
 
 

 

Hemsö är Sveriges ledande privata ägare av samhällsfastigheter. Verksamheten består i att äga, förvalta och utveckla fastigheter för 
äldreboende, skola, vård och rättsväsende. Hemsö finns i Sverige, Tyskland och Finland. Vår vision är att vara den bästa 
fastighetsvärden för samhällsservice. Det innebär att vi ska skapa mervärde för våra kunder och vara den självklara fastighetspartnern 
för kommuner, landsting och privata operatörer. Hemsös verksamhet kännetecknas av långa hyresavtal, stabila hyresgäster och 
starka ägare. Det totala värdet på Hemsös fastighetsbestånd uppgår  till 24 miljarder kronor. Hemsö ägs av Tredje AP-fonden till 85% 
och av AB Sagax till 15%. Mer information på www.hemso.se 
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Hemsö i strategisk bytesaffär  

Hemsö genomför en bytesaffär med fastighetsbolaget Hemfosa Fastigheter AB. 
Affären innebär att Hemsö köper Life Science fastigheten Novum i Huddinge för 
drygt 1,1 miljarder kronor och samtidigt avyttrar fastigheter till ett sammanlagt 
värde om närmare 3,3 miljarder till Hemfosa.  

Den förvärvade fastigheten ligger i direkt anslutning till Hemsös och SveaNors 
miljardsatsning Technology for Health i Huddinge utanför Stockholm. Förvärvet stärker 
än mer Hemsös satsning på fastigheter för vård, forskning och utbildning.  

- Förvärvet av Novum är strategiskt viktigt samtidigt som avyttringarna skapar 
förutsättningar för en effektivare förvaltning säger Hemsös VD Per Berggren.  

De avyttrade fastigheterna ligger framförallt i Härnösand, Sundsvall, Umeå, Karlskrona, 
Finspång, Eksjö samt Stockholmsregionen. Under Hemsös ägoperiod har över 100 
miljoner investerats för att möta hyresgästers behov av verksamhetsanpassade och 
moderna lokaler.  

Hemsö tillträder fastigheten Novum den 17 december 2014 och frånträder de sålda 

fastigheterna samma datum.  Affären bokförs i det fjärde kvartalet 2014. Efter 

uppgörelsen uppgår Hemsös fastighetsportfölj till 24 miljarder kronor.   

Affären är villkorad av godkännande från Konkurrensverket. Catella Corporate Finance 

och Advokatfirman Glimstedt har bistått Hemsö vid affären. För en detaljerad 

förteckning över de köpta och sålda fastigheterna se bilaga. 

För vidare information vänligen kontakta 

Per Berggren, VD    08-501 170 01 

Gustav Björkman, Chef Strategi och Transaktion  08-501 170 20 

 

Informationen är sådan som Hemsö Fastighets AB ska offentliggöra enligt lagen om 

värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 18 november 2014 klockan 

17:45.   

http://www.hemso.se/

