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Vasakronan hyr ut helt hus i Stockholm city
Vasakronan har tecknat hyresavtal med spelutvecklaren Embark Studios om
4 350 kvadratmeter i Bankpalatset. Fastigheten är därmed fullt uthyrd.

Mitt i Stockholm city, vid Kungsträdgården på Kungsträdgårdsgatan 16, ligger Bankpalatset. Huset
uppfördes 1901 åt Hernösands enskilda bank och var det första bankpalatset som restes längs med
Kungsträdgården. Med bygget började förskjutningen av Stockholms finansiella maktcentrum från
Gamla Stan till Norrmalm.
Bankpalatset genomgår just nu en omfattande uppgradering och nu är det klart att Embark Studios hyr
fastigheten i sin helhet. Inflyttningen är planerad till augusti 2020 och då går flytten från en annan
fastighet med bankanor, Södra Bankohuset – även kallad Gamla riksbanken – i Gamla Stan.
- Stockholm har en unik ställning i världen som ett centrum för spelutveckling. Att sitta centralt i en
modern fastighet som ändå har karaktär är ett bra sätt att attrahera arbetskraft. Bankpalatset är ett
exempel på en fastighet som möter den efterfrågan, säger Anna Nyberg, chef fastighetsutveckling
Stockholm Vasakronan.

Andra exempel på spelutvecklare som valt att hyra av Vasakronan i Stockholms centrala delar är
Avalanche Studios på Södermalm, Ubisoft på Östermalm och King som har tecknat avtal om 11 500
kvadratmeter i Sergelhuset.
Klicka här för att läsa mer om Bankpalatset.
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Vasakronan är Sveriges största fastighetsbolag med ett fastighetsbestånd värderat till cirka 147 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

