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Sammanfattning
FULLT UTHYRDA HOTELLFASTIGHETER 
Fastigheterna är belägna invid Danderydsvägen, Sollentuna kommun, på 
Domherrevägen 19 & 21, med en total uthyrningsbar area om cirka 2 574 kvm. Hotellet 
kommer att ha sammanlagt 70 rum om 26 kvm vardera, samtliga med egen balkong. 
Konceptet kommer att vara extended stay. 

NYBYGGDA HOTELLFASTIGHETER – HÖG STANDARD 
Hotellet som ritats av den prisbelönte arkitekten Andreas Martin-Löf kommer att 
innehålla lounge och gym. Hotellets gästrum är fullt inredda och utrustade med möbler, 
badrum och kök. Färdigställande och inflytt beräknas till den 15 mars 2019.

20 ÅRIGT HYRESAVTAL – TRIPLE-NET 
Hyresavtalet har tecknats på 20 år med hotelloperatören Hoom Home & Hotel som 
driver ett liknande hotell om 153 rum i Veddesta. Operatörsbolaget ägs av ADR Group 
som äger två andra hotell och har utnämnts till Årets Företagare i Järfälla. Hyresavtalet 
har triple-net struktur, en tydlig gränsdragningslista och en fast bashyra om  
6 miljoner kronor per år som indexeras till 100%.  

UTMÄRKTA KOMMUNIKATIONER 
Med busshållplats intill hotellet nås Mörby Centrum med buss 607 och Sollentuna centrum 
med buss 627. Med tunnelbanan eller pendeltåget från Mörby Centrum tar man sig till 
Stockholms centralstation på under 15 minuter. Arlanda nås med pendeltåg från Sollentuna 
station på ca 20 minuter.

HÖG EFTERFRÅGAN PÅ EXTENDED STAY 
Internationella teknik- och konsultbolag, i synnerhet baserade i Kista, har visat starkt 
intresse för hotellet och har uttryckt en vilja att långtidsförhyra en stor andel av 
gästrummen. 
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Antal rum

70

Avtalslängd

20 år
Hyresintäkt

6 mkr

Fastighetsbeskrivning
FAKTA OM FASTIGHETERNA

Adress Domherrevägen 19, 21

Fastighetsbeteckning Sjöborren 5 & 6

Upplåtelseform Äganderätt

Total thyrningsbar area 2 574 kvm

Total tomtarea 3 483 kvm

Typkod 411
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Läge & Kommunikationer
Sjöborren 5 och 6 ("Fastigheterna") är belägna på Dom-
herrevägen 19-21 i området Sjöberg intill Danderydsvä-
gen i Sollentuna. Närområdet består till största del av 
villor samt viss kontors- och lagerverksamhet. Hotellet 
kommer att synas väl från vägen och vara lättillgängligt 
med bil och buss. 

Närområdet är omgivet av grönområden som er-
bjuder flertalet utomhusaktiviteter. Intill Fastighe-
terna ligger Rinkebyskogen med flera motionsspår.  
I närheten ligger även Edsviken där det finns goda möj-

ligheter till att bada på sommaren och åka skridskor på 
vintern. 

Med busshållplats intill Fastigheterna nås Mörby 
centrum med buss 607 och Sollentuna centrum med 
buss 627. Med pendeltåget eller tunnelbanan från Mör-
by Centrum tar man sig till Stockholms centralstation 
på ca 15 minuter. Arlanda nås med pendeltåg från Sol-
lentuna på ca 20 minuter.
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Handel & Service
21 3 4 5SJÖBERG CENTRUM MÖRBY CENTRUM TÄBY CENTRUM SOLLENTUNA 

CENTRUM
KISTA 
CENTRUM

Inom några minuters 
gångavstånd ligger den 
primära destinationen för 
dagligvaruhandel för bo-
ende i området. Här finns 
Hemköp och ett antal 
mindre butiker. Området 
har under den senaste 
tiden utvecklats med fler 
bostäder. 

Köpcentrumet ägs av 
Skandia fastigheter och 
nås via buss inom 10 minu-
ter. Här finns 65 kommer-
siella lokaler på en yta om 
18 000 kvm med bl a ICA, 
Hemköp, Åhléns och H&M. 
I området finns även flera 
större kontor. 

