9     30,3     26,8     22,6    -13,3    

Central administration -3,5    -3,9    -3,3    -2,9    -3,6    -2,0    -3,3    -2,7    -1,2    -2,9    
Finansiella intäkter  1,6     0,3     0,3     0,3     0,1     0,3     0,1     1,2     0,5     0,5    
Finansiella kostnader -27,9    -25,9    -21,8    -20,8    -18,4    -18,0    -17,6    -16,3    -12,1    -11,8    
Förvaltningsresultat  26,1     24,6     24,8     17,5     13,6     15,3     9,5     9,0     9,8    -27,5    

Realiserade värdeförändringar:
Fastigheter  5,0     1,0     -     -     -     -     -     -     -     -    
Orealiserade värdeförändringar:
Fastigheter  89,3     13,7     17,5     31,5     29,0     1,1     20,4     6,4     -     -    
Finansiella instrument  3,7    -15,8     8,3     10,9     14,6     8,9    -19,4    -4,3     -     -    
Resultat före skatt  124,1     23,5     50,6     59,8     57,3     25,3     10,5     11,1     9,8    -27,5    

Uppskjuten skatt -34,8    -6,4    -14,0    -16,7    -13,2    -3,6    -1,2    -1,5    -1,1     85,3    
Aktuell skatt -0,2    -0,2  -0,1  -0,1 -0,2     -     -     -     -     -    
Periodens resultat  89,1     16,9     36,5     43,1     43,7     21,6     9,3     9,6     8,7     57,8    

Balansräkningar 2006-12-31 2006-09-30 2006-06-30 2006-03-31 2005-12-31 2005-09-30 2005-06-30 2005-03-31 2004-12-31 2004-09-30

Förvaltningsfastigheter  3 263,7     2 685,0     2 441,2     2 071,8     1 992,1     1 621,3     1 442,5     1 347,5     1 337,6     1 049,4    
Uppskjuten skattefordran  -     -     -     -     14,2     40,0     47,2     47,2     37,0     41,6    
Övriga tillgångar  45,2     54,1     40,0     60,5     23,8     20,3     6,8     31,4     24,3     19,9    
Kassa och bank  233,3     196,4     102,3     148,1     49,9     76,9     90,8     66,7     51,5     88,1    
Summa tillgångar  3 542,2     2 935,5     2 583,5     2 280,4     2 080,0     1 758,5     1 587,2     1 492,8     1 450,4     1 199,0    

Eget kapital  832,0     641,3     624,4     566,9     356,1     322,2     300,1     257,0     253,1     253,7    
Räntebärande skulder  2 492,6     2 137,3     1 843,7     1 609,6     1 600,7     1 325,4     1 183,5     1 117,2     1 094,5     854,3    
Uppskjuten skatteskuld  57,1     23,3     16,7     2,6     -     -     -     -     -     -    
Övriga skulder  160,5     133,6     98,7     101,3     123,2     110,9     103,7     118,7     102,8     91,0    
Summa eget kapital 
och skulder  3 542,2     2 935,5     2 583,5     2 280,4     2 080,0     1 758,5     1 587,2     1 492,8     1 450,4     1 199,0    

EKONOMISK ÖVERSIKT
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Fastighetsrelaterade nyckeltal 2006 2005 2004
Direktavkastning 8,1% 8,4% 8,5%
Areamässig uthyrningsgrad 95% 96% 94%
Ekonomisk uthyrningsgrad 93% 95% 93%
Hyresduration, år 7,4 6,5 4,5
Uthyrningsbar area 558 959 405 243 258 351
Antal fastigheter 57 40 30

Finansiella nyckeltal
Avkastning på totalt kapital 7% 7% 1%
Avkastning på eget kapital 31% 27% 18%
Belåningsgrad 70% 77% 75%
Genomsnittlig ränta 5,2% 5,1% 5,5%
Genomsnittlig räntebindningstid inklusive derivat, år 5,9 5,0 4,1
Soliditet 23% 17% 17%
Räntetäckningsgrad, gånger 2,0 1,7 1,5

Data per stamaktie
Börskurs vid periodens utgång, kr 76,75 57,75 27,20
Eget kapital per aktie, kr 38,68 30,01 23,29
Eget kapital per aktie efter utspädning, kr 36,20 29,88 23,18
Resultat per aktie, kr 13,62 7,39 7,70
Resultat per aktie efter utspädning, kr 12,94 7,35 7,65
Kassafl öde per aktie, kr 5,67 4,14 1,54
Kassafl öde per aktie efter utspädning, kr 5,39 4,13 1,53
Antal aktier vid periodens utgång 11 916 822 11 866 822 10 866 822
Antal aktier vid periodens utgång efter utspädning 12 732 783 11 916 822 10 916 822
Genomsnittligt antal aktier 11 914 739 11 366 822 8 180 544
Genomsnittligt antal aktier efter utspädning 12 549 354 11 416 822 8 230 544

Data per preferensaktie
Börskurs vid periodens utgång, kr 27,60  -  - 
Eget kapital per aktie, kr 32,00  -  - 
Eget kapital per aktie efter utspädning, kr 32,00  -  - 
Resultat per aktie, kr 2,00  -  - 
Resultat per aktie efter utspädning, kr 2,00  -  - 
Kassafl öde per aktie, kr 2,00  -  - 
Kassafl öde per aktie efter utspädning, kr 2,00  -  - 
Antal aktier vid periodens utgång 11 595 841  -  - 
Antal aktier vid periodens utgång efter utspädning 11 595 841  -  - 
Genomsnittligt antal aktier 6 837 854  -  - 
Genomsnittligt antal aktier efter utspädning 6 837 854  -  - 

Flerårsöversikt
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VÄSENTLIGA HÄNDELSER 
EFTER ÅRETS UTGÅNG

Sagax har avtalat om att sälja 17 000 kvadratmeter obebyggd 
mark vilken kommer att avstyckas från Sagax fastighet 
Gjutmästaren 8 i Ulvsunda industriområde, Stockholms stad. 
Marken säljs för 33,5 miljoner kronor och medför ingen 
rea liserad värdeförändring. 

Sagax har förvärvat 25 fastigheter från Närkes Elektriska AB 
(NEA), omfattandes sammanlagt 53 000 kvadrat meter uthyr-
ningsbar area, för 348 miljoner kronor.

Sagax har förvärvat 50 % av fastigheterna Ängen 6, 11 och 
15 i Segeltorp, Huddinge kommun, med 15 000 kvadratmeter 
uthyrningsbar area. Övriga 50 % ägs av Delicatokoncernen.

Sagax har träffat en avsiktsförklaring om förvärv av sex 
fastigheter i Finland från Konecranes för cirka 300 miljoner 
kronor. Fastigheterna omfattar 74 000 kvadratmeter. 

Sagax har avtalat om att förvärva bilhandelsfastigheterna 
Veddesta 1:13 och Murmästare-Ämbetet 3 för 120 miljoner 
kronor.
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Rankan 1 och Romben 3



KONCERNENS RESULTATRÄKNING

Belopp i miljoner kronor 2006 2005

Hyresintäkter Not 2 245,4 168,5
Driftskostnader Not 4 -23,0 -21,3
Underhållskostnader Not 4 -5,4 -4,7
Tomträttsavgäld Not 4,9 -7,2 -6,5
Fastighetsskatt Not 4 -4,6 -3,8
Fastighetsadministration Not 4 -4,8 -4,8
Driftnetto 200,4 127,4

Central administration Not 5, 6, 20 -13,6 -11,7
Finansiella intäkter Not 7 2,5 0,8
Finansiella kostnader Not 8 -96,4 -69,5
Förvaltningsresultat 92,9 47,0

Realiserade värdeförändringar på fastigheter 5,9 -
Orealiserade värdeförändringar på fastigheter Not 10 152,1 56,9
Orealiserade värdeförändringar på fi nansiella instrument Not 16 7,1 -0,2
Resultat före skatt 258,0 103,7

Uppskjuten skatt Not 11 -71,9 -19,7
Aktuell skatt Not 11 -0,6 -0,1
Årets resultat Not 3 185,5 83,9

Resultat per stamaktie, kr Not 25 13,62 7,39
Resultat per stamaktie efter utspädning, kr Not 25 12,94 7,35
Genomsnittligt antal stamaktier 11 914 739 11 366 822
Genomsnittligt antal stamaktier efter utspädning 12 549 354 11 416 822
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KONCERNENS BALANSRÄKNING

Belopp i miljoner kronor Not 3 31 december 2006 31 december 2005

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Förvaltningsfastigheter Not 10 3 263,7 1 992,1
Materiella anläggningstillgångar Not 20 0,7 0,7
Finansiella anläggningstillgångar Not 12 3,3 3,7
Uppskjuten skattefordran Not 11 - 14,2
Summa anläggningstillgångar 3 267,7 2 010,7

Omsättningstillgångar
Hyresfordringar 5,3 1,6
Övriga fordringar 10,3 4,5
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Not 13 25,6 13,3
Kassa och bank Not 27 233,3 49,9
Summa omsättningstillgångar 274,5 69,3
SUMMA TILLGÅNGAR 3 542,2 2 080,0

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital  Not 25
Aktiekapital 117,6 59,3
Övrigt tillskjutet kapital 359,7 124,2
Reserver 132,4 -0,1
Balanserad vinst inklusive årets resultat 222,3 172,7
Summa eget kapital 832,0 356,1

Skulder
Långfristiga skulder
Räntebärande skulder Not 15 2 396,3 1 533,2
Uppskjuten skatteskuld Not 11 57,1 -
Övriga långfristiga skulder 6,8 3,0
Summa långfristiga skulder 2 460,2 1 536,2

Kortfristiga skulder
Avsättningar Not 14 7,1 8,0
Finansiella derivats orealiserade värdeförändringar Not 16 14,0 21,1
Räntebärande skulder Not 15 96,3 67,5
Leverantörsskulder 22,7 11,3
Övriga skulder Not 17 14,8 3,2
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Not 18 95,1 76,6
Summa kortfristiga skulder 250,0 187,7
Summa skulder 2 710,2 1 723,9
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 3 542,2 2 080,0

Ställda säkerheter Not 26 2 032,0 1 551,2
Ansvarsförbindelser Inga Inga
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MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING

Belopp i miljoner kronor 2006 2005

Nettoomsättning Not 24 6,6 4,7
Administrationskostnader Not 5, 6, 20 -12,9 -9,7
Resultat före fi nansiella intäkter och 
kostnader

-6,3 -5,0

Resultat från andelar i koncernföretag Not 19 12,9 4,8
Finansiella intäkter Not 7 7,0 0,8
Finansiella kostnader Not 8 -0,7 -
Resultat före skatt 12,9 0,6

Skatt på årets resultat Not 11 - 87,7
Årets resultat 12,9 88,3
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MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING

Belopp i miljoner kronor 31 december 2006 31 december 2005

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier Not 20 0,7 0,7
Finansiella anläggningstillgångar  
Andelar i koncernföretag Not 21 179,3 146,6
Uppskjuten skattefordran Not 11 76,9 85,0
Summa anläggningstillgångar 256,9 232,3

Omsättningstillgångar
Fordringar på koncernföretag Not 22 515,6 85,0
Skattefordran - 0,2
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Not 13 0,6 1,1
Övriga fordringar 0,7 1,0
Kassa och bank Not 27 120,7 3,7
Summa omsättningstillgångar 637,6 91,0
SUMMA TILLGÅNGAR 894,5 323,3

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital  
Bundet eget kapital
Aktiekapital 117,6 59,3
Reservfond 121,0 124,0
Konsolideringsfond 132,5 -
Fritt eget kapital
Överkursfond 238,6 -
Balanserad vinst 21,0 47,6
Årets resultat 12,9 88,3
Summa eget kapital 643,6 319,2

Kortfristiga skulder
Skulder till koncernföretag Not 23 245,3 1,4
Leverantörsskulder 0,9 2,2
Övriga skulder Not 17 0,1 0,1
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Not 18 4,6 0,4
Summa kortfristiga skulder 250,9 4,1
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 894,5 323,3

Ställda säkerheter Not 26 8,2 0,3
Ansvarsförbindelser Inga Inga
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FÖRÄNDRINGAR AV EGET KAPITAL

Koncernen
Belopp i miljoner kronor Aktiekapital

Övrigt 
tillskjutet 

kapital Reserver

Intjänade
vinstmedel

inkl. årets
resultat

Totalt  
eget kapital

Eget kapital 1 januari 2005 54,3 95,6 -0,1 88,8 238,6
Nyemitterade stamaktier 5,0 29,5 - - 34,5
Transaktionskostnader - -0,9 - - -0,9
Årets resultat 2005 - - - 83,9 83,9
Eget kapital 31 december 2005 59,3 124,2 -0,1 172,7 356,1

Nyemitterade stamaktier 0,3 0,9 - - 1,2
Nyemitterade preferensaktier 55,0 245,8 - - 300,8
Fondemitterade preferensaktier 3,0 -3,0 - - -
Transaktionskostnader - -8,2 - - -8,2
Utdelning maj 2006 - - - -3,4 -3,4
Årets resultat 2006 - - - 185,5 185,5
Eget kapital 31 december 2006 117,6 359,7 -0,1 354,8 832,0

 

