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Pressmeddelande  

Stockholm, 2017-07-17  

 
Pandox AB (publ) förvärvar Hilton London Heathrow Airport för 
80 MGBP 
Pandox har ingått avtal om förvärv av Hilton London Heathrow Airport. Hotellet är ett 
stort fullservicehotell i premiumsegmentet med 398 rum och har ett starkt läge vid 
London-Heathrow Terminal 4. Hotellet drivs av Hilton under ett omsättningsbaserat 
hyresavtal. Köpeskillingen uppgår till 80 MGBP, motsvarande cirka 865 MSEK, och 
finansieras av existerande kreditfaciliteter. Förvärvet förväntas slutföras i det tredje 
kvartalet 2017 och hotellet kommer då att redovisas under affärssegmentet 
Fastighetsförvaltning. Hotellet förväntas 2017 bidra med motsvarande cirka 50 MSEK i 
hyresintäkter och 48 MSEK i driftnetto, mätt i årstakt. 

”Storbritannien är en prioriterad marknad för Pandox och vi är mycket glada över förvärvet av Hilton 
London Heathrow Airport vid Europas största och världens tredje största flygplats. Hotellet är stort, 
lönsamt och har ett starkt läge vid London-Heathrow Terminal 4 som gästerna når med en 
promenad via en täckt gång. Vid terminalen finns snabb access till London via tunnelbana vilket gör 
hotellet attraktivt för alla typer av gäster. Hotellet drivs av Hilton under ett långt omsättningsbaserat 
hyresavtal i en delmarknad med hög beläggning och goda snittpriser och bidrar till att ytterligare 
diversifiera vår portfölj”, säger Anders Nissen, VD för Pandox. 

Förvärvet av hotellfastigheten sker genom förvärv av aktier i bolag ägt av en institutionell investerare 
med ett underliggande fastighetsvärde om 80 MGBP, motsvarande cirka MSEK 865 till aktuell 
valutakurs, på skuldfri basis. Den förvärvade hotellfastigheten har ett direktavkastningskrav på  
5,5 procent. 

Hotellet drivs av Adda Hotels - ett dotterbolag till Hilton Worldwide Holdings - under ett 
omsättningsbaserat hyresavtal med en återstående löptid på 26 år där hyresgästen har ett 
långtgående ansvar för underhåll, reparation och investeringar i fastigheten. Hotellfastigheten är 
genomgående i gott skick och samtliga rum och konferensytor har renoverats de senaste fem åren. 
Renovering av restaurang, bar, lobby och gym planeras 2018-2019.  

Hilton London Heathrow Airport har 398 rum, stora mötesfaciliteter och ett strategiskt flygplatsläge 
i omedelbar närhet till London-Heathrow Terminal 4 som trafikeras av närmare 50 flygbolag. Inom 
en radie på 20 km från flygplatsen finns också många av Storbritanniens största företag 
representerade. Hilton London Heathrow Airport har via en täckt gångväg (10 minuters promenad) 
direkt access till Terminal 4. Terminal 4 erbjuder goda kommunikationer till London, vilket ger 
hotellet citynära egenskaper. 
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FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA: 

Anders Nissen, CEO, +46 (0) 708 46 02 02 
Liia Nõu, CFO, +46 (0) 702 37 44 04 
Anders Berg, Head of Communications and IR, +46 (0) 760 95 19 40 
 
Denna information är sådan information som Pandox AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för 
offentliggörande den 17 juli 2017, kl. 08:00 CEST. 

Om Pandox 
Pandox är en ledande hotellfastighetsägare i norra Europa med fokus på större hotell på viktiga fritids- och 
affärsdestinationer. Pandox hotellfastighetsportfölj omfattar 121 hotell med mer än cirka 26 000 rum i tio länder. Pandox 
verksamhet är organiserad i Fastighetsförvaltning, som omfattar hotellfastigheter med långa hyresavtal med 
marknadsledande regionala hotelloperatörer och ledande internationella hotelloperatörer, samt Operatörsverksamhet, 
som omfattar hotelloperatörsverksamhet som Pandox bedriver i sina helägda rörelsefastigheter. Pandox grundades 1995 
och bolagets B-aktier noterade på Nasdaq Stockholm. www.pandox.se 
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