Pressmeddelande 21 april 2022

Hemsö förvärvar minoritetsandel i Finlands
Universitetsfastigheter Oy (SYK)
Hemsö förvärvar 1,53 procent av aktierna i Finlands Universitetsfastigheter Oy och blir
minoritetsägare. Investeringen uppgår till 15 miljoner euro motsvarande 389 euro per aktie.
Finlands Universitetsfastigheter, (Suomen Yliopistokiinteistöt Oy, SYK) ägs av den finska staten
samt av nio universitet som även hyr lokalerna i de fastigheter som SYK äger och förvaltar.
Hemsö har förhandlat med Vasa Universitet om förvärv av hela deras aktieinnehav, 1,53
procent, och blir därmed den första privata ägaren.
‒ SYK är ett fint bolag med en utmärkt campus-portfölj och en unik roll inom finsk
universitetsutbildning- och forskning samt innovationsinfrastruktur. Vi är mycket glada att
kunna bli delägare och bidra ytterligare till bolagets utveckling i en spännande fas framåt, säger
Jarkko Leinonen, Finlandschef på Hemsö.
‒ Jag är mycket nöjd nu när den långsiktiga och strategidrivna processen är avslutad. Det är fint
att vi har hittat en stabil och professionell köpare till SYK:s aktier. Med försäljningen främjas
universitetets strategiska mål. Ett av dessa är ett pågående campusprojekt och köpeskillingen
täcker en betydande del av budgeten på över 20 miljoner euro, säger rektor Jari Kuusisto, Vasa
Universitet.

Fakta SYK
SYK äger 15 universitetscampus med ca 110 000 studenter bestående av 210 fastigheter i 11 städer runt om i Finland.
Fastighetsportföljen uppgår till 1,3 miljoner kvadratmeter uthyrningsbar yta. De största hyresgästerna inkluderar
Tammerfors universitet, Tammerfors tekniska universitet, Åbo universitet, Uleåborgs universitet och Jyväskylä
universitet.
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Hemsö är Sveriges ledande privata ägare av samhällsfastigheter. Verksamheten består i att hållbart äga, förvalta och utveckla samhällsfastigheter
för äldreboende, utbildning, vård och rättsväsende. Hemsö finns i Sverige, Tyskland och Finland. Hemsös verksamhet kännetecknas av långa
hyresavtal och stabila hyresgäster. Tredje AP-fonden är majoritetsägare. Det totala värdet på Hemsös fastighetsbestånd uppgår till 75,7miljarder
kronor. Hemsö har sedan mars 2015 kreditbetyg A- från Standard & Poor´s och sedan mars 2021 kreditbetyg A+ från Fitch Ratings. Mer
information på www.hemso.se

