PRESSMEDDELANDE

Stockholm 9 juli 2021

Aros Bostad ingår avtal om försäljning av två bostadsutvecklingsprojekt för 850 MSEK
Aros Bostadsutveckling AB publ (”Aros Bostad”) har tecknat avtal om försäljning av två
bostadsutvecklingsprojekt, vilka utgör första etappen av området Viggby Ängar i Täby respektive
tredje etappen av O2 Orminge i Nacka. Köpeskillingen uppgår till 850 miljoner kronor och köpare
är CBRE Global Investors, på uppdrag av en paneuropeisk fond.
Utvecklingsprojektet Viggby Ängar i Täby, som genomförs i egen regi, omfattar fyra etapper med
totalt 247 bostäder. Den första etappen omfattar en byggnad med 102 lägenheter, vilken är under
produktion med beräknat färdigställande under 2023. Avyttringen av den första etappen möjliggör
att försäljningen och produktionen av bostadsrätter i den andra etappen kan tidigareläggas.
O2 Orminge i Nacka omfattar tre etapper med totalt 268 lägenheter, vilka genomförs i fonden Aros
Bostad IV. Den första etappen är färdigställd samt slutsåld och den andra etappen närmar sig
färdigställande. Den tredje och sista etappen, som nu säljs, omfattar fyra byggnader om 105
lägenheter. Produktionsstarten är planerad till slutet av 2021 och beräknat färdigställande till början
av 2023. I och med försäljningen av tredje etappen kan Aros Bostad fullborda det nya
bostadsområdet.
Magnus Andersson, VD Aros Bostad:
”Mot bakgrund av att investeringsmarknaden för hyresrättsfastigheter är stark kan vi genomföra
denna för oss väldigt attraktiva affär, där vi i ett tidigt skede kan säkerställa utlovad avkastning och
samtidigt ha kontroll över kvaliteten i genomförandet för båda projekten. Att kunna agera snabbt
och stabilt på möjligheter som erbjuds i marknaden är en av Aros Bostads främsta styrkor.”
Fastigheterna tillträds av köparen vid färdigställande, då de även redovisas som avyttrade enligt IFRS.
Säljarens rådgivare är Skierfe Advokatfirma och Tango.
Denna information är sådan information som Aros Bostad är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom nedanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande vid den tidpunkt som anges av Bolagets
nyhetsdistributör Cision vid offentliggörandet av detta pressmeddelande.
Aros Bostads Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Erik Penser Bank. Finansiell
information återfinns på www.arosbostad.se/investerare
Mer information
För ytterligare information, vänligen besök www.arosbostad.se eller kontakta:
Magnus Andersson, VD, e-post: magnus.andersson@arosbostad.se, telefon: +46 8 400 230 50
Ken Wendelin, CFO/Vice VD, e-post: ken.wendelin@arosbostad.se, telefon: +46 73 518 02 70
Anna Åkerlund, Kommunikations- /IR-chef, e-post: anna.akerlund@arosbostad.se, telefon: +46 70 778 28 97
Certified Adviser, e-post: certifiedadviser@penser.se, telefon: +46 8 463 83 00
Om Aros Bostad
Aros Bostad är en bostadsutvecklare i Storstockholm 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.
Bolaget bildades 2006 och dess geografiska fokus är Storstockholm och Uppsala. Aros Bostad driver
bostadsutvecklingsprojekt i olika utvecklingsskeden motsvarande cirka 4 600 bostäder. 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.

