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DETTA ÄR CATELLA

Ledande finansgrupp
inom fastighet, fond och bank

Catella är en ledande specialist inom fastighetsrådgivning, fastighetsinvesteringar,
fondförvaltning och banktjänster, med verksamhet i 14 länder. Vår vision är att
vara den ledande partnern i Europa för investerare inom fastighet och finans.
Koncernen omsätter cirka 2,5 miljarder kronor, har ett förvaltat kapital
om cirka 180 miljarder kronor och är noterad på Nasdaq Stockholm,
i segmentet Mid Cap.
Verksamheten har stor geografisk spridning och en bred produktpalett med aktivt förvaltade fonder och skräddarsydda tjänster.
Företagets breda erbjudande till ett flertal olika kundgrupper bidrar
till en hållbar exponering mot finans- och fastighetsmarknaderna.
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Stark lokal närvaro, paneuropeisk
räckvidd och global kapitaltillgång.

YEARS
IN BUSINESS

GENOMSNITTLIG ÅRLIG TILLVÄ XT FÖR DE TRE SENASTE ÅREN

RÖRELSERESULTAT
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Före jämförelsestörande poster
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DETTA ÄR CATELLA

Fyra affärsområden i nära samarbete

CORPOR ATE FINANCE

PROPERTY INVESTMENT MANAGEMENT

Corporate Finance är ledande rådgivare inom finansiella tjänster
för företag på den europeiska fastighetsmarknaden. Affärsområdet
erbjuder transaktionsrådgivnings-, och kapitalmarknadsrelaterade
tjänster i Danmark, Finland, Frankrike, Spanien, Sverige, Tyskland
och de baltiska länderna.

Catella är specialist inom fastighetsinvesteringar och erbjuder
institutionella och professionella investerare attraktiv, riskjusterad
avkastning genom kapitalförvaltning inom fastigheter och genom
egna fastighetsfonder. Verksamheten bedrivs på nio marknader och
erbjuder lokal kunskap om fastighetsmarknaderna i kombination
med europeisk räckvidd.

Affärsområdet har omfattande erfarenhet och expertis inom
förvärv och avyttrling av fastigheter. Erbjudandena inkluderar
finansieringslösningar, strategisk analys och förvärvstjänster såsom
modellering, värdering, rådgivning och underlag för beslutsfattande.
Samarbete sker med övriga affärsområden.

Catella hanterar alla faser i processen för värdeskapande inom
fastigheter; från identifiering av projekt och förvärv, till finansiering,
strategisk förvaltning och försäljning. Samarbetet mellan de fyra
affärsområdena gör att en bred palett av investeringsmöjligheter
kan erbjudas. Den tyska fondverksamheten använder sig exempelvis av Catellas lokala fastighetsteam runtom i Europa för att
effektivt hantera sina europeiska fastighetsportföljer.

FASTIGHETSMARKNADERNAS DRIVKR AFTER

Intresset för den europeiska fastighetsmarknaden är stort och ökande och drivkrafterna för fortsatt allokering av kapital till fastighetssektorn är
många och starka. Låga finansieringskostnader tenderar att öka allokeringen av kapital till fastighetssektorn. Urbaniseringen förväntas fortsätta öka,
vilket leder till omfattande affärsmöjligheter inom fastighetssektorn. Det faktum att allt mer kapital sätts av till långsiktigt sparande i fastighetsfonder,
som i sin tur investerar i fastigheter i Europa, är gynnsamt för Catella.

TR ANSAKTIONSVOLYMER
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EQUITY, HEDGE AND FIXED INCOME FUNDS

BANKING

Catella är en av Nordens främsta oberoende fondförvaltare och
erbjuder privata och institutionella investerare fonder med aktiv
förvaltning och nordiskt investeringsfokus (Mutual Funds). Ett starkt
inslag i erbjudandet är produkter vars syfte är att generera en
positiv avkastning oberoende av marknadsutveckling.

Catella erbjuder finansiella tjänster och skräddarsydda lösningar för
förmögna kunder i Europa, samt kundanpassade kort- och betalningslösningar till internationella banker, e-handlare och fintech-bolag.

Catella erbjuder även institutionella investerare systematiska fonder
(Systematic Funds) som har hög riskjusterad avkastning och låg korrelation mot andra tillgångsslag. Fonderna investerar globalt i likvida
värdepapper på valuta-, ränte- och aktiemarknaderna och har en
skalbar affärsmodell som kan hantera stora volymer.

Catella Bank bistår även övriga affärsområden inom Catella med
finansieringslösningar. Tjänsteområdet Wealth Management
erbjuder kunder, i samarbete med Catella Corporate Finance, att
investera i fastighetsprodukter.

MARKNADENS DRIVKR AFTER

MARKNADENS DRIVKR AFTER

Fondmarknaden expanderar i takt med att sparandet ökar. Bakom
tillväxten ligger trender som en åldrande befolkning och länders
minskade förmåga att erbjuda människor försörjning efter
pensionering.

Allt fler private banking-kunder önskar investera i skräddarsydda
sparprodukter. Storbankernas private banking-verksamheter har
begränsade möjligheter att möta denna efterfrågan då utvecklingen
snarare går mot standardisering av tjänsterna. Kunder med höga
krav söker sig därför i allt större utsträckning till mindre och mer
kundanpassade aktörer, såsom Catella Bank.
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FORTSATT TILLVÄXT

ÅRET I KORTHET

Initiativ för
fortsatt tillväxt

FÖRVALTAT K APITAL

STABIL BAS FÖR INTJÄNING

184 mdkr

2017

2016

Förändring, %

Förvaltat kapital, mkr

184,3

155,7

18

Totala intäkter, mkr

2 477

2 027

22

414

258

60

Resultat efter skatt, mkr 2

245

122

102

Resultat per aktie, kr 2

2,99

1,49

101

Rörelseresultat, mkr

Före jämförelsestörande poster.

1) 

Hänförligt till moderbolagets aktieägare. Justerat för
jämförelsestörande poster under 2017 uppgående till
53 mkr och försäljning av aktier i VISA Europe under
2016 uppgående till 150 mkr.

2) 

Catella ökade förvaltat kapital med 28,7
miljarder kronor, motsvarande 18 procent,
under året vilket skapar en stabil bas för
framtida intjäning.

FORTSATT TILLVÄXT

NYCKELTAL KONCERNEN

1

Catella säkerställer fortsatt kontroll över
Systematic Funds (IPM) genom aktieförvärv
om ytterligare 10 procent.

Catella etablerar Property Asset Management-verksamhet
i Nederländerna och Sverige samt verksamhet i Hong Kong
för distribution.
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Internationell
distribution

Vi har sedan tidigare närvaro i London
för distribution av Catellas produkter
till internationella investerare.
Under 2017 etablerades verksamhet i
Hong Kong för att bredda distribution
av Catellas produkter, främst inom
fastighetsområdet.

FÖRBÄTTR AD PRODUKTMIX

STABIL INTJÄNING

Under året har förvaltat kapital ökat och vi har
stärkt vår position som en aktiv förvaltare samtidigt
som både produktmix och resultat förbättras
genom att andelen av inflödet ökat till de mer
lönsamma hedge-produkterna inom affärsområdet
Equity, Hedge and Fixed Income Funds.

Fasta intäkter/fasta
kostnader under året
inom Equity, Hedge
and Fixed Income
Funds

282

RÖRELSERESULTAT PER AFFÄRSOMR ÅDE

BREDARE BAS FÖR INTJÄNING

CORPOR ATE FINANCE

Under året har fler verksamheter
än någonsin bidragit till intäkter
och resultat inom Catella.

PROPERT Y INVESTMENT
MANAGEMENT

71

73

EQUIT Y, HEDGE AND FIXED
INCOME FUNDS

BANKING
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Målsättning att skapa värde för
kunder och aktieägare
Catella ska fortsatt positionera sig som
en produkt- och tjänsteleverantör som
kontinuerligt skapar attraktiva investeringsprodukter för investerare med varierande
riskprofil. Catella börjar mer och mer hitta
sin långsiktiga struktur som siktar till att
vara det självklara valet för individer och
företag som söker kvalitativa investeringsalternativ.
En förutsättning för nöjda kunder
Målsättning är att skapa värde för våra
kunder, vilket alltid är en förutsättning för
nöjda kunder och långvariga relationer.
För att vi ska lyckas måste respektive
verksamhet inom Catella leverera värde
till sina kunder. Detta gäller särskilt för de
verksamheter där Catella fått förtroendet
att förvalta kundernas kapital. Det är en
av våra primära målsättningar och hittills
känner vi att vi lever upp till detta inom
merparten av verksamheterna.
Affärsområdet Equity, Hedge and Fixed
Income Funds ska erbjuda attraktiv riskjusterad avkastning i flertalet tillgångsklasser.
Att skapa värde för kunder är inte bara en
fråga om att leverera hög avkastning utan
att leverera god riskjusterad avkastning.
Med andra ord, att möjliggöra tillväxt av
kundernas kapital i ett tuffare marknadsklimat. Catella fokuserar på produkter som
är okorrelerade mot marknaden. Detta
innebär att våra produkter kan stiga i värde
även om marknaden går ner, vilket främst
sker inom våra hedgeprodukter där Systematic Macro och Catella Hedgefond är de
viktigaste produkterna.
Inom Property Investment Management
ökade vi vårt förvaltade kapital med 37
procent under året och har under fem år
närmare tredubblats, till 55 miljarder kronor. Genom vårt nya kontor i Hong Kong
och samarbetet med China Merchant
Securities byggs en stark plattform i Asien
för distribution av våra produkter, främst
inom fastighetsområdet.
I början av 2018 ingick Catella ett
villkorat aktieköpsavtal om förvärv av
aktiemajoriteten i den brittiska fastighetsinvesterings- och kapitalförvaltarrådgivare

Återigen har Catella lyckats leverera på strategin
att utveckla och utnyttja synergierna inom och
mellan affärsområdena samtidigt som vi utvecklat
vår affärsmodell mot mer värdeskapande produkter.
APAM. Det stärker Catellas position i
Europa med en plattform i Storbritannien
som blir ett fantastiskt komplement till
våra övriga europeiska verksamheter inom
fastighetsområdet. Bredden i organisationen kommer att öka vår attraktionskraft
i Asien, eftersom Storbritannien är en
prioriterad marknad inte minst för kinesiska
investerare. Kapitalet blir allt mer rörligt
och behovet av allokering i olika tillgångar,
valutor och geografier ökar, varför närvaro
på respektive marknad blir allt viktigare.

ning. Catella har idag större skalfördelar i
jämförelse med tidigare eftersom fler och
fler verksamheter inom koncernen börjar
få utväxling på de senaste årens investeringar i organisationen. Vår målsättning
är att leverera stabil avkastning inte bara
till våra kunder, utan minst lika mycket till
Catellas aktieägare, och vi känner att vi är på
god väg. Catella är i mitt tycke ett bättre och
stabilare bolag än vad det någonsin varit och
jag vill avsluta med att tacka alla anställda för
ett fantastiskt arbete det gångna året.

Ökat förvaltat kapital senaste fem åren
Genom att vi under de senaste fem åren
ökat vårt förvaltade kapital fem gånger,
inkl APAM, som nu uppgår till cirka 200
miljarder kronor, har vi en stabilare intjä-

Stockholm i april 2018

Johan Claesson
Ordförande
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Bästa året någonsin för Catella

givning vid fastighetstransaktioner önskar
vi också i Norden att fortsätta positionera
oss mer mot kapitalmarknadsrelaterade
tjänster. Kombinationen skapar stabilare
intjäning eftersom det gör oss mindre beroende av marknaden för traditionella fastighetstransaktioner.
I Kontinentaleuropa är vi en kvalificerad
rådgivare inom fastighetstransaktioner med
stark lokal förankring. Vi har en bra position i
Frankrike och Spanien, men har sett behov av
förstärkningar på personalsidan och förändringar i produktmixen i Tyskland för att nå
önskad marknadsposition. Detta förändringsarbete har pågått under en tid, och vi har nu
en starkare position i Tyskland än på länge,
vilket vi förväntar oss ger resultat i närtid.

Under de senaste tre åren har vi investerat kraftigt
i befintliga och nya verksamheter för att bli än mer
attraktiva för både lokala och internationella kunder,
samtidigt som vi har haft en hög årlig tillväxt.
Vi ser resultaten av våra investeringar
genom ökat förvaltat kapital, ökade intäkter och högre resultat. 2017 blev det bästa
året någonsin för Catella där vi kraftigt
ökade förvaltat kapital, vilket visar att vi
är en attraktiv alternativ kapitalförvaltare,
samtidigt som Catella försvarar positionen
som en ledande rådgivare. Detta är ett
bevis på att våra kunder uppskattar de
tjänster och produkter vi tillhandahåller.
Corporate Finance
Catella har en stark position lokalt på respektive marknad och vi arbetar med att
förbättra produktmixen, öka samarbetet
mellan länderna men även mellan affärsområdena för att kapitalisera på varumärket
och attrahera ytterligare nationellt men

framförallt internationellt kapital, även till
denna del av vår verksamhet. Under året
har vi sett samarbete mellan Property
Asset Management och Wealth Management, där Corporate Finance har en viktig
roll när det gäller skapandet av nya affärer,
vilket genererat nytt förvaltat kapital inom
Property Asset Management och Wealth
Management. Detta samarbete ger oss
möjlighet att skapa unika och attraktiva
placeringar för våra kunder, och är något
vi kommer ha än mer fokus på framöver.
Genom vår kompetens skapar vi produkter
och tjänster som tillför mervärde vilket gör
oss trovärdiga mot investerare och möjliggör ytterligare tillväxt inom affärsområdet.
Samtidigt som vi bibehåller vår starka
marknadsposition inom kvalificerad råd-

Property Investment Management
Inom Property Investment Management
ser vi resultat av våra investeringar de
senaste åren med kraftigt ökat förvaltat
kapital och intäkter. Under 2017 har vi etablerat nya verksamheter inom affärsområdet i Frankrike och Sverige samt Benelux.
Den produktmässiga och geografiska bredden i vårt erbjudande ökar vår relevans hos
internationella investerare. Det förvaltade
kapitalet har en lång investeringshorisont
vilket minskar känsligheten mot svängningar
i marknaden och ger en stabilare intjäning
framgent.
Vi har lyckats tillvarata synergierna
mellan tjänsteområden där Property Funds
använder den lokala expertisen inom
Property Asset Management för investeringar i sina fonder. Samarbetet mellan
dessa två tjänsteområden skapar en mer
komplett produkt mot våra kunder, och ger
hävstång i vår verksamhet.
Project Management, som ingår i
Property Asset Management, skapar och
utvecklar fastighetsprojekt. Vår ambition är
att också inom detta område skapa strukturer där vi erbjuder våra kunder en mer
opportunistisk produkt med exponering
mot denna typ av projekt. Project Management driver ett antal projekt varav några är
långt gångna och förväntas bidra till intäkter
och resultat redan under 2018.

CATELLA ÅRSREDOVISNING 2017
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Under våren 2018 visade Catella sin ambition om stärkt närvaro i Storbritannien
genom att ingå ett villkorat aktieköpsavtal
om förvärv av en aktiemajoritet i APAM
Ltd. APAM är en fastighetsinvesterings- och
kapitalförvaltningsrådgivare som uteslutande
verkar på den brittiska marknaden, med
ett förvaltat kapital om cirka 14 miljarder
kronor. Förvärvet är strategiskt viktigt för
att bredda erbjudandet än mer till internationella investerare, främst från Asien
men även övriga världen. I tillägg ger APAM
tillgång till investerare som är relevanta för
Catellas verksamheter i övriga Europa.
Equity, Hedge and Fixed Income Funds
Under året har förvaltat kapital inom fond
verksamheterna ökat och vi har stärkt vår
position som en alternativ och aktiv förvaltare. Vi har en mycket hög kvalité på vår
förvaltning, där flera av våra produkter har
låg korrelation mot jämförelseindex, samtidigt som flertalet av våra produkter har
genererat god avkastning. Både produktmix
och resultat förbättras genom att andelen av inflödet ökat till våra mer lönsamma
hedgeprodukter. Ökningen av det förvaltade kapitalet ger en stabil bas med ökade
fasta intäkter och möjlighet till högre rörliga
intäkter.
Catella har en attraktiv och diversifierad
produktportfölj som sträcker sig över olika
tillgångsklasser och som lämpar sig bra i olika
marknadsklimat. Vi kommer i ökande grad
lägga fokus på produktutveckling inom båda
våra tjänsteområden för att möta våra kunders behov.
Parallellt med detta fortsätter vi vårt
strukturerade arbete för att öka distributionskraften för existerande produkter
genom att stärka relationen med våra återförsäljare och utveckla vår direktdistribution
mot institutionella kunder. För att möjliggöra att fler kunder kan investera i våra
produkter kommer vi öka den geografiska
räckvidden och söka lämpliga tillstånd på
befintliga och nya marknader. Vår satsning
i London och Asien har en betydande roll i
det framtida arbetet.

