
COOP LOGISTIK AB

Coop Logistik AB stödjer Coop-koncernen 

i lokal- och fastighetsfrågor till dagligverk-

samheten inom Coop samt den övriga ko-

operativa handeln i Sverige. I fastigheten 

Nygård 2:14 i Upplands-Bro hyr Coop to-

talt 128 632 m2, omfattande huvudsakligen 

lagerlokaler samt kontor. Fastigheten har 

sedan den byggdes på 1970-talet utgjort 

Coops svenska huvudlager för kolonialva-

ror och fungerar som ett nav i företagets 

logistiknät. Hyresavtalet för innevarande 

hyresperiod löper ut 2022-12-31.

UNILEVER EUROPE B.V.  

Unilever är ett handels- och livsmedels-

företag som tillverkar och säljer produkter 

under 400 olika varumärken runt om i 

världen. Ett urval av de främsta varumärk-

ena inkluderar Lipton, GB Glace, Via, Axe, 

kontors- och lagerfastighet i Flen om 
2. I fastigheten ryms frys- 

och varmlager samt kontor. Hyresavtalet i 
2 

omförhandlades under 2016 och förläng-

des till 2027-12-31.

ALFA LAVAL TUMBA AB

Alfa Laval är en ledande global leverantör 

av produkter och lösningar inom värme-

ledning och vätskehantering via nyckel-

produkter inom värmeväxling, separatorer 

och pumpar/ventiler. Bolaget är noterat 

på Nasdaq Stockholm med ett börsvärde 

om ca 55 miljarder kronor. Alfa Laval hyr 
2 i fastigheten Kälby 1:55 i  

Eskilstuna och hyresavtalet för innevaran-

de hyresperiod löper till 2022-12-31.

FUCHS LUBRICANTS SWEDEN AB

FUCHS Lubricant Sweden AB, är en del 

av den globala koncernen FUCHS som är 

världens största oberoende leverantör av 

smörjmedel. Bolaget utvecklar, tillverkar 

och säljer smörjmedel och relaterade spe-

-

ningsområden och branscher, däribland 

företag inom fordonsindustrin, OEM, 

brytning och prospektering, metallbe-

arbetning, jord- och skogsbruk, luftfart, 

kraftproduktion, maskinindustri, bygg och 

transport samt stål-, metall- och cemen-

tindustrin, livsmedelsindustrin, glastill-

verkning och gjut- och smidesindustrin. 

Hyresavtalet i fastigheten  

Kalvö 1:24 löper till och med 2020-09-30.

BACTIGUARD AB

Bactiguard AB är ett svenskt medicintek-

nikföretag listat på Nasdaq Stockholm. 

Fastigheten, som byggdes 2014, inrymmer 

Bactiguards huvudkontor och huvudsakli-

ga forskningsanläggning.  

Hyresavtalet för innevarande hyresperiod 

löper till 2029-06-30.

ENKÖPINGS KOMMUN

Totalt hyr kommunen 5 854 m2 i våra fast-

igheter, Centrum 26:7, Stenvreten 6:1, S:t 

Ilian och Stenvreten 7:74.

Var av största hyreskontraktet är på  

1 764 m2 och löper till 2022. I dessa lokaler 

bedriver Enköpings kommun dagverk-

samhet, jobbcentrum och kontors-

administration.

POSTNORD SVERIGE AB

PostNord erbjuder kommunikations-och 

logistiklösningar till, från och inom Norden.

Fastigheterna som PostNord hyr ligger i 

Enköping, Flen, Stockholm och Södertälje 
2.

Största förhyrningen ligger i Bromma  
2.

SÄTRA MOTORCENTER AB 

Sätra Motorcenter AB är Nordens största 

Peugeotanläggning.  
2  

försäljnings-, kontors- och verkstadsyta 

och innevarande hyresperiod löper till 

2022-12-31.

VÅRA 
 10 STÖRSTA  

HYRES- 
GÄSTER

EXPLORIA AB 

Exploria är Nordens ledande leverantör  

av event och nöjescenter för barn.  

Den fastighet som Exploria hyr inrymmer 

ett av Europas största nöjes- och upplev-

elsecenter. Hyresavtalet för innevarande 

hyresperiod löper till och med 2027-12-31.  

ÅTTA.45 TRYCKERI AB

Åtta.45 tryckeri AB är ett tryckeri som 

vuxit till att bli ett av landets största. 

Åtta.45 hyr kontors- och produktionsloka-

ler i fastigheten Veddesta 2:53 i Järfälla om 

totalt 8 963 m2. Fastigheten huserar en del av 

maskinparken för tryckeriet samt kontorsyta 

för administrativt arbete. Hyresavtalet för inne-

varande hyresperiod löper ut 2030-09-30.

STÖRSTA  
HYRESGÄSTERNA, 

INTÄKTER

COOP Logistics AB, 9 %

Exploria AB, 3 %

Åtta.45 Tryckeri AB, 2 %

Unilever Europe BV, 2 %

Alfa Laval Tumba AB, 1 %

Fuchs Lubricants Sweden AB, 1 %

Bactiguard AB, 1 %

Enköpings kommun, 1 %

PostNord Sverige AB, 1 %

Sätra Motorcenter AB, 1 %

Övrigt, 78 %
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