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JOHDANTO

Cibus Nordic
Real Estate
816

472 000

KIINTEISTÖPORTFOLIO, MEUR

VUOKRATTAVA PINTA-ALA, M2

132

96

KIINTEISTÖÄ

KÄYTTÖASTE, %

Cibus on kiinteistöyhtiö, jonka liiketoimintana on hankkia, kehittää
ja hallinnoida korkealaatuisia päivittäistavarakauppakiinteistöjä
Pohjoismaissa, jotka on vuokrattu maineikkaille ruoka- ja
päivittäistavarakauppaketjuille.
Yhtiö omisti vuoden 2018 lopussa 132 kohteen
kiinteistösalkun Suomessa. Salkun vuokrattava ala
on 471,248 neliömetriä. Päävuokralaiset ovat Kesko
(päävuokralainen 55%:ssa kohteista), Tokmanni (28%) ja
S-ryhmä (8%). Lisäksi 5% kohteista on vuokrattu toisille
päivittäistavarakauppaoperaattoreille kuten Lidlille.
Kiinteistösalkku on hajautunut strategisiin sijainteihin ja
painottuen Etelä- ja Lounais-Suomeen. Kohteet sijaitsevat
pääosin alueilla, joissa väestönkasvu on positiivinen.
Yhtiö on keskittynyt ruoka- ja
päivittäistavarakauppakiinteistöihin, jotka erottuvat
useimmista, ellei jopa kaikista, muista liikekiinteistöistä kahden
erityispiirteen vuoksi. Nämä piirteet ovat liiketoiminnan
epäsyklisyys sekä riippumattomuus verkkokaupasta.
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Kiinteistösalkku muodostaa strategisen jakeluverkon, joka on
ihanteellinen postikuljetuksille sekä muille palveluille, mikä
tarjoaa hyötyjä verkkokauppaan liittyen. Nämä ominaisuudet
tuovat mukanaan vakautta ja alhaisempaa riskiä verrattuna
muihin liikekiinteistöihin.
Yhtiö tavoittelee jakavansa korkeaa ja epäsyklistä
osinkotuottoa osakkeenomistajilleen, jonka yhtiön omistaman
kiinteistösalkun vakaa kassavirta mahdollistaa. Ruoka- ja
päivittäistavarakaupat ovat yleisimmin instituutioiden,
ruoka- ja päivittäistavaraketjujen tai näiden yhteisyritysten
omistuksessa. Cibus tarjoaa sijoittajille mahdollisuuden nauttia
tämän kiinteistösegmentin vakaan kassavirran tarjoamasta
korkeasta tuotosta.
Cibus on listattu Nasdaq First North -listalle, lyhenteellä CIBUS.

2/3 kokonaisnettovuokratuotosta
Etelä- ja LounaisSuomessa
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JOHDANTO

Yhteenveto
tilikaudesta
Aikajana
9. MAALISKUUTA 2018

18. LOKAKUUTA 2018

Cibuksen ensimmäinen kaupankäyntipäivä Nasdaq First
North -listalla.

Cibuksen ensimmäinen yhtiökokous pidetään.

3. TOUKOKUUTA 2018
Cibuksen 135 miljoonan euron joukkovelkakirjalainan
ensimmäinen kaupankäyntipäivä Nasdaq First North
-listalla.

Jonas Ahlblad ja Johanna Skogestig valitaan uusiksi
hallituksen jäseniksi. Patrick Gylling ja Elisabeth Norman
valitaan uudelleen seuraavaan yhtiökokoukseen saakka.
Yhtiökokous päättää tilikauden muuttamisesta
kalenterivuodeksi.

29. LOKAKUUTA 2018
27. KESÄKUUTA 2018

TEUR
Heinäkuu - joulukuu 2018
Vuokratuotto (sis. hoitovastikkeet)

28 903

Kiinteistöjen lkm

Kiinteistön hoitokulut

-5 496

Vuokrattava pinta-ala, m2

Nettovuokratuotto

23 407

Kiinteistöjen markkina-arvo, MEUR

816

Nettotuotto, tämänhetkinen tuottokyky (31. joulukuuta),
MEUR

47,8

Omavaraisuusaste, %

38,8

Hallinnon kulut
Liiketoiminnan muut tuotot

-2 354
1 815

132
472 000

Nettorahoituskulut

-8 194

Luototusaste (LTV), seniorilaina, %

43,4

Liikevoitto

14 674

Luototusaste (LTV), nettovelka yhteensä, %

58,4

Kiinteistöjen arvonmuutos, realisoitumaton
Johdannaisten arvonmuutos, realisoitumaton
Kiinteistöjen arvonmuutos, realisoitunut
Voitto ennen veroja

1 995
-79
-173
16 417

Verot

-3 051

Tilikauden voitto

13 366

Korkokate (ICR), x

3,4

Oikaistu EPRA NAV per osake, EUR

11,1

Hallituksen esittämä osinko per osake per vuosi, EUR

Cibus pidentää seitsemän vuokrasopimusta
Tokmannin kanssa noin 5,5 vuodella. Cibuksen kaikkien
Tokmannisopimusten keskipituus on tämän jälkeen noin
seitsemän vuotta.

Cibuksen toimitusjohtaja Lisa Dominguez Flodin eroaa.
Yhtiö aloittaa rekrytointiprosessin uuden toimitusjohtajan
palkkaamiseksi. Tällä välin hallituksen jäsen Jonas Ahlblad
toimii vt. toimitusjohtajana.

9. MARRASKUUTA 2018
2. HEINÄKUUTA 2018
Cibus lisää kolme kiinteistöä salkkuunsa Suomessa.
Hankinta kasvattaa yhtiön kassavirtaa.

