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Trianon förvärvar bostadsfastighet på Nydala i Malmö
Trianon har tecknat avtal om förvärv av en bostadsfastighet på Nydala i Malmö
omfattande cirka 2 700 kvm fördelat på 44 lägenheter. Det underliggande
fastighetsvärdet är 33 Mkr.

Avtal har tecknats om förvärv av fastigheten Lektorn 5 på Nydala i Malmö omfattande
cirka 2 700 kvm fördelat på 44 lägenheter. Säljare är CA i Skåne AB och
överenskommet fastighetsvärde uppgår till 33 Mkr, vilket motsvarar ett värde på cirka
12 200 kr per kvadratmeter.
Den förvärvade fastigheten är belägen i anslutning till Trianons övriga fastigheter på
Hermodsdal och Nydala. Förvärvet sker i bolagsform. Tillträde av fastigheten planeras
till den 31 januari 2020. Förvärvet kommer att finansieras genom befintlig kassa samt
genom upptagande av nya lån, i enlighet med bolagets policy.
”Förvärvet ligger i linje med vår strategi att förvärva bostadsfastigheter. Fastigheten
kompletterar vårt bestånd på Hermodsdal och Nydala och passar väl in i vår
förvaltningsmodell.” säger Olof Andersson VD på Trianon.
FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KO NTAKTA:
Olof Andersson, VD
Telefon: 040 611 34 97
E-post: olof.andersson@trianon.se
Mari-Louise Hedbys, CFO och IR-ansvarig
Telefon: 040 611 34 85
E-post: mari-louise.hedbys@trianon.se

Denna information är sådan information som Fastighets AB Trianon (publ) är skyldigt att offentliggöra
enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående
kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 13 januari 2020, kl 14.45.
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OM TRIANON
Trianon är ett entreprenörsdrivet fastighetsbolag i Malmö. Bolaget grundades 1973 och har framförallt sedan 2006 haft en stark
tillväxt i fastighetsvärde, genom egen förvaltning, utveckling och förvärv. Trianon arbetar sedan ett flertal år systematiskt med att
förena miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet. Trianons fastighetsbestånd omfattar 68 fastigheter om 334 000 kvm i
uthyrningsbar yta, fördelat på cirka 73 procent bostads- och samhällsfastigheter och 27 procent kontors- och handelsfastigheter.
Fastighetsbeståndet har ett marknadsvärde per 30 september 2019 på cirka 7,4 Mdkr. Huvudkontoret finns i Malmö.
Trianons aktie är noterad på Nasdaq First North Premier Growth Market med kortnamnet TRIAN B. Certified adviser är Avanza,
08-4094 21 20, e-mail: ca@avanza.se.
För mer information se: www.trianon.se
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