
 
 

 

Vasakronan är Sveriges största fastighetsbolag med ett fastighetsbestånd värderat till cirka 144 miljarder kronor. Inriktningen är 
centralt belägna kontors- och butiksfastigheter i tillväxtregionerna Stockholm, Uppsala, Göteborg och Malmö. Inom cityhandel är 
Vasakronan störst i samtliga regioner. Fastighetsbeståndet omfattar 173 fastigheter med en total area på cirka 2,3 miljoner 
kvadratmeter. Företaget ägs till lika delar av Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden. Läs mer på www.vasakronan.se 

 

 
PRESSMEDDELANDE 
Stockholm den 15 oktober 2019 

 

Vasakronan hyr ut 3 600 kvadratmeter i Stockholm 

Det är Wise Group som har tecknat hyresavtal i fastigheten Svea Livgarde på Östermalm. 
Avtalet innebär att Wise Group flyttar sitt huvudkontor från Vasakronans fastighet  
Hötorgshus 2 och skapar en ny och bättre anpassad bas för sitt huvudkontor, de dryga 300 
Stockholmsbaserade medarbetarna, det lokala konsultnätverket och en knytpunkt för samtliga 
medarbetare i Norden. 

Mitt emellan Stockholm city och grönytorna på Kungliga Djurgården ligger kvarteret Garnisonen. 
Kvarteret består av byggnaderna Göta Livgarde, Karlahuset, Port 108 och Svea Livgarde. Nu är det 
klart att Wise Group hyr 3 600 kvadratmeter fördelat på fyra plan i Svea Livgarde med adress 
Linnégatan 87.  

- Vi ser ett stort intresse för Östermalm och andra innerstadsområden. Det är en naturlig konsekvens 
av hyresutvecklingen i Stockholms absoluta city. Under året har vi tecknat en rad avtal med nya 
hyresgäster i området. Bland annat till Happy Socks som hyr 2 300 kvadratmeter i Garnisonen och till 
Handelsbanken som hyr 12 600 kvadratmeter i fastigheten Tre Vapen, säger Ronald Bäckrud, 
regionchef Stockholm. 

Med flytten får Wise Group AB tillgång till ett hus med egen entré och större samverkans- och 
eventytor samt möjlighet att utöka i takt med tillväxt. Wise Group tillträder hösten 2020. 

 

Wise Group är en familj av specialistbolag inom rekrytering, konsulttjänster och digitala produkter som hjälper företag att nå sin 
fulla potential genom att sätta människan i centrum. Vi är en nordisk aktör med global räckvidd, med kunder i över 60 länder, 
och kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Helsingfors. Wise Group är noterad på Nasdaq Stockholms Small Cap-lista.  

För mer information, vänligen kontakta: 

Ronald Bäckrud 

Regionchef Stockholm  

Tel: 070-968 16 90 

E-post: ronald.backrud@vasakronan.se     

Rebecca Liljebladh Thorell 

Projektledare Kommunikation 

Tel: 072-222 15 09 

E-post: rebecca.liljebladh-thorell@vasakronan.se  
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