Banking
Vi har sett en positiv trend under 2016 och
2017 av det förvaltade kapitalet inom Wealth
Management. Ökningen är en funktion av
vår satsning på att skapa relevanta investeringsprodukter i samarbete med övriga
Catella verksamheter inom fastigheter men
också inom andra alternativa investeringsområden, exempelvis produkter med
private equity-exponering. Vår resursallokering mot försäljning har gett resultat och vi
kommer fortsatt utvärdera offensiva möjligheter för att nå ut till nya kunder.
Som tidigare nämnts har samarbetet
med Corporate Finance varit framgångsrikt
där Wealth Management genomfört kapitalanskaffningar i samband med fastighetsprojekt. Vi fortsätter att se stort intresse för
Catellas egna produkter från Wealth
Managements kunder. Fastighetsrelaterade
produkter är en viktig del av vårt erbjudande och ambitionen är att kapitalisera på
fastighetskompetensen inom Catella för att
skapa värde för våra kunder.
En tydligare positionering av Catella som
en aktiv, alternativ kapitalförvaltare och
rådgivare medför behov av genomgång av
verksamheter som inte har synergier med
andra delar av organisationen. Vi har därför
inlett en strategisk översyn av vår kortinlösen-verksamhet inom Catella Bank. Med
anledning av detta kommer kundportföljen att reduceras och strategiska alternativ
utredas i förhållande till resterande kundportfölj.
Internationell distribution
Catella har under året ingått ett strategiskt
samarbete med China Merchant Securities
International för distribution av produkter
och tjänster mot den kinesiska och de övriga
asiatiska marknaderna. China Merchant
Securities och deras huvudägare China
Merchant Group ger en mycket trovärdig
ingång till denna marknad. Med bakgrund av
samarbetet och ett ökat kapitalflöde från de
asiatiska marknaderna till Europa etablerade
Catella närvaro i Hong Kong.
Med etableringar i både London och
Hong Kong, kombinerat med vår paneuro-

peiska plattform, kan Catella öka distributionen av europeiska fastighetsprodukter
till asiatiskt och internationellt kapital vilket
stärker vår position på marknaden.
Vi har under de senaste åren tagit ett
flertal initiativ inom Catella vilka skapat lönsam tillväxt. Vi ser fortsatt goda möjligheter
att växa och skapa värde för våra kunder
och aktieägare. Catella ska leverera de
bästa produkterna och tjänsterna till våra
kunder vilket över tid ytterligare kommer
att stärka varumärket och öka lönsamheten, samtidigt som vi ökar vår attraktionskraft att kunna bibehålla och attrahera de bästa individerna i branschen. Vår
tillväxt är framför allt en funktion av duktiga medarbetare i en tydlig struktur med
tydliga prioriteringar. I tillägg har vi en kultur
i Catella där vi söker samarbete inom och
mellan affärsområdena, vilket är en förutsättning för att kunna lyckas och trivas på
sin arbetsplats. Jag är stolt över den resa vi
nu gör inom Catella, och ser fram emot ett
mycket spännande 2018.
Stockholm i april 2018

Knut Pedersen
Verkställande direktör och koncernchef
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Trender talar för fastigheter,
fonder och finans
Urbanisering, ökat sparande och digitalisering utgör positiva
drivkrafter på Catellas marknader. Aktörer på fastighetsmarknaden
gynnas när globalt kapital i allt högre grad allokeras till investeringar
i Europa. Ett ökande pensionssparande driver utvecklingen på
fondmarknaden samtidigt som regleringar och digitalisering ökar
transparensen och därmed förutsättningarna för aktörer med
framgångsrik förvaltning. På bankmarknaden standardiseras
finansiella tjänster, vilket skapar möjligheter för nischaktörer att
konkurrera med kundanpassade erbjudanden.
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Fastighetsmarknaden

Drivkrafterna för fortsatt ökad allokering av kapital till fastighetssektorn är starka och intresset
för den europeiska fastighetsmarknaden är särskilt stort.

Ekonomiska förutsättningar
Styrräntan är ett centralt penningpolitiskt
verktyg som används för att stimulera
konsumtion och investeringar. När räntan
är låg tenderar allokeringen av kapital till
bland annat fastighetssektorn att öka. Låg
kostnad för finansiering i kombination med
stabil direktavkastning inom fastigheter utgör ett attraktivt alternativ för investerare.
Den europeiska ekonomin uppvisade
god motståndskraft mot global politisk
osäkerhet under 2017. Drivkraften för den
stadiga ekonomiska tillväxten var privat
konsumtion. Dessutom fortsatte arbetslösheten att falla. Till de interna riskerna
på marknaden hörde, förutom ovissheten
om utgången av Brexit-förhandlingarna och
värderingen av euron, också förändrade
förutsättningar för finansiering om räntenivåerna skulle höjas snabbare och mer än
förväntat.
Drivkrafterna för fortsatt ökad allokering
av kapital till fastighetssektorn är dock starka.
Undersökningen Investment Intension survey
20181 visar att över hälften av de globala
investerarna planerar att öka sin exponering
mot fastigheter under de kommande två
åren, och intresset för den europeiska fastighetsmarknaden är särskilt stort.
Urbanisering
När urbaniseringsgraden i ett land ökar blir
koncentrationen av befolkningen i stadsområden högre, vilket leder till såväl nybyggande som högre hyror, stigande inköpspriser
och högre markpriser i dessa områden.
Mer än hälften av världens befolkning bor
idag i städer. Om knappt 20 år förväntas
andelen ligga över 70 procent.2
Urbaniseringen har stor påverkan på
fastighetsmarknaden, där en snabbt ökande
efterfrågan i storstadsregioner möter ett
långsamt växande utbud. För branschens
aktörer finns affärsmöjligheter i alla faser
av den värdeskapande processen inom

fastigheter – från analys och projektering till
transaktion, förvärv, finansiering, strategisk
förvaltning och slutligen försäljning.
Ökat sparande
Fond-och investeringsmarknaden växer
i takt med att allt mer kapital sätts av till
långsiktigt sparande. Inflödet av sparkapital
placeras bland annat i fastighetsfonder som
i sin tur investeras i fastigheter i Europa.
Detta leder till efterfrågan på rådgivningstjänster när det gäller såväl transaktioner
som strategisk förvaltning och utveckling av
fastigheter.
Allokering av globalt kapital till Europa
Investeringsvolymerna inom fastighetssektorn i Europa har ökat relativt stabilt
sedan 2009 och intresset från investerare
i Nordamerika är stort. Även asiatiska
investerare allokerar allt mer kapital till
Europa. Enkätsvaren i INREV Investment
Intension survey 2018 indikerar fortsatt
positiv inställning till fastighetsmarknaden,
men utmaningen ligger i att hitta lämpliga
tillgångar att investera i.
Många större investerare, till exempel
fastighetsfonder, söker partnerskap med
lokal expertis som kan stödja dem i flera
europeiska länder. Det skapar efterfrågan
på kvalificerade rådgivningstjänster med
djup kunskap om lokala förhållanden på
respektive marknad.
Höga transaktionsvolymer
Efter en nedgång 2016 visade den europeiska marknaden för kommersiella fastigheter
återigen tillväxt 2017. Transaktionsvolymerna
steg med fyra procent till drygt 293 miljarder
euro, vilket är den tredje högsta årssiffran
som noterats i branschens trendrapporter
från Real Capital Analytics (RCA).
Liksom tidigare år är det fortfarande
kontorsmarknaden som attraherar mest
kapital, med en volym på närmare 120 mil-

jarder euro under det gångna året. Störst
ökning noterades dock på marknaden för
industriella fastigheter där transaktionsvolymerna jämfört med föregående år steg
med 36 procent till 42 miljarder euro 2017.
Investeringarna i handelsfastigheter sjönk
däremot med 16 procent till en nivå på
knappt 52 miljarder euro.
Storbritannien, Tyskland och Frankrike
stod tillsammans för 58 procent av de totala
fastighetstransaktionsvolymerna i Europa
under 2017. I Spanien, Nederländerna och
Finland ökade investeringarna med 35, 14
respektive 52 procent – främst på grund
av hög aktivitet från gränsöverskridande
aktörer. I Sverige sjönk däremot transaktionsvolymerna med 36 procent jämfört
med året innan.
Nya tjänster skapar mervärde
Kapitalinflödet till Europa från investerare
i andra delar av världen ökar och en stor
del av fastighetsinvesteringarna förmedlas
av transaktionsrådgivare. På marknaden
finns ett stort antal aktörer, både lokala och
globala, som främst erbjuder transaktionsrådgivning. Den starka utvecklingen på den
europeiska fastighetsmarknaden har lett till
ett växande intresse från globala tjänsteleverantörer, vilket skapat prispress på ren
transaktionsrådgivning. Samtidigt finns en
stor efterfrågan på övriga rådgivningstjänster i såväl uppåtgående som nedåtgående
marknadslägen. Efterfrågan på olika typer
av tjänster skiljer sig åt mellan länderna i
Europa. Investerarna börjar dock successivt bli alltmer sofistikerade, vilket ökar
efterfrågan på värdeskapande tjänster och
individuella lösningar för att hantera alla
steg i en fastighetsinvestering – från analys
och förvärv till utveckling och försäljning.
För företag med specialistkompetens inom
området kan den typen av kapitalmarknadsrelaterade tjänster generera högre
marginaler än ren transaktionsrådgivning.
1)
2)

Från organisationerna INREV, ANREV och PREA.
United Nations, department of economic and social affairs.
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Fondmarknaden

Fondmarknaden expanderar i takt med att sparandet ökar. Bakom tillväxten ligger trender som en
åldrande befolkning och länders minskande förmåga att erbjuda människor försörjning via de
offentligt finansierade pensionssystemen.

Fondmarknaden i Sverige
Vid utgången av 2017 uppgick den totala
fondförmögenheten i Sverige till rekordhöga
3 948 miljarder kronor. Nysparandet i fonder ökade rejält jämfört med året innan och
landade för helåret 2017 på 119 miljarder
kronor, vilket motsvarar det tredje högsta
nettoinflödet under ett enskilt år sedan statistiken började sammanställas 1994, enligt
uppgifter från Fondbolagens förening.
Störst nettosparande, vardera 39 miljarder kronor, kom via investeringssparkonto
respektive sparande till premiepensionen,
följt av 28 miljarder via fondförsäkring och
21 miljarder via förvaltarregistrerat fondsparande. Företagens nettosparande uppgick till 20 miljarder kronor 2017. Hushållens intresse för sparande i aktiefonder var
stort och även blandfonder hade fortsatta
nettoinflöden under de flesta månaderna
2017, medan företagen främst valde obligationsfonder för sitt sparande.
Det svenska fondsparandet har vuxit
sig allt starkare sedan de så kallade allemansfonderna slog igenom på bred front
under 1980-talet. I dagens fondmarknad
har avsättningar till våra pensioner fått allt
större betydelse. Sedan år 2000 sparar alla
förvärvsarbetande personer i fonder via
Pensionsmyndigheten och även stora delar
av tjänstepensionen kan numera placeras i
fonder.
Den svenska fondmarknaden domineras
fortfarande av fyra stora banker, men deras
dominans har minskat väsentligt under de
senaste 15 åren. Många oberoende fondförvaltare har varit framgångsrika och den
digitala utvecklingen underlättar för nya
aktörer utan egna fysiska distributionsnät.
Konkurrensen från utländska fondbolag
ökar också och i dag är många av fonderna
som erbjuds på den svenska marknaden
utlandsregistrerade.

Fondavgifterna på den svenska marknaden
har sjunkit under de senaste åren. Sverigeregistrerade fonders årliga avgifter ligger i
nivå med övriga Europa.
Marknaden för rådgivning och distribution av fonder genomgår stora förändringar,
bland annat till följd av nya regelverk från
EU (MiFID II) som införs 2018. Ökade krav
på transparens kring pris på produkt, distributionskostnad och ersättning vid rådgivning ska göra det tydligare för kunden vad
denne betalar för. Transparensen gör det
enklare för spararen att utvärdera fondförvaltningen, samtidigt som det innebär
att fonder som genererar god riskjusterad
avkastning med konkurrenskraftiga avgifter
kommer gynnas över tid.
Dessutom medför digitaliseringen nya
möjligheter att bredda direktdistributionen
till konsumentmarknaden, dels via etablerade digitala plattformar, dels via egna kanaler.
Den globala hedgefondmarknaden
Vilken typ av fonder som efterfrågas
påverkas av såväl globala konjunktursvängningar som spararnas riskbenägenhet och
förväntningar på den framtida ekonomin.
Under 2017 var utvecklingen på världens
aktiemarknader stabil, medan 2018 inleddes
med turbulens till följd av oro för stigande
inflation som kan leda till att räntorna höjs i
snabbare takt än förväntat.
Förvaltare av hedgefonder erbjuder
olika strategier för att skapa positiv avkastning oavsett hur marknaden utvecklas. Till
skillnad från en traditionell fond har en
hedgefond målet att uppnå stabil riskjusterad avkastning i både upp- och nedgång på
marknaderna. För att stå sig i konkurrensen
bland stora globala hedgefondförvaltare är
det viktigt att kunna uppvisa låg korrelation
med de finansiella marknaderna. Många
institutionella investerare med långsiktigt

perspektiv, som livbolag och pensionsförvaltare, efterfrågar exempelvis alternativa
investeringar som möjliggör riskspridning i
en portfölj med mer traditionella tillgångar
som aktier och obligationer.
Efter ett år av nettoutflöden från
hedgefonderna 2016 vände trenden under
2017. Globalt var nettoinflödet närmare
50 miljarder US-dollar, vilket i kombination
med positiv avkastning resulterade i att
värdet av den globala hedgefondmarknaden
i slutet av året (november 2017)3 uppgick till
cirka 3 550 miljarder dollar.
Multistrategifonder registrerade det
största nettoinflödet under året, med 24
miljarder dollar. Även trendföljande strategier (med samlingsnamnet CTA-fonder)
var populära bland investerarna och visade
nettoinflöden om nästan 23 miljarder
dollar, medan makrostrategifonder fick ett
tillskott på 17 miljarder dollar under året.
I kontrast till detta noterades ett minskat
intresse för hedgefonder med aktierelaterade strategier, så kallade equity-strategier,
vilket manifesterades av ett nettoutflöde på
cirka 33 miljarder dollar från den typen av
fonder. Trots utflödet steg det sammanlagda
värdet av equity-strategifonderna till 894
miljarder dollar, en ökning med 8,6 procent
sedan utgången av 2016, till följd av en stark
värdestegring under 2017.

3)

2018 Preqin Global Hedge Fund Report.
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Bankmarknaden

Inom banksektorn pågår ett flertal förändringar, drivna av såväl den tekniska utvecklingen som ökad
reglering, med skärpta kapitalkrav och ny EU-lagstiftning kring rådgivning och provisioner.

Private Banking och krediter
De större, etablerade bankerna breddar
sina verksamheter och standardiserar
produktutbudet för att uppnå skalfördelar. Samtidigt har många nya finansföretag
etablerat sig på marknaden. Nischbanker,
som främst riktar sig till det övre segmentet
inom förmögenheshetsförvaltning (private
banking), ser möjligheter att konkurrera med storbankerna genom att skapa
attraktiva erbjudanden för kunder som
vill investera i skräddarsydda produkter.
Investerare med höga krav söker sig i allt
större utsträckning till mindre och mer
kundanpassade aktörer.
Ny teknik och nya distributionssätt har
också möjliggjort utveckling av nya tjänster
samtidigt som befintliga tjänster förändras.
Bankkontoren har fått mindre betydelse
för kunderna när det gäller att få hjälp med
vanliga bankärenden. Numera utförs dessa
tjänster hellre digitalt via datorer, mobiltelefoner och surfplattor.
Digitaliseringen banar dessutom väg för
fortsatt etablering av nya banker och fintech-bolag, som använder ny teknologi för
att göra finansiella tjänster mer effektiva.
Det gör att konkurrensen på bankmarknaden ökar. Med smarta lösningar kan
även mindre aktörer möta kundernas olika
behov som en fullservicebank och samtidigt
erbjuda kundanpassade tjänster.

Även när det gäller utlåning kan mindre
nischspelare ta marknadsandelar genom
att exempelvis gå in i segment som storbankerna varit mer restriktiva inom, som
konsumentkrediter, kreditkort och fastighetskrediter med högre risk/marginal.
Ränteläget har under lång tid varit historiskt
lågt, vilket gjort att lånemarknaden vuxit
inom alla segment. Samtidigt begränsas tillväxttakten för nischbanker av att kraven på
eget kapital har ökat, men digitaliseringen
driver på förflyttningen på marknaden.
Genom att utnyttja den nya tekniken på
rätt sätt kan mindre aktörer konkurrera
med storbankerna.
Kortutgivning och kortinlösen
Marknaden för kortoch betalningslösningar
involverar ett stort antal aktörer och blir
alltmer komplex i takt med snabb teknisk
utveckling och skärpt reglering med höga
säkerhetskrav.
E-handeln ökar och nya typer av digitala
betalningar gjorda över Internet eller via
mobiltelefon förväntas utgöra en allt större
del av de globala icke-kontanta transaktionsvolymerna. Dominerande kortbolag
som Visa och MasterCard får sällskap på
marknaden av andra internationella aktörer
som PayPal och Klarna, samt nationella
betaltjänster som Swish.
Såväl företag som konsumenter efterfrågar smarta tjänster för ökad bekvämlighet och flexibelt stöd för olika typer av
konsumtionsmönster. Samtidigt ställs höga
krav på att systemen är säkra och erbjuder
tillförlitligt skydd mot bedrägerier.

För traditionella leverantörer av betalningstjänster innebär de pågående marknadsförändringarna både utmaningar och
möjligheter. Banker med lång erfarenhet av
kortutgivning och inlösentjänster kopplade
till de elektroniska betalningarna, kan stärka
sina erbjudanden genom att samarbeta
med andra aktörer, som fintech-bolag och
nischade applikationsutvecklare.
Globalt förutspås en genomsnittlig årlig
tillväxttakt på 10,9 procent för icke-kontanta
transaktioner fram till år 2020.4 Det ligger i
linje med den historiska utvecklingen. Den
senast tillgängliga statistiken visar att de
globala icke-kontanta transaktionsvolymerna ökade med 11,2 procent under helåret
2015 för att nå rekordnoteringen 433 miljarder transaktioner. Bank- och kreditkort
stod för den största delen av transaktionerna och är fortfarande den dominerande
digitala betalningsformen.

4)

World Payments Report 2017, från Capgemeni och BNP Paribas
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Totala intäkter per
affärs- och tjänsteområde
Catella har verksamhet i 14 länder med
lokala kontor i 25 städer i Europa och Asien.
Den geografiska och organisatoriska
utbredningen ger diversifiering i både
intäkter och resultat.

STORBRITANNIEN
Catella har kontor i London
som bas för koncernens
internationella kapitalanskaffning.

HONG KONG
Catella har etablerat ett
kontor i Hong Kong för
distribution av Catellas
tjänster och produkter.

