
 

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 52 miljarder kronor och kundbasen utgörs av drygt 
9 000 hushåll och 1 000 företag. Den totala uthyrningsbara ytan är cirka 1 miljon kvm. Wallenstam är självförsörjande på 
förnybar energi med egna vindkraftverk i drift. Bolagets B-aktier finns noterade på Nasdaq Stockholm sedan 1984. 
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Ändrat förslag avseende utdelning 
Styrelsen har beslutat att dra tillbaka sitt tidigare förslag till årsstämman gällande utdelning om 
1,90 kronor per aktie. Bolaget har en stark finansiell ställning och god likviditet. Styrelsen har 
beslutat att såsom en försiktighetsåtgärd mot bakgrund av covid19-pandemin och den osäkra 
ekonomiska miljö som nu råder och respekt för att det i nuläget är svårt att överblicka 
utvecklingen, föreslår därför styrelsen årsstämman att inte lämna någon utdelning. 

Wallenstams styrelse har tidigare föreslagit en utdelning om 1,90 kronor per aktie uppdelat på en 
utbetalning om 0,95 kronor i maj och en utbetalning om 0,95 kronor i november. Styrelsen har idag 
fattat beslut om att dra tillbaka detta förslag och istället föreslås att årsstämman den 28 april fattar 
beslut om att inte lämna någon utdelning för verksamhetsåret 2019. Styrelsen avser att avvakta tills 
konsekvenserna av covid19-pandemin bättre kan överblickas och om förutsättningarna medger, är 
ambitionen att kalla till en extra bolagsstämma under andra halvan av 2020. Vid en eventuell extra 
bolagsstämma lämnas ett nytt förslag om utdelning och storlek på denna.  

- Wallenstam har en stark finansiell position med efterfrågade produkter i form av hyresrätter i 
storstadsregionerna Stockholm och Göteborg, samt kommersiella fastigheter i CBD-lägen i Göteborg. 
Bolaget investerar cirka 3 miljarder per år i nyproduktion av hyresrätter och vi tycker att det är viktigt 
att säkerställa en trygghet i att kunna fortsätta detta arbete som skapar många arbetstillfällen samt nya 
bostäder. Med anledning av det som händer i samhället vill vi möjliggöra ytterligare handlingsfrihet 
och därför reviderar vi vårt förslag och avvaktar gällande utdelning, säger Ulrica Jansson Messing, 
styrelseordförande. 

Wallenstams årsstämma äger rum den 28 april 2020. För mer information, se 
www.wallenstam.se/arsstamma. 

 

 

 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Susann Linde, CFO och IR-ansvarig Wallenstam AB, 031-20 000 alt. 0705-17 11 34 

www.wallenstam.se 

 

Denna information är sådan som Wallenstam AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmiss-
bruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 
den 2 april 2020 kl. 17.15 CET. 
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