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A-aktieförändring i Platzer Fastigheter 

Backahill har idag meddelat att de sålt sina 5 000 000 A-aktier i Platzer Fastigheter Holding 
AB. Samtliga aktier har förvärvats av Länsförsäkringar Skaraborg, som därefter har sålt  
1 000 000 A-aktier till Ernström Kapital.  

 

A-aktieägare i Platzer Fastigheter Holding AB efter affären: 

Ägare Antal A-aktier 

Ernström & C:o 11 000 000 

Länsförsäkringar Göteborg och 
Bohuslän  

5 000 000  

Länsförsäkringar Skaraborg 4 000 000 

 

- Erik Paulsson och Backahill har varit Ernströms och Länsförsäkringar Göteborg och 
Bohusläns partner i Platzer i nästan 10 år. Det har varit ett stimulerande samarbete 
som bidragit till en fantastisk utveckling av bolaget. Vårt långsiktiga ägarsamarbete 
med Länsförsäkringar fortsätter dock oförändrat och utökas nu med Länsförsäkringar 
Skaraborg. Som styrelseordförande och representant för huvudägaren Ernström, som 
varit engagerad i Platzer sedan 20 år, så ser jag mycket positivt på att få in en ny ägare 
som delar vår syn på bolagets potential framåt, säger Fabian Hielte.  

 

- För Platzer som bolag känns det tryggt med en stark krets av A-aktieägare. Detta ger 
oss möjlighet att fortsätta vår inslagna väg där vi utvecklats till en ledande aktör på 
den kommersiella fastighetsmarknaden i Göteborgsområdet. Under året har vi fortsatt 
att växa fastighetsbeståndet och även tagit viktiga kliv mot att förverkliga stora 
utvecklingsprojekt, säger P-G Persson, vd Platzer Fastigheter.  

 

 

 

För mer information vänligen kontakta: 

Fabian Hielte, styrelseordförande, Platzer, tel 0705-22 22 22 
P-G Persson, VD, Platzer, tel: 0734-11 12 22 
 
Denna information är sådan information som Platzer Fastigheter Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt 
EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående 
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30/10 2017 kl. 13:00 CET. 

 

Platzer Fastigheter Holding AB (publ) äger och utvecklar kommersiella fastigheter i Göteborgsområdet med en 
uthyrningsbar area om cirka 800 000 kvm till ett värde om 15 mdkr. Platzer är noterat på Nasdaq Stockholm, Mid Cap. 