Köpcentrumet som ägs av 
Unibail-Rodamco är en av 
Sveriges största köpcen-
trumanläggningar med 260 
butiker och restauranger 
på en yta om 78 000 kvm. 
Bland butikerna finns App-
le, Tesla, Sephora, H&M 
och R.O.O.M/Habitat. Det 
finns även en biograf i köp-
centrumet. Täby centrum 
nås direkt från Fastigheter-
na med buss som tar ca 15 
minuter. 

Köpcentrum vid pendel-
tågsstationen som ägs 
av Olav Thon Gruppen 
nås via buss inom 20 
minuter. Köpcentrumet 
blev klart 2010 och har 
115 butiker med bl a 
ICA, Systembolaget, 
Clas Ohlson, Hemtex 
och Stadium. 

I Kista ligger ett av 
Stockholms största ar-
betsområden som är ett 
ledande IT-kluster med 
ett stort antal världsle-
dande företag inom bl a 
informationsteknik och 
högteknologi. Här finns 
även Kista Galleria med 
180 butiker och restau-
ranger samt en biograf, 
gokart och bowling. I 
Kista finns även anslut-
ning till tunnelbanans 
blåa linje och pendeltåg. 
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Utveckling i närområdet
Fastigheterna är belägen i Sollentuna kommun som har en vision om att 
öka befolkningen med omkring 15 000 invånare under de kommande tio 
åren och planerar därför att utveckla flera nya bostadsområden med 
tätare bebyggelse. Fastigheterna angränsar även till Danderyds kommun 
som planerar för fler bostäder och utveckling av Mörby Centrum.  

HELENELUND - NY TVÄRBANA
Tvärbanans Kistagren är en planerad 8 km 
lång utbyggnad av Solnagrenen som utgår 
från Alvik och kommer sträcka sig till Hele-
nelund.  Hela utbyggnaden planeras stå klar 
2023 och kommer underlätta kommunika-
tioner västerut. Ändhållplatsen ska byggas i 
en integrerad torgmiljö där även ca 300 bo-
städer med lokaler i bottenvåningarna ska 
utvecklas. 

SOLLENTUNA CENTRUM -  
MÄSSOMRÅDET
Det övergripande målet för kvarteret som 
är beläget på det gamla mässområdet intill 
Sollentuna centrum är att bygga en levande 
stadsdel med bostäder, kontor, handel, ho-
tell, skola, förskola och äldreboende. Totalt 
planeras för ca 600 bostäder och 15 000 kvm 
lokaler. Detaljplanen väntas antas Q1 2019.

FÖRBIFART STOCKHOLM
Förbifart Stockholm är det största planera-
de infrastrukturprojektet i Stockholm och 
kommer att ha en stor positiv inverkan på 
regionens tillgänglighet. Förbifart Stockholm 
kommer att knyta samman de södra och nor-
ra delarna av Stockholm och flertalet av de 
regionala stadskärnorna såsom Barkarby, 
Kista och Kungens Kurva.

KV MALMVÄGEN/TRAKTÖREN
Syftet med planarbetet är att utveckla Attun-
da Tingsrätt, Servicehuset och området runt 
omkring. Intill det nya torget framför Attunda 
tingsrätt planeras bl a för Sollentunas framti-
da stadspark som beräknas vara klar till som-
maren 2019. Parken ska ha lummiga inslag 
av grönska och ge möjlighet till aktiviteter. 
Malmvägen ska omvandlas till en boulevard. 

SÖDRA HÄGGVIK
Där bl a Stinsen köpcentrum ligger beläget 
idag finns både pågående och gällande de-
taljplaner för totalt ca 4 000 nya bostäder, 
lokaler för handel, kontor samt förskolor 
och skolor. Stadsutvecklingsprojektet för 
södra Häggvik är ett av Sollentuna kommuns 
största och kommer ge en urban och tät be-
byggelse. 

EDSBERG
I området som är beläget norr om Fastighe-
terna planeras för fem flerbostadshus och 
ca 100 nya bostäder i kvarter Ekstocken.  
Detaljplanen väntas antas Q1 2019. 
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KAPITEL 2 / FÖRUTSÄTTNINGAR

UTVECKLINGSPROGRAM 2016-03-09

3. JAKOBSBERGS CENTRALA DELAR
detaljplan för ca 600 bostäder JHAB, 
Skandia & Citycon, antagande 2016

Detaljplanen omfattar ca 600 nya bostäder 
på del av Tornérparkeringen mitt i centrala 
Jakobsberg. Planen är uppdelad på tre 
delområden med olika byggherrar. Utöver 
bostäder innefattar planen även förskola, 
handel & service, garage, nya gångstråk 
och infarter samt shared space-lösningar. 
Planen går i samklang med kommunens 
inriktning om att förtäta och stärka den 
regionala stadskärnan.

