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Nyemission i Sizes tillför bolaget 56 Mkr –
säkerställer ökad kapacitet och
automation
Efter genomförd nyemission växlar industriella flerbostadshustillverkaren
Sizes upp sina expansionsplaner ytterligare för att fullt ut möjliggöra de
ramavtal som tecknats under 2019 och möta rådande efterfrågan.
Nyemissionen om 56 MSEK möjliggör Sizes utveckling av en automatiserad
produktionsprocess och därmed ytterligare ökning av produktionskapaciteten.

- Att vi nu genomför en nyemission för fortsatt expansion och en breddad
ägarbas visar att Sizes har en given position på marknaden för industriell
byggnation av flerbostadslägenheter. Intresset för nyemissionen har varit
stort vilket inte bara pekar på Sizes styrka utan även att vi på allvar utmanar
det traditionella byggandet, säger Niklas Andersson, VD och
styrelseordförande i Sizes.
Bland de nya ägarna återfinns storägarna i västkustbaserade Bygg-Fast AB,
Keith Olsson och Per-Olof Andersson, samt ytterligare ett antal kvalitativa
investerare. Därtill deltog huvudägaren We Are Tomorrow Holding AB samt
ytterligare sex tidigare delägare i nyemissionen om sammantaget 10 Mkr.
- Vi är verkligen glada över att våra befintliga ägare visar kontinuerligt stöd
och att vi kan attrahera nya bra investerare. Sizes är i en mycket expansiv fas
tack vare att vi erhållit ett starkt förtroende från våra kunder genom att möta
deras högt ställda krav. Vi ser med tillförsikt fram emot det nya året och är
övertygade om att vi nu flyttar fram våra marknadspositioner ytterligare,
säger Niklas Andersson, VD och styrelseordförande i Sizes.

Arctic Securities agerade finansiell rådgivare i samband med nyemissionen.
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Niklas Andersson
VD
072-522 76 99
niklas.andersson@sizesworks.com

Vår moderna industriella process med hög grad av automation och
användandet av KL-trä gör att vi kan tillverka bostäder med stora
variationsmöjligheter. Vi uppför flerfamiljshus, samhällsservice och
arbetsplatser på tre våningar och uppåt.
Som totalentreprenör erbjuder vi enkelhet och effektivitet i hela processen.
Vårt byggsystem utgår från upprepning utan att göra avkall på flexibilitet,
vilket innebär att vi kan bygga 80% av de flerbostadshus som efterfrågas.