Moderbolaget
Belopp i miljoner kronor Aktiekapital Reservfond

Konsoli-
derings-

fond
Fritt 

eget kapital
Totalt

eget kapital

Eget kapital 1 januari 2005 54,3 95,5 - 40,7 190,5
Nyemitterade stamaktier 5,0 29,5 - - 34,5
Transaktionskostnader - -0,9 - - -0,9
Koncernbidrag inklusive skatt - - - 9,6 9,6
Skatt på koncernbidrag - - - -2,7 -2,7
Årets resultat 2005 - - - 88,3 88,3
Eget kapital 31 december 2005 59,3 124,0 - 135,9 319,2

Nyemitterade stamaktier 0,3 - - 0,9 1,2
Nyemitterade preferensaktier 55,0 - - 245,8 300,8
Fondemitterade preferensaktier 3,0 -3,0 - - -
Transaktionskostnader - - - -8,2 -8,2
Utdelning maj 2006 - - - -3,4 -3,4
Koncernbidrag inklusive skatt - - - 29,2 29,2
Skatt på koncernbidrag - - - -8,1 -8,1
Vinstdisposition - - 132,5 -132,5 -
Årets resultat 2006 - - - 12,9 12,9
Eget kapital 31 december 2006 117,6 121,0 132,5 272,5 643,6



KASSAFLÖDESANALYS
Koncernen Moderbolaget

Not 27 2006 2005 2006 2005

Resultat före skatt 258,0 103,8 12,9 0,6

Orealiserade värdeförändringar på fi nansiella instrument -7,1 0,2 - -
Orealiserade värdeförändringar på fastigheter -152,1 -56,9 - -
Avskrivningar på inventarier 0,2 0,1 0,2 0,1
Resultatandelar i koncernens kommanditbolag - - -8,4 -5,4
Nedskrivning av andel i dotterföretag - - 13,5 0,6
Betald skatt -0,6 -0,1 - -
Övriga poster ej ingående i kassafl ödet -7,6 - - -
Kassafl öde från den löpande verksamheten

90,8 47,1 18,2 -4,1före förändring av rörelsekapital

Kassafl öde från förändring av kortfristiga fordringar -3,2 9,0 -429,6 -40,6
Kassafl öde från förändring av kortfristiga skulder 47,6 2,1 246,8 1,0
Kassafl öde från den löpande verksamheten 135,2 58,2 -164,6 -43,7

Förvärv av fastigheter -1 096,5 -586,5 - -
Försäljning av fastigheter 62,5 - - -
Nybyggnation av fastigheter -72,0 - - -
Investeringar i befi ntliga fastigheter -26,9 -11,0 - -
Förvärv av anktier/andelar i dotterföretag - - -24,3 -14,1
Förändring av övriga anläggningstillgångar -4,9 -0,6 -5,4 -0,6
Kassafl öde från investeringsverksamheten -1 137,8 -598,1 -29,7 -14,7

Koncernbidrag - - 21,0 9,6
Nyemission av stamaktier 1,1 33,6 1,1 33,6
Nyemission av preferensaktier 292,6 - 292,6 -
Utdelning till preferensaktieägare -3,4 - -3,4 -
Förändring av räntebärande skulder 891,9 504,7 - -
Förändring av övriga långfristiga skulder 3,8 - - -
Kassafl öde från fi nansieringsverksamheten 1 186,0 538,3 311,3 43,2

Periodens kassafl öde 183,4 -1,6 117,0 -15,2

Likvida medel vid periodens ingång 49,9 51,5 3,7 18,9
Likvida medel vid periodens utgång 233,3 49,9 120,7 3,7
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REDOVISNINGSPRINCIPER OCH NOTER

Not 1  Redovisningsprinciper

Allmän information om företaget
Årsredovisning och koncernredovisning för AB Sagax (publ) avseende verksamhetsåret 2006 har godkänts för 
publicering enligt styrelsebeslut den 2 april 2007. Bokslutskommuniké presenterades den 22 februari 2007. 
Moderbolaget är ett svenskt publikt aktiebolag med säte i Stockholm, Sverige. Koncernens verksamhet beskrivs i 
förvaltnings berättelsen. Årsredovisning och koncernredovisning föreslås fastställas på årsstämman den 2 maj 2007.

Grunder för redovisningen

Koncernen
Koncernens räkenskaper har från och med räkenskapsåret 2005 upprättats enligt de av EU godkända International 
Financial Reporting Standards (IFRS) samt tolkningarna av International Financial Reporting Interpretations 
Committee (IFRIC). Vidare har koncernredovisningen upprättats i enlighet med svensk lag genom tillämpning av 
Redovisningsrådets rekommendation RR 30:05 Kompletterande redovisningsregler för koncerner. 

Koncernens funktionella valuta är väsentligen svenska kronor som även utgör rapporteringsvaluta för koncernen 
och moderbolaget. Tillgångar och skulder är redovisade till anskaffningsvärden, förutom förvaltningsfastigheter och 
vissa finansiella instrument vilka värderas till verkligt värde.

Dotterföretag är företag i vilka moderbolaget har ett bestämmande inflytande över den driftsmässiga eller finansiella 
styrningen. AB Sagax har mer än 50 % av röstetalet i samtliga dotterbolag. Koncernredovisningen redovisas enligt 
förvärvsmetoden vilken innebär att ett förvärv av dotterföretag betraktas som en transaktion där moderföretaget 
indirekt förvärvar dotterföretagets tillgångar och övertar dess skulder. Från och med förvärvstidpunkten inkluderas 
i koncernredovisningen det förvärvade företagets intäkter och kostnader, identifierbara tillgångar och skulder. 
Koncerninterna transaktioner, fordringar och skulder mellan bolagen i koncernen elimineras i sin helhet. 

Moderbolaget
Moderbolaget har upprättat sin årsredovisning enligt årsredovisningslagen och Redovisningsrådets rekommendation 
RR 32:05 Redovisning för juridiska personer. RR 32:05 innebär att moderbolaget i årsredovisningen för den juridiska 
personen skall tillämpa samtliga av EU godkända IFRS och uttalanden så långt detta är möjligt inom ramen för 
årsredovisningslagen och med hänsyn till sambandet mellan redovisning och beskattning. 

När koncernbidrag har lämnats i skatteutjämningssyfte, redovisas koncernbidragen som en minskning respektive 
ökning av fritt eget kapital med beaktande av skatt i enlighet med URA 7. 

Allmänt
Alla belopp är i miljoner kronor (Mkr) om inget annat anges, och avser räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2006. 
Siffror inom parantes avser föregående år. 

Kritiska bedömningar
IFRS och god redovisningssed kräver att Sagax gör bedömningar och antaganden som påverkar koncernens redovisade 
tillgångar, skulder, intäkter och kostnader samt övrig information. Dessa bedömningar baseras på historiska erfarenheter 
samt andra faktorer som bedöms vara rimliga under rådande omständigheter. Faktiskt utfall kan skilja sig från dessa 
bedömningar om andra antaganden görs eller andra förutsättningar föreligger.

Inom området värdering av förvaltningsfastigheter kan bedömningarna ge en betydande påverkan på koncernens 
resultat och finansiella ställning. Värderingen kräver en bedömning av det framtida kassaflödet samt fastställande av 
avkastningskrav. Värderingarna utförs därför av en oberoende värderingsman. De värderingar och bedömningar som 
gjorts beskrivs särskilt nedan under avsnittet Förvaltningsfastigheter samt i not 5.
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Även externa värderingar av finansiella instrument som derivat erhålls kvartalsvis och ligger till grund för de 
orealiserade värdeförändringar vilka i enlighet med IFRS påverkar koncernens resultat och finansiella ställning. En 
väsentlig bedömningsfråga har även varit hur uppskjuten skatt skall behandlas i koncernredovisningen, se avsnittet 
om skatter i denna not.

Ändrade redovisningsregler
Från och med 2006 tillämpar Sagax i respektive bolag huvudregeln i International Accounting Standards (IAS) 23 
Lånekostnader vilket innebär omedelbar kostnadsredovisning av finansiella kostnader i samband med lån samtidigt 
som bolaget tillämpar alternativregeln om aktivering i koncernredovisningen.

Inga rekommendationer och tolkningar har tillämpats i förtid.

Klassificering
Anläggningstillgångar, långfristiga skulder och avsättningar består enbart av belopp som förväntas återvinnas eller 
betalas efter mer än tolv månader räknat från balansdagen. Omsättningstillgångar och kortfristiga skulder består 
enbart av belopp som förväntas återvinnas eller betalas inom tolv månader från balansdagen.

Rapportering för segment
Företagets interna rapporteringssystem är främst baserat på den geografiska uppdelningen av marknaden vilken 
speglar bedömda marknadsrisker. Det primära segmentet är därför geografiskt. Något naturligt sekundärt segment 
finns inte för bolagets verksamhet.

Intäkter
Intäkterna utgörs huvudsakligen av hyror för tillhandahållande av lokaler. Hyresintäkter periodiseras linjärt i enlig-
het med IAS 17 Hyresintäkter som ur ett redovisningsperspektiv anses vara operationella leasingavtal resultatförs 
i den period de avser. I de fall hyresavtal medför reducerad hyra under del av hyrestiden som motsvaras av en vid 
annan tidpunkt högre hyra, periodiseras denna under- respektive överhyra över kontraktets löptid. 

Förskottshyror redovisas som förutbetalda hyresintäkter i balansräkningen. Hyresintäkter från förvärvade fastigheter 
bokförs från och med tillträdesdagen.

Ränteintäkter redovisas i takt med att de intjänas (beräkningen sker på basis av underliggande tillgångs avkastning 
enligt effektiv ränta).

Kostnader
Kostnader, inklusive lånekostnader, belastar resultatet i den period till vilken de hänför sig. Kostnader för central 
administration i koncernens resultaträkning avser kostnader vilka ej fördelats ut på fastighetsbolagen inom fastighets-
rörelsen. Häri ingår kostnader för bolagsadministration och kostnader för upprätthållande av anslutning till First 
North. Moderbolagets kostnader för koncernledning, data, revision och finansiell rapportering ingår i begreppet 
central administration.

Finansiella kostnader
Med finansiella kostnader avses ränta och andra kostnader som uppkommer då Sagax upptar krediter. Kostnaden för 
uttagande av pantbrev betraktas ej som finansiell kostnad utan aktiveras. Finansiella kostnader belastar resultatet för 
den period till vilken de hänför sig.

Till finansiella kostnader hänför sig även kostnader för räntederivatavtal. Betalningsströmmar enligt dessa avtal 
resultatförs för den period de avser. Orealiserade värdeförändringar redovisas under egen rubrik i resultaträkningen 
och påverkar ej redovisade finansiella intäkter eller kostnader.

Räntekostnader för byggnadskreditiv under produktionstiden för större ny-, till- eller ombyggnationer aktiveras och 
påverkar ej finansiella kostnader.
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Ersättningar till anställda
Ersättning till anställda såsom löner och sociala kostnader, betald semester och betald sjukfrånvaro med mera redovisas 
i takt med att de anställda har utfört tjänster i utbyte mot ersättningen. Rörliga ersättningsdelar redovisas i takt med 
att anställda utfört tjänster. Sagax har inga åtaganden för pensioner.

Utdelningar, koncernbidrag samt aktieägartillskott

Moderbolag
Erhållen och anteciperad utdelning redovisas i moderbolaget som en finansiell intäkt medan lämnad utdelning redovisas 
som en minskning av fritt eget kapital efter att bolagsstämman fattat beslut. Lämnade och erhållna koncernbidrag 
samt eventuell skatteeffekt redovisas i enlighet med uttalande från Redovisningsrådets akutgrupp URA 7 direkt i 
balansräkningen som en minskning respektive ökning av fritt eget kapital. 

Förvaltningsfastigheter
Sagax fastigheter innehas i syfte att generera hyresintäkter och rubriceras som förvaltningsfastigheter. Sagax har valt 
att redovisa sina fastigheter till verkligt värde och låtit oberoende värderingsinstitut värdera samtliga av koncernens 
fastigheter. Värderingar under år 2006 har utförts av DTZ Sweden, DTZ Finland och CB Richard Ellis. 

Värderingarna har genomförts i enlighet med riktlinjerna i Svensk Fastighetsindex (SFI) värderingshandledning. 
Varje värderingsobjekt har värderats separat av fastighetsvärderare som auktoriserats av Samfundet för Fastighets-
ekonomi. Som huvudmetod vid värdebedömningarna används kassaflödeskalkyler i vilka driftnetton, investeringar 
och restvärden nuvärdesberäknas. Kalkylperioden uppgår som regel till tio år. Huvuddelen av fastighetsbeståndet 
har i samband med tidigare värderingar besiktigats. Samtliga fastigheter har besiktigats under den senaste treårs-
perioden. Besiktningarna omfattar allmänna utrymmen samt ett urval av lokaler, där särskild vikt lagts vid större 
hyresgäster samt vakanta lokaler. Syftet med besiktningen är att bedöma fastighetens allmänna standard och skick, 
underhållsbehov, marknadsposition och lokalernas attraktivitet, som underlag för bedömning av marknadshyra, 
uthyrningsmöjligheter och långsiktig vakansgrad.

