
Pressmeddelanden 

Logistri har avslutat avtal gällande finansiell rådgivning med Pareto Securities 

I takt med att Logistris fastighetsbestånd växer och som ett led i den uttalade tillväxtstrategin väljer 

bolaget nu att avsluta det avtal som ger Pareto Securities AB exklusivitet som finansiell rådgivare.  

I samband med att bolaget Logistri Fastighets AB (”Logistri”) bildades och kapitaliserades av Pareto 

Securities AB (”Pareto Securities”) i slutet av 2017 tecknades bland annat ett masteravtal genom 

vilket Pareto Securities agerat exklusiv finansiell rådgivare åt Logistri. Under bolagets uppbyggnad har 

samarbetet genom avtalet varit gynnsamt för bolagets utveckling och utvärdering av 

affärsmöjligheter. I och med att avtalet avslutas är Logistri inte längre bundna till Pareto Securities 

som exklusiv finansiell rådgivare, vid exempelvis transaktioner och nyemissioner och kan därmed 

välja att samarbeta med flera aktörer i marknaden. 

”Vi gör den här förändringen av samarbetet nu när bolaget skall fortsätta att växa och expandera 

verksamheten. Styrelsen i Logistri har uppskattat kvalitén på de tjänster Pareto Securities utfört 

sedan bolaget bildades och Pareto Securities kompetens som rådgivare. Nu när bolaget ska ta nästa 

steg ser vi fördelar med att inte längre vara bundna av exklusivitetsklausulen som finns i avtalet” 

säger Henrik Viktorsson, styrelsen ordförande 

Avsikten är att parterna kommer att fortsätta att samarbeta, även om avtalet avslutats.  

Pareto Business Management AB kommer att fortsätta att förvalta Logistri och dess fastigheter enligt 

gällande förvaltningsavtal och det finns ingen intention att avsluta dessa avtal. 

Avtalet som nu avslutas stipulerar bland annat en så kallad Exit Fee, som ska utgå vid en eventuell 

försäljning av koncernens tillgångar eller om avtalet avslutas. Exit Fee uppgår till 14,1 mkr och ska 

erläggas genom två delbetalningar under 2022. Genom att avtalet avslutas kommer bolaget inte att 

behöva erlägga ytterligare Exit Fee för, till exempel, tilläggsförvärv. 
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