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Kungsleden hyr ut kontor till Lidl i Emporia Office
Kungsleden har tecknat ett hyresavtal med Lidl Sveriges fastighetskontor
avseende 400 kvm kontor i den nyligen tillträdda fastigheten Marknadsplatsen 8
(Emporia Office) i Hyllie i Malmö.
Hyllie är Malmös mest expansiva område med ett strategiskt kommunikationsläge ett
par minuters bilväg från Malmö Central och med goda kommunikationer till Kastrup
och centrala Köpenhamn. Kungsleden utökade den 31 mars 2017 sitt kluster i Hyllie
när bolaget tillträdde den nybildade fastigheten Marknadsplatsen 8 (Emporia Office),
som utgörs av 10 250 kvm kontor i samma byggnad som köpcentret Emporia i Hyllie
i Malmö.
”Vi välkomnar Lidl Sveriges fastighetskontor till vår nya kontorsfastighet och hoppas
att de ska trivas i Hyllie, ett område som vi själva tror mycket på idag och inför
framtiden”, säger Gert Ternström, regionchef Malmö på Kungsleden.
”På Lidl Sverige befinner vi oss i ett spännande, expansivt skede med stora
fastighetsprojekt på agendan. Att omlokalisera vårt fastighetskontor Syd till Hyllie
känns i det perspektivet helt naturligt och viktigt strategiskt. Genom den nya
lokaliseringen blir Lidl en del av ett expansivt område som samtidigt är en knutpunkt
för kommunikationer. Blandningen av bostäder, kontor, Emporia, Malmömässan och
Arenan gör det till ett mycket attraktivt område i hela Malmöregionen”, säger Lulu
Gylleneiden, fastighetschef Lidls fastighetskontor Syd.
Hyresavtalet är treårigt och Lidl tillträder den 1 juni 2017. Övriga hyresgäster i
fastigheten är bland andra Capgemini, Lantmäteriet, Peugeot och Atos Medical.
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Kungsleden är en långsiktig fastighetsägare som tillhandahåller attraktiva och funktionella lokaler som berikar
människors arbetsdag. Vi skapar värde genom att äga, förvalta och utveckla kontor och andra kommersiella
fastigheter i Stockholm och Sveriges övriga tillväxtregioner. En stor del av våra fastigheter ligger samlade i
attraktivt belägna kluster där vi även är med och påverkar hela områdets utveckling. Kungsledens mål är att
leverera attraktiv totalavkastning på våra fastigheter och till aktieägarna. Kungsleden är noterat på Nasdaq
Stockholm Large Cap.

