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Idag är första dag för handel i Svenska Nyttobostäder
AB (publ), dotterbolag till ALM Equity AB (publ), på
Nasdaq First North Growth Market
2020-11-04

PRESSMEDDELANDE  REGULATORISK

Idag, den 4 november 2020, inleds handeln i stam- och preferensaktierna i Svenska
Nyttobostäder AB (publ), dotterbolag till ALM Equity AB (publ), på Nasdaq First North
Growth Market. Stamaktien kommer handlas under kortnamnet NYTTO med ISIN-kod
SE0014808853 och preferensaktien kommer handlas under kortnamnet NYTTO PREF
med ISIN-kod SE0014808861.

Vid listningstillfället har Svenska Nyttobostäder 320 aktieägare av stamaktier samt 320
aktieägare av preferensaktier. Svenska Nyttobostäder har inte genomfört något
erbjudande om teckning av aktier inför listningen på Nasdaq First North Growth Market.
Alm Equity innehar per dagens datum 37 058 306 stamaktier och 557 661
preferensaktier i Svenska Nyttobostäder, motsvarande cirka 57 procent av kapitalet och
cirka 61 procent av rösterna.

Svenska Nyttobostäder har utsett Erik Penser Bank AB som bolagets Certified Adviser.

För mer information om Svenska Nyttobostäder, vänligen se av bolaget upprättad
bolagsbeskrivning som finns tillgänglig på bolagets webbplats www.nyttobostader.se.

 

http://www.nyttobostader.se/
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Välkomen att delta över zoom när klockan ringer för Svenska Nyttobostäder hos
Nasdaq.
Plats: https://nasdaq.zoom.us/j/99856754843?
pwd=QUhZRG8ySmw3Q2pSVnd2ZnBxOHFwdz09
Möteslösenord: 041120
 

För mer information kontakta:
Joakim Alm, VD, tel 073-396 97 27

Offentliggörande:
Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 4 november kl. 08:30

https://nasdaq.zoom.us/j/99856754843?pwd=QUhZRG8ySmw3Q2pSVnd2ZnBxOHFwdz09
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ALM Equity AB:s (publ) dotterbolag Svenska
Nyttobostäder AB (publ) erhåller villkorat godkännande
för upptagande till handel på Nasdaq First North Growth
Market och offentliggör bolagsbeskrivning
2020-10-30

PRESSMEDDELANDE  REGULATORISK

Dotterbolaget Svenska Nyttobostäder AB (publ) ("Svenska Nyttobostäder" eller
"Bolaget") till ALM Equity AB (publ) ("Alm Equity") har ansökt om och erhållit villkorat
godkännande för upptagande till handel på Nasdaq First North Growth Market
("Nasdaq"). Beslutet är villkorat av (i) att Bolaget offentliggör en i allt väsentligt
oförändrad bolagsbeskrivning och (ii) att Bolaget uppfyller spridningskravet i enlighet
med Nasdaq First North Growth Market Rulebook. Det är även ett villkor att ingenting
ska inträffa i Bolaget före första dag för handel som skulle föranleda en annan
bedömning av Nasdaq Stockholm AB. Slutlig ansökan till Nasdaq förväntas lämnas in
den 3 november 2020 och första dag för handel i Svenska Nyttobostäder på Nasdaq
beräknas infalla den 4 november 2020. Både stamaktierna och preferensaktierna i
Bolaget kommer då tas upp till handel. Stamaktien kommer handlas under kortnamnet
NYTTO och preferensaktien kommer handlas under kortnamnet NYTTO PREF.

Bolaget har med anledning av kommande listning på Nasdaq upprättat och offentliggjort
en bolagsbeskrivning. Bolagsbeskrivningen som Svenska Nyttobostäder har upprättat
utgör inte ett prospekt, har inte godkänts av Finansinspektionen och innehåller inget
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erbjudande om teckning av aktier eller andra finansiella instrument i Svenska
Nyttobostäder. Bolagsbeskrivningen finns tillgänglig på Svenska Nyttobostäders
webbplats nyttobostader.se.    

