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Index International ökar takten inför 2014 
och fortsätter USA satsning på hyresrätter	  
	  

Fastighetsbolaget	  och	  bostadsutvecklaren	  Index	  
International	  sjösätter	  en	  ny	  affärsplan	  som	  innebär	  att	  
bolaget	  ökar	  takten	  rejält	  inför	  det	  nya	  året.	  Planen	  sträcker	  
sig	  fram	  till	  2017	  och	  har	  bland	  annat	  som	  övergripande	  mål	  
att	  producera	  400	  hyreslägenheter	  om	  året	  i	  USA.	  
	  	  
Index	  International	  vill	  utveckla	  fler	  bostäder.	  Särskilt	  i	  USA,	  där	  
bolaget	  varit	  verksamt	  sedan	  2005,	  nu	  senast	  med	  byggprojekt	  i	  
bland	  annat	  Palm	  Beach	  County,	  Florida,	  där	  drygt	  600	  stycken	  
hyresrätter	  i	  flerfamiljshus	  är	  färdigställda	  eller	  nära	  
färdigställande.	  
	  	  

–	  	  	  	  	  	  Vi	  har	  sedan	  2	  år	  tillbaka	  en	  årstakt	  om	  nyproduktion	  av	  
ca	  400	  hyreslägenheter	  i	  USA	  och	  planen	  är	  att	  fortsätta	  
så	  fram	  till	  2017.	  Vi	  är	  väl	  förtrogna	  med	  marknaden	  och	  
har	  en	  stark	  tilltro	  till	  hyresrätten	  som	  form,	  säger	  
Marie-‐Louise	  Alamaa,	  VD	  på	  Index	  International.	  

	  	  
Index	  International	  förvaltar	  drygt	  600	  000	  kvadratmeter	  lokal-‐	  
och	  bostadsyta	  i	  Sverige,	  Kanada	  och	  USA.	  
Vid	  frågor	  kontakta/Please	  contact:	  	  
Daniel	  Åkerman,	  PR	  &	  investor	  relations	  Index	  Group	  of	  Companies,	  +46	  8	  5180	  30	  00	  

	  

“	  Index	  was	  established	  1998	  in	  Stockholm,	  Sweden.	  We	  are	  today	  an	  international,	  
independent,	  investment	  group	  of	  companies	  in	  real	  estate	  and	  equity.	  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.”	  