CORPORATE FINANCE

659

mkr

PROPERTY INVESTMENT
MANAGEMENT

521

mkr

2016: 295 mkr

2016: 586 mkr

EQUITY, HEDGE AND
FIXED INCOME FUNDS

851

mkr

BANKING

475

mkr

2016: 433 mkr

2016: 748 mkr

NORDEN

PROPERTY FUNDS

MUTUAL FUNDS

WEALTH MANAGEMENT

TOTAL A INTÄKTER

TOTAL A INTÄKTER

TOTAL A INTÄKTER

TOTAL A INTÄKTER

312

mkr

2016: 299 mkr

mkr

2016: 212 mkr

KONTOR

– Baltikum
– Danmark

369
KONTOR

– Finland
– Sverige

– Luxemburg

– Tyskland

396

mkr

2016: 315 mkr

177

mkr

2016: 157 mkr

KONTOR

KONTOR

– Sverige

– Luxemburg

– Sverige

KONTINENTALEUROPA

PROPERTY ASSET
MANAGEMENT

SYSTEMATIC FUNDS

CARDS AND PAYMENT
SOLUTIONS

TOTAL A INTÄKTER

TOTAL A INTÄKTER

TOTAL A INTÄKTER

TOTAL A INTÄKTER

346

164

KONTOR

KONTOR

mkr

2016: 286 mkr
– Frankrike
– Tyskland

– Spanien
– Storbritannien

mkr

2016: 95 mkr
– Baltikum
–Finland
–Spanien

–Benelux –Danmark
–Frankrike –Norge
–Sverige
–Tyskland

455

304

KONTOR

KONTOR

– Sverige

– Luxemburg

mkr

2016: 433 mkr

mkr

2016: 283 mkr
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Affärsområden
Syftet med organisationsstrukturen är att åstadkomma direkta
synergier genom ökat samarbete inom och mellan affärsområden.
Genom att skapa plattformar där medarbetare från olika länder
och affärsområden utbyter kunskap, gemensamt utvecklar nya
affärsmöjligheter och koordinerar aktiviteter och kundkontakter,
har Catella möjlighet att skapa oslagbara erbjudanden för såväl
lokala som internationella investerare.

ORGANISATIONSSTRUKTUR

CORPOR ATE FINANCE

ASSET MANAGEMENT AND BANKING

AFFÄRSOMR ÅDEN

Property
Investment Management

Equity, Hedge and
Fixed Income Funds

Banking

Norden

Property Funds

Mutual Funds

Wealth Management

Kontinentaleuropa

Property Asset Management

Systematic Funds

Cards and Payment Solutions

Corporate
Finance

TJÄNSTEOMR ÅDEN/MARKNADER

Koncernen är operativt indelad i de fyra affärsområdena; Corporate Finance, Property Investment Management, Equity, Hedge and Fixed Income Funds respektive Banking. Catella rapporterar fortsatt de två verksamhetsgrenarna Corporate Finance och Asset Management and Banking. I verksamhetsgrenen Asset
Management and Banking ingår affärsområdena Property Investment Management, Equity, Hedge and Fixed Income Funds samt Banking.
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Corporate Finance

Catella är en ledande corporate finance-rådgivare inom den europeiska fastighetssektorn.
Vi erbjuder fastighetsbolag, finansiella institutioner, fastighetsfonder och andra fastighetsägare strategisk rådgivning, kapitalmarknadsrelaterade tjänster och kvalificerad rådgivning
vid transaktioner.

Ledande rådgivare inom den
europeiska fastighetssektorn.

Fastighetskunnande kombinerat med
expertis inom investment banking.

Gedigen kunskap om de lokala
fastighetsmarknaderna kombinerat
med internationell räckvidd.

Strategisk rådgivning, kapitalmarknadsrelaterade tjänster och kvalificerad
transaktionsrådgivning.

CATELLA ÅRSREDOVISNING 2017
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TR ANSAKTIONSVOLYMER
PER LAND

TOTALA INTÄKTER
PER LAND

%

%

TOTALA INTÄKTER

659

mkr

TR ANSAKTIONSVOLYM

Sverige 35
Danmark 21
Finland 10
Baltikum 1

Frankrike 25
Tyskland 5
Spanien 3

Sverige 26
Finland 11
Danmark 9
Baltikum 1

Norden 66
Kontinentaleuropa 34  

80

56

Frankrike 41
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ANTAL KONTOR
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Norden 48
Kontinentaleuropa 52  

CATELLAS TR ANSAKTIONSVOLYMER

TOTALA INTÄKTER OCH
RÖRELSERESULTAT

mdkr

mkr

80

ANTAL LÄNDER

400

120

60

300

90

40

200

60

20

100

30

800

0

0

0

2013

2014

2015

2016

2017

2014

2015

2016

2017

Kontinentaleuropa
Norden
 Rörelseresultat

mkr

2017

NYCKELTAL
2016

2017

2016

Norden 1

312

299

Rörelsemarginal, %

11

10

Kontinentaleuropa 1

346

286

Totala intäkter

659

586

Fastighetstransaktions
volymer för perioden, mdkr 56,2

55,5

Uppdragskostnader
och provisioner

-74

-64

-514

-463

71

58

Rörelsekostnader
Rörelseresultat

Inkluderar interna intäkter mellan affärsområden.
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varav Norden

37,3

30,0

varav Kontinentaleuropa
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Catella är en ledande corporate financerådgivare inom fastighetssektorn, med
stora och komplexa transaktioner som
specialitet. Våra avancerade rådgivningstjänster kombinerar lång erfarenhet av
investment banking med kunskap om lokala
fastighetsmarknader och tillgång till internationellt kapital.
Catella erbjuder fastighetsbolag, finansiella institutioner, fastighetsfonder och
andra fastighetsägare strategisk rådgivning,
kapitalmarknadsrelaterade tjänster och
kvalificerad rådgivning vid transaktioner.
Vår främsta målsättning är att skapa värde
och lönsamhet för våra kunder genom att
erbjuda skräddarsydda finansiella lösningar
anpassade för en ständigt föränderlig
marknad.
Verksamheten bedrivs av 23 lokala team
i 10 länder. Lokal verksamhet och europeisk
räckvidd ger Catella mycket goda möjligheter att alltid uppfylla våra kunders olika
behov.
Utveckling under 2017
2017 var ytterligare ett intensivt år med en
fortsatt ökning av de gränsöverskridande
transaktionerna. För att minska osäkerheten i samband med Brexit har de globala
investerarna börjat uppmärksamma starka
europeiska investeringsmarknader utanför
Storbritannien.
Catellas komplexa och mer lönsamma
rådgivningstjänster ökade i omfång, och
därmed ökade intäkterna, med de nordiska
länderna och Frankrike som ledde denna
utveckling. Affärsområdet Corporate
Finance utnyttjade synergierna inom
Catella-koncernen och fortsatte att framgångsrikt resa kapital och skapa produkter
i samarbete med andra affärsområden.
I Norden vidareutvecklade Catella sin
strategi för att stödja den växande efterfrågan i de nordiska länderna. Under året har
viktiga nordiska investerare i allt högre grad
börjat tillämpa en pan-nordisk strategi – en
utveckling som Catella, i egenskap av en
helt integrerad fastighetsrådgivare, var väl
positionerad att möta.
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Catella förbättrade och stärkte sin verksamhet i Finland, Sverige och Danmark, och
lyckades framgångsrikt genomföra en rad
komplexa transaktioner.
På den europeiska kontinenten fortsatte
Catella att fokusera på än mer kvalificerade
rådgivningstjänster och ett mer integrerat
utbud. Catellas största marknad, Frankrike,
hade ett mycket bra år med en tillväxt på
32 procent jämfört med föregående år.

Catella – länken mellan
fastighet och finans
Corporate finance-verksamheten i Frankrike fortsatte att vinna marknadsandelar
som en ledande rådgivare – särskilt inom
bostadsverksamheten, där skräddarsydda
tjänster för bostadsbyggare är en växande
sektor.
På den viktiga tyska marknaden fortsatte Catella driva sin ambitiösa positioneringsstrategi och rekryteringen av kvalificerade
medarbetare. I Spanien uppvisade verksamheten bra tillväxt och målsättningen är att
bli en ledande aktör inom de närmaste
åren.
Catellas verksamhet i finanscentrum
som London och Hong Kong stärktes
ytterligare under 2017 och fortsatt tillgång
till globalt kapital säkrades.
De totala intäkterna för året uppgick till
659 miljoner kronor (586), med ett rörelseresultat på 71 miljoner kronor (58).
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FOKUS 2018
Den nordiska strategin behåller sitt
fokus på att öka Catellas närvaro i
Norge och säkra full täckning och
en ledande position på den nordiska
marknaden. Catella kommer också att
öka sitt fokus på aktie- och lånerådgivning.

Verksamheterna i kontinentaleuropa
kommer fortsatt att fokusera på att
öka samarbetet inom och mellan
affärsområdena för att stärka Catellas
position. Ett gemensamt mål är att
stödja utvecklingen av Catellas Property
Asset Management-verksamhet.

Catella har genom kontoret i Hong
Kong skapat en plattform i Asien med
målet att stärka relationerna med viktiga investerare i Asien och locka mer
kapital till Europa. Detta kommer att
gynna Corporate Finance och övriga
affärsområden.
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CATELLA ETABLERAR FASTIGHETSBOLAGET
TRE KRONOR PROPERTY INVESTMENT
Lanseringen av Tre Kronor Property Investment AB under 2017 illustrerar Catellas
framgångsrika samarbete mellan olika affärsområden. Bolaget och dess finansiering
strukturerades av Catella Corporate Finance i Sverige och kapitalanskaffningen genomfördes av Catella Bank i Luxemburg och Sverige. Fastigheterna förvaltas desutom av Catellas
Property Asset Management-verksamhet.
Tre Kronor Property Investment fokuserar på fastigheter med hög andel livsmedel och
samhällsservice. Den inledande portföljen består av 72 handelsfastigheter (livsmedel) i 68
kommuner i södra Sverige och med en uthyrningsbar area om 78 987 kvm.
”Det är det första publika bolaget, noterat på Nasdaq Stockholm, med ett tydligt fokus på
livsmedel och samhällsservice. Tre Kronor erbjuder investerare en unik möjlighet att ta del av
ett segment som hittills främst varit förbehållet större institutionella investerare. I emissionen
såg vi ett stort intresse från institutionella investerare i fastighetssektorn och dagligvaruhandeln”,
berättar Martin Malhotra, ansvarig projektledare på Catella.
Catella Corporate Finance agerade finansiell rådgivare och arrangör i förvärvet av
handelsfastigheterna i södra Sverige – och genomförde i samarbete med Catella Bank
kapitalanskaffningen om 355,5 miljoner kronor samt arrangerade skuldfinansieringen.
Inledningsvis har totalt mer än tvåhundra kunder till Catella och dess distributionspartners
tecknat aktier i det numera Nasdaq-noterade fastighetsbolaget.

FAKTA TRE KRONOR PROPERTY INVESTMENT AB (publ)
Region

Norden

Antal fastigheter

72

Uthyrningsbar area

79 000 kvm

Fastigheternas marknadsvärde

905 miljoner kronor den 31 december 2017

Uthyrningsgrad

95 procent

Noterat på Nasdaq Stockholm First North

10 november 2017
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Property Investment Management

Catella är en ledande specialist inom europeiska fastighetsinvesteringar. Vi erbjuder
institutionella och andra professionella investerare attraktiv, riskjusterad avkastning
via reglerade fastighetsfonder, kapitalförvaltning och projektledning i tidiga faser av
utvecklingsprojekt.

Verksamheten drivs av lokala team
i Europa, som tillsammans erbjuder
Catellas kunder bred kunskap om de
lokala fastighetsmarknaderna kombinerat med europeisk räckvidd.

Catella skapar värde i alla faser av processen – från identifiering och förvärv
av projekt till finansiering, strategisk
förvaltning och slutligen försäljning.

Catella har möjlighet att initiera
investeringsprojekt i hela Europa.

Catella erbjuder sina kunder gränsöverskridande kapacitet och utbyte
av kunskap.
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2016

369

212

Property Asset
Management 1

164

95

Totala intäkter

521

295

Rörelsemarginal, %
Förvaltat kapital vid
periodens slut, mdkr
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14

1

55,0

40,3

netto in-(+) och utflöde(-)
under perioden, mdkr

13,7

4,9

-146

-85

varav Property Funds

36,9

25,6

-302

-207

73

3

netto in-(+) och utflöde(-)
under perioden, mdkr

8,7

3,2

varav Property Asset
Management

18,0

14,7

5,1

1,7

132

105

Inkluderar interna intäkter mellan affärsområden. Interna
intäkter har eliminerats inom tjänsteområdet
i jämförelse med bokslutskommunikén 2017.

netto in-(+) och utflöde(-)
under perioden, mdkr
Antal anställda, vid
periodens slut

55

mdkr

%

Rörelsekostnader

1)

0

37

Uppdragskostnader och
provisioner

Rörelseresultat

mkr

TILLVÄXT I FÖRVALTAT
K APITAL

NYCKELTAL

Property Funds 1

521

FÖRVALTAT K APITAL

20

0

31

AFFÄRSOMRÅDE PROPERTY INVESTMENT MANAGEMENT

ANTAL LÄNDER

12
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Catella är en ledande specialist inom fastighetsinvesteringar i Europa, som erbjuder
institutionella och andra professionella
investerare attraktiv, riskjusterad avkastning via två olika tjänsteområden: Property
Funds och Property Asset Management.
Property Funds erbjuder specialiserade
fonder med olika investeringsstrategier vad
det gäller risk- och avkastningsnivåer, typ av
fastigheter och lägen. Investerare får genom
17 öppna specialiserade fastighetsfonder
tillgång till fondförvaltning och effektiv
allokering mellan olika europeiska marknader. Förvaltningen kombinerar avancerad
specialistkunskap och lokalkännedom.
Genom tjänsteområdet Property Asset
Management erbjuder Catella kapitalförvaltning för fastighetsfonder, andra institutioner, family office och förmögna kunder.
Project Management, som redovisas
inom tjänsteområdet Property Asset
Management, erbjuder investeringsmöjligheter på ett tidigt stadium i utvecklingsprojekt. Catella identifierar utvecklingsmöjligheter för mark och fastigheter, arrangerar
projektfinansiering, deltar i samfinansiering
och genomför försäljning när ett byggnadstillstånd har beviljats.
Catella skapar sammanfattningsvis
värde under processens samtliga faser –
från identifiering och förvärv av projekt
till finansiering, strategisk förvaltning och,
slutligen, försäljning. Verksamheten drivs
av lokala team runtom i Europa, som
tillsammans erbjuder Catellas kunder bred
kunskap om de lokala fastighetsmarknaderna
kombinerat med europeisk bredd.
Utveckling under 2017
Den europeiska marknaden för fastighetsinvestering är fortsatt stark. Transaktionsvolymerna var i jämförelse med historiska
nivåer höga i nästan alla europeiska länder.
Lågräntemiljö och låg avkastning inom
ränteprodukter gav fortsatt stöd åt investeringsallokeringen för fastighetsinvesteringar.
Under 2017 ökade Catella Property
Investment Management det förvaltade
kapitalet med 37 procent till 55,0 miljarder
kronor (40,3) och de totala intäkterna
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ökade med 76 procent till 521 miljoner
kronor (295). Rörelseresultatet, som 2016
belastades med kostnader för etablering
av nya verksamheter, ökade till 73 miljoner
kronor under 2017 (3). Totalt sett hade
verksamheten ett år med stark tillväxt.
Property Funds, som inkluderar de tyska
kommersiella fonderna och bostadsfonderna,
gav de största bidragen till tillväxten i förvaltat kapital och lönsamheten. Inflödet av
kapital var starkt inom Property Funds och
uppgick till 8,7 miljarder kronor. Fonden
med den starkaste tillväxten, Catella
Wohnen Europa, riktar sig till tyska investerare, medan dess fastighetsinvesteringar
sker inom hela Europa.

Paneuropeisk specialist inom
fastighetsinvesteringar
Inom Property Asset Management startade
Catella under 2017 nya verksamheter i
Benelux, Sverige och Tyskland. Den franska
verksamheten hade ett framgångsrikt år
med flertalet förvärv av fastigheter.
Project Managements verksamhet är att
skapa och driva fastighetsutvecklingsprojekt
och man bedriver för närvarande sex fastighetsutvecklingsprojekt i Tyskland. Under
2017 avslutades första fasen av projektet
Grand Central som är beläget i Düsseldorf.
Efter att ha expanderat till totalt tolv
europeiska länder har Catella möjligheten
att erbjuda investerare en stark lokal fastighetskännedom med europeisk räckvidd.
Som ett led i Catellas expansion etablerades kontor i Hong Kong med syfte att
distribuera Catellas produkter, främst inom
fastighetssektorn, till asiatiska investerare.
Samarbetet med övriga affärsområden
fortsatte och ett bra exempel på samarbetet mellan affärsområdena är lanseringen av
det nya Nasdaq-noterade fastighetsbolaget
Tre Kronor AB (sidan 29).
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CATELLAS VÄRDESKAPANDE AFFÄRSMODELL

Catella hanterar alla faser i processen för värdeskapande inom
fastigheter; från identifiering av projekt och förvärv till finansiering,
strategisk förvaltning och slutligen försäljning.
Exit

ETABLERING AV FONDER

E XIT

Strategisk
förvaltning

	
Legal struktur
	
Attrahera kapital

Förvärv

Identifiering

IDENTIFIERING

Identifiering av affärsmöjligheter
Kapitalanskaffning

FÖRVÄRV

	
Planering för exit
	Genomförande av
försäljningar

STR ATEGISK FÖRVALTNING

Implementering av strategi
Vidareutveckling av tillgångar
	Utveckling av hyresgäststruktur
	Refinansiering

Strukturering av transaktioner
	
Analys och affärsplanering
Due diligence
Finansiering

FOKUS 2018
Den europeiska fastighetsmarknaden
förväntas förbli aktiv, med fortsatta
kapitalinflöden. Den största utmaningen
för många investerare är att hitta investeringar som uppfyller avkastningskraven. Catella avser ta tillvara tillväxtmöjligheterna genom potentiella förvärv
och etablering av nya verksamheter.
Den starka tillväxten inom förvaltat

kapital i fastighetsfonderna kräver ett
aktivt skapande av investeringsmöjligheter och Catella kommer därför att fortsätta att aktivt utveckla sitt erbjudande
för att uppfylla investerarnas krav.
Property Asset Management kommer
att fokusera på att stärka och utöka sin
befintliga verksamhet och även starta
ett samarbete med fastighetsinveste-

rings- och kapitalförvaltningsbolaget
APAM Ltd, som uteslutande verkar på
den brittiska marknaden, vilken Catella
ingått ett villkorat aktieköpsavtal om
förvärv av aktiemajoriteten. Inom Projekt Management förväntar sig Catella
en ökad efterfrågan från investerare
som önskar investera i utvecklingsprojekt inom logistiksegmentet.

