
Fastighetsinnehav
Koggbron äger för närvarande fastigheter i tolv 
svenska städer, bl a i Stockholm, Malmö, 
Helsingborg, Sollefteå och Karlhom Strand,
70 km norr om Uppsala.

Avsikten är att gradvis komplettera med ytterligare 
förvärv. Totalt inom koncernen finns ett 40-tal 
fastigheter med ca 700 hyreslägenheter samt 
kommerseilla lokaler. 
Den årliga hyresintäkten har en genomsnittlig 
avkastning på 5-7%.
Aktuell värdering av fastighetsinnehavet är 
ca 1,8 miljarder SEK (Januari 2018).

Koggbron Fastigheter AB
Koggbron Fastigheter AB är ett svenskt publikt bolag med 
inriktning på fastigheter med hög avkastning och förädlings-
potential.

Koggbron ingår i en företagsgrupp som ursprungligen 
grundades 1965.

1995 ändrade företaget inriktning och förvärvade ett antal 
fastigheter i södra Sverige. Detta var starten till dagens 
företagsgrupp, med ca 30 bolag inom sfären, med tyngd-
punkt på förvaltning och förädling av fastigheter.

2015 ändrades företagsnamnet till Koggbron Fastigheter AB. 
Namnet Koggbron är Stockholms medeltida hamn mot Salt-
sjön, en föregångare till dagens Skeppsbron, där en livlig 
kommers och handel pågick varje dag.

Idag utgörs Koggbrons fastighetsbestånd både av bostäder 
och kommersiella fastigheter, med mål att växa organiskt 
men också genom förvärv.

Koggbrons ambition är att ge finansiärer och aktieägare en 
attraktiv, löpande avkastning och värdestegring över 
genomsnittet för svenska fastighetsbolag. Det är möjligt 
genom lång erfarenhet av att förvalta fastigheter, samt kapi-
talmarknadsanpassad finansiering.

Koggbrons affärsidé är att förvärva, förvalta och förädla fastigheter i 
svenska orter med goda tillväxtmöjligheter och stabil hyresmarknad.

Koggbron’s business concept is based on acquiring, managing and refinancing real 
estate in Swedish locations, which offer favorable growth opportunities as well as a 
steady rental market.

Boenden som 
ger trivsel 
och mervärde
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Ett dynamiskt fastighetsföretag
med spännande framtidsprojekt
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Koggbron Real Estate Ltd
Koggbron Fastigheter AB is a Swedish public company 
focusing on properties that offer high returns and 
development potential. Koggbron is a part of a business 
group that was originally founded in 1965.

In 1995 the company changed its direction and acquired a 
number of properties in southern part of Sweden. It was the 
start of today’s business group, with about 30 companies 
within the range, focusing on management and development 
of real estate.

In 2015 the company name was changed to Koggbron 
Fastigheter AB. The name Koggbron belonged to Stockholm’s 
medieval port of Saltsjön, a predecessor of today’s 
Skeppsbron, where lively trade and commerce once took 
place. 

Today, Koggbron’s property portfolio comprises of both 
residential and commercial real estate. The goal is to expand 
partly through organic growth, and partly through 
acquisition.

Koggbron’s ambition is to provide its financiers and 
shareholders with an attractive, continuing return and 
appreciation above average for Swedish real estate 
companies. This is possible due to a long experience 
in managing real estate, as well as capital 
market adjusted financing.

Property Assets 
Koggbron Fastigheter AB currently owns properties in twelve 
Swedish cities, including Stockholm, Helsingborg, 
Malmö, Sollefteå in north of Sweden, and Karlholm beach,
outside the university-city Uppsala.

The intention for the future is to gradually supplement 
further acquisitions. In total, there are about 40 properties 
with approx. 700 rental apartments, 
as well as commercial premises. 
The annual rental income has an average return of 5-7%.
Current valuation of the property holdings is approx. 
SEK 1,8 billion (230 million USD) (January 2018).
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Karlholm Strand
Med pendlingsavstånd från Uppsala och Stockholm, projekte-
ras nu ett nytt spännande rekreationsområde vid havet. 

Ortens tidigare industriområde håller nu snabbt på att för-
vandlas till Karlholm Strand – en helt ny, exklusiv skärgårds-
stad med bostäder, småbåtshamn, hotell, restauranger och 
företagslokaler för olika ändamål. 

I Malmö bygger vi 650 nya studentbostäder – unikt och miljövänligt.

Projekt 2018

Ett skärgårdsparadis växer fram...

An archipelago paradise is growing...

