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TIAA Henderson Real Estate säljer volymhandelsplats 
i Ingelsta 

 

TIAA Henderson Real Estate (TH Real Estate) säljer Ingelsta 
markn. i Norrköping på uppdrag av tyska Warburg-Henderson, 
med vilket TH Real Estate har ett joint venture-samarbete. 
Köpare är fastighetsfondförvaltaren Niam och köpeskillingen 
uppgår till cirka 30 miljoner Euro. 

 
Ingelsta markn., som formellt tillhört Warburg Henderson Pan-
Europa Fonds Nr. 1, säljs som en del av fondens planerade 
avyttringar. 
 

Ingelsta markn. består av två till varandra angränsande 
handelsfastigheter. Den totala uthyrningsbara ytan uppgår till 

cirka 20 000 kvadratmeter. Bland butikerna märks den svenska 
möbelkedjan Mio, elektronikkedjan MediaMark, sportvaruhuset 
XXL Sports och leksaksbutikkedjan Toys ”R” Us. 
 
TH Real Estates rådgivare har varit Newsec samt advokatfirman 

Cederquist. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notes to Editors 
This press release is intended for trade press use 

only. Please do not redistribute. 

Om TIAA Henderson Real Estate  

TIAA Henderson 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 
långsiktiga och stabila investeringar som skyddar 
tillgångarnas värde. 
 

Sedan april 2014 har företaget en uttalat global 
närvaro med kontor runt om i Europa och Asien, med 
en total förvaltning på cirka 26,2 miljarder US-
dollar, fördelade på 50 fond- och 
förvaltningsmandat. 
 

Tillsammans är TIAA-CREF och TH Real Estate ett av 
de största fastighetsbolagen i världen med över 82,3 
miljarder US-dollar i förvaltade tillgångar.  

TH Real Estate ägs gemensamt av TIAA-CREF (60 
procent) och Henderson Global Investors (40 
procent) vilka tillsammans har mer än 90 års 
erfarenhet av globala fastighetsinvesteringar. 
Fastighetstillgångarna förvaltas av specialiserade 
team med senior support för bästa möjliga 
erfarenhetsutbyte. Här ingår kompetenser inom 
finansiering, valutahantering, fastighetsutveckling, 
hållbarhetsfrågor och marknadsanalys.  
 

TIAA Henderson Real Estate Limited (TH Real Estate) 
är ett holdingbolag inom fastighetsinvesteringar ägt 
av Teachers Insurance and Annuity Association of 
America (TIAA) and Henderson Global Investors. TH 
Real Estates värdepappersprodukter distribuerade i 
Nordamerika är tillstyrkta av reglerade subsidiärer 
eller TIAA-CREF Alternative Advisors, LCC, en 
registrerad investeringsrådgivare och helägt 
dotterbolag till TIAA, och distribuerade av Teachers 
Personal Investors Services, Inc, medlem av FINRA.   
 
www.threalestate.com  

 

- Försäljningen görs på uppdrag av Warburg Henderson Pan-Europa Fonds Nr. 1 

Kontaktuppgifter 

Johan Åström 

Head of Investment, Sweden 

T:  08-502 521 25 

E: johan.astrom@threalestate.com 

 

Gemma Young 

Head of Marketing & Communications 

T: +44 (0) 203 727 8120  

E: gemma.young@threalestate.com 

 

Sophie Hinder-Walbank 

Marketing & PR Executive 

T: +44 (0) 203 72 78251 

E: sophie.hinder-walbank@threalestate.com 
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