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TH Real Estate säkrar ny lånefinansiering om 850 
miljoner kronor för Nova Lund 
  

 Lånet säkras genom SEB, en ny långivare till TH Real Estate 

  

TH Real Estate har säkrat en ny lånefinansiering om 850 miljoner 

kronor för köpcentret Nova Lund i Lund.  

SEB, en nyckelaktör på den svenska fastighetsmarknaden, agerar 
långivare för den nya konkurrenskraftiga lånefinansieringen till 
en sjuårig fast ränta. SEB representerar också en ny 

långivarrelation för TH Real Estate.     

Köpcentret omfattar 19 847 kvadratmeter köpcentrumyta, 6 173 
kvadratmeter intilliggande handelsområde och 1 500 

parkeringsplatser.  

Nova Lund byggdes år 2002 och är ett av Sveriges främsta 
regionala köpcentrum. Sedan öppningen har Nova Lund visat 
mycket goda resultat och har också en mycket attraktiv 

detaljhandelsmix. 

 

 
 

Colin Throssel, Head of Treasury, TH Real Estate, 
kommenterar: 

Det här spännande projektet har lett till att vi har kunnat 

etablera en ny relation med SEB. De har visat sig vara en mycket 

flexibel och pålitlig finansieringspartner. Det är ett bra exempel 

på hur TH Real Estate kan säkra konkurrenskraftiga lånevillkor 

för våra investerare och projekt, på varje marknad där TH Real 

Estate verkar. Den fasta lånefinansieringen har lagts upp på ett 

sätt som förbättrar våra investerares avkastning under 

innehavsperioden samtidigt som den erbjuder en tillräcklig 

flexibilitet för att verkställa affärsplanen under samma period.   

 

 

 

 

 

 

 
 

Johan Åström, Head of Nordics, TH Real 
Estate, tillägger: 

Nova Lund är en av de starkaste 

detaljhandelstillgångarna i Sverige. 

Mixen av hyresgäster inom det högre 

prissegmentet består av både 

internationella och svenska 

detaljhandlare. Det gör Nova Lund till 

den främsta destinationen för shopping 

med ett upptagningsområde på 140 000 

köpstarka konsumenter. Investeringen 

visar på Sveriges attraktionskraft som ett 

optimalt investeringsland för 

internationella aktörer.    

 

 

Mikael Franzen, Head of Real Estate 
Finance in Sweden på SEB, säger: 

SEB är nöjda med att sluta en första 

överenskommelse med TH Real Estate, en 

aktör som ligger i linje med SEB:s strategi 

att fokusera på starka och professionella 

fastighetskunder och investerare 

verksamma i Norden och Tyskland. Vi ser 

fram emot ett långvarigt samarbete med 

företaget, som är en av de ledande 

globala investerarna och ägarna i 

fastighetssektorn, med expansionsplaner 

för Norden.    
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Om TH Real Estate 
TH Real Estate är specialiserat på globala fastighetsinvesteringar. Som en av de 

större fastighetsförvaltarna i världen har TH Real Estate den storlek, de 

kapitaltillgångar och den kunskap som krävs för att erbjuda anpassade och 

effektiva investeringslösningar för kunder. TH Real Estate har fokus på fastigheter 

inom detaljhandel, kontor, logistik, bostäder och skuldfinansiering. TH Real 

Estate lägger tonvikten på hållbara investeringar som skyddar tillgångarna och 

maximerar deras värde.  

 

Företaget ägs av TIAA-CREF, en nationell aktör inom finansiella tjänster och ett 

Fortune 100-företag, med 834 miljarder USD under förvaltning*. Sedan april 2014 

har TH Real Estate har en uttalad global närvaro med kontor i Asien, Europa och i 

USA, samt med en total förvaltning på ca 29,7 miljarder USD*, fördelade på 50 

fond- och förvaltningsmandat. Tillsammans med TIAA-CREFs fastighetstillgångar i 

USA utgör den globala fastighetsplattformen 89,0 miljarder USD* ett av de största 

fastighetsbolagen i världen.  

  

TH Real Estate:s produkter förvaltas av specialiserade team som använder sin 

egen erfarenhet i förvaltningen och utformningen av deras portföljer. Teamen 

stöds av en senior ledningsgrupp och en integrerad investeringsplattform som 

inkluderar kompetenser inom finansiering, skuld- och valutahantering, analys, 

kundtjänst, fond- och transaktionsstrukturering, utveckling, hållbarhet och 

forskning.  

www.threalestate.com  

__________________________________________ 

* Samtliga siffror är per den 30 september, 2015  

 

 

Disclaimer 
Issued by Henderson Real Estate Asset Management Limited, 201 Bishopsgate, EC2M 3BN. Authorised and 
regulated by the Financial Conduct Authority. 
 
TH Real Estate is a name under which Henderson Real Estate Asset Management Limited provides investment 

products and services.   
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Kontaktuppgifter 

Kara Eigl 

Senior PR Manager 

T: +44 (0) 203 727 8438 

E: kara.eigl@threalestate.com 

 

Sophie Hinder-Walbank 

Marketing & Communications Manager 

T: +44 (0) 203 727 8251 

E: sophie.hinder-walbank@threalestate.com 

 

Gemma Young 

Head of Marketing & Communications 

T: +1 212 916 5510 

E: gemma.young@threalestate.com 
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