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Fabege hyr ut till Addtech Nordic AB i Solna Business Park  
 
Addtech Nordic AB har tecknat avtal om att hyra totalt 3 638 kvm, avseende kontor och 

lager/produktion, i fastigheten Yrket 3, Smidesvägen 2-8, i Solna Business Park. Avtalet har en löptid 

på sju år.  

 

Fabege har även tecknat avtal med ABC-Gruppen AB om cirka 1 683 kvm i fastigheten Smeden 1, 

Englundavägen 8, i Solna Business Park. Värdet på avtalet uppgår till cirka 2,2 Mkr per år exklusive 

tillägg med en löptid på sex år. ABC flyttar in under oktober 2010. 

Därutöver har avtalet med Arbetsförmedlingen tecknats om och den totala lokalytan har utökats till 

cirka 3 040 kvm i fastigheten Svetsaren 2, Englundavägen 13, i Solna Business Park . Värdet på avtalet 

uppgår till cirka 5,2 Mkr per år exklusive tillägg med en löptid på sex år.  

Även OLW har utökat sina befintliga lokaler och tecknat nytt avtal på totalt 2 652 kvm i fastigheten 

Smeden 1, Svetsarvägen 15, i Solna Business Park . Värdet på avtalet uppgår till cirka 5,1 Mkr per år 

exklusive tillägg med en löptid på sex år.  

– Vi är mycket nöjda över att vi lyckats attrahera ytterligare namnkunniga och framgångsrika företag, 

till Solna Business Park, säger Christian Hermelin, VD för Fabege.  Vi hälsar våra nya kunder varmt 

välkomna! Vi är också mycket nöjda att våra befintliga kunder väljer att stanna kvar hos oss och 

förlänger sina avtal.  
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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 

 

 

 

 

 

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 13.00 den 10 juni 2010. 


