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Brinova bygger ut till H&M i Landskrona
Stärker sin närvaro i en prioriterad ort
Brinova har tecknat ett nytt hyresavtal med H&M i Landskrona med en utökad butiksyta där
H&M kommande vår ska etablera sitt inredningskoncept H&M Home. Samtidigt ska hela
butiken byggas om helt.
”Vi gläds över att ha H&M som hyresgäst, som nu också utökar och breddar sin närvaro, i
Landskrona som är en av våra prioriterade orter. Deras ökade närvaro är också en viktig
del i stadens serviceutbud som gagnar alla de som bor och arbetar i våra hus och hela
kommunen, säger Brinovas VD Per Johansson i en kommentar.
Det nya avtalet löper från den 1 januari 2018. Ombyggnationen som omfattar ca 1 700
kvadratmeter beräknas vara klar under våren 2018.
”Handeln i Landskronas fortsätter att öka och vi har stort fokus på att fylla vår stadskärna
med ännu mer handel och nöje. Etableringen av H&M Home är ett mycket välkommet
tillskott till staden som ger Landskronaborna möjlighet att handla mer på hemmaplan”,
säger Torkild Strandberg, kommunstyrelsens ordförande Landskrona stad.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Brinovas VD Per Johansson, telefon +46 (0) 70-817 13 63, epost: per.johansson@brinova.se
Tillväxt- och näringslivschef, Landskrona stad, Anna Classon 0418-47 00 80,
anna.classon@landskrona.se
Brinova utvecklar och förvaltar primärt bostäder och samhällslokaler belägna på utvalda orter med goda
kommunikationer i södra Sverige. Verksamheten kännetecknas av långsiktighet, samverkan med aktörer inom
samhällssektorn och inte minst en lokal egen engagerad förvaltning på de orter där bolaget aktivt valt att
verka. Fastighetsbeståndet om 181 000 kvadratmeter har ett marknadsvärde på cirka 2,7 miljarder kronor.
Värden skapas genom selektiva förvärv, effektiv fastighetsutveckling och en aktiv förvaltning. Ett starkt
kassaflöde möjliggör en attraktiv direktavkastning till ägarna såväl som en fortsatt utveckling av
verksamheten. Brinovas B-aktie är sedan den 30 september 2016 noterad på Nasdaq Stockholm First North
Premier. Huvudkontoret finns i Helsingborg.
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