JAKOBSBERG CENTRUM | ILLUSTRATIONER | 2015 11 11

5. EXEMPEL PÅ PERSPEKTIV & REFERENSER

utopia

utopia

Kjellander+Sjöberg

Kjellander+Sjöberg

Kjellander+Sjöberg

Exempel på hur man kan uppnå 

variation i stadsrummet

FÖRSLAG PÅ UTVECKLING AV 

JAKOBSBERGS CENTRUM, JÄRFÄLLA

TILL SAMRÅD 2015-03-13
5

Jakobsberg 2:1930, 2:1992, 2:224 Järfälla

2015-01-21 Förslag bostäder intill Jakobsbergs centrum Jakobsberg 2:1992, 2:224 Järfälla

Förslag bostäder. Axonometri åt Syd-öst längs Folkungavägen
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DANDERYD CENTRUM
Skandia Fastigheter utvecklar Mörby centrum 
under projektnamnet "Danderyd Centrum". 
Projektet innebär en utökning från dagens 
ytor om ca 18 000 kvm till ca 36 000 kvm och 
ska rymma ca 130 butiker. Det nya köpcen-
trumet ska även innehålla två kontorshus, 
ett parkeringshus och tre flerbostadshus.  
Hela byggprojektet väntas stå klart 2020. 

ÖSTRA MÖRBYLUND
Planområdet väster om E18 och strax söder 
om Danderyds sjukhus planeras möjliggöra 
främst bostadsbebyggelse mellan fem och 
13 våningar med totalt ca 400 bostäder. Aros 
Bostad planerar att påbörja första etappen 
under 2018.  

KISTA
I Kista planeras ett flertal bostadsutveck-
lingsprojekt. Det planeras bl a för ca 1 600 
bostäder på Kista Äng. Det genomförs även 
ombyggnation av kontor där bl a Vasakronan 
driver en process i planområdet Hekla 1 att 
omvandla ett befintligt kontorshus till två nya 
kontorshus och 230 bostäder. 

Nya Danderyd Centrum
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Byggnadsbeskrivning 

Byggår 2019

Grundläggning Pålad betongplatta

Stomme Stål och betong

Fasad Glas, stål och lärkträ

Yttertak Sedumtak

TEKNIK

Värme Fjärrvärme

Ventilation FX aggregat till varje lägenhet 
Separat ventilations aggregat 

med värmeåtervinning till 
gemensamhetsutrymmen

UTHYRNINGSBAR AREA KVM

Hotell  2 574

Fastigheterna 
Fastigheterna har en total uthyrningsbar area om 2  574 
kvm. Tomt arean uppgår till totalt 3 483 kvm och Fastighe-
terna är upplåtna med ägande rätt.

Hotellet består av två huskroppar i tre plan vardera, en 
på respektive fastighet, med en byggnadsvolym om totalt 
70 stycken hotellrum med entrédörrar längs loftgångar. 
En innergård anläggs mellan husen och två stycken parke-
ringsplatser kommer att finnas utanför vardera byggnad 
med totalt 20 stycken parkeringsplatser och 20 stycken 
cykelplatser. I det ena huset finns hiss, reception, lounge, 
tvättstuga och gym. På uteplatsen kommer det även att 
finnas en utomhusjacuzzi. Det andra huset innehåller en-
dast hotellrum.

Hotellbyggnaden är konstruerad med Junior Livings 
prisbelönta modulbyggnadssystem och rummen är 26 kvm 
vardera, alla med egen balkong om 2,5 kvm. Stommen är 
av stål och betong, och de prefabricerade volymelementen 
lyfts på plats helt färdiginredda. Byggnaderna har ingen 
källare. 