Kassaflödeskalkylerna baseras på ett inflationsantagande om 2 (1) % per år under kalkylperioden. Som grund för 
beräknade framtida driftnetton ligger analys av gällande hyresavtal samt analys av den aktuella hyresmarknaden. 
De kommersiella hyresavtalen har individuellt beaktats i kalkylen. Normalt har de gällande hyresavtalen antagits 
gälla fram till hyresavtalens slut. För de fall hyresvillkoren har bedömts som marknadsmässiga har de sedan antagits 
möjliga att förlänga på oförändrade villkor alternativt varit möjliga att nyuthyra på liknande villkor. I de fall den 
utgående hyran bedömts avvika från gällande marknadshyra har denna reglerats till marknadsmässig nivå. Kassa-
flödesanalysen medger möjligheten att beakta marknadsläge, hyresnivå, framtida utveckling av marknadshyra och 
långsiktig vakansgrad. Drift- och underhållskostnaderna har dels baserats på en analys av de historiska kostnaderna 
för respektive fastighet och dels på erfarenheter och statistik avseende likartade fastigheter, bland annat från statistik 
redovisad av SFI. Kalkylränta och direktavkastningskrav 6,50-12,50 (7,25-10,00) % för restvärdebedömning baseras på 
analyser av genomförda transaktioner samt på individuella bedömningar avseende risknivå och respektive fastighets 
marknadsposition. Kalkylräntan utgör ett nominellt avkastningskrav på totalt kapital. Utgångspunkten för kalkyl-
räntan är den nominella räntan på statsobligationer med fem års löptid med dels ett generellt tillägg för fastigheter 
och dels ett fastighetsspecifikt tillägg. Det valda direktavkastningskravet för restvärdebedömningen har hämtats 
från marknadsinformation från den aktuella delmarknaden, och har anpassats med hänsyn till fastighetens fas i den 
ekonomiska livscykeln vid kalkylperiodens slut. Det genomsnittliga direktavkastningskravet på restvärdet uppgick 
till 8,23 % vid årets slut.

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar utgörs av maskiner, inventarier och konst vilka har upptagits till anskaffningsvärde 
med avdrag för ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuellt gjorda nedskrivningar. 

Avskrivningar
Materiella anläggningstillgångar redovisas i dotterbolagen till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade 
avskrivningar. I koncernredovisningen sker i enlighet med IFRS inga avskrivningar av fastigheternas värden. 
Avskrivningar vilka skett i dotterbolagen återläggs därför i koncernredovisningen.

Avskrivningar på maskiner och inventarier sker med 20 % per år.
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Fordringar
Fordringar upptas till det lägsta av nominellt värde och det belopp varmed de beräknas inflyta. Kortfristiga fordringar 
förfaller till betalning inom ett år från balansdagen.

Fordringar och skulder i utländsk valuta
Transaktioner i utländsk valuta omräknas med genomsnittlig valutakurs för verksamhetsåret. Monetära tillgångar 
och skulder i utländsk valuta omräknas till balansdagens kurs, varvid kursdifferenser resultatförs. Kursdifferenser 
avseende rörelsefordringar och skulder redovisas i rörelseresultatet och kursdifferenser i finansiella tillgångar och 
skulder redovisas i finansnettot.

Finansiella skulder
Långfristiga skulder är skulder som förfaller till betalning senare än ett år. Kortfristiga skulder är skulder som förfaller 
till betalning inom ett år. Upplupna räntor redovisas under upplupna kostnader. Orealiserade värdeförändringar på 
derivat redovisas som kortfristiga skulder.

Skatter inklusive uppskjuten skatt
Inkomstskatt avser aktuell och uppskjuten skatt. Inkomstskatten belastar resultaträkningen förutom i de fall den är 
hänförlig till transaktioner, såsom koncernbidrag, vilka redovisats direkt mot eget kapital. Även eventuell skatteeffekt 
redovisas då direkt mot eget kapital. Vid redovisning av uppskjuten skatt tillämpas balansräkningsmetoden. Enligt 
denna metod redovisas uppskjutna skatteskulder och fordringar för alla skillnader mellan en tillgångs eller skulds 
bokförda värde och dess skattemässiga värde, så kallade temporära skillnader. Detta innebär att det finns en skatte-
skuld eller skattefordran som aktualiseras den dag tillgången eller skulden realiseras. I Sagax föreligger temporära 
skillnader avseende fastigheter och derivat. Uppskjuten skattefordran hänförligt till underskottsavdrag redovisas 
eftersom det är sannolikt att framtida skattemässiga överskott kommer att finnas tillgängliga vilka kan nyttjas mot 
underskottsavdrag.

Uppskjutna skattefordringar och skatteskulder beräknas med hjälp av de skattesatser som förväntas gälla för den 
period då fordringarna avräknas eller skulderna regleras, baserat på den skattelagstiftning som föreligger på balans-
dagen.

Redovisning av uppskjuten skatt följer IAS 12. Sagax redovisar enligt följande:

Om förvärvet är ett verksamhetsförvärv (Business Combination) så redovisas full uppskjuten skatt, 28 %, på skillnaden 
mellan bedömt fastighetsvärde och skattemässigt restvärde. 

Om förvärvet är att betrakta som ett tillgångsförvärv (Asset Deal), så redovisas uppskjuten skatt enligt vad köparen 
faktiskt betalar. Därmed beaktas vid förvärvet faktiskt använd skattesats, varvid redovisningen dock ej sker som 
skatteskuld utan som avdrag från fastighetstillgångsposten.

Leasing
Leasingavtal där i allt väsentligt alla risker och fördelar som förknippas med ägandet faller på uthyraren klassificeras 
som operationella leasingavtal. 

Hyreskontrakt hänförliga till Sagax förvaltningsfastigheter är att betrakta som operationella leasingavtal. Redovisning 
av dessa framgår av principen för intäkter samt not 2. 

Med utgångspunkt från att den ekonomiska risken kvarstår hos uthyraren har även tomträttsavtal redovisats som 
operationell leasing.

Sagax har ingått ett antal mindre leasingavtal avseende kontorsmaskiner. Det sammanlagda beloppet av dessa är inte 
väsentligt. Leasingavgifterna redovisas som kostnad i resultaträkningen enligt debitering. 
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Derivatinstrument och säkringsredovisning
Sagax använder räntederivatavtal i syfte att reducera ränteriskerna och uppnå önskad räntebindningstid. Upplåning 
till rörlig ränta byts till fast räntesats genom ränteswapkontrakt och räntetak i syfte att begränsa förändringar i fram-
tida kassaflöden avseende räntebetalningar. Samtliga derivat värderas i enlighet med IAS 39 till verkligt värde på 
balansdagen. I balansräkningen redovisas derivaten till verkligt värde och värdeförändringar redovisas mot resultat-
räkningen. Koncernen tillämpar inte säkringsredovisning utan har valt att redovisa värdeförändringarna direkt mot 
resultaträkningen. 

Not 2  Hyresintäkter

Koncernens hyresintäkter år 2006 uppgick till 245,4 (168,5) miljoner kronor. Hyresintäkternas ökning är främst en 
effekt av ett större fastighetsbestånd. Hyresintäkterna utgörs av hyresvärdet med avdrag för värdet av under året 
vakanta lokaler. Med hyresvärde avses erhållna hyresintäkter med tillägg för bedömd marknadshyra för vakanta 
areor. I hyresintäkter ingår tillägg som vidaredebiterats till hyresgäster såsom värme, elektricitet, fastighetsskatt och 
indextillägg.

Förfalloår för Sagax hyreskontrakt framgår av tabellen nedan där kontrakterad årshyra avser årsvärde för befintliga 
hyreskontrakt. 47 % av kontrakterad årshyra förfaller till omförhandling efter år 2012.

Den genomsnittliga återstående löptiden för hyresavtalen uppgick till 7,4 (6,5) år. Den ekonomiska uthyrningsgraden 
uppgick vid årets utgång till 93 (95) %. Det totala hyresvärdet för outhyrda lokaler uppgick vid årets slut till 23 miljo-
ner kronor. Vakansgraden har ökat med 2 procentenheter som en följd av förvärv av Induktorn 24.

Nyuthyrning under året uppgick till 13 (14) miljoner kronor. Omförhandlingar och förlängningar uppgick till 42 (30) 
miljoner kronor. Avflyttningar och konkurser uppgick till 13 (12) miljoner kronor.

Sagax strategi är att eftersträva låg operativ risk genom bland annat långa hyresavtalstider. Tabellen nedan visar 
avtalade framtida hyresintäkter avseende befintliga hyreskontrakt.

Förfalloår
Antal   

kontrakt
Kontrakterad
årshyra, Mkr

Kontrakterad
årshyra, andel

2007 35 14,0 5%
2008 41 29,5 10%
2009 36 25,0 8%
2010 32 28,1 9%
2011 16 43,6 15%
2012 10 19,3 6%
>2012 29 139,8 47%
Totalt 199 299,3 100%

Avtalade framtida hyresintäkter, Mkr 2006 2005
Avtalade hyresintäkter år 1 296,1 208,1
Avtalade hyresintäkter mellan år 2 och 5 755,6 473,7
Avtalade hyresintäkter senare än år 5 1 205,5 704
Summa 2 257,2 1 385,8
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Not 3  Redovisning av koncernens segment
Övriga Central 

Belopp i miljoner kronor Stockholm Göteborg fastigheter administration Summa koncern
Intäkter 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005
Hyresintäkter 153,1 120,0 14,6 11,2 77,7 37,3 - - 245,4 168,5
Fastighetskostnader -39,4 -37,2 -2,1 -1,7 -2,6 -2,2 -0,9 - -45,0 -41,1
Driftnetto 113,7 82,8 12,5 9,5 75,1 35,1 -0,9 - 200,4 127,4

Finansiella intäkter 0,2 - - - 0,3 - 2,0 0,8 2,5 0,8
Finansiella kostnader -52,7 -47,7 -6,3 -4,9 -37,4 -16,9 - - -96,4 -69,5
Centrala administrationskostnader - - - - - - -13,6 -11,7 -13,6 -11,7
Förvaltningsresultat 61,2 35,1 6,2 4,6 38,0 18,2 -12,5 -10,9 92,9 47,0

Orealiserade värdeförändringar 149,1 46,2 7,7 7,5 2,4 3,0 - - 159,2 56,7
Realiserade värdeförändringar 5,9 - - - - - - - 5,9 -
Akutell skatt -0,3 -0,1 - - -0,3 - - - -0,6 -0,1
Upskjuten skatt -39,9 -11,3 -4,7 -2,1 -27,3 -6,4 - 0,1 -71,9 -19,7
Årets resultat 176,0 69,9 9,2 10,0 12,8 14,8 -12,5 -10,8 185,5 83,9

Förvaltningsfastigheter* 1 860,6 1 159,8 194,3 102,0 1 208,8 730,3 - - 3 263,7 1 992,1
Kassa och bank 79,8 37,0 5,5 2,4 27,1 6,9 120,9 3,6 233,3 49,9
Ofördelade poster: 
Uppskjuten skattefordran - 14,2
Övriga tillgångar 45,2 23,8
Summa tillgångar 3 542,2 2 080,0

Fastighetskrediter 1 438,8 886,7 130,2 81,5 923,6 632,5 - - 2 492,6 1 600,7
Uppskjuten skatteskuld 32,9 - 1,7 - 22,5 - - - 57,1 -
Avsättningar 7,1 8,0 - - - - - - 7,1 8,0
Ofördelade poster: 
Övriga skulder 153,4 115,2
Summa skulder 2 710,2 1 723,9

Koncernens egna kapital 832,0 356,1
Summa skulder och eget kapital 3 542,2 2 080,0

Övriga upplysningar 
Investeringar i fastigheter 643,0 167,7 87,5 0,6 464,9 445,8 - - 1 195,4 614,1
 
Ej kassafl ödespåverkande poster 
Orealiserade värdeförändringar 149,1 46,2 7,7 7,5 2,4 3,0 - - 159,2 56,7
Uppskjuten skatt -39,9 -11,3 -4,7 -2,1 -27,3 -6,4 - 0,1 -71,9 -19,7
Summa ej 
kassafl ödespåverkande poster 109,2 34,9 3,0 5,4 -24,9 -3,4 - 0,1 87,3 37,0

* Förvärvad uppskjuten skatt har minskat fastighetsvärdet i tillhörande segment. 

Not 4  Fastighetskostnader

Fastighetskostnaderna uppgick år 2006 till 45,0 (41,1) miljoner kronor. I detta belopp ingår direkta fastighetskostna-
der, såsom kostnader för drift, underhåll, tomträttsavgäld och fastighetsskatt samt indirekta fastighetskostnader för 
fastighetsadministration. I flertalet av Sagax hyreskontrakt avtalas att hyresgästen står för fastighetskostnader. Sagax 
har även tecknat så kallade triple netavtal vilket innebär att hyresgästen själv är avtalspart och står för alla drift- och 
underhållskostnader. Samtliga hyresavtal som avser fastigheter belägna utanför Stockholm och Göteborg är triple 
netavtal.

