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HEBA Fastighets AB utser Patrik Emanuelsson till ny Vd 
 

HEBA:s styrelse har utsett Patrik Emanuelsson till ny Vd. Han efterträder Lennart 

Karlsson som den 19 januari 2017 sade upp sin anställning för att pensioneras vid utgången 

av 2017. Patrik Emanuelsson tillträder sin tjänst som Vd den 2 oktober 2017. Lennart 

Karlsson kvarstår som rådgivare till utgången av året och är föreslagen att väljas till 

styrelseledamot i HEBA vid årsstämman den 3 maj i år. 

 

Patrik Emanuelsson är 51 år i maj och för närvarande Vd för Locum AB, Stockholms Läns 

Landstings bolag för förvaltning av landstingets vårdfastigheter. Dessförinnan var han Vd 

för Micasa Fastigheter i Stockholm AB som är ett bolag som äger och förvaltar Stockholm 

Stads omsorgsