Aktieäggare,
Med koontinuitet occh stabilitet i såväl strattegi som org
ganisation och finansieering har Caastellum
kunnat lleverera ytterligare ett år med bra tillväxt.

Den övrre halvan i Castellums
C
resultaträknning, d v s den
d kassaflö
ödes-mässigga delen, är relativt
stabil övver tid.
Hyresväärdet ökade med drygt 200 Mkr m
motsvarande 6%, varav 4% är en efffekt av
genomfförda investeeringar. Vak
kanserna ärr oförändrad
de i %, men något störrre i värde.
Detsam
mma gäller kostnadssida
k
an som liggeer stabilt run
nt 300 kr/kv
vm. Räntekkostnaderna har ökat
M i minsk
kade räntekkostnader tilll följd
med knaappt 25 Mkkr, vilket är ett netto av dels ca 30 Mkr
av lägree räntenivåeer, från 4,1%
% till 3,9%, dels ökade räntekostnaader om 55 Mkr till följ
ljd av
investerringar.
Sammanntaget ger detta
d
ett förv
valtningsressultat om 1 255 Mkr elller 7,65 kr/aaktie. Tre av
v
Castelluums sex dottterbolag nådde vårt höögt ställda mål
m om 10%
% tillväxt, meedan koncernen
landadee på en 7%-iig tillväxt – inte riktigt på målet men
m ändå braa!
Den neddre halvan av
a resultaträäkningen är mindre kasssaflödesmäässig och meer
bokförinngsmässig till
t sin naturr.
Fastigheetsvärdena har
h även i år
å varit stabiila. Trots ho
ot om en begynnande låågkonjunktu
ur har
en hög llikviditet occh hög relativ avkastninng medfört stabila fasig
ghetspriser.. Vad avser
räntederrivaten är dessa över tid alltid nolll, men därem
mellan en positiv post i resultaträk
kningen
när den långa markknadsräntan går upp ochh, som undeer 2012, en negativ posst när
marknaddsräntan gåår ner.

Även skkatten är tilll absoluta merparten
m
ickke kassaflödesmässig. Som ni ser är den i år positiv,
p
vilket ärr en effekt av
a att tidigaare reserveraade framtidaa skatter harr lösts upp ddå bolagssk
katten
sänkts m
med drygt 4%
4 till 22%..
Årets reesultat, inkl den mer vo
olatila andraa halvan av resultat-räk
kningen, bleev 1 473 Mk
kr.

Castelluum visar vi gärna upp sig kvartalssvis, men ettt fastighetsb
bolag måstee analyserass över
längre pperiod.
Som fraamgår uppviisar förvaltn
ningsresultaatet stor stab
bilitet – snittt 7% tillväxxt per år öveer 10årsperiooden enligt den
d blåa ku
urvan, medan
an övriga po
oster slår sto
ort mellan årren.
Under 110-årsperiodden har fastiighetspriserrna gått upp
p under 5 år,, gått ner unnder 2 år och varit i
princip oförändradee under 3 årr, men har i genomsnittt gått upp 1,3% per år i stort sett
motsvarrande inflatiionen.
Med verrkligt förvaaltningsresulltat och medd snittet 1,3
3% värdeförrändring på fastigheter samt
5% betaald skatt fåss en form av
v ett genomssnittligt resu
ultat. Detta resultat som
m framgår av
a den
röda linj
njen uppvisaar i princip samma
s
tillvväxt som förrvaltningsreesultatet, meen på en hög
gre nivå.

Balansrräkningens tillgångssid
t
a - 635 fastiigheter om 3,6 miljoneer kvm värdderade till drrygt 36
miljardeer. Detta innnebär i geno
omsnitt ca 110 000 kr/kv
vm inkl marrk, vilket m
med god marrginal
understiiger nyprodduktionspriser.

