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Castellum köper en kontorsfastighet av Skandia Fastigheter och tar därmed steget in i Finland.
Publicerad den 29 Juni 2018
TRANSAKTIONER Genom en helsvensk affär etablerar Castellum sig på den finska marknaden.
Castellum förvärvar kontorsfastigheten Salmisaarenaukio 1, i kontorsområdet Ruoholahti i Helsingfors, för 81 miljoner euro av
Skandia Fastigheter. Fastigheten omfattar cirka 14 433 kvadratmeter och investeringen är en del i Castellums strategi att bygga
en stark nordisk fastighetsportfölj.
– Det är glädjande att konstatera att Castellum genom förvärvet i Finland tar nästa steg i vår strategi att växa och etablera oss
på fler nordiska tillväxtorter. På sikt är ambitionen att bli en av de större fastighetsägarna i Helsingfors, säger Castellums
koncernchef, Henrik Saxborn.
Salmisaarenaukio 1 är en modern och flexibel fastighet belägen i ett av Helsingfors mest attraktiva och lättillgängliga
kontorskluster, Ruoholahti. Flera stora företag har huvudkontor i området och Castellum ser goda möjligheter att växa inom både
kontors- och logistiksegmentet på en i övrigt stark och stabil marknad. Castellum tillträder den fullt uthyrda fastigheten
omgående. Investeringen bedöms generera intäkter på årsbasis om cirka fem miljoner euro, vilket motsvarar cirka 52 miljoner
kronor.
Initialt kommer ansvaret för fastigheten i Helsingfors att ligga i Sverige under Castellum AB, men på sikt önskar Castellum bygga
upp en egen organisation på plats i Finland.
Castellum kommer att finansiera förvärvet genom befintliga, outnyttjade krediter.
Anders Kupsu, vd för Skandia Fastigheter, säger:
– Med högtryck i våra stadsutvecklingsprojekt i Sverige kommer vårt fokus framöver att riktas på vårt befintliga bestånd i och
runt framför allt Malmö, Göteborg och Stockholm.
– Det känns bra att vi nu lämnar över denna fina fastighet till en seriös och långsiktig ägare, som har goda förutsättningar att
tillföra ytterligare värden i förvaltningen, säger Olof Boltzius, ansvarig Finland på Skandia Fastigheter.
JLL var rådgivare till Castellum och Nordanö var rådgivare åt Skandia Fastigheter.
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