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Plantera teak i Panama - skapa mervärde för miljö och lokalbefolkning.
På köpet växer dina pengar med hög avkastning.



Varför ska du  
investera i  
Panama City?
• Panama City har en av världens viktigaste handels

leder och knutpunkter; Panamakanalen.

• En av världens snabbast växande ekonomier.

• Den ekonomiska tillväxten förväntas fortsatt vara stark. 
Förväntad tillväxt för 2017 är 6 %.

• Befolkningsökning och urbanisering gör att  
Panama City kommer fortsätta växa snabbt.

• Bra affärsklimat och stark äganderätt.

• Höga hyresintäkter. Tectona erhåller idag brutto
hyresintäkter på 11,5 % av investerat kapital.

• Använder US dollarn som valuta.

• Inga tecken på fastighetsbubbla eller för  
hög skuldsättning.
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Ekonomin i Panama växer 
mycket snabbt. Under 2010 

och 2011 växte ekonomin med 
över 10 % respektive år. Under 

2013 ökade BNP med hela  
8,4 % enligt världsbanken.



En av världens 
viktigaste knut-
punkter
Panamakanalen har en enorm strategisk betydelse  
för både handelssjöfart och militära syften. Kanalen  
är en viktig inkomstkälla för Panama. 2016 inbringade 
kanalen ca 2 miljarder dollar till Panamas ekonomi. 

I mitten av 2016 färdigställdes den nya Panama
kanalen som har högre kapacitet och kan ta betydligt 
större båtar. Med den nya kanalen görs bedömningar 
att intäkterna från kanalen kommer att fortsätta öka.





Ett land med 
stark tillväxt
Panama är ett land med en väldigt stark tillväxt det 
senaste decenniet. Ekonomin har varit en av de  
snabbast växande i hela Latinamerika. Landet har 
haft en årlig ökning med mer än 8 % i snitt.

Under finanskrisen klarade Panama sig lindrigt undan 
med en ekonomisk tillväxt på ca 3 % under 2009 som 
bottennotering. Efter det vände ekonomin snabbt upp
åt igen med nyinvesteringar i kanalzonen samt diverse 
infrastrukturprojekt som bidragande orsaker. Även BNP 
per capita är högre än genomsnittet för regionen och 
har mer än fördubblats på ett årtionde.
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Strategisk  
handelsplats
Den starka tillväxten gör Panama intressant även för 
andra latinamerikaner att flytta till. Tectona bedömer 
att en ökad invandring till landet bland annat kommer 
att leda till ökade fastighetspriser.

Panamas tjänsteekonomi spelar också en viktig roll 
för tillväxten i landet. Tjänstesektorn är mycket stor 
och turism, banker och jordbruk är stora inkomstkällor.



Ekonomin har varit en av de 
snabbast växande i hela Latin-

amerika. Landet har haft en årlig 
ökning med mer än 8 % i snitt.



Affärsklimat
Tack vare det strategiska läget och kanalen har Panama 
världens andra största frihandelszon (näst Hong Kong). 
Panama har också flest registrerade handelsfartyg i  
världen. Internationell handel är viktigt för Panama,  
de har nära band till USA och har ett bra affärsklimat.

Panama City är en internationell stad med människor 
från hela världen. Det är relativt enkelt för människor  
utifrån att etablera verksamhet och äga fastigheter  
med mera.





Attraktivt och 
tillgängligt  
resmål
Panama har liten industri och nästan 80 procent av 
landets BNP skapas i form av tjänster. Landets unika 
situation och orörda natur gör Panama till ett attraktivt 
turistmål. Och turismen har stark tillväxt.