Cibus lisää kuusi kiinteistöä Suomen kiinteistösalkkuunsa.
Hankinta parantaa yhtiön kassavirtaa.

11. HELMIKUUTA 2019
27. ELOKUUTA 2018
Hallituksen puheenjohtaja Rickard Backlund eroaa ja
Patrick Gylling nimitetään väliaikaiseksi hallituksen
puheenjohtajaksi

Cibuksen hallitus nimittää Sverker Källgårdenin yhtiön
uudeksi toimitusjohtajaksi. Källgården aloittaa toimessaan
maaliskuussa 2019.
Tapahtui tilikauden päättymisen jälkeen.

0,84

18. SYYSKUUTA 2018

15. HELMIKUUTA 2019

Cibus julkaisee ensimmäisen tilinpäätöstiedotteensa.

Yhtiö ilmoittaa seniorilainan jälleenrahoituksesta.
Tapahtui tilikauden päättymisen jälkeen.

20. SYYSKUUTA 2018
Vuosikertomus tilikaudelle 23.11.2017-30.6.2018 julkaistaan.
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JOHDANTO

Rahoitus ja
osinko

Kuluneen vuoden aikana yhtiön hallitus kehitti
useita ohjesääntöjä, jotka toimivat tärkeinä
työkaluina tarvittavan sisäisen kontrollin
varmistamisessa yhtiön toiminnassa. Näitä ovat
esimerkiksi rahoitus- ja osinkopolitiikka, jotka
on esitelty alla.
Rahoituspolitiikka
Rahoituspolitiikan tarkoitus on varmistaa, että rahoitusriskejä hallitaan
tarkoituksenmukaisella tavalla. Cibus rahoitetaan oman ja vieraan pääoman ehtoisella
rahoituksella. Lainasalkku jakaantuu kolmeen seniorilainafasiliteettiin, joissa on mukana
yhteensä viisi rahoittajaa, sekä joukkovelkakirjalainaan. Pitkän aikavälin tavoitteena on
55-65% luototusaste (LTV).
Yhtiöllä on seuraavat pitkäaikaiset tavoitteet rahoituksensa suhteen:

•
•
•
•

Lainojen keskimaturiteetti vähintään kaksi vuotta
Korkeintaan 50% lainoista erääntyy seuraavan 12 kuukauden kuluessa
Rahoittajina on vähintään kaksi eri lainanantajaa
Yksi rahoittaja voi vastata ainoastaan 60% yhtiön lainoista

Korkoriskin suojaamiseksi vähintään 50% yhtiön lainasalkusta suojataan
korkojohdannaisilla, tällä hetkellä pääasiallisesti korkokatoilla.

Osinkopolitiikka
Yhtiö maksaa osinkoa kvartaaleittain, ja osinko nousee joka kvartaali. Ottaen huomioon
yhtiön nykyisen kiinteistösalkun, liiketoimintasuunnitelman ja kasvun, 5% vuotuinen
osingonkasvu on järkevä tavoite ennakoitavissa olevaan tulevaisuuteen. Osinkotavoite
on asetettu heijastamaan yhtiön vahvaa kassavirtaa ja tarjoamaan osakkeenomistajille
korkean ja ennakoitavan osinkotuoton.
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JOHDANTO

Cibus alkaa maksaa
kvartaaleittain
kasvavaa osinkoa
Hallituksen puheenjohtajan kommentti

Yhtiö on aiemmin jakanut osinkoa
listautumisen yhteydessä kommunikoidulla
tavalla eli 8 % vuodessa listautumishinnalle.
Yhtiö on nyt tarkentanut osinkopolitiikkaansa.
Yhtiö on menestyksekkäästi toteuttanut
hankintoihin nojautuvaa kasvustrategiaansa.
Koska näemme edelleen kasvumahdollisuuksia,
olemme päättäneet jakaa kvartaaleittain
kasvavia osinkoja. Nykyiseen
kiinteistösalkkuun, liiketoimintasuunnitelmaan
ja kasvuun pohjautuen 5 % vuotuinen
osingonkasvu on järkevä tavoite
ennakoitavissa olevaan tulevaisuuteen.
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Syksystä lähtien hallitus on työskennellyt löytääkseen
uuden toimitusjohtajan yhtiölle. Olemme erittäin tyytyväisiä
voidessamme toivottaa Sverker Källgårdenin tervetulleeksi
Cibukseen. Sverkerin edellinen työnantaja oli ruotsalainen
rakennusyhtiö Byggpartner, jonka hän jalosti pörssikelpoiseksi.
Kun yhtiö oli listattu Nasdaq First North -listalle, yhtiö tuli
tunnetuksi laajasta sijoittajakunnastaan. Sverker aloittaa
toimitusjohtajana maaliskuussa 2019.
Maaliskuusta 2018 lähtien, jolloin Cibus listattiin Nasdaq
First North -listalle, Cibus on ostanut yhteensä kymmenen
kiinteistöä ja myynyt yhden. Olemme identifioineet useita
kiinnostavia investointimahdollisuuksia ja näkemyksemme
mukaan on todennäköistä, että yhtiö tulee tekemään
lisähankintoja 50 miljoonan euron edestä vuonna 2019.
Olemme jälleenrahoittaneet kaksi konsernin kolmesta
seniorilainafasiliteetista, ensimmäisen lokakuussa 2018 ja
toisen helmikuussa 2019. Suunnitelmien mukaisesti yhtiön
hankkimat uudet kohteet ja lainojen uudelleen neuvottelu ovat
parantaneet yhtiön kassavirtaa, joka on kasvanut 10 prosenttia
listautumisesta maaliskuussa 2018. Tällä hetkellä kaikki
kiinteistömme sijaitsevat Suomessa, mutta pitkällä aikavälillä on
todennäköistä, että Cibus rantautuu myös muille pohjoismaisille
markkinoille. Vuoden lopussa kiinteistösalkkumme markkinaarvo oli 816 miljoonaa euroa.

Verkkokaupan aiheuttama rakenteellinen muutos kaupan alaan
on ajankohtainen puheenaihe markkinoilla. Me näemme ruoka- ja
päivittäistavarakauppakiinteistöt tärkeänä jakeluverkostona,
ja pyrimme tukemaan vuokralaisiamme heidän kehittäessään
kauppojaan palvelupisteinä asiakkailleen. Verkkokauppa muuttaa
jatkuvasti kaupan alaa, mutta uskomme, että muutos hyödyttää
ruoka- ja päivittäistavarakauppoja hyvillä sijainneilla.
Cibus julkaisee nyt toisen vuosikertomuksensa, koska
sen ensimmäinen tilikausi päättyi 30.6.2018. Yhtiöllä on
vahva kassavirta ja se on osoittanut sen olevan vakaata.
Yhtiökokoukselle tullaan ehdottamaan 0,84 euron osinko vuodelle
2019, joka on 5 prosenttia aiempaa suurempi.
Vuonna 2019 Cibus tulee edelleen käymään läpi markkinoita
kiinnostavien ostomahdollisuuksien löytämiseksi.
Yhtiöllä on nyt toimitusjohtaja, joka tulee toteuttamaan
liiketoimintasuunnitelmaa ja jatkamaan yhtiön tunnettuuden
lisäämistä sijoittajien keskuudessa. Odotamme pystyvämme
vahvaan suoritukseen myös tulevaisuudessa ja odotamme
innolla seuraavaa tilikautta.

Patrick Gylling
Hallituksen puheenjohtaja
Helmikuu 2019
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JOHDANTO

Sijoitus
Cibukseen
Cibus Nordic Real Estate on kiinteistöyhtiö,
joka keskittyy ruokakauppoihin ja
päivittäistavarakauppoihin Pohjoismaissa.
Yhtiön pitkän aikavälin tavoite on
tarjota vakaata ja korkeaa tuottoa
osakkeenomistajilleen.
Cibuksen toiminta-alue on yleisesti vakaa ja korkeatuottoinen. Ruoka- ja
päivittäistavarakauppavetoiset kiinteistösalkut ovat olleet instituutiosijoittajien kiinnostuksen
kohteena viime vuosina. Esimerkkeinä tästä Pohjoismaissa ovat Trophi Fastighets AB
(omistajana AP3), Mercada Oy (omistajina AMF, Ilmarinen ja Kesko), Ancore Fastigheter AB
(omistajina Alecta ja ICA) sekä Secore Fastigheter AB (omistajina AP1 and ICA).
Ainoana suurena listattuna ruoka- ja päivittäistavarakauppakiinteistöihin keskittyvänä
yhtiönä Cibus tarjoaa kaikille sijoittajille, suurista instituutioista piensijoittajiin,
mahdollisuuden tarttua tämän segmentin tarjoamaan vakaaseen ja korkeaan tuottoon.
Sijoitusmahdollisuus voidaan segmentin yleispiirteiden ja Cibuksen portfolion
erityispiirteiden suhteen tiivistää seuraavasti:
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•
•
•

Pohjoismaiden vahva makrotalous

•

Kauppaverkosto Suomessa muodostaa strategisen jakeluverkoston, joka soveltuu
erittäin hyvin postille ja muille palveluille, joka tarjoaa edun verkkokauppaan liittyen

•

Korkea ja kasvava osinko sekä maltillinen noin 58 prosentin rahoitusaste (ml. yhtiön
joukkovelkakirjalaina)

•
•

Painotettu keskimääräinen vuokra-aika (WAULT) 5,0 vuotta

•

Vuokrasopimusten pituus vaihtelee ja vuokrasopimusten päättymishetki on näin
ollen hyvin hajautunut

•
•
•
•

Suuri määrä saman kokoisia kohteita tarjoaa tehokkaan riskin hajautuksen

Ruoka- ja päivittäistavarakauppa on vakaa ja ennustettava liiketoiminta-alue
Verkkokaupan negatiiviset vaikutukset eivät kohdistu ruoka- ja
päivittäistavarakauppaan

Markkinoillaan johtavat ja hyvin menestyvät vuokralaiset kuten Kesko, S-ryhmä ja
Tokmanni ovat päävuokralaisia yli 90 prosentissa salkun kohteista

Kaksi kolmasosaa nettovuokratuotosta tulee Etelä- ja Lounais-Suomen kasvualueilta
Rajattu kuluriski, sillä suuri määrä kiinteistön hoitokuluista on vuokralaisten vastuulla
Arvonluontimahdollisuuksia aktiivisen manageerauksen ja uusien hankintojen kautta
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JOHDANTO

Markkinakatsaus
Kasvava varovaisuus ja huoli mahdollisesta talouden taantumasta on
nähtävissä sekä Pohjoismaissa että kansainvälisesti.
Kasvuennusteita laskettiin vuoden lopussa poliittisen
epävarmuuden ja erityisesti Brexitin vuoksi. Taloudellinen
aktiviteetti on vähentynyt myös Suomessa, mutta se on
edelleen korkeammalla tasolla kuin euroalueella keskimäärin.
Kuten vuosi 2017, kulunut vuosi oli erittäin aktiivinen
pohjoismaisilla kiinteistösijoitusmarkkinoilla.