Exteriört lyfts de betongbyggda huskropparna av en 
varierande och elegant fasadgestaltning i glas och trä av 
olika slag. Balkongerna är indragna och utgörs av höga 
glaspartier. Gavlarna följer samma enkla språk som bygg-
nadens långsidor men reliefen är här grundare och skugg-
verkan därför mindre. På framsidan av husen kommer en-
tré och parkering m.m. att anläggas medan innergården 
mellan husen får karaktären av mötesplats omgärdad av 
växtlighet.

Totalentreprenaded utförs av Nokon Byggnads AB och 
slutbesiktning är beräknad till mars 2019, varpå hyresgäs-
ten får tillträde till hotellet den 15 mars 2019. Sedvanliga 
entreprenadgarantier ges.
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ANDREAS MARTIN-LÖF
Driver sedan 2008 Andreas Martin-Löf Ar-
kitekter som blivit uppmärksammade för en 
rad projekt där kulturhistoriskt värdefulla 
miljöer gjorts om till moderna bostäder, bl a 
Continental Apartments intill Stockholms 
Centralstation. Andreas tilldelades utmär-
kelsen Årets arkitekt av Residence, 2014.
Han har även utvecklat det hyllade koncep-

tet för billiga ungdomsbostäder, Junior Living. Andreas Martin-Löf 
Arkitekter vann priset Nordic Architecture Fair Award 2017 för 
konceptet genom projektet Snabba Hus i Västberga. Konceptet 
används även här. 
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Hotellet
Hyresavtalet har tecknats på 20 år med den erfarna hotelloperatören  
Hoom Home & Hotel som driver ett liknande hotell om 153 rum i Veddesta. 

Konceptet kommer att vara extended stay där gäster bor i lägenheterna 
under längre perioder. Hotellet som har ritats av den prisbelönte arkitekten 
Andreas Martin-Löf kommer att innehålla bekvämligheter som lounge, gym 
och jacuzzi. Hotellets gästrum kommer att inredas fullt utrustade med möbler, 
badrum och kök. Samtliga gästrum kommer att ha en egen balkong.

Hotellets läge och rummens utformning riktar sig väl till personer som ar-
betar på teknik- och konsultbolag med kontor i närområdet eller kringliggande 
orter. Gästerna väntas vara personer som arbetar i projektuppdrag under 1-6 
månader, personer som pendlar och övernattar några nätter varje vecka och 
nyanställda som arbetar i Stockholmsområdet en månad i taget i väntan på 
eget boende.

Efterfrågan på extended stay inom området bedöms som hög. I norra 
Stockholm, i synnerhet i Kista, Sundbyberg och Solna finns flertalet diversifie-
rade bolag baserade som är i behov av lägenheter för sina anställda. 

www.hoomhotel.com

12 Cushman & Wakefield
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Lägenheterna
Lägenheterna är generösa i storlek och mycket välplanerade. De består av en 
hall med garderob och förvaringsskåp, ett rum för sömn, måltider och samvaro, 
samt ett badrum och ett fullt utrustat kök. Respektive lägenhet har en yta om 
26 kvm samt en balkong om 2,5 kvm som nås via skjutdörr. Balkongen är under 
sommartid ett väsentligt tillskott för lägenheten. 

Lägenheterna är möblerade med hög nivå av fast inredning och funktions-
vägg. Placering av säng är i en alkov med draperi mot fönstersida och spaljé 
mot kök. Lägenheterna kan disponeras på olika sätt och en del ytor kan samut-
nyttjas. Totalt 20 stycken lägenheter är tillgänglighetsanpassade. 

14 Cushman & Wakefield
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"Hotellet  kommer 
att erbjuda 
 bekvämligheter som 
lounge, gym och 
tvättstuga."
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Jämförbara hotell
Historiska nyckeltal
Graferna på höger sida illustrerar de historiska nyckeltalen för en grupp av 
jämförbara hotell. Denna grupp bedöms illustrera hur utvecklingen har varit de 
senaste åren för hotell i extended stay segmentet, belägna i de norra delarna 
av Stockholm. Graferna återger data för de senaste nio åren. 

Hotellen som ingår i gruppen är: StayAt Hotel Apartments Kista, StayAt 
Serviced Apartments Kista, StayAt Bromma, STHLM Hotel, Hotell Sundby-
berg, 2Home Hotel Apartments, Biz Apartments Solna och BostadDirekt 
Brommaplan. Hotellen har haft en mycket god utveckling med stigande be-
läggning, genomsnittligt rumspris och RevPAR under den studerade perioden.  
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Källa: SCB och Cushman & Wakefield.

