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Som aktieägare i Tectona får du del av
tillväxten för fastigheter i en av världens snabbast
växande ekonomier.
Sista emission innan listning på NGM MTF
Vinst om 2,5 mkr för 2016

Hyresintäkter om 11,5 % av investerat kapital
Hög soliditet

tectona.se

VD HAR ORDET
Det är nu 10 år sedan som jag var med och grundade Tectona. Inte kunde jag då ana vilken fantastisk framgång som
väntade Panama där Bolaget har investerat i fastigheter.
Tillväxten har varit bland den högsta i världen med ca 7,5 %
i snitt per år enligt EKN (Exportkreditnämnden). Det har varit
roligt, inspirerande och spännande att verka på en sådan
marknad. Fastighetspriser har stigit i takt med tillväxten och
välståndet i området har dubblerats det senaste decenniet. I
en ranking utförd av Gallup år 2015 hade Panama världens
lyckligaste befolkning, och det märks.
Tectona har ända sedan starten år 2006 arbetat för att investera långsiktigt med låg risk i syfte att skapa en hållbar
avkastning över tid. Enligt EKN:s landriskanalys, har Panama hög politisk stabilitet och lägst risk i hela Latinamerika.
Bolaget har sedan 2014 fokuserat på att investera i fastigheter för uthyrning i Panama City vilket gett mycket goda
resultat. Vi erhåller hyresintäkter på 11,5 % av investerat
kapital och fastighetspriserna fortsätter uppåt. Bolaget har
vuxit med över 1000 % (balansomslutning) sedan början
av 2013. Trots en kraftig tillväxtfas gör Bolaget vinst för
2016.
Framtidsutsikterna för Panama är mycket goda. Enligt IMF
(Internationella Valutafonden) förväntas tillväxten i Panama
under de närmaste åren vara ca 6 % per år. Panama City,
där vi har vårt fastighetsbestånd, kommer att fortsätta
växa i storlek. En investering i Tectona är en unik möjlighet
att ta del av denna blomstrande marknad.
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Min bedömning är att risken för prisstagnation eller till och
med prisfall på fastigheter i Sverige är hög. Enligt min uppfattning finns det således all anledning att se över sin investeringsportfölj och sprida riskerna utanför Sverige. Jag
är övertygad om att fastigheterna i vårt bestånd befinner
sig på en marknad med lägre risk och högre potential än
den svenska. Flertalet indikatorer tyder på det. Demografin
är mer fördelaktig, hyresintäkterna högre, ekonomin växer
snabbare, prisnivån är lägre, belåningsgraden är lägre osv.
Förutom att vi verkar på en geografiskt intressant marknad så har Tectona koncernen uppnått en stabil bas för
fortsatta investeringar. Vi har stabila hyresintäkter och
samtidigt mycket hög soliditet och därmed relativt låg
risk. Koncernen har visat sig ha en framgångsrik och
vinstgivande affärsmodell på en tillväxtmarknad där IMF
och Världsbanken spår en fortsatt ljus framtid med stark
tillväxt. Genom åren har vi erhållit nyttiga erfarenheter och
lärt av våra misstag. Sammantaget har Tectona ett bra
slagläge inför framtiden. Det enskilt viktigaste steget för
att öka vinstmarginalen är genom att öka storleken på
Bolaget. Vid fulltecknad emission räknar vi med att öka
lönsamheten med upp till 25 %. Därför är fortsatt tillväxt
och kapitalanskaffning viktig och anledningen till att vi
genomför denna emission. Välkommen som aktieägare till
vårt spännande projekt.

Sammanfattning Tectona Capital

Tectona är ett svenskt aktiebolag som sedan 2006 har
verkat i en av världens snabbast växande ekonomi. Sedan
2014 har Bolaget fokuserat på fastighetsinvesteringar i
Panama City.

Tectona Capital – kort företagshistorik
Bolaget lämnar in
ansökan till NGM Nordic
MTF i syfte att lista
aktierna.

Bolaget har sedan 2014 investerat ca 2,6 MUSD i ett trettiotal olika uthyrningsobjekt på bostadsmarknaden i Panama
City. Befintliga bruttohyresintäkter ger i snitt ca 11,5 % av
investerat kapital. Värdeuppgången av fastigheter har under
den senaste 10 årsperioden varit ungefär 7 % per år.
Tectona har efter lång erfarenhet identifierat ett mycket
lukrativt segment på bostadsmarknaden. Våra minsta
lägenheter ger hyresintäkter på över 20 % av investerat
kapital. Strategin framåt är således att satsa på små
uthyrningsenheter.

Bolaget förvärvar flera
lägenhetsobjekt i Panama City

Bolaget har idag 241 aktieägare och avser att lista aktierna
på NGM MTF vid årsskiftet 2017/ 2018.
För 2016 gjorde Tectona 2,5 MKR i vinst. Värdeutvecklingen är kopplad till hur fastighetspriserna utvecklas samt
vilken hyresnivå vi lyckas erhålla. Värdeutvecklingen är
även korrelerad med USA dollarn eftersom tillgångarna är
i US dollar.

2017

Bolaget utför en
fondemission och
ökar aktiekapitalet till
10,7 MKR. Koncernen
gör en nettovinst på
2,5 MKR.

2016

Bolaget säljer ca 75 %
av innehavet i Tectona
Skog kontant och gör
vinst på 400 % av
investerat kapital.

