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Aros Bostad förvärvar cirka 500 bostadsbyggrätter i nya stadsdelen
Pampas - Ekelund i Solna
Aros Bostadsutveckling AB publ (”Aros Bostad”) har förvärvat cirka 500 byggrätter i området
Pampas - Ekelund i Solna av HSB Bostad. Affären innebär att HSB Bostad och Aros Bostad ska
utveckla den helt nya stadsdelen tillsammans, via ett gemensamt exploateringsbolag.
De cirka 500 byggrätter som Aros Bostad förvärvat ingår i den första etappen av Ekelundsområdet,
vilket utvecklats av Solna stad och HSB Bostad. Den nya kvartersstaden kommer att ligga i direkt
anslutning till Pampas Marina i Solna och med gångavstånd till Kungsholmen och Norrmalm.
Magnus Andersson, VD Aros Bostad:
”Vi ser fram emot att utveckla den nya stadsdelen Pampas - Ekelund tillsammans med HSB Bostad
och Solna stad. Det är ett fantastiskt läge för att skapa attraktiva och hållbara bostäder i och med
närheten till både vatten, grönområden och goda kommunikationer.”
Detaljplanearbetet för området är påbörjat. Den första etappen av stadsutvecklingsprojektet
innehåller cirka 1000 bostäder med levande stadsgator, ett rikt utbud av service samt förskolor.
Strandpromenaden som ansluter till området ska rustas upp och en ny tunnelbaneuppgång till
stationen Västra Skogen planeras.
Jonas Erkenborn, VD HSB Bostad:
”Vi är glada över att ha Aros Bostad som partner i framdriften av området. Samarbetet är tänkt att
öka exploateringsförutsättningarna, skapa ett varierat utbud av bostäder samt möjliggöra en högre
utbyggnadstakt. Vi vet att området är efterlängtat av HSBs bosparare och viktigt för Solna stad.”
Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Erik Penser Bank. Finansiell
information återfinns på www.arosbostad.se/investerare
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Om Aros Bostad
Aros Bostad är ett partnerägt fastighetsutvecklingsbolag med fokus på utveckling av moderna, funktionella och
hållbara bostäder i attraktiva geografiska lägen, med materialval och gestaltning som står sig över tid. Bolaget
förvärvar, utvecklar och/eller konverterar kommersiella fastigheter och mark till byggrätter eller färdiga
bostäder. Genom att agera långsiktigt, med ansvar för hela värdekedjan, skapas en trygg bostadsaffär för
kunderna och en stabil avkastning åt investerarna.
Huvudinvesterare är företrädesvis institutionellt kapital från Första AP-fonden, finländska Varma, SEB Trygg-Liv,
SEB pensionsstiftelse, Östersjöstiftelsen samt ett antal framstående och kapitalstarka entreprenörer och
investerare. Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Erik Penser Bank. Aros Bostad
driver bostadsutvecklingsprojekt i olika utvecklingsskeden motsvarande cirka 3 750 bostäder. Sedan bolaget
grundades 2006 har nio projekt färdigställts. Geografiskt fokus är Mälardalen med särskild inriktning mot
Storstockholm.