Drift- och underhållskostnader
I drift- och underhållskostnader ingår kostnader för bland annat elektricitet, uppvärmning, vatten, fastighetsskötsel, 
försäkringar och underhåll. I de fall Sagax tecknar avtal för drift- och underhållskostnader vidaredebiteras i de flesta 
fall hyresgästen i form av tillägg till hyran. Driftskostnaderna uppgick under år 2006 till 23,0 (21,3) miljoner kronor. 
Början av året innebar högre driftskostnader i jämförbart bestånd än normalt. Jämförbara driftskostnader minskade i 
slutet av året som en följd av en varm och snöfattig höst/vinter. Underhållskostnaderna uppgick till 5,4 (4,7) miljoner 
kronor. Underhållskostnader, vars åtgärder leder till ekonomisk nytta i framtiden, aktiveras enligt IAS 16 Materiella 
anläggningstillgångar.
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Not 5  Anställda och personalkostnader
Koncernen Moderbolaget

2006 2005 2006 2005
Antal anställda
Medelantal anställda 8 6 8 6
varav män 5 4 5 4

Löner och ersättningar
Styrelse,  VD och övriga ledande befattningshavare 3,9 2,8 3,9 2,8
varav tantiem och bonus 0,4 0,2 0,4 0,2

Övriga anställda 1,9 1,4 1,9 1,4
Summa 5,8 4,2 5,8 4,2

Sociala kostnader
Styrelse,  VD och övriga ledande befattningshavare 0,9 1,5 0,9 1,5
varav pensionskostnader - - - -
Övriga anställda 0,6 0,4 0,6 0,4
varav pensionskostnader 0,1 0,1 0,1 0,1
Summa 1,5 1,9 1,5 1,9

Tomträttsavgäld
Tomträttsavgäld är den årliga avgäld Sagax betalar för upplåtelse av mark. Vid årets slut uppgick antalet fastigheter 
med tomträtt till 15. Tomträttsavgälder inklusive arrendeavgifter uppgick under år 2006 till 7,2 (6,5) miljoner kronor 
och avser i huvudsak Sagax tomträtter i Stockholms stad. För år 2007 uppgår gällande tomträtts- och arrendeavtal 
till 7,6 miljoner kronor.

Fastighetsskatt
Fastighetsskatten är en statlig skatt som betalas årsvis i procent av fastställda taxeringsvärden. För Sagax varierar 
fastighetsskatten mellan 0,5-1,0 % beroende på om fastigheten klassas som lager-/industrilokaler (0,5 %) eller 
kontors-/butikslokaler (1,0 %). Fastighetsskatten uppgick under år 2006 till 4,6 (3,8) miljoner kronor.

Fastighetsadministration
Med fastighetsadministration avses indirekta fastighetskostnader såsom uthyrningkostnader och förvaltningskostna-
der. Fastighetsadministrationen uppgick under år 2006 till 4,8 (4,8) miljoner kronor.

Under år 2006 hade moderbolaget 5 (5) styrelseledamöter varav 0 (0) kvinnor. Koncernen tillika moderbolaget har 
3 (3) ledande befattningshavare varav 0 (0) kvinnor.

Till styrelsen har arvoden om 0,6 (0,6) miljoner kronor utbetalts i enlighet med beslut på ordinarie bolagsstämma 2 maj 
2006. Därav har styrelsens ordförande erhållit 240 000 (240 000) kronor och övriga 3 (3) ledamöter 120 000 (120 000) 
kronor vardera. Någon ersättning till styrelsen utöver styrelsearvode har ej utgått. Till verkställande direktören har under 
året 2006 utbetalts 1 163 000 (1 040 000) kronor i lön inklusive förmåner om 5 000 (6 000) kronor och 255 000 (245 000) 
kronor i bonus. Ersättning och förmåner till verkställande direktören utgår enligt avtal med 1 260 000 kronor per år i fast 
ersättning samt med en rörlig ersättningsdel som maximalt kan uppgå till tre månadslöner. Den rörliga ersättningsdelen 
regleras i förhållande till indiviuellt satta mål. Verkställande direktören erhåller inga pensionsförmåner. Vid uppsägning 
från bolagets sida äger verkställande direktören rätt till tre månadslöner. 

Till övriga ledande befattningshavare, ekonomichef och fastighetschef, har under år 2006 utbetalts 1 353 000 (926 000) 
kronor i lön och 170 000 (0) kronor i bonus. Ersättning och förmåner utgår enligt avtal med totalt 1 494 000 kronor per år 
i fast ersättning för dessa befattningshavare samt med en rörlig ersättningsdel vilken tilldelas diskretionärt av verkställande 
direktör. Den rörliga ersättningsdelen uppgår maximalt till 125 000 respektive 150 000 kronor. Vid uppsägning från bolagets 
sida äger dessa befattningshavare rätt till tre månadslöner.

Samtliga utestående teckningsoptioner, vilka tidigare år tilldelats personal och ledning, utnyttjades under januari 2006. Upp-
löst reserv för sociala avgifter har påverkat årets resultat med -0,3 miljoner kronor. Sjukfrånvaron för året uppgick till 1,0 
(1,1) %, varav andelen långtidssjukskrivna var 0 (0) %. Sjukfrånvaro fördelat på åldersgrupper redovisas ej med hänvisning 
till undantagsregeln i lagstiftningen som säger att uppgiften inte ska lämnas om antalet anställda i gruppen är högst tio 
eller om uppgiften kan hänföras till enskild individ. Med grupp avses både kön och ålderskategori.
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Not 8  Finansiella kostnader
Koncernen Moderbolaget

2006 2005 2006 2005
Räntekostnader dotterbolag - - 0,6  -    
Räntekostnader  91,9 69,5 0,1  -    
Övriga fi nansiella kostnader 4,5 - -  -    
Summa 96,4 69,5 0,7  -    

Not 9  Operationell leasing - tomträtts avgälder
Koncernen

Avtalade framtida betalningar, Mkr 2006 2005
Förfaller till betalning inom 1 år 7,3 6,4
Förfaller till betalning mellan 2-5 år 17,7 15,1
Förfaller till betalning senare än 5 år 12,9 15,2
Summa 37,9 36,7

Operationella leasingavtal där Sagax är leasetagare. Samtliga avgäldsavtal uppgår till 10 år med jämn fördelning 
av förfallotidpunkterna. Betalning kostnadsförs linjärt över leasingperioden. Sagax har även ingått ett antal mindre 
leasingavtal avseende kontorsmaskiner. Summan av dessa är dock ej väsentlig.

Not 10  Förvaltningsfastigheter
Koncernen Moderbolaget

Specifi kation av årets förändring 2006 2005 2006 2005
Verkligt värde vid årets början 2 008,7 1 337,6  -     -    
Förvärvade fastigheter 1 096,5 603,1  -     -    
Investeringar i nybyggnation 72,0 3,3  -     -    
Investeringar i befi ntligt bestånd 26,9 7,7  -     -    
Bokfört värde sålda fastighter -56,0 -  -     -    
Orealiserade värdeförändringar 152,1 56,9  -     -    
Verkligt värde vid årets slut 3 300,3 2 008,6  -     -    

Förvärvad uppskjuten skatt -36,6 -16,5  -     -    
Redovisade fastighetsvärden 3 263,7 1 992,1  -     -    

Not 6  Ersättningar till revisorer
Koncernen Moderbolaget

2006 2005 2006 2005
Ernst & Young AB
Ersättning för revision  0,8     0,4     0,3     0,2    
Andra konsulttjänster från revisionsbyrån  0,2     0,1     0,2     -    
Summa  1,0     0,5     0,5     0,2    

Not 7  Finansiella intäkter
Koncernen Moderbolaget

2006 2005 2006 2005
Ränteintäkter dotterbolag - - 5,2 -
Ränteintäkter  2,5 0,4 1,8 0,4
Övriga fi nansiella intäkter - 0,4 - 0,4
Summa 2,5 0,8 7,0 0,8
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Koncernen Moderbolaget
Redovisad skattekostnad/skatteintäkt 2006 2005 2006 2005
Aktuell skattekostnad:
Skatteeffekt på koncernbidrag - - 8,1 2,7
Betald skatt -0,6 -0,1 - -
Summa -0,6 -0,1 8,1 2,7
Uppskjuten skattekostnad/skatteintäkt:
Uppskjuten skatt på obeskattade reserver -2,1 -1,9 - -
Uppskjuten skatt på underskottsavdrag -8,2 7,1 -8,1 85,0
Uppskjuten skatt avseende temporära skillnader på fi nansiella derivat -2,0 - - -
Uppskjuten skatt avseende temporära skillnader på fastigheter -59,6 -24,9 - -
Summa -71,9 -19,7 -8,1 85,0
Totalt redovisad skattekostnad/-intäkt -72,5 -19,8 - 87,7

 
Koncernen Moderbolaget

Avstämning av redovisad skatt 2006 2005 2006 2005
Resultat före skatt 258,0 103,8 12,9 0,6
Skatt enligt gällande skattesats, 28% -72,2 -29,1 -3,6 -0,2
Icke avdragsgilla kostnader -0,3 - -1,4 -
Ej skattepliktiga intäkter - - 5,0 2,7
Tidigare ej intäktsfört underskottsavdrag - 9,3 - 85,2
Redovisad skatt -72,5 -19,8 - 87,7

Koncernen Moderbolaget
Uppskjuten skattefordran 2006 2005 2006 2005
Derivat 3,9 5,9 - -
Underskottsavdrag 86,3 94,5 76,9 85,0
Summa 90,2 100,4 76,9 85,0

Uppskjuten skatteskuld
Temporära skillnader på fastigheter -178,2 -99,1 - -
Obeskattade reserver -5,7 -3,6 - -
Summa -183,9 -102,7 - -

Netto uppskjuten skattefordran/skatteskuld -93,7 -2,3 76,9 85,0
Nettoredovisning mot fastighetsvärden
av förvärvad uppskjuten skatt, se not 10 36,6 16,5 - -
Uppskjuten skattefordran/skatteskuld i balansräkningen -57,1 14,2 76,9 85,0

Principer  
Principer för värdering av förvaltningsfastigheter återfinns i not 1 Redovisningsprinciper.

Marknadsvärden
Det sammanlagda marknadsvärdet på Sagax fastigheter och tomträtter uppgår till 3 300,3 miljoner kronor. Koncernens 
fastighetsvärden har ökat med orealiserade värdeförändringar uppgående till 152,1 miljoner kronor. Valutakurs-
effekter svarar för 8,0 miljoner kronor i värdeminskning. Omräkning från Euro har skett till balansdagens kurs, 
1 Euro motsvarar 9,0521 kronor. I enlighet med IFRS har uppskjuten skatt om 36,6 miljoner kronor beaktats vid 
förvärv och reducerat fastighetsvärdena i balansräkningen, se beskrivning i not 1 Redovisningsprinciper. Redovisade 
fastighets värden uppgår därefter till 3 263,7 miljoner kronor. Samtliga fastigheter har värderats externt per den 31 
december 2006.

Not 11  Skatt 

I Sverige är inkomstskatten för aktiebolag 28 %. Inkomstskatten fördelas i resultaträkningen på två poster, aktuell 
skatt och uppskjuten skatt. Aktuell skatt beräknas på årets skattepliktiga resultat vilket kan vara lägre än det redovisade 
resultatet. Skillnaderna beror på bolagets möjligheter att:

1) utnyttja möjligheten till skattemässiga avskrivningar vilka är större än bolagets redovisningsmässiga avskrivningar
2) utnyttja direktavdrag för vissa investeringar i fastigheter, vilka aktiveras i bolagets redovisning
3) utnytta befintliga underskott

Koncernens skattemässiga underskottsavdrag uppgår till 308,0 (337,4) miljoner kronor med hänsyn taget till resultatet 
för år 2006. Möjligheten att utnyttja underskottsavdragen är begränsade till vissa belopp. Koncernbidragsspärr, vilken 
hindrar utnyttjande av underskott, uppgår vid taxeringsåret 2007 till 276,6 (303,7) miljoner kronor. Spärren gäller till 
taxeringsår 2010-2012. Moderbolaget underskott uppgår vid taxeringsåret 2007 till 276,6 (303,7) miljoner kronor.
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Not 12  Finansiella anläggningstillgångar
Koncernen Moderbolaget

2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31
Reversfordran 3,3 3,7 - -
Summa 3,3 3,7 - -

Not 13  Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Koncernen Moderbolaget

2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31
Förutbetalda tomträttsavgälder 1,7 1,6 - -
Förutbetalda fi nansiella kostnader 15,0 3,4 - -
Periodiserade hyresrabatter 1,8 - - -
Upplupna hyrestillägg 2,7 2,5 - -
Upplupna ränteintäkter 1,0 2,2 - -
Övriga interimsfordringar 3,4 3,6 0,6 1,1
Summa 25,6 13,3 0,6 1,1

Not 14  Avsättningar
Koncernen Moderbolaget

2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31
Avsättning för omstrukturering av fi nansiering 
och tilläggsköpeskillingar 7,1 8,0 - -
Summa 7,1 8,0 - -

Avsättningen avser reservering för förvärvskostnader samt räntevillkor som vid förvärvstidpunkt översteg det i kon-
cernen marknadsmässiga.