Svenska Nyttobostäders affärsidé är att långsiktigt äga och förvalta yteffektiva
förvaltningsbostäder i kommunikationsnära lägen i Stockholm. Svenska Nyttobostäder
har fått sin företagskultur från ALM Equity, som nu knoppat av en stor andel av sina
förvaltningsfastigheter till Bolaget. Inslag i arvet är entreprenörskap, förmåga att pröva
och ompröva gamla sanningar, nyfikenhet och affärsmannaskap. Svenska
Nyttobostäder ska successivt, utifrån ett hållbarhetsperspektiv, utveckla
fastighetsbeståndet med attraktiva nyproducerade bostäder i Stockholm. Alm Equity
anser att noteringen av Svenska Nyttobostäder är ett sätt att skapa bättre
förutsättningar för framtida värdeskapande för Svenska Nyttobostäders ägare. Handel
på Nasdaq möjliggör en breddad ägarbas med en ökad tillgång till kapital samt skapar
ökad kännedom om och genomlysning av Bolaget och aktiena.

"Noteringen av Svenska Nyttobostäder visar ALM Equitys förmåga att utveckla
livskraftiga bolag och skapa stora värden. Jag ser noteringen av Svenska Nyttobostäder
som ett första steg i resan mot ett av Stockholms största förvaltningsbolag av bostäder"
– säger Joakim Alm, VD för ALM Equity AB
 

För mer information kontakta:
Joakim Alm, VD, tel 073-396 97 27
 

Offentliggörande:
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 30 oktober 2020 kl. 14:50
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ALM Equity ämnar sälja mindre post i Svenska
Nyttobostäder till ett pris som motsvarar ett bolagsvärde
om 3,5 Mdkr
2020-10-21

PRESSMEDDELANDE  MAR  REGULATORISK

Svenska Nyttobostäder AB (”Svenska Nyttobostäder” eller ”Bolaget”) planerar att notera
Bolagets stam- och preferensaktier på Nasdaq First North Growth Market. I syfte att
uppnå erforderlig spridning i Bolagets aktier avser ALM Equity att sälja ett mindre antal
befintliga aktier till externa investerare före noteringen. Försäljningen av aktieposten
motsvarar mindre än 0,01% av rösterna i Svenska Nyttobostäder. ALM Equitys
ägarandel i Bolaget uppgår till 61,18 procent. Försäljningspriset förväntas uppgå till 50
kr per stamaktie och 100 kr per preferensaktie.

Alm Equitys innehav i Svenska Nyttobostäder är bokfört till 67 Mkr. Försäljningspriset
innebär att värdet av ALM Equitys innehav i Svenska Nyttobostäder överstiger bokfört
värde med cirka 1,9 Mdkr.

Totalt antal utestående stamaktier är 60 501 400 st och totalt antal utestående
preferensaktier är 5 055 599 st vilket gör att det förväntade försäljningskursen
motsvarar ett totalt värde på bolagets stam- och preferensaktier om 3,5 Mdkr.
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Bolagets preferensaktier ger en årlig utdelning om 5 kr per år med kvartalsvis
utbetalning, motsvarande en avkastning om 5 procent per år.

Så snart Bolaget fått preliminärt godkännande från Nasdaq kommer ALM Equity
kommunicera planerat datum för första dag för handel. En bolagsbeskrivning kommer
offentliggöras på Bolagets hemsida, www.nyttobostader.se, före första dag för handel.
 

För mer information kontakta:
Joakim Alm, VD, tel 073-396 97 27

.
Offentliggörande:

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som ALM Equity AB (publ) är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 2020-10-21 kl.12:45.  

http://www.nyttobostader.se/
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ALM Equity AB (publ:) Halvårsrapport Januari- juni 2020
2020-08-25

PRESSMEDDELANDE  MAR  REGULATORISK

Väsentliga händelser

Svenska Nyttobostäder förbereds för notering under hösten 2020.

Emission av icke säkerställd obligation till ett sammanlagt belopp om 600 Mkr. I
samband med obligationsemissionen återköptes obligationer motsvarande ett
nominellt belopp om drygt 200 Mkr i bolagets utestående obligationer 2017/2021.

Rekordmånga produktionsstarter för ALM Småa Bostad i kvartalet.
 

Väsentliga händelser efter periodens slut

Affärsområde Förvaltning tecknar nya avtal för förvärv av förvaltningsfastigheter för
7,1 Mdkr att tillträdas vid färdigställande. Förvärven blir en del av bolaget Svenska
Nyttobostäder som ska noteras till hösten med en total portfölj på 11,8 Mdkr.
Investerare förbinder sig även att finansiera bolagets förvärv med preferensaktier på
upp till 2,9 Mdkr.

ALM Småa Bostad ingår bindande försäljningsavtal om 3 400 bostäder till ett värde
av 7,1 Mdkr, som ett led i affären där Svenska Nyttobostäder noteras.

