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Ökade investeringar för fortsa9 .llväxt  
• Hyresintäkter om 3 916 Tkr (3 166 Tkr). 

• DriFneGo om 3 500 Tkr (2 673 Tkr) vilket ger en driFmarginal om 88 procent (82 procent) 

• Kassaflöde var -65 027 Tkr (-28 006 Tkr), påverkat av fortsaGa investeringar i såväl markförvärv som pågående 
byggnaSoner. 

• GenomsniGlig kontraktslängd på avtalade hyreskontrakt är 11 år (11 år). Under kvartalet tecknades eG avtal om 15 
år. 

• ByggräGer med bindande förvärvsavtal om 55 852 kvm BTA (58 175 kvm BTA). 

• Landbank på 1 820 621 kvm (1 820 621 kvm) i pågående markförädling. 

• Byte av redovisningsprinciper och därmed redovisning i enlighet med IFRS. 

VD har ordet  

Under kvartalet har vi genomfört en övergång Sll redovisningsprincipen IFRS. I övrigt fortsäGer vår verksamhet aG växa och 
vi har idag Sllgångar på en dryg miljard och en soliditet på 49 %.  

USfrån Sdigare erhållet Slldelningsbeslut har vi SllträG fasSgheten ämnad för två gruppbostäder i Finspång. Detaljplanenen 
för vårt kommande vårdboende i Järfälla har vunnit laga kraF och avtal om fasSghetsförvärv har tecknats för en 
gruppbostad i Norrtälje. Dessutom har PaSa flyGat in i den nya gruppbostaden i Nacka. Eskilstuna har antagit den nya 
översiktsplanen där Sundbyholm, inklusive vår fasSghet på cirka 100 hektar, pekas ut som framSda utbyggnadsnod. Vi har 
också SllträG yGerligare en fasSghet i Sundbyholm. Vi driver idag eG stort antal planprocesser och vårt produkSonsteam 
håller eG högt tempo med parallella uppföranden runt om i Mälardalen. Jag är mycket nöjd med vår förmåga aG genomföra 
stora, komplexa projekt väl inom uppsaG budget och Sdsram. Denna genomförandekraF är eG tydligt bevis på aG 
välfärdsfabriken är intrimmad.  

Enligt Socialstyrelsen saknar 1 000 lägenheter för äldre eget badrum och 17 000 bostäder är direkt undermåliga. Inkluderar 
man behovet av avveckling i prognossiffrorna så behöver det byggas 3 nya vårdboenden i veckan – i So år. Sehlhalls 
ambiSon är aG utveckla 14 nya omsorgsfasSgheter per år, varav fyra äldreboenden, alltså tre procent av nödvändig 
utbyggnad.  

Under oktober lanserade Sehlhall iniSaSvet Mer välfärd för pengarna, eG helhetsgrepp med syFe aG opSmera kommuners 
budget för omsorgsfasSgheter. Baserat på vår breda kunskap och genom eG holisSskt perspekSv blir vi en värdefull 
strategisk partner Sll kommunen.  

EG annat för oss vikSgt område är hållbarhet uSfrån vår ansats Klimatneutral social infrastruktur, och då särskilt den sociala 
hållbarheten. Hur skapar vi synergier mellan äldre och yngre? Hur bryter vi ensamhet och isolering? Här jobbar vi 
Sllsammans med arkitekter, etnologer, omsorgsutövare, forskare och akademiker för aG utmana och förbäGra vår sociala 
infrastruktur.  

Dan T. Sehlberg, vd och koncernchef  

Rapporten i sin helhet publiceras på: www.sehlhall.se/investerare   

Denna informaSon är sådan som Sehlhall FasSgheter AB är skyldig aG offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning (MAR). InformaSonen lämnades, enligt nedanstående kontaktpersons försorg, för 
offentliggörande den 24 november, 2021, klockan 07:00 (CEST).  

För y9erligare informa.on, vänligen kontakta: Erik Uhlén, CFO, +46 (0)708 34 71 34, ir@sehlhall.se  

Om Sehlhall Fas.gheter: 
 
Sehlhall FasSgheter bygger och förstärker landets sociala infrastruktur. Vi skapar och förvaltar moderna, hållbara 
omsorgsfasSgheter med människan i centrum. Sverige står inför demografiska utmaningar och broGas med eG växande 
underskoG av olika samhällsfunkSoner, t.ex. skolor, förskolor, grupp- och vårdboenden. Det vill Sehlhall FasSgheter med 
engagemang, kunskap och erfarenhet bidra Sll aG bygga bort. 
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