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Index	  fortsätter	  att	  expandera	  i	  Florida	  	  
	  
Bostadsutvecklaren	  Index	  International	  Group	  fortsätter	  att	  expandera	  i	  USA.	  Nu	  
köper	  företaget	  Florida	  Keys	  Country	  Club,	  en	  anläggning	  om	  485	  000	  kvm	  som	  
kommer	  att	  omfatta	  hotell,	  marina,	  golfbana	  samt	  bostäder	  riktat	  mot	  en	  
målgrupp	  med	  en	  aktiv	  livsstil.	  
	  
Index	  inleder	  året	  med	  att	  fortsätta	  utveckla	  sina	  fastighetsaffärer	  i	  USA.	  Under	  2014	  var	  
företaget	  inblandat	  i	  ett	  flertal	  fastighetsprojekt	  i	  USA.	  Nu	  köper	  Index	  via	  ett	  samägt	  dotterbolag	  
en	  fastighet	  utanför	  Marathon,	  Florida.	  Fastigheten	  ligger	  i	  mitten	  på	  Florida	  Keys,	  inte	  långt	  
ifrån	  de	  två	  Index-‐ägda	  bostadsprojekten,	  Tarpon	  Harbor	  och	  Little	  Torch	  Cottages.	  	  
	  

– Florida	  Keys	  med	  sitt	  tropiska	  klimat	  är	  en	  fantastisk	  plats	  för	  rekreation	  och	  vi	  är	  
oerhört	  glada	  över	  att	  kunna	  ta	  den	  här	  anläggningen	  i	  besittning	  och	  nu	  kunna	  
vidareutveckla	  en	  plats	  för	  aktiva	  människor	  i	  ett	  av	  Floridas	  mest	  populära	  
turistområden,	  säger	  Rickard	  Haraldsson,	  VD	  på	  Index	  International	  AB	  (publ).	  	  

	  
Index	  räknar	  med	  att	  investera	  ca	  480	  miljoner	  kronor	  (60	  miljoner	  USD)	  för	  att	  göra	  
anläggningen	  till	  den	  främsta	  i	  Florida	  Keys.	  	  Florida	  Keys	  Country	  Club,	  kommer	  förutom	  
bostäder	  även	  bestå	  av	  hotell,	  marina	  och	  tennisbanor,	  samt	  en	  72-‐hålsgolfbana	  designad	  av	  den	  
berömde	  golfbanearkitekten	  Mark	  Mahannah.	  	  
	  
Index	  har	  redan	  en	  betydande	  bostadsutvecklingsportfölj	  i	  Florida	  med	  en	  portfölj	  om	  ca	  totalt	  
1	  350	  lägenheter.	  De	  tidigare	  innehaven	  i	  Florida	  Keys	  är	  Little	  Torch	  Cottages	  som	  består	  av	  48	  
flerfamiljshus	  för	  uthyrning,	  samt	  Tarpon	  Harbour,	  106	  stycken	  hyresbostäder	  i	  Marathon.	  	  
	  
Om	  Index	  International	  Group	  
Index	  International	  AB	  (publ)	  grundades	  1998	  i	  Stockholm.	  Index	  är	  idag	  en	  internationell,	  oberoende	  
investerargrupp	  inom	  fastigheter.	  Vår	  affärsstrategi	  bygger	  på	  vår	  fastighetsverksamhet	  med	  ett	  tydligt	  
fokus	  på	  bostadsutveckling.	  Vi	  har	  investeringar	  i	  Sverige	  såväl	  som	  i	  Nordamerika,	  och	  söker	  aktivt	  att	  
expandera	  ytterligare	  på	  båda	  dessa	  marknader,	  där	  vi	  också	  har	  kontor	  och	  grundligt	  förstår	  marknaderna	  
och	  dess	  unika	  förhållanden.	  
	  
För	  mer	  information:	  
Rickard	  Haraldsson,	  VD	  Index	  International	  AB	  (publ)	  
+46	  8	  5180	  30	  05,	  +46	  70	  598	  36	  27,	  rickard.haraldsson@indexinvest.com	  


