
Pressmeddelande, 10 oktober 2019   

Fleming Properties AB (publ) godkänt för notering 
på Spotlight Stock Market 
  

  
Fleming Properties AB (publ) har godkänts för notering på Spotlight Stock Market. Första dag 
för handel är den 14 oktober 2019. Fleming Properties är ett fastighetsbolag med fokus på att 
äga och förvalta kontorsfastigheter i Helsingfors. Bolaget förvaltar idag kontorslokaler om ca 
41 000 kvm där SOK, S-gruppens administrativa organisation, är bolagets största hyresgäst.  

 
Fleming Properties AB (publ), ett nyetablerat företag av Pareto, har förvärvat SOK:s huvudkontor i 

centrala Helsingfors från Varma Mutual Pension Insurance Company för cirka 130 miljoner euro, vilket 

motsvarar ett kvadratmeterpris på cirka 3 150 euro. Kontorskvarteret, som består av två 

kontorsbyggnader och ett parkeringsgarage, är beläget i Vallila, ett av de mest attraktiva kontorslägena 

i Helsingfors. Globala och nationella huvudkontor för bland annat Nordea, OP, Telia, General Electric, 

Securitas och Unilever finns i området och Helsingfors centrala affärsdistrikt ligger bara några minuter 

bort. 

 

SOK huserar närmare 90% av den totala ytan i fastigheterna. Hela kvarteret, som omfattar cirka 41 000 

kvadratmeter uthyrningsbar area och 500 parkeringsplatser, genomgår en omfattande renovering som 

uppskattas färdigställas under det första halvåret 2020. 

 
Philip Söderqvist, Head of Project Finance Sweden på Pareto Securities, kommenterar:  
 
”Vi är mycket nöjda med att ha genomfört detta högkvalitativa förvärv från Varma. Utvecklingen av den 

finska ekonomin och den finländska fastighetsmarknaden i kombination med det attraktiva läget gör att 

vi kan erbjuda våra investerare en trygg avkastning över tid. Den finska marknaden är strategiskt viktig 

för oss och detta förvärv stärker ytterligare vår närvaro på den finska fastighetsmarknaden men ökar 

också vår position som en av Nordens största fastighetsförvaltare med mer än 5 miljarder euro under 

förvaltning” 
  
Bolaget emitterade totalt 5 950 000 aktier under september 2019 till ett pris om 10 euro per aktie.  

  
Notering på Spotlight Stock Market 
Fleming Properties AB (publ) har blivit godkända för notering på Spotlight Stock Market. Första dag för 

handel är den 14 oktober 2019. 

  
Aktien i sammandrag 
Kortnamn: FLMNG 
ISIN: SE0013042561 
Första dag för handel: 14 oktober 2019. 
Pris per aktie i kapitaliseringen: 10 EUR 

Antal aktier: 5 950 000 
Värdering: Cirka 600 MSEK. 
  

Memorandumet kommer inom kort att finnas tillgängligt på www.spotlightstockmarket.com. 

  
För mer information, vänligen kontakta: 
Oskar Wollert 
Head of Listing, Spotlight Stock Market 
+46 8 511 68 008 
listing@spotlightstockmarket.com 
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