Tuottovaatimukset jatkoivat laskuaan vuokrien noustessa, joka
teki kiinteistömarkkinan houkuttelevaksi sijoittajille.
Suomessa sekä kotimaiset että ulkomaiset sijoittajat etsivät
aktiivisesti sijoituskohteita. Monet ruotsalaiset sijoittajat
tekivät ensimmäiset sijoituksensa Suomeen, joka viittaa
siihen, että Suomen markkina kiinnostaa korkeamman
tuottovaatimuksensa vuoksi Ruotsiin verrattuna. Kymmenestä
suurimmasta kiinteistötransaktiosta Pohjoismaissa seitsemän
oli rajan ylittäviä transaktioita.

KTIn mukaan transaktiovolyymi Suomen kiinteistömarkkinoilla
vuonna 2018 oli 9,3 miljardia euroa, joka on toiseksi korkein
lukema kautta aikojen. Transaktiovolyymi Pohjoismaissa ylitti
40 miljardia euroa, joka on vuoden 2017 tasolla. Volyymin
jakautuminen Pohjoismaiden välillä oli edellisvuoden kaltainen.

Lähteet: KTI, Pangea Research, SEB

TRANSAKTIOVOLYYMI SUOMEN KIINTEISTÖMARKKINOILLA

■ Kotimainen ostaja ■ Ulkomainen ostaja
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Operatiivinen
toiminta

OPERATIIVINEN TOIMINTA

Tuottokyky
Arvio nykyisestä tuottokyvystä tulevalle 12 kuukaudelle perustuu
Cibuksen omistamaan kiinteistösalkkuun vuoden 2018 lopussa.

Nykyinen tuottokyky ei ole ennuste, vaan teoreettinen tilannekuva, jolla kuvataan tuotot ja kulut vuositasolla olettaen tietyn hetken
mukainen kiinteistösalkku, rahoituskustannukset, pääomarakenne ja organisaatio. Tuottokyky ei sisällä ennusteita vuokrien kehityksestä,
vajaakäyttöasteesta, kiinteistöjen kuluista, korkotasoista, arvonmuutoksista tai muista tuottoon liittyvistä tekijöistä.

TUOTTOKYKY, TEUR
Muutos
7.3.2018 (02/2019 / 03/2018)

27.2.2019

31.12.2018*

30.9.2018

30.6.2019

Vuokratuotto

51 100

51 100

49 150

49 050

47 900

Kiinteistön hoitokulut

-3 300

-3 300

-3 250

-3 250

-3 200

Nettovuokratuotto

47 800

47 800

45 900

45 800

44 700

Hallinnon kulut

-3 620

-3 620

-3 545

-3 541

-3 500

Nettorahoituskulut

-13 194

-13 550

-13 500

-13 500

-13 113

Liikevoitto

30 986

30 630

28 855

28 759

28 087

10 %

1,00

0,98

0,93

0,92

0,90

10 %

Liikevoitto, EUR per osake

7%

* Yksi pieni kiinteistö myytiin juuri ennen vuodenvaihdetta; yksi samaa kokoluokkaa oleva kohde ostettiin pian vuoden vaihteen jälkeen. Luvut
kuvaavat tilannetta molempien kauppojen jälkeen.

Arvio tuottokyvystä perustuu seuraaviin tietoihin:
Vuokratuotto perustuu allekirjoitettujen vuokrasopimusten vuokratuottoon vuositasolla (mukaan lukien vuokralaisilta perittävät
hoitokulut ja mahdolliset vuokranalennukset) sekä muihin nykyisiin vuokrasopimuksiin perustuviin, kiinteistöihin liittyviin tuottoihin per
31. joulukuuta 2018.
Kiinteistön hoitokulut perustuvat tavanomaiseen toimintavuoteen. Ne sisältävät kiinteistöihin liittyvän hallinnoinnin. Kiinteistövero
lasketaan nykyisiin verotusarvoihin perustuen ja se sisältyy hoitokuluihin.
Hallinnon kulut perustuvat nykyiseen organisaatioon ja kiinteistösalkun nykyiseen kokoon.

KOMMENTTI LIITTYEN NYKYISEEN TUOTTOKYKYYN
Tulevalle 12 kuukaudelle tuottokyky on parantunut 10 prosenttia verrattuna 12 kuukauden ennusteeseen listautumispäivänä.
Yhtiön listautumisen jälkeen tekemien hankintojen ja vuokrien indeksointikorotusten myötä yhtiön vuokratuotto on noussut.
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OPERATIIVINEN TOIMINTA

Liiketoimintamalli
ja tavoitteet
Päivittäistavarakauppamarkkina ei ole altis verkkokaupalle ja
se jopa hyötyy verkkokaupasta ruokakauppojen muodostaman
jakeluverkoston ansiosta.

Cibus on kiinteistöyhtiö, joka listattiin Nasdaq First North -listalle
maaliskuussa 2018. Yhtiön liiketoimintana on hankkia, kehittää ja
hallinnoida korkealaatuisia kiinteistöjä Pohjoismaissa, joissa on
päävuokralaisina maineikkaita ruoka- ja päivittäistavarakauppaketjuja.
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Yhtiön kiinteistösalkku on arvoltaan 816 miljoonaa euroa ja se
koostuu 132 ruoka- ja päivittäistavarakaupasta strategisilla
sijainneilla, joita hallinnoidaan ruokakauppakiinteistöihin
optimoidun kiinteistöstrategian mukaisesti. Yhtiö
hyödyntää asiantuntemustaan ja asemaansa johtavien
ruokakauppatoimijoiden luotettavana kumppanina
tunnistaessaan liiketoimintamahdollisuuksia
toimintasektorillaan.

