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SPARANDE

I BoF PENSION kan du 
välja att  månadspara el-
ler göra engångsinsätt -
ningar beroende på vad 
som passar dig och din 
ekonomi. Du kan också 
välja en sparmodell 
som kombinerar de två 
formerna av sparande.

FÖRSÄLJNING

När fondförvaltaren 
bedömer att  försälj-
ningsläget är opti -
malt säljs lägenheten 
och vinst genereras.                                 
BoF PENSION drivs 
enligt ömsesidiga 
principer, vilket innebär 
att  vinsten i sin helhet 
ti llfaller spararna.

INVESTERINGAR

Dina pengar investe-
ras i bostadsrätt er där 
värdeökningen bedöms 
vara god. BoF PENSION 
strävar eft er variati on 
av lägenhetstyper 
och storlekar för att  
få en störe spridning 
och minska risken.

VÄRDEÖKNING

Med ti den ökar vär-
det på lägenheterna 
och därmed också 
dina pensionspengar. 
I väntan på försäljning 
hyrs lägenheterna ut 
ti ll hyresgäster, vilket 
genererar ytt erligare 
vinst ti ll fonden. 

AVKASTNING/ÅTERINVER-
STERING

Vinsten som görs på en 
försäljning återgår ti ll 
fonden och används ti ll 
avkastning ti ll fondspa-
rarna och återinveste-
ringar. Avkastningen är 
skatteförplik-
ti gad medan 
det kapital 
som används 
för återinves-
teringar är 
skatt ebefriat. 
Fondförval-
taren har ti ll 
uppgift  att  se ti ll att  det 
råder balans mellan ka-
pitalet som avsätt s för 
utbetalningar och det 
kapital som används 
för återinvestering.

VAD ÄR BOF PENSION?

BoF PENSION är en pensionsfond som 
investerar i bostadsrätter på spekula-
tion. Till skillnad från många andra fon-
der sprider inte BoF pension sina risker, 
men investerar i gengäld i den stabila 
och relativt konjunkturokänsliga bo-
stadsmarknaden. Fonden riktar sig där-
för främst till dig som i ditt pensions-
sparande tror på bostadsmarknaden 
som en säker och inkomstbringande in-
vestering.
 

VARFÖR BOF PENSION?

Fonden inriktar sig på inköp av prisvärda bostadsrät-
ter i landets tillväxtkommuner. Anledningen till detta 
är att vi på BoF PENSION tror på bostadsmarknaden 
som en säker och långsiktig investering. 
BoF PENSION riktar sig till dig som vill vara med och 
dela på vinsten som finns att göra på bostadsmark-
naden, men inte vill upplåta det kapital som krävs 
för införskaffandet av en bostadsrätt.  BoF PENSION 
ger därför alla en möjlighet att tjäna pengar på den 
trygga bostadsmarknaden.
Placeringen fokuserar på bostadsrätt er som vi 
bedömer vara lågt värderade på marknaden 
och samti digt har ett  sådant läge i staden att  ris-
ken för utebliven värdeökning är minimal.

VAD HÄNDER MED LÄGENHETERNA?

Lägenheterna förvaltas av en grupp bestående av 
mäklare och ekonomer vilka har som uppgift att be-
döma när maximal vinst går att göra genom försälj-
ning. 
I väntan på det optimala försäljningstillfället hyrs lä-
genheterna ut till marknadsmässiga priser. Skillna-
den mellan bostadsrättens avgifter och hyran gene-
rear ytterligare vinst för spararna i BoF PENSION. 

VAD HÄNDER MED DINA PENGAR?

När du går i pension betalar BoF PENSION ut den må-
nadspremie som dina insättningar har genererat. 

Genom att vara medvetet närvarande i nuet kan man bli friare att välja hur man vill agera på det som händer i 
tankar, känslor och kropp i varje ögonblick. Var du än är i livet just nu – i början, mitten eller lite senare– kan 
ett eget pensionssparande förbättra din levnadsstandard efter din pension. BoF pension erbjuder dig en möjlig-
het att njuta lite mer av livet och koppla bort tankar som rör din framtida försörjning. Hos BoF pension är dina 
pengar trygga och växer stadigt. Vi förvaltar med omsorg! 

