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24STORAGE UPPDATERAR MED FINANSIELL INFORMATION 
AVSEENDE ÖKADE FASTIGHETSVÄRDEN FÖR 2020
I samband med arbetet att värdera koncernens fastigheter vid utgången av 2020 är styrelsens 
bedömning att den positiva värdeförändringen för helåret kommer att överstiga 60 MSEK. För de 
första tre kvartalen innevarande år uppgick detta belopp till 17 MSEK. Motsvarande belopp för 
helåret 2019 uppgick till 41 MSEK.

För både förvaltningsfastigheter i drift och pågående byggprojekt genomförs i anslutning till årsskiftet 
externa värderingar. Övriga projektfastigheter tas upp till ett värde som högst motsvarar nedlagda 
kostnader.

Historiskt sett har self storage-branschen haft en god motståndskraft i nedåtgående konjunktur, vilket 
visat sig gälla även under denna inbromsning av ekonomin som en följd av Covid-19. Osäkerheten kring 
pandemins effekter har dessutom minskat under året.

Genomförda transaktioner som rör self storage-fastigheter i Europa har ökat under andra halvåret 
jämfört med situationen efter utbrottet av pandemin i våras.

24Storage har i övrigt ännu inte sammanställt sitt resultat för det fjärde kvartalet 2020 eller för helåret. 
Bokslutskommunikén för 2020 kommer att publiceras den 26 februari 2021.
  

För mer information kontakta gärna:

Fredrik Sandelin, VD
Telefon: +46 73 068 36 58
E-post: fredrik.sandelin@24storage.com

Om oss

24Storage är ett self storage-bolag som erbjuder kunder förvaringsyta utanför hemmet på ett enkelt 
sätt med hög tillgänglighet. Bolaget grundades 2015 med visionen att digitalisera förrådsbranschen och 
har sedan dess lyckats etablera sig som en av de största aktörerna i Sverige. 24Storage driver och 
utvecklar 24 förrådsanläggningar, fördelat på fler än 11 000 förråd motsvarande totalt över 60 000 
uthyrningsbara kvadratmeter och fler än 7 000 kunder. 24Storage-aktien är noterad på Nasdaq First 
North Growth Market och Arctic Securities är bolagets Certified Adviser och kan nås på 

 eller +46 844 68 61 00. För mer information besök gärna .certifiedadviser@arctic.com 24storage.se

Denna information är sådan information som 24Storage är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för 
offentliggörande den 2020-12-10 15:55 CET.

https://24storage.se/
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