RevPAR har haft en mycket god utveckling i likhet med 
beläggningsgraden och det genomsnittliga rumspriset för 
jämförelsegruppen. Under den studerade nioårsperioden 
har RevPAR gått ifrån 441 kronor till 563 kronor, motsva-
rande en ökning om 28%. Således har de studerade hotel-
len haft en god ökning av hyresgrundande intäkter under 
perioden.  

Beläggningsgraden har utvecklats väl. Hotellgruppens 
beläggningsgrad har under den studerade nioårsperioden 
legat på 73% i snitt med relativt låg varians. Under 2009 
uppgick den till 67% och trendade därefter uppåt till 78% 
under 2015. De senaste åren har ett par nya anläggning-
ar öppnat i norra Stockholm. Detta kapacitetstillskott har 
gjort att hotellgruppens genomsnittliga beläggningsgrad 
har gått ner något från 2015 års nivå. Det är i synnerhet 
de äldre hotellanläggningarna vars beläggningsgrad har 
påverkats av kapacitetstillskottet.

Det genomsnittliga rumspriset (ARR) för jämförelsegrup-
pen har utvecklats väl mellan 2009 och 2017 och påvisat 
en ökning från 658 kronor till 793 kronor, motsvarande 
20%. I likhet med beläggningsgraden påverkades det ge-
nomsnittliga rumspriset av det senaste årets kapacitets-
tillskott. Genomsnittligt rumspris för de moderna hotel-
lanläggningarna väntas ha en positiv utveckling framgent.
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StayAt Hotel Apartments Kista
Antal rum: 168

Hotell Sundbyberg
Antal rum: 36

StayAt Bromma
Antal rum: 182

BostadDirekt Bromma
Antal rum: 143
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2Home Hotel Apartments 
Antal rum: 90

Biz Apartments Solna 
Antal rum: 107

STHLM Hotel 
Antal rum: 66

StayAt Serviced Apartments Kista 
Antal rum: 166
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Intäkter

BASHYRA + INDEX

HYRESGÄST AREA KVM ANVÄNDNING BASHYRA INDEX KR KR/KVM

Hoom Home & Hotel Danderyd AB 2 574 Hotell 6 000 000 100% 6 000 000 2 331

TOTALT 100%

NOTER
- Hyresgästen betalar en fast bashyra uppgående till 6 000 000 kr per år som regleras med 100% index.
- Hyresgästen kommer att erlägga 100% av fastighetsskatten i tillägg.
- Indexering kommer att följa KPI med bastal oktober 2018.
- Hyresgästen kommer att teckna egna abonnemang för mediaförbrukning.

24 Cushman & Wakefield



Hoom Home & Hotel kommer att driva hotellet och är Fastigheternas 
enda hyresgäst. Den förhyrda arean uppgår till totalt 2 574 kvm. Hy-
resavtalet är ett fast hyresavtal där bashyran uppgår till sammanlagt  
6 000 000 kronor per år, motsvarande 2 331 kr/kvm. Hyran indexeras och jus-
teras upp enligt förändring i KPI. Hyresgästen kommer att erlägga 100% av 
fastighetsskatten i tillägg.

BASHYRA + INDEX

HYRESGÄST AREA KVM ANVÄNDNING BASHYRA INDEX KR KR/KVM

Hoom Home & Hotel Danderyd AB 2 574 Hotell 6 000 000 100% 6 000 000 2 331

TOTALT 100%

NOTER
- Hyresgästen betalar en fast bashyra uppgående till 6 000 000 kr per år som regleras med 100% index.
- Hyresgästen kommer att erlägga 100% av fastighetsskatten i tillägg.
- Indexering kommer att följa KPI med bastal oktober 2018.
- Hyresgästen kommer att teckna egna abonnemang för mediaförbrukning.

AVTAL

HYRESGÄST START SLUT
UPPSÄGNING,  

MÅN.
FÖRLÄNGNING 

MÅN.

Hoom Home & Hotel Danderyd AB 2019-03-01 2039-03-01 24 60
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Kostnader
Hyresavtalet har en tydlig gränsdragningslista och hyresgästen står för i 
princip alla drift- och underhållskostnader. Hyresvärden sköter endast drift 
och underhåll av Fastigheternas stomme. Hyresvärden tillhandahåller sys-
tem för försörjning av elektricitet, VA, värme, varmvatten och ventilation till 
lokalerna och hyresgästen ska svara för samtliga förbrukningskostnader 
avseende nämnd försörjning. 

