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PRESSMEDDELANDE 

Stockholm den 18 november 2013 
 
 

 

Byggmästare Anders J Ahlström emitterar obligationer 

i den nordiska kapitalmarknaden via Pareto Securities 

 
Pareto Securities AB (”Pareto Securities”) har bistått Byggmästare Anders J Ahlström Fastighets 
AB (publ) (”Byggmästare Anders J Ahlström”) med att emittera ett femårigt nordiskt 
obligationslån om totalt SEK 200 miljoner och till en fast ränta om 8.00 procent. 
Obligationslånet, som huvudsakligen placerades i Sverige, mötte stor efterfrågan från både 
privata och institutionella investerare och blev kraftigt övertecknat. Emissionslikviden kommer 
att utgöra en delkomponent i finansieringen av förvärvet av ett bestånd bostadsfastigheter i 
Alby, söder om Stockholm.  
 
Genom det helägda dotterbolaget Mitt Alby AB har Byggmästare Anders J Ahlström köpt 
fastigheterna på Albyberget, bestående av 1 300 lägenheter, från det kommunala 
fastighetsbolaget Botkyrkabyggen. Byggmästare Anders J Ahlströms strategi är att förvärva 
välskötta fastigheter inom miljonprogrammet och genom en kombination av nytänkande inom 
finansiering, drift och underhåll samt sociala aktiviter skapa värde för säljare, boende och 
bolaget självt. Förvärvet är bolagets första och köpeskillingen uppgår till SEK 705 miljoner. 
Förvärvet finansieras genom SEK 465 miljoner banklån från SBAB, obligationslånet om SEK 200 
miljoner och eget kapital om SEK 80 miljoner. Tillträde är beräknat att ske innan november 
månads utgång. 
 
"Vi hoppas kunna skapa en win-win-win situation för säljare, hyresgäster samt oss själva. 
Säljaren får loss kapital som säljaren kan använda för att renovera sitt kvarvarande bestånd, 
hyresgästerna får en intresserad och engagerad värd som vill att de ska bli än mer nöjda och 
trygga med sitt boende, och lyckas vi med det så minskar verksamhetsrisken och värdet på 
fastigheterna ökar. Det är roligt att notera att vi nu, genom Pareto Securities försorg, kunnat 
skapa en innovativ locked-box finansiering och att marknaden mottagit den så väl. Nu gäller det 
att visa våra hyresgäster att vi även kan vara innovativa när det gäller förvaltningen av 
fastigheterna och utvecklingen av sociala aktiviteter", säger Mikael Ahlström, 
styrelseordförande i Byggmästare Anders J Ahlström. 
 
Pareto Securities var rådgivare för Byggmästare Anders J Ahlström i samband med 
obligationsemissionen. 
 
För ytterligare information vänligen kontakta Mats Carlsson, 08-402 50 00. 