Yhtiö pyrkii jakamaan korkeaa ja epäsyklistä osinkoa
osakkeenomistajilleen. Yhtiön omistaman kiinteistösalkun
vakaa tuotto mahdollistaa tämän. Osingot maksetaan
vuosineljänneksittäin, ja tavoitteena on nostaa osinkoa viisi
prosenttia vuodessa.

Supermarketit, joilla on tyypillisesti laaja valikoima ruoka- ja
päivittäistavaratuotteita ja jotka ovat hypermarket-liikkeitä
pienempiä ja helpommin kuluttajien saavutettavissa,
muodostavat suurimman osan ruokakauppamyynnistä
Suomessa ja edustavat yleisintä kiinteistötyyppiä salkussa.

•
•

Ruoka- ja päivittäistavarakauppakiinteistöillä on yleisesti kaksi
erityispiirrettä, jotka erottavat ne useimmista, ellei kaikista,
muista liikekiinteistötyypeistä. Nämä piirteet ovat:
Liiketoiminnan epäsyklisyys
Kiinteistöjen hyöty verkkokaupasta

PostNordin tekemän analyysin mukaan Suomessa 68%
kuluttajista, jotka olivat ostaneet tuotteita verkosta vuoden
2018 ensimmäisellä puoliskolla, totesivat, että he valitsevat
mieluimmin tuotteiden toimituksen pakettiautomaattiin. Tämä
vahvistaa käsitystämme siitä, että kauppaverkosto voi hyötyä
verkkokaupasta ja toisin päin. Samaan aikaan verkkokaupan
negatiiviset vaikutukset tähän kiinteistötyyppiin ovat hyvin
pienet. Esimerkiksi Suomessa verkkokaupan osuus ruoka- ja
päivittäistavarakaupasta on vain 0,3%.
Maailmassa on hyvin harvoja operaattoreita, jotka ovat
pystyneet luoneet tavan myydä ruokaa verkossa. Tämän
vuoksi päivittäistavarakauppa on yksi vähiten verkkokaupan
kiinteistöille negatiivisille vaikutuksille altistuvia kaupan aloja.
Esimerkiksi Kesko, yksi yhtiön suurimmista vuokralaisista,
uskoo, että menestysresepti on fyysisten kauppojen ja
verkkokaupan vahva yhdistelmä, jota Cibus mielellään tukee.

Samanaikaisesti päivittäistavarakauppojen verkosto on
suunniteltu muodostamaan tehokkaan jakeluverkoston, jolla
saavutetaan mahdollisimman paljon ihmisiä. On tyypillistä,
että asiakkaat vierailevat kaupassa useita kertoja viikossa.
Tämä tekee supermarketeista luonnollisia jakelupisteitä
muille verkkokaupasta ostetuille tuotteille. Sen sijaan, että
kirjat, vaatteet tai muut tuotteet toimitetaan kotiin ja tilaajan
on odotettava määrittelemätön aika vastaanottaakseen
tuotteet, asiakkaat voivat valita toimituksen lähimpään
päivittäistavarakauppaan, jossa he jo nyt käyvät säännöllisesti.
Samalla tavalla useat muut palvelut, kuten posti ja
apteekit, ovat uudelleensijoittuneet ruokakauppoihin. Näin
päivittäistavarakaupat itse asiassa hyötyvät verkkokaupan
kasvutrendistä.
Lähteet: PostNord, Suomen päivittäistavarakauppayhdistys
(ruokamyynti)
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Suomi

RUOKAMYYNTI TOIMIJOITTAIN SUOMESSA, 2017

■

S-ryhmä

Suomen ruokakauppamarkkina on kahden ketjun hallitsema:
S-ryhmä ja Kesko muodostavat noin 82% Suomen
ruokakauppamarkkinasta ruokamyynnillä mitattuna. Oikealla
on yhteenveto Suomen ruokamyynnistä toimijoittain vuonna
2017.

■

Kesko

■

Lidl

■

Muut

9%
9%
46 %
36 %

Lähteet: Suomen päivittäistavarakauppayhdistys

SUOMEN VÄHITTÄISKAUPAN MYYNTI JA TOKMANNIN MYYNTI

Suomen ruokakauppateollisuus on ennustettava ja vakaa toimiala, jota
pieni määrä korkealaatuisia vuokralaisia hallitsee.

Halpakauppamarkkina on hyvinvoiva ja kasvaa yleisesti nopeammin kuin koko vähittäiskauppa, joka pätee myös Cibuksen toiseksi
suurimpaan vuokralaiseen Tokmanniin (ks. kaavio alla).

MYYNTI-INDEKSI (2010=100)

■ Tokmannin myynti ■ Suomen vähittäiskaupan myynti

Riippumatta muutoksista kotimaan taloudessa tai makrotalouden epävarmuudesta, ihmiset tarvitsevat tiettyjä kotitaloustarvikkeita
säännöllisesti. Ruoka, hammastahna, saippua, pesuaine, wc- ja talouspaperi ovat esimerkkejä tuotteista, joita tarvitaan usein ja
joita pidetään perustarvikkeina. Nämä perustarvikkeet on ostettava jostain, ja usein ostot tapahtuvat ruokakaupoissa tai suurissa
kauppaketjuissa. Keskimääräinen ruokamyynnin kasvu Suomessa vuosien 1996 ja 2017 välillä on 3,5%. Ruokakauppamarkkina on
osoittautunut laskusuhdanteille riippumattomaksi ja on tämän vuoksi ennustettava markkina. Vaikka Suomen talous on kokenut
laskusuhdanteita, etenkin 2008-2009 finanssikriisin aikana, Suomen ruokakauppamyynti on jatkanut kasvuaan, kuten alla oleva kaavio
kuvaa.
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■ Päivittäistavarakaupan myynt, EUR mrd (oikea asteikko)
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Lähteet: Nordea Research, Tokmanni

