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Bolagets Affärside:  

Att på spanska solkusten i Marbellaområdet förvärva och förädla fastighetsprojekt på mellan till att 
börja med 1-4 000 kvm innehållande mellan 10-30  lägenheter. Genom ett samarbete med Viva, 
Solkustens största fastighetsmäklare, lokalisera och identifiera lämpliga objekt som är i behov av 
renovering/färdigställande eller marknadsföring så att dessa blir möjliga att bjudas ut till försäljning, 
styckvis eller i grupp. I huvudsak ska objekten marknadsföras och säljas av Viva, vars stora resurser, 
erfarenhet och kompetens gör dom till en stark samarbetspartner. Avsikten är att, förutom 
samarbete med Viva, bygga upp en organisation och ett nätverk av lokalt förankrade medarbetare 
såsom byggare, arkitekter, advokater samt banker med ett gott renomé i Marbella-området. 
Egendomarna ska ligga i ett attraktivt område, dock icke AAA-läge då dessa fastigheter bedöms inte 
haft samma prisnedgång som i övriga områden varför nödvändig marginal och säkerhetsnivå inte kan 
uppnås.  

Bakgrund: 

På grund av den spanska ekonomiska krisen har fastigheter på spanska solkusten drastiskt sjunkit i 
värde de senaste åren. Mängder av projekt har tvingats till konkurs och bankerna har blivit tvingade 
att överta dessa både färdigställda och icke färdigställda projekt. Privata investerare har inte haft 
täckning för lån och/eller inte intäkter till räntor. Idag finns tusentals påbörjade, icke avslutade 
byggnationer av semesterbostäder. Dessutom finns mängder av enskilda lägenheter och hus till salu. 
Mäklare har försökt hålla prisnivån uppe, men de flesta affärer genomförs fortfarande med stora 
rabatter. Det senaste åren har priserna sjunkit med upp till 50%, men i slutet på 2013 har en 
vändning börjat skönjas. Bankernas portföljer har ökat i den omfattningen att de nu är klart 
intresserade av att bli av med många blödande projekt då det nu ställs krav på att bankerna skall 
redovisa sina verkliga balansräkningar. Trots att vi anser att botten inte ännu är nådd tror vi att det är 
läge att förvärva egendom från bankerna eller investerarna då de är beredda att ta låga bud för att 
bli av med egendom som blöder. 

Tidsplan: 

Avsikten är att under 2013-2014 förvärvar första egendomen, förädla den och inom 6 månader efter 
förvärvet påbörja försäljning av lägenheter. Avsikten är att samtliga lägenheter skall vara sålda senast 
inom 2 år efter förvärv. Under denna tid söker vi efter nya projekt som kan bearbetas och förädlas. 
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Risknivå: 

Huvudsyftet med projekten är att det inte skall finnas någon risk 
alls, men som bekant är detta helt ofrånkomligt. I detta fall på 
spanska solkusten är det framför allt försäljningspriserna för 
färdigställda lägenheter som är oförutsägbar på lite längre sikt. 
Avsikten är att risknivån vid varje förvärvstillfälle skall vara att 
hela egendomen skall förvärvarvas till ett pris som färdigställda motsvara ca. 50% av vad 
kringliggande lägenheter i samma områdeskaraktär säljs för vid förvärvstillfället. Detta innebär att 
projektet är ”hemma” om hälften av lägenheterna kan säljas, alternativt att samtliga lägenheter kan 
säljas till 50% av förvärvstillfällets marknadspriser. Att  prisnivån under ett kortare tidsperspektiv, 1-2 
år, halveras är föga troligt. Om så skulle ske är förmodligen världsekonomin i en sån situation att  
inga investeringar fungerar. 
 

Finansiering: 

I fas 1 av projektet ska delägarna gemensamt investera €1 600 000.- genom ett privat lån till det 
Spanska helägda bolaget Branded Content Marbella S.L som ägs av det svenska bolaget Spanish 
Estate AB. Detta bolag ägs i sin tur av delägarna enligt nedan. Eventuell resterande del av 
köpeskillingen finansieras genom banklån. Renovering alternativt färdigställande till säljbart skick 
finansieras antingen vi banklån eller genom att enskilda objekt säljs på förhand. Då det senare 
alternativet anses svårt är det troligen nödvändigt med bankfinansiering av färdigställandet. När fler 
projekt av intresse och behovet av kapital ökar kommer nyemission att genomföras. Redan i 
dagsläget finns ett flertal intressenter som uttryckt stort intresse att deltaga i denna nyemission. För 
att stärka samarbetet med de olika samarbetspartner som ingår i projektet kommer dessa att 
erbjudas tillfälle att deltaga i eventuell nyemission. 
 