34

AFFÄRSOMRÅDE PROPERTY INVESTMENT MANAGEMENT

CATELLA ÅRSREDOVISNING 2017

AFFÄRSOMRÅDE PROPERTY INVESTMENT MANAGEMENT

SNABB TILLVÄXT FÖR
CATELLA WOHNEN EUROPA
Den paneuropeiska bostadsfonden Catella Wohnen Europa har på två år vuxit till 590
miljoner euro i förvaltat kapital. Investeringsfokus ligger på moderna lägenheter till över
komligt pris och med ett stabilt kassaflöde samt utvecklings- och renoveringsprojekt.
Fonden äger idag 3 000 bostäder i fem europeiska länder.
Flera trender i Europa förklarar investerarnas ökande allokering till bostadssegmentet,
exempelvis urbanisering, demografisk utveckling och förändrade konsumentpreferenser
– från att tidigare ha föredragit att äga sina lägenheter till att i allt högre grad föredra att
hyra dem.
”Bostadsinvesteringar var ett växande investeringstema under förra året. Catella Wohnen
Europa har ett paneuropeisk fokus och kan därför erbjuda investerarna hög grad av
diversifiering”, förklarar Benjamin Rüther, Deputy Fund Manager vid Catella.
Kapitalet kommer främst från tyska institutionella investerare och fonden investerar i
utvalda europeiska kärnmarknader som Tyskland, Frankrike, Nederländerna och Norden,
samt marknader med ekonomisk eller politisk uppsida, som Spanien eller Polen. Fonden
utnyttjar vid behov Catellas omfattande europeiska plattform för kapitalförvaltning.
För att minimera riskerna följer fonden klassiska diversifieringsstrategier, både avseende
produkt- (nischer som lägenhetshotell eller unga professionella) och land-/region. Dessutom
tillämpar fonden Nassim Talebs koncept om fragilitet, antifragilitet och robusthet för att
ytterligare minska så kallade tail-risker.

FAKTA CATELLA WOHNEN EUROPA
Typ av fond

Investmentfond för institutionella placerare
och internationella investerare

Målvolym

750 000 miljoner – 1 miljard euro

Lägsta investeringsnivå

500 000 euro

Förvaltningsavgift

0,6 procent

Målränta

3–4 procent (BVI-metoden)
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Equity, Hedge and Fixed Income Funds

Som en av Nordens främsta oberoende fondförvaltare erbjuder Catella privata och
institutionella investerare fonder med aktiv förvaltning och nordiskt investeringsfokus.
För institutionella investerare erbjuder Catella också systematiska fonder med hög riskjusterad avkastning och låg korrelation mot andra tillgångsslag.

Catella erbjuder privata och institutionella investerare attraktiva, långsiktiga
alternativ oavsett marknadsläge och behov.

Stabil och stark tillväxt av
förvaltat kapital.

Aktivt förvaltade fonder med
nordiskt fokus.

Globalt ledande aktör inom
systematisk makro.
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337

258

1)

Inkluderar interna intäkter mellan affärsområden.
2) 
Systematic Funds (IPM) ingår som dotterbolag
från och med tredje kvartalet 2014.
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Catella är en av Nordens främsta oberoende
fondförvaltare. Bolaget erbjuder privata
och institutionella investerare fonder med
aktiv förvaltning och nordiskt investeringsfokus (Mutual Funds). För institutionella
investerare erbjuder Catella även systematiska fonder med hög riskjusterad avkastning och låg korrelation mot andra tillgångsslag (Systematic Funds).
Aktivt förvaltade fonder med
nordiskt fokus
Inom Mutual Funds erbjuder Catella aktivt
förvaltade aktie-, ränte- och hedgefonder
med fokus på nordiska tillgångar. Catella
förvaltar för närvarande tio fonder med
olika inriktning. Målsättningen är att erbjuda
privata och institutionella investerare
attraktiva, långsiktiga alternativ oavsett
marknadsläge och behov. Ett starkt inslag i
erbjudandet är produkter vars syfte är att
generera en positiv avkastning oberoende
av marknadsutveckling.
Global aktör inom systematiska fonder
Catella har en stark ställning inom området
Systematic Funds. Institutionella investerare
från hela världen väljer att placera i dessa
globalt konkurrenskraftiga produkter. De
systematiska fonderna förvaltas med stöd
av statistiska modeller, där stora mängder
data från hela världen sammanställs och
ligger till grund för strategier med historiskt
vinstgivande utfall. Fonderna investerar
globalt i likvida värdepapper på valuta-,
ränte- och aktiemarknaden och har en
skalbar affärsmodell som kan hantera stora
volymer.
Det relativa oberoendet av såväl
aktiemarknaden som andra tillgångsslag är
positiv för den riskjusterade avkastningen i
kundernas portföljer. Som en av pionjärerna
inom området smarta betastrategier skapar
Catella genom Systematic Funds mervärde
genom exponering på aktiemarknaden
oavhängigt av bolagens marknadsvärde –
och erbjuder därmed ett tydligt alternativ
till passivt förvaltade indexmandat.
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Utveckling under 2017
Året kännetecknades av trygg och stabil förvaltning på en relativt lugn aktie- och räntemarknad. Catellas fonder levererade goda
förvaltningsresultat och speciellt hedge- och
räntefonder noterade en stark utveckling.
Det totala förvaltade kapitalet ökade
med 10,4 miljarder kronor under året. En
positiv värdetillväxt kombinerat med starka
inflöden bidrog till utvecklingen och vid
årets slut uppgick totalt förvaltat kapital till
109,3 miljarder kronor (98,9). Totala intäkter steg med 14 procent till 851 miljoner
kronor (748), medan rörelseresultatet steg
med 30 procent till 337 miljoner kronor
(258). Inom organisationen var utvecklingen
stabil och antalet anställda ökade under

Stabil och stark tillväxt
av förvaltat kapital
året med 11 personer, framför allt via selektiva rekryteringar inom Systematic Funds.
Inom tjänsteområdet Mutual Funds ökade
under året det förvaltade kapitalet med 4
procent eller 1,2 miljarder kronor. Avkastningen i fonderna förbättrades både i absoluta tal och i förhållande till sina respektive
jämförelseindex. Samtliga ränteprodukter
överträffande sina jämförelseindex och
Catella Hedge levererade god avkastning till
mycket låg risk.
Tjänsteområdet Systematic Funds hade
ett starkt nettoinflöde under året och ökade det förvaltade kapitalet med 14 procent
eller 9,2 miljarder kronor. Avkastningen i
Systematic Macro var positiv och fonden
fortsätter att prestera väl jämfört med
sina konkurrenter. Systematic Macro stod
för hela ökningen av förvaltat kapital och
för merparten av intäkterna för helåret.
Investerarnas efterfrågan var fortsatt hög,
eftersom produktens alternativa avkastningsmönster bidrar till högre riskjusterad
avkastning i kundernas portföljer.
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FOKUS 2018
Catella fokuserar fortsatt på att stärka
relationen med befintliga kunder och
återförsäljare. Vidare på att inom
Mutual Funds bredda direktförsäljningen mot institutionella kunder i
Sverige och internationellt.
Den lite mer oroliga aktie- och
räntemarknaden i inledningen av 2018
kan bidra till ett ökat intresse för såväl
Mutual Funds absolutavkastande alternativ som Systematic Macro. Samtliga
erbjuder avkastning som är mindre
beroende av de generella aktiemarknaderna och utvecklingen för obligationer.
Det nya EU-direktivet MiFID 2
trädde i kraft 3 januari 2018.

Lagstiftningen ökar transparensen vid
försäljning till kunder och syftar till att
skapa mer jämbördiga villkor på finansmarknaderna. Såväl Catella som branschen som helhet förberedde sig under
hösten 2017 inför det nya regelverket
och kundernas reaktioner var begränsade under de första månaderna av
2018. En stor del av Catellas försäljning
inom Systematic Funds sker direkt till
institutioner och berörs inte av förändringarna i samma utsträckning.
Digitala plattformar för direktförsäljning av fonder blir allt vanligare, liksom
användningen av internetbankslösningar.
Catella fokuserar därför på att öka

synligheten och komplettera vår personbaserade service med att skapa
tydlighet och därmed trygghet också i
digital miljö. Några exempel är de investeringspoddar och månadsbrev som
Mutual Funds erbjuder i dessa kanaler.
Utvecklingen med ett allt större
inslag av digitala distributionsstrategier gör det än viktigare för Catella att
erbjuda väl positionerade och tydliga
produkter. Affärsområdet fortsätter
också att utveckla mer nischade fonder,
som kan utgöra intressanta alternativ
och komplettera den befintliga produktpaletten.
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GOD UTVECKLING FÖR
CATELLAS RÄNTEFONDER
Catellas räntefonder har en avkastningsprofil som skiljer sig från den klassiska marknadsportföljen. Investeringarna sprids över olika sektorer och industrier, men placerar en högre andel
i säkra papper och en betydligt lägre andel i fastigheter och banker än andra aktörer.
Utvecklingen av räntefonderna var mycket positiv under 2017 och levererade god avkastning
till låg risk. Fondernas uppdrag är att hantera just risk; att bedöma den framtida utvecklingen
och fatta beslut under osäkerhet.
”Detta är mer avancerat än vad många ger sken av och det är viktigt att förhålla sig ödmjuk till
uppdraget. Vårt jobb är att minimera risken för sämre utveckling, men alltid leverera ett
positivt resultat. Inför 2017 trodde vi på god tillväxt, låg risk för lågkonjunktur och en lugn
centralbank, vilket också blev fallet. Förra året var ovanligt eftersom tillväxten utvecklades
starkare än väntat, medan inflation och prisökningar var lägre än förväntat – en bra miljö för
att äga tillgångar i form av aktier och krediter, framför allt high yield”, säger Thomas Elofsson,
portföljförvaltare vid Catella fondförvaltning.
De tre räntefonderna, som samtliga utvecklades positivt under 2017, har olika risknivåer:
• Catella Avkastningsfond syftar till att skapa förutsägbar och stabil avkastning till låg risk.
Målavkastning efter avgifter för 2018 är +1 procent.
• Catella Nordic Corporate Bond Flex är en alternativ räntefond med målsättning att leverera
konkurrenskraftig riskjusterad avkastning. Målavkastning efter avgifter för 2018: +3–5 procent.
• Catella Credit Opportunity är en aktivt förvaltad specialfond med målsättning att generera positiv
avkastning oavsett marknadsutveckling. Målavkastning efter avgifter för 2018: +4 –6 procent.

FAKTA R ÄNTEFONDER
Ansvariga förvaltare

Thomas Elofsson och Stefan Wigstrand

Fondförmögenhet

9 418 miljoner kronor

Avkastning senaste året

Catella avkastningsfond 0,99 %, Credit 		
Opportunity 6,51 % och Catella Corporate
Bond Flex RC 4,79 %

Total risk 24 månader

Catella avkastningsfond 1,55  % , Credit 		
Opportunity 2,71 % och Catella Corporate
Bond Flex RC 2,88 %
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Banking

Catella Bank är en internationell nischbank som erbjuder finansiella tjänster och
skräddarsydda lösningar. Banken erbjuder även kundanpassade kort och betalningslösningar till internationella banker och e-handlare.

Ett brett utbud av finansiella tjänster
inom såväl kapitalförvaltning som
investeringsrådgivning.

Skapar mervärde genom att arbeta
nära kunderna och möta deras
specifika behov.

Exklusiva investeringsmöjligheter
i fastigheter och onoterade bolag.

Europeisk nischbank sedan 25 år.
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FÖRVALTAT K APITAL INOM
AFFÄRSOMR ÅDET

TOTALA INTÄKTER OCH
RÖRELSERESULTAT

mdkr

TOTALA INTÄKTER

mkr

25

25
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475

433
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-110
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8
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Catella Bank är en internationell nischbank
som erbjuder finansiella tjänster och skräddarsydda lösningar till förmögna kunder i
Europa, liksom kundanpassade kort och
betalningslösningar till internationella banker och e-handlare.
Genom att arbeta nära kunderna och
möta deras specifika behov skapar vi
mervärde för såväl kunder som aktieägare.
Banken har sitt säte i Luxemburg och en
filial i Sverige.
Anpassade lösningar för förmögna
privatpersoner
Inom tjänsteområdet Wealth Management
erbjuder Catella Bank förmögna privatpersoner i Europa ett brett utbud av finansiella
tjänster och skräddarsydda lösningar inom
såväl kapitalförvaltning som investeringsrådgivning.
Catella Bank erbjuder bland annat exklusiva investeringsmöjligheter i fastigheter och
onoterade bolag, förvaltning av nordiska
aktier, obligationer och hedgefonder, inoch utlåning samt förmögenhetsplanering.
Med Catella Banks kompetens och nätverk
får kunderna hjälp med att investera eller
låna kapital oavsett vilket europeiskt land
de befinner sig i. Verksamheten har en egen
förvaltnings- och säljorganisation samt ett
internationellt nätverk av rådgivare.
Specialiserade kort och betalningslösningar
Inom tjänsteområdet Cards and Payment
Solutions erbjuder Catella kort och betalningslösningar till internationella banker och
e-handlare som söker specifika nischlösningar.
Catella erbjuder betalningstjänster över
hela världen – med toppmoderna system
mot bedrägerier och andra skräddarsydda
tjänster. Som kortutgivare verkar Catella
Bank tillsammans med ett stort antal partners i Europa, där korten erbjuds både
med kundernas egen logotyp och som
neutrala kort. Catella har licens från både
VISA och MasterCard, med anpassningsbara
lösningar för alla typer av konsumtionsmönster.

AFFÄRSOMRÅDE BANKING

Utveckling under 2017
Inom tjänsteområdet Wealth Management
var tillväxten fortsatt positiv som ett resultat av ett ökat fokus på fastighetsrelaterade
produkter, nya strategiska samarbeten och
fortsatt rekrytering av nyckelpersoner i
syfte att stärka affären.

Positiv utveckling på
konsoliderad marknad
Arbetet med att ta fram exklusiva investeringsmöjligheter för kunders räkning
var framgångsrikt, inte minst inom fastighetsområdet där Catella Bank i samarbete
Catella Corporate Finance erbjöd flera
unika fastighetsrelaterade produkter. Ett
exempel var det nya fastighetsbolaget Tre
Kronor (sidorna 28–29), där Catella Bank
stod för kapitalanskaffning samt arrangerade
skuldfinansieringen. Ett annat exempel var
den framgångsrika börsintroduktionen av
fastighetsbolaget Logistea, där Catella Bank
genomförde kapitalanskaffningen för att
möjliggöra förvärvet av DSV:s logistikfastighet i Landskrona.
Det förvaltade kapitalet inom Wealth
Management steg med över 21 procent
under året, vilket motsvarar 3,5 miljarder
kronor, och uppgick vid årets slut till 20,0
miljarder kronor (16,5). Intäkterna inom
Wealth Management steg till 177 miljoner
kronor (157) under året som ett resultat av
ett ökat förvaltat kapital och ökade rörliga
intäkter från kapitalanskaffningar.
Tjänsteområdet Cards and Payment
Solutions noterade under året god tillväxt
med ökade kortvolymer. Totalt steg volymen för helåret 2017 till 17,9 miljarder
kronor (11,8), medan intäkterna ökade med
7 procent till 304 miljoner kronor (283).
För hela affärsområdet Banking ökade
intäkterna under 2017 till 475 miljoner
kronor (433) och rörelseresultatet före
jämförelsestörande poster förbättrades till
8 miljoner kronor (–6).
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FOKUS 2018
Catella Bank fortsätter att rekrytera
kompetens med det övergripande målet
att öka förvaltat kapital och fortsatt
erbjuda kundanpassade och specialiserade tjänster som ett alternativ till
större aktörers standardiserade tjänster.
Under 2018 kommer banken att
strategiskt bygga Wealth Management
via samarbeten och rekrytering av
personal. Skräddarsydda fastighets-

produkter kommer att vara en viktig
del av erbjudandet som sker i samarbete med Catellas verksamheter
inom Corporate Finance och Property
Investment Management.
Catellas strategi, att vara en aktiv,
alternativ rådgivare och kapitalförvaltare har föranlett en genomgång av
verksamheter som inte erbjuder synergier med andra delar av organisatio-

nen. En strategisk översyn har därför
inletts av kortinlösenverksamheten
inom Catella Bank. Kundportföljen
reduceras och strategiska alternativ
utreds i förhållande till resterande
kundportfölj. Tjänsteområdet Card
and Payment Solutions kommer
fokusera på att skapa samarbeten med
nya strategiska partners för att öka
kortvolymerna under 2018.
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CATELLA RÅDGIVARE OCH FINANSIERINGSPARTNER VID FRAMGÅNGSRIK EMISSION I
BALTIC HORIZON
Catella var finansiell rådgivare och kapitalresningspartner i samband med den publika
emissionen av investeringsfonden Baltic Horizon Fund i november 2017. Merparten av
emissionen om cirka 17 miljoner euro restes av Catella Bank. Baltic Horizons fondandelar
handlas på Nasdaq i Stockholm och Tallinn.
”Det starka grundarbetet vi gjort i tidigare emissioner banade väg för en framgångsrik
kapitalanskaffning med många nya investerare”, säger Dennis Nygren, Head of Wealth
Management på Catella.
Baltic Horizon Fund är en evig fastighetsfond inriktad på centralt belägna kommersiella
fastigheter i de baltiska huvudstäderna.
”Vi har sett hur intresset för Baltic Horizon har väckts hos allt fler institutionella investerare.
Vi såg även ett fortsatt intresse från fastighetsinvesterare som ser den attraktiva prissättningen på kommersiella fastigheter i huvudstäderna i Baltikum”, säger Martin Malhotra,
ansvarig projektledare på Catella Corporate Finance.
Sedan starten 2016 har Catella sammanlagt rest över 60 miljoner euro och tillfört mer än
4 000 investerare till Baltic Horizon Fund.

