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Logistea tillträder två fastigheter i Skövde till ett 
fastighetsvärde om 79,4 mkr

Logistea AB (publ) har idag tillträtt två fastigheter i Skövde. Fastigheterna har ett 
underliggande fastighetsvärde om 79,4 mkr och en uthyrningsbar yta på cirka 5 100 
kvadratmeter. Årlig hyresintäkt uppgår till 5,1 mkr med en genomsnittlig återstående 
kontraktslängd på cirka 14 år.

Fastigheterna (Kopparn 2 och del av Kopparn 3) är strategiskt belägna i Stallsiken handelsområde. 
Affären finansieras genom en emission av 500 000 B-aktier i Logistea till en teckningskurs på 
30,00 kr per aktie, samt banklån och kontanta medel.

Fastigheterna har en total uthyrningsbar yta på 5 135 kvadratmeter. Största hyresgäst är Borgunda 
Bygghandel som tecknat ett 15-årigt triple net-avtal på cirka 2 900 kvadratmeter. Resterande ytor 
hyrs av Autospa och Cramo. Årlig hyresintäkt uppgår till 5,1 mkr (exklusive tillägg) med en 
genomsnittlig återstående kontraktslängd på cirka 14 år.

– Vi tillträder idag två högkvalitativa fastigheter i ett mycket attraktivt läge med finansiellt stabila 
hyresgäster, säger Anders Nordvall, vice vd och transaktionschef, Logistea.

Logisteas fastighetsportfölj har på två år vuxit från 189 Mkr i fastighetsvärde till närmare 4,1 mdkr. 
Bolagets tillväxtstrategi är att bygga en fastighetsportfölj med starka kassaflöden i kombination 
med lång genomsnittlig kvarvarande kontraktstid i välbelägna och växande logistiknav i Sverige. 
Bolaget äger efter ovanstående förvärv 64 fastigheter i Sverige med en uthyrningsbar yta om cirka 
505 000 kvadratmeter, samt en byggrättsportfölj om cirka 365 000 kvadratmeter.

För ytterligare information, kontakta

Anders Nordvall, vVD & Transaktionschef
anders.nordvall@logistea.se

Maria Kruse, Chef hållbarhet & IR
maria.kruse@logistea.se

Om Logistea AB (publ)

Logistea är ett svenskt fastighetsbolag med fokus på lager, logistik och lätt industri. Bolagets aktier 
är noterade på Nasdaq Stockholm under kortnamnen LOGI A och LOGI B. För mer information: 
www.logistea.se

https://editor.mfn.se/app/maria.kruse@logistea.se
http://www.logistea.se
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