
 

 
Fabege är ett fastighetsbolag med fokus på stadsutveckling och kommersiella fastigheter. Vi utvecklar attraktiva och 
hållbara stadsdelar med moderna kontor, bostäder och ett brett utbud av service - tillsammans med strategiska partners. 
Både vårt perspektiv och ägande är långsiktigt och vår passion är att skapa rätt förutsättningar för alla som bor, verkar 
och vistas i våra områden. Vi finns på ett begränsat antal delmarknader med hög tillväxt i Stockholmsområdet. Fabege 
aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Large Cap-segmentet. För mer information: www.fabege.se 
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Fabege hyr ut 3 100 kvm till Trustly Group AB i city 
 
Trustly Group AB  (Trustly) är ett snabbväxande svenskt fintech-företag som grundades 
2008. Företaget tillhandahåller online-betalningar direkt från bankkontot för e-handeln, 
företag inom finansiella tjänster, resor och spel. Nordic Capital är huvudägare sedan 2018. 
 
Fabege har tecknat avtal om att hyra ut cirka 3 100 kvm i fastigheten Apotekaren 22,  som ligger 
på Rådmansgatan i city. Det gröna hyresavtalet löper på fem år och Trustly tillträder lokalen 
under tredje kvartalet 2019.  
 

- Vi har sökt ett nytt, större kontor som ligger centralt och är lätt att ta sig till men som 
också erbjuder en inspirerande, dynamisk miljö. Lokalerna på Rådmansgatan motsvarar 
precis det vi har sökt och vi har alla möjligheter att forma dem efter våra behov, kultur 
och höga krav på allt från avancerad teknik till sociala ytor, säger Ulrica Falkenberg, 
CHRO på Trustly 

 
Trustly är i ett expansivt skede och sökte lokaler som kunde möta deras behov i såväl yta som 
känsla. Redan nu inleds anpassningen av lokalerna för att passa Trustlys behov. I sina nya lokaler 
får de bland annat egen takterrass, och luftig ljusgård där alla medarbetare kan samlas.  
 

- Vi ser fram emot att både lära känna Trustlys medarbetare och att utveckla lokalerna så 
att det speglar deras varumärke och själ. Intresset för de återstående 3 000 kvm i 
byggnaden är mycket stort och vi hoppas snart kunna presentera fler spännande grannar i 
kvarteret inom kort, säger Andreas Malmsäter, uthyrningschef på Fabege. 
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För ytterligare information, vänligen kontakta:  
Klaus Hansen Vikström, vVD och affärsutvecklingschef, tel 08-555 148 74, 070-239 34 81 
Andreas Malmsäter, Uthyrningschef, 08-555 148 62, 073-986 15 08 

http://www.fabege.se/

