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PenSam og DEAS indgår aftale om nyt lejeboligprojekt i Nordhavn
PenSam og DEAS har indgået aftale om udlejning, administration, indflytning og efterfølgende drift af
94 nyopførte lejelejligheder i Provianthuset. DEAS er derudover bygherrerådgiver på projektet.
Provianthuset, der opføres af PenSam, ligger på Sandkaj i Aarhusgadekvarteret i København.
”Det er vigtigt for PenSam at medvirke til udviklingen af København. Vi ønsker at bidrage til en
levende by, arbejdspladser og attraktive boliger, der giver værdi for alle. Det giver vores kunder de
bedste pensioner,” siger Benny Buchardt Andersen, investeringsdirektør i PenSam.
De 94 boliger får mellem to og fem værelser og bliver fra 70 til 170 m2. Enkelte lejligheder bliver i to
plan. De nye lejere vil kunne nyde Københavns nye havnekvarter, de små gader og stræder og den
direkte adgang til Østerbros mange tilbud.
”Vi er meget stolte over at skulle varetage Provianthuset. Det er et fantastisk projekt, hvor vi trækker
mange af vores fagområder ind i løsningen af opgaven. Projektet er vores sjette nyopførte
udlejningsprojekt i København inden for det seneste år,” siger Claus Asger Olsen, afdelingsdirektør i
DEAS.
Til efteråret 2016 står Provianthusets første 47 lejeboliger klar til indflytning, mens de næste 47 er
klar i november 2016. Første åbent hus-arrangement forventes at afholdes medio marts.

For mere information:
Investeringsdirektør Benny Buchardt Andersen, PenSam, mobil 23 38 34 76
Afdelingsdirektør Claus Asger Olsen, DEAS, mobil 25 27 74 51

Kort om PenSam
PenSam er en finansiel koncern, der tilbyder fleksible finansielle produkter til vores kunder inden for pension, forsikring og
bank. De vigtigste forretningsområder er arbejdsmarkedspensionsordninger samt pensions-, bank- og forsikringsvirksomhed for
privatkunder.
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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