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Hyreslägenheter utanför Toronto nästa 
projekt när Index storsatsar i Kanada 

Den	  svenska	  bostadsutvecklaren	  Index	  International	  
fortsätter	  sin	  utlandssatsning	  och	  planerar	  nu	  under	  sitt	  
varumärke	  Index	  Living	  att	  bygga	  1	  000	  hyreslägenheter	  i	  
centrala	  Ajax,	  utanför	  Toronto.	  
	  
Den	  kanadensiska	  staden	  Ajax	  med	  drygt	  100	  000	  invånare,	  drygt	  
25	  kilometer	  öster	  om	  fem-‐miljonersstaden	  Toronto,	  blir	  
förmodligen	  platsen	  för	  ännu	  ett	  område	  med	  hyresbostäder	  
signerat	  Index	  Living.	  Totalt	  handlar	  det	  om	  en	  investering	  på	  
cirka	  1,5	  miljarder	  svenska	  kronor	  med	  en	  planprocess	  under	  
2014	  och	  en	  planerad	  byggstart	  under	  2015.	  
	  	  

– Med	  sitt	  natursköna	  läge	  och	  med	  bara	  tjugo	  minuter	  in	  
till	  centrala	  Toronto,	  är	  Ajax	  ett	  attraktivt	  område	  på	  en	  
marknad	  där	  efterfrågan	  på	  moderna	  och	  hållbara	  
hyreslägenheter	  ökar,	  säger	  Marie-‐Louise	  Alamaa,	  VD	  på	  
Index	  International.	  	  
	  

Projektet	  i	  Ajax	  är	  en	  del	  i	  den	  nya	  affärsplan	  där	  Index	  har	  som	  
ambition	  att	  öka	  takten	  som	  bostadsutvecklare	  med	  fokus	  att	  
producera	  hyreslägenheter	  i	  Sverige	  och	  Nordamerika.	  Index	  mer	  
än	  fördubblar	  i	  och	  med	  detta	  sitt	  bestånd	  från	  de	  600	  lägenheter	  
som	  befinner	  sig	  i	  produktion	  i	  Florida.	  	  
	  

– Vi	  tror	  på	  hyresrätten	  och	  ser	  just	  nu	  en	  fortsatt	  stark	  
efterfrågan	  på	  den	  boendeformen	  på	  flera	  marknader,	  
säger	  Marie-‐Louise	  Alamaa,	  
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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.”	  


