
 

 

Wallenstam är ett fastighetsbolag som förvaltar, bygger och utvecklar fastigheter för ett hållbart boende och företagande i Stockholm, Göteborg 
och Uppsala. Fastighetsbeståndet värderas till cirka 43 miljarder kronor och kundbasen utgörs av cirka 9 000 hushåll och 1 000 företag. Den 
totala uthyrningsbara ytan är cirka 1 miljon kvm. Wallenstam är genom bolaget Svensk NaturEnergi självförsörjande på förnybar energi med 
egna vindkraftverk i drift. Bolagets B-aktier finns noterade på Nasdaq Stockholm sedan 1984. 
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Wallenstam vinner pris för bästa IR-webb 

Wallenstam har fått pris för bästa IR-webb bland börsnoterade bolag i Sverige. Höga poäng även i 
delmomenten Bästa delårsrapport och Bästa årsredovisning innebär att totalplaceringen för 
Wallenstam i tävlingen ”Årets börsbolag 2017” blir en andraplats. 

Motiveringen till priset för bästa IR-webb 2017 lyder: 
”Wallenstams IR-webbplats lämnar väldigt lite att önska i investerares ögon och fungerar som 
en utmärkt komplettering till de finansiella rapporterna. Den är fylld med relevant 
information och förstklassiga videopresentationer. Informationen presenteras dessutom på ett 
visuellt tilltalande och välstrukturerat vis där den höga nivån på produktionsvärde och 
innehåll vittnar om stolthet över såväl bolag som hemsida.” 

– Det känns väldigt roligt att åter ha fått pris för vår finansiella information till marknaden, den 
här gången för vår IR-webb. Det inspirerar alla oss inom bolaget som arbetar med dessa frågor 
att utveckla kommunikationen ytterligare, säger Elisabeth Vansvik, kommunikationsdirektör. 

Tävlingen startades 1980 av Aktiespararna och har arrangerats av Kanton sedan 2007. Tävlingen 
är öppen att delta i för alla bolag från Nasdaq Stockholms samtliga listor, NGM Equity 
Stockholm, First North samt First North Premier. Den syftar till att höja ambitionsnivån hos 
bolagen och skapa praxis gällande finansiell och icke-finansiell information samt en mer 
enhetlig utformning av bolagens årsredovisningar, delårsrapporter och IR-webb.  

 

 
 
För ytterligare information: 
Elisabeth Vansvik, Kommunikationsdirektör Wallenstam AB (publ) tel. 031-20 00 00 alt. 0705-17 11 38 
 
www.wallenstam.se 
 

http://www.wallenstam.se/