Hyresgästen kommer att teckna egna abonnemang avseende mediaför-
brukning, varför Fastighetsägaren inte kommer att erhålla tillägg för dessa 
nyttigheter.

Hyresvärden kommer enligt avtalet att stå för visst utbyte av vissa fas-
ta tekniska installationer. Dessa utbyten väntas dock inte aktualiseras inom 
närtid då Fastigheterna kommer att genomgå slutbesiktning i mars 2019 
och därefter täckas av entreprenadgarantier.  

Hyresvärdens kostnad bedöms uppgå till 19 858 kronor motsvarande 
8 kr/kvm och utgörs i sin helhet av fastighetsförsäkringen. Fastighetsskat-
ten betalas i sin helhet av Hyresgästen.

26 Cushman & Wakefield
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Driftnetto
Driftnettot uppgår till cirka 6 miljoner kronor, motsvararande 
2 323 kr/kvm. Intäkterna och kostnaderna är justerade till helår. 
Kostnad för fastighetsförsäkring baseras på försäkringsbrev.

DRIFTNETTOKALKYL
INTÄKTER AREA KR KR/KVM

Bashyra inkl. index 2 574 kvm 6 000 000 2 331

TOTALA INTÄKTER* 2 574 kvm 6 000 000 2 331

KOSTNADER

Försäkring -19 858 -7

TOTALA KOSTNADER -19 858 -7

 

DRIFTNETTO 2 574 kvm 5 980 415 2 323

*    2019 års nivå justerat till helår. 

28 Cushman & Wakefield
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Omsättning, 2017

317mdr

Konsumtion, 2017

134mdr

Anställda inom turistsektorn, 2017

175 800
Källa: Tillväxtverket.

Marknaden för extended stay fortsätter att utvecklas väl, i synnerhet i Stock-
holmsområdet. Segmentet är ett av de snabbast växande och skiljer sig från 
andra hotelltyper i flera avseenden. Generellt förekommer skillnader i hotel-
lens lokaler, kundgrupper, beläggnings- och prismönster. Gästrummen säljs 
huvudsakligen till företag med tillfälliga anställningar, ofta på en ort där ny-
anställda väntar på eget boende eller där en del av personalen veckopendlar. 
Särskilt stark är efterfrågan i områden där det är svårt att träda in i bostads-
marknad. 

I städer med ett lågt utbud av hyreslägenheter och en stark ökning av ny-
företagande, är behovet av extended stay lägenheter ännu större. Extended 
stay noterar överlag en mindre säsongsvariation än andra hotellsegment, vil-
ket beror på att gästerna övernattar under längre tidsperioder, ofta under flera 
månader. 

I Sverige ökade turismens totala omsättning med ca 21 miljarder, till 317 mil-
jarder kronor under 2017, motsvarande en ökning på 7,4%. Detta är den högsta 
tillväxttakten uppmätt för turismen sedan 2006. Turistkonsumtionen i Sverige 
ökade med 13,7 miljarder kronor eller 11,4%.

Under fjolåret bidrog också turismen till en ökning av antal jobb med 4%, 
till 175 800. Jämförelsevis var den totala sysselsättningsökningen i Sverige 
2,3% under samma period.

Under de senaste åren är det framför allt de utomeuropeiska besökarna 
som stått för tillväxten. Övernattningar för denna grupp har ökat med 70% se-
dan år 2012 och står nu för 24% av alla utländska övernattningar. Jämfört med 
2016 ökade övernattningarna från samma grupp med 14%, varav övernattning-
arna från USA ökade mest med 45%.

Sammantaget har tillväxten under 2017 förstärkt en långsiktig utveck-
lingstrend – fler utländska besökare, framför allt från de utomeuropeiska 
marknaderna. Detta har lett till en ökad koncentration till storstadsregionerna.

Marknaden  
Extended Stay

Turism
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Försäljningsprocess
Indikativt bud
Ni ges härmed möjlighet att lämna ett indikativt, ej bindande, bud på Fastighe-
terna. Om ett indikativt bud godtas av Säljaren kommer en eller flera köpare att 
bli erbjuden att utföra sedvanlig due diligence av Fastigheterna och bolaget. 

