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Pressmeddelande 

 
 

Unibail-Rodamco-Westfield säljer Solna Centrum till Alecta Fastigheter 
för 2,8 miljarder SEK 
 

Unibail-Rodamco-Westfield (URW) meddelar idag att man tecknat avtal med Alecta Fastigheter om försäljning 
av Solna Centrum med ett underliggande fastighetsvärde på 2,8 miljarder kronor vilket är en premie mot 
senaste värdering. 

Tillträde sker i början av februari 2022. 

Solna centrum har en total uthyrningsbar yta på 79.400 kvadratmeter fördelat på kontor, handel och bostäder. 

”Försäljningen av Solna Centrum är ytterligare ett steg i Unibail-Rodamco-Westfields strategi att koncentrera 
portföljen till de större och mer strategiskt viktiga fastigheterna” säger Karl-Magnus Sahlén, 
Transaktionsansvarig på URW Norden. 

Rådgivare till URW har varit Nordanö, Linklaters och Svalner. 
 
För ytterligare information vänligen kontakta:  
Samuel Renoux  
CFO - URW Northern Europe 
samuel.renoux@urw.com 
+46 (0)73- 662 35 16 
 
 
 
 
Om Unibail-Rodamco-Westfield 
Unibail-Rodamco-Westfield är världens främsta utvecklare och förvaltare av flagshipdestinationer, med en portfolio värderad till 55.0 
miljarder euro 30 juni 2021, fördelad med 86% inom handel, 7% inom kontorslokaler, 5% inom utställnings- och konferenscentrum 
och 2% inom service. Bolaget äger och driver för nuvarande 86 köpcentrum, varav 53 är flagshipdestinationer i Europas och USA:s 
mest dynamiska städer. Genom att närvara på två kontinenter och i tolv länder, erbjuder Unibail-Rodamco-Westfield en unik plattform 
för handelsföretag och andra varumärken att verka genom att konstant skapa nya och exceptionella upplevelser för besökare.  
 
Med hjälp av sina 2 900 professionella medarbetare, unika meritlista och expertis har Unibail-Rodamco-Westfield en ideal position att 
generera överlägset värde och utveckla projekt i världsklass. Unibail-Rodamco-Westfield utmärker sig för sin hållbarhetsagenda 
”Better Places 2030”, som sätter ambitionen att skapa bättre platser som respekterar de högsta miljömålen och bidrar till bättre städer. 
 
Unibail-Rodamco-Westfield är listad på Euronext Amsterdam och Euronext Paris, med en sekundär listning i Australien genom Chess 
Depositary Interests. Bolaget innehar en BBB+ rating från Standard& Poor’s, samt en Baa2 rating från Moody’s.  
 
För mer information, vänligen besök www.urw.com, eller besök vårt mediagalleri via https://mediacentre.urw.com. Håll dig 
uppdaterad om gruppen på Twitter @urw_group, Linkedin @Unibail-Rodamco-Westfield and Instagram @urw_group. 
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