
9.00 Moderator Dag Klerfelt hälsar välkomna

9.01 Nittiotalskrisen och idag

Dag Klerfelt, som arbetade för bankstödsnämnden på 1990-talet, 
jämför dagens situation med den stora fastighetskrisen. Vilka 
erfarenheter kan man dra? Varför kollapsade marknaden först för 
att sedan så snabbt återhämta sig?

Dag Klerfelt, fristående rådgivare

9.15 Obeståndsmarknaden

Bolag med fastigheter för över 7 miljarder kronor är idag utsatta 
för tvångsförsäljning - likvidation eller konkurs. Om ”work-
outbolag” räknas in omfattar obeståndsmarknaden 26 miljarder, 
en siffra som snart kan fördubblas. Vilka är problemen och var 
finns de? Hur mycket kan obeståndsmarknaden växa? Vilka 
fastighetsägare måste sälja?

Bertil Nilsson, Fastighetsrapport

9.40 Värdefallet nu och då

SFI/IPD har statistik över värdeutvecklingen över tre fastighets-
cykler. Vad skiljer denna gång? Vilka fastigheter har fallit mest 
i värde? Finns det säkrare regioner och fastighetstyper. Hur slår 
belåningen på avkastning och risk? Hur har de börsnoterade 
fastighetsbolagen hanterat nedskrivningarna 2008-2009? 

Christina Gustavsson, VD IPD Norden

10.05 Det verkliga värdet

De stora refinansieringarna av lån till den kommersiella fastig-
hetssektorn kommer att öka fokus på panternas värde istället för 
enbart kassaflödet. Räcker de gjorda nedskrivningarna, väntar 
uppskrivningar eller ytterligare nedskrivningar? Hur fastställs 
marknadsvärde när köpare och säljare har svårt att mötas?

Bo Nordlund, KPMG, teknologie doktor fastighetsekonomi

10.30 Kaffe

11.00 Ränteutvecklingen

Den kommersiella fastighetssektorn är extremt räntekänslig. 
”Brytpunkten” går vid sex procents räntekostnader. Hur kommer 
räntorna att utvecklas? Vad talar för fortsatt låga räntor? Tar Riks-
banken hänsyn till hushållens och företagens räntekänslighet?

Mats Lind, chefekonom Öhman

11.30 Refinansieringspuckeln

De närmaste åren skall närmare 500 miljarder i lån till den kom-
mersiella fastighetssektorn refinansieras. Vilka är erfarenheterna 
hittills? Hur kommer banksystemet att hantera situationen och 
hur kommer olika kategorier av låntagare att påverkas?  Vilka 
finansieringsstrategier kan olika fastighetsbolag välja?

Linus Erisson, VD AGL Treasury Support 

12.00 Lunch

13.00 Stannar de internationella bankerna?

De internationella bankerna har lånat ut runt 120 miljarder 
kronor till den kommersiella fastighetssektorn i Sverige. De står 
samtidigt oftast för den mest riskabla utlåningen. Kommer (och 
kan) de utländska bankerna refinansiera och behålla sina svenska 
fastighetslån? 

Håkan Johansson, VD Eurohypo Sverige

13.30 Så gör man obeståndsaffärer

Pressade säljare innebär även möjligheter. Men hur gör man 
egentligen ”obeståndsaffärer”? Vad är facit hittills, vilka är ”fyn-
den”? Vilka möjligheter erbjuds i form av finansiering, prisnivåer 
med mera? 

Andreas Öberg Eneskjöld, VD Nordier Property Advisors AB

14.00 Köparen

Sveafastigheter är en av de hetare potentiella köparna på mark-
naden idag, inte minst från problemsegmentet. Nyligen har 
bolaget stängt en fond efter att ha rest 900 miljoner kronor från 
svenska institutioner och privatpersoner. Sveafastigheter tittar 
även på marknader utanför Sverige, som Danmark där obe-
ståndsprocessen kommit längre. Vilka krav ställer man när det 
gäller kvalitet och prisnivå på fastigheter? Vilka affärsmöjligheter 
och marknader är mest intressanta? 

Simon De Chateau, VD Sveafastigheter 

14.30 Kaffe

15.00 Kommer det internationella kapitalet tillbaka?

De internationella investerarna låg bakom fastighetsboomen 
2005 till 2007. Men hur attraktiva är svenska fastigheter jämfört 
med övriga Europa idag? Vilka delsegment av den svenska  
fastighetsmarknaden kommer utländska investerare att intressera 
sig för framöver?

Lennart Sten, VD för GE Real Estate i Norden, Centraleuropa och 
Storbritannien.

15.30 Nytt kapital

Minst 130 miljarder kronor saknas när bankerna tvingas banta 
utlåningen till den kommersiella fastighetssektorn. Varifrån skall 
det kapitalet komma? Vilka investerare är villiga att gå in med 
nytt kapital och till vilka prisnivåer?  Kan finansieringsinstru-
ment som högavkastande obligationer bli en lösning?

Dag Klerfelt leder diskussionen med Simon De Chateau, Jens Engwall 
(VD Hemfosa), Lennart Sten och Håkan Johansson 

16.20 Seminariet avslutas

Pris: 4 850:- exkl moms.  
För beställare av den tryckta rapporten: 3 850:- exkl moms. 

För anmälan gå in på www.fastighetsrapport.se, klicka på 
”seminarium”. Du kan även maila: info@fastighetsrapport.se 
eller ringa 0225-231 66.

Den svenska obeståndsmarknaden
Tisdag 4 maj 2010, Ingenjörsvetenskapsakademien, Grev Turegatan 16, Stockholm

Städningen efter fastighetsfesten har börjat. Stora fastighetsägare har kommit på obestånd och andra vacklar. 
Utlösande faktor är ofta att lånen skall refinansieras. De närmaste åren står branschen inför en rekordartad refi-
nansieringspuckel då lån för upp mot 500 miljarder kronor skall läggas om, lån ofta tagna då fastighetspriserna 
stod på topp. Det här innebär att obeståndsmarknaden fortsätter att växa men också stora affärsmöjligheter. 