Not 15  Räntebärande skulder

Sagax finansiering och finansiella risk hanteras i enlighet med bolagets strategi om låg ränte- och refinansieringsrisk. 
Sagax strategi är att använda räntederivat för att reducera ränterisk. Sagax strategi är låg finansiell risk genom långa 
räntebindnings tider. Räntebindningstiden uppgick vid periodens utgång till 5,9 (5,0) år. Avtal om derivatinstrument 
uppgående till 300 miljoner kronor har tecknats under slutet av år 2006 vilka avser lån med rörlig ränta som skall tas 
ut under våren år 2007 i samband med förvärv. Justerat för dessa derivatinstrument uppgick räntebindningstiden till 
5,5 år. Den genomsnittliga kapitalbindningen uppgick till 5,1 (3,9) år vid periodens utgång.

Nedanstående tabell visar när i tiden Sagax räntebärande finansiering förfaller till betalning eller amortering.
Genomsnittlig 

Kapitalbindning, år Mkr ränta Andel
2007  208,1    5,1% 8%
2008  102,8    5,7% 4%
2009  162,4    5,4% 7%
2010  249,7    4,7% 10%
2011  254,7    5,7% 10%
>2012  1 514,9    5,1% 61%
Summa/snitt  2 492,6    5,2% 100%
Genomsnittlig kapitalbindning 5,1 år

I nedanstående tabell redovisas lånens räntebindningsstruktur. Ingångna avtal om ränteswappar har beaktats med 
avtalade räntenivåer och löptider. Räntetak om 290 miljoner kronor har beaktats med balansdagens räntenivå samt de 
slutdatum vilka avtalats om.

Genomsnittlig 
Räntebindning, år Mkr ränta Andel
2007  111,5    5,1% 4%
2008  312,0    5,3% 13%
2009  481,1    5,1% 19%
2010  8,1    5,1% 0%
2011  219,9    5,8% 9%
>2012  1 360,0    5,0% 55%
Summa/snitt  2 492,6    5,2% 100%
Genomsnittlig räntebindning 5,9 år
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Koncernen Moderbolaget
2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31

Orealiserad värdeförändring 14,0 21,1 - -
Summa 14,0 21,1 - -

Nedanstående tabell visar derivatens räntebindningsstruktur. Genomsnittlig ränta på derivaten är redovisade till de 
villkor som gällde på bokslutsdagen. Per 31 december 2006 uppgick marknadsvärdet i Sagax räntederivatportfölj till 
-14,0 (-21,1) miljoner kronor. I detta belopp ingår inflationskomponenter från realränteswappar med -6,8 miljoner 
kronor.

Not 17  Övriga skulder
Koncernen Moderbolaget

2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31
Mervärdeskatt 6,9 3,0 - -
Deposition 2,4 - - -
Övriga skulder 5,5 0,2 0,1 0,1
Summa 14,8 3,2 0,1 0,1

Not 18  Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Koncernen Moderbolaget

2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31
Upplupen fastighetsskatt 3,7 2,9 - -
Upplupna fi nansiella kostnader 40,1 24,4 - -
Förutbetalda hyresintäkter 38,3 43,6 - -
Övriga interimsskulder 13,0 5,7 4,6 0,4
Summa 95,1 76,6 4,6 0,4

Räntederivat Nominellt Marknads- Genomsnittlig 
Räntebindning, år belopp, Mkr värde, Mkr ränta
2007 - - -
2008 249,0 -0,5 4,3%
2009 374,8 -1,4 4,0%
2010 75,0 0,1 4,6%
2011 207,3 1,4 3,6%
>2012 1 414,5 -13,6 3,9%
Summa/snitt 2 320,6 -14,0 3,9%

Principer för värdering av finansiella derivat återfinns i not 1 Redovisningsprinciper. Effekten på resultat år 2005 
uppgick till -0,2 miljoner kronor. Derivaten består av ränteswappar, realränteswappar och räntetak, så kallade cappar.

Sagax har via två dotterbolag emitterat två obligationslån, varav ett VPC-registrerat, om totalt 48 miljoner kronor. 
Löptiden är till och med år 2010 med option för Sagax att förlänga ytterliggare två år. Räntan uppgår till 10 %. 
Sagax har möjlighet att lösa obligationslånen i förtid. Om denna möjlighet utnyttjas skall obligationsinnehavaren 
kompenseras med ränteskillnadsersättning.

Sagax har även avtalat om en kreditram för kompletterande förvärvsfinansiering. Kreditramen är en facilitet som 
Sagax har möjlighet att minska eller avsluta om så önskas. Vid periodens utgång uppgick outnyttjad kreditram till 
948 miljoner kronor. 

Not 16  Finansiella instrument

Sagax finansiella strategi bygger på låg ränterisk vilket uppnås genom räntederivat. Räntederivat skall enligt IFRS 
marknadsvärderas. Värdeförändringar i räntederivatportföljen uppkommer som en effekt av förändrade marknads-
räntor samt till följd av förändring av återstående löptid.
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Not 20  Materiella anläggningstillgångar
 Koncernen  Moderbolaget 

2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden vid årets början 0,9 0,3 0,9 0,3
Årets investeringar 0,2 0,6 0,2 0,6
Summa 1,1 0,9 1,1 0,9

Ackumulerade avskrivningar vid årets början -0,2 -0,1 -0,2 -0,1
Årets avskrivningar -0,2 -0,1 -0,2 -0,1
Summa -0,4 -0,2 -0,4 -0,2

Bokfört värde 0,7 0,7 0,7 0,7

Not 19  Resultat från andelar i koncern företag
2006 2005

Avyttring av dotterföretag 18,0 -
Sagax Jönköping KB, resultatandel 8,4 5,4
Sagax Alpha AB, nedskrivning av andel -7,2 -
Sagax Beta AB, nedskrivning av andel -6,3 -
Sagax SPLP AB, nedskrivning av andel - -0,6
Summa 12,9 4,8

Not 21  Andelar i koncernföretag

Direktägda dotterbolag framgår nedan. Övriga bolag framgår av respektive dotterbolags årsredovisningar. Samtliga 
nedan direktägda dotterföretag där andelen understiger 100 % ägs tillsammans med andra helägda koncernföretag.

Bokfört 
värde

2006-12-31

Bokfört 
värde

2005-12-31Direktägda dotterföretag Org. Nr Säte

Antal 
aktier/

andelar Andel
Cephyr AB 556646-0753 Stockholm 1 000 100% 0,1 0,1
Sagax Alpha AB 556527-1540 Stockholm 1 000 100% 1,1 1,1
Sagax Beta AB 556546-4558 Stockholm 1 000 100% 0,1 0,1
Sagax Helsingborg KB 969716-9374 Stockholm 1 50% - -
Sagax Huskvarna AB 556703-0555 Stockholm 1 000 100% 0,1 -
Sagax Invest AB 556640-8547 Stockholm 1 000 100% 0,1 0,1
Sagax Jönköping KB 969700-5099 Stockholm 1 0,01% 26,9 18,8
Sagax PLP Holding AB 556668-8643 Stockholm 1 000 100% 0,1 0,1
Sagax Sollentuna AB 556695-9614 Stockholm 1 000 89% 0,1 -
Sagax Stockholm Fyra AB 556715-1930 Stockholm 1 000 100% 0,1 -
Sagax Stockholm Tre AB 556715-1963 Stockholm 1 000 100% 0,1 -
Sagax Stockholm Två AB 556713-4837 Stockholm 1 000 100% 0,1 -
Sagax Vaggeryd AB 556705-1866 Stockholm 1 000 100% 23,8 -
Sagax Vetlanda AB 556687-2262 Stockholm 1 000 100% 0,1 0,1
Stockholm Realty Alpha KB 969667-5777 Stockholm 1 50% 85,5 85,4
Stockholm Realty Beta KB 969680-2256 Stockholm 1 50% 40,7 40,7
Storstockholms Industrifastigheter AB 556695-9572 Stockholm 1 000 89% 0,1 -
TRBZ Huskvarna AB 556652-6876 Stockholm 1 000 100% 0,1 0,1
Summa 179,3 146,6

Ackumulerade anskaffningsvärden vid årets början 146,6 127,6
Förvärv 24,3 14,2
Resultatandelar från kommanditbolag 8,4 5,4
Aktieägartillskott 13,5 -
Nedskrivning av andelar -13,5 -0,6
Summa 179,3 146,6
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Not 22  Fordringar på koncernföretag
2006-12-31 2005-12-31

Action House Sweden AB - 1,8
Cephyr AB 31,3 8,6
Fastighetsbolaget Futura KB 3,4 -
Fastighetsbolaget Reglaget AB 155,7 9,6
Fastighetsbolaget THV i Vetlanda AB 8,7 -
Fastighetsförvaltning Skultuna 3 KB 4,2 -
Förvaltnings AB Varubilen - 1,0
KB Upplagsvägen 1,5 -
Sagax Alpha AB 9,6 6,9
Sagax Beta AB 32,6 1,6
Sagax Helsingborg KB 35,3 -
Sagax Huskvarna AB 0,2 -
Sagax Invest AB 0,4 -
Sagax Jönköping KB 3,3 3,1
Sagax PLP Holding AB - -
Sagax Sollentuna AB 6,1 -
Sagax SPLP AB 16,1 15,4
Sagax Stockholm Ett AB 7,7 -
Sagax Stockholm Tre AB 84,0 -
Sagax Vetlanda AB 25,1 21,6
Stockholm Realty Beta KB 5,5 9,2
Stockholm Realty Beta Komplementär AB 13,5 4,4
Storstockholms Industrifastigheter AB 59,7 -
Storstockholms Industrifastigheter KB 10,0 0,2
Veddesta Properties AB 1,7 1,6
Summa 515,6 85,0

Indirekt ägda dotterföretag Org. Nr Säte
Action House Sweden AB 556527-0260 Stockholm
Executor Finans AB 556376-1369 Stockholm
Fastighetsbolaget Futura KB 916610-9190 Stockholm
Fastighetsbolaget Reglaget AB 556591-6706 Stockholm
Fastighetsbolaget THV i Vetlanda AB 556718-7264 Stockholm
Fastighetsbolaget Örebro Ånsta AB 556704-3368 Stockholm
Fastighetsförvaltning Skultuna 3 KB 969646-0196 Stockholm
Förvaltnings AB Varubilen 556549-9851 Stockholm
Förvaltningsbolaget Borg 6 KB 916627-5033 Stockholm
Förvaltningsbolaget Hedenhög i Huddinge AB 556468-6615 Stockholm
Inkassohuset KB 916822-5325 Stockholm
KB Kolsva 1 916608-8386 Stockholm
KB Konsumenten 3 969667-3046 Stockholm
KB Slänten 17 969667-0604 Stockholm
KB Upplagsvägen 969667-3038 Stockholm
Kugghjulet 3 AB 556034-5901 Stockholm
Oy Aplimax Ab 1877259-4 Helsingfors
Oy Cephyr Ab 1794375-0 Helsingfors
Rombhuset KB 969712-0401 Stockholm
Sagax SPLP AB 556668-1515 Stockholm
Sagax Stockholm Ett AB 556683-0377 Stockholm
Sagax Stockholm Fem AB 556715-1914 Stockholm
Stockholm Realty Beta Komplementär AB 556646-6891 Stockholm
Stockholm Realty Komplementär AB 556597-9191 Stockholm
Storstockholms Industrifastigheter KB 969695-2648 Stockholm
Veddesta Properties AB 556573-9124 Stockholm
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Not 23  Skulder till koncernföretag
2006-12-31 2005-12-31

Action House Sweden AB 1,6 -
Fastighetsbolaget Hedenhög i Huddinge AB 53,0 -
Fastighetsbolaget Örebro Ånsta AB 114,9 -
Förvaltnings AB Varubilen 19,0 -
Förvaltningsbolaget Borg 6 KB 19,4 -
KB Kolsva 1 1,4 -
KB Konsumenten 3 6,1 -
KB Slänten 17 1,0 -
Kugghjulet 3 AB 16,0 -
Sagax Invest AB - 0,1
Sagax PLP Holding AB 0,6 0,6
Sagax SPLP AB - -
Sagax Vaggeryd AB 11,5 -
Stockholm Realty Alpha KB 0,7 0,7
TRBZ Huskvarna AB 0,1 -
Summa 245,3 1,4

Not 25  Eget kapital

Aktiekapital
Aktiekapitalet var per 31 december 2006 fördelat på 11 916 822 registrerade stamaktier med en röst per aktie och 
ett kvotvärde om 5 kronor per aktie. Samtliga aktier är fullt betalda. AB Sagax äger inga av de utestående aktierna. 
Under januari år 2006 utnyttjades utestående teckningsoptioner varvid antalet stamaktier ökade från 11 866 822 till 
11 916 822. Antalet utestående stamaktier är således 11 916 822.

Under januari år 2006 genomfördes den av extra bolagsstämman beslutade riktade nyemissionen av preferensaktier, 
varvid 6 000 000 preferensaktier utgavs. Därutöver utgavs 595 841 preferensaktier genom fondemission. Under 
maj 2006 genomfördes en riktad nyemission av 1 000 000 preferensaktier, varvid antalet preferensaktier ökade från 
6 595 841 till 7 595 841. Under december år 2006 genomfördes ytterliggare en riktad nyemission av 4 000 000 
preferensaktier, varvid antalet preferensaktier ökade från 7 595 841 till 11 595 841. Sammanlagt har bolaget tillförts 
293,8 miljoner kronor i emissioner under år 2006.

