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ALM och Andersson Company exploaterar silos 
 
ALM Equity är ett fastighetsutvecklingsbolag (Real Estate Developer). Bolaget förvärvar, 
strukturerar, utvecklar och säljer projekt, framförallt bostäder. Projekten är i regel avslutade 
inom två år från start.  
 
ALM har tillsammans med Andersson Company bildat ett gemensamt exploateringsbolag till 
70%  ägt av ALM och till 30% av Andersson Company. Exploateringsbolaget har förvärvat ett 
bolag från ALM innehållande 6 stycken silofastigheter, med en byggrätt om 2 500 kvm sjönära 
bostäder, på ön Oaxen. Andersson Company och ALM inleder härmed ett samarbete där de båda 
bolagen gemensamt exploaterar silofastigheterna på Oaxen. Andersson Company tillför 
byggnadsteknisk kompetens som gör det ekonomiskt möjligt att skapa ett unikt konceptboende i 
de 20 meter höga silosarna på Oaxen.  
 
Försäljning kommer att starta under juli månad. Silosarna kommer att innehålla boende av olika 
typer, från penthouse i två plan med takterasser 20 meter över mark, 5 meter från vattnet och 360 
graders utsikt, till mer kompakta fritidslägenheter med möjlighet till uthyrning. Försäljningen 
sköts via mäklaren Alexander & Co. 
 
”Vi är vana att lösa komplexa problem och utveckla och bevara kulturbyggnader. Vi  ser 
utvecklingen av silosarna med dess glasade ytor mot vattnet som ett perfekt semesterboende för 
den som gillar skärgård och samvaro på en fantastisk kalkö ” säger Gunnar Andersson, VD och 
huvudägare i Andersson Company. 
 
”Det känns skönt att få jobba tillsammans med ett företag som kan vara med och förverkliga 
visionen runt kalkbrottet på Oaxen. I och med att den komplexa byggnationen nu säkerställts 
genom Andersson Company, kan försäljningen starta och information till alla som står i kö 
kommer att skickas ut under juli genom mäklaren” säger Joakim Alm, VD och huvudägare i 
ALM Equity AB. 
 
ALM har drygt 10,1 miljoner aktier. Aktien handlas inofficiellt genom HQ Bank. 
Marknadsnoteringarna redovisas av beQuoted, en lista för aktier utanför börsens handelssystem.  
 
Andersson Company är ett privat bolag inom fastighetsförvaltning, hotell, bygg och investeringar 
som omsätter ca 500 Mkr. 
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Joakim Alm, Verkställande direktör  
 
För mer information kontakta:  
Joakim Alm, VD, tel 0733 – 96 97 27  
 
Om ALM Equity: Mer information finns på www.almequity.se samt på www.bequoted.com 
Om Andersson Company: Mer information finns på www.anderssoncompany.se  