Malmö - Katrinelund
Katrinelund Center is a successful shopping mall located 
in central Malmö. There are ten tenants
occupying a total area of 14,000 square meters. 
The largest and most dominant tenant is the
Swedish food chain Willys, with over 190 stores across 
Sweden.

We are now developing an extension for Katrinelund Cen-
ter that will consist of a total of 650 student-housing units 
on an area of 15,000 square meters. 
Construction is scheduled for summer 2018.

Projekt 2018

Malmö – Katrinelund
Katrinelunds Center är idag ett framgångsrikt köpcenter i 
centrala Malmö med ett 10-tal hyresgäster på en total yta 
av ca 14.000 kvm. Den största och dominerande hyresgäs-
ten är livsmedelskedjan Willys, med 190 butiker över hela 
Sverige.

I Katrinelunds Center projekterar vi nu en påbyggnad med 
650 studentbostäder på en yta av 15.000 kvm. 
Byggstart är planerad till sommaren 2018. 

Bostadshuset består av studiolägenheter med en genom-
snittlig yta på 23kvm, samt 16 st 3-rums lägenheter för 
kompis-boende. Alla lägenher och studios har ett litet kök 
och toalett med dusch. Byggnationen kommer att resultera 
i öppna, gröna terasser med trädgård och stora 
gemensamma ytor. Byggandet av dessa nya 
studentbostäder kommer att bli ett mycket välkommet 
tillskott till studenternas bostadsituation i Malmö.

The apartment building consists of studio apartments with 
an average area of 23 m2, as well as 16 three-room, 
so called roommate apartments. All apartments have a 
kitchenette and their own toilet with shower. 
The project will result in creating green terraces, 
roof garden and spacious common areas. 
The construction of 650 new student apartments in the 
new university city of Malmö will be a very welcome
addition to the youth housing situation in Malmö.

Nästa steg i Katrinelund är uppförandet av ett punkthus 
i sexton våningar med vanliga hyreslägenheter.
Fastigheten kommer att omfatta ca 100 lägenheter på 
sammanlagt 11000 kvm.
Byggstart är planerad till 2019.

Next planned stage, after the construction of the student-
housing, is an apartment block building with 100 apartements 
for regular tenants, with 16 stories and a total area of 
11,000 square meters.
Construction in this project is scheduled for 2019.

We will build 650 student apartments - unique and eco friendly.

Här kommer snart 300 tomter av vilka 90 är 
strandtomter och flera hundra lägenheter, snart att 
vara till salu och ge Karlholm en ny siluett, med en 
härlig utsikt mot havet och skärgården.
Avsaknaden av strandskydd i området innebär att 
privata standtomter får ligga alldeles invid vattnet.

Karlholm Strand
Conveniently located within commuting distance to Uppsala 
(Sweden’s fourth largest city) and Stockholm, there is a new 
and exciting recreational project by the sea being planned.

An old industrial site in Karlholm now quickly transforms 
into Karlholm Strand - a brand new, exclusive archipelago 
town with housing, marina, hotels, restaurants and business 
premises for different purposes. 

Here are soon 300 plots of which 90 are beachfront and 
several hundred apartments, soon to be for sale and give 
Karlholm a new silhouette, with a beautiful view of the sea 
and the archipelago.
The lack of beach shelter in the area means that 
private beach areas may be located directly beside the 
water.
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an average area of 23 m2, as well as 16 three-room, 
so called roommate apartments. All apartments have a 
kitchenette and their own toilet with shower. 
The project will result in creating green terraces, 
roof garden and spacious common areas. 
The construction of 650 new student apartments in the 
new university city of Malmö will be a very welcome
addition to the youth housing situation in Malmö.

Nästa steg i Katrinelund är uppförandet av ett punkthus 
i sexton våningar med vanliga hyreslägenheter.
Fastigheten kommer att omfatta ca 100 lägenheter på 
sammanlagt 11000 kvm.
Byggstart är planerad till 2019.
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housing, is an apartment block building with 100 apartements 
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Med pendlingsavstånd från Uppsala och Stockholm, projekte-
ras nu ett nytt spännande rekreationsområde vid havet. 
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water.



Karlholm Strand
Med pendlingsavstånd från Uppsala och Stockholm, projekte-
ras nu ett nytt spännande rekreationsområde vid havet. 

Ortens tidigare industriområde håller nu snabbt på att för-
vandlas till Karlholm Strand – en helt ny, exklusiv skärgårds-
stad med bostäder, småbåtshamn, hotell, restauranger och 
företagslokaler för olika ändamål. 