Not 24  Transaktioner med närstående

Under år 2005 utgavs obligationer om 30 miljoner kronor i vilka verkställande direktör David Mindus via bolag 
investerade 2 miljoner kronor. Styrelseledamöterna Johan Thorells och Staffan Saléns innehav av obligationer 
uppgår till 1 respektive 6 miljoner kronor och ägs via bolag. För ersättningar till styrelsen och ledande befattnings-
havare, se not 5.

Tjänster mellan koncernföretag debiteras enligt affärsmässiga villkor och marknadsprissättning. Koncerninterna 
tjänster består av förvaltningsarvode och internräntedebitering. Förvaltningsarvodet uppgick under året till 
6,6 (4,7) miljoner kronor. Inga övriga inköp har skett mellan koncernföretagen.
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År Månad Händelse Antal aktier Preferensaktier Aktiekapital, kr
1999 April Nyemission 1 842 181 0 2 302 726
1999 November Split 5:1 9 210 905 0 2 302 726
1999 December Nyemission 10 410 905 0 21 602 726
2000 April Fondemisssion 10 410 905 0 26 027 262
2000 Maj Nyemission 10 535 905 0 26 339 762
2000 Maj Aktiesplit 5:1 52 679 525 0 26 339 762
2000 Juli Nyemission 54 329 525 0 27 164 762
2000 Sept-Dec Nyemission/konv. skuldebrev 54 942 650 0 27 471 325
2004 Juli Apportemission 108 668 220 0 54 334 110
2004 Juli Sammanläggning 1:10 10 866 822 0 54 334 110
2005 Juni Nyemission 11 866 822 0 59 334 110
2006 Januari Nyemission 11 916 822 0 59 584 110
2006 Januari Nyemission preferensaktier 11 916 822 6 000 000 89 584 110
2006 Februari Fondemission preferensaktier 11 916 822 6 595 841 92 563 315
2006 Maj Nyemission preferensaktier 11 916 822 7 595 841 97 563 315
2006 December Nyemission preferensaktier 11 916 822 11 595 841 117 563 315

Aktiekapitalets utveckling sedan år 1999 beskrivs nedan.

Teckningsoptioner
Vid den extra bolagsstämman den 24 januari 2006 beslöts om utgivande av 1 500 000 teckningsoptioner i sam band med 
ny- och och fondemission av preferensaktier. Vid teckning av nyemitterade preferensaktier i januari år 2006 erhölls 
en teckningsoption för var fjärde preferensaktie. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en stamaktie till och med 
den 15 februari 2011. Teckningskursen uppgår till 35 kronor per stamaktie. Vid utnyttjande av samtliga tecknings-
optioner skulle antalet stamaktier uppgå till 13 416 822 stycken.

Bundet och fritt eget kapital
Enligt aktiebolagslagen utgörs eget kapital av bundet (icke utdelningsbart) och fritt (utdelningsbart) eget kapital. Till 
aktieägarna får endast utdelas så mycket att det efter utdelning finns full täckning för bundet eget kapital. Vidare får 
endast vinstutdelning göras om det är försvarligt med hänsyn till de krav som verksamhetens art, omfattning och 
risker ställer på storleken av det egna kapitalet och bolagets och koncernens konsolideringsbehov, likviditet och 
ställning i övrigt. Utdelning föreslås av styrelsen i enlighet med bestämmelserna i aktiebolagslagen och beslutas av 
årsstämman. Föreslagen ännu ej utbetald utdelning för räkenskapsåret 2006 redovisas som skuld först då årsstämman 
har beslutat om utdelning.

Konsolideringsfond
Enligt Sagax bolagsordning skall alla vinstmedel i bolaget (oavsett när dessa uppkommit) efter utbetalning av 
utdelning om 2,00 kronor per preferensaktie avsättas till en särskild bunden fond betecknad Konsolideringsfond. 
Konsoliderings fonden utgör bundet eget kapital och får ianspråktas endast för utdelning av på preferensaktierna upp-
lupen och obetald utdelning eller för andra ändamål, om beslut därom biträds av minst två tredjedelar av vid bolags-
stämman företrädda preferensaktier eller av den högre majoritet som föreskrivs av aktiebolagslagen. Konsoliderings-
fonden skall automatiskt upplösas och innestående medel överföras till fritt eget kapital snarast efter årsstämman 
2011, varvid dock först på konsolideringsfonden innestående medel skall utbetalas till preferens aktieägare till dess 
att all på preferensaktierna belöpande rätt till utdelning betalats. Se även bolagsordningen.

Utdelning
Sagax skall enligt bolagsordningen dela ut 2,00 kronor per preferensaktie. Vid årsstämman 2007 föreslår styrelsen en 
utdelning om 2,00 kronor per preferensaktie, totalt 23 191 682 miljoner kronor.

Resultat per aktie
Vid beräkning av resultat per stamaktie är årets resultat minskat med preferensaktiens företrädesrätt till 2,00 kronor i 
årlig utdelning enligt bolagsordningen, totalt 23 191 682 kronor.
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Not 26  Ställda säkerheter

Koncernen Moderbolaget
2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31

Fastighetsinteckningar 1 751,7 1 374,5 - -
Företagsinteckningar 6,0 5,0 - -
Innehavarskuldebrev 32,0 32,0 - -
Pantsatta bankkonton 53,2 40,6 7,7 -
Pantsatta dotterbolagsaktier* 189,1 99,1 0,5 0,3
Summa 2 032,0 1 551,2 8,2 0,3

*Pantsatta dotterbolagsaktier avser bokfört värde.

Not 27  Kassaflödesanalyser
Koncernen Moderbolaget

Poster ingående i kassa och bank 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31
Kassa och bank 233,3 48,1 120,7 1,9
Övriga kortfristiga placeringar - 1,8 - 1,8
Summa 233,3 49,9 120,7 3,7

Beviljade kreditfaciliteter uppgick till 3 441 miljoner kronor inklusive lånelöften. Erlagda räntor för räkenskapsåret 
uppgick till 91,8 (67,2) miljoner kronor. Erhållna ränteintäkter och utdelningar på kortfristiga fordringar uppgick till 
2,5 (0,8) miljoner kronor.

Investeringar i ny-, till- och ombyggnationer uppgick under räkenskapsåret till 98,9 (11,0) miljoner kronor varav 
aktiverade räntor uppgick till 0,5 (0) miljoner kronor. Fastighetsförvärv uppgick under räkenskapsåret till 
1 096,5 (586,5) miljoner kronor. Investeringar i övriga materiella anläggningstillgångar uppgick till 0,2 (0,6) miljoner 
kronor.

Not 28  Riskhantering

Marknadsrisk
Enligt IFRS skall koncernens fastighetsinnehav samt finansiella derivat marknadsvärderas. Sagax baserar sina 
kvartalsvisa värderingar på koncernexterna värderingar av såväl fastigheter som finansiella derivat. Den del av 
koncernens resultat vilken påverkas av dessa orealiserade värdeförändringar är i hög grad beroende av faktorer 
utanför bolagets kontroll. Sagax villkor för delar av fastighetslånen är kopplade till marknadsvärdena på fastighe-
terna. Om marknadsvärdena förändras kan villkoren påverkas avseende räntenivå och amorteringar för delar av 
låneportföljen.

Värderingen av fastigheter styrs bland annat av efterfrågan och utbud av lokaler för det segment som Sagax är 
verksam i. Värdeutvecklingen har, i Sagax segment, under lång tid varit stabil och positiv. 

Utvecklingen påverkas främst av ränteutveckling och det globala intresset av fastigheter som investeringsobjekt. 
Över tiden är dock efterfrågan på lokaler i Sagax segment den viktigaste förklaringen till en fortsatt positiv värdeut-
veckling för bolagets fastigheter.

Finansiell risk
Finansiering och finansiella risker hanteras i enlighet med Sagax strategi om låg finansiell risk. De finansiella till-
gångarna utgörs av bankmedel och långfristiga fordringar. Sagax överskottslikviditet placeras enbart på bankkonton. 
Finansiella skulder avser fastighetslån samt leverantörsskulder. Sagax har även derivatavtal i form av swappar och 
räntetak vilka skulle kunna innebära en risk om bolaget tvingades avyttra dessa derivat i förtid. Marknadsvärdet för 
dessa derivat uppgår per den 31 december 2006 till -14,0 miljoner kronor. Ränterisken är hänförlig till utvecklingen 
av aktuella räntenivåer. En höjning/sänkning av marknadsräntan med en procentenhet skulle med kapitalstrukturen 
per den 31 december 2006 påverka koncernens resultat med 0,13 procentenheter eller med motsvarande 3,6 miljoner 
kronor. Den genomsnittliga räntebindningen uppgick vid årets slut till 5,9 (5,0) år. Den genomsnittliga kapitalbind-
ningen uppgick till 5,1 (3,9) år.
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Kreditrisk
Sagax motpartsrisk består av att hyresgästerna inte skulle kunna fullgöra sina betalningar enligt hyreskontrakten. 
I samband med förvärv och tecknande av hyresavtal värderas risken och avtalen kompletteras vid behov med från 
hyresgästerna ställda säkerheter i form av depositioner, bankgarantier eller moderbolagsborgen. 

Hyresnivårisk är hänförlig till utvecklingen av aktuella marknadshyror. Sagax förvaltningsstrategi är att arbeta 
med långa hyresavtalstider som ett led i att minimera den årliga riskexponeringen. Sagax arbetar vidare med att 
omförhandla befintliga hyresavtal som ett led att minska risken. Den genomsnittliga återstående löptiden för Sagax 
hyresavtal uppgick vid årets slut till 7,4 (6,5) år.

Valutarisk
Sagax äger två fastigheter i Finland. Samtliga lån i de utländska koncernföretagen är i utländsk valuta, vilket innebär 
att valutarisken är begränsad då samtliga operativa flöden är i samma valuta. 

Organisatorisk risk
Bolaget har en relativt liten organisation vilket medför ett beroende av enskilda medarbetare. Bolaget arbetar därför 
aktivt med att minska denna risk. Genom att erbjuda en intressant och utvecklande arbetsplats underlättas rekrytering 
och behållande av kvalificerade medarbetare. I takt med att Sagax växer i antal medarbetare minskar även beroendet 
av enskilda medarbetare.

Miljörisk
Sagax bedriver ej någon verksamhet som kräver särskilt tillstånd enligt miljöbalken. Fastighetsägaren är endast 
ansvarig för det fall denne också är verksamhetsutövare. Först i de fall då verksamhetsutövaren inte förmår ansvara 
kan fastighetsägaren under vissa förhållanden få svara för exempelvis de föroreningar som verksamheten orsakat 
inom fastigheten. Det är därför angeläget att fastighetsägaren och verksamhetsutövaren samarbetar kring frågor om 
en verksamhets miljöpåverkan.

Not 29  Viktiga händelser efter räkenskaps årets utgång

Sagax har avtalat om att sälja 17 000 kvadratmeter obebyggd mark vilken kommer att avstyckas från Sagax fastighet 
Gjutmästaren 8 i Ulvsunda industriområde, Stockholms stad. Marken säljs för 33,5 miljoner kronor och medför 
ingen realiserad värdeförändring.

Sagax har förvärvat 25 fastigheter från Närkes Elektriska AB (NEA), omfattandes sammanlagt 53 000 kvadratmeter 
uthyrningsbar area, för 348 miljoner kronor.

Sagax har förvärvat 50 % av fastigheterna Ängen 6, 11 och 15 i Segeltorp, Huddinge kommun, med 15 000 kvadrat-
meter uthyrningsbar area. Övriga 50 % ägs av Delicatokoncernen.

Sagax har träffat en avsiktsförklaring om förvärv av sex fastigheter i Finland från Konecranes för cirka 300 miljoner 
kronor. Fastigheterna omfattar 74 000 kvadratmeter. 

Sagax har avtalat om att förvärva bilhandelsfastigheterna Veddesta 1:13 och Murmästare-Ämbetet 3 för 120 miljoner 
kronor.
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Reglaget 2
Adress: Bergkällavägen 20-22
Kommun: Sollentuna
Kartreferens: 30
Lager/industri: 1 605 kvm
Kontor: 1 490 kvm
Total area: 3 095 kvm
Förvärvades år: 2000
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FÖRSLAG TILL VINST DISPOSITION

Styrelsen föreslår att de medel, som enligt moderbolagets balansräkning står till bolagsstämmans förfogande, 
disponeras enligt följande.

Styrelsens yttrande avseende förslag till vinstdisposition
Till årsstämmans förfogande finns följande fria fond och vinstmedel.

Enligt aktiebolagslagen 18 kap 4§ skall styrelsen avge ett yttrande avseende förslag till vinstutdelning. 

Koncernens egna kapital har beräknats i enlighet med de av EU antagna IFRS-standarderna och tolkningarna av 
dessa (IFRIC) samt i enlighet med svensk lag genom tillämpning av Redovisningsrådets rekommendation RR 30:05 
(Kompletterande redovisningsregler för koncerner). Moderbolagets egna kapital har beräknats i enlighet med svensk 
lag och med tillämpning av Redovisningsrådets rekommendation RR 32:05 (Redovisning för juridiska personer). 

Styrelsen föreslår ingen utdelning till stamaktieägarna då bolaget befinner sig i en tillväxtfas och tillgång till eget 
kapital är av väsentlig betydelse för bolaget.