Partners (från vänster): 

Christer Hansson:  Sedan många decennier aktiv i fastighetsbranschen. Förvaltat och förädlat 
fastigheter sedan början på 1980-talet. Driver producerande bolag i pappersbranschen sedan 40 år 
tillbaka. 
 

Björn Sandahl: Har i flera decennier ägt, förvaltat 
och byggt fastigheter. Under många år aktiv i egna 
företag i byggvaru- och entreprenadbranschen.  
 

Bo Sandahl: Har i flera decennier ägt, förvaltat och 
byggt fastigheter. Under många år  
aktiv i egna företag i byggvaru- och 
entreprenadbranschen.  
 

Atso Järvinen: Aktiv mäklare på spanska solkusten. 
Mångårig erfarenhet av fastighetsförvärv och 
förvaltning. Aktiv inom kapitalförvaltning och 
ursprung från elektronikservice. 
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Projekt Guadalmina 

Objektet: 

Fastigheten, som är belägen i Guadalmina Baja, Marbella alldeles i utkanten av Puerto Banos, består 
av 7 byggda icke färdigställda radhus samt ett icke påbörjat radhus. Total boyta är 1 550 kvm. 
Markytan är på totalt 4 336 kvm. Markytan är utnyttjad enligt gällande bygglov och när sista 
radhuset är färdigställt kan inte ytan bebyggas mer. Trädgård och poolanläggning är inte påbörjad.  
Husen består av 4-sovrums + vardagsrum med en yta mellan 174 – 214 kvm. Till varje hus finns egen 
tomt i varierande storlek. Radhusen är genomgående och har altan/balkong i både norr- och 
söderläge. Samtliga lägenheter flera badrum. Läget betraktas som ett AA-läge och intresset för 
området bedöms som stort. Avstånd till strand ca 1 km.  

Kondition: 

Fastigheten som är byggd mellan 2004 och 2008 blev aldrig helt färdigställd då byggherren kom på 
obestånd. Vad som återstår är färdigställande av ytskikt, el, vatten och inredning. Dessutom har 
några av radhusen utsatts för inbrott, vandalisering samt vattenskador.  Även delar av taken behöver 
åtgärdas omgående. Trädgården har under den period projektet varit övergivet vuxit igen ordentligt 
varför en ”grovgallring” omedelbart behöver göras för att kunna påbörja färdigställandet. Samtliga 
kök behöver troligen bytas ut till lite modernare. Fasaderna behöver putsas/målas.  

Kalkyl: 

Objektet har förvärvats till en köpeskilling på 
€1 200 000.- av ett av Spaniens största byggbolag, 
Martinsa- Fadesa Inmobiliario s.a.  En noggrann 
genomgång av objektets belastningar, bygglov, 
licenser, skatter och förpliktelser har gjorts och inga 
anmärkningar har framkommit. Dock måste moms 
betalas på köpeskillingen, men denna kommer att 
återbetalas successivt när försäljningar genomförs. 
Priset bedöms som att vara rimligt och inom ramarna 
för bolagets riskkalkyl. 
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Kalkyl inköp: 

    
 
 
 
 
Kostnader/Intäkter 

 
 
 
 
 
 
Avsikten är att bolaget under ledning av Bo Sandahl skall vara byggherre, men att allt arbete med 
färdigställande av de befintliga husen och trädgård/pool samt nybyggnation av hus 8 skall läggas ut 
på totalentreprenad hos en tillförlitlig byggentreprenör med god kapacitet och gott renomé på orten. 
Detta fördyrar i och för sig färdigställandet med ca 10%, men i detta skede anses det nödvändigt för 
att klara av tidsplan och byråkrati. Färdigställande är planerat att starta i mitten på januari och 
projektet beräknas vara klart senast december 2014. Försäljning kommer att starta så snart 
nödvändiga markarbeten och en representativ lägenhet finnes färdig. Detta beräknas vara klart till i 
mitten på mars 2014.  
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   Kontakt: 

    Bo Sandahl  bo@spanishestate.eu  +46-705 837 318 

    Christer Hansson christer@spanishestate.eu  +46-705 856 595 

    Atso Järvinen  atso@spanishestate.eu  +34-696 734 453 

    Björn Sandahl bjorn@spanishestate.eu  +46-706 897 233 
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