Även urr ett avkastnningsperspeektiv framståår såväl fasttigheter gen
nerellt som C
Castellums portfölj
specifikkt attraktiv jämfört med
d, som i diaggrammet, 5--årig statsob
bligationsräänta.

Efter attt ha dragit i handbromssen för förvvärv under finanskrisen
fi
är Castelluum uppe på målsatta
nivåer vvad gäller innvesteringarr. Nettoinveesteringen uppgick
u
till 2,5
2 miljardeer, varav meer
högavkaastande ochh därmed priioriterade nny-, till- och
h ombyggnaader stod förr 1,3 miljard
d.

Finansieering – Eget kapital uppgår till 12,,1 miljarderr och läggerr man till rän
änte- och
amorterringsfria bokkföringsmässiga skuldeer uppgår låångsiktig su
ubstans till cca 16,5 miljarder,
motsvarrande 100 kr
k per aktier.
19,1 miljarder i ränntebärande skulder
s
mottsvarar 53%
% belåningsg
grad – med marginal un
nder
målet om
m 55%. Noterbart är attt vi under 22012 börjad
de emittera företagsobli
f
igationer un
nder ett
s.k. MT
TN-program
m, vilket ytteerligare bredddat finansieringsbasen
n. Castellum
m upplever för
f
närvarannde inga problem att hitta finansieering på kreeditmarknad
den.

Utdelninngspolicyn i Castellum
m är att minsst 50% av fö
örvaltnings--resultatet sskall delas ut
u till
aktieägaarna.
Med en historiskt stabil
s
utdeln
ningsandel oom 51-53% innebär dett att utdelnin
ingen växt med
m i
stort settt samma takkt som förv
valtnings-ressultatet.
Förslageet 3,95 kr per aktie inn
nebär en 7%
%-ig ökning, vilket i storrt sett är tilllväxtsnittet över
senaste 10-årsperiooden.

Om mann översätterr Castellums siffror till aktiemarkn
naden och sätter de i reelation till seenaste
aktiekurrs fås ett antal nyckeltaal som fram
mgår av bildeen.
Förvaltnningsresultaatet över kurrs 97 kr gerr 7,9%, omv
vänt 13 i kasssaflödesmuultipel. Aktiens
direktavvkastning 4,,1%.
Årets reedovisade reesultat 9,3%
%, omvänt vvinstmultipeel 11. Använ
nds ett resulltat med
genomssnittliga värddeförändrin
ngar som reddogjordes för
fö tidigare blir
b avkastnningen 10,5%
%,
omvänt vinstmultippel på 10.
Aktien hhandlas för närvarandee omkring dden långsiktiiga substanssen.
Totalavvkastningen på aktien under 2012 bblev 13%, vilket
v
är någ
got under jäm
mförbara in
ndex,
medan ssnittavkastnningen undeer senaste 100 åren 16% per år överstiger de fleesta jämförb
bara
index.
Därmedd kan vi, förrutsatt årsstäämmans goddkännande,, lägga 2012
2 – Castelluums 16:e år som
noterat bbolag – till handlingarn
na.
Detta bllir även mitt sista VD-ttal.
Efter attt ha varit med
m i fantastiiska 19 år aalltsedan Caastellum bild
dades 1994,, och som VD
V de
sista 7 ååren, har jagg valt att läm
mna min beffattning i saamband med
d årsstämm
man idag.
Tack!

Tack orrdföranden.

a tacka miin företrädarre Håkan so
om jag nu efterträder soom Vd för ett
e
Jag vill börja med att
mycket välskött och stabilt förretag.

Castelluum symboliseras av sin
na fyra hörnnstenar. Håk
kan har berö
ört två av deessa och visat på att
vi fortsaatt har en stark balansrääkning och låg finansieell risk samtt att vi har eett starkt
kassaflöödesfokus vilket
v
genom
msyrar hela organisation
nen.

Om vi ffokuserar påå vårt fastighetsbeståndd, vilket är en mix bero
oende på dett kundbehov
v som
finns påå våra orter.