Enligt ministeriet för turism, var ökningen av turister  
43 % mellan 2006 och 2010. Mellan 2010 och 2012 
ökade turismen i antal besökare; från 1,7 miljoner till 
omkring 2,1 miljoner. Det exotiska landet ligger helt 
enkelt i världens centrum, precis vid ekvatorn. Det är 
ett land som bokstavligen öppnat sig genom ett av vår 
tids stora ingenjörsunderverk för att låta världshaven 
mötas. Panama är ett unikt land med badmöjligheter  
i två oceaner, och det är ett land där människor och  
kulturer blandas. Ett modernt land på ett unikt  
geografiskt läge.
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I en ranking utförd av Gallup 
år 2015 hade Panama världens 

lyckligaste befolkning.



Styrelsen bedömer att fastighetsmarknaden i 
Panama City kommer utvecklas positivt under 
många år fram över av nedanstående skäl:

•  Den nya kanalen öppnar för att internationella  
bolag förlägger logistikcenter i Panama City.

•  Det finns ett stort behov av lägenheter till unga som 
önskar flytta hemifrån. I takt med att ekonomin  
förbättras kommer fler att få den möjligheten.

•  Panama är ett politiskt stabilt land med god  
ekonomi. Det gör att många människor i Latin
amerika och i hela världen söker sig till Panama City.

•  Urbaniseringen kommer fortsätta. Många väljer  
att flytta från landsbygden in till staden.

•  Ekonomin kommer fortsätta att växa snabbt. 
I takt med att staden växer kommer fastigheter  
i City att bli mer attraktiva.

Världsmetropol  
i förvandling
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Tectona har ända sedan starten år 2006 arbetat 
för att investera långsiktigt med låg risk i syfte att 
skapa en hållbar avkastning över tid.

Enligt EKN:s landriskanalys, har Panama hög politisk 
stabilitet och lägst risk i hela Latinamerika. Bolaget har 
sedan 2014 fokuserat på att investera i fastigheter för 
uthyrning i Panama City vilket gett mycket goda resul
tat. Tectona erhåller hyresintäkter på 11,5 % av inves
terat kapital och fastighetspriserna fortsätter uppåt. 
Bolaget har vuxit med över 1000 % (balansomslutning) 
sedan början av 2013. Trots en kraftig tillväxtfas gjorde 
bolaget vinst för 2016.

Stabil avkastning 
till låg risk





”Min bedömning är att risken för prisstagnation 
eller till och med prisfall på fastigheter i Sverige 
är hög.”

 Enligt min uppfattning finns det således all anledning 
att se över sin investeringsportfölj och sprida riskerna 
utanför Sverige. Jag är övertygad om att fastigheterna 
i vårt bestånd befinner sig på en marknad med lägre 
risk och högre potential än den svenska. Flertalet  
indikatorer tyder på det. Demografin är mer fördelaktig, 
hyresintäkterna högre, ekonomin växer snabbare,  
prisnivån är lägre, belåningsgraden är lägre, säger  
Johan Skålén, VD och grundare av Tectona.

Långsiktig  
värdeökning



Tectonas affärsmodell är att förvärva fastighets-
objekt, bygga om dessa till mindre uthyrnings-
lägenheter och hyra ut.

 Vår erfarenhet visar att det finns ett mycket stort  
behov av mindre lägenheter i Panama City.

Desto mindre lägenhet desto högre hyresintäkt  
per m². Våra minsta lägenheter inbringar hyror på 
över 5000 kronor per m² och år. Detta anses till  
och med vara en hög hyresnivå i centrala Stockholm. 
Mot bakgrund av vår erfarenhet bygger därför vår  
affärsmodell på att bygga om enheter i city till  
mindre uthyrnings lägenheter.

Lägenheter  
mitt i City





Missa inte chansen att ta del av tillväxten  
för fastigheter i en av världens snabbast  
växande ekonomier.

Med en vecka kvar att teckna, har vi nått över 300 aktie
ägare med god marginal. Styrelsen förbereder listning på 
NGM Nordic MTF i början på 2018. Du som inte har  
investerat ännu har fortfarande möjlighet fram till den  
7 december 2017.

Marknads-
notering
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