Vänligen notera att Säljaren inte är förpliktad att godta ett mottaget bud. 
Säljaren och Cushman & Wakefield förbehåller sig rätten att modifiera eller 
avsluta säljprocessen när som helst innan överlåtelseavtal har undertecknats.

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR INDIKATIVT BUD:
• Transaktionen kommer genomföras som ett bolagsförvärv av det bolag 

som äger Fastigheterna.
• En initial köpeskilling om 10% skall betalas i samband med underteck-

nandet av överlåtelseavtalet. 
• Slutlig köpeskilling ska betalas kontant på tillträdesdagen, som be-

räknas ske vid godkänd slutbesiktning samt tillträde av operatör  
den 15 mars 2019.

• Köparen bär alla kostnader för utfärdandet av nya pantbrev och andra 
kostnader som härrör till förvärvet.

• Driftsavtal, och liknande, har tecknats på marknadsmässiga villkor.
• Begränsade garantier kommer att tillhandahållas. Inga garantier kom-

mer att ges i fråga om värdet av Fastigheterna eller Fastigheternas tek-
niska eller miljömässiga skick. Köparen ska avstå från alla anspråk mot 
Säljaren när det gäller fel och brister i Fastigheterna, inklusive dolda fel.

• Svensk lag reglerar förvärvet.

DET INDIKATIVA BUDET SKA TYDLIGT ANGE:
• Fastighetsvärdet uttryckt som en summa i svenska kronor.
• Information om strukturen på den initiala köpeskillingen om 10%.
• En beskrivning av hur ni har för avsikt att finansiera förvärvet.
• Vänligen ange även vilka eventuella rådgivare ni ämnar att använda för 

due diligence och förhandlingar (tekniska, juridiska och kommersiella 
rådgivare).

• Eventuella villkor som budet är förknippat med.

Tidsplan

SLUTFÖRANDE 
PROJEKT OCH INFLYTT

Indikativ
a bud 

5 okto
ber

Due D
ilig

ence
  

Okto
ber

Signing  

Okto
ber

Closin
g  

15 m
ars

 2019 

Mark
nadsf

örin
g 

Septe
m

ber –
 okto

ber
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Kontakt

Indikativa bud
Vänligen skicka ert indikativa bud senast kl. 14.00 

den 5 oktober 2018 till:

Cushman & Wakefield

Att: Mark Friesland

Email: mark.friesland@cushwake.com

Vänligen kontakta nedan angivna kontaktpersoner för frågor kring försäljning-
en. Under inga omständigheter får personal hos Säljaren eller Hyresgästen i 
Fastigheterna kontaktas utan godkännande från Cushman & Wakefield.
 

MARK FRIESLAND
mark.friesland@cushwake.com
070-436 67 93

AMINA LÖNBERG
amina.lonberg@cushwake.com
070-748 55 34

Försäljningspromemoria
Varken Säljaren eller Cushman & Wakefield kan ställas till svars gentemot köparen för gjorda påståenden i den-
na försäljningspromemoria eller någon annanstans. Köparen ska uteslutande förlita sig på sina egna undersökning-
ar och byggnadsbesiktningar. Denna försäljningspromemoria baseras på den information som samlats in från Säljaren och  
offentliga källor och dess syfte är endast att utgöra en presentation av Fastigheterna, med målet att assistera potentiella köpare i deras 
beslutsfattande om förvärv. Informationen i denna försäljningspromemoria härstammar från källor som anses vara tillförlitliga men 
ingen verifikation har skett av detta eller av informationen. Även om informationen och påståendena anses vara korrekta, tar varken 
Säljaren eller Cushman & Wakefield på sig något ansvar för dessa. Det är varje intressents skyldighet att undersöka, kontrollera och 
utvärdera all fakta, om det anses vara nödvändigt i samband med förvärvet. Säljaren kommer endast att uppfylla de garantier och andra 
åtaganden som kan erbjudas som en del av ett överlåtelseavtal.
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Sjöborren 5

Entréplan

Plan 1

Plan 2
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Sjöborren 6

Entréplan

Plan 1

Plan 2
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Sjöborren 6, sektionsritning

Sjöborren 5, sektionsritning
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Vy från Domherrevägen
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