Casttellums fasttigheter är belägna
b
i 155 tillväxtorteer d v s där Sverige växxer och där ca 6,3
milj av befolknningen bor. Eftersom
E
C astellum haar som mål att
a växa så äär det nödväändigt
att bbefinna sig i tillväxtmarrknader, ochh det gör vii.

d de städer som är stöörre än 100 000
I Svverige råder idag en starrk urbanisattionstrend där
invåånare växer mer än övriga Sverigee.

Idagg äger vi viaa dotterbolaag 635 fastiggheter motsvarande totalt 3,6 miljooner kvm – vilket
gör Castellum till
t ett av dee största fasttighetsbolag
gen i Europa mätt på kvvadratmeterr.

Av vvärdet på Castellums
C
fastigheter
fa
bbestår 2/3 av
v kontor/buttik och resteerande tredjjedel av
lageer/industri, vilket
v
är en mix beroennde på de ku
undbehov occh investeriingsmöjligh
heter
som
m finns på vååra orter.

Preccis som Håkkan beskrev
v så har vi unnder 2012 nettoinveste
n
erat 2,5 milj arder i fastiigheter
och vid årsskifttet hade vi 1,1
1 miljardeer kontrakteerade i återsttående pågåående projek
kt, vilka
kom
mmer att färddigställas un
nder de två kommandee åren.

Vi aavser att fortsätta att neettoinvesteraa ca 5% av balansräkni
b
ingen per årr, vilket kom
mmer att
besttå av en blanndning av projekt
p
och fförvärv av intressanta
i
objekt
o
som skapar fram
mtida
kasssaflödestillvväxt, samtid
digt kommerr försäljning
g att ske av fastigheter som vi utveecklat
färddigt.

Någgra pågående projekt ärr följande:

Aurrora som kom
mmer att tilllföra ytterliigare 10 000
0 kvm i direekt anslutniing till vattn
net på
Linddholmen i Göteborg.
G
Prrojektet innnebär att vi kan
k erbjudaa företag nyaa effektiva lokaler
l
utann att man beehöver väntaa i minst tvåå år.

Mittt i centrala Uppsala
U
förrvärvade vi en fastighett under 2010 beståendee av kontor och ett
ombbyggt tidigaare EPA varruhus som vvi nu byggerr om och sk
kapar ca 92000 kvm effeektiva
konttorsytor.

v första deleen av de tree kvarter som
m
Mitt i ceentrala Jönkköping pågåår just nu prroduktion av
kommerr att förändrra stadsbilden av centruum i framtid
den. Vi producerar förssta delen i
samarbeete kommunnen och två andra aktörrer.

Till sist kan nämnaas att vi preccis färdigstäällt det projeekt i Sverige som har een av de vacckraste
D
– 5 400 kvm i Västra Ham
mnen i Mallmö.
utsikternna över Öreesund och Danmark

Nästa hörnsten är vår ”kundfokus genom vår lokala närvaro”.

Idag strävar Castelllum efter attt ta hand om
m de 4 800 befintliga kunderna
k
påå bästa sätt
samtidiggt som ett kontinuerlig
k
t arbete påggår att skafffa nya kundeer. Vi vet attt detta endaast kan
göras viia ett långsiktigt och ett gott relatioonsbyggand
de.
Vi mäteer noga vad som tycks om
o vår leveerans av ytaa och servicee i en s k NK
KI mätning
g.
Undersöökningen soom genomfö
ördes 2012 gav ett fortssatt högt ressultat - menn vi nöjer osss inte
med dett - utan de förbättrings
f
ner via svareen i mätninggarna arbetaar vi
potentialer som vi finn
vidare m
med. Detta är
ä ett viktigtt medel i våår strävan effter ständig förbättra seervicen till våra
v
kunder.

pridning gennom att de varierar
v
i:
Kundernna utgör en god risk sp





D
Den största kunden som
m utgör enddast 1 proceent av det totala hyresfllödet.
V
Via vår geoografiska spridning.
K
Kunderna utgör
u
idag ettt genomsniitt av svensk
kt inhemsktt företagandde.
A
Avtalen i lööper på norm
malt 3 till 5 år och vid idag
i
är återstående löpt
ptid 3,2 år.

