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Pressmeddelande  
 
2017-05-16 

Sammanfattning av Bonavas kapitalmarknadsdag 2017 
 

Bonava arrangerade idag en kapitalmarknadsdag på Nordiska ambassaden i Berlin. 
Under dagen fokuserades det på Bonavas strategi, finansiella utveckling och den 
strategiskt viktiga affären i Tyskland. Dagen avslutades med projektbesök på 
bostadsprojekt som Bonava utvecklar i närområdet. 

Dagen inleddes med en allmänpolitisk genomgång av Per Thöresson, svensk amassadör i Tyskland.  
VD och koncerchef Joachim Hallengren tog efter det vid och beskrev Bonavas strategi mot 2020, 
bolagets fokus på att fortsätta växa på den tyska marknaden med 5-10% årligen och fortsatta 
utvecklingen med att effektivisera processer kring inköp, design och produktion.    

CFO Ann-Sofi Danielsson redogjorde för bolagets finansiella ställning samt gjorde en djupdykning i 
Bonavas vinstavräkningsmetod. 

Affärsenhetschefen i Tyskland Olle Boback lyfte fram den tyska verksamheten med fokus på hur 
standardisering och industrialisering leder till en effektivisering av projekten och att över 70% av 
alla projekt är affordable. Den tyska marknaden har ett stort bostadsbehov och man räknar på att 
ca 400 000 nya bostäder behöver skapas inom 10 år.  

Dagen avslutades med tre projektbesök som samtliga återspeglar Bonavas huvudsakliga fokus 
inom affordable segmentet i Tyskland.  

Presentationsmaterial och webcasten från dagen återfinns här: 

https://bonava.videosync.fi/2017-05-16-cmd2017 

Nyligen utsågs Bonava för femte året i rad till Tysklands mest aktiva bostadsutvecklare enligt en 
undersökning genomförd av marknadsundersöknings- och konsultföretaget bulwiengesa.   

 

För mer information, vänligen kontakta: 

Ann-Sofi Danielsson, CFO och IR-ansvarig 
ann-sofi.danielsson@bonava.com 
Tel: 0706 740 720 

Bonava:s presstelefon 
ir@bonava.com 
Tel: +46 709 556 654 
 

Bonava är en ledande bostadsutvecklare i norra Europa. Bonava har sitt ursprung i NCC och har 
skapat hem och områden sedan 1930-talet. Idag har Bonava 1 600 anställda med verksamhet i 
Sverige, Tyskland, Finland, Danmark, Norge, S:t Petersburg, Estland och Lettland och en 
omsättning på 13,5 miljarder kronor. Bonava är noterat på Nasdaq Stockholm. 
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För mer information om oss: bonava.com 

http://www.bonava.com/

