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NCC säljer 74 lägenheter i Sankt Petersburg till 
finska investeraren Sato 

 

NCC har sålt 74 lägenheter i bostadsprojektet Skandi Klubb i Sankt 

Petersburg, Ryssland, till Sato-Neva Oy, en finsk hyresvärd och investerare i 

bostadsfastigheter, för ett uppskattat värde om 135 MSEK.  

 

Projektets första etapp består av 4 182 kvadratmeter bostadsyta samt parkering och 

biutrymmen för Skandi Klubb i Sankt Petersburg.  

 

– Vi är glada över att samarbetet med Sato i Saint Petersburg har resulterat i ännu en 

affärsmöjlighet. Denna försäljning är ytterligare en bekräftelse på att vår 

hyresverksamhet är en etablerad del av portföljstrategin för NCC Housing, säger 

Joachim Hallengren, affärsområdeschef för NCC Housing. 

 

– Tillväxten i Sankt Petersburg fortsätter på många områden, och det finns ett ökat 

behov av hyresfastigheter  av god kvalitet. Vi valde Skandi Klubb på grund av den 

utlovade kvaliteten och NCC:s goda rykte, samt den mycket centrala placeringen nära 

både affärscentrum och kulturella samlingspunkter i Sankt Petersburg, säger Staffan 

Tast, generaldirektör för Sato-Neva i Ryssland. 

 

Tillträde och resultat registreras i samband med slutförandet i andra kvartalet 2016 för 

affärsområdet NCC Housing. 

 

För ytterligare information, kontakta: 
Joachim Hallengren, affärsområdeschef NCC Housing, Telefon 070 643 95 68 
Anna Trane, press & PR-chef NCC,  Telefon + 070 884 74 69 

NCC:s presstelefon 08 585 519 00, E-post: press@ncc.se, NCC: bildbank 

 

Informationen är sådan som NCC AB kan vara skyldig att offentliggöra enligt lagen om 

värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 10 juni 2014, kl. 

17:00. 
 

Samtliga NCCs pressmeddelanden finns på www.ncc.se. 

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de 

ledande företagen inom bygg, fastighetsutveckling och infrastruktur i norra Europa med en omsättning på 

58 Mdr SEK och 18 500 anställda 2013. NCC är börsnoterat på Nasdaq OMX Stockholm. 

 

SATO är en av Norra Europas ledande investerare i bostadsfastigheter samt även hyresvärd. Bolaget äger 

totalt 23 500 hyreslägenheter i Finlands främsta tillväxtområden samt i Sankt Petersburg i Ryssland. SATOs 

placeringsportfölj värderas till mer än två miljarder euro. 

SATOs mål är att bli den effektivaste och mest progressiva aktören på marknaden, vilket gör det möjligt att 

ständigt förbättra tjänsterna åt kunderna samtidigt som det ger aktieägarna mervärde. 

  