I Malmö bygger vi 650 nya studentbostäder – unikt och miljövänligt.

Projekt 2018

Ett skärgårdsparadis växer fram...

An archipelago paradise is growing...

Malmö - Katrinelund
Katrinelund Center is a successful shopping mall located 
in central Malmö. There are ten tenants
occupying a total area of 14,000 square meters. 
The largest and most dominant tenant is the
Swedish food chain Willys, with over 190 stores across 
Sweden.

We are now developing an extension for Katrinelund Cen-
ter that will consist of a total of 650 student-housing units 
on an area of 15,000 square meters. 
Construction is scheduled for summer 2018.

Projekt 2018

Malmö – Katrinelund
Katrinelunds Center är idag ett framgångsrikt köpcenter i 
centrala Malmö med ett 10-tal hyresgäster på en total yta 
av ca 14.000 kvm. Den största och dominerande hyresgäs-
ten är livsmedelskedjan Willys, med 190 butiker över hela 
Sverige.

I Katrinelunds Center projekterar vi nu en påbyggnad med 
650 studentbostäder på en yta av 15.000 kvm. 
Byggstart är planerad till sommaren 2018. 

Bostadshuset består av studiolägenheter med en genom-
snittlig yta på 23kvm, samt 16 st 3-rums lägenheter för 
kompis-boende. Alla lägenher och studios har ett litet kök 
och toalett med dusch. Byggnationen kommer att resultera 
i öppna, gröna terasser med trädgård och stora 
gemensamma ytor. Byggandet av dessa nya 
studentbostäder kommer att bli ett mycket välkommet 
tillskott till studenternas bostadsituation i Malmö.

The apartment building consists of studio apartments with 
an average area of 23 m2, as well as 16 three-room, 
so called roommate apartments. All apartments have a 
kitchenette and their own toilet with shower. 
The project will result in creating green terraces, 
roof garden and spacious common areas. 
The construction of 650 new student apartments in the 
new university city of Malmö will be a very welcome
addition to the youth housing situation in Malmö.

Nästa steg i Katrinelund är uppförandet av ett punkthus 
i sexton våningar med vanliga hyreslägenheter.
Fastigheten kommer att omfatta ca 100 lägenheter på 
sammanlagt 11000 kvm.
Byggstart är planerad till 2019.

Next planned stage, after the construction of the student-
housing, is an apartment block building with 100 apartements 
for regular tenants, with 16 stories and a total area of 
11,000 square meters.
Construction in this project is scheduled for 2019.

We will build 650 student apartments - unique and eco friendly.

Här kommer snart 300 tomter av vilka 90 är 
strandtomter och flera hundra lägenheter, snart att 
vara till salu och ge Karlholm en ny siluett, med en 
härlig utsikt mot havet och skärgården.
Avsaknaden av strandskydd i området innebär att 
privata standtomter får ligga alldeles invid vattnet.

Karlholm Strand
Conveniently located within commuting distance to Uppsala 
(Sweden’s fourth largest city) and Stockholm, there is a new 
and exciting recreational project by the sea being planned.

An old industrial site in Karlholm now quickly transforms 
into Karlholm Strand - a brand new, exclusive archipelago 
town with housing, marina, hotels, restaurants and business 
premises for different purposes. 

Here are soon 300 plots of which 90 are beachfront and 
several hundred apartments, soon to be for sale and give 
Karlholm a new silhouette, with a beautiful view of the sea 
and the archipelago.
The lack of beach shelter in the area means that 
private beach areas may be located directly beside the 
water.



Karlholm Strand
Med pendlingsavstånd från Uppsala och Stockholm, projekte-
ras nu ett nytt spännande rekreationsområde vid havet. 

Ortens tidigare industriområde håller nu snabbt på att för-
vandlas till Karlholm Strand – en helt ny, exklusiv skärgårds-
stad med bostäder, småbåtshamn, hotell, restauranger och 
företagslokaler för olika ändamål. 

I Malmö bygger vi 650 nya studentbostäder – unikt och miljövänligt.

Projekt 2018

Ett skärgårdsparadis växer fram...

An archipelago paradise is growing...

Malmö - Katrinelund
Katrinelund Center is a successful shopping mall located 
in central Malmö. There are ten tenants
occupying a total area of 14,000 square meters. 
The largest and most dominant tenant is the
Swedish food chain Willys, with over 190 stores across 
Sweden.

We are now developing an extension for Katrinelund Cen-
ter that will consist of a total of 650 student-housing units 
on an area of 15,000 square meters. 
Construction is scheduled for summer 2018.