ALM Equity AB genomför riktad nyemission av preferensaktier motsvarande ett
värde om 70 Mkr som betalning för förvärv av byggrätter vid Telefonplan.

 

Koncernens nyckeltal

Sammandrag
 April-juni

2020
April-juni

2019
Jan-juni

2020
Jan-juni

2019

Nettoomsättning, Mkr 280 621 693 851

Periodens resultat, Mkr 27 -13 144 129
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Avkastning på EK,% -1 -7 3 4

Soliditet, % 40 31 40 31

Likvida medel, Mkr 701 319 701 319

Eget kapital 3 607 2 358 3 607 2 358

Balansomslutning, Mkr 9 077 7 600 9 077 7 600

Nyckeltal per aktie
 April-juni

2020
April-juni

2019
Jan-juni

2020
Jan-juni

2019

Börskurs på bokslutsdagen, kr 550 198 550 198

Resultat på stamaktie, kr -0,62 -1,24 7,48 5,34

 

VD har ordet

Ett rekordkvartal på flera sätt
I ett par år har ALM Equity arbetat för att styra om verksamheten i ALM Små Bostad
från bostadsrätter till förvaltningsbostäder.Vi har även haft som ambition att äga och
hyra ut de fastigheter vi byggt. I år har många av byggstenarna kommit på plats och jag
väntar med spänning på att vårt dotterbolag Svenska Nyttobostäder under hösten tar
sina första steg i noterad miljö på NASDAQ First North.

Med stolthet kan jag konstatera att vi slagit flera rekord sedan vi släppte vår senaste
rapport. Produktionsstart av 629 enheter under andra kvartalet är en toppnotering under
bolagets 15-åriga historia. Att Svenska Nyttobostäder, som ett steg mot notering,
tecknar förvärvsavtal av fastigheter till ett värde av närmare 12 Mdkr samt ALM Småa
Bostads försäljning av 3 400 bostäder till följd av samma transaktion innebär för oss en
rekordstor affär. Utöver detta var även intresset för vår obligation, som emitterades
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under kvartalet, på rekordnivå. Dessa rekord är inget som tillkommit över en natt utan är
frukten av ett långt och målmedvetet arbete.

Vår marknadsandel förväntas uppgå till över tio procent
För tre år sedan hade ALM Småa Bostad som mest 1 700 bostäder i produktion. Av
dessa var 82 procent av bostadsrätter i produktion i Stockholm och resterande 18
procent förvaltningsbostäder. I år kommer produktionen ligga på samma nivå, men med
omvända relationer; 85 procent är förvaltningsbostäder och 15 procent
bostadsrätter. Denna omsvängning har varit möjligt tack vare en stark insats
av personalen och att vi kunnat förvärva byggrätterna till låga priser. Vår marknadsandel
i Stockholm av bostäder i produktion förväntas i år uppgå till över tio procent.

Vi har parallellt byggt upp kunskap och administration för att kunna ta hand om de
färdigställda fastigheterna genom dotterbolaget Svenska Nyttobostäder. De fastigheter
som sedan tidigare legat under förvaltning och ett antal fastigheter som har
produktionsstartats samt kommer produktionsstartas inom de närmsta åren, har sålts
till Svenska Nyttobostäder som tar över förvaltningen av dessa i takt med att de
färdigställs. Svenska Nyttobostäder kommer därmed äga och förvalta fastigheter med
totalt 5 800 bostäder. Tillräckligt för en mindre stad ute i landet.

Det finns flera fördelar med en särnotering av Svenska Nyttobostäder
Svenska Nyttobostäder har varit framgångsrika i att erbjuda
anpassade bostadslösningar till företag och institutioner, som har kunnat erbjuda
personalen lämpliga bostäder och samtidigt få en smidig administration. För Svenska
Nyttobostäder är detta en affär där det gått att kombinera ökad kundnytta med
förbättrad avkastning.

Vår förmåga att attrahera investerare till våra projekt har vi bevisat under lång tid. Nu
visar vi det igen med vårt största ”projekt” någonsin – den kommande noteringen av
Svenska Nyttobostäder, där finansieringen av det egna kapitalet nu är
säkrad. Ambitionen är att Svenska Nyttobostäder ska vara en aktiv spelare på
Stockholms bostadsmarknad till gagn både för de boende, näringslivet och ägarna.