FAKTA BALTIC HORIZON INVESTERINGSFOND
Typ

Evig fastighetsfond

Region

Baltikum

Förvaltare

Northern Horizon Capital

Investeringsstrategi

Fokus på centralt belägna kommersiella
fastigheter i de baltiska huvudstäderna

Handelsplats

Nasdaq Tallinn och Nasdaq Stockholm
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Hållbarhet och medarbetare

Catella avlägger sin första hållbarhetsrapport för verksamhetsåret 2017. Hållbarhetsrapporten omfattar moderbolaget
Catella AB (org.nr. 556079-1419) och samtliga enheter som konsolideras i Catella AB:s
koncernredovisning 2017, vilka finns specificerade i not 20. Hållbarhetsrapporten är
upprättad i enlighet med bestämmelserna
i årsredovisningslagens 6:e och 7:e kapitel.
Eftersom detta är Catella AB:s första
hållbarhetsrapport har inga väsentliga förändringar i tillämpandet av principer för
rapportering eller rapporteringens omfattning förekommit.
Catella har identifierat tre väsentliga
områden för koncernens hållbarhetsenga
gemang 2017:
• Ansvarsfulla investeringar
• Motverkan av korruption
• Personalfrågor
Genom att utveckla ansvarstagandet i
investeringsprocesserna kan Catella bidra
till en hållbar utveckling och minska riskerna
för negativ påverkan inom områdena miljö,
mänskliga rättigheter och sociala förhållanden. Att aktivt arbeta för att motverka
korruption inom ramen för Catellas verksamhet är en hygienfaktor, men också en
affärskritisk fråga för att vara en ansvarstagande och förtroendefull aktör på finansmarknaden. Ett aktivt personalarbete, där
Catella erbjuder en attraktiv arbetsplats för
kompetenta medarbetare, är avgörande
för koncernens framgång och därmed ett
självklart hållbarhetsområde för Catella.
CATELLAS VERKSAMHET
Catella är en finansiell rådgivare och kapitalförvaltare med djup kunskap inom fastigheter, räntor och aktier. Catella har en
ledande position inom fastighetssektorn
och en stark lokal närvaro i 14 länder.
Verksamheten bedrivs inom verksamhetsgrenarna Corporate Finance och Asset
Management and Banking. Inom Asset
Management and Banking är verksamheten
indelad i tre affärsområden.

Under affärsområdet Equity, Hedge and Fixed
Income Funds, erbjuder Catella ett stort
antal fondalternativ med olika inriktning och
förvaltningsmetoder. Verksamheten bedrivs
inom två tjänsteområden; Mutual Funds
som erbjuder privata och institutionella
investerare aktie-, hedge- och räntefonder
med nordiskt fokus; samt Systematic Funds
som förvaltar systematiska makro- och
aktiestrategier för institutionella investerare.
Verksamheten inom affärsområdet
Banking bedrivs inom ramen av Catella
Bank S.A. som är en nischbank med säte i
Luxemburg. Verksamheten bedrivs inom
två tjänsteområden; Wealth Management
som erbjuder ett brett utbud av finansiella tjänster och skräddarsydda lösningar
till förmögna kunder i Europa; samt Card
and Payment Solutions, som erbjuder kortoch betalningslösningar till internationella
banker, e-handlare och fintech-bolag med
behov av specialiserade lösningar.
Inom Property Investment Management
bedrivs verksamheten i två tjänsteområden;
Property Funds och Property Asset Management. Inom tjänsteområdet Property
Funds erbjuds specialiserade fastighetsfonder med olika investeringsstrategier vad
det gäller risk- och avkastningsnivåer, typ av
fastigheter samt lägen. Inom tjänsteområdet Property Asset Management erbjuder
Catella investerare en komplett kapitalförvaltningslösning. Värdeskapandet sker i
alla faser inom fastighetsinvesteringar; från
projektgenerering och förvärv till finansiering, strategisk förvaltning och slutligen försäljning. Genom stark lokal förankring har
Catella tillgång till intressanta affärsmöjlig
heter i respektive marknad.

ANSVARSFULLA INVESTERINGAR I
CATELLAS FONDVERKSAMHETER
Catella förvaltar fonder med olika förvaltarstil och riskprofil. Catella erbjuder flertalet
fondtyper och placeringsinriktningar; hedgefonder, aktiefonder, räntefonder, blandfonder och fastighetsfonder. Inom Catellas
aktie- och fastighetsfonder är hållbarhet
en naturlig del av investerings- och förvaltningsprocessen.
Vår målsättning är att generera god,
långsiktig avkastning till våra kunder, vilket
förutsätter att vi investerar på ett hållbart
och ansvarsfullt sätt. Det gör vi genom att
integrera hållbarhetsfrågor i investeringsprocessen.
Catella Fondförvaltning AB (Mutual
Funds) och IPM Informed Portfolio Management AB (Systematic Funds) har undertecknat Principles for Responsible Investments (PRI), FN:s direktiv för ansvarsfulla
investeringar, som ett led i arbetet att vara
en ansvarsfull investerare och ägare. PRI:s
sex principer utgör grunden i hållbarhetsarbetet. Catella Real Estate AG (Property
Funds) har upprättat interna riktlinjer för
ansvarsfulla investeringar. Vi tror att ökat
fokus på hållbarhet bidrar till fondernas
värdeutveckling genom att belysa risker och
möjligheter i fondernas innehav.
Inom respektive dotterbolag har Catella
antagit policys och annan dokumentation för att uppfylla åtagandena avseende
ansvarsfulla investeringar. Catella har avtal
med leverantörer som tillhandahåller
normbaserad screening på bolagsnivå på de
portföljbolag som ingår i Catellas olika förvaltningsmandat.
I det fall Catella inte lyckas uppfylla sina
åtaganden avseende ansvarsfulla investeringar kan det skada bolagets anseende hos
framförallt kunder och i slutändan påverkar
Catellas intäkter och resultat negativt.
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Hållbarhet i investeringsprocessen
Investeringsbesluten i fonderna grundas på
förvaltarnas bolags- och fastighetsanalyser
där faktorer såsom affärsmodell, marknadsposition, utvecklingsmöjligheter, risker och
typ av hyresgäst analyseras. Hållbarhetsfaktorer bedöms parallellt med finansiella faktorer
för att utvärdera bolaget eller fastigheten.
Hållbarhet i ägararbetet
Catella är via de förvaltade fonderna ägare
i börsbolag, vilket medför ett ansvar och en
möjlighet att påverka portföljbolagen. Syftet
med Catellas ägarutövande är att tillvarata
andelsägarnas gemensamma intresse i ägar
frågor och bidra till en långsiktigt och sund
utveckling av portföljbolagen och den finansiella marknaden. Catella arbetar för en
ökad generell transparens och rapportering
inom Miljö, Samhälle och Ägarstyrning (Eng:
ESG - Environmental, Social, Governance).
När fastigheten är under förvaltning,
och under investeringsprocessen, analyseras befintliga och potentiella hyresgäster för
att säkerställa att dessa inte bedriver verksamhet inom vapenhandel, militär, kärnreaktorer, vissa läkemedelsbolag och företag
som använder barnarbete eller bryter mot
jämställdhet, mänskliga rättigheter eller
korruption.
MOTVERKAN AV KORRUPTION
Catella arbetar mot korruption i alla dess
former, inklusive mutor från leverantörer,
förhindra penningtvätt eller finansiering av
terrorism.
Catellas reglerade verksamheter har
antagit respektive lands tillsynsmyndighets
bestämmelser samt implementerat interna
riktlinjer för att förhindra penningtvätt och
finansiering av terrorism. Dessa bestämmelser grundar sig i EU-direktiv 2015/849
om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt
eller finansiering av terrorism. Catella har
implementerat policyer, rutiner och processer samt utbildat personal för att i den
dagliga verksamheten upptäcka eventuella
oegentligheter.

Catella har som stöd implementerat en
koncerngemensam whistleblowingfunktion som ger alla medarbetare möjlighet att anonymt rapportera allvarliga
missförhållanden som strider mot Catellas värderingar, affärsetik, policyer eller
lagar. Syftet med denna funktion är bland
annat att upprätthålla god etik och förhindra oegentligheter som korruption inom
Catella till fördel för bolagets anställda,
kunder, leverantörer och ägare.

Aktivt personalarbete är
ett självklart hållbarhetsområde för Catella.
Ett antal av koncernens dotterbolag bedriver verksamhet som är under tillsyn av
respektive jurisdiktions tillsynsmyndighet.
Styrelsen i dessa dotterbolag har utsett
riskhanteringsfunktion, regelefterlevnadsfunktion (compliance) och internrevision
som löpande rapporterar till styrelsen samt
verkställande direktören avseende eventuella oegentligheter som korruption. Motsvarande funktioner finns även på koncernnivå vilka rapporterar till styrelsen samt
verkställande direktören i Catella AB.
Catella arbetar kontinuerligt med att
säkerställa efterlevnad av nuvarande regelverk samt förbereder sig för regelefterlevnad av kommande regelförändringar. Om
Catella brister i sin regelefterlevnad skulle
det kunna innebära sanktioner alternativt
återkallande av licens från tillsynsmyndighet.
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MEDARBETARE
På Catella tror vi på att ge tydliga mandat
till engagerade individer som vill ta eget
ansvar. En av nycklarna till Catellas framgång
är att vara bäst på varje lokal marknad. Vår
filosofi bygger därför på ett lokalt entreprenörskap där vi erbjuder individer som
vi tror på möjligheten att, tillsammans med
kollegor runt om i Europa, bygga unika
produkter och tjänster.
Drygt 600 anställda i 14 länder
Catella hade vid årets slut 626 medarbetare
(579), varav 210 (203) inom verksamhetsgrenen Corporate Finance, 401 (359) inom
verksamhetsgrenen Asset Management and
Banking och 15 (17) inom övriga funktioner.
Samarbete för ökade synergier
Under 2014 initierade koncernledningen
det interna utvecklingsprojektet OneCatella.
Målet är att genom ökad kunskapsöverföring
och samarbete mellan länder och affärsområden kunna ha ett pan-europeiskt
perspektiv på investeringar och affärsmöjligheter. Det utökade samarbetet mellan
medarbetare både inom och mellan affärsområden har resulterat i nya kundprojekt
och produkter.
Satsning på unga talanger
I takt med förändringarna i finans- och
fastighetsbranschen blir det allt viktigare
att kunna attrahera medarbetare med
rätt kompetens och värderingar. För att
motivera och premiera våra yngre talanger
runt om i Europa erbjuder Catella ett årligt
Young Professional-program. Syftet är att
under gemensamma event lära sig mer om
Catella och vara en aktiv del i koncernens
affärsutvecklingsarbete inom ramen för
OneCatella.
Catella erbjuder också ett antal internshipprogram för yngre talanger runt om i
Europa. Vi erbjuder högskolestudenter och
unga talanger möjligheten att direkt arbeta
tillsammans med erfarna medarbetare i en
internationell miljö och vara en viktig del i
ett dedikerat affärsteam.

HÅLLBARHET OCH MEDARBETARE
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Mångfald och jämlikhet
Catella finns i 14 länder och arbetar på en
internationell marknad, så för oss är mångfald en självklarhet. Det viktiga är inte var
våra medarbetare kommer ifrån utan att
deras bakgrund och erfarenhet är relevant
för våra kunders utmaningar.
Catellas mångfald och jämställdhetspolicy samt uppförandekod är ett viktigt
instrument för att säkerställa att alla inom
koncernen agerar i enlighet med våra

Högkvalificerade och
motiverade medarbetare
är nyckeln till Catellas
framgång.
normer. Catella strävar efter att främja
mångfald och jämlikhet inom koncernens
verksamheter.
Catella erbjuder samtliga en inkluderande
arbetsplats där varje individ respekteras
och har tillgång till bra arbetsvillkor och
förmåner samt karriärmöjligheter oavsett
etnicitet, kön, sexuell läggning, ålder, fysisk
förmåga, familjestatus, religiös tro, erfarenhet eller ideologi.
Vi är övertygade om att mångfald och
jämställdhet skapar värde för alla.
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ANTAL ANSTÄLLDA PER LAND

UTBILDNINGSNIVÅ

%

%

ANSTÄLLDA

626
LÄNDER

Sverige 29
Luxemburg 23
Tyskland 19
Frankrike 12

Finland 6
Spanien 5
Danmark 2
Övrigt 4

14

Universitetsutbildning 75
Annan utbildning 25

UNIVERSITETSUTBILDADE

75

%

ÅLDERSFÖRDELNING

KÖNSFÖRDELNING

%

%

KVINNOR

36

%

<30 år 22
31–40 år 34
41–50 år 27
>50 år 17

Kvinnor 36
Män 64

NYCKELTAL MEDARBETARE

ANTAL ANSTÄLLDA
600

2017

600
500
400
300
200
100

0

0
2013

2014 2015

2016

2017

2016

Antal anställda vid årets slut

626

579

Genomsnittligt antal
anställda

628

588

Personalomsättning, %

18

2

Andel kvinnor, %

36

37

Andel med universitets
utbildning, %

75

70
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Decentraliserad
rekryteringsprocess

Ökad kunskapsöverföring
och samarbete mellan länder
resulterar i nya kundprojekt
och produkter

CATELLA ÅRSREDOVISNING 2017

Den rörliga
ersättningsstrukturen är
uppbyggd på delaktighet
i det reslutat som skapas på
den nivå, där den anställde
kan påverka

Öppna, upptäckande och modiga medarbetare som ser möjligheterna med att tillhöra OneCatella

Arbetsmiljö
Vi strävar efter en öppen och inspirerande
kultur. Vår gemensamma framgång är ett
resultat av våra prestationer som individer
och vårt teamarbete.
Att ha högkvalificerade och motiverade
medarbetare är nyckeln till Catellas framgång. För att attrahera och behålla rätt
personal måste vi skapa en positiv arbetsmiljö. Genom att inkludera medarbetare
och arbeta tillsammans som ett team tror vi
att Catella fortsättningsvis kommer vara en
motiverande arbetsplats.
Vi vill uppmuntra till en öppen kultur
där medarbetarna känner sig fria att påtala
felaktigheter i verksamheten. Catella har
nolltolerans mot all slags mobbning och
trakasserier. Varje handling som förhindrar
personlig utveckling, på något sätt kränker
individens välbefinnande eller kan tolkas
som trakasserier, mobbning eller förolämpning ska fångas upp av organisationen eller
rapporteras via den koncerngemensamma
whistleblowing-funktionen.
Decentraliserad rekrytering
En viktig del av Catellas framgång är närheten till den lokala affären, ett brett nätverk
på varje marknad och att ge utrymme för
lokal handlingskraft och starkt entreprenörskap. Rekryteringen på Catella är decentrali

serad och bygger på att de lokala affärsenheterna finner de bästa individerna på
varje marknad.
Ersättningssystem som skapar
incitament för affärer
Vi tror på att med rätt incitament uppmuntra
goda prestationer, korrekt beteende och
balanserat risktagande i linje med kundernas
och aktieägarnas förväntningar. Den rörliga
ersättningsstrukturen är uppbyggd på en
delaktighet i det resultat som skapas på den
nivå inom Catella där den anställde verkar
och kan påverka. Den rörliga ersättningens
utformning och storlek bygger på affärslogik,
marknads- och regelpraxis, konkurrenssituation samt medarbetarens bidrag till verksamheten.
Det rörliga ersättningssystemet baseras på en vinstdelningsmodell på lokal nivå
i form av rörlig ersättning och/eller ett risk
tagande via delägande. Catellas ersättningssystem skapar ett starkt incitament att
göra affärer som adderar värde för kunden
samtidigt som incitamentet skapar en naturlig kostnadskontroll, eftersom den rörliga
ersättningen baseras på det lokala resultatet. Catella har också ett optionsprogram
för ledande befattningshavare kopplat till
Catella-aktiens kursutveckling.

MILJÖPÅVERKAN
Catellas direkta miljöpåverkan är förhållandevis begränsad men vi strävar efter att
minimera miljöpåverkan av vår verksamhet,
såsom användning av naturresurser, utsläpp,
råmaterial och avfall. Den direkta miljöpåverkan kommer framförallt från energiförbrukning från våra kontor, tjänsteresor och
transporter samt resursanvändning som till
exempel pappersförbrukning.
Catellas indirekta miljöpåverkan sker
främst via det förvaltade kapitalet men
även via leverantörsavtal.
INTRESSEKONFLIKTER
Intressekonflikter uppstår inom Catellas
verksamheter vilket inte är något onaturligt men det krävs att medarbetarna är
utbildade och att det finns processer och
rutiner för att hantera dessa. Catella har
genomfört utbildning och implementerat
policys och rutiner, som medarbetare är
skyldiga att följa om intressekonflikter
uppstår.
Syftet är att förhindra att Catellas kunder
påverkas negativt och det finns krav på att
kunden ska informeras när en intressekonflikt
har identifierats som kan påverka denne.
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REVISORNS GRANSKNING AV HÅLLBARHETSRAPPORTEN

Stockholm den 25 april 2018

Johan Claesson
Styrelseordförande

Johan Damne
Styrelseledamot

Joachim Gahm
Styrelseledamot

Anna Ramel
Styrelseledamot

Jan Roxendal
Styrelseledamot

Knut Pedersen
Verkställande direktör

Revisorns granskning av hållbarhetsrapporten

Uppdrag och ansvarsfördelning
Det är styrelsen som har ansvaret för hållbarhetsrapporten på
sidorna 48-53 och för att den är upprättad i enlighet med års
redovisningslagen.
Granskningens inriktning och omfattning
Vår granskning har skett enligt FARs uttalande RevU 19 Revisorns
granskning av hållbarhetsrapporten. Detta innebär att vår granskning
av hållbarhetsrapporten har en annan inriktning och en väsentligt
mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning
som en revision enligt International Standards on Auditing och god
revisionssed i Sverige har. Vi anser att denna granskning ger oss
tillräcklig grund för våra uttalanden.

