
 

Spotlight Stock Market flyttar in på 
United Spaces 
 

Spotlight Stock Market (tidigare Aktietorget) flyttar in i United Spaces lokaler i 

Waterfront Building. Spotlight har genomgått en stor förändring de senaste 

månaderna med både nytt namn och ny profil och blir i samband med detta 

även en del av Nordens ledande coworking-koncept. 

 

- Vi är väldigt glada att Spotlight Stock Market valt oss som partner. Nu kan 
United Spaces bredda erbjudandet till våra medlemmar med möjligheten att 
skaffa kapital på en ny spännande marknadsplats, säger Göran Garberg, vd 
på United Spaces. 

 
- Vi är båda en naturlig plats och ett självklart val för tillväxtbolag och vi är 

övertygade om att det kommer att skapa synergier. Att United Spaces finns 
tillgängliga för oss i såväl Göteborg som Malmö samt på Arlanda är förstås 
väldigt smidigt då vi har hög aktivitet även utanför Stockholm. Vi ser fram 
emot en modern arbetsplats som passar vår moderna profil, säger Christina 
Ploom, COO på Spotlight Stock Market. 

 

 

United Spaces grundades år 2000 och finns idag på tre platser i Sverige: Stockholm 

(Waterfront Building), Malmö (Studio) och Göteborg (Östra Hamngatan 16). Samtliga 

enheter ligger i städernas mest attraktiva läge. T o m 2020 ska bolaget expandera 

med ytterligare 5–6 etableringar, 2–3 i Storstockholm och 1-2 nya i Göteborg samt i 

Oslo och Helsingfors. Under de senaste 12 månaderna har United Spaces öppnat i 

Malmö och Göteborg, utökat i Stockholm och finns fr o m 2019 också på Arlanda, 

vilket ökar kapaciteten från 850 till 2500 medlemmar. Via partners erbjuder United 

Spaces även coworking i London. Bolaget genomför just nu en nyemission, där 

kapitalet främst ska användas för expansion. Målet är även att börsintroduceras år 

2020, se pepins.com 

 28 maj 2018 

 



 

 
United Spaces lounge i Waterfront Building i Stockholm. 

 

 

 

Vid frågor, vänligen kontakta 

Christina Ploom, COO Spotlight Stock Market 
cp@spotlightstockmarket.com 

076-251 77 05 

 

Om Spotlight Stock Market 

Spotlight Stockmarket är en marknadsplats där investerare och tillväxtbolag möts. 

Bolaget erbjuder investerare att bli delägare i över 160 tillväxtbolag från olika 

branscher och länder, däribland Storytel, Bahnhof och Synthetic MR. 
 

 
 

 
 

 


