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Trianon ingår samarbete gällande projektutveckling av
silor på Limhamn
Trianon har tecknat avtal med Lernacken Fastigheter AB om att sälja 50 procent i ett
bostadsrättsprojekt på Limhamn. Avtalet gäller utveckling av två projektfastigheter med
ett överenskommet fastighetsvärde om 75 Mkr. Avtalet innebär lika ägande mellan
parterna.
Fastigheterna Bojen 1 och Fendern 1 utgörs av sex silor och omfattar 15 000 kvm BTA
bostadsbyggrätter på Limhamn i Malmö. I projektfastigheterna planeras 130 till 150
bostadsrätter på bästa läge på Limhamn. Avtalet är villkorat av finansiering. Tillträde
beräknas ske i slutet av 2020.
Avtalet kommer att innebära ett likviditetstillskott motsvarande 60 Mkr samt en
resultatpåverkan som kommer att redovisas fjärde kvartalet 2020.
”Fastigheterna ligger på ett av Malmös bästa lägen och vi är glada för vårt samarbete med
Lernacken Fastigheter AB. Deras kompetens och erfarenhet av bostadsrättsprojekt
kompletterar Trianon på ett väldigt bra sätt.”, säger Olof Andersson, VD på Trianon.
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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 80 fastigheter om 382 000 kvm i
uthyrningsbar yta, fördelat på cirka 73 procent bostads- och samhällsfastigheter och 27 procent kontors- och handelsfastigheter.
Fastighetsbeståndet har ett marknadsvärde per 30 juni 2020 på cirka 8,7 Mdkr. Huvudkontoret finns i Malmö.
Trianons aktie är noterad på Nasdaq First North Premier Growth Market med kortnamnet TRIAN B. Certified adviser är Avanza,
08-409 421 20, e-mail: ca@avanza.se. För mer information se: www.trianon.se
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