Det finns flera fördelar med en särnotering av Svenska Nyttobostäder. För ALM Equity
betyder det att vi synliggör de värden som ligger i de projekt som vi arbetat fram,
speciellt under de senaste fem åren. Samtidigt kan de nuvarande investerarna i
projekten realisera vinster eller öka sina andelar.
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Efter att Svenska Nyttobostäder tillträtt alla de bostäder som förvärvats, har koncernen
via ALM Småa Bostad fortfarande 6 600 byggrätter som kan byggas till förvaltning.
Avknoppningen av Svenska Nyttobostäder kommer att ge oss stor kunskap och kanske
nya idéer för framtiden.

Väl upparbetade relationer och ett gott anseende är en förutsättning för att verka i
en kapitaltung bransch
Bostadsbyggande är en kapitaltung bransch, hundratals miljoner investeras långt innan
det kommer någon avkastning från projektet. Väl upparbetade relationer och ett gott
anseende på kapitalmarknaden är därför en förutsättning för att verka i branschen. För
ALM Equity var det därför en framgång att mitt i Coronapandemin kunna placera ett
obligationslån på 600 Mkr, ett lån som övertecknades och dessutom till en lägre
räntenivå. Kapitalet kommer främst att gå till byggstarter av några av de projekt som är
avsedda för Svenska Nyttobostäder.

Intressant att få vara med och bidra till de förändringar som kan ligga bortom
Covid-19
ALM Equity har under kvartalet kunnat undvika negativa effekter från den pågående
Coronapandemin. Det är vi självklart glada och tacksamma för samtidigt som det är
svårt att veta hur det kommer att påverka oss och bostadsmarknaden framåt. Hur
kommer ett ökat distansarbete att påverka behoven av arbetsytor i bostäderna?
Kommer inflyttningen till Stockholm att minska? Det är frågor som vi berörs av i vårt
arbete att skapa bostäder för framtiden.

Pandemin har väckt många frågor som vi ännu inte har några svar på. Men det kommer
bli intressant att få vara med och bidra till de förändringar som kan ligga bortom Covid-
19. Medarbetarna i ALM Equity är fostrade i en miljö av förändring och ifrågasättande.
Det tycker jag är en bra utgångspunkt för att även framöver kunna utveckla optimala
bostäder.

För mer information kontakta: 
Joakim Alm, VD, tel 073-396 97 27
 

Offentliggörande:
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Informationen i detta pressmeddelande är sådan som ALM Equity AB (publ) är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014 och lagen
om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2020-08-25 kl.08:00
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ALM Equity AB (publ) genomför riktad nyemission av
preferensaktier till M6 Capital AB som betalning för
förvärv av byggrätter vid Telefonplan.
2020-07-29

PRESSMEDDELANDE  MAR  REGULATORISK

ALM Equity AB (publ) ("Alm Equity" eller "Bolaget") har den 29 juli 2020 träffat avtal
med M6 Capital AB, org.nr 556755-9231 ("M6"), om förvärv av 75 preferensaktier av
serie B i Slipskäraren Holding AB, org.nr 556976-6206 ("Slipskäraren"). Köpeskillingen
för aktierna uppgår till 69 893 587 kronor. Köpeskillingen ska erläggas i form av
preferensaktier i ALM Equity och förvärvet har därför varit villkorat av att beslut om
apportemission för detta syfte fattas i Bolaget.

Slipskäraren äger idag byggrätter i fyra projekt vid Telefonplan innehållandes totalt cirka
860 bostäder. Underliggande byggrättsvärde i transaktionen är ca 13 900 kr per ljus
BTA bostad. Bostäderna är till övervägande del tänkta att ingå i Svenska
Nyttobostäders förvaltningsportfölj.

Mot bakgrund härav har styrelsen för ALM Equity idag den 29 juli 2020, med stöd av
bemyndigande beviljat av årsstämman den 28 maj 2020, beslutat om en riktad
nyemission av preferensaktier i Bolaget, med avvikelse från aktieägares företrädesrätt,
till M6.
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Styrelsebeslutet innebär sammanfattningsvis att aktiekapitalet ska ökas med högst 6
412 250 kronor genom utgivande av högst 641 225 nya preferensaktier.
Teckningskursen är 109 kronor per preferensaktie. Teckningsberättigad är M6 som,
enligt vad som beskrivits ovan, ska tillskjuta 75 preferensaktier av serie B i Slipskäraren
som betalning, detta motsvarar 7,5% av projektet. Därigenom tillförs ALM Equity
apportegendom i form av preferensaktier av serie B i Slipskäraren motsvarande ett
totalt värde om 69 893 525 kronor.

