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Index	  återtar	  kontrollen	  av	  Hornsberg	  10	  
 

Index Estate AB har genomfört ett återköp av fastigheten 
Hornsberg 10 på Kungsholmen i Stockholm och äger nu 100%. 
Hornsberg 10 inklusive nyligen gjorda avstyckningar består av ca 
30.000 m2 kontor samt byggrätter för bostäder om ca 75.000 m2.  

Index Estate har sedan förvärvet av Hornsberg 10 från Biovitrum 
under 2005, utvecklat en av Stockholms största byggrätter inom 
tullarna. Projektet som namngetts till Västermalmsstrand, består av tre 
bostadskvarter med sjöläge. Under 2007 avyttrade Index Estate 75% 
av fastigheten till Australienbaserade Babcock & Brown samt till två 
lokala privata delägare i ett nytt förvaltningsbolag, Index Estate 
Property Partners AB. Syftet med detta Joint Venture var att etablera 
en plattform för fortsatt expansion inom Mälardalen samt utvalda 
expansiva regioner i Sverige.  

Under 2009 köpte Index Estate ut de två lokala privata delägarna ur 
Index Estate Property Partners och äger nu 100% av bolaget som 
därefter namnändrats till Index Asset Management AB. En av 
anledningarna till utköpet var att höja förvaltningskvaliteten och 
säkerställa optimering av aktieägarvärden samt arbeta fram en ny 
tydligare affärsplan och målsättningar för fortsatt utveckling av 
framförallt fastigheten Hornsberg 10. 

I ett sista led i omstruktureringen har Index Estate köpt ut Babcock & 
Brown som under finanskrisen 2008 hamnat under stor press och 
slutligen i en tvångsavveckling. 

”Vi är mycket nöjda med att ha genomfört denna omstrukturering. 
Det finns en mycket stor potential i Hornsberg 10 som inte hade 
kunnat realiseras med den förra ägarkonstellationen” säger Index 
Estate ABs styrelseordförande Fredrik Alama. 
Vid frågor kontakta Rickard Haraldsson, VD Index International AB, tel: 08 5180 30 05 

“ Index was established 1998 in Stockholm, Sweden. We are today an international, 
independent, investment company focusing on real estate and equity investments. 
Our business strategy rests on our Real Estate platform driven by diversification 
together with a clear focus on shareholder value. We have investments in Sweden as 
well as in North America, and are actively looking to expand further in Europe and 
North America where we have offices and thoroughly understand the markets and 
its unique conditions.” 



 

 


