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Avida Finans hyr 1700 kvm i Fatburen 

Uthyrningsarbetet fortsätter i snabbt takt i Fatburen, nu tecknar Avida Finans avtal med 
Crown Nordic Management och JLL och hyr c:a 1700 kvm. Avtalet omfattar sex år med 
inflyttning i början av 2016. 

Nu har ännu en stor uthyrning genomförts i Fatburen mitt på Södermalm. Avida Finans har tecknat ett 
sexårigt avtal och flyttar i januari 2016 in på plan fyra i fastigheten.  

Avida Finans är ett auktoriserat kreditmarknadsbolag med ca 80 anställda, som är verksamma i 
Sverige, Norge och Finland. De erbjuder finansiella lösningar till företag genom köp och belåning av 
fakturor samt inkasso och fakturaadministration. Bolaget har även lån till konsumenter och erbjuder 
även sparkonton med statlig insättningsgaranti. 

– Avida Finans har växt mycket under senaste åren och det känns mycket roligt för oss att få flytta till 
moderna lokaler men goda kommunikationer för våra anställda, säger Fredrik Wedin, VD Avida Finans 
AB. 

– Det känns väldigt bra att få välkomna Avida Finans till Fatburen, de kommer att flytta in i fantastisk 
lokal och vi är övertygade om att de kommer trivas utmärkt, säger Ola Nilsson, Crown Nordic 
Management. 

Fatburen - en fastighet i utveckling 
Utvecklingsarbetet av Fatburen (Fatburssjön 10) med adress Södermalmsallén och Magnus 
Ladulåsgatan på Södermalm i Stockholm påbörjades 2013 och beräknas vara klart under 2015. 
Projektet innebär en rad förändringar för att nuvarande byggnad ska kunna tillmötesgå och attrahera 
starka hyresgäster som i dag alltmer efterfrågar smarta kontorslösningar med effektiva ytor. 
Ambitionen är att i gatuplanet erbjuda ett flertal kommersiella verksamheter för att utöka 
serviceutbudet i närområdet.  

 

 

För mer information kontakta: 
Ola Nilsson, Crown Nordic Management, tel: + 46 701 912 912, e-post: ola.nilsson@crown-nm.se 
 
Om Fatburen 
Fatburen erbjuder moderna kontorslokaler med flexibla och effektiva ytor. Totalt 48 000 kvm med adresser på Södermalmsallén 
och Magnus Ladulåsgatan, centralt belägna både vad gäller kommunikationer och Söders utbud av mat, dryck samt kultur. Ett 
projekt pågår för att väcka liv i kvarteret, fastigheten Fatburen bidrar med en förbättrad kringmiljö samt restauranger och service 
i gatuplan för att ge området ett lyft och en identitet. Crown Nordic Management företräder Fatburens ägare Aareal Bank i frågor 
kring fastigheten. 
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