2015

2014

Tectona förvärvar 28 %
av jordbruksföretaget
Black Earth East och
säljer detta innehav
kontant samma år med
en vinst (2 MKR)

Bolaget ger ut en företagsobligation med
7,5 % ränta och tar därigenom in 4,65 MKR.
Ansluts till EuroClear.

2013

2011

RENT
I

II

Bolaget förvärvar,
förädlar och säljer
skogsfastigheter.
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Värdetillväxt

Bolaget bildas av
Johan Skålén och Henrik
Cedergren. Bolaget
förvärvar den första
markfastigheten i Panama via dotterbolag.
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2006

Sammanfattning affärsmodell

Vår affärsmodell är att förvärva fastighetsobjekt, bygga om
dessa till mindre uthyrningslägenheter och hyra ut.
Vår erfarenhet visar att det finns ett mycket stort behov av
mindre lägenheter i City. Desto mindre lägenhet desto högre
hyresintäkt per m2. Våra minsta lägenheter inbringar hyror
på över 5000 kronor per m2 och år. Detta anses till och med
vara en hög hyresnivå i centrala Stockholm. Mot bakgrund
av vår erfarenhet bygger därför vår affärsmodell på att
bygga om enheter i city till mindre uthyrningslägenheter.

SAMBAND MELLAN HYRENSINTÄKT OCH
LÄGENHETSSTORLEK
SEK/m2
och år

8 000

6 000

4 000

2 000

0

35 m2

Ovanstående diagrammet visar Tectonas hyresintäkt
per kvadratmeter och år på det befintliga beståndet av
hyreslägenheter. Sambandet mellan mindre lägenheter och
ökade hyresintäkter är mycket stort. Med denna erfarenhet
och kännedom kommer Tectona fokusera på att bygga
små uthyrningslägenheter.
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Huvudorsaker att investera i Panama City är följande:
•

Panama City har en av världens viktigaste handelsleder
och knutpunkter, Panamakanalen.

•

En av världens snabbast växande ekonomi.

•

Den ekonomiska tillväxten förväntas fortsatt vara stark.
Förväntad tillväxt för 2017 är 6 %.

•

Befolkningsökning och urbanisering gör att Panama
City kommer fortsätta växa snabbt.

•

Bra affärsklimat och stark äganderätt.

•

Höga hyresintäkter. Tectona erhåller idag bruttohyresintäkter på 11,5 % av investerat kapital.

•

Använder US dollarn som valuta.

•

Inga tecken på fastighetsbubbla eller för hög
skuldsättning.

BNP PANAMA JÄMFÖRT MED SVERIGE
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Marknadsprognos

Styrelsen bedömer att fastighetsmarknaden i Panama City
kommer utvecklas positivt under många år framöver av
nedanstående skäl:

•
•
•

Den nya kanalen öppnar för att internationella bolag
förlägger logistikcenter i Panama City.
Det finns ett stort behov av lägenheter till unga som
önskar flytta hemifrån. I takt med att ekonomin
förbättras kommer fler att få den möjligheten.
Panama är ett politiskt stabilt land med god ekonomi.
Det gör att många människor i Latinamerika och i hela
världen söker sig till Panama City.
Urbaniseringen kommer fortsätta. Många väljer att
flytta från landsbygd in till staden.
Ekonomin kommer fortsätta att växa snabbt.
I takt med att staden växer kommer fastigheter i City
att bli mer attraktiva.

GENERELL PRISUTVECKLING LÄGENHETER I
OBARRIO PANAMA CITY ENLIGT ENCUENTRA24.
2 100

USD/m2

1 850

USD/m2

1 600

USD/m2
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Emissionskurs

2,7 kronor per aktie

Värdepapper

aktie serie B

Minsta teckning

2 500 stycken aktier motsvarande
6 750 kronor.

Teckningstid

13 november – 7 december 2017
förlängning kan ske.

Vid överteckning

Styrelsen beslutar om tilldelning
med hänsyn till att så många
aktietecknare som möjligt skall bli
aktieägare. Vid tilldelning eftersträvar styrelsen att Bolaget får så
bred spridning som möjligt.

Volym

Max 3 300 000 stycken aktier.

Samtliga handlingar och dokument

-1

•

Tectona Capital AB (publ)
556713-3672

Styrelsen beslutade den 30 oktober om emission av aktier
i Tectona Capital AB med stöd av bemyndigande lämnat
på bolagsstämman den 13 mars 2017.
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•

Emittent

Inbjudan till teckning av aktier
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•

Erbjudandet i sammandrag

Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2
2014
2015
2016
2017

Samtliga handlingar och dokument med anledning
till emissionen finns att ladda ner på www.tectona.se
eller kan beställas i pappersform direkt från Bolaget
genom epost till info@tectona.se eller på telefonnummer
08-586 107 58.
Emissionsinstitut

Tectona har anlitat Mangold Fondkommissionär för att
administrera emissionen.
Teckning av aktier

Teckning av aktier sker på separat teckningssedel.
Teckningssedel finns att ladda ner på Bolagets hemsida tectona.se och kan beställas från Bolaget på
info@tectona.se eller på telefonnummer 08-586 107 58.
Teckning av aktier kan även göras digitalt med e-legitimation på Mangolds hemsida
www.mangold.se/aktuella-emissioner

