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Pressmeddelande, 3 januari, 2023 

Bonava säljer totalt 154 hyreslägenheter i Tyskland 

Bonava säljer 94 hyreslägenheter i Leipzig och 60 hyreslägenheter i Düsseldorf, Tyskland, till 
investeraren INDUSTRIA. Affären slutfördes i slutet av december 2022 och uppgår till 50 MEUR. De 
första bostäderna planeras att färdigställs och överlämnas till kund under det andra halvåret 2025.  

– Att vi genomför den här affären i rådande marknadsläge visar att våra goda och långsiktiga relationer med 
investerare lönar sig. För Bonava är det den nionde affären och det 15:e och 16:e gemensamma projekten 
tillsammans med investeraren INDUSTRIA, säger Sabine Helterhoff, affärsenhetschef, Bonava Tyskland.  

De tre hyreshus som säljs i Leipzig-Portitz är en del av det nya bostadskvarteret Parkstadt-Portitz och 
planeras enligt KfW55-standard med regenerativ värmeförsörjning och återcirkulation av regnvatten. 
Bonava säljer även sex kommersiella enheter för vilka totalt 971 kvadratmeter uthyrningsbar yta. 

Av de 60 bostäder som Bonava säljer i Düsseldorf kommer investeraren att erbjuda 52 av dessa som 
offentligt subventionerade lägenheter. 

Grannskapet kommer att ha en utpräglad hållbarhetsprofil, bland annat med grönska och solpaneler på 
taken. Dessutom planerar Bonava att upprätta ett samåkningserbjudande och bygga ett stort antal 
cykelparkeringsplatser och en cykelreparationsstation.  

 

För mer information, vänligen kontakta: 

Fredrik Hammarbäck, Group Head of Press and Public Affairs 
fredrik.hammarback@bonava.com  
Tel: +46 739 056 063 
 
Anna Falck Fyhrlund, Head of Investor Relations 
anna.falck@bonava.com 
Tel: +46 707 604 914 

Bonava är en ledande bostadsutvecklare i Europa med syftet att skapa lyckliga grannskap för fler. Bolaget är 
den första bostadsutvecklaren i Europa att få sina klimatmål godkända av Science Based Targets initiative. 
Med sina 2 100 medarbetare utvecklar Bonava bostäder i Tyskland, Sverige, Finland, Norge, S:t Petersburg, 
Estland, Lettland och Litauen, med en nettoomsättning om cirka 15,5 miljarder kronor år 2021. Bonavas 
aktier och gröna obligation är noterade på Nasdaq Stockholm. 

För mer information om oss, besök: www.bonava.com  
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