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UNDER pERioDEN 1 juli 2010 till 30 
juni 2011, som topplistan till höger 
bygger på, har aktiviteten på den 
svenska fastighetsmarknaden varit 
fortsatt hög. Eurokrisen har inte 
nämnvärt påverkat transaktionsvoly-
men. Detta har även gynnat juristerna 
där den totala affärsvolymen för de 
tolv framgångsrikaste summerar till 
252 miljarder, vilket är nära 150 mil-
jarder mer än samma byråers volym 
under de föregående tolv månaderna. 

Liksom tidigare räknar vi byråernas 
totala transaktionsvolym, samtliga 
jurister och regionkontor, som bildar 
totalsumman. Köpeskillingen, eller 
det underliggande fastighetsvärdet, 
har summerats för de affärer där byrån 
varit med. Bytesaffärer har räknats 
som värdet på de fastigheter den aktu-
ella byråns klient avyttrar. Med affärer 
avses både rena fastighetsförvärv och 
finansieringsuppdrag som är avslu-
tade. Har byrån i något fall skött både 
och räknas dock affären enligt gängse 
praxis bara en gång. Listan grundar sig 
på information från byråerna. 
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– Vi gläds naturligt-
vis åt förstaplatsen 
som befäster Vinges 
position som en av 
de ledande byråerna 
inom området. Sedan 
någon månad tillbaka 
råder en större osäkerhet på mark-
naden till följd av främst skuldkrisen. 
Även om det alltjämt kommer att 
göras affärer, särskilt av institutioner 
och andra investerare med mycket 
eget kapital, är det sannolikt att vi får 
se lägre volymer under hösten.
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I årets lista för de framgångs-
rikaste fastighetsjuridiska 
rådgivarna korar vi en ny  
vinnare – Vinge.  
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cederquist 28,9 15,9
Byrån har agerat rådgivare åt Grosvenor Fund Management vid förväret av  
bland annat tre köpcentrum i Stockholmsområdet från Unibail-Rodamco.

maqs 19,6 i.u. 
Vasakronans rekordköp av Klara Zenit där byrån var juridisk  
rådgivare åt köparen var periodens största uppdrag.

setterwalls 18,1 8
ett uppdrag värt att nämna var juridisk rådgivning till ByggVesta  
vid bildandet av fastighetsbolaget Grön Bostad.

kilpatrick townsend & stockton 18,0 17,8
Kilpatrick townsend biträdde bland annat Niam vid förvärvet av  
Heron City. Affären slutfördes under april.

Dla Nordic 13,7 6,4
Byrån har bland annat företrätt Svenska Bostäder i samband med en bytesaffär  
med Primula Byggnads med ett sammanlagt fastighetsvärde om en miljard.

glimstedt 13,3 12,1
Då Profi genom försäljningen av Carolus 34 genomförde den största affären  
i Malmö på flera år skedde det med Glimstedt som juridisk rådgivare.

linklaters 13,1 45,5
Det monetärt tyngsta uppdraget var rollen som juridisk rådgivare åt 
Commerz Real vid avyttringen av Klara Zenit i centrala Stockholm.

Roschier 8,6 4,7
Byrån assisterade Niam vid försäljning av en fastighetsportfölj
 i Göteborg till Wallenstam med ett fastighetsvärde om knappt 1,2 miljarder.

baker mckenzie 7,8 0,9
en affär som kan nämnas är byråns biträde av Nordisk Areal Fastigheter och  
First Securities vid försäljningen av ett antal fastigheter i Systembolagsportföljen.
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Vinge   54,7 22,9
Byrån har biträtt bland annat Willhem vid förvärvet av bostäder 
för sju miljarder samt Hemfosa vid förvärvet av Landic VIII-portföljen.

mannheimer swartling   49,4 35,5
Bland byråns uppdrag kan nämnas Royal Bank of Scotlands 
refinansiering och förvärv av samtliga aktier i köpcentrumbolaget Centeni.

lindahl   32,9 15,8
ett av de mer tongivande uppdragen under perioden var juridisk  
rådgivning till Pandox vid förvärvet av Norgani. 
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