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Pressmeddelande, 8 maj 2015 

	  
	  
D. Carnegie & Co godkänns för notering på Nasdaq 
Stockholms huvudlista 
Nasdaq Stockholms bolagskommitté har den 6 maj 2015 på sedvanliga villkor godkänt 
att handeln med D. Carnegie & Co AB:s (publ) B-aktier flyttas till huvudlistan och 
därmed avnoteras från Nasdaq First North Premier. Första dag för handel med 
D. Carnegie & Co:s B-aktie på huvudlistan är planerad till den 12 maj 2015 och sista dag 
för handel på Nasdaq First North Premier kommer därmed att vara den 11 maj 2015. 
Aktien kommer att handlas i segmentet Mid Cap. Kortnamnet kommer att vara 
”DCAR B” och ISIN-koden oförändrad SE0005594728. 
 
D. Carnegie & Co listades på Nasdaq First North den 9 april 2014 och på Nasdaq First North 
Premier sedan den 11 december 2014. D. Carnegie & Co har sedan listningen förvärvat 
ytterligare fastigheter till ett underliggande värde av cirka 8,1 miljarder kronor. Bolagets totala 
fastighetsvärde uppgick till cirka 11,7 miljarder kronor per 31 mars 2015.  
 
– Vi har på cirka ett år byggt Nasdaq Stockholms största renodlade bostadsfastighetsbolag. 
Våra fastigheter ligger främst i Storstockholmsområdet i områden där vi bedömer att vi har 
goda möjligheter att skapa värden för våra aktieägare och boenden, säger Ulf Nilsson, vd för 
D. Carnegie & Co och fortsätter:  
 
– En notering på Nasdaq Stockholm kommer att öka förutsättningarna för att bredda 
D. Carnegie & Co:s aktieägarbas och ge bolaget ytterligare tillgång till svenska och 
internationella kapitalmarknaderna, vilket bedöms främja fortsatt tillväxt och utveckling. 
 
Noteringen på Nasdaq Stockholm kommer även att öka kännedomen bland nuvarande och 
potentiella aktieägare, kunder och leverantörer om D. Carnegie & Co och dess verksamhet.  
 
D. Carnegie & Co har i samband med upptagandet till handel på Nasdaq Stockholm upprättat 
ett prospekt som har godkänts av Finansinspektionen. Prospektet beräknas bli tillgängligt på D. 
Carnegie & Co:s webbplats, www.dcarnegie.se, från och med idag den 8 maj 2015. Swedbank 
har agerat finansiell rådgivare och Advokatfirman Vinge legal rådgivare i samband med 
noteringen. 
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För mer information, vänligen kontakta: 
Ulf Nilsson, vd, D. Carnegie & Co  
+46 (0)8 121 317 00 
 
Knut Pousette, ordförande, D. Carnegie & Co  
+46 (0)8 121 317 00 
 
För ytterligare information, se www.dcarnegie.se 
 
 
 
Om D. Carnegie & Co 
D. Carnegie & Co är ett fastighetsbolag med inriktning på bostäder i Storstockholmsregionen 
och andra tillväxtområden. Affärsidén är att äga och förvalta fastighetsbestånd med en 
successiv upprustning av lägenheter i samband med den naturliga omsättningen av 
hyresgäster. Detta kan ske snabbt och kostnadseffektivt tack vare renoveringsmetoden 
Bosystem, som bl a innebär att ingen evakuering behöver ske. Bolaget skapar även betydande 
värden genom att utveckla byggrätter i befintliga bestånd. Marknadsvärdet för bolagets 
fastigheter uppgick per 31 mars 2015 till 11 700 MSEK och det totala hyresvärdet bedömdes 
uppgå till 1 190 MSEK årligen. Den ekonomiska uthyrningsgraden är hög med obefintlig 
vakans. D. Carnegie & Co är sedan den 11 december 2014 noterat vid Nasdaq First North 
Premier. 


