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Eastnine erhåller fem stjärnor i GRESBranking
Eastnine nådde fem stjärnor i GRESB:s årliga rankning av hållbarhet inom fastighetsbolag världen
över. Rankingen innebär att Eastnine placerades i topp 20-percentilen i den globala jämförelsen.
GRESB (Global Real Estate Sustainability Benchmark), som är den ledande globala
benchmarkingorganisationen för hållbarhet, bevakar 5,3 biljoner US-dollar i fastighets- och
infrastrukturvärde och ett brett spektrum av hållbarhetsaspekter.
Bland europeiska börsnoterade fastighetsbolag rankades Eastnine som nummer 14 av totalt 83 bolag.
Mellan 2019 och 2020 avancerade Eastnine med 23 poäng till 87 poäng.
”Vi är särskilt stolta över detta resultat eftersom det bara är vårt andra år med GRESB”, säger Kestutis
Sasnauskas, vd för Eastnine AB. ”Det faktum att vår portfölj rankades som 14 i Europa i årets GRESBbedömning visar tydligt fokus och de ansträngningar som Eastnine-teamet har lagt för att uppnå de
ambitiösa målen i vår hållbarhetsstrategi. Genom att tillämpa ett systematiskt tillvägagångssätt för alla
aspekter av vår verksamhet från byggnadscertifiering och energieffektivitet till socialt engagemang är vi
fast beslutna att hålla oss på rätt spår för att leverera hållbar fastighetsverksamhet och föregå med gott
exempel i vår region.”
Eastnines vision är att skapa och tillhandahålla främsta de bästa mötesplatserna där idéer kan flöda,
människor kan mötas och framgångsrik affärsverksamhet kan utvecklas. Moderna, flexibla och hållbara
lokaler tillsammans med koncentrerade fastighetsportföljer i kombination med en betydande
marknadsandel ger Eastnine möjlighet att vara en viktig aktör i utvecklingen av inte bara de fastigheter
som företaget äger utan även av den baltiska regionen.
För mer information kontakta:
Kestutis Sasnauskas, vd, 08-505 97 700
Britt-Marie Nyman, CFO och vice vd, 070-224 29 35
Lilia Kouzmina, hållbarhetschef, 070-601 72 55
Besök www.eastnine.com
Eastnine AB (publ) är ett svenskt fastighetsbolag med fastighetsvärde om 357 MEUR och ett långsiktigt substansvärde
om 272 MEUR per 30 september 2020. Bolagets vision är att skapa och tillhandahålla de bästa mötesplatserna där idéer
kan flöda, människor kan mötas och framgångsrik affärsverksamhet kan utvecklas. Eastnines affärsidé är att vara den
ledande, långsiktiga leverantören av moderna och hållbara kontorslokaler i förstklassiga lägen i de baltiska
huvudstäderna. Eastnine är noterat på Nasdaq Stockholm, Mid Cap, sektor Real Estate.
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