Teckningskursen innebär en premie om 0,4 procent i förhållande till den volymvägda
genomsnittliga betalkursen för ALM Equitys preferensaktier på Nasdaq First North
Growth Market under perioden mellan den 1 juni 2020 till och med den 1 juli 2020.
Teckningskursen har överenskommits mellan parterna och styrelsen bedömer att
angiven teckningskurs ligger nära den marknadsmässiga nivån för Bolagets
preferensaktie.

Bolaget äger sedan tidigare cirka 59,1 procent av Slipskäraren. Efter apportemissionen
kommer ALM Equity att äga cirka 66,3 procent av aktierna i nämnda bolag.

För mer information kontakta:
Joakim Alm, VD, tel 073-396 97 27

Om ALM Equity: 

ALM Equity utvecklar och investerar i bolag inom fastighetsbranschen. Verksamheterna
är strukturerade i fem affärsområden med fristående bolag och varumärken inom
förvaltning, projektutveckling, entreprenad, finansiering och digitala tjänster.
ALM Equitys aktie är listad på NASDAQ First North Growth Market med kortnamnet ALM och preferensaktien med
kortnamnet ALM PREF.
Certified Adviser är Erik Penser Bank AB, tel.+46 8- 463 83 00, E-post: certifiedadviser@penser.se

Mer information om bolaget finns på www.almequity.se

Offentliggörande:
Informationen i detta pressmeddelande är sådan som ALM Equity AB (publ) är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 2020-07-29 kl. 15.00.  
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Svenska Nyttobostäder har tecknat bindande
förvärvsavtal om 11,8 Mdr och går vidare mot
marknadsnotering
2020-08-13

PRESSMEDDELANDE  MAR  REGULATORISK

ALM Equitys dotterbolag Svenska Nyttobostäder har tecknat bindande förvärvsavtal för
fastigheter till förvaltning om totalt 11,8 Mdr kr. 21% av fastigheterna är färdigställda,
21% är i produktion och 58% ska produktionstartas med färdigställande fram till år
2025. Affären innebär också att ALM Småa Bostad ingår bindande försäljningsavtal om
3 400 bostäder till ett värde om 6,8 miljarder kronor.

Affären är en del av vägen fram till en notering av Svenska Nyttobostäder, som görs i
två steg. I första steget emitteras stamaktier och preferensaktier i Svenska
Nyttobostäder där kapitalet används för att förvärva de färdigställda fastigheterna.
Investerare åtar sig även att teckna de preferensaktier Svenska Nyttobostäder ska
emittera fram till 2025 för att förvärva resterande fastigheter vid färdigställande. Totalt
väntas Svenska Nyttobostäder därmed att emittera preferensaktier för upp till 3,9 Mdr
kr, varav 1,0 Mdr kr till ALM Equity.

Samtliga investerare har nu tecknat bindande avtal för den första delen av affären. I
vissa projekt behövs godkännande till affären från långivarna.

I affärens andra steg kommer Svenska Nyttobostäder att ansöka om notering av
bolagets aktier på Nasdaq First North under hösten 2020. Vid noteringen krävs inget
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ytterligare kapital. De största stamaktieägarna blir ALM Equity AB med 62%,
Bengtssons Tidnings AB med 11% och Resona Holding AB med 5%.

”Det är fantastiskt att se 27 investerare från våra utvecklings- och förvaltningsprojekt
investera i Svenska Nyttobostäder tillsammans med oss. Det blir ett stort bolag vi
gemensamt skapar och som investerarna finansierar uppbyggnaden av över de
kommande fem åren. Att vi har finansiering av det egna kapitalet klar för både de
färdigställda fastigheterna och kommande förvärv på många miljarder redan nu innan
notering visar på att vi ligger helt rätt i tiden med utveckling av förvaltningsfastigheter,
men det visar också på investerarnas tro på ALM Equitys förmåga att utveckla bolag
och skapa bra affärer.” säger Frida Holmberg, chef för Affärsområde Finansiering i ALM
Equity.

Svenska Nyttobostäder kommer efter förvärven att äga cirka 5 800 bostäder i
kommunikationsnära lägen i Stockholm med förväntat driftnetto om cirka 600 miljoner
kronor.

