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Offentliga Hus kreditbetyg uppgraderas till BB Flat av
Nordic Credit Rating
Fastastors innehavsbolag Offentliga Hus har idag erhållit kreditbetyget BB Flat av Nordic
Credit Rating (NCR). Uppgraderingen av kreditbetyg innebär ett viktigt steg mot att
uppnå Investment Grade (BBB-) vilket är en av bolagets operativa målsättningar.
Det förbättrade kreditbetyget går i linje med Offentliga Hus ambition om att fortsätta
förädla fastighetsportföljen med tyngdpunkt på lokaler för vård och omsorg, utbildning
samt kontor för offentlig förvaltning, samt strukturera bolagets finansiering för lägsta
möjliga kapitalkostnad med fokus på riskspridning.
- Vi ser stora möjligheter till fortsatt lönsam tillväxt och genom vår nyligen genomförda
notering har vi fått över en miljard kronor i likviditetstillskott. Detta kapitel kommer vi
omvandla till långsiktiga innehav av samhällsfastigheter. Med det uppgraderade
kreditbetyget i ryggen kan vi fortsätta sänka våra kapitalkostnader och växa
balansräkningen med god lönsamhet, säger Fredrik Brodin, VD för Offentliga Hus.
Den 23 oktober noterades Offentliga Nasdaq First North Premier. Noteringen innebar
ett likviditetstillskott om drygt 1,1 miljarder kronor, samt över nya 10 000 aktieägare.
Nordic Credit Ratings fullständiga rapport finns att ladda ner hos NCR samt på
Offentliga Hus hemsida.
För mer information, vänligen kontakta:
Joachim Kuylenstierna, VD Fastator
joachim.kuylenstierna@fastator.se
+46 (0) 70 515 51 51
Svante Bengtsson, Vice VD Fastator
svante.bengtsson@fastator.se
+46 (0) 70 956 67 56
Christoffer Strömbäck, CFO Fastator
christoffer.stromback@fastator.se
+46 (0) 70 249 72 55
Denna information är sådan information som Fastator (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29
oktober 2020 kl 14.05.
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Om Fastator
Aktiebolaget Fastator (publ) är ett investmentbolag specialiserat på fastighetssektorn. Fastators affärsidé är att starta och investera i
fastighetsrelaterade bolag där vi genom aktivt ägarskap bidrar till en långsiktig värdeutveckling. Sedan den 24 september 2015
handlas Fastators aktie på Nasdaq First North Growth Market. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB (publ), tel. + 46 8
463 80 00, email: certifiedadvisor@penser.se.
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