Slutsats
En hållbarhetsrapport har upprättats.
Stockholm den 25 april 2018
PricewaterhouseCoopers AB

Patrik Adolfson
Auktoriserad revisor
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Sponsring

Catella ger talanger
förutsättningar att lyckas
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SPONSRING

Catella är sedan 30 år stolt och långsiktig
sponsor av svensk tennis – en fortlöpande
och engagerad satsning som genom åren
bidragit till utvecklingen av världsspelare
som Robin Söderling och Joachim ”Pim
Pim” Johansson.
Sedan 2012 är Catella även huvudsponsor för Good to Great Academy, som drivs
av de tre tidigare världsspelarna Magnus
Norman, Mikael Tillström och Nicklas Kulti.
Akademin gör en viktig insats för unga
tennistalanger och för att profilera svensk
tennis internationellt.
För att höja konkurrensnivån tar Good
to Great emot unga från hela världen, även
om merparten av deltagarna är svenska
spelare med sponsorstipendier.
”Catellas stöd har varit ovärderligt, utan
dem hade verksamheten inte varit där vi är
idag. Samarbetet öppnar dörrar för svenska
tennisungdomar, som genom sponsorskapet
får möjlighet att konkurrera på lika villkor
med övriga världen”, säger Nicklas Kulti.
Det engagerade samarbetet ger samtidigt Catella nya affärsmöjligheter, bygger
relationer och stärker varumärket. Tennis
är en älskad sport i Sverige och de kontaktytor som skapas via satsningen uppskattas
av kunderna.
Fokuserad satsning skapar möjligheter
Catella tror på Good to Greats koncept,
där man tidigt tar emot ungdomar och i
samklang med deras utbildning ger dem full
support på vägen mot världseliten. Sponsringen går i samma anda och sker
på två nivåer:
• Den fortlöpande satsningen Team Catella,
där följande lovande tennisspelare
inom Good to Great ingår idag: Rebecca
Peterson, Caijsa Hennemann, Karl
Friberg och Jonas Eriksson Ziverts.

• Sponsorskapet av Good to Greats nya
tennisarena, Catella Arena, som ger
spelarna optimala förutsättningar att nå
världstoppen. Här tränas ungdomar från
tolv år och uppåt av 15 heltidsanställda
tränare. Vid sidan av 14 tennisbanor
ingår även utrymmen för fysträning och
idrottsskadebehandlingar samt viktiga
funktioner som kost och skolgång.
För exceptionella begåvningar kan det
fortfarande hända att unga spelare tar
steget direkt till världseliten, men i regel
slår dagens spelare igenom allt högre upp i
åldrarna. Efter gymnasiet förmedlar därför
Good to Great kontakt med flera toppuniversitet i USA, där spelarna kan utvecklas både som tennisspelare och akademiskt.
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Catella-aktien och ägare

Catella är noterat på Nasdaq Stockholm inom segmentet Mid Cap och aktien av serie
A och B handlas under kortnamnen CAT A respektive CAT B. Catella har cirka 7 100
aktieägare. Den största ägaren är Claesson & Anderzén-koncernen.
Catella-aktien
Catellas börsvärde uppgick, per den 31
december 2017, till 1 621 miljoner kronor
(1 875). Catellas aktiekurs (B-aktien) sjönk
under 2017 från 23,00 kronor till 19,80
kronor, vilket motsvarar en minsking med på
14 procent. Det kan jämföras med indexet
Stockholm all-share som steg med 6 procent.
Catellas B-aktie varierade under 2017
mellan 17,80 kronor och 24,70 kronor och
aktien hade under 2017 en genomsnittlig
daglig omsättning på 2 183 tkr, motsvarande
103 512 aktier. Den totala omsättningen
uppgick under 2017 till 548 miljoner kronor,
vilket motsvarar drygt 26 miljoner aktier.
Aktiekapital
Aktiekapitalet uppgick, per den 31 december
2017, till 164 miljoner kronor (164), fördelat
på 81 848 572 aktier (81 848 572). Kvotvärde per aktie är 2 (2). Aktiekapitalet är
fördelat på två aktieslag med olika röstvärde,
2 530 555 A-aktier, som ger 5 röster per
aktie och 79 318 017 B-aktier med en röst
per aktie. Bolagsordningen innehåller en
rättighet för innehavare av aktier av serie
A att omvandla dessa till lika antal aktier av

serie B. Under 2017 har inga aktier av serie
A omvandlats till aktier av serie B.
Utdelning
Catellas mål är att till aktieägarna överföra
koncernens resultat efter skatt till den del
det inte bedöms nödvändigt för att utveckla
koncernens operativa verksamheter, samt
beaktande bolagets strategi och finansiella
ställning. Justerat för resultatmässigt orealiserade värdeökningar ska över tid minst
50 procent av koncernresultatet efter skatt
överföras till aktieägarna.
Beaktat de tillväxtmöjligheter inom både
befintliga och nya verksamheter som förväntas generera långsiktigt aktieägarvärde föreslår styrelsen en utdelning på 1,00 kronor
per A- och B-aktie att lämnas till aktieägarna
för räkenskapsåret 2017. För räkenskapsåret
2016 lämnades en utdelning på 0,80 kronor
per A-och B-aktie till aktieägarna.
Aktieägare
Catella hade 7 135 (6 350) aktieägare registrerade vid utgången av 2017. De största
enskilda aktieägarna per den 31 december
2017 var Claesson & Anderzén-koncernen,

med ett innehav på 49,8 procent (49,8) av
kapitalet och 49,1 procent (49,1) av rösterna,
följt av Swedbank Robur fonder med ett
innehav på 6,1 procent (0,0) av kapitalet och
6,3 procent (0,0) av rösterna.
De tio största ägarna representerade
73,8 procent (77,3) av kapitalet och 73,2
procent (76,5) av rösterna per den 31
december 2017. Det utländska ägandet uppgick till 19,4 procent (14,8) av kapitalet och
19,6 procent (14,9) av antalet röster.
ÄGARFÖRDELNING AV KAPITAL 31 DEC 2017
%

Juridiska personer 53,1
Utländska ägare 19,4
Finansiella företag 13,9
Svenska privatpersoner 13,4
Intresseorganisationer 0,2

AKTIEÄGARE
PER 31 DECEMBER 2017
Aktieägare

A-aktier

B-aktier

Totalt

Kapital, %

Röster, %

1 087 437

39 694 718

40 782 155

49,8

49,1

Swedbank Robur fonder

197 937

4 814 000

5 011 937

6,1

6,3

Strawberry Capital

143 334

3 486 000

3 629 334

4,4

4,6

Catella Bank 1

294 776

2 495 916

2 790 692

3,4

4,3

Claesson & Anderzén-koncernen (med närstående)

Avanza Pension

8 441

2 075 562

2 084 003

2,5

2,3

Nordnet Pension

9 671

1 833 096

1 842 767

2,3

2,0

Thomas Andersson Borstam (privat och via bolag)

1 330 000

1 330 000

1,6

1,4

Nordea Investment Funds

1 014 043

1 014 043

1,2

1,1

989 412

989 412

1,2

1,1

Mp Pensjon Pk
Swedbank Försäkring

75

915 356

915 431

1,1

1,0

Övriga

788 884

20 669 914

21 458 798

26,2

26,8

Totalt

2 530 555

79 318 017

81 848 572

100,0

100,0

Avser förvaltarregistrerade kunder hos Catella Bank.

1) 
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Utestående optionsprogram
Koncernen hade, per den 31 december 2017,
7 000 000 (7 000 000) utestående teckningsoptioner, vilka berättigar till teckning av
7 000 000 nya aktier av serie B i Catella AB
(publ). Av totalt antal utestående optioner hålls
200 000 (200 000) i eget förvar i ett av koncernens dotterbolag, Aveca AB. Catella har inte
återköpt teckningsoptioner under 2017.
Vid utnyttjande av de utställda teckningsoptionerna kommer ägarstrukturen vid varje
tidpunkt att påverkas av en utspädningseffekt.
Utestående teckningsoptioner per den 31
december 2017 innefattar en utspädningseffekt
om 7,9 procent av kapitalet och 7,1 procent av
rösterna. Samtliga teckningsoptioner, utöver
de som hålls i eget förvar, innehas av ledande
befattningshavare och andra nyckelpersoner
inom Catella-koncernen. Teckningsoptionerna
har erhållits enligt marknadsmässiga villkor
baserat på värdering i enlighet med vedertagen
värderingsmodell (Black & Scholes). Koncernen
har ingen legal eller informell förpliktelse att
återköpa eller reglera optionerna kontant. Enligt
optionsvillkoren har dock Catella rätt att åter
köpa teckningsoptionerna från optionsinnehavaren om denna inte längre är anställd i koncernen.
För mer information se not 12 i Årsredovisning 2017.

FÖRDELNING AV AKTIER
PER 31 DECEMBER 2017
Aktieinnehav

Antal aktieägare

Antal A-aktier

Antal B-aktier

Kapital, %

5 087

230 243

482 258

0,87

1,78

501 - 1000

770

131 502

478 933

0,75

1,24

1001 - 5000

891

258 355

1 881 927

2,61

3,45

5001 - 10000

143

79 755

1 029 147

1,35

1,55

10001 - 15000

46

16 976

572 165

0,72

0,71

15001 - 20000

27

6 100

485 050

0,60

0,56

1 - 500

Röster, %

20001 -

171

1 807 624

74 388 537

93,09

90,71

Summa

7 135

2 530 555

79 318 017

100,00

100,00

FÖRDELNING AV TECKNINGSOPTIONER
PER INLÖSENÅR PER 31 DECEMBER 2017
Emission 2014
(Lösenpris 9,40 kr per aktie)

Andel totalt antal utestående teckningsoptioner, %

Totalt antal utestående
teckningsoptioner

2018

33

2 333 333

66 667

2019

33

2 333 333

66 666

2020
Summa 2017

Varav i eget förvar

33

2 333 334

66 667

100

7 000 000

200 000

FEMÅRSÖVERSIKT FÖR CATELLAS B-AKTIE
kr 
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AKTIEÄGARE EFTER FULL UTSPÄDNING
PER DEN 31 DECEMBER 2017
Aktieägare

A-aktier

B-aktier

Totalt

Kapital, %

Röster, %

1 087 437

39 694 718

40 782 155

45,9

45,6

Swedbank Robur fonder

197 937

4 814 000

5 011 937

5,6

5,9

Strawberry Capital

143 334

3 486 000

3 629 334

4,1

4,2

Catella Bank1

Claesson & Anderzén-koncernen (med närstående)

294 776

2 495 916

2 790 692

3,1

4,0

Avanza Pension

8 441

2 075 562

2 084 003

2,3

2,1

Nordnet Pension

9 671

1 833 096

1 842 767

2,1

1,9

Thomas Andersson Borstam (privat och via bolag)

1 330 000

1 330 000

1,5

1,3

Nordea Investment Funds

1 014 043

1 014 043

1,1

1,0

989 412

989 412

1,1

1,0

915 356

915 431

1,0

0,9

Mp Pensjon Pk
Swedbank Försäkring

75

Övriga

788 884

20 669 914

21 458 798

24,2

24,9

Totalt

2 530 555

79 318 017

81 848 572

92,1

92,9
Röster, %

Optionsinnehavare

A-aktier

B-aktier

Totalt

Kapital, %

5 000 000

5 000 000

5,6

5,1

Johan Nordenfalk, operativ chef

300 000

300 000

0,3

0,3

Marcus Holmstrand, finanschef

300 000

300 000

0,3

0,3

Eget förvar

200 000

200 000

0,2

0,2

Övriga

1 200 000

1 200 000

1,4

1,2

Totalt

7 000 000

7 000 000

7,9

7,1

86 318 017

88 848 572

100,0

100,0

2014

2013

5,52

Knut Pedersen, vd

Totalt antal aktier och optioner
1)

2 530 555

Avser förvaltarregistrerade kunder hos Catella Bank.

AKTIEDATA FÖR 5 ÅR 
2017

2016

2015

Genomsnittskurs, kr

20,65

22,82

15,69

8,61

Årets slutkurs, kr

19,80

22,90

21,50

10,60

6,95

Högst/lägst, kr

24,70 / 17,80

24,50 / 16,70

22,90 / 10,50

11,70 / 5,80

7,25 / 4,21
–0,26

Aktiekurs för B–aktien

Resultat/aktie, kr

2,35

3,32

2,97

2,66

Kassaflöde/aktie, kr

4,42

–2,54

5,03

6,35

1,87

Eget kapital/aktie, kr

23,73

21,13

16,14

14,24

11,40

Utdelning/aktie, kr

1,001

0,80

0,60

0,20

–

Direktavkastning, %

5,05

3,49

2,79

1,89

–
568

Börsvärde vid årets slut, mkr

1 621

1 875

1 755

868

P/E

5,70

5,26

6,45

3,82

neg

P/B

0,83

1,08

1,22

0,69

0,61

EV/EBITDA
Nettokassa (+) / nettoskuld (–)
Genomsnittligt vägt antal aktier efter utspädning

0,44

2,19

2,40

neg

neg

1 428

1 271

1 098

920

549
81 698 572

88 648 572

88 775 608

92 171 461

81 698 572

Antal A–aktier

2 530 555

2 530 555

2 530 555

2 530 555

2 530 555

Antal B–aktier

79 318 017

79 318 017

79 198 017

79 168 017

79 168 017

81 848 572

81 848 572

81 728 572

81 698 572

81 698 572

Totalt antal aktier
Nyemitterade aktier
Befintliga optioner
Nyemitterade (+) / förfallna(–) optioner (netto)
Totalt antal aktier och optioner
1)

Styrelsens förslag

0

120 000

30 000

–

–

7 000 000

17 074 000

36 847 000

35 900 000

36 100 000

0

–10 074 000

–19 773 000

947 000

–200 000

88 848 572

88 848 572

98 802 572

118 545 572

117 598 572
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Bolagsstyrning

Catella AB (publ) är ett publikt svenskt aktiebolag med säte i Stockholm, Sverige. Catella
är noterat på Mid Cap vid Nasdaq Stockholm sedan 2016 och lyder under den svenska
aktie-bolagslagen, Svensk kod för bolagsstyrning samt Nasdaq Stockholms regelverk.
Styrning och kontroll
Ansvaret för ledning och kontroll av verksamheten i Catella med dotterbolag fördelas mellan aktieägarna på årsstämman,
styrelsen, verkställande direktören, övriga
ledande befattningshavare samt internrevisions-, compliance- och riskfunktionerna.
Ansvaret tar sin utgångspunkt i aktiebolags
lagen, bolagsordningen, Svensk kod för
bolagss tyrning, Nasdaq Stockholms regelverk samt interna arbetsordningar, policyer
och instruktioner. Dessa tillämpas och följs
upp med hjälp av gemensamma rapporteringsrutiner och standarder.
Aktieägare
I toppen av bolagsstyrningsstrukturen påverkar aktieägarna den huvudsakliga riktningen
i bolaget genom deras inflytande.
De största enskilda aktieägarna per
den 31 december 2017 var Claesson &
Anderzén-koncernen med ett innehav på
49,8 procent av kapitalet och 49,1 procent
av rösterna, följt av Swedbank Robur fonder
med ett innehav på 6,1 procent av kapitalet
och 6,3 procent av rösterna. För mer information, se avsnittet Catella-aktien och ägare.
Årsstämma
Årsstämman, som är bolagets högsta
beslutsfattande organ, ger samtliga aktieägare möjlighet att utöva sitt inflytande.
Bolagsstämman beslutar om ändringar i
bolagsordningen. Bolagsordningen inne
håller inte någon begränsning om antalet
röster som varje aktieägare kan avge vid
stämman. Varje aktieägare kan alltså rösta
för alla aktier som innehas vid stämman.
Årsstämma hölls den 29 maj 2017 i
Stockholm. På årsstämman deltog styrelsen,
revisorn och ägare representerande 62,7
procent av rösterna. På stämman beslutades
bland annat att:
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Valberedning

Aktieägare och
bolagsstämma

Externa revisorer 1

Styrelse i moderbolaget
Revisionsfrågor

Ersättningsfrågor

Risk- och
regelefterlevnadsfrågor

Internrevision 2

Verkställande direktör
och koncernledning

Compliance
och risk2

Internrevision3

Dotterbolagsstyrelser 4

Compliance
och risk 3

Verkställande direktörer
i dotterbolag
De externa revisorerna avlämnar utöver revisionsberättelse även rapporter avseende granskning av årsbokslut, förvaltning
och intern kontroll för finansiell rapportering till styrelse och företagsledning i Catella-koncernen och dess dotterbolag.
Internrevision, compliance- och riskfunktionerna på koncernnivå för Catellas konsoliderade situation.
3)
Internrevision, compliance- och riskfunktionerna finns i de dotterbolag som bedriver reglerad verksamhet.
4)
Dotterbolagsstyrelser hanterar frågor kring revision, ersättning samt risk- och regelefterlevnad på motsvarande sätt som i
moderbolagets styrelse.
1)

2)

• Balanserade vinstmedel jämte årets
resultat skulle disponeras så att till aktieägarna utdelas 0,80 kr (0,60) per aktie
och att resten överförs i ny räkning.
• Arvode till styrelseledamöterna ska utgå
med totalt 2 120 000 kronor (1 870 000)
varav styrelsens ordförande skulle erhålla
550 000 kronor (550 000) och övriga
ledamöter skulle erhålla 330 000 kronor
(330 000) vardera. Vidare beslutades
om arvode till ordföranden i styrelsens
revisionsutskott om 80 000 kronor och
till övriga två ledamöter 50 000 kronor
vardera samt ett arvode till ordföranden
i styrelsens ersättningsutskott om 40 000
kronor och till ledamoten 30 000 kronor.
• Arvode till revisorn skulle utgå enligt
godkänd räkning.

