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NCC tecknar hyresavtal med Puma i Järva Krog 

NCC har tecknat hyresavtal med Puma som flyttar in i nya kontorslokaler 
samt etablerar ett showroom i Järva Krog, Stockholm. I kvartersstaden får 
företaget ett flexibelt, hållbart och attraktivt kontor med hög tillgänglighet 
och tillgång till ett brett serviceutbud. 
 

Det tyska sportföretaget Puma tecknar hyreskontrakt med NCC avseende kontor och 
showroom om cirka 1 800 kvadratmeter i den nybyggda fastigheten K11 i Järva Krog. 
Puma flyttar i oktober 2021 in på våningsplan åtta och nio i fastigheten och kommer även 
att hyra förrådsutrymmen om cirka 50 kvadratmeter. 

– Vårt nya kontor och showroom i K11 erbjuder en flexibel och mycket inspirerande 
arbetsmiljö för våra anställda, vilket var avgörande för oss i val av lokal. Fastighetens 
nyligen undertecknade hållbara hyresavtal, som täcker miljö, social och ekonomisk 
hållbarhet, gjorde det till det självklara valet för oss, säger Rutger Hagstad, marknadschef 
Puma Nordic. 

Järva Krog kvartersstad är en del av utvecklingen i Ulriksdal, strax utanför Stockholms 
tullar, knutet till staden med cykel, kollektivtrafik eller bil och med närhet till både 
Arlanda och Bromma flygplats. 

– Det är mycket glädjande att Puma väljer Järva krog kvartersstad för sitt nya kontor och 
showroom. Vi välkomnar dem till en dynamisk och inspirerande stadsdel med hög 
tillgänglighet och attraktivt läge, säger Andreas Lindelöf, regionchef Stockholm NCC 
Property Development. 

NCC har som mål att minimera projektens miljöpåverkan och kontorsfastigheterna 
certifieras enligt det internationella miljöcertifieringssystemet BREEAM till nivån 
Excellent. Dessutom har hållbart hyresavtal tecknats vilket inbegriper grön, social och 
ekonomisk hållbarhet. 

Läs mer om Järva Krog kvartersstaden på jarvakrog.se 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Andreas Lindelöf, regionchef Stockholm NCC Property Development, 070-830 59 97 

Tove Stål, presschef NCC Sverige, 076-521 61 02 
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Om NCC. NCC är ett av de ledande byggföretagen i Norden. Som expert på att driva komplexa 
byggprocesser bidrar NCC till byggande som har en positiv inverkan på kunderna och på samhällets 
utveckling i stort. Verksamheten omfattar kommersiell fastighetsutveckling, bygg- och infrastrukturprojekt samt 
produktion av asfalt och stenmaterial. 2020 omsatte NCC ca 54 miljarder SEK och hade 14 500 anställda. 
NCC:s aktier är noterade på Nasdaq Stockholm. 
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