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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 skog 
och fastigheter. Tillväxten har varit bland den högsta i 
världen med ca 8 % i snitt per år enligt EKN (Exportkredit-
nämnden). 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 ökat 
rejält. 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, 
se bilaga, 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 ca 
12 % av investerat kapital och fastighetspriserna fortsätter 
uppåt. Bolaget har vuxit med 1000 % (balansomslutning) 
sedan början av 2013. Trots en kraftig tillväxtfas lyckas 
Bolaget redovisa vinst.

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 fortsätta att 
växa i storlek. En investering i Tectona är en unik möjlighet 
att ta del av denna blomstrande marknad. 

Min personliga bedömning är att risken för prisstagnation 
eller till och med prisfall på fastigheter i Sverige är hög. Min 
bedömning är vidare att det även är hög risk för viss turbu-
lens på fastighetsmarknaden i övriga Europa de närmaste 
åren. Enligt min uppfattning finns det således all anledning 
att se över sin investeringsportfölj och sprida riskerna 
utanför Sverige och Europa. Jag är övertygad om att fast-
igheterna i vårt bestånd befinner sig på en marknad med 
lägre risk och högre potential än den Europeiska. Flertalet 
indikatorer tyder på det. Demografin är mer fördelaktig, 
ekonomin växer snabbare, prisnivån är lägre, belånings-
graden är lägre osv. 

Förutom att vi verkar på en geografiskt intressant marknad 
så har Tectona koncernen uppnått en stabil bas för fort-
satta investeringar. Vi har stabila hyresintäkter och samti-
digt mycket hög soliditet och därmed låg risk. Koncernen 
har visat sig ha en framgångsrik och vinstgivande affärs-
modell 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 emis-
sion räknar vi med att öka lönsamheten med upp till 30 %. 
Därför är fortsatt tillväxt och kapitalanskaffning viktig och 
anledningen till att vi genomför denna emission.  
Välkommen som aktieägare till vårt spännande projekt. 

VD HAR ORDET
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NYCKELTAL 

Aktiekapital  10,7 MKR
Antal aktier  10,7 miljoner  
  stycken.  
  Kvotvärde 1 kr
Eget kapital (koncernen) 19,3 MKR 
Totalt kapital (koncernen) 24,6 MKR
Resultat för 2016 (koncernen) 2,5 MKR
Avkastning/ EK 2016 (koncernen) 13,2 %
Soliditet (koncernen)  78,5 %
Antal aktieägare  ca 140 stycken

Notering på NGM Nordic MTF
Under 2017 kommer Tectona att notera Bolagets aktier 
hos NGM Nordic MTF. Ansökan om notering har lämnats 
in till NGM och målsättningen är att notering ska ske innan 
årsskiftet 2017/18. Inför detta steg genomför Bolaget en 
emission i syfte att sprida ägandet och tillföra Bolaget 
kapital för ytterligare tillväxt och ökad lönsamhet. 

Syfte och bakgrund till emissionen 
I syfte att öka lönsamheten och effektiviteten behöver 
Bolaget kapital för att växa. I anledning därav genomför 
Tectona denna emission. Bolaget är idag vinstdrivande 
(2,5 MKR år 2016) och har hög soliditet (78 %) men styrel-
sen bedömer att lönsamheten kan förbättras ytterligare då 
Bolaget uppnår en högre balansomslutning. 

Bolaget har uppvisat en framgångsrik affärsmodell med 
högt driftnetto på en intressant marknad. Tectona har 
därmed lagt en stabil grund till ett fortsatt framgångsrikt 
fastighetsbolag. Bolaget har idag ca 140 aktieägare och 
behöver öka detta antal för att uppfylla kraven för en 
notering på NGM Nordic MTF. Tectonas målsättning är 
att notera aktierna på NGM Nordic MTF innan årsskiftet 
2017/18. 

Affärsidé
Tectona ska genom dotterbolag investera och förädla 
fastighetsobjekt i Panama. Bolaget utför även fastighets-
tjänster på de egna fastigheterna.

Affärsmodell - Inledning
Bolagets affärsidé är att investera i och ta del av den 
snabbväxande ekonomin i Panama. I Panama finns ett 
mycket stort behov av mindre lägenheter i Centrum. För 
att maximera lönsamheten har Tectona valt att fokusera på 
att bygga om lägenheter och fastigheter i Panama City till 
mindre enheter i syfte att öka hyresnettot. 

