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RANDVIKEN FASTIGHETER AB (PUBL) INGÅR AVSIKTSFÖRKLARINGAR 

AVSEENDE FÖRVÄRV AV FASTIGHETER FÖR CIRKA 2 750 MKR 

Randviken Fastigheter AB (publ) (”Randviken”) har denna dag ingått avsiktsförklaringar 

med två parter avseende förvärv av fastigheter med ett totalt överenskommet 

fastighetsvärde om cirka 2 750 mkr. 

Avsiktsförklaringarna ger Randviken en exklusiv rätt att under en period om en månad 

slutförhandla villkoren avseende förvärv av fastighetsägande bolag för en köpeskilling som ska 

baseras på ett underliggande fastighetsvärde om sammanlagt cirka 2 750 miljoner kronor. 

Fastigheterna är, baserat på det överenskomna fastighetsvärdet, huvudsakligen belägna i 

Stockholm, Västerås och Malmö och den primära användningen är lager/lätt industri, vård och 

skola samt kontor. På en av fastigheterna pågår ett nybyggnadsprojekt med en återstående 

investering om cirka 250 mkr under de kommande 18 månaderna (”Projektet”). 

Efter färdigställande av Projektet kommer fastigheterna ha en uthyrbar area om cirka 217 000 

kvadratmeter och en årlig hyresintäkt om cirka 185 mkr. Fastigheternas driftnetto bedöms till cirka 

153 mkr och den genomsnittliga viktade längden på tecknade hyresavtal uppgår till cirka 8,6 år. 

Enligt gällande tidsplan är avsikten att ingå bindande avtal om förvärv samt tillträda fastigheterna 

under 2021. Randviken avser att finansiera förvärven genom upptagande av bankfinansiering samt 

genom nyemissioner riktade till ett antal parter. Randviken avser återkomma med ytterligare 

information om de tilltänkta affärerna inklusive, i den mån bindande avtal tecknas med respektive 

säljare, slutliga villkor för förvärven och dess finansiering senast när relevanta avtal tecknats. 

Styrelsen för Randviken avser inom kort besluta om att kalla till extra bolagsstämma samt föreslå 

att den extra bolagsstämman beslutar om att bemyndiga styrelsen att emittera aktier med 

anledning av såväl nämnda planerade förvärv, som kommande förvärv i linje med Randvikens 

kommunicerade tillväxtstrategi. 

”Dessa affärer ligger helt i linje med vår strategi att växa med kassaflödesgenererande fastigheter 

med en välavvägd riskprofil och tar oss, vid fullföljande, ett stort steg närmare vårt mål om 10 

miljarder kronor i fastighetsvärde senast vid utgången av 2023” säger Randvikens VD Gustaf 

Segerborg. 

 

Stockholm den 25 oktober 2021 

Randviken Fastigheter AB (publ) 

 

Denna information utgjorde innan offentliggörandet insiderinformation och är sådan information 

som Randviken Fastigheter AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s 

marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom verkställande direktören Gustaf 

Segerborgs försorg, för offentliggörande den 25 oktober 2021, kl. 17:05 CET. 

 

För ytterligare information kontakta: 

Gustaf Segerborg, VD 

Telefon: +46 702 76 88 89 

gustaf.segerborg@randviken.se 

 



Om Randviken Fastigheter 

Randviken är ett fastighetsbolag med affärsidé att förvärva, förvalta och förädla fastigheter inom 

olika segment och geografiska lägen. 

Utöver Randvikens primära fokus på stabila och långsiktiga kassaflöden från uthyrning av bostäder 

och lokaler är Bolagets ambition att arbeta aktivt med intelligent teknik för att uppnå mer hållbara 

och energieffektiva fastigheter. 


