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Frederiksberg, 20. januar 2015

Industriens Pension indgår samarbejde med DEAS
Industriens Pension og DEAS har indgået aftale om ejendomsadministration og ejendomsforvaltning
af pensionsselskabets danske ejendomme.
Dermed kommer DEAS i første omgang til at administrere Industriens Pensions nye ejendomskøb
Sankt Petri Passagen i København. Sankt Petri Passagen er et kompleks af flere ejendomme med
flere fredede og historiske bygninger. Komplekset er på i alt 45.000 m2 og består i dag af 15
erhvervslejemål, der bl.a. huser lejere som Google Danmark, Bruun & Hjejle, Karnov og Mensch.
Industriens Pension startede for godt 1½ år siden med at opbygge en større dansk
ejendomsportefølje og forventer at investere i danske ejendomme for cirka fem mia. kroner over de
kommende år.
”Vi er naturligvis stolte over, at Industriens Pension har valgt DEAS som samarbejdspartner og
glæder os til at understøtte Industriens Pension i forbindelse med opbygningen af deres portefølje,”
siger Henrik Dahl Jeppesen, adm. direktør i DEAS.
DEAS administrerer i dag over to mio. m2 erhvervsejendomme og har gennem de senere år styrket
sin position i forhold til dette segment.

For mere information:
Ejendomsinvesteringschef Peter Frische, Industriens Pension, mobil 28 19 66 77
Adm. direktør Henrik Dahl Jeppesen, DEAS, mobil 27 90 10 35

Kort om Industriens Pension
Industriens Pension administrerer overenskomstaftalte arbejdsmarkedspensioner for ca. 400.000 medlemmer i ca. 8.000
industrivirksomheder i Danmark. Hele overskuddet går til medlemmerne. Indbetalingerne udgjorde knap 8 mia. kr. i 2014, og
de samlede investeringer har rundet 125 mia. kr.

Kort om DEAS
DEAS A/S er et af Danmarks førende ejendomsforvaltningsselskaber. Selskabet består af fem forretningslinjer:
Ejendomsadministration, Property Asset Management, Facility Services, Mæglervirksomhed – via DEAS Erhverv og DEAS Bolig –
og Offentlig-Privat Partnerskab (OPP). Vi tilbyder ydelser som administration af bolig- og erhvervsejendomme, ejer- og
andelsboligforeninger samt management af butikscentre. Hertil kommer bygherrerådgivning, byggesagsadministration,
energistyring, drift og vedligehold, udlejning af bolig- og erhvervslejemål samt salg og vurdering af erhvervsejendomme og
boliger. DEAS administrerer cirka 2.000 ejendomme med cirka 70.000 lejemål i Danmark og har kontorer i København, Aalborg
og Aarhus. DEAS A/S er et 100%-ejet datterselskab af DEAS Holding A/S.
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