2017

Lähteet: Suomen tilastokeskus (BKT), Suomen päivittäistavarakauppayhdistys (ruokamyynti)
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S-ryhmä

Vuokralaiset ja sopimusrakenne

VUOKRALAISET
Yli 90% Cibuksen nettovuokratuotosta tulee kiinteistöistä,
joissa päävuokralaisena on Kesko, Tokmanni tai S-ryhmä.
Muut päivittäistavarakauppavuokralaiset sisältävät Lidlin
ja itsenäiset ruokakauppiaat. Kaavio alla kuvaa kuinka
nettovuokratuotto jakautuu kiinteistöihin, joissa on
päävuokralaisena eri ruoka- ja päivittäistavarakauppaketjut.

■

Kesko

■

Tokmanni

■

S-ryhmä

■

Muu päivittäistavarakauppa

■

Muu
vähittäiskauppa

S-ryhmälle vuokrattujen kiinteistöjen osuus nettovuokratuotosta on 8 %. S-ryhmän
markkinaosuus Suomen ruokakaupasta on noin 46 %.

5 %5 %

•

S-ryhmä on suomalainen osuuskuntien verkosto, joka toimii vähittäiskaupan ja
palvelualoilla, koostuen 20 itsenäisestä alueellisesta, jäseniensä omistamasta
osuuskunnasta

•
•

S-ryhmän pääliiketoiminta-alueet ovat supermarketit, tavaratalot ja erikoiskaupat
S-ryhmä maksoi 334 miljoonaa euroa bonusmaksuja jäsenilleen vuonna 2017

Ydinliiketoiminta

8%

55 %
28 %

S-ryhmä
46 %

Ruokakauppa

Kokopäiväisten työntekijöiden
lkm

37 000

Liikevaihto/Käyttökate (2017)

MEUR 11,273/500 (4.5%)*

Päämarkkina-alue

Markkinaosuus Suomessa

46% (ruokakaupasta)

Kauppojen lkm
Omistaja
Markkina-arvo

~1,600
20 itsenäistä alueellista osuuskuntaa
Yksityisesti omistettu

Suomi

*S-ryhmä ei julkista käyttökatettaan. MEUR 500 on Cibuksen arvio. S-ryhmän liiketulos oli MEUR 296, joka vastaa
2,6% liiketulosmarginaalia vuonna 2017.
Lähteet: S-ryhmän vuosikertomus 2017, Suomen päivittäistavarakauppayhdistys.

Tokmanni

Kesko

Tokmannille vuokrattujen kiinteistöjen osuus nettovuokratuotosta on 28 %. Tokmannin
markkinaosuus halpakaupasta on noin 42 %, ja sen markkinaosuus ruokakaupassa on
noin 2 %.

Keskolle vuokrattujen kiinteistöjen osuus nettovuokratuotosta on 55%. Keskon
markkinaosuus Suomen ruokakaupasta on noin 36%.

•

Kesko toimii kolmella liiketoiminta-alueella: ruokakauppa (58%), rakentaminen ja
tekninen kauppa (32%) ja autokauppa (10%)

•
•
•

Noin 80% nettomyynnistä tulee Suomesta

Kesko
36 %

Suomessa itsenäiset K-kauppiaat johtavat kauppoja Keskon ketjuissa
Kaikki Cibuksen vuokrasopimukset on allekirjoitettu Keskon emoyhtiön Kesko Oyj:n
kanssa

Ydinliiketoiminta
Kokopäiväisten työntekijöiden lkm
Liikevaihto/käyttökate (2017)
Päämarkkina-alue

Ruokakauppa
42,000
MEUR 10,675/478 (4.5%)
Suomi

Markkinaosuus Suomessa
Kauppojen lkm
Omistaja
Markkina-arvo

36% (ruokakaupasta)
~1,800
Nasdaq OMX Helsinki
EUR 4,6 mrd

•

Tokmanni on suurin yleishalpakauppa Suomessa kauppojen lukumäärällä ja
myynnillä mitattuna

•

Tokmanni on myös suurin halpakauppatoimija Pohjoismaissa nettomyynniltään,
ennen ruotsalaista Julaa ja norjalaista Europrisiä

•

Halpakauppa kasvaa yleisesti nopeammin kuin koko vähittäiskauppamarkkina, joka
pätee myös Tokmanniin

•

Tokmannin liiketoimintakonsepti on tarjota asiakkailleen laadukkaita tuotteita
edulliseen hintaan

Ydinliiketoiminta
Kokopäiväisten työntekijöiden
lkm

3,200

Liikevaihto/Käyttökate (2017)

MEUR 797/55 (6.91%)

Päämarkkina-alue
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Lähteet: Keskon vuosikertomus 2017, Suomen päivittäistavarakauppayhdistys.

Halpakauppa

Suomi

Lähteet: Tokmannin vuosikertomus 2017, Suomen päivittäistavarakauppayhdistys.

