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Index	  International	  i	  rejäl	  storsatsning	  på	  
äldreboende	  i	  USA	  
	  
Svenska	  bostadsutvecklaren	  Index	  International	  fortsätter	  sin	  
ambitiösa	  expansionsplan	  på	  den	  nordamerikanska	  
fastighetsmarknaden.	  Nu	  meddelar	  bolaget	  ett	  samarbete	  med	  
Floridabaserade	  Watercrest	  Senior	  Living	  Group	  om	  att	  
gemensamt	  utveckla	  seniorboenden	  över	  hela	  USA.	  Avtalet	  är	  
initialt	  värt	  3,2	  miljarder	  kronor.	  
	  	  
Watercrest	  Senior	  Living	  Group	  har	  specialiserat	  sig	  på	  
seniorboenden	  på	  den	  nordamerikanska	  marknaden,	  en	  marknad	  
som	  just	  nu	  upplever	  en	  dramatiskt	  ökad	  efterfrågan.	  
	  	  

–	  	  	  	  	  	  I	  vårt	  uppdrag	  som	  bostadsutvecklare	  ingår	  även	  
äldreboenden.	  När	  vi	  beslutade	  oss	  för	  att	  satsa	  på	  
seniorboenden	  i	  USA	  träffade	  vi	  många	  tilltänkta	  
partners.	  Med	  Watercrest	  Senior	  Living	  Group	  får	  vi	  en	  
partner	  som	  överensstämmer	  med	  vår	  
verksamhetskultur,	  säger	  Bjarne	  Borg,	  medgrundare	  
och	  CEO	  på	  Index	  Investment	  LLC.	  
	  	  

–	  	  	  	  	  	  Partnerskapet	  med	  Index	  ger	  oss	  en	  möjlighet	  att	  snabbt	  
reagera	  på	  den	  otroliga	  efterfrågan	  på	  seniorboenden	  
med	  nya	  och	  innovativa	  samhällen,	  säger	  Marc	  
Vorkapich,	  VD	  för	  Watercrest	  Senior	  Living	  Group.	  Nu	  
höjer	  vi	  kvalitetsribban	  genom	  att	  kunna	  betjäna	  fler	  
seniora	  hyresgäster	  och	  skapar	  större	  möjligheter	  för	  
såväl	  nuvarande	  som	  framtida	  medarbetare.	  

	  	  
Partnerskapet	  med	  Watercrest	  Senior	  Living	  Group	  ingår	  i	  den	  nya	  
affärsplan	  där	  Index	  har	  beslutat	  sig	  för	  att	  expandera	  sin	  roll	  som	  
bostadsutvecklare	  och	  fokusera	  på	  att	  producera	  hyreslägenheter	  i	  
Sverige	  och	  Nordamerika.	  	  
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“	  Index	  was	  established	  1998	  in	  Stockholm,	  Sweden.	  We	  are	  today	  an	  international,	  
independent,	  investment	  group	  of	  companies	  in	  real	  estate	  and	  equity.	  Our	  business	  
strategy	  rests	  on	  our	  Real	  Estate	  platform	  driven	  by	  diversification	  together	  with	  a	  clear	  
focus	  on	  shareholder	  value.	  We	  have	  investments	  in	  Sweden	  as	  well	  as	  in	  North	  America,	  
and	  are	  actively	  looking	  to	  expand	  further	  in	  Europe	  and	  North	  America	  where	  we	  have	  
offices	  and	  thoroughly	  understand	  the	  markets	  and	  its	  unique	  conditions.”	  


