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Eastnine adderar logistikfastigheter  

till investeringsstrategin 
 

Eastnines styrelse har beslutat att bredda nuvarande strategi från kontor till att även 

omfatta förstklassiga logistikfastigheter i Baltikum. Diversifieringen innebär fortsatt hög 
avkastning, men till lägre risknivå. Ett bredare investeringsfokus stärker bolagets 

tillväxtmöjligheter ytterligare. 

 
Eastnine befinner sig i en snabb tillväxtfas. De senaste fyra åren har bolaget etablerat sig som en ledande 

kontorsägare i Baltikum genom att bygga upp ett bestånd av moderna och centralt belägna 
kontorsfastigheter till ett värde av cirka 410 MEUR. I slutet av 2020 fastlades en ny affärsplan som bland 

annat inkluderade målet att fastighetsportföljen ska växa till 700 MEUR vid slutet av 2023. 

 

”Logistik innebär ett bra komplement till vår kontorsportfölj. Logistiksegmentet har en attraktiv 
direktavkastning och starka kassaflöden, vilket kan ge ett positivt bidrag till både resultat och tillväxt”, 

säger Eastnines vd Kestutis Sasnauskas. ”Vi kommer i fortsättningen av fokusera på både de bästa 
kontors- och logistikfastigheterna. Den exakta timingen av förvärv inom respektive segment beror på 

vilka tillfällen som yppar sig och vilken affär som bedöms vara bäst vid varje enskild tidpunkt.” 
 

• Ny affärsidé 
”Eastnine ska vara den ledande, långsiktiga leverantören av moderna och hållbara kontors- och 

logistiklokaler i förstklassiga lägen i Baltikum.”  

 

• Tidigare affärsidé 
”Eastnine ska vara den ledande, långsiktiga leverantören av moderna och hållbara kontorslokaler i 
förstklassiga lägen i de baltiska huvudstäderna.” 

 
Breddningen av strategin mot ytterligare en attraktiv fastighetstyp, logistik, innebär att risknivån sjunker 

genom diversifiering. Förvärv av logistikfastigheter skulle också innebära att hyresgästkoncentrationen 
minskar. Efterfrågan på kontors- och logistiklokaler samt fastigheter i Baltikum följer samma trend som i 
Norden, det vill säga en successiv efterfrågeökning med efterföljande yieldkompression. 
 

Eastnine AB (publ) 

 
För mer information kontakta: 

Kestutis Sasnauskas, vd, 08-505 97 700 

Britt-Marie Nyman, CFO och vice vd, 070-224 29 35 

Besök www.eastnine.com 
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Eastnine AB (publ) är ett svenskt fastighetsbolag med fastighetsvärde om 374 MEUR och ett långsiktigt substansvärde 

om 329 MEUR per 31 mars 2021. 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 kontors- och logistiklokaler i förstklassiga lägen i 

Baltikum. Eastnine är noterat på Nasdaq Stockholm, Mid Cap, sektor Real Estate. 

 

Denna information är sådan information som Eastnine AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknads-

missbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande 

den 16 juni 2021 kl. 7.15 CET.  


