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Uppdatering från Prime Livings nytillträdda styrelse
Prime Livings helt nya styrelse som tillträdde per den 24 oktober, 2018, har sett över bolagets nuläge och påbörjat
en åtgärdsplan för att säkerställa en hållbar affärsmodell tillsammans med bolagets nytillträdda ledning.
-

-

Med anledning av den kritik som framkommit i media under de senaste månaderna kopplat till Prime Livings
pågående byggprojekt i Spånga kommer en teknisk besiktning av en oberoende certifierad byggingenjör
göras för att säkerställa både kvalitet och säkerhet.
Samtliga samarbetsavtal med befintliga huvud- och underentreprenörer kommer även att ses över.
Den nya styrelsen anser att bolaget har en mycket attraktiv affärsidé med potential för stort värdeskapande.
Modellen med prefabricerade studentlägenheter som kan byggas snabbt, med bra standard och till en låg
kostnad har potential att tillfredsställa en växande marknad med stor efterfrågan. För att bolagets
affärsmöjligheter skall kunna tas tillvara på bästa sätt har styrelsen också påbörjat ett arbete med att
säkerställa en långsiktigt hållbar finansieringslösning för bolaget.

Ovanstående information lämnades för offentliggörande kl. 10:20 den 29 oktober 2018.
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Tobias Lennér, styrelseledamot, +46-706-61 83 37
För information om övriga frågor som rör bolaget, vänligen kontakta:
Hans Sandén, VD och Koncernchef +46-708-73 94 96 hans.sanden@primeliving.se
Om Prime Living
Prime Living utvecklar lönsamma studentbostäder med ett unikt koncept som ger kortare produktionstider och lägre kostnader.
Bolaget äger och förvaltar långsiktigt samtliga lägenheter som produceras. Bostäderna består av prefabricerade bostadsmoduler
som tillverkas på fabrik i Kina, transporteras och monteras på plats i Sverige. Idag förvaltar Prime Living 1 178 lägenheter på fem
orter och har ytterligare cirka 3 000 lägenheter i pågående och planerad produktion under de kommande fyra åren i
Stockholmsområdet, Göteborg samt på Irland.
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