Projekt 2018

Malmö – Katrinelund
Katrinelunds Center är idag ett framgångsrikt köpcenter i 
centrala Malmö med ett 10-tal hyresgäster på en total yta 
av ca 14.000 kvm. Den största och dominerande hyresgäs-
ten är livsmedelskedjan Willys, med 190 butiker över hela 
Sverige.
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kompis-boende. Alla lägenher och studios har ett litet kök 
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water.



Fastighetsinnehav
Koggbron äger för närvarande fastigheter i tolv 
svenska städer, bl a i Stockholm, Malmö, 
Helsingborg, Sollefteå och Karlhom Strand,
70 km norr om Uppsala.

Avsikten är att gradvis komplettera med ytterligare 
förvärv. Totalt inom koncernen finns ett 40-tal 
fastigheter med ca 700 hyreslägenheter samt 
kommerseilla lokaler. 
Den årliga hyresintäkten har en genomsnittlig 
avkastning på 5-7%.
Aktuell värdering av fastighetsinnehavet är 
ca 1,8 miljarder SEK (Januari 2018).

Koggbron Fastigheter AB
Koggbron Fastigheter AB är ett svenskt publikt bolag med 
inriktning på fastigheter med hög avkastning och förädlings-
potential.

Koggbron ingår i en företagsgrupp som ursprungligen 
grundades 1965.

1995 ändrade företaget inriktning och förvärvade ett antal 
fastigheter i södra Sverige. Detta var starten till dagens 
företagsgrupp, med ca 30 bolag inom sfären, med tyngd-
punkt på förvaltning och förädling av fastigheter.

2015 ändrades företagsnamnet till Koggbron Fastigheter AB. 
Namnet Koggbron är Stockholms medeltida hamn mot Salt-
sjön, en föregångare till dagens Skeppsbron, där en livlig 
kommers och handel pågick varje dag.

Idag utgörs Koggbrons fastighetsbestånd både av bostäder 
och kommersiella fastigheter, med mål att växa organiskt 
men också genom förvärv.

Koggbrons ambition är att ge finansiärer och aktieägare en 
attraktiv, löpande avkastning och värdestegring över 
genomsnittet för svenska fastighetsbolag. Det är möjligt 
genom lång erfarenhet av att förvalta fastigheter, samt kapi-
talmarknadsanpassad finansiering.

Koggbrons affärsidé är att förvärva, förvalta och förädla fastigheter i 
svenska orter med goda tillväxtmöjligheter och stabil hyresmarknad.

Koggbron’s business concept is based on acquiring, managing and refinancing real 
estate in Swedish locations, which offer favorable growth opportunities as well as a 
steady rental market.

Boenden som 
ger trivsel 
och mervärde

Accomodation 
that provides
comfort and value

Ett dynamiskt fastighetsföretag
med spännande framtidsprojekt

A dynamic Real Estate Company
with exciting future projects

Drottninggatan 150
254 33 Helsingborg
+46 (0)771-19 55 19
www.koggbron.se

Koggbron Real Estate Ltd
Koggbron Fastigheter AB is a Swedish public company 
focusing on properties that offer high returns and 
development potential. Koggbron is a part of a business 
group that was originally founded in 1965.

In 1995 the company changed its direction and acquired a 
number of properties in southern part of Sweden. It was the 
start of today’s business group, with about 30 companies 
within the range, focusing on management and development 
of real estate.

In 2015 the company name was changed to Koggbron 
Fastigheter AB. The name Koggbron belonged to Stockholm’s 
medieval port of Saltsjön, a predecessor of today’s 
Skeppsbron, where lively trade and commerce once took 
place. 

Today, Koggbron’s property portfolio comprises of both 
residential and commercial real estate. The goal is to expand 
partly through organic growth, and partly through 
acquisition.

Koggbron’s ambition is to provide its financiers and 
shareholders with an attractive, continuing return and 
appreciation above average for Swedish real estate 
companies. This is possible due to a long experience 
in managing real estate, as well as capital 
market adjusted financing.

Property Assets 
Koggbron Fastigheter AB currently owns properties in twelve 
Swedish cities, including Stockholm, Helsingborg, 
Malmö, Sollefteå in north of Sweden, and Karlholm beach,
outside the university-city Uppsala.

The intention for the future is to gradually supplement 
further acquisitions. In total, there are about 40 properties 
with approx. 700 rental apartments, 
as well as commercial premises. 
The annual rental income has an average return of 5-7%.
Current valuation of the property holdings is approx. 
SEK 1,8 billion (230 million USD) (January 2018).
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