• Johan Claesson, Jan Roxendal, Johan
Damne, Anna Ramel och Joachim Gahm
skulle omväljas till styrelseledamöter.
Johan Claesson valdes till styrelseordförande.
• PricewaterhouseCoopers AB skulle utses
till revisor, med Patrik Adolfson som
huvudansvarig revisor, för en mandattid
som gäller till slutet av årsstämma 2018.
• Valberedningens förslag till principer för
valberedning inför årsstämman 2018
skulle fastställas.
• Styrelsens förslag om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare skulle
godkännas.
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Valberedning
Valberedningens ledamöter ska utses genom
att styrelsens ordförande kontaktar de tre
röstmässigt största aktieägarna per den 30
september, som vardera ska utse en representant att, jämte styrelsens ordförande,
utgöra valberedning för tiden intill nästa
årsstämma. Valberedningen utser inom sig
en ordförande som inte ska vara styrelsens
ordförande. Sammansättningen av valberedningen ska offentliggöras så snart den
utsetts och senast sex månader före årsstämman. Valberedningens uppgift är att
inför bolagsstämma framlägga förslag avseende antal styrelseledamöter, styrelse- och
revisorsarvoden, styrelsens sammansättning,
styrelseordförande, beslut om valberedning,
ordförande på bolagsstämma samt val av
revisorer. Valberedningens förslag presenteras på Catellas webbplats inför stämman.
På årsstämman lämnar valberedningen en
redogörelse på hur dess arbete har bedrivits
och presenterar och motiverar sina förslag.
Valberedningen inför årsstämman 2018
består av Thomas Andersson Borstam,
privat och utsedd av TAB Holding AB och
ordförande i valberedningen, Johan Claesson, utsedd av CA Plusinvest AB och styrelseordförande i Catella AB (publ) samt
Kennet Andersen, utsedd av Strawberry
Capital AS. Två av tre ledamöter är oberoende i förhållande till företaget, bolagsledningen och större ägare.

Styrelsen
Enligt beslut av bolagsstämman ska styrelsen bestå av fem ordinarie styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter.
Årsstämman den 29 maj 2017 beslutade att, för tiden intill nästa årsstämma,
omvälja Johan Claesson, Jan Roxendal, Johan
Damne, Anna Ramel och Joachim Gahm till
styrelseledamöter.
Till ordförande i styrelsen valdes Johan
Claesson. Information om styrelseledamöterna finns i avsnitt Styrelse och revisorer.
Styrelsens ansvarsområden
Styrelsen ansvarar för organisation och förvaltning av bolaget och koncernen i enlighet med den svenska aktiebolagslagen, och
utser även verkställande direktör och koncernchef samt revisions- och ersättningsutskott. Styrelsen beslutar även om lön och
annan ersättning till verkställande direktör
och koncernchef samt övriga i koncernledningen.
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Styrelsen fastställde en uppdaterad arbetsordning i maj 2017, vilken inkluderar inrättandet av revisions- och ersättningsutskott.
Styrelsen beslutade att revisionsutskottet
ska bestå av Jan Roxendal som ordförande,
Johan Claesson och Anna Ramel. Styrelsen
beslutade att ersättningsutskottet ska bestå
av Johan Claesson som ordförande och Jan
Roxendal. Styrelsen har även fastställt en
instruktion för ekonomisk rapportering och
en instruktion till verkställande direktören
samt fastställt nya och uppdaterade policyer.
Arbetsordningen reglerar bland annat
ordförandens uppgifter, de ärenden som
ska behandlas vid varje styrelsemöte samt
ärenden som behandlas vid särskilt tillfälle
under året.
Styrelsen säkerställer kvaliteten avseende den finansiella rapporteringen genom
en serie koncernpolicyer, arbetsordningar,
ramverk, tydliga strukturer med definierade ansvarsområden och dokumenterade
befogenheter.

NÄRVARO OCH ERSÄTTNING TILL STYRELSEN
Invald

Oberoende
bolaget/ägare

Närvaro
Närvaro
Närvaro Arvode 2017/
styrelsemöten revisionsutskott ersättningsutskott
2018, tkr1

Johan Claesson, ordförande

2008

Nej / Nej

12/12

4/4

2/2

580

Jan Roxendal2

2011

Ja / Ja

12/12

4/4

2/2

482

Johan Damne2

2014

Nej / Nej

12/12

2/4

1/2

330

Joachim Gahm2

2014

Ja / Ja

12/12

2/4

1/2

434

Anna Ramel

2014

Ja / Ja

12/12

4/4

1/2

456

1)
2)

För utbetalda styrelsearvoden se not 11 i Årsredovisning 2017
Avser fakturerade belopp, se vidare upplysningar under not 11 Ersättningar till styrelse och ledande befattningshavare.

STYRELSENS ARBETE OCH VIKTIGA BESLUT UNDER 2017

KVARTAL 1

KVARTAL 2

KVARTAL 3

KVARTAL 4

•• Bokslutskommuniké 2016.
•• Utvärdering av ersättningsfrågor
inför årsstämman.

•• Årsredovisning 2016.
•• Delårsrapport Q1 2017.

•• Delårsrapport Q2 2017.
•• Genomgång av risk och regelefterlevnad Q2 2017.

•• Delårsrapport Q3 2017.
•• Genomgång av risk och regel
efterlevnad Q3 2017.

•• Genomgång och beslut om uppdaterad riskpolicy.

•• Strategigenomgång av affärs
området Banking.

•• Fastställande av arbetsordning för
revisions- och ersättningsutskottet.

•• Genomgång av revisionsrapport
Q3 2017.

•• Genomgång av revision samt
utvärdering av revisorns arbete.
•• Genomgång av internrevision
och beslut om internrevisionsplan
för 2017.
•• Genomgång av riskrapportering
och beslut om riskkontrollplan
för 2017.
•• Genomgång av regelefterlevnad
och beslut om regelefterlevnadsplan 2017.
•• Utvärdering av verkställande
direktör.

•• Genomgång och beslut om
externrevisionsplan för 2017.
•• Genomgång av risk och regelefterlevnad Q1 2017.
•• Årsstämma 2017.
•• Fastställande av arbetsordning
för styrelsen, instruktion för
verkställande direktören samt
rapportinstruktion.
•• Tillsättande av revisions- och
ersättningsutskott.
•• Fastställande av uppdaterade
och nya policyer och riktlinjer för
Catella-koncernen 2017.
•• Beslut om emission av obligationslån om 500 mkr.
•• Strategigenomgång av affärsområden Equity, Hedge and Fixed
Income Funds och Property Investment Management.

•• Anta uppdaterade och nya
styrdokument.
•• Beslut om budget för 2018.
•• Beslut om förvärv av ytterligare
10 procent i IPM.
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Styrelsens arbete under 2017
Antalet styrelsemöten under 2017 uppgick till 12 (9) varav 3 (1) var per capsulam.
Verkställande direktör, Knut Pedersen, var
inte ledamot av styrelsen utan agerade
som föredragande. Knut Pedersen deltog
på samtliga styrelsemöten. Utöver den
löpande verksamheten har frågor avseende
utveckling av affärsområdena Property
Investment Management och Banking, strategi och samordning av verksamheten samt
risk- och regelefterlevnadsfrågor ägnats särskilt fokus under året. Ordföranden har lett
styrelsens arbete och har haft en kontinuerlig kontakt och dialog med verkställande
direktören. Styrelsen har vid ett tillfälle
träffat revisorerna och fått del av deras synpunkter på bolagets finansiella rapportering
och interna kontroll. Vid styrelsens samman
träden under 2017 har protokoll förts av
bolagets operativa chef. Protokollen har
justerats av ordföranden samt en av styrelsens ledamöter. Se översikt över styrelsens
arbete och beslut under året nedan.
Utvärdering av styrelsens arbete
Styrelsens ordförande har ansvarat för
utvärdering av styrelsens arbete genom
kontakt med de individuella ledamöterna
och har tillsett att valberedningen fått ta
del av bedömningarna.
Revisionsutskott
Revisionsutskottet stödjer styrelsen i dess
arbete med att kvalitetssäkra den finansiella
rapporteringen samt internkontrollen över
finansiell rapportering.
Specifikt övervakar utskottet finansiell
rapportering, effektivitet i internkontroll,
internrevisionsaktiviteter samt riskhanteringssystem. Utskottet informerar sig även
om lagstadgad revision av årsbokslut. Den
bedömer den externa revisorns oberoende samt godkänner köp av tillkommande
tjänster utöver revisionen.
Utskottet presenterar sina slutsatser
och förslag för styrelsen inför styrelsens
beslutsfattande. Utskottet sammanträdde
vid 4 (2) tillfällen under 2017 där Catellas
revisorer var närvarande vid samtliga
tillfällen.
Revisionsutskottets arbete under 2017
• Intern- och externrevisionsrapport
för Q3 2017
• Riskrapport för Q1 2017
• Riskrapport för Q2 2017

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Riskrapport för Q3 2017
Regelefterlevnadsrapport Q1 2017
Regelefterlevnadsrapport Q2 2017
Regelefterlevnadsrapport Q3 2017
Genomgång av arbetsordning för
revisionsutskottet
Granskning och genomgång av ICLAAP
Granskning av Long Form Report
Uppdatering och förslag av nya styr
dokument
Riskpolicy

Ersättningsutskott
Ersättningsutskott ska behandla frågor som
rör löner, rörliga ersättningar, aktierelaterade incitamentsprogram och andra former
av ersättningar till koncernledningen och
även till andra ledningsnivåer om styrelsen så
beslutar. Utskottet presenterar sina förslag
till styrelsen för styrelsens beslutsfattande.
Utskottet höll 2 (0) möten under 2017.
Riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare
Ersättning till verkställande direktör och
övriga personer i koncernledningen ska
utgöras av fast lön, rörlig ersättning och
övriga förmåner samt pension. Den sammanlagda ersättningen ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig samt stå i
relation till ansvar och befogenheter. Den
rörliga ersättningen baseras på resultat
i förhållande till individuellt definierade
kvalitativa och kvantitativa mål och ska
aldrig kunna överstiga den fasta lönen. Vid
uppsägning av anställningsavtal från bolagets sida ska uppsägningslön och avgångsvederlag sammantaget inte överstiga tolv
månadslöner. Pensionsförmåner ska vara
avgiftsbestämda, om inte särskilda skäl
motiverar något annat. Styrelsen får frångå
dessa riktlinjer endast om det i ett enskilt
fall finns särskilda skäl för detta.
Ersättning till verkställande direktören
och övriga ledande befattningshavare framgår av not 11 i Årsredovisningen 2017.
Aktierelaterade incitamentsprogram
Catella har per 31 december 2017 totalt
7 000 000 utestående teckningsoptioner
jämt fördelat på tre serier med inlösendatum under 2018, 2019 och 2020. Teckningskursen per aktie vid utnyttjande av
teckningsoptionen uppgår till 9,40 kronor.
Styrelsen anser att incitamentsprogrammet främjar bolagets långsiktiga finansiella
intressen då ledande befattningshavare

inom Catella-koncernen genom egen investering får del av och verkar för en långsiktig
och positiv värdeutveckling av bolagets
aktie. Läs mer om detta i avsnitt Catellaaktien och ägare.
Verkställande direktör och koncernledning
Koncernledningen har det övergripande
ansvaret för verksamheten inom Catellakoncernen i enlighet med den strategi och
de långsiktiga målsättningar som fastställts
av styrelsen för Catella AB.
Verkställande direktören leder och sammankallar regelbundet dotterbolagschefer
och övriga ledande befattningshavare för att
diskutera affärsläget och andra operativa
frågor. Verkställande direktör har delegerat
beslutsrätt till dotterbolagscheferna genom
bland annat arbetsordningen i respektive
dotterbolag, men ansvaret ligger alltjämt
hos verkställande direktör. Till stöd för sitt
arbete har verkställande direktören utsett
en koncernledning och affärsområdeschefer för samråd i viktiga frågor. Koncernledningen beskrivs närmare i avsnittet
Koncernledning.
Utvärdering av verkställande direktör
Styrelsen utvärderar fortlöpande verkställande direktörens arbete. Denna fråga
behandlas särskilt på ett styrelsemöte
per år, där ingen från koncernledningen
närvarar.
Revision
Revisorn utses av årsstämman för en
mandatperiod på ett år. Catella ska enligt
bolagsordningen ha lägst en och högst två
revisorer med högst två revisorssuppleanter. Till revisor och, i förekommande fall,
revisorssuppleant ska utses auktoriserad
revisor eller registrerat revisionsbolag.
Årsstämman 2017 valde revisionsbolaget
PricewaterhouseCoopers AB (PwC) med
auktoriserad revisor Patrik Adolfson som
huvudansvarig revisor. Bolagets externa
revisorer var närvarande fyra revisionsutskottssammanträden var av ett där hela
styrelsen var samlad. Utöver revisionen har
PwC haft ett antal övriga uppdrag för
Catella, bland annat relaterat till frågor
kring olika förvärv under 2017.
Revisionsarvode till revisorn ska enligt
stämmobeslut utgå enligt godkänd räkning.
Den ersättning som utgick till revisorerna
för räkenskapsåret 2017 framgår av not 8
i Årsredovisningen 2017.
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Intern kontroll
Styrelsens ansvar för den interna kontrollen
regleras i Aktiebolagslagen och årsredovisningslagen (1995:1554). Information om
Catellas system för intern kontroll och riskhantering samt styrelsens åtgärder för att följa
upp att den interna kontrollen fungerar ska
varje år ingå i Catellas bolagsstyrningsrapport.
Catellas process för intern kontroll grundar
sig på det ramverk, COSO, som tagits fram
av The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission.
Processen har utformats för att säkerställa
en adekvat riskhantering inklusive tillförlitlig
finansiell rapportering i enlighet med IFRS,
tillämpliga lagar och regler samt andra krav
som ska tillämpas av bolag noterade på
Nasdaq Stockholm samt är moderbolag
i en konsoliderad situation. Detta arbete
involverar styrelsen, koncernledningen och
övrig personal.
Kontrollmiljö
Styrelsen har fastlagt styrdokument och
instruktioner i syfte att reglera verkställande direktörs och styrelsens roll- och
ansvarsfördelning. Styrelsen övervakar
och säkerställer kvaliteten på den interna kontrollen i enlighet med styrelsens
arbetsordning. Därtill har styrelsen antagit
ett antal grundläggande riktlinjer som
styr arbetet med riskhantering och intern
kontroll. I dessa ingår riskbedömning, krav
på kontrollaktiviteter för att hantera de
mest väsentliga riskerna, årsplan för arbetet
med intern kontroll samt självutvärdering
och rapportering. Ansvar och befogenheter
samt styrdokument utgör, tillsammans med
lagar och föreskrifter, kontrollmiljön inom
Catella. Samtliga anställda har ansvar för att
fastlagda styrdokument efterlevs.
Riskbedömning
Koncernledningen genomför årligen en
övergripande riskanalys, där makroekonomiska, strategiska, operationella och
finansiella risker samt risker relaterade
till regelefterlevnad identifieras. Riskerna
värderas utifrån bedömd sannolikhet och
påverkan samt effektivitet i åtgärder som
finns på plats för att hantera riskerna.
Kontrollaktiviteter
Utformningen av kontrollaktiviteter är
av särskild vikt i Catellas arbete med att
hantera risker och säkerställa den interna
kontrollen. Kontrollaktiviteter är knutna
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till bolagets affärsprocesser och respektive
enhet säkerställer att kontrollaktiviteter
genomförs i linje med uppsatta krav.
Information och kommunikation
Riktlinjer, instruktioner och manualer av
betydelse för den finansiella rapporteringen
kommuniceras till berörda medarbetare
via koncernens intranät. Styrelsen erhåller
regelbundet finansiella rapporter avseende
koncernens ställning och resultatutveckling.
Inom bolaget hålls möten på ledningsnivå,
sedan vidare på den nivå respektive enhet
finner lämpligt. För den externa informationsgivningen finns en av styrelsen fastställd
informationspolicy, som har utformats i
syfte att säkerställa att bolaget lever upp till
kraven på korrekt informationsgivning till
marknaden.
Uppföljning
Styrelsen utvärderar kontinuerligt den
information som koncernledningen lämnar.
Catellas finansiella ställning och investeringar
samt den löpande verksamheten inom
Catella diskuteras vid varje styrelsemöte.
Styrelsen ansvarar även för uppföljning
av den interna kontrollen. Detta arbete
innefattar bland annat att säkerställa att
åtgärder vidtas för att hantera eventuella
brister, liksom uppföljning av förslag på
åtgärder som uppmärksammats i samband
med externrevision samt för den konsoliderade situationen även från internrevision,
riskhanteringsfunktion och regelefterlevnadsfunktion (compliance), vilket ytterligare
beskrivs nedan.
Bolaget genomför årligen en självutvärdering av arbetet med riskhantering
och intern kontroll. Processen innebär
att självutvärdering av kontrollaktiviteters
effektivitet genomförs årligen för varje
operativ affärsprocess i respektive rapporterande enhet. Koncernens finanschef
ansvarar för självutvärderingen. Styrelsen
erhåller information om viktiga slutsatser
från utvärderingsprocessen, liksom om
eventuella åtgärder avseende bolagets
interna kontrollmiljö.
Intern kontroll och uppföljning inom
den konsoliderade situationen
Ett antal av koncernens dotterbolag
bedriver verksamhet som är under tillsyn
av respektive jurisdiktions finansinspektion. Delar av koncernen utgör därmed
en konsoliderad situation som lyder under
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tillämpliga regelverk, vilka ställer krav på
inrättande av kontrollfunktioner. Styrelsen
i Catella AB har för den konsoliderade
situationen utsett riskhanteringsfunktion,
regelefterlevnadsfunktion (compliance) och
internrevision som löpande rapporterar
till styrelsen samt verkställande direktören. För bolag utanför den konsoliderade
situationen har styrelsen gjort en utvärdering att internrevision för närvarande ej
är nödvändig. Regelverken dotterbolagen
lyder under påverkar organisationen och
strukturen i bolagen.
I bolag inom den konsoliderade situationen finns till exempel riskhanteringsfunktion, regelefterlevnadsfunktion (compliance)
och internrevision som är fristående från
affärsverksamheten och rapporterar både
till respektive dotterbolags verkställande
direktör, direkt till bolagets styrelse och
till ansvariga för respektive funktion i
koncernens konsoliderade situation. Koncernledningen är representerad i dotterbolagsstyrelserna och rapporterar vidare
till moderbolagets styrelse. Dotterbolagsstyrelserna i dessa bolag har dessutom
oberoende styrelseledamöter.
Whistleblowing-funktion
En koncerngemensam whistleblowingfunktion ger alla medarbetare möjlighet att
anonymt rapportera allvarliga missförhållanden som strider mot Catellas värderingar, affärsetik, policyer eller lagen. Syftet
med denna funktion är bland annat att
upprätthålla god etik och förhindra oegentligheter inom Catella till fördel för bolagets
anställda, kunder, leverantörer och ägare.
Under 2017 har inga ärenden rapporterats
till Catellas whistleblowing-funktion.
Efterlevnad av Svensk kod för
bolagsstyrning (Koden)
Som ett svenskt aktiebolag noterat på
Nasdaq Stockholm tillämpar Catella Svensk
kod för bolagsstyrning (Koden) från och
med 19 december 2016. Catella är bundet
till att följa Kodens princip om att ”följa eller
förklara” och har inte avvikit från Koden
under 2017.
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Styrelse och revisorer

Johan Claesson

Johan Damne

Joachim Gahm

Ordförande

Ledamot

Ledamot

Född 1951
Styrelseordförande i Catella AB sedan 2011
och styrelseledamot sedan 2008

Född 1963
Styrelseledamot i Catella AB sedan 2014

Född 1964
Styrelseledamot i Catella AB sedan 2014

Andra pågående uppdrag: Vd för Claesson &
Anderzén Aktiebolag, samt styrelseuppdrag och
vd-uppdrag i andra bolag inom Claesson & Anderzénkoncernen. Styrelseledamot i Parnas Park Holding
AB, S Fanfar AB och Glasbtn 2 AB.
Bakgrund: Vd i Claesson & Anderzén AB.
Utbildning: Civilekonom.
Aktieinnehav (december 2017): 150 000 B-aktier.
Optionsinnehav (december 2017): Inga.
Ägande: Privat.
Oberoende i förhållande till bolaget och
bolagsledningen: Nej.
Oberoende i förhållande till större aktieägare
i bolaget: Nej.

Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande i
Arise AB och Sustainable Growth Capital SGC AB.
Styrelseledamot i Kungsleden AB, Stiftelsen
Josephinahemmet och S&A Sverige AB.
Bakgrund: Tidigare vd på Öhman Investment AB.
Utbildning: Civilekonom.
Aktieinnehav (december 2017): Inga.
Optionsinnehav (december 2017): Inga.
Ägande: –
Oberoende i förhållande till bolaget och
bolagsledningen: Ja.
Oberoende i förhållande till större aktieägare
i bolaget: Ja.

Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande i
Claesson & Anderzén AB samt styrelseuppdrag i
andra bolag inom koncernen, styrelseordförande
i Apodemus AB. Vd och styrelseledamot i Bellvi
Förvaltnings AB och i Johan och Marianne Claesson
AB. Styrelseledamot i Fastighetsaktiebolaget
Bremia, Alufab PLC Ltd, K3Business Technology
Group plc samt Leeds Group plc.
Bakgrund: Ägare och arbetande ordförande i
Claesson & Anderzén AB.
Utbildning: Civilekonom.
Aktieinnehav (december 2017): 1 087 437 A-aktier
respektive 39 694 718 B-aktier.
Optionsinnehav (december 2017): Inga.
Ägande: Via bolag och privat.
Oberoende i förhållande till bolaget och
bolagsledningen: Nej.
Oberoende i förhållande till större aktieägare
i bolaget: Nej.
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REVISOR

Anna Ramel

Jan Roxendal

Patrik Adolfson

Ledamot

Ledamot

Revisor

Född 1963
Styrelseledamot i Catella AB sedan 2014

Född 1953
Styrelseledamot i Catella AB sedan 2011

Född 1973

Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot i Erik
Penser Bank AB (publ), Nordea Asset Management
AB och Nordea Investment Management AB.
Bakgrund: Konsult inom regelverksfrågor (compliance) i den finansiella sektorn. Tidigare jurist och
regelansvarig hos bland annat ABG Sundal Collier
AB och Alfred Berg Fondkommission AB.
Utbildning: Jur kand.
Aktieinnehav (december 2017): Inga.
Optionsinnehav (december 2017): Inga.
Ägande: –
Oberoende i förhållande till bolaget och
bolagsledningen: Ja.
Oberoende i förhållande till större aktieägare
i bolaget: Ja.

Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande i
Exportkreditnämnden. Styrelseordförande, vd i
och ägare av Roxtra AB. Vice ordförande i andra
AP-fonden. Styrelseledamot i Magnolia Bostad AB.
Bakgrund: Vd och CFO för Gambro AB, vd och
koncernchef för Intrum Justitia Group, vice vd för
ABB Group samt koncernchef för ABB Financial
Services.
Utbildning: Högre allmän bankexamen.
Aktieinnehav (december 2017): 109 554 B-aktier.
Optionsinnehav (december 2017): Inga.
Ägande: Privat.
Oberoende i förhållande till bolaget och
bolagsledningen: Ja.
Oberoende i förhållande till större aktieägare
i bolaget: Ja.

Catellas revisionsbolag är sedan 2011 Pricewater
houseCoopers AB (PwC). Huvudansvarig revisor
Patrik Adolfson, Auktoriserad revisor och medlem
av FAR.
Andra revisionsuppdrag: AcadeMedia AB,
Attendo AB, Pandox AB och Securitas AB
Aktieinnehav (december 2017): Inga.
Optionsinnehav (december 2017): Inga.
Ägande: –
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Koncernledning

Knut Pedersen

Johan Nordenfalk

Marcus Holmstrand

Vd och koncernchef

Operativ chef

Finanschef

Född 1968
Ingår i koncernledningen sedan januari 2014

Född 1973
Ingår i koncernledningen sedan mars 2011

Född 1980
Ingår i koncernledningen sedan september 2015

Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande i
Catella Fondförvaltning AB och medlem av Super
visory Board i Catella Real Estate AG
Kapitalanlagegesellschaft. Styrelseledamot i, Catella
Bank S.A. samt i ett flertal av Catella-koncernens
övriga dotterbolag.
Bakgrund: Lång erfarenhet från olika positioner
inom finansbranschen i Sverige och utomlands,
närmast från rollen som vd och Group Head of
Markets för bland annat ABG Sundal Collier AB.
Har tidigare även bland annat jobbat som Trader
för UBS Warburg och som Head of Equities samt
Head of trading på Nordea Sverige.
Utbildning: B.Sc. (Econ.) från Ross School of
Economics, The University of Michigan.
Aktieinnehav (december 2017): Inga.
Optionsinnehav (december 2017): 5 000 000.
Ägande: Privat.

Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot i Catella
Fondförvaltning AB, Catella Bank S.A., IPM Informed Portfolio Management AB samt i ett flertal av
Catella-koncernens övriga dotterbolag. Har även
mindre styrelseuppdrag utanför Catella.
Bakgrund: Anställd i Catella sedan 2011. Tidigare
delägare och advokat på Hamilton advokatbyrå.
Utbildning: Jur kand från Lunds Universitet,
Maîtrise en Droit från Université Panthéon-Assas
i Paris.
Aktieinnehav (december 2017): 120 000 B-aktier.
Optionsinnehav (december 2017): 300 000.
Ägande: Privat.

Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot i ett
flertal av Catella-koncernens dotterbolag och
medlem av Supervisory board i Catella Real
Estate AG.
Bakgrund: Anställd i Catella sedan 2011, tidigare
som Group Business Controller. Har tidigare arbetat som Group Business Controller på Haldex AB
och som controller inom SCA-koncernen.
Utbildning: Ekonomie magisterexamen från Jönköping International Business School, magisterstudier
vid University of California, Davis – Graduate
School of Management.
Aktieinnehav (december 2017): 4 000 B-aktier.
Optionsinnehav (december 2017): 300 000.
Ägande: Privat
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REVISORNS YTTRANDE OM BOLAGSSTYRNINGSRAPPORTEN

Stockholm den 25 april 2018

Johan Claesson
Styrelseordförande

Johan Damne
Styrelseledamot

Joachim Gahm
Styrelseledamot

Anna Ramel
Styrelseledamot

Jan Roxendal
Styrelseledamot

Knut Pedersen
Verkställande direktör

Revisorns yttrande om bolagsstyrningsrapporten
Till bolagstämman i Catella AB (publ), org nr 556079-1419
Uppdrag och ansvarsfördelning
Det är styrelsen som har ansvaret för bolagsstyrningsrapporten
för år 2017 på sidorna 59–67 och för att den är upprättad i enlighet
med årsredovisningslagen.
Granskningens inriktning och omfattning
Vår granskning har skett enligt FARs uttalande RevU 16 Revisorns
granskning av bolagsstyrningsrapporten. Detta innebär att vår
granskning av bolagsstyrningsrapporten har en annan inriktning
och en väsentligt mindre omfattning jämfört med den inriktning
och omfattning som en revision enligt International Standards on
Auditing och god revisionssed i Sverige har. Vi anser att denna
granskning ger oss tillräcklig grund för våra uttalanden.

Uttalande
En bolagsstyrningsrapport har upprättats. Upplysningar i enlighet
med 6 kap. 6§ andra stycket punkterna 2–6 årsredovisningslagen
samt 7 kap. 31 § andra stycket samma lag är förenliga med årsredovisningen och koncernredovisningen samt är i överensstämmelse
med årsredovisningslagen.
Stockholm den 25 april 2018
PricewaterhouseCoopers AB

Patrik Adolfson
Auktoriserad revisor
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FINANSIELL ÖVERSIKT

Finansiell översikt
KONCERNEN

CORPOR ATE FINANCE

ASSET MANAGEMENT
AND BANKING

TOTALA INTÄKTER OCH
RÖRELSERESULTAT

TOTALA INTÄKTER OCH
RÖRELSERESULTAT

TOTALA INTÄKTER OCH
RÖRELSERESULTAT

mkr

mkr

mkr
80

2500

0,5

2,5
2,0

0,4

1,5

0,3

800

500

800

2000

80

60
600
40

2 000

500

1600

400

1200

300

800

200

400

100

500

400
0,2

1,0

20
200

0,1

0,5

0
0

0

0

2013

1000

2014

2015

2016

0

0

0

0

2013

2017

2014

2015

2016

00

0

0

2013

2017

2014

2015

Totala intäkter

Totala intäkter

Totala intäkter

 Rörelseresultat 3

 Rörelseresultat

 Rörelseresultat 3

2016

2017

TOTALA INTÄKTER PER
KVARTAL

TOTALA INTÄKTER PER
KVARTAL

TOTALA INTÄKTER PER
KVARTAL

mkr

mkr

mkr

1 000

300

300

600

600

250

500

200

400

750

500

150

300

100

200

50

100

250

0

0

0

2013

2014

Q1

2015

Q2

2016

Q3

0

2017

Q4

0

0

2013

2014

Q1

2015

Q2

KONCERNENS NYCKELTAL

2016

Q3

2017

Q4

Corporate Finance

Rörelsemarginal, %
Justerade rörelsemarginal, % 3
Vinstmarginal, %
Justerad vinstmarginal, % 3
Räntabilitet på eget kapital, % 1

2013

2014

Q1

Q2

Asset Management/Banking

2015

2016

Q3

2017

Q4

Övrigt

Koncernen

2017

2016

2017

2016

2017

2016

2017

2016

11

10

20

17

–

–

15

13

–

–

23

17

–

–

17

13

7

9

14

23

–

–

11

18

–

–

17

23

–

–

14

18

46

51

31

74

–

–

20

44
44

–

–

40

74

–

–

25

32

59

22

22

–

–

30

31

Eget kapital, mkr 1

120

254

931

859

678

451

1 729

1 563

Antal anställda, vid periodens slut

210

203

401

359

15

17

626

579

–

–

–

–

–

–

2

3

Justerat resultat per aktie, kr 4

–

–

–

–

–

–

3

3

Eget kapital per aktie, kr 1

–

–

–

–

–

–

21

19
156

Justerad räntabilitet på eget kapital, % 1
Soliditet, %

Resultat per aktie, kr 1

Förvaltat kapital vid periodens slut, mdkr

–

–

184

156

–

–

184

netto in-(+) och utflöde(-) under perioden, mdkr

–

–

24

5

–

–

24

5

Kort- och betalningsvolymer för perioden, mdkr

–

–

18

12

–

–

18

12

56

56

–

–

–

–

56

56

Fastighetstransaktionsvolymer för perioden, mdkr
1)

Hänförligt till moderbolagets aktieägare.
Under andra kvartalet 2016 erhöll Asset Management and Banking en engångsintäkt
om 221 mkr till följd av Visa Inc:s förvärv av Visa Europe.

2) 

Justerad för jämförelsestörande poster under 2017 som uppgår till 53 mkr avseende nedskrivning av goodwill
och andra immateriella tillgångar hänförliga till Catella Bank.

3) 

Hänförligt till moderbolagets aktieägare och justerad för jämförelsestörande poster.

4) 
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RESULTATRÄKNING PER VERKSAMHETSGREN
mkr

Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter
Totala intäkter
Uppdragskostnader och provisioner
Personalkostnader

Corporate Finance

Asset Management/Banking

Övrigt

Koncernen

2017

2016

2017

2016

2017

2016

2017

2016

656

575

1 829

1 461

-24

-29

2 461

2 007

3

11

15

11

-2

-2

16

20

659

586

1 844

1 473

-26

-31

2 477

2 027

-74

-64

-417

-374

12

21

-479

-417

-372

-322

-629

-532

-29

-24

-1 030

-878

Övriga kostnader

-142

-141

-380

-312

-32

-20

-554

-473

Summa kostnader

-588

-527

-1 426

-1 217

-49

-24

-2 063

-1 769

71

58

419

255

-75

-55

414

258

–

–

-53

–

–

–

-53

–

71

58

365

255

-75

-55

361

258

Rörelseresultat före förvärvsrelaterade och jämförelsestörande poster
Jämförelsestörande poster
Rörelseresultat

0

2

7

215

27

22

34

239

Resultat före skatt

Finansiella poster – netto

70

60

372

469

-47

-32

395

497

Skatt

-27

-10

-111

-132

27

1

-111

-141

Årets resultat

43

50

262

337

-20

-31

284

357

Resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare

43

50

169

253

-20

-31

192

272

FINANSIELL STÄLLNING PER VERKSAMHETSGREN
TILLGÅNGAR

Corporate Finance

Asset Management/Banking

Övrigt

Koncernen

Anläggningstillgångar

2017

2016

2017

2016

2017

2016

2017

Immateriella tillgångar

63

62

271

300

56

50

390

412

0

0

114

91

265

246

379

337

Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen

2016

Långfristiga lånefordringar

–

–

586

756

–

–

586

756

Övriga anläggningstillgångar

19

16

123

153

109

69

251

238

83

79

1 093

1 300

431

365

1 606

1 744

142

125

245

144

0

–

387

268

–

–

779

577

–

–

779

577

255

237

2 625

2 408

298

105

3 177

2 750

31

37

365

242

51

33

446

313

428

399

4 013

3 370

349

138

4 790

3 907

511

478

5 106

4 670

779

503

6 396

5 651

120

254

931

859

678

451

1 729

1 563

45

27

169

139

0

0

214

167

165

281

1 100

998

678

451

1 943

1 730

Långfristiga låneskulder

–

–

–

494

–

494

–

Övriga långfristiga skulder

3

1

31

25

8

11

43

37

3

1

31

25

502

11

537

37

Upplåning

–

–

122

260

–

–

122

260

Kortfristiga låneskulder

–

0

2 784

2 606

–

200

2 784

2 806

Omsättningstillgångar
Kundfordringar
Kortfristiga lånefordringar
Likvida medel
Övriga omsättningstillgångar
Summa tillgångar
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital som kan hänföras till moderbolagets aktieägare
Innehav utan bestämmande inflytande
Summa eget kapital
Skulder
Långfristiga skulder
–

Kortfristiga skulder

Övriga kortfristiga skulder

343

195

1 068

780

–400

–158

1 011

817

343

196

3 974

3 646

–400

42

3 917

3 884

Summa skulder

346

197

4 006

3 672

102

53

4 453

3 921

Summa eget kapital och skulder

511

478

5 106

4 670

779

434

6 396

5 651

KASSAFLÖDE PER VERKSAMHETSGREN

Corporate Finance

Asset Management/Banking

Övrigt

Koncernen

2017

2016

2017

2016

2017

2016

2017

Resultat före skatt

70

60

372

469

-47

-32

395

497

Justering för icke kassaflödespåverkande poster

55

35

80

-190

-19

-32

116

-188

Justering för kassaflödespåverkande poster

2016

-87

-69

-162

-485

35

107

-214

-447

Kassaflöde från den löpande verksamheten

39

26

289

-206

-31

43

297

-137

Kassaflöde från materiella och immateriella anläggningstillgångar

-5

-2

-47

-49

–

0

-52

-52

–

0

-1

-14

-4

-43

-5

-57

Förvärv av dotterföretag, netto efter likvida medel
Kassaflöde från övriga finansiella tillgångar

0

13

-20

96

2

55

-18

164

-5

11

-67

33

-2

11

-74

55

0

0

–

–

291

–

291

0

Återköp teckningsoptioner, nyemission, utdelning, tillskott från
och utbetalningar till innehav utan bestämmande inflytande

-20

-26

-67

-30

-65

-70

-153

-126

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

-20

-26

-67

-30

226

-70

139

-126

14

11

155

-203

192

-16

362

-208

Kassaflöde från investeringsverksamheten
Netto upptagna lån, amortering av lån

Årets kassaflöde
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
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KONCERNENS RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL
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