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Skanska säljer fastighet till IVG Institutional Funds
GmbH för drygt 90 miljoner kronor
Skanska säljer en fastighet i Svågertorp, Malmö för drygt 90
miljoner kronor. Köpare är det tyska fastighetsbolaget IVG
Institutional Funds GmbH.
Överenskommelsen avser handelsfastigheten Långhuset 2, där
byggnaden är under uppförande och kommer vid färdigställande i maj
2011 att vara fullt uthyrd och omfatta ca 5 000 kvm.
Den nya ägaren IVG tillträder fastigheten under juni månad 2011.
– Vi kan med glädje konstatera att vi genom utvecklingen av en
modern, grön och fullt uthyrd handelsbyggnad i rätt geografi kunnat
möta upp investormarknadens krav, trots det tuffa konjunkturläget,
säger Henrik Olsson, transaktionschef för Skanska Fastigheter
Göteborg.
– Vi är glada att kunna lägga denna detaljhandelsbyggnad till vår
svenska portfölj, och vi är särskilt nöjda med fastighetens
GreenBuilding och LEED-klassificeringar. Investeringen är säkrad med
ett långt hyreskontrakt, vilket är det viktigaste på dagens marknad. Det
är vår tredje affär med Skanska i Sverige och vi ser fram emot
framtida samarbeten, säger Jörg Laue, Senior Transaction Manager
Nordic Region, IVG Asset Management GmbH.
IVG Institutional Funds GmbH är en del av IVG Immobilien AG som
idag förvaltar ca 40 skräddarsydda fastighetsfonder och uppdrag för
institutionella investerare med ca EUR 22,1 miljarder i förvaltat kapital.
I enlighet med Skanskas informationspolicy uppges inte
försäljningsvinst för kommersiella utvecklingsprojekt under
uppförande.
Skanska Kommersiell Utveckling Norden initierar och utvecklar
fastighetsprojekt inom kontor, logistik, verksamhetslokaler och
affärshus. Kontorsverksamheten är koncentrerad till de tre
storstadsregionerna i Sverige, Köpenhamnsregionen i Danmark,
Osloregionen i Norge samt Helsingfors i Finland. Utvecklingen
av logistik- och volymhandelsfastigheter bedrivs på strategiska orter i
Sverige, Danmark och Finland.

För ytterligare information, kontakta:
Henrik Olsson, transaktionschef, Skanska Fastigheter Göteborg,
tel 070-678 70 71.
Peter Gimbe, presschef, Skanska AB, tel 010-448 88 38.
Direktlinje för media: 010-448 88 99.
Denna samt tidigare releaser finns på www.skanska.se.
Om Skanska i Sverige
Skanska är ett av Sveriges största byggbolag med verksamhet inom hus- och
anläggningsbyggande samt utveckling av bostäder och kommersiella lokaler. I Sverige har
företaget cirka 10 000 medarbetare och intäkterna för byggverksamheten uppgick 2009 till
cirka 25 miljarder kronor. Verksamheten inom bostadsutveckling sålde under 2009 cirka 1 000
nya hem. Skanska erbjuder även tjänster inom offentlig privat samverkan.

