
 
 

 

Aktieägarbrev juli 2022 
 
Andra kvartalet av 2022 har visat tydliga tendenser att fastighetsmarknaden går mot mer utmanande 
tider. Återhämtningen från pandemin hade precis börjat synas på den spanska marknaden då Rysslands 
fasansfulla invasion av Ukraina inleddes. Ökade energipriser, minskad produktionskapacitet och 
leveransproblem har under pandemiåren medfört kostnadsökningar på det mesta, inte minst 
byggsektorn. Kriget har ytterligare spätt på dessa prisökningar på energi och byggmaterial såsom stål, 
betong och trä, vilket slår extremt hårt. Därtill ser vi en hög inflation både i Europa och i USA vilket 
lett till oundvikliga räntehöjningar som givetvis har stor påverkan på fastighetsmarknaden. Effekten av 
dyrare finansiering kombinerat med höga produktionskostnader syns redan på flera marknader i 
Europa, såsom den svenska, vilka har bromsats in markant och priser har fallit på nyproduktion. Ännu 
syns ingen direkt prisnedgång i Malaga eller Costa del Sol, och turistsäsongen spås bli den starkaste 
någonsin, delvis självklart en effekt av ett uppdämt behov av att resa efter år av Covidrestriktioner. 
Transaktionsmarknaden som utgår ifrån Madrid ser dock en nedgång i efterfrågan, eller kanske bättre 
beskrivet en mer restriktiv köpare. Även om vi idag inte kan se den kraftfulla nedgång såsom vi ser i 
Sverige eller norra Europa, kommer Malaga och solkusten rimligtvis påverkas i någon mån, 
gissningsvis med färre projekt som påbörjas och färre transaktioner som genomförs. Det innebär ju 
dock även möjligheter för bolag som har tillgång till kapital. 
 
I stormiga tider brukar det, för ett fastighetsbolag, handla om ett par fundamentala saker för att stå 
stadigt tills vinden mojnar: en fastighetsportfölj i bra lägen, god finansieringsstruktur samt rimliga 
fasta kostnader. Classic Living som liten bostadsutvecklare utan eget kassaflöde är givetvis mycket 
känsligt för alla marknadsförutsättningar som nämnts ovan, och även om vi hittills haft utmaningar 
med mycket höga finansiella kostnader är vi övertygade om att vi har rimlig riskprofil med projekt i 
”rätt” lägen och att vi framåt befinner oss i en marknad att växa i. Under våren har flera företag, 
många med Techinriktning, presenterat planer på att etablera sig, eller utöka sin verksamhet i Malaga. 
I juli meddelade Ernst & Young att de avser anställa ytterligare 1500 personer utöver de 500 som 
arbetat i Techparken sedan deras etablering där 2019. Tidigare under året meddelade också Vodafone 
att de avser nyanställa 600 personer för en ny hub för forskning och utveckling och Google håller på 
att färdigställa sitt centrum för cybersäkerhet mitt inne i stan. Alla nämner anledningar som tillgång till 
utbildad personal, logistik och livskvalitet som några av de främsta anledningarna. Tendensen är att 
unga, utbildade kan göra avkall på lön om de i stället kan få en bättre livskvalitet, och det är detta 
dessa bolag ser att Malaga kan erbjuda. Lyckas vi i Classic Living bygga ett sunt bolag med projekt 
och fastigheter i bra lägen är vi övertygade om att Malaga är rätt plats att vara på.  
 
Under våren har vår målsättning varit att med tillfört kapital omvandla dyr finansiering, färdigställa de 
sex lägenheterna i projektet Huerto del Conde, samt påbörja de projekt som innehar bygglov. Vi 
utvärderar i skrivande stund bygg- och finansieringsofferter för tre av våra projekt, Las Mercedes, 
Álamos och Mosquera. Det har tagit längre tid än vi hade hoppats på, men har påverkats av det som 
hänt i marknaden där både banker och byggbolag haft svårt att kalkylera och erbjuda fasta offerter. 
Givet att inget ytterligare händer i marknaden kommer vi påbörja byggnation av dessa projekt under 
sommaren eller tidig höst. Vi har under våren även beslutat att behålla fastigheten Huerto del Conde 
tills vidare och hyra ut på korttidsmarknaden via exempelvis Airbnb. Bedömningen är att priser för 
dessa centrala fastigheter inne i Malaga inte har nått sin topp, och vi tror att vi under tiden kan få ett 
rimligt kassaflöde genom korttidsuthyrning. Vi har även påbörjat en avveckling av Classic Living 
Estates, vår lilla mäklarenhet. Det har inte varit en prioriterad fråga, men då vår enda anställde mäklare  
 



 
 
 
 
 
 
valt att byta arbetsgivare, har det fallit naturligt att avveckla denna gren. Classic Livings 
kärnverksamhet är fastighetsutveckling och vi ser positivt på att renodla det.  
 
Vi har under våren även utvärderat ett flertal andra projekt och transaktioner och har nu lagt ett bud på 
ett lite större markområde i ett bra läge i Malaga. Vi återkommer om detta längre fram skulle det bli 
aktuellt. För att Classic Living ska kunna växa och samtidigt optimera våra projekt måste vi utöka 
organisationen med projektkompetens varför vi tittar på att anställa två personer under hösten.   
 
Trots obehagliga politiska svängningar i världen och mörkare moln på fastighetshimlen skiner solen i 
Malaga idag. Jag är övertygad om att vi är många som följer vad som händer i världen, med en del 
förtvivlan över det övergrepp som sker på Ukraina och de humana och ekonomiska konsekvenser det 
fått som följd, men även en del förhoppning över att världen sett ut att återhämta sig efter Covidåren. 
Än så länge är det ingen som kan spå vad som kommer ske varken på fastighetsmarknaden eller i den 
europeiska, än mindre globala ekonomin, och inte heller despotiska politiska agendor som hastigt kan 
förändra förutsättningar. Vi får hoppas på ett mer greppbart och stabiliserat läge till hösten. Till dess 
önskar jag en avkopplande och fin sommar med era nära och kära!  
 
Glad sommar! 
 
Pernilla Claesson 
VD 
 
 
 
För ytterligare information kontakta: 

Pernilla Claesson, VD Classic Living CL AB, pernilla.claesson@cafastigheter.se 
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Classic Living 

Classic Living är ett svenskt publikt aktiebolag, som utvecklar attraktiva boenden på spanska 
solkusten, med fokus på Malaga.  Bolaget har sitt säte i Stockholm och huvudkontoret för 
verksamhetens spanska moderbolag, Classic Living & Development SL, ligger i Malaga. 


