Pressmeddelande 26 november 2018

Hemsö i fastighetsaffär med Åbo stad, Finland
Hemsö och Åbo stad förbereder en gemensam affär där Hemsö förvärvar ett fastighetsbestånd
bestående av åtta äldreboende- och vårdfastigheter av Åbo stad i Finland. Förvärvskostnaden
uppgår till 130 miljoner euro.
Säljare är Åbo stad som blir hyresgäst med en genomsnittlig hyrestid på 11 år. Om den
planerade social- och hälsoreformen i Finland genomförs med ett antal självstyrande landskap
(landsting) övergår hyresavtalen till det nybildade landskapet.
Fastighetsportföljen som förvärvas består av drygt 80 000 kvadratmeter och kan delas in i tre
delportföljer; stadssjukhusområdet som består av elva byggnader på en tomträtt, en
äldreboendeportfölj bestående av fem fastigheter samt en vårdfastighetsportfölj om två
fastigheter. Fastigheterna är centralt belägna i Åbo vilket gör det intressant för fortsatta
investeringar och fastighetsutveckling.
-

Vi ser väldigt positivt på samarbetet med Åbo stad. Åbo är en mycket bra marknad att
investera i med många möjligheter till utveckling och vi planerar för att ytterligare
bredda vår portfölj, säger Gustav Björkman, CIO, Hemsö.

-

Det är glädjande att vi stärker samarbetet med Åbo stad. Det växande Åbo-området är
intressant för oss och därför är det är mycket positivt att vi ökar vår närvaro där. Att få
Åbo stad som strategisk partner ger oss möjlighet att bidra till den fortsatta
utvecklingen i staden, säger Jarkko Leinonen, Hemsös Finlandschef.

-

Hemsö kännetecknas av långa hyresavtal och stabila kunder. Vi är mycket nöjda över att
Hemsö är intresserad av att långsiktigt investera i och utveckla vård- och
äldreboendefastigheter i Åbo, säger Jarkko Virtanen, vice Borgmästare Åbo stad.

Förvärvet är villkorat av beslut i kommunstyrelse och kommunfullmäktige, vilket förväntas vara
fattat i början av december 2018.
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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 42,6 miljarder
kronor. Hemsö har sedan mars 2015 kreditbetyg A- från Standard & Poor´s. Mer information på www.hemso.se

