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Svenska Fotbollförbundet flyttar till Arenastaden, Solna
Fabege har tecknat ett femtonårigt hyresavtal med Svenska Fotbollförbundet i fastigheten Uarda 1 i
Arenastaden, Solna. Avtalet gäller ca 4.550 kvm kontors- och produktionslokaler, och inflyttning är
planerad till november 2012.
Fastigheten kommer att totalrenoveras och byggas på med tre våningsplan, och är en del av Fabeges
utvecklingsprojekt i Arenastaden.
–

Vi är väldig stolta över detta avtal med Svenska Fotbollförbundet, som står för ett starkt
varumärke och passar mycket bra in i Arenastaden. Eftersom vi vet att konkurrensen var stor är
vi extra glada att SvFF valde våra lokaler och att bli en synlig del av denna spännande stadsdel,
säger Urban Sjölund, fastighetschef på Fabege.

–

För Svenska Fotbollförbundets del så uppskattar vi närheten till Swedbank Arena och områdets
naturliga koppling till sport och aktivitet. Vi ser även fördelar för vår personal som får möjlighet
att arbeta i en växande och levande stadsdel, säger Mikael Santoft, generalsekreterare på
Svenska Fotbollförbundet.
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För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christian Hermelin, VD, tel 08-555 148 25, 0733-87 18 25
Åsa Bergström, ekonomi- och finanschef , tel 08-555 148 29, 070-666 13 80
Urban Sjölund, fastighetschef, tel 08-555 148 50, 0733-87 18 50

Denna information är sådan som Fabege AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om
värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades
för offentliggörande kl 8.00 den 8 juni 2011.

Fabege AB (publ) är ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med inriktning mot uthyrning och förvaltning av kontorslokaler
samt fastighetsutveckling. Fabege äger fastigheter till ett bokfört värde av 27,7 Mdkr. Fastighetsbeståndet, som är
koncentrerat till Stockholmsregionen, har ett hyresvärde på helårsbasis uppgående till 2,1 Mdkr och en uthyrningsbar yta
på 1,1 miljoner kvm. Fabege aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Large Cap-segmentet.