Styrelsens förslag om vinstutdelning till preferensaktieägarna är i enlighet med bolagsordningen vilken stipulerar 
villkoren för preferensaktierna. Den föreslagna vinstutdelningen motsvarar 25 % av koncernens förvaltningsresultat 
och 13 % av koncernens resultat efter skatt. Styrelsen finner att full täckning finns för bolagets bundna egna kapital 
efter den föreslagna vinstutdelningen.

Styrelsen finner att den föreslagna utdelningen till aktieägarna är försvarlig med hänsyn till de parametrar som 
anges i 17 kap 3 § andra och tredje styckena i aktiebolagslagen (verksamhetens art, omfattning och risker samt 
konsoliderings behov, likviditet och ställning i övrigt). 

Styrelsen bedömer att bolagets och koncernens egna kapital efter den föreslagna vinstutdelningen kommer att vara 
tillräckligt stort i relation till verksamhetens art, omfattning och risker. Styrelsen beaktar i sammanhanget bland 
annat bolagets och koncernens historiska utveckling, budgeterad utveckling, investeringsplaner och konjunkturläget.

Föreslagen utdelning utgör 4 % av moderbolagets eget kapital och 3 % av koncernens eget kapital. Bolagets och 
koncernens soliditet är god med beaktande av de förhållanden som råder i fastighetsbranschen. Mot denna bakgrund 
anser styrelsen att bolaget och koncernen har goda förutsättningar att ta framtida affärsrisker och även tåla eventuella 
förluster. Planerade investeringar har beaktats vid bestämmandet av den föreslagna vinstutdelningen. Vinst-
utdelningen kommer heller inte att negativt påverka bolagets och koncernens förmåga att göra ytterligare affärsmässigt 
motiverade investeringar enligt antagna planer.

Den föreslagna vinstutdelningen kommer inte att påverka bolagets och koncernens förmåga att i rätt tid infria sina 
betalningsförpliktelser. 

Styrelsen har övervägt övriga kända förhållanden som kan ha betydelse för bolagets och koncernens ekonomiska ställ-
ning och som inte beaktats inom ramen för det ovan anförda. Därvid har ingen omständighet framkommit som gör 
att den föreslagna utdelningen inte framstår som försvarlig.

Överkursfond 238 539 750 kr
Balanserad vinst 21 042 936 kr
Årets resultat 12 908 234 kr
Summa 272 490 920 kr

Till stamaktieägarna utdelas 0,00 kronor per aktie 0 kr
Till preferensaktieägarna utdelas 2,00 kronor per aktie 23 191 682 kr
Avsättes till konsolideringsfond 10 759 488 kr
Balanseras i överkursfond 238 539 750 kr
Summa 272 490 920 kr
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Årsredovisningens undertecknande
Undertecknade försäkrar härmed att, såvitt de känner till, årsredovisningen är upprättad i överensstämmelse med 
god redovisningssed, lämnade uppgifter stämmer med de faktiska förhållandena och ingenting av väsentlig bety-
delse är utelämnat som skulle kunna påverka den bild av bolaget som skapats av årsredovisningen.

Stockholm den 2 april 2007

Göran E Larsson
Styrelsens ordförande

Hans Runesten Staffan Salén

Johan Thorell David Mindus
Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har lämnats den 2 april 2007.

Ingemar Rindstig
Auktoriserad revisor
Ernst & Young AB

Björn Ohlsson
Auktoriserad revisor
Ernst & Young AB
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REVISIONSBERÄTTELSE

Till årsstämman i AB Sagax (publ)

Org.nr 556520-0028

Vi har granskat årsredovisningen, koncernredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens 
förvaltning i AB Sagax för räkenskapsåret 2006. Bolagets årsredovisning och koncernredovisning ingår i den tryckta 
versionen av detta dokument på sidorna 10-67. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för 
räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av års-
redovisningen samt för att internationella redovisningsstandarder IFRS sådana de antagits av EU och årsredovisnings-
lagen tillämpas vid upprättandet av koncernredovisningen. Vårt ansvar är att uttala oss om års redovisningen, 
koncernredovisningen och förvaltningen på grundval av vår revision.

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen 
för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra oss om att årsredovisningen och koncernredovisningen inte 
innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan 
information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens och 
verkställande direktörens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen och 
verkställande direktören gjort när de upprättat årsredovisningen och koncernredovisningen samt att utvärdera den 
samlade informationen i årsredovisningen och koncernredovisningen. Som underlag för vårt uttalande om ansvars-
frihet har vi granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelse-
ledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Vi har även granskat om någon styrelse-
ledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen 
eller bolagsordningen. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan.

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av bolagets resultat 
och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med 
internationella redovisningsstandarder IFRS sådana de antagits av EU och årsredovisningslagen och ger en rätt-
visande bild av koncernens resultat och ställning. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och 
koncernredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och för koncernen, 
disponerar vinsten i moderbolaget enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och 
verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Stockholm den 2 april 2007

Ingemar Rindstig   Björn Ohlsson
Auktoriserad revisor   Auktoriserad revisor
Ernst & Young AB   Ernst & Young AB
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Årsredovisning för 2006 April 2007 
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Delårsrapport för juli - september 2007 25 oktober 2007 
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BOLAGSORDNING

§ 1
Bolagets firma är AB Sagax. Bolaget är publikt (publ). 

§ 2
Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms kommun, Stockholms 
län. 

§ 3
Bolaget skall direkt eller genom dotterbolag äga, förvalta och 
driva handel med fast egendom samt driva därmed förenlig 
verksamhet. 

§ 4
Aktiekapitalet skall utgöra lägst 50 miljoner kronor och högst 
200 miljoner kronor. 

§ 5

5.1 Aktieslag
Antalet aktier skall vara lägst 10 miljoner och högst 40 
miljoner. Aktierna skall vara dels stamaktier, dels preferens-
aktier. Preferensaktier och stamaktier får emitteras till ett 
belopp motsvarande sammanlagt högst 100 % av aktie-
kapitalet. Stamaktie medför en röst och preferensaktie medför 
en tiondels röst. 

5.2 Vinstutdelning
Preferensaktierna skall medföra företrädesrätt framför stam-
aktierna till årlig utdelning av två (2) kronor per aktie från 
och med årsstämman 2007. Den vinst enligt fastställd balans-
räkning, som enligt lag får utdelas till preferensaktieägare, får 
inte undantas från utdelning med mindre beslut därom biträds 
av minst två tredjedelar av vid bolagsstämman företrädda 
preferensaktier. Om ingen sådan utdelning lämnats eller om 
endast utdelning understigande två (2) kronor per preferens-
aktie lämnats under ett eller flera år, skall preferensaktierna 
medföra rätt att av följande års utdelningsbara medel också 
erhålla Innestående Belopp (enligt definition nedan) (inne-
fattande, till undvikande av oklarhet, på Innestående Belopp 
belöpande Uppräkningsbelopp enligt nedan) innan utdelning 
på stamaktierna sker. Preferensaktierna skall i övrigt inte 
medföra någon rätt till utdelning.

Den 30 juni varje år läggs skillnaden mellan faktisk utdel-
ning per preferensaktie (förutsatt att denna understiger två 
(2) kronor) beslutad vid nästföregående årsstämma och två 
(2) kronor till ”Innestående Belopp”. För det fall utdelning 
på preferensaktie sker enligt beslut vid annan bolagsstämma 
än årsstämma skall utdelat belopp per preferensaktie dras 
från Innestående Belopp. Avdraget skall ske per den dag då 
utbetalning sker till preferensaktieägare. Innestående Belopp 
skall räknas upp med en faktor motsvarande en årlig räntesats 
om sju (7) procent (”Uppräkningsbeloppet”). För det fall 
denna beräkning sker vid en annan tidpunkt än vid ett helt 
årtal räknat från dag då tillägg respektive avdrag har skett 
från Innestående Belopp, skall uppräkning av belopp som 
lagts till eller dragits ifrån ske med ett belopp motsvarande 
uppräkningsfaktorn multiplicerad med den kvotdel av året 
som har förflutit. Upplupet Uppräkningsbelopp läggs till 
Innestående Belopp den 30 juni varje år och skall därefter 

ingå i beräkningen av Uppräkningsbeloppet. Under perioden 
till och med årsstämman 2010, skall alla vinstmedel i bolaget 
(oavsett när dessa uppkommit) efter utbetalning av utdelning 
till preferensaktieägarna avsättas till en särskild bunden fond 
betecknad Konsolideringsfonden. Konsolideringsfonden ut-
gör bundet eget kapital. Konsolideringsfonden får ianspråktas 
endast för (i) omedelbar utdelning av samtliga ianspråktagna 
medel till preferensaktieägarna (varvid medel som ianspråktas 
med iakttagande av vad som här sägs övergår till att vara fria) 
eller (ii) för andra ändamål, om beslut därom biträds av minst 
två tredjedelar av vid bolagsstämman företrädda preferens-
aktier eller av den högre majoritet som må föreskrivas av 
tillämplig aktiebolagslag. Konsolideringsfonden skall auto-
matiskt upplösas och innestående medel överföras till fritt 
eget kapital snarast efter årsstämman 2011, varvid dock först 
på Konsolideringsfonden innestående medel skall utbetalas 
till preferensaktieägare till dess Innestående Belopp (inne-
fattande, till undvikande av oklarhet, på Innestående Belopp 
belöpande Uppräkningsbelopp) når noll (0) kronor.

5.3 Bolagets upplösning
Upplöses bolaget skall preferensaktierna medföra rätt att 
ur bolagets behållna tillgångar erhålla ett belopp per aktie 
beräknat som summan av trettio (30) kronor samt eventu-
ellt Innestående Belopp enligt punkt 5.2 (innefattande, till 
undvikande av oklarhet, på Innestående Belopp belöpande 
Uppräkningsbelopp) innan utskiftning sker till ägarna av 
stamaktierna. Preferensaktierna skall i övrigt inte medföra 
någon rätt till skiftesandel.

5.4. Emissioner
Vid ökning av aktiekapitalet genom kontantemission eller 
kvittningsemission har aktieägarna företrädesrätt till de nya 
aktierna på det sättet att gammal aktie skall ge företrädesrätt 
till ny aktie av samma slag, att aktier som inte tecknas av de 
i första hand berättigade aktieägarna skall erbjudas samtliga 
ägare av aktier av samma slag samt att, om inte hela antalet 
aktier som tecknas på grund av sistnämnda erbjudande kan 
ges ut, aktierna skall fördelas mellan tecknarna i förhållande 
till det antal aktier de förut äger och, i den mån detta inte kan 
ske, genom lottning.

Vid ökning av aktiekapitalet genom kontantemission eller 
kvittningsemission av endast ett aktieslag har aktieägarna 
företrädesrätt till de nya aktierna endast i förhållande till det 
antal aktier av respektive slag de förut äger.
Vad som ovan sagts skall inte innebära någon inskränkning 
i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvitt-
ningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvitt-
ningsemission ge ut teckningsoptioner eller konvertibler har 
aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner som 
om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas 
på grund av optionsrätten respektive företrädesrätt att teckna 
konvertibler som om emissionen gällde de aktier som 
konvertiblerna kan komma att bytas ut mot.

Ökning av aktiekapitalet genom fondemission får ske endast 
genom utgivande av stamaktier. Därvid gäller att endast stam-
aktieägarna har rätt till de nya aktierna. Fondaktierna fördelas 
mellan stamaktieägarna i förhållande till det antal stamaktier 
de förut äger. 
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5.5. Inlösen
Nedsättning av aktiekapitalet, dock inte under minimikapitalet, 
kan från och med den 15 februari 2011 äga rum efter beslut 
av bolagsstämma genom inlösen av preferensaktier enligt 
följande grunder. 

Bolagsstämman bestämmer det antal preferensaktier som 
varje gång skall inlösas. Vilka preferensaktier, som skall inlösas, 
bestämmes på stämman genom lottdragning. Om beslutet 
biträdes av samtliga preferensaktieägare, kan dock stämman 
besluta, vilka preferensaktier som skall inlösas.

Innehavare av till inlösen bestämd preferensaktie skall vara 
skyldig att tre månader efter det han underrättats om inlösnings -
beslutet eller, där rättens tillstånd till nedsättningen erfordras, 
från det han underrättats om att rättens lagakraftvunna beslut 
om tillstånd registrerats, ta lösen för aktien med ett belopp 
beräknat som summan av 35 kronor samt eventuellt Innestående 
Belopp enligt punkt 5.2 (innefattande, till undvikande av 
oklarhet, på Innestående Belopp belöpande Uppräknings-
belopp till och med den dag då lösenbeloppet förfaller till 
betalning). Från den dag, då lösenbeloppet förfallit till 
betalning, upphör all ränteberäkning därpå.

§ 6
Styrelsen skall bestå av lägst tre (3) och högst åtta (8) ledamöter 
utan suppleanter. 

§ 7
Bolaget skall ha en eller två revisorer med eller utan revisors-
suppleant(er) eller ett registrerat revisionsbolag. 

