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Nyfosa förvärvar fastigheter för 1,4 MDSEK i 
Finland

Nyfosa har förvärvat kommersiella fastigheter i Helsingforsregionen, Tammerfors och flera 
större städer runtom i Finland. Förvärvspriset uppgår till 137 MEUR, motsvarande cirka 1 415 
MSEK, med ett årligt hyresvärde om 14,5 MEUR, motsvarande cirka 150 MSEK.

Förvärven som har tyngdpunkt på Helsingforsregionen inkluderar 17 fastigheter med en yta om 
100 tusen kvadratmeter och ett årligt hyresvärde om 14,5 MEUR, motsvarande 150 MSEK. 
Merparten av fastigheterna är belägna i närhet till huvudstaden men portföljen inkluderar också 
fastigheter belägna i regionstäder såsom Jyväskylä, Tammerfors, Åbo och Seinäjoki. Portföljen 
består främst av lätt industri och lager men också en mindre andel lågprishandel och kontor. En 
LEED Gold-certifiering pågår för en nyrenoverad kontorsfastighet i Tammerfors om cirka 13 tusen 
kvadratmeter. Bland de större hyresgästerna återfinns välkända företag såsom Rusta, Motonet, 
Jysk, Senaatti och Kesko. Uthyrningsgraden uppgår till 91,5 procent och total genomsnittlig 
återstående avtalstid uppgår till 3,5 år. Tillträde planeras ske i slutet av april 2022.

”Dessa förvärv bidrar med ett modernt kontor i centrala Tammerfors med skattefinansierad 
hyresgäst samt en portfölj med lätt industri och lågprishandel i bra lägen runt Helsingforsregionen. 
Det är ett mycket bra komplement till vår befintliga portfölj med starka hyresgäster”, kommenterar 
Stina Lindh Hök, VD i Nyfosa.

För mer information, vänligen kontakta:

Stina Lindh Hök, VD, tel: 070-577 18 85, e-post: stina.lindh.hok@nyfosa.se

Om Nyfosa

Nyfosa är ett transaktionsintensivt fastighetsbolag som skapar värde genom att bygga hållbara 
kassaflöden och ständigt utvärdera nya affärsmöjligheter. Med vår opportunistiska strategi 
investerar vi i fastigheter i olika geografier och kategorier. Vi är idag aktiva på den svenska, finska 
och norska marknaden med fokus på kommersiella fastigheter i tillväxtkommuner. Fastigheterna 
förvaltar och utvecklar vi i nära samarbete med hyresgäster och omgivande samhälle med 
perspektivet att hållbarhet och lönsamhet hör ihop. Per den 31 mars 2022 uppgick Nyfosas 
fastighetsvärde till cirka 37,8 MDSEK. Nyfosas aktie är noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap 
sedan 2018. Läs mer på www.nyfosa.se.
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