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Colliers och K/S Västervik i samarbete
kring uthyrning av 2 000 kvm i Västervik
Colliers och K/S Västervik har inlett ett samarbete avseende uthyrningen av 2
000 kvm handelsfastighet i Västervik. K/S Västervik är ett danskägt bolag
med fastigheter i Västervik, Falkenberg och Falköping. Bolagets verksamhet
består av att förvärva, förvalta och utveckla handels- och volymfastigheter.
Mikael Wallner, Head of Leasing and Industrial & Logistics: ”Det är otroligt
spännande och stimulerande att få vara med att etablera en ny aktör i en av
Västerviks bästa handelsfastigheter. Den omfattar cirka 2 000 kvm med närhet
och skyltläge mot stora infartsvägen och Allén. Det går nog inte att finna en

fräschare, effektivare och bättre belägen fastighet i Västervik för tex handel eller
försäljning."
Sören K. Andersen VD för K/S Västervik, Falkenberg och Falköping:"Vi har
ingen egen organisation i Sverige och behövde hjälp av en aktör som med
kompetens och effektivitet kunde driva rådgivning och uthyrning av vår fastighet i
Västervik. Vårt val av Colliers känns såväl bra som logiskt då de har en stor
erfarenhet av liknande fastigheter samt ett brett nätverk."

Om Colliers International Sverige
Colliers International är ett ledande företag inom global fastighetsrådgivning
präglat av entreprenörsanda. Vårt svenska team består av ca 40 experter som
arbetar med att öka lönsamheten för investerare, fastighetsägare, byggherrar
och hyresgäster. Genom vår goda expertis och höga servicenivå skapar vi
effektiva lösningar som hjälper våra kunder att uppnå framgång snabbare.
Colliers experter erbjuder kvalificerad kunskap inom Capital Markets, Leasing,
Corporate Solutions samt Valuation.Med kontor i Stockholm och Göteborg
samt ett starkt skandinaviskt samarbete ser vi till att våra kunder får
professionell rådgivning inom alla delar av fastighetsmarknaden. Colliers
International i Sverige ägs utav Colliers International Group Inc.
För de senaste nyheterna från Colliers International Sverige, besök colliers.se
eller följ oss på LinkedIn och Instagram.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Om Colliers International Group
Colliers International (NASDAQ, TSX: CIGI) is a leading real estate
professional services and investment management company. With operations
in 68 countries, our more than 15,000 enterprising professionals work
collaboratively to provide expert advice to maximize the value of property for
real estate occupiers, owners and investors. For more than 25 years, our
experienced leadership, owning approximately 40% of our equity, has
delivered compound annual investment returns of almost 20% for
shareholders. In 2019, corporate revenues were more than $3.0 billion ($3.5
billion including affiliates), with $33 billion of assets under management in

our investment management segment. Learn more about how we accelerate
success at corporate.colliers.com, Twitter @Colliers or LinkedIn.
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