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AFA Fastigheter hyr ut ca 1 800 kvm kontorsyta i Sergel Nova till Funnel
Sergel Nova har ett av Stockholms mest centrala lägen. Byggnaden, beläget i hörnet av
Klarabergsgatan/Drottninggatan och med Sergels Torg direkt utanför entrén, är nu redo att ta
emot fler hyresgäster. Funnel är klara för kontorsytor om ca 1 800 kvadratmeter.
Sergel Nova är populärnamnet på Fastigheten Hägern Större 14, Klarabergsgatan 29. Ett hus som
redan från början byggts med bra förutsättningar för olika verksamheter och som succesivt
uppgraderats till den högteknologiska standard som ska förbättra vardagen för husets hyresgäster.
-

Vi är mycket glada att kunna hälsa Funnel välkomna till huset. Funnel som företag passar
väldigt bra in i mixen av hyresgäster i fastigheten, säger Henrik Olmér på AFA
Fastigheter.

JLL har representerat AFA i arbetet med utvecklingen och uthyrningen av Sergel Nova.
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Fastigheten har allt man som hyresgäst kan önska sig – en ny representativ entré, hög
teknisk standard, lastkaj och lasthiss, omklädningsrum, garage mm och inte minst ett av
Stockholms mest centrala lägen. Ett läge där det just nu dessutom skapas en helt ny
stadsmiljö med bilfria gator, uteserveringar och ett myllrande folkliv, säger Erik Skalin,
Head of Agency JLL.

-

Vår flytt till Sergel Nova ligger helt i enlighet med vår strategi att bli en av nordens mest
ansenliga arbetsgivare inom vårt område. Med hjälp av ett högteknologiskt kontor på
bästa geografiska läge kommer vi kunna erbjuda våra medarbetare en kontorsmiljö i
toppklass säger Fredrik Skantze, VD Funnel.

Mer information.
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Fredrik Skantze, VD, Funnel, fredrik@funnel.io
Erik Skallin, Head of Agency, JLL, erik.skalin@eu.jll.com
Funnel är ett snabbväxande svenskt teknikföretag. Företaget hjälper marknadsförare att samla ihop och
analysera sin data och har några av världens största företag som kunder. Funnel är verksamma i Europa
och USA och har förutom huvudkontoret i Stockholm även ett kontor i Boston, USA.
www.funnel.io
AFA Fastigheter äger, förvaltar och utvecklar kontors- hotell- och bostadsfastigheter – främst i
Stockholm, Göteborg och Malmö. I Stockholms innerstad är vi den tredje största fastighetsägaren
vad gäller kommersiella lokaler. Fastighetsbeståndet består av cirka 400 000 kvm till ett värde av cirka
36,5 miljarder SEK. AFA Fastigheter är en del av kapitalförvaltningen på AFA Försäkring.
www.afafastigheter.se

www.sergelnova.se

AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra
försäkringar är bestämda i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter och vi försäkrar drygt fyra miljoner människor i privat
näringsliv, kommuner, landsting och regioner. AFA Försäkring drivs utan vinstsyfte och förvaltar cirka 200 miljarder kronor. En viktig
del av vår verksamhet är att stödja forskning och projekt som aktivt syftar till att förbättra arbetsmiljön. AFA Försäkring har cirka 600
medarbetare och ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK.