Sammannfattningsviis kan konsttateras att vvi har en hyrresportfölj med
m låg riskk.

Servicee managem
ment med fo
okus på kun
nderna
För att llyckas att seerva våra ku
under varje dag, år efteer år, är det väsentligt
v
aatt vi är närv
varande.
Detta tilllgodoser vii och gör möjligt genom
m en stark lokal
l
organiisation som vågar mötaa
kunden.. Vi gör det via våra sex lokala dottterbolag so
om tillsamm
mans tecknatt nästan 700
0 nya
kontrakkt per år elleer om ni så vill
v mer är 3 st per arbeetsdag.
Vi vet aatt vi måste vara en av de
d större akktörerna på varje
v
ort förr att kunna lleverera god
d
service och närvaroo i marknad
den.

Ansvarrsfullt och hållbart
h
förretagande
Drivkraaften i Casteellum är att stå för ett aansvarsfullt företagandee och bidra ttill ett hållb
barare
samhällle. Som en av
a de större aktörerna i respektive ort är dettaa något som görs bl a viia
samarbeeten med koommunernaa och univerrsiteten/högskola.
Som exempel på saamhällsansv
var kan näm
mnas att vi har
h beslutat att under 20012 genomfföra en
ungdom
mssatsning som
s
kommeer att innebäära att vi erb
bjuder minst 10-15 arbeetslösa ungd
domar
lärlingsttjänster för att få en intträdesbiljettt i yrkesliveet.
Vårt miiljöarbete foortsätter vi att
a utveckla..
Sedan C
Castellum biildades i miitten av 90-ttalet har dett funnits ett genuint inttresse i
organisaationen att bedriva
b
en effektiv
e
förvvaltning varrför energi effektiviseri
e
ing legat hö
ögt upp
på agenndan. Detta har
h medförtt att Castelluum idag är det fastigheetsbolag som
m har flest Green
G
buildingg klassade byggnader
b
i Sverige, näämligen 94 av total 267
7. De senastte årens fok
kus på
energifrrågor och attt vi inför ettt nytt styrsyystem på alllt fler fastig
gheter har innneburit att energi
förbruknningen nu är
ä 17% lägree än för 5 årr sedan.
Dessutoom miljöcerrtifieras sam
mtliga våra nnybyggnadssprojekt och
h under det åår som gått har vi
vunnit ppriser - menn det återkom
mmer vi tilll.

betare
Medarb
För att kkunna nå vååra resultat måste
m
Casteellum vara en
e attraktiv arbetsplats så att vi behåller
kompeteenta och mootiverade medarbetare.
m
. För att varra detta så arrbetar vi bl a med
kompeteensutveckliing via bådee ett ledarskkapsprogram
m för 45 personer hittillls och ytterlligare 18
personeer under 20113 och dessu
utom utbilddning under året i hyresslagstiftningg och försäljjning.
Idag harr jag förmånnen att arbeeta tillsamm
mans med 26
65 mycket kompetenta
k
kollegor. (1
106
kvinnorr och 159 män).
m
Regelbuundet genom
mförs en Nö
öjd Medarbeetar-undersö
ökning som
m visar högaa resultat. En
n ny
mätningg kommer genomföras
g
under 20133.
Så Castellum är en idag en attrraktiv arbettsplats som vi skall forttsätta att utvveckla för att
behålla den kvalitén.