Förva l tar  med  omsorg



Förva l tar  med  omsorg

ANALYS

Unga människor är en ekonomiskt svag grupp i samhället 
och har svårt att hävda sig på bostadsmarknaden till följd av 
att bostadsrätter och äganderätter ofta inte är ett alternativ. 
Samtidigt är hyresrättsutbudet i landets större städer och 
tillväxtorter alldeles för lågt och nyproduktionen ligger långt 
efter inflyttningen.

Avkastningen på hyreslägenheter är förhållandevis låg, del-
vis till följd av hyresregleringen. Detta har medfört att många 
fastighetsägare väljer att sälja ut sina hyreshus till de boende 
och hyresrätterna omvandlas till bostadsrätter. Sammantaget 
leder detta till en bostadssituation där unga inte har möjlig-
het att välja var eller hur de vill bo. 

Idén är att erbjuda sparare ett 
sparalternativ som spekulerar 
på bostadsmarknaden istället 
för på börsen. Nya hyresrätter 
tillgängliggörs genom att sparare 
satsar pengar i en fond vilken 
i sin tur köper bostadsrätter 
på spekulation. I väntan på ett 
gynnsamt försäljningstillfälle hyr 
fonden ut bostadsrätterna.

ATT OMVANDLA BOSTADSRÄTTER 
TILL HYRESRÄTTER

LÖSNING

Vår lösning grundar sig i tanken på att omvandla 
bostadsrätter till hyresrätter. Som redan konsta-
terat går utvecklingen snarast i andra riktningen 
till följd av att det i dagsläget finns för dålig eko-
nomi i förvaltning av hyresrätter. Så hur skapar 
man ekonomiska incitament för en satsning 
på fler hyresrätter, och var kommer pengarna 
ifrån?

MARKNADSMÄSSIGA HYROR
I väntan på att lägenheterna stiger i värde hyrs de ut till mark-
nadsmässiga priser. Detta av två anledningar. För det första 
genererar skillnaden mellan bostadsrättsföreningarnas av-
gifter och de satta hyrorna vinst för fonden. För det andra 
kan låga hyror uppmuntra människor att bo onödigt stort, 
vilket skulle motverka syftet att generera nya bostäder. 

INTEGRATION

Genom denna omvandling av bostadsrätter ökar antalet hy-
resrätter i samhället. Det finns anledning att tro att många 
av dessa nya ”hyresrätter” kommer ligga ganska centralt i 
städerna. Det oftast är där som bostadsmarknaden är som 
tryggast och säkrast vinster står att göra i det längre perspek-
tivet. På detta sätt kan man få många olika människor, som 
kan spegla ett genomsnitt av stadens invånare, till områden 
som annars kan vara väldigt homogena. I och med att befolk-
ningen inom ett område blandas, breddar det för nya inter-
aktionsmöjligheter mellan olika grupper och integrationen i 
staden gynnas.

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR

För att köpa en bostadsrätt krävs det att man blir godkänd 
av bostadsrättsföreningen. Det kan hända att vissa bostads-
rättsföreningar inte accepterar att man köper en lägenhet 
bara för att hyra ut den i andra hand. Dessa bostadsrätter 
är inte intressanta för fonden. 

Fondens primära motiv är att fastigheten och lägenheten 
ska bli så attraktiv som möjligt och därmed stiga maximalt i 
värde. Fonden har också ett intresse av att avgifter ska vara 
så låga som möjligt då skillnaden mellan avgifter och hyror 
genererar vinst och låga avgifter höjer lägenhetspriserna. 

Fonden kan erbjuda experthjälp och kommer aktivt att ar-
beta inom bostadsrättsföreningen för att öka bostadens 
värde.  Det är därför av intresse för bostadsrättsföreningar 
att ha fonden som medlem i föreningen och som del i bo-
stadsrättsföreningens styrelse. 