För mer information kontakta:
Joakim Alm, VD, tel 073-396 97 27

Offentliggörande:
Informationen i detta pressmeddelande är sådan som ALM Equity AB (publ) är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 2020-08-13 kl.17:00 
 

Om ALM Equity: 

ALM Equity utvecklar och investerar i bolag inom fastighetsbranschen. Verksamheterna
är strukturerade i fem affärsområden med fristående bolag och varumärken inom
förvaltning, projektutveckling, entreprenad, finansiering och digitala tjänster.
ALM Equitys aktie är listad på NASDAQ First North Growth Market med kortnamnet ALM och preferensaktien med
kortnamnet ALM PREF.
Certified Adviser är Erik Penser Bank AB, tel.+46 8- 463 83 00, E-post: certifiedadviser@penser.se

Mer information om bolaget finns på www.almequity.se
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ALM Equity AB (publ) offentliggör obligationsprospekt
och ansöker om upptagande till handel av sina
obligationer vid Nasdaq Stockholm
2020-07-15

PRESSMEDDELANDE  MAR  REGULATORISK

ALM Equity AB (publ) emitterade den 30 juni 2020 icke säkerställda företagsobligationer
om 600 miljoner kronor. Obligationerna har en löptid om 3,5 år och en rörlig ränta
motsvarande 7,25 % över 3-månaders STIBOR.

Enligt obligationsvillkoren har bolaget åtagit sig att ansöka om upptagande till handel av
obligationerna på företagsobligationslistan vid Nasdaq Stockholm och bolaget har med
anledning av detta upprättat ett noteringsprospekt som i dag har godkänts av
Finansinspektionen. Prospektet finns tillgängligt på Bolagets webbplats
www.almequity.se och Finansinspektionens webbplats www.fi.se. Ansökan om
upptagande till handel har lämnats in och första dag för handel beräknas bli omkring
den 17 juli 2020.
 

För mer information kontakta:

Joakim Alm, VD, tel 073-396 97 27
 

Om ALM Equity: 
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ALM Equity utvecklar och investerar i bolag inom fastighetsbranschen. Verksamheterna
är strukturerade i fem affärsområden med fristående bolag och varumärken inom
förvaltning, projektutveckling, entreprenad, finansiering och digitala tjänster.
ALM Equitys aktie är listad på NASDAQ First North Growth Market med kortnamnet ALM och preferensaktien med
kortnamnet ALM PREF.
Certified Adviser är Erik Penser Bank AB, tel.+46 8- 463 83 00, E-post: certifiedadviser@penser.se

Mer information om bolaget finns på www.almequity.se

Offentliggörande:
Informationen i detta pressmeddelande är sådan som ALM Equity AB (publ) är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 2020-07-15 kl. 10:15
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ALM Equitys dotterbolag ALM Småa Bostad byggstartar
21 stadsradhus i Vällingby Parkstad, Stockholm
2020-07-03

PRESSMEDDELANDE

ALM Equitys dotterbolag ALM Småa Bostad byggstartar ytterligare 21 stadsradhus i
utvecklingsområdet Vällingby Parkstad. Brf Parkstaden i Råcksta är den femte etappen
som bolaget utvecklar i området. 

Vällingby Parkstad ligger i ett optimalt läge med några minuters promenad till Råcksta
tunnelbanestation. I området finns förskola, skola samt närservice. När området står
klart kommer det totalt bestå av cirka 1 400 nybyggda bostäder.  

”Stadsradhusen i Vällingby Parkstad ligger i ett unikt kommunikationsnära läge med
närhet till service och rekreationsområden. Att kunna byggstarta den femte etappen
känns väldigt roligt.” säger Louise Eklund, affärsområdeschef, ALM Småa Bostad. 

Byggnationen utförs på totalentreprenad av dotterbolaget 2xA Entreprenad. 

För mer information kontakta:
 Joakim Alm, VD, tel 073-396 97 27

 

Om ALM Equity:
 ALM Equity utvecklar och investerar i bolag inom fastighetsbranschen. Verksamheterna
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är strukturerade i fem affärsområden med fristående bolag och varumärken inom
förvaltning, projektutveckling, entreprenad, finansiering och digitala tjänster.
ALM Equitys aktie är listad på NASDAQ First North Growth Market med kortnamnet
ALM och preferensaktien med kortnamnet ALM PREF.
Certified Adviser är Erik Penser Bank AB, tel.+46 8- 463 83 00, E-
post: certifiedadviser@penser.se

Mer information om bolaget finns på www.almequity.se
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