Presenttation av Koncernledn
K
ningen
När vi nnu är inne på organisatiion och meddarbetare viill jag ocksåå passa på at
att presenterra
koncernnledningen i Castellum.
-

-

M
Mitt namn är
ä Tage Chrristofferssonn. Jag är VD
D för Eklandia som harr 44 medarb
betare
ooch förvaltaar fastigheteer för 6 miljjarder i Götteborg.
JJag heter Chhrister Sund
dberg och äär VD för Harry Sjögren
n. Vi har 300 anställda och
o äger
ffastigheter för
f 5 miljarrder i Götebborg, Mölnd
dal, Kungsbaacka, Boråss, Alingsås och
o
H
Halmstad.
G
Gunnar Östtenson VD för
f Briggenn – 46 anställlda - med fastigheter
f
i Malmö, Lu
und,
H
Helsingborgg och nu äv
ven i Köpenhhamn, totalt 7,6 miljard
der.
A
Anders Nilssson heter jag och är V
VD för Brosttaden. Brostaden förvaaltar fastigheeter
vvärda 7,2 miljarder
m
i Sttorstockholm
m och har 45
4 anställdaa.
M
Mitt namn är
ä Claes Larrsson, VD fför Aspholm
men med 46
6 anställda ooch fastigheeter för
55,8 miljardeer i Örebro, Västerås occh Uppsala.
O
Och jag hetter Claes Junefelt, VD fför Corallen
n med 35 an
nställda. Vi förvaltar
ffastigheter i Värnamo, Jönköping,, Växjö och
h Linköping för totalt 4 miljarder.

C
AB finns ytteerligare två i ledningen
n:
På moderbolaget Castellum
-

-

M
Mitt namn är
ä Ulrika Danielsson, eekonomidireektör med ansvar
a
för bll a att vi harr bra
eekonomiskaa uppföljnin
ngssystem ooch att ha en
n hög kvalitté på all infoormation so
om
llämnas till aktiemarkna
a
aden.
A
Anette Askklin heter jag
g, finansdireektör med ansvar
a
för up
pplåning occh finansielll
rriskhanterinng för Casteellums krediitportfölj so
om uppgår till ca 23 miiljarder.

mmer då den närmaste tiden att utvveckla sig?
Hur kom

nd att stå påå men med låg
l tillväxt så
s blir det liite större utm
maning
Sverige har idag enn stabil grun
nden.
för Casttellum att vääxa för stun
Inflationnen var svagg oktober tiill oktober - bara 0,4% - men Casttellum har een bra
hyresavvtalsstrukturr och kan räkna med cirrka 1% tillv
växt i brutto
ohyran till fööljd av indeex.
När det gäller vakaansen så harr Castellum idag en god
d orderstock
k, vilken liggger i paritet med
hur den såg ut för tolv
t
månadeer sedan, meen det tar nåågot längre tid att få aff
ffärerna i haamn. Så
mmer möjliggtvis att förb
bättras någo
ot under åreet, men inte
vår poteential i vakaanserna kom
medföraa någon draastiskt förändring.
Driftskoostnaderna räknar
r
vi med att vara rrelativt stab
bila och intee förändras sspeciellt my
ycket.
När det gäller ränteekostnadern
na så är det m
många påveerkande faktorer men ssammantageet ser
v del ut attt bli relativtt stabila.
finansieeringskostnaaderna för vår
Fastigheetsmarknadden fungerarr väl idag occh vi ser fraamför oss stabila prisniv
ivåer.

Summann av dessa delar
d
visar att
a man intee får något gratis
g
under den närmasste tiden utaan måste
vara kom
mpetent ochh rätt positio
onerat för aatt lyckas vääxa. Min bed
dömning ärr att Castellu
um är
det.

Framtid
d
Som ni förstår av mitt
m anföran
nde så komm
mer Castellu
ums hörnsteenar att besttå och vi kom
mmer
att fortsätta att vidaareutveckla bolaget.

Tackarr för uppmäärksamheteen!