§ 8
Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i 
Post- och Inrikes Tidningar och i Svenska Dagbladet. Kallelse 
till ordinarie bolagsstämma och till extra bolagsstämma där 
fråga om ändring av bolagsordningen skall behandlas skall 
utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före 
stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas 
tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman. För 
att få deltaga i bolagsstämma skall aktieägare anmäla sig hos 
styrelsen senast kl 16.00 den dag som anges i kallelsen till 
stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän 
helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton 
och ej infalla tidigare än femte vardagen före stämman. 

§ 9
Beslut i nedan angivna frågor är endast giltigt om det biträtts 
av minst två tredjedelar av vid bolagsstämman företrädda 
preferensaktier, såvida inte tillämplig aktiebolagslag före-
skriver högre majoritet

a) Beslut om förändring av bolagsordningen vilket  
påverkar den rätt som följer med preferensaktie i något 
avseende;

b) Beslut om nyemission av preferensaktier med i något 
avseende bättre rätt till bolagets resultat än preferens-
aktierna;

c) Under tiden intill den 15 februari 2011, beslut om 
utgivande av konvertibler eller teckningsoptioner, 
vinstandels- eller kapitalandelslån; och

d) Under tiden till och med årsstämman 2011, ändring 
eller upphävande av bolagsordningsbestämmelsen att 
all vinst i bolaget efter utbetalning av utdelning till 
preferensaktieägarna skall avsättas till Konsoliderings-
fonden.

§ 10
Kalenderåret skall vara bolagets räkenskapsår. 

§ 11
På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling: 

1.  Val av ordförande på stämman 
2.  Upprättande och godkännande av röstlängd 
3.  Godkännande av dagordning 
4.  Val av en eller två justeringsmän 
5.  Prövning av om stämman blivit behörigen samman-

kallad 
6.  Framläggande av årsredovisningen och revisions-

berättelsen samt i förekommande fall koncern-
redovisningen och koncernrevisionsberättelsen. 

7.  Beslut 
a) om fastställelse av resultaträkningen och balans-

räkningen samt i förekommande fall koncern-
resultaträkningen och koncernbalansräkningen 

b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller 
förlust enligt den fastställda balansräkningen 

c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och 
verkställande direktören 

8.  Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor 
9.  Val av styrelse och (i förekommande fall) revisor 

samt eventuella revisorssuppleanter 
10.  Annat ärende, som ankommer på stämman enligt 

aktiebolagslagen eller bolagsordningen. 

§ 12
Skulle mellan bolaget och styrelsen eller ledamot därav eller 
aktieägare uppkomma tvist, skall den avgöras av skiljemän i 
enlighet med gällande lag om skiljeförfarande. 

§ 13
Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämnings-
register enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av 
finansiella instrument. 

Antagen vid bolagets årsstämma den 2 maj 2006.
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KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA
Publicerad den 4 april 2007

Aktieägarna i AB Sagax (publ) (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 2 maj 2007 kl. 17.00 i Bolagets 
lokaler på Smålandsgatan 4 i Stockholm.

Deltagande på stämman
Aktieägare som vill delta på bolagsstämman skall:

dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken senast onsdagen den 25 april 2007;

dels anmäla sitt deltagande hos Bolaget under adress: AB Sagax, attention: Katarina Lindberg, Smålandsgatan 4, 
114 34 Stockholm, per telefax: +46 8 545 83 549 eller via e-mail till: katarina.lindberg@sagax.se, senast onsda-
gen den 25 april 2007, kl. 16:00.

Vid anmälan skall uppges namn och person- eller organisationsnummer samt gärna adress och telefonnummer. I det 
fall aktieägare avser att låta sig företrädas genom ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas 
anmälan.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna hos VPC AB i eget namn för 
att äga rätt att delta i stämman. Sådan registrering, som normalt tar några dagar, skall vara verkställd (registrerad hos 
VPC AB) senast onsdagen den 25 april 2007 och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid före detta datum.

Förslag till dagordning
Styrelsens förslag till dagordning på stämman:

 1. Öppnande av stämman och val av ordförande på stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Godkännande av dagordning
 4. Val av en eller två justeringsmän
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncern-

revisions berättelsen
 7. Beslut

a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncern-
balansräkningen

b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

 8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
 9. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer
10. Val av styrelseledamöter och i förekommande fall styrelsesuppleanter samt fyllnadsval av revisor
11. Beslut om inrättande av valberedning
12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att öka aktiekapitalet genom nyemissioner av aktier
13. Stämmans avslutande

Beslutsförslag

Punkt 7 b)
Styrelsen föreslår att de till bolagsstämmans förfogande stående vinstmedlen om 33 951 170 kronor disponeras så 
att 23 191 682 kronor, motsvarande 2,00 kronor per preferensaktie, utdelas till ägarna av preferensaktier, att ingen 
utdelning lämnas till ägarna av stamaktier och att återstående belopp om 10 759 488 kronor överförs till Bolagets 
bundna konsolideringsfond enligt bestämmelser i bolagsordningen. Som avstämningsdag för utdelningen föreslår 
styrelsen måndagen den 7 maj 2007. Om bolagsstämman beslutar i enlighet med förslaget, beräknas utdelningen 
kunna utbetalas genom VPC AB:s försorg torsdagen den 10 maj 2007.
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Punkt 9
Aktieägare representerande cirka 40 procent av rösterna i Bolaget har meddelat att de vid stämman kommer att 
föreslå att arvoden skall utgå med sammanlagt 600 000 kronor, fördelat med 240 000 kronor till styrelseordföranden 
och med 120 000 kronor till envar av de övriga av stämman valda styrelseledamöterna som ej är anställda i bolaget. 
Arvodet till revisorerna föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 10
Aktieägare representerande cirka 40 procent av rösterna i Bolaget har meddelat att de vid stämman kommer att före-
slå omval av styrelseordföranden Göran E. Larsson och styrelseledamöterna David Mindus, Staffan Salén och Johan 
Thorell samt nyval av Filip Engelbert som styrelseledamot. Styrelseledamoten Hans Runesten har avböjt omval. 
Filip Engelbert, född 1969, är verkställande direktör och koncernchef för Kontakt East Holding AB (publ) sedan 
år 2006. Filip Engelbert har tidigare varit verkställande direktör för Remium och arbetade dessförinnan på Öhman 
Fondkommission.

Punkt 11
Styrelsen föreslår att årsstämman inrättar en valberedning enligt följande. Årsstämman uppdrar åt styrelsens ordfö-
rande att ta kontakt med de tre största aktieägarna (härmed avses såväl direktregistrerade aktieägare som förvaltar-
registrerade aktieägare) enligt VPC AB:s utskrift av aktieboken per den 30 september 2007, som vardera utser en 
representant som om möjligt inte är ledamot i Bolagets styrelse att jämte ordföranden utgöra valberedning för tiden 
intill dess att ny valberedning utsetts enligt mandat från nästa årsstämma. Valberedningen utser ordförande inom 
gruppen och styrelseordföranden kan inte väljas till ordförande för valberedningen. Sammansättningen av valbered-
ningen skall tillkännages senast sex månader före årsstämman 2008. Om ledamot lämnar valberedningen innan dess 
arbete är slutfört och om valberedningen anser att det finns behov av att ersätta denna ledamot, skall valberedningen 
utse ny ledamot enligt principerna ovan, men med utgångspunkt i VPC AB:s utskrift av aktieboken snarast möjligt 
efter det att ledamoten lämnat sin post. Ändring i valberedningens sammansättning skall omedelbart offentliggöras. 
Inget arvode skall utgå till ledamöterna för deras arbete i valberedningen.

Punkt 12
Styrelsen föreslår att stämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att, med eller utan avvikelse från aktieägarnas 
företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma, fatta beslut om ökning av Bolagets 
aktiekapital genom nyemission av stamaktier eller preferensaktier i Bolaget. Det totala antalet aktier vid sådana 
ny emissioner får motsvara sammanlagt högst tio procent av röstetalet i Bolaget, baserat på det sammanlagda röstetalet i 
Bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2007. De nya aktierna skall emitteras till en marknadsmässig tecknings kurs, 
med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, och betalning för aktierna skall, förutom 
kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom fordringskvittning enligt 13 kap. 5 § 6 p.
aktiebolagslagen. Styrelsen skall även enligt 13 kap. 5 § 6 p. aktiebolagslagen kunna, med iakttagande av ovan-
nämnda villkor, fatta beslut om de övriga villkor som styrelsen finner erforderliga för att genomföra nyemission.
Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner skall 
kunna ske för finansiering av förvärv av fastigheter eller fastighetsbolag, eller del av fastighet eller fastighetsbolag.

Övrigt
För beslut enligt punkt 12 ovan krävs biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna 
som de vid stämman företrädda aktierna.

Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt ovan tillsammans med handlingar enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen 
samt kopior av redovisningshandlingar och revisionsberättelse finns tillgängliga på Bolagets kontor från och med 
onsdagen den 18 april 2007. Kopior av nämnda handlingar skickas även dels till de aktieägare som begär det och 
därvid uppger sin postadress, dels till de aktieägare som anmäler sig till stämman. Nämnda handlingar kommer 
också återfinnas på Bolagets hemsida www.sagax.se.

Stockholm i april 2007
AB Sagax (publ)

Styrelsen
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DEFINITIONER

Avkastning på eget kapital 
Periodens resultat i förhållande till genomsnittligt eget 
kapital (IB+UB)/2 under perioden.

Avkastning på totalt kapital 
Periodens resultat före finansnetto i förhållande till 
genom snittliga totala tillgångar under perioden.

Areamässig uthyrningsgrad
Kontrakterad area vid periodens utgång i förhållande 
till totalt uthyrningsbar area vid periodens utgång.

Belåningsgrad
Räntebärande skulder vid periodens utgång i för-
hållande till totala tillgångar vid periodens utgång.

Direktavkastning
Periodens driftnetto (inklusive fastighetsadministration) 
justerat för fastigheternas innehavstid under perioden 
i förhållande till fastigheternas bokförda värden vid 
periodens utgång.

Eget kapital per stamaktie 
Eget kapital vid periodens utgång i relation till antal 
stamaktier vid periodens utgång efter att hänsyn tagits 
till preferensaktiernas företrädesrätt.

Eget kapital per preferensaktie 
Eget kapital per preferensaktie motsvarar preferens-
aktiens företrädesrätt vid likvidation av bolaget 
(30 kronor per preferensaktie) samt aktiens 
ackumulerade rätt till utdelning (2 kronor per år). 

Ekonomisk uthyrningsgrad
Kontrakterad årshyra vid periodens utgång i förhållande 
till hyresvärde vid periodens utgång.

Finansiella derivat
Avtal beträffande låneräntor som bland annat kan 
inbegripa faktorerna tid, inflation och/eller maximala 
räntenivåer. Träffas normalt för att säkerställa ränte-
nivåer för räntebärande lån.

Förvaltningsresultat 
Resultat före värdeförändringar och skatt.

IFRS
International Financial Reporting Standards. Inter-
nationella redovisningsstandarder för koncern -
redo visningar som börsnoterade företag inom EU skall 
tillämpa från och med år 2005.

Hyresvärde
Kontrakterad årshyra som löper vid periodens utgång 
med tillägg för bedömd marknadshyra för vakanta 
lokaler.

Kassaflöde per stamaktie
Resultat före skatt justerat för poster ej ingående i 
kassa flödet samt minskat med aktuell skatt i relation 
till genomsnittligt antal stamaktier. Från resultatet 
före skatt har även dragits preferensaktiernas rätt till 
utdelning för perioden.

Resultat per stamaktie
Resultat i relation till genomsnittligt antal stamaktier 
efter att hänsyn tagits till preferensaktiernas del av 
resultatet för perioden.

Räntetäckningsgrad 
Resultat efter finansiella poster efter återläggning av 
finansiella kostnader i relation till finansiella kostnader.

Soliditet 
Eget kapital i relation till totala tillgångar.

Totalavkastning på aktie
Summan av aktiens kursförändring under perioden 
och under perioden erlagd utdelning i procent av 
aktiekursen vid föregående års slut.

Totalavkastning på fastighet
Summan av direktavkastning och värdeföränd-
ring under perioden i procent av fastighets-
värdet vid föregående års slut.

Utspädning
Utspädning till följd av utestående 
teckningsoptioner har i enlighet 
med IAS 33 beräknats som det 
antal stam aktier vilka skall 
emitteras för att täcka skill-
naden mellan lösenkurs 
och börskurs för samtliga 
utestående potent iella 
stamaktier (tecknings-
optioner), till 
den del det är 
sanno likt att de 
kommer att 
utnyttjas.

74

AB Sagax | Årsredovisning 2006



75

Rankan 1

AB Sagax | Årsredovisning 2006



G
ra

fi s
k 

pr
od

uk
tio

n:
  B

oz
za

no
va

 A
B

AB SAGAX (publ), Smålandsgatan 4, 114 34 Stockholm 
Telefon 08 - 545 83 540, Fax 08 - 545 83 549

E-post info@sagax.se, www.sagax.se

AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst inom 
segmentet lager och lätt industri. Sagax fastighetsinnehav inklusive pressmeddelade förvärv den 5 april 2007 

uppgår till 707 000 kvadratmeter fördelat över 90 fastigheter. AB Sagax (publ) är anslutet till 
Stockholmsbörsens First North (Symbol SAGA). Mer information finns på www.sagax.se 


