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Nordic PM hyr ut 2 000 kvm åt Hemfosa i Haninge
Nordic PM har kommit överens med SBP i Sverige AB om förhyrning av lagerlokaler om 2 000 kvm i Jordbro.
Uthyrningen, som Nordic PM genomfört för fastighetsägaren Hemfosa Fastigheters räkning, omfattar lagerlokaler om 2 000 kvm i
fastigheten Jordbromalm 6:11 i Jordbro i Haninge. Lokalerna kommer att användas av den nye hyresgästen, SBP i Sverige AB, för

lättare produktion och lager. Hyresavtalet löper på 3 år med tillträde 2012-09-01 och ger hyresgästen option på framtida förhyrning
av ytterligare lager, samt kontorslokaler, i fastigheten.
- Vi är väldigt glada över att ha genomfört denna uthyrning och välkomnar den nystart för fastigheten som detta innebär. Den form
av lättare produktion och lagerhållning som kommer att bedrivas av den nye hyresgästen passar mycket bra in i såväl områdets
som fastighetens profil och det krävs därför endast ett minimum av hyresgästanpassningar. Uthyrningen av lokalerna har
möjliggjorts tack vare upparbetade kontakter inom vår uthyrningsorganisation, säger Jeanette Öhrn, vVD och ansvarig för uthyrning
och förvaltning hos Nordic PM.

- Vi har under en tid letat efter lämpliga lokaler i trakterna kring Haninge och Jordbro, för etablering av en ny verksamhetsgren inom
tillverkning och lagerhållning av logistikprodukter. Det är därför glädjande att vi lyckats hitta dessa lokaler som passar utmärkt för
ändamålet, och vi håller det inte för osannolikt att vi i framtiden även kan tänka oss välja att flytta vårt huvudkontor hit, säger Pelle
Westberg, VD för SBP i Sverige AB.

Nordic PM AB
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jeanette Öhrn, vVD Nordic PM AB, jeanette.ohrn@nordicpm.se, 08-688 80 03, www.nordicpm.se
Pelle Westberg, VD, SBP i Sverige AB, 076-550 67 62

Vi på Nordic PM är fastighetskonsulter som förvaltar och förädlar fastigheter som om de vore våra egna. Verksamheten är förlagd till
Stockholmsområdet, Södertälje, Uppsala och Västerås och är i huvudsak uppdelad i de fyra affärsområdena fastighetsförvaltning,
fastighetsutveckling, lokaluthyrning och fastighetstransaktioner. Vårt huvudkontor finns i Globen City, där vi även ansvarar för
fastighetsförvaltningen av de kommersiella lokalerna
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