Lägenheterna kommer att hyras ut efter bostadsrättsför-
eningens stadgar, dock längst på två års basis. Detta för att 
hyresgästen efter två år får besittningsskydd. Fondens till-
gångar måste också vara flexibla för att kunna säljas vid rätt 
tillfälle. 

• FOND

Fond är en portfölj aktier och/eller räntebärande 
papper. Fondens tillgångar ägs i sin helhet av de 
andelsägare som satt in pengar i fonden.

• FONDFÖRVALTARE

Aktiebolag som med finansinspektionens tillstånd 
agerar förvaltare av fondspararnas tillgångar. 
Fondförvaltaren tar ut avgifter av spararna för för-
valtningen.

• FONDANDELSFOND 

Det mest troliga scenariot är att fonden inte bara 
skulle vara en pensionsfond eller sparfond för pri-
vatpensioner, eftersom den inte sprider sina risker 
i någon större utsträckning. Däremot är det troligt 
att fonden skulle vara av stort intresse för Fond-
andelsfonder, dvs fonder som äger andelar i minst 
två andra fonder. Syftet med sådana fonder är att 
de sprider riskerna mer än vad vanliga fonder gör.

• PROGNOS

Även bostadsmarknaden har sina toppar och da-
lar. Till följd av de låga räntenivåer som följde på 
finanskrisen har bostadsmarknaden blivit över-
hettad. Därför förväntas bostadspriserna sjunka 
under de närmaste åren vilket medför att stora 
förtjänster kommer kunna göras om några år när 
lägenheter kan införskaffas till låga priser.  

• ÄGANDELÄGENHETER OCH ÄGANDERÄTTER

Fonden investerar också mer än gärna i ägandelä-
genheter och äganderätter, då man på det sättet 
kringgår problematiken kring bostadsrättsförning-
ar och lagar om besittningsskydd.

• HÄVSTÅNGSEFFEKT

Fastigheter räknas som bundet kapital och kan 
därför belånas till sitt fulla värde. Att belåna bo-
stadsrätter kan därför vara en god strategi i vissa 
lägen för att göra nyinvesteringar. 

Det är inget formellt krav att fonden äger 100 % av aktierna i bolaget. 
Det räcker att man innehar en röstmajoritet så att man råder över 
förvaltningen. Bolaget kräver dock en ständig tillförsel av kapital för 
att kunna göra nyinvesteringar. Tillförsel av kapital till bolaget sker ge-
nom villkorliga aktieägartillskott. Genom denna metod ökar bolagets 
fria medel som genom bolagsstämmobeslut kan återföras till fonden. 
Därigenom uppnås stor flexibilitet att föra medel mellan fonden och 
aktiebolaget i vardera riktning. 

Till följd av att en fond inte är en 
juridisk person (och att en juridisk 
person måste stå som ägare till en 
bostadsrätt) krävs en mer komplice-
rad lösning än vad som hittills har be-
rörts. För att kringgå problematiken 
investerar fonden spararnas kapital i 
ett publikt aktiebolag, vilket i sin tur 
köper bostadsrätter. Genom att fon-
den äger 100 % av aktiekapitalet i bolaget sköter fondförvaltaren aktiebola-
gets investeringar och försäljningar genom bolagsstämman och styrelsepos-
ter. Aktiebolaget köper lägenheter på spekulation till priser som de bedömer 
ligga under marknadsvärde, och säljer sedan när man bedömer att störst vinst 
går att göra. Vinsten går till nyinvesteringar och utbetalningar till spararna. 

En fondförvaltare har till sin uppgift att placera och förvalta 
fondens tillgångar. Eftersom fonden bara äger aktier i ett bo-
lag kan inte förvaltningen ske på konventionellt sätt utan det 
blir istället bolaget som får ansvara för placeringen av kapi-

talet i lägenheter. Ge-
nom att fonden äger 
bolaget i sin helhet 
kan bolagsstyrelsen 
och fondförvaltaren 
utgöras av samma 
personer och fond-
förvaltaren har full 
överblick av bolagets 
placeringar.
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