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Colliers rådgivare när Schroder Real
Estate Fund avyttrar i Solna
Colliers har varit rådgivare åt Schroder Real Estate Fund vid försäljningen av
fastigheten Skogskarlen 2 i Solna. Försäljningen avser en modern
kontorsfastighet i 6 plan med en uthyrningsbar area om 12 100 kvadratmeter
med 424 tillhörande parkerings- och garageplatser, flertalet med el-laddning.
Byggnaden uppfördes 2004 och är miljöklassad som "BREEAM GOOD".
Gunnar Larsson, Director Capital Markets på Colliers: "Vi på Colliers är mycket
glada över att få jobba med en så professionell säljare och köpare i såväl
uthyrning som transaktion. Vi kan dessutom konstatera att kontorsmarknaden

lever i högsta grad!"
Köpare är Torslanda Property Investment och köpeskillingen uppgår till 452
mkr.

Om Colliers International Sverige
Colliers 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,
Occupier Services, Project Management, Research samt Valuation. Med kontor
i Stockholm och Göteborg samt ett starkt nordiskt samarbete ser vi till att
våra kunder får professionell rådgivning inom alla delar av
fastighetsmarknaden. Colliers i Sverige ägs av Colliers International Group
Inc.
För de senaste nyheterna från Colliers Sverige, besök colliers.se eller följ oss
på LinkedIn och Instagram.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Om Colliers International Group
Colliers (NASDAQ, TSX: CIGI) is a leading diversified professional services and
investment management company. With operations in 65 countries, our more
than 15,000 enterprising professionals work collaboratively to provide expert
advice to real estate occupiers, owners, and investors. For more than 26
years, our experienced leadership with significant insider ownership has
delivered compound annual investment returns of almost 20% for
shareholders. With annualized revenues of $3.6 billion ($4.0 billion including
affiliates) and $46 billion of assets under management, we maximize the
potential of property and accelerate the success of our clients and our
people. Learn more at corporate.colliers.com, Twitter @Colliers or LinkedIn
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