Tokmanni
42%

Markkinaosuus
Suomessa

42% (halpakaupasta 2015)

Kauppojen lkm

~175

Omistaja
Markkina-arvo

Nasdaq OMX Helsinki
MEUR 435
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VUORASOPIMUSTEN YHTEENVETO
Kaavio alla osoittaa, että vuokrasopimusten vuokramaturiteetti on hyvin jakautunut tuleville vuosille. Tavanomainen vuokrasopimus
sisältää pidennysoption vuokralaiselle, jota käyttämällä vuokralainen voi pidentää vuokrasopimusta tyypillisesti kolmella tai viidellä
vuodella samoin ehdoin kuin nykyinen vuokrasopimus. Alla oleva kaavio esittää vuokramaturiteetin olettaen, että vuokralaiset eivät
käyttäisi pidennysoptioitaan. Koska optiot yleensä käytetään ja suurin piirtein sama määrä vuokrasopimuksia pidennetään joka
vuosi, maturiteettirakenne tulee todennäköisesti pysymään vakaana tulevina vuosina. Tämän vuoksi salkun keskimaturiteetti 31.
joulukuuta 2018 oli suunnilleen sama (5,0 vuotta) kuin se kesäkuussa ja syyskuussa 2018.
MEUR

Keskimääräinen kesto 5,0 vuotta

14,0
12,0
10,0
8,0

3.8

2.9

6,0
4,0

1.1

1.0

2,0
0,0
2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028 2052

Noin 54% vuokrasopimuksista on nettovuokrasopimuksia, noin 35% ns. triple-net vuokrasopimuksia ja noin 11% bruttovuokrasopimuksia.
Tämän vuoksi kiinteistön hoitokuluihin liittyvä riski kiinteistön omistajalle on hyvin pieni.
Triple-net vuokrasopimukset:

Netto

Vuokralainen vastaa kaikista kiinteistöön liittyvistä
kustannuksista.

Triple-net

11%

Brutto

Nettovuokrasopimukset:
Vuokralainen vastaa kaikista kuluista lukuun ottamatta
kiinteistöveroa, kiinteistövakuutusta ja peruskorjauksia.

35 %

54 %

Bruttovuokrasopimukset:
Kiinteistön omistaja vastaa kaikista kiinteistöön liittyvistä kuluista
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Kiinteistösalkku

MAANTIETEELLISET SIJAINNIT
Kiinteistöt sijaitsevat yli 70 kaupungissa ja kunnassa ympäri Suomea,
joista kaksi kolmasosaa sijaitsee Etelä- ja Lounais-Suomessa.
Portfolio sisältää kiinteistöjä kaikissa Suomen kymmenessä
suurimmassa kaupungissa, joka luo terveen pohjan salkulle.

YLEISKATSAUS

Alueet

Asukasluku
(tuhansissa)
tammikuu 2017

Keskimääräinen
vuotuinen kasvu (%)
2015-2025

Suomi

5 551

0,3

511 805

0,2

HMA

119

1,0

Tampere

228

0,7

Oulu

201

1,0

Turku

188

0,5

Jyväskylä

139

0,6

Lahti

119

0,6

Kuopio

118

0,4

Pori

85

0,1

Joensuu

76

0,4

Lappeenranta

73

0,2

Hämeenlinna

68

0,3

Vaasa

68

0,7

Rovaniemi

62

0,4

Seinäjoki

62

0,9

Vuoden 2018 lopussa Cibuksen kiinteistösalkku koostui 132 suhteellisen modernista liikekiinteistöstä, jotka sijaitsevat kasvualueilla
ympäri Suomea. Puolet kiinteistöistä sijaitsee Etelä- ja Lounais-Suomessa.
Yli 90% kokonaisvuokratuotosta tulee kiinteistöistä, joiden päävuokralaisena joku kolmesta johtavasta vuokralaisesta: Kesko, Tokmanni ja
S-ryhmä. Kaikki päävuokralaiset kokevat, että kiinteistöt sopivat hyvin heidän tarkoituksiinsa.

Päävuokralainen

Kohteiden lkm Vuokrattava pintaala, m2

Vuokrasopimuksen
pituus

Päävuokralaisen Päävuokralaisen
sopimuspituus
osuus
vuokratuotosta

Kesko

73

217 974

4,6

5,0

84 %

Tokmanni

32

161 293

6,1

5,3

82 %

S-ryhmä

15

33 792

4,7

7,6

70 %

Muu
päivittäistavarakauppa

6

24 489

5,6

5,5

63 %

Muu vähittäiskauppa

6

34 201

4,2

n/a

n/a

132

471 748

5,0

5,6

81 %

Portfolio yhteensä

EU

Aluetyyppi
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Kuten monissa muissa kehittyneissä maissa, Suomessa on
käynnissä kaupungistuminen, jossa maaseudun asukasluku
vähenee suurempien kaupunkien kasvaessa. Alla oleva kartta
esittää kohteiden maantieteelliset sijainnit. Kuten kartta osoittaa,
lähes kaikki kiinteistöt sijaitsevat alueilla, joissa asukasmäärä on
kasvanut ja alueilla, joissa asukasluvun ennustetaan kasvavan.

Historiallinen väestönkasvu
1990-2015

Keskusta

+21,0 % ■

Muu keskusta-alue

+22,9 % ■

Lähialue

+27,5 % ■

Lähiö

+6,9 % ■

Maaseutu

-14,7 % ■

Haja-asutusalue

-29,6 % ■

2/3 nettotuotosta
Etelä- ja LänsiSuomessa
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PORTFOLIOHAJAUTUS
Yksikään kiinteistö salkussa ei
tuo enempää kuin 3,0 % portfolion
kokonaisnettovuokratuotosta, joka poistaa
riippuvuuden yksittäisestä kiinteistöstä.
Vain 11 kiinteistöistä tuo yli 2,0% salkun
vuokratuotosta.

Supermarket

10 %

5%

Hypermarket

43 %

17 %

Supermarketit tuovat suurimman osan
ruokamyynnistä Suomessa, ja edustavat
kauppatyyppiä, jota salkussa on eniten.

