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Stärkt intjäningskapacitet och bibehållen prognos
•
•
•

•
•

Resultat före skatt uppgick första kvartalet 2007 till 266 (435) Mkr och periodens
resultat uppgick till 176 (365) Mkr, motsvarande 1,30 (2,70) kr per aktie.
Nettoomsättningen minskade med två procent till 620 (630) Mkr.
Under delårsperioden har nio fastigheter avyttrats för 1 053 Mkr med ett
resultat på –34 Mkr och ett resultatmässigt kassaflöde på –125 Mkr samt 16
fastigheter förvärvats för 925 Mkr. Därutöver har 156 tkvm modulfastigheter
värderade till 1 037 Mkr förvärvats genom förvärvet av Nordic Modular Group
för 918 Mkr.
Fastighetsbeståndet uppgår till 598 (591) fastigheter med ett bokfört värde av
24 333 (23 106) Mkr.
Utdelningsgrundande resultat för perioden uppgick till 9 Mkr. Prognosen för
verksamhetsåret 2007 om ett utdelningsgrundande resultat på 1 200 Mkr
kvarstår.

”Vi har en fortsatt god marknad vad avser både lokaler och fastigheter. I denna
marknad har fastighetsportföljens avkastning stärkts från 6,5 procent till 6,7 procent
under perioden. Till förbättringen bidrog avyttringen av lågavkastande fastigheter,
främst i Belgien. Även om avyttringarna tyngde handelsnettot för perioden, var det
strategiskt riktigt att avyttra dessa fastigheter nu. Den goda marknaden och höjda
direktavkastningen ökar bolagets möjligheter att fortsatt leverera goda resultat”,
säger Kungsledens VD Thomas Erséus i en kommentar.
”Våra spännande nysatsningar inom modulfastigheter och i Tyskland, präglade till
stora delar första kvartalet. I början av året förvärvade vi Nordic Modular Group, som
tillsammans med fjolårsförvärvet Flexihus Rent, har ett starkt och flexibelt erbjudande
inom modulfastigheter. Vi byggde vidare på vår tyska äldreboendesatsning med en
äldreboendeverksamhet söder om Berlin”, tillägger Erséus.
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Kungsledens strategi är att med utgångspunkt i befintligt bestånd och genom köp och försäljningar
säkerställa en långsiktigt hög och stabil avkastning. Fastighetsportföljen bestod per 31 mars 2007 av 598
fastigheter med ett bokfört värde om 24,3 miljarder kronor. Beståndet fanns i totalt 128 kommuner men
var koncentrerat till Götaland, Svealand och Öresundsregionen. Kungsleden är noterad på Nordiska
Börsen sedan den 14 april 1999.

