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Vision

Hufvudstaden ska alltid 

upplevas som och vara Sveriges 

mest attraktiva fastighetsbolag.

Hufvudstaden ska i egna fastigheter i 

centrala Stockholm och centrala 

Göteborg erbjuda framgångsrika 

företag högkvalitativa kontors- och 

butikslokaler på attraktiva 

marknadsplatser.

Affärsidé



• Kvalitet

• Ärlighet

• Lyhördhet

• Engagemang

Våra värderingar



Vårt fastighetsbestånd i Stockholm och Göteborg



Perioden i korthet
Januari – Juni 2021
• Fastighetsförvaltningens nettoomsättning 891 mnkr (864)

• Fastighetsförvaltningens bruttoresultat 615 mnkr (604)

• Hyresvakans 7,6 % (8,7), 6,5 % exkl projekt

• Periodens resultat 769 mnkr (-1 082)

• Marknadsvärde 46,3 mdkr (45,6 vid årsskiftet)

• Substansvärdet 175 per aktie (173 vid årsskiftet)

• Förvärv av NK Retail



Perioden i korthet

Mnkr Jan-Jun 2021 Jan-Jun 2020 Jan-Dec 2020

Bruttoresultat, mnkr 654 635 1 240

Resultat efter skatt, mnkr 769 -1 082 -1 462

Soliditet, % 60 62 60

Räntetäckningsgrad, ggr 9,4 9,3 9,1

Nettobelåningsgrad, % 19 18 19

Marknadsvärde, mdkr 46,3 46,2 45,6



Nettovinst löpande verksamhet1)

och ordinarie utdelning 
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Marknadsvärdering juni 2021



• Vår beprövade affärsidé håller över tid

• Stockholm och Göteborg – framtidsregioner

• Kontor – viktig mötesplats för affärer

• Centrala butikslägen med starka varumärken fortsatt 

attraktiva

• Både fysiska och digitala projekt prioriteras

• Fokus på hållbarhet

• Öka resultatet från den löpande verksamheten

• Stabil utdelningstillväxt över tid

Framtid



Hufvudstadens 
hållbarhetsarbete



Vad är hållbarhet för 
Hufvudstaden

Äger och utvecklar fastigheter över tid



Vi tänker långsiktigt 

Minskad energianvändning 
mellan 2010 och 2020. 

34% 91%
Minskade 

klimatpåverkande utsläpp 
från drift mellan 2010 och 

2020. 

65% 
Miljöcertifierade 

fastigheter. GRESB 2020 första plats i 
kategori ”kontor och handel” i 

Europa, med 88 poäng



Minimera Framtidssäkra Samarbeta

Våra tre fokusområden:



Minimera

Vi ska minimera vårt avtryck 
för att nå en klimatneutral 
förvaltning senast 2025. 

• Klimatneutral förvaltning senast 2025

• Halvera klimatpåverkan från våra byggen till 2030

• Minska energin med minst 16 % till 2025

• 2025 ska all ny finansiering vara grön

• Minska och sortera vårt avfall bättre



Framtidssäkra 

Vi ska framtidssäkra 
våra verksamheter för 
ett 100-årigt perspektiv.

• Fastigheterna ska framtidssäkras 

• Anpassa fastigheterna mot klimatförändringar

• Certifiera samtliga fastigheter till 2025

• Minska ombyggnationerna mellan hyresgäster

• Ökat fokus på mångfald och jämställdhet



Samarbeta 

Genom samarbeten 
skapar vi levande och 
hållbara miljöer som bidrar 
till hållbar utveckling.

• Fler samarbeten inom hållbarhet 

• En mer hållbar leverantörskedja, där våra 
huvudleverantörer årligen ska bedömas 

• Nolltolerans mot allvarliga arbetsplatsolyckor.



Energiprojekt
Prata om solceller, energiprojekt (exempel kåkenhusen)

Energiprojekt



Laddplatser
• NK Parkering har idag 219 laddplatser
• Plats för elbilsladdning i många av våra fastigheter



Energiprojekt
Prata om solceller, energiprojekt (exempel kåkenhusen)

Energiprojekt
19





Alla fastigheter ska certifieras innan 2025.
Idag 65%

Alla fastigheter ska 
certifieras



Grönt ramverk



• Gröna byggnader (Green buildnings)

• Förnybar energi (Renewable energy)

• Hållbara transporter (Clean transportation)

• Energieffektivitet (Energy efficiency)

• Miljömässigt hållbar förvaltning av levande naturresurser och markanvändning  (Environmentally sustainable

management of living resources and land use)

Investeringskategorier



Koppling till vårt hållbarhetsarbete

• Investeringar för att uppnå en klimatneutral förvaltning

• Solpaneler, geoenergi och annan förnybar energi

• Åtgärder som minskar energiförbrukningen

• Framtidssäkra fastigheter för klimatförändringar

• Innovativa samarbeten för hållbar utveckling



Kategorier i ramverket Shading

• Green buildnings Medium Green

• Renewable energy Dark Green

• Clean transport Dark Green

• Energy efficiensy Dark Green

• Evironmentally sustainable management 
of living resources and land use Dark green

Governance structure Excellent

Cicero Shades of Green



Finansiering
30 juni 2021

Räntebärande skulder:

8 850 mnkr

Snittränta:

1,3 %

Nettobelåningsgrad: 

19,4 %

Nettobelåningsgrad och genomsnittlig ränta Upplåning

Banklån       Certifikat      Obligation
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Projekt











• Hållbar arkitektur
• Flexibla planlösningar
• Gedigna och tidlösa materialval
• Nytt ventilation-, värme- och kylsystem med 

smartare styrning
• Effektivare belysning 
• Solceller med energilager
• Äng på taket 
• Cykelrum med omklädning
• Laddstolpar

BREEAM In-Use Excellent

Skären – Ett typiskt 
Hufvudstadsprojekt

30%
Förväntad minskning av energianvändning, 

trots utökade ytor. 
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Vildmannen 7
Visionsbilder - kontor



Vildmannen 7
Visionsbilder - kontor











• Affärsidén håller över tid 

• Ökat fokus på hållbarhet

• Hållbarhet viktig förutsättning för ekonomisk tillväxt

• Samarbeta i stort och smått 

• Gröna obligationer bidrar till att uppnå hållbarhetsmålen

Sammanfattning




