PRESSMEDDELANDE
14 september, 2021

Fastator publicerar prospekt i samband med
notering på Nasdaq Stockholms huvudlista
Aktiebolaget Fastator (publ) (”Fastator” eller ”Bolaget”) meddelade den 13 september 2021 att
Nasdaq Stockholms bolagskommitté har godkänt Bolagets ansökan om upptagande av
Bolagets aktier till handel på Nasdaq Stockholms huvudlista. Fastator har med anledning av
detta upprättat ett prospekt som idag har godkänts av Finansinspektionen och publicerats på
Bolagets hemsida.
För fullständig information avseende noteringen hänvisas till det prospekt som har upprättats
av Bolaget och som idag har godkänts av Finansinspektionen. Prospektet finns tillgängligt på
Bolagets hemsida www.fastator.se och kommer även att finnas tillgängligt på
Finansinspektionens hemsida inom några dagar.
Första dag för handel på Nasdaq Stockholms huvudlista är planerad till torsdagen den 16
september 2021 och sista dag för handel på Nasdaq First North Growth Market är beräknad till
onsdagen den 15 september 2021. Det sker inte något erbjudande eller utgivande av nya aktier
i samband med att Bolagets aktier upptas till handel på Nasdaq Stockholms huvudlista.
Bolagets aktieägare behöver inte vidta några åtgärder i samband med noteringen. Kortnamnet
(tickern) för Bolagets aktie på Nasdaq Stockholm kommer att vara oförändrad (FASTAT).
Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande
den 14 september 2021 kl. 15.00.
.
För ytterligare information, vänligen kontakta:

Knut Pousette, VD Fastator
knut.pousette@fastator.se
+46 (0) 70 733 80 00
Christoffer Strömbäck, CFO Fastator
christoffer.stromback@fastator.se
+46 (0) 70 249 72 55
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Om Fastator

Aktiebolaget Fastator (publ) är ett investmentbolag specialiserat
på fastighetssektorn. Fastators affärsidé är att starta och investera i fastighetsrelaterade bolag
där vi genom aktivt ägarskap bidrar till en långsiktig värdeutveckling. Sedan den 24 september
2015 handlas Fastators aktie på Nasdaq First North Growth Market. Bolagets Certified Adviser
är Erik Penser Bank AB (publ), tel. + 46 8 463 80 00, email: certifiedadvisor@penser.se.
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