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Initiativ från Tessin och SOS Barnbyar möjliggör att
stödja ett fastighetsprojekt i Botswana
Tessin Nordic Holding AB (publ) (NASDAQ: TESSIN) har inför jul startat ett
samarbete med SOS Barnbyar för att samla in pengar till att bygga och utöka SOS
Barnbyars fastighetsbestånd i Botswana. Initiativet är utformat som Tessins övriga
investeringsprojekt, men istället för en investering med avkastning kan användarna
skänka pengar för att hjälpa familjer att få ett nytt hem.
Idag växer ett av tio barn upp utan sin familj*. SOS Barnbyar arbetar för att inte ett enda
barn ska växa upp ensamt. I barnbyarna får barnen en trygg och kärleksfull uppväxt med
föräldrar, syskon, vänner, samhörighet och gemenskap. SOS Barnbyar i Botswana ska nu
utöka sitt fastighetsbestånd för att integrera SOS familjer i lokalsamhället. På så vis får
barnen en ökad etablering i samhället.
Investeringsplattformen Tessin sammankopplar fastighetsprojekt med kapital och har idag
över 58 000 medlemmar. Inför jul gör nu Tessin det möjligt för sina medlemmar att skänka
pengar och stödja införskaffandet av en fastighet till en SOS familj i Botswana. Projektet
finns listat på Tessins plattform och medlemmarna kan välja att investera minst 500
kronor. Utöver medlemmarnas bidrag kommer Tessin att göra en donation samt att
bolagets medarbetare skänker sina julklappar till projektet.
– Vi är väldigt stolta över det här samarbetet. Att få en trygg uppväxt med föräldrar,
vänner och samhörighet är något varje barn har rätt till. Genom att möjliggöra för våra
medlemmar att inte bara investera - utan även möjligheten att skänka pengar till att
utveckla fastigheter där resurser verkligen behövs - kan vi tillsammans göra skillnad för de
människor som behöver tillgång till hem, skola och andra byggnader, säger Heidi Wik, VD
på Tessin.
De insamlade pengarna ska gå till att införskaffa ett hus i Francistown, Botswana, där en
SOS familj får möjlighet till en trygg uppväxt. I framtiden kommer även fler barn kunna
växa upp här. Huset blir en del av en integrerad barnby i lokalsamhället. På så vis får
barnen en ökad etablering i samhället.
- Det är ett spännande initiativ att få göra det här tillsammans med Tessins medlemmar. Vi
hoppas att det kommer att leda till att många vill vara med och bidra till projektet. Genom
en gåva är man med och ser till att barn får möjlighet att växa upp och bli sitt starkaste
jag. Tillsammans kan vi göra skillnad, säger Kristoffer Wihed, Strategic Partnership
Manager på SOS Barnbyar.
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Projektet lanseras på Tessins plattform i december 2021 och pågår till årsskiftet. Därefter
planerar SOS Barnbyar inköp av fastigheten under 2022. För mer information om projektet
och möjlighet att ge en gåva, besök Tessins plattform .
*https://sos-barnbyar.se/barn-i-riskzonen/
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Om Tessin
Tessin grundades 2014 och är idag Nordens ledande digitala investeringsplattform inom
fastighetsfinansiering sett till förmedlat kapital. Verksamheten baseras på en
egenutvecklad digital plattform som kopplar ihop fastighetsutvecklare i behov av
lånefinansiering, med investerare som söker exponering mot ett högavkastande
tillgångsslag med balanserad risk och säkerhet i form av framför allt fastighetspant. Vid
utgången av 2020 hade Tessin närmare 55,000 registrerade medlemmar på plattformen.
Tessin erbjuder idag finansiering till fastighetsbolag och
fastighetsutvecklare i Sverige och Finland. Lånen finansieras via Tessins plattform genom
ett syndikat av privatpersoner, professionella- och institutionella investerare som får en
möjlighet att investera i säkerställda fastighetslån med attraktiv direktavkastning. Tessin
har sedan starten totalt förmedlat cirka 3,6 miljarder kronor i finansiering till mer än 300
olika fastighetsprojekt, vilket har bidragit till byggnationen av fler än 5 000 bostäder
tillsammans med en mängd kommersiella lokaler och samhällsfastigheter. Sedan starten
har motsvarande 2,5 miljarder kronor återförts till medlemmarna och den genomsnittliga
årliga avkastningen har uppgått till mellan 8 – 9 procent.
Läs mer om Tessin på Tessin.se där bland annat finansiell information om Tessin finns på
Tessin Investor Relations .
FNCA Sweden AB är Tessins Certified Adviser. Telefon: +46 (0) 8 528 00 399. E-post:
info@fnca.se
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