Halpakauppa
Market
Muu

25 %

AVAINLUVUT
Vuotuinen nettovuokratuotto on arviolta 47,8 miljoonaa euroa, perustuen Cibuksen omistamaan salkkuun 31.12.2018.
Kiinteistöjen lkm
Vuokrattava pinta-ala, m2
Vuokrattava ala / kiinteistö, m2
Nettovuokratuotto, MEUR

30

132
472 000
3 576
47,8

Nettovuokratuotto, EUR/m2/kk

8,4

Keskimääräinen vuokramaturiteetti (WAULT), vuosia

5,0
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Rahoitus

Osake ja
osakkeenomistajat
MARKKINA-ARVO:

MARKKINAPAIKKA:

3,2 miljardia SEK

Nasdaq First
North Stockholm

(317 MEUR, VALUUTTAKURSSI 10,1613 SEK)

Cibuksen rahoitus koostuu osakkeista, vakuudellisista lainoista
kolmelta merkittävältä pohjoismaiselta pankilta ja vakuudettomasta
joukkovelkakirjalainasta.
31.12.2018 konsernilla oli noin 354 MEUR vakuudellisia
pankkilainoja, joiden keskikorko oli 1,9 % + 3m EURIBOR ja joilla on
2,9 vuoden keskimaturiteetti. Lainoissa ei ole lyhennyksiä. Cibus
on pantannut kiinteistöt korollisten lainojen vakuudeksi Cibuksen
kokemuksen mukaisen markkinakäytännön mukaisesti.
Pankkilainojen lisäksi Cibus on laskenut liikkeelle vakuudettoman
135 MEUR joukkovelkakirjalainan. Joukkovelkakirjalaina erääntyy
26.5.2021 ja sen korko on 4,5 % + 3m EURIBOR.
Joukkovelkakirjalaina on listattu Nasdaq First North Bond Market
-listalla, ja ensimmäinen kaupankäyntipäivä oli 3.5.2018. Konsernin
kaikkien lainojen keskimaturiteetti on 3,0 vuotta.

Noin 68.3 % konsernin pankkilainoista on suojattu
korkojohdannaisilla, korkokattojen muodossa. Ottaen huomioon
korkokatot, konsernin keskimääräinen kiinteä korko on 2,1 vuotta.

OSAKKEENOMISTAJIEN LKM:

OSAKKEIDEN LKM:

1 001

31 100 000

PÄÄTÖSKURSSI:

ISIN:

103,5 SEK

SE0010832204

Luototusaste (LTV) sisältäen joukkovelkakirjalainan on 58,4 %.
Vakuudellisten pankkilainojen luototusaste on 43,3 %
Yksi kolmesta pankkilainasta uudelleenrahoitettiin vuoden
aikana tehtyjen uusien kiinteistöhankintojen yhteydessä.
Alemman marginaalin nettovaikutus on vain maltillinen nousu
korkokustannuksissa.

CIIBUKSEN OSAKKEET OVAT OLLEET NASDAQ FIRST NORTH -LISTALLA 9.3.2018 LÄHTIEN
Yhtiöllä oli 1 001 rekisteröityä osakkeenomistajaa 31.12.2018. 20 suurimmalla osakkeenomistajalla on 71 % äänivallasta. Yhdellä
osakkeenomistajista oli omistus, joka oikeutti yli 10% äänivaltaan Cibuksessa 31.12.2018. Osakkeiden lukumäärä oli 31 100 000 per 31.12.2018.

OSAKKEEN KURSSIKEHITYS
Osakkeen arvo on pysynyt vakaana listautumispäivän 9.3.2018 jälkeen, vaikka osakkeen vaihto on ollut vilkasta, keskimääräisen
päivävaihdon ollessa MSEK 3.5 päivässä 28.2.2019 mennessä.

■ Vaihto (SEK)

EUR SEK

60%

Pankkilaina

50%

12.0 120

40%

11.5 115

30%

35

11.0 110

30

Joukkkovelka-

39 %

kirjalaina
■

■ Pankkilaina ■ Joukkovelkakirjalaina

Oma pääoma

Muut vastuut
Laskennallinen
verovelka

42 %
17 %
2%

20%

1.0

Päätöskurssi (EUR)

MSEK

Päätöskurssi (SEK)

40

10.5 105

2.9

3.8

10.0 100

20

0%

9.5 95

15
10

9.0 90

5

8.5 85
1% 1%
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10%
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OSAKKEENOMISTAJAT 31.12.2018
Omistusosuus

Osakkeiden lkm

41,3%

12 844 443

Amiral Gestion

5,2%

1 610 804

Carnegie Fonder

4,1%

1 288 993

Nuveen Asset Management

2,6%

800 000

Fjärde AP-fonden

2,4%

742 704

PGIM Investments

1,8%

550 865

Marjan Dragicevic

1,7%

520 000

Oy Sirius Capital Partners Ab

1,6%

500 000

Göran Gustafssons Stiftelser

1,5%

460 000

Nordnet Pensionsförsäkring

1,5%

458 079

Håkan Roos

1,1%

350 000

ICA-handlarnas Förbund

1,1%

345 082

GADD & Cie S.A.

1,0%

300 000

Avanza Pension

0,9%

287 646

Erik Lindholm

0,7%

205 400

Aktiebolaget Malfors Promotor

0,6%

200 000

Björn & Margareta Jakobson

0,5%

154 000

LähiTapiola Varainhoito Oy

0,5%

150 000

Familjen Kamprads stiftelse

0,5%

150 000

Gålöstiftelsen

0,5%

150 000

Välisumma

71,0%

22 068 016

Muut

29,0%

9 031 984

100,0%

31 100 000

SFC Holding S.à r.l.

Yhteensä
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