
Fabege AB (publ) är ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med inriktning mot kommersiella lokaler och äger fastigheter 
till ett bokfört värde av 28,3 Mdkr. Fastighetsbeståndet, som är koncentrerat till Stockholmsregionen, har ett hyresvärde på 
helårsbasis uppgående till 2,3 Mdkr och en uthyrningsbar yta på 1,3 miljoner kvm. Fabege aktien är noterad på Nasdaq 
OMX Stockholm, Large Cap-segmentet.
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Fabege hyr ut till Regus i Solna Business Park  
 
Regus har tecknat avtal om att hyra totalt 2 552 kvm, avseende kontorshotellet, i fastigheten Smeden 1, 

Englundavägen 6-14 i Solna Business Park. Avtalet har en löptid på tio år. Regus tar i och med detta 

över befintlig verksamhet och personalen kommer erbjudas anställning. 

 

– Vi är mycket glada att vi lyckats attrahera ytterligare ett framgångsrikt företag, till vårt 

fastighetsbestånd i Solna Business Park, säger Christian Hermelin, VD för Fabege.  Vi hälsar Regus 

varmt välkomna! 
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För ytterligare information, vänligen kontakta:  

Christian Hermelin, VD, Fabege, tel 08-555 148 25, 0733-87 18 25  

Åsa Bergström, vice vd och ekonomi- och finanschef, tel 08-555 148 29, 0706-66 13 80  

Annette Kaunitz, kommunikationschef, tel 08-555 148 20, 0708-390 337 

 

 
Om Regus  

Regus plc (LSE:RGU) är världens ledande leverantör av innovativa arbetsplatslösningar, med produkter och tjänster 

från fullt utrustade kontor till professionella mötesrum, affärslounger och världens största nätverk av 

videokommunikationsstudior. Regus erbjuder ett nytt sätt att arbeta, oavsett om det är hemifrån, på resan eller från 

kontoret. Kunder som Google, GlaxoSmithKline och Nokia såväl som tusentals växande små och medelstora företag 

tjänar på att outsourca sina kontors- och arbetsplatslösningar till Regus, vilket låter dem fokusera på 

kärnverksamheten. Mer än 500 000 kunder om dagen utnyttjar Regus anläggningar på fler än 1000 platser i 450 städer 

och 80 länder, så att enskilda och företag kan arbeta varsomhelst, närsomhelst och hursomhelst. Mer information finns 

på: www.regus.se   

 

 

 

 

 

 

 

 

Denna information är sådan som Fabege AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om 

värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades 

för offentliggörande kl 08.30 den 8 juni 2010. 

http://www.regus.se/

