
 

 

Wallenstam är ett fastighetsbolag som förvaltar, bygger och utvecklar fastigheter för ett hållbart boende och 

företagande i Göteborg, Stockholm och Uppsala. Fastighetsbeståndet värderas till cirka 44 miljarder kronor och 

kundbasen utgörs av cirka 9 000 hushåll och 1 000 företag. Den totala uthyrningsbara ytan är cirka 1 miljon kvm. 

Wallenstam är genom bolaget Svensk NaturEnergi självförsörjande på förnybar energi med egna vindkraftverk i 

drift. Bolagets B-aktier finns noterade på Nasdaq Stockholm sedan 1984. 

 
 

 

 

Pressmeddelande 

Att: Nyhetschefen    Göteborg 2018-12-28 

 

 

Genomförda affärer kvartal 4, 2018 
 

Wallenstam förvärvar fler nyemitterade aktier i Convendum, och äger 25 % av totalt antal aktier i 
bolaget. Under kvartalet har ytterligare affärer genomförts, bland annat har aktier i Exeger Sweden 
AB sålts, liksom en fastighet i Härryda och vindkraftsprojektet Bjälebo. 
 
I oktober förvärvades nyemitterade aktier i Convendum motsvarande 11,16 % av totalt antal 

aktier, något som kommunicerades i ett pressmeddelande den 10 oktober 2018. Nu har ytterligare 

nyemitterade aktier förvärvats. Affären resulterar i att Wallenstam per den 27 december 2018 

äger 25 % av totalt antal aktier. 
 

– Convendum är specialiserade på en uthyrningsform som är mycket intressant inför framtiden. 

Vi tror på det flexibla coworkingkonceptet, och Convendum har ett välutvecklat och attraktivt 

erbjudande som vi ser intressant möjligheter i, säger Hans Wallenstam, vd på Wallenstam AB. 

 

Utöver förvärvet av aktier i Convendum har följande affärer genomförts under kvartalet: 

 Fastigheten Skäran 1 i Helsingborg har sålts till Willhem. Fastighetsförsäljningen 

offentliggjordes i ett pressmeddelande den 4 december 2018. 

 Fastigheten Härryda Mölnlycke 1:160 har sålts till Härryda kommun och frånträddes den 

14 december 2018.  

 Wallenstam har sålt 870 000 aktier i bolaget Exeger Sweden AB. Wallenstams innehav 

uppgår nu till 1 000 000 aktier. 

 Vindkraftsprojektet Bjälebo i Oskarshamns kommun har sålts via bolag till Jämtkraft AB. 

Affären genomfördes den 17 december 2018. 

 Två stycken vindturbiner med en effekt om 2,0 MW vardera förvärvas av Aranea per den 

31 december 2018, varav den ena finns i vindkraftsparken Anders Adlerborn, 

Köjkeberget i Vansbro kommun, och den andra finns i Påboda, i Torsås kommun.  

 Marken Härryda Solsten 1:115 frånträds den 31 december 2018. Köpare är Aranea. 

 

 

 

 
 
  
För ytterligare information:  

Susann Linde, CFO och IR-ansvarig Wallenstam AB (publ) tel. 031-20 00 00 alt. 0705-17 11 34 

 

www.wallenstam.se 
 

 

 

 

 

http://www.wallenstam.se/