Affärsmodell – Bakgrund
Panama har under det senaste decenniet haft en mycket 
hög ekonomisk tillväxt på ca 8 % per år. Samtidigt har 
urbaniseringen varit kraftig. Panama City har växt och hyser 
idag ca 35 % av Panamas totala befolkning. IMF bedömer 
att den ekonomiska tillväxten under de närmaste åren kom-
mer att vara ca 6 % per år. Styrelsen gör bedömningen att 
urbaniseringen kommer fortsätta. 
Sedan mitten av -70 talet fram till idag har antalet födslar 
per kvinna minskat från ca 5,5 till 2,47. Av tradition har 
vuxna barn bott ihop med mor och farföräldrar. Traditionellt 
har familjerna varit stora och därmed behovet stort av stora 
lägenheter. Byggbolagen har framförallt byggt stora lägen-
heter och i Panama City finns nästan inga mindre lägen-
heter att köpa. Idag är efterfrågan annorlunda. Familjerna 
är väsentligt mindre och efterfrågan på små lägenheter är 
stort.

De objekt som Bolaget har byggt om till mindre lägenheter 
ger hyresintäkter på över 15 % på investerat kapital. Vår 
affärsmodell bygger därför på att förvärva större lägenheter/
fastigheter i city och bygga om dessa till mindre uthyrnings-
objekt. 

Prisnivå
Enligt Encuentra 24 (liknande hemnet.se) är den generella 
prisnivån i Panama City ca 2235 usd per m2. Tectona har 
i snitt betalat ca 1390 usd per m2 inklusive ombyggna-
tioner. Tectona har inte skrivit upp värdet av dessa objekt i 
bokföringen. 

Hyresintäkter
Med nuvarande hyresavtal erhåller fastighetsbolaget i  
Panama, hela 1420 kronor per m2 och år (La Boca bort-
räknat eftersom ombyggnation fortfarande pågår). Enligt 
en rapport från Hyresgästföreningen ”vad är rätt hyra i 
Stockholm” från år 2015 är normhyran på förstahands-
kontrakt i Stockholm 1351 kronor per m2 och år. Vi lyckas 
därmed erhålla högre intäkter i Panama jämfört med 
Stockholm trots att investeringskostnaden per kvadratmeter 
är väsentligen lägre. 
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OBS 2016 är första året då reviderad koncernredovisning utfördes. Tidigare års 
resultat i tabellen ovan är en uppskattning om koncernbokslut hade utförts.
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RESULTAT KONCERN I TKR. EJ HÄNSYN TAGEN 
TILL VÄRDESTEGRING AV OBJEKT

Värdering av Bolaget vid emissionen
Tectonas värde vid tiden för denna emission uppgår till 
33,1 MKR ”Pre money” motsvarande 3,1 krona per aktie. 
Vid denna värdering är Bolagets P/E tal 13,2. 
OMX30 har ett genomsnittligt P/E tal på drygt 16,5 rullan-
de 12 månader (170220). 

Vid den senaste emissionen i oktober 2015, värderades 
Bolaget till 3 kronor per aktie. Sedan dess har Bolagets 
utvecklats väl med en vinst på 2,5 MKR för 2016. 
Enligt Encuentra24.com (liknande Hemnet.se) är en ge-
nerell prisnivå på lägenheter i Panama City 2235 usd per 
m2. Vid en substansvärdering om 2235 usd per m2 skulle 
Tectona koncernen värderas till över 35 MKR. I bokföring-
en har de underliggande tillgångarna (fastigheterna) inte 
skrivits upp i värde.    

Panama
Landet har mycket nära relationer med USA. Bland annat 
så används uteslutande US dollar som valuta. Landet 
har ingen egen riksbank. USA byggde och färdigställde 
Panama kanalen år 1914 vilket bedöms vara värdens 
viktigaste handelsled. Hela 6 % av jordens gods fraktas 
genom Panamakanalen. Kanalen ägdes fram till 1999 av 
USA då Panama tog över driften. Sedan dess har Panama 
upplevt ett enormt ekonomiskt uppsving. Ekonomin har 
sedan 1999 varit bland de snabbast växande i världen. 
Tack vare kanalen och landets nära relation med USA så 
är Panama ett internationellt land som lever på internatio-
nell handel. Äganderätten är stark.  
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BNP PANAMA JÄMFÖRT MED SVERIGE

Erbjudandet i sammandrag

Emittent Tectona Capital AB (publ) 
556713-3672

Emissionskurs 3,1 kronor per aktie.
Värdepapper aktie B.
Minsta teckning 2000 stycken aktier motsvarande 

6 200 kronor.
Teckningstid 20 mars till och med den 24 

april 2017. Emissionen kan inte 
förlängas.

Vid överteckning Styrelsen beslutar om tilldelning 
med hänsyn till att så många 
aktietecknare som möjligt ska bli 
aktieägare. Vid tilldelning kommer 
styrelsen att eftersträva att Tectona 
får en bred ägarbas.

Volym Max 2 500 000 stycken aktier.

Inbjudan till teckning av aktier
Styrelsen beslutade den 9 mars 2017 om emission av 
aktier i Tectona Capital AB med stöd av bemyndigande 
lämnat på bolagsstämman den 8 april 2016. 

Samtliga handlingar och dokument 
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  


