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Stenhus Fastigheter koncentrerar 
fastighetsbeståndet och säljer fastigheter 
för ett underliggande fastighetsvärde om 
306 MSEK
Stenhus Fastigheter i Norden AB (publ) (”Stenhus” eller ”Bolaget”) har ingått avtal 
om försäljning av fastigheterna Backa 27:1, 27:48, 31:1, 31:2, tomträtten Backa 866:
771 och arrendet Backa 766:723 alla i Göteborg samt en fastighet Jordbromalm 2:2 i 
Haninge (tillsammans ”Fastigheterna”).

Fastigheterna är klassificerade hos Stenhus inom segmentet lager/lätt industri/logistik. Det beräknade 
sammanlagda driftnettot från Fastigheterna uppgår till 17,3 MSEK. Köpare är ett svenskt privat aktiebolag. 
Försäljningen är villkorad av finansiering och genomförs som bolagsaffär. Fastigheterna har Sortera som 
största hyresgäst och totalt omfattar de 16 431 kvm. Fastigheterna överlåts för ett sammanlagt 
överenskommet värde om 306 MSEK, vilket är något högre än Fastigheternas bokförda värde hos Stenhus. 
Frånträde beräknas ske under Q3 2022.

Elias Georgiadis, verkställande direktör i Stenhus Fastigheter, kommenterar:

– ”I och med denna affär lämnar Stenhus Göteborg och avyttringen är en del av den renodling av 
fastighetsbeståndet som Stenhus genomför inför samgåendet med Randviken.”

Born har varit legal rådgivare i denna transaktion

Kontakt

Elias Georgiadis, verkställande direktör
Telefon: +46 707 96 13 34
E-mail: elias.georgiadis@stenhusfastigheter.se
 
Mikael Nicander, vice verkställande direktör
Telefon: +46 708 70 35 91
E-mail: mikael.nicander@stenhusfastigheter.se

Stenhus Fastigheter i Norden AB
Tel: 08 – 410 22 100
E-post: info@stenhusfastigheter.se
Hemsida: stenhusfastighter.se
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Om Stenhus Fastigheter

Stenhus Fastigheter är ett fastighetsbolag som äger och förvaltar offentliga och kommersiella fastigheter. 
Bolagets primära geografiska marknad är Stockholmsregionen. Bolagets affärsidé är att över tid skapa ett 
diversifierat fastighetsbestånd för att generera största möjliga riskjusterade avkastning för Bolagets 
aktieägare. Bolagets tillväxt ska huvudsakligen ske genom fastighetsförvärv men även genom 
fastighetsutveckling.
 
För mer information, se Stenhus Fastigheters hemsida www.stenhusfastigheter.se

Denna information är sådan information som Stenhus Fastigheter är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för 
offentliggörande den 2022-07-06 08:00 CEST.
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