
 

 
 
Fabege är ett fastighetsbolag med fokus på stadsutveckling och kommersiella fastigheter. Vi utvecklar attraktiva och 
hållbara stadsdelar med moderna kontor, bostäder och ett brett utbud av service - tillsammans med strategiska partners. 
Både vårt perspektiv och ägande är långsiktigt och vår passion är att skapa rätt förutsättningar för alla som bor, verkar 
och vistas i våra områden. Vi finns på ett begränsat antal delmarknader med hög tillväxt i Stockholmsområdet. Fabege 
aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Large Cap-segmentet. För mer information: www.fabege.se 
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Fabege erhåller investment grade rating från Moody’s 
(Baa3, stable outlook) 
 
 
Fabege har idag erhållit en investment grade rating från Moodys med betyget Baa3, stable 
outlook. 
 
Fabege är sedan många år aktiva på kapitalmarknaden genom både företagscertifikat, säkerställda 
obligationer (via Svenska Fastighetsfinansiering) och genom ett grönt icke säkerställt MTN-
program. Totalt uppgick finansiering via obligationer och företagscertifikat till drygt 10 Mdkr per 
2017-12-31. Ramen för Fabeges gröna MTN-program uppgår till 5 Mdkr och utestående 
obligationer inom programmet uppgick till 2,7 Mdkr per årsskiftet. 
 
- Vår ambition är att öka andelen kapitalmarknadsfinansiering främst genom vårt gröna 
obligationsprogram. Kreditratingen från Moody’s ger oss bättre förutsättningar att söka 
finansiering till fördelaktiga villkor, säger Åsa Lind, finanschef på Fabege. 
 
– Vi har nu tagit nästa steg i vår finansiella profilering. För Fabege är det viktigt att synliggöra 
vår höga kvalitet och vår långsiktighet gentemot våra investerare. Vi är glada över att få denna 
bekräftelse på bolagets finansiella stabilitet genom betyget från Moody’s, kommenterar Åsa 
Bergström, Vice VD och CFO på Fabege. 
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För ytterligare information, vänligen kontakta:  
Åsa Bergström, vVD och ekonomi- och finanschef, tel 08-555 148 29, 0706-66 13 80  
Åsa Lind, finanschef, tel 08-555 148 08, 073-387 18 08 
  
”Denna information är sådan information som Fabege AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om 
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 16 februari 2018 kl. 07.50 
CET.”  
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