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Nyfosa förvärvar en fastighetsportfölj till ett värde
om 695 MSEK
Nyfosa har tecknat avtal med bland annat Skånska Industrifastigheter om förvärv av en
fastighetsportfölj om nio fastigheter i Malmö till ett underliggande fastighetsvärde om 695
MSEK.
Fastigheterna har en yta om totalt cirka 37 800 kvadratmeter, varav 68 % är lager/logistik och
resterande del kontor, butik och restaurang, med årliga hyresintäkter om 49,4 MSEK. Fastigheterna är
belägna i Malmö. Bland hyresgästerna återfinns bland annat Malmö Lastbilscentral AB, Abkati, och
Stryker AB. Genomsnittlig återstående avtalstid för hela portföljen uppgår till 9,2 år. Uthyrningsgraden
uppgår till 97 procent. På tre av fastigheterna ska byggnation färdigställas till ett värde av cirka 270
MSEK genom säljarens försorg. Affären är avseende dessa fastigheter villkorad av att
entreprenaderna färdigställs och att hyresgästerna flyttar in och erlägger hyra. Tillträde till dessa
fastigheter ska ske senast 31 augusti 2020, 31 december 2020, respektive 31 mars 2021. Ekonomiskt
tillträde för resterande fastigheter, vilka har ett totalt fastighetsvärde om cirka 425 MSEK, är den 31
augusti 2019. Affären avses att finansieras genom eget kapital och banklån.
”Denna portfölj består huvudsakligen av moderna lager/logistik fastigheter i bra och expansiva lägen
med stabila kassaflöden och en lång genomsnittlig avtalslängd. Dessutom kompletterar fastigheterna
vårt befintliga bestånd i Malmö väl.”, säger Stina Lindh Hök, Operativ chef för Nyfosa.

För mer information, vänligen kontakta:
Jens Engwall, VD, jens.engwall@nyfosa.se, mobil 070-690 65 50
Stina Lindh Hök, Operativ chef, stina.lindh.hok@nyfosa.se, mobil 070-577 18 85

Denna information utgjorde innan offentliggörandet insiderinformation och är sådan information som
Nyfosa AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 juli 2019, kl. 16:30
CET.

Om Nyfosa
Nyfosa är ett transaktionsintensivt och opportunistiskt fastighetsbolag. Bolagets affärsidé bygger på ett aktivt deltagande på den
svenska transaktionsmarknaden kombinerat med en investeringsstrategi som följer fastighetsmarknadens förändringar. Målet är
att utveckla och förädla ett växande fastighetsbestånd med uthållig och hög avkastning. För närvarande fokuserar Nyfosa
främst på kommersiella fastigheter i Sverige. Per den 31 mars 2019 ägde Nyfosa fastigheter med ett totalt fastighetsvärde om
cirka 15,7 MDSEK. Bolagets aktie är noterad på Nasdaq Stockholm sedan november 2018. Läs mer på www.nyfosa.se.

Nyfosa AB
Besöksadress Hästholmsvägen 28, 131 30 Nacka Telefon 08 406 64 00
Postadress Box 4044, 131 04 Nacka E-post info@nyfosa.se

