PRESSMEDDELANDE
Stockholm, 30 september 2016

Tillträde av Hägglundsfastigheterna AB sker den 7 oktober
Real Holding i Sverige AB (publ) (”Real Holding” eller ”Bolaget”) ingick den 23 augusti avtal om förvärv
av samtliga aktier i fastighetsbolaget Hägglundsfastigheterna AB som äger fastigheten Norrlungånger
2:144 i Örnsköldsvik (”Örnsköldsvik”). Fastigheten omfattar knappt 53 000 kvadratmeter industri-,
lager och kontorsytor. Tillträdet skulle enligt plan ske den 30 september, men parterna har idag
kommit överens om att tillträde istället skall ske den 7 oktober. Finansieringen är säkerställd.
Förvärvet innebär att Real Holdings hyresintäkter ökar med cirka 35 miljoner kronor, motsvarande en
ökning om ungefär 150 % jämfört med befintligt bestånd samt att driftnettot ökar med ungefär 19-20
miljoner kronor, motsvarande en ökning om cirka 125-133 %. Största hyresgäst i fastigheten är BAE
Systems, ett av världens största bolag inom försvarsindustrin. Fastighetens beläggningsgrad uppgår
till 92 %, varav ett befintligt kontrakt om motsvarande 13 % av totalytan ligger under omförhandling.
För ytterligare information om förvärvs- och finansieringsstrukturen hänvisas till den pressrelease som
Bolaget kommunicerade den 23 augusti 2016.

Denna information är sådan information som Real Holding i Sverige AB (publ) är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 30 september 2016 kl. 13.00 CET

För ytterligare information:
Daniel Andersson, VD

Bengt Engström, styrelseordförande

Telefon: +46 76 001 44 50
E-post: da@realfastigheter.se

Telefon: +46 72 500 94 44
E-post: bengt.engstrom@realfastigheter.se

Om Real Holding i Sverige AB (publ)
Real Holding är ett fastighetsbolag med tre affärsidéer.
1. Bygga hyreslägenheter som människor har råd att bo i
2. Renovera lägenheter som människor har råd att bo i efter renoveringen
3. Förvärva och förvalta kommersiella fastigheter med höga kassaflöden som skall generera
resurserna som krävs för att bygga hyreslägenheter.
Verksamheten bedrivs främst i Sveriges tillväxtorter. Största ägare i bolaget är Kvalitena AB (publ),
Tuve Holding AB, LMK Forward AB och Bengt Linden. Mangold Fondkommission AB agerar som
Bolagets mentor och Real Holdings aktier handlas på NGM Nordic MTF. B-aktien handlas under
kortnamnet REAL MTF B och preferensaktien PREF1 handlas under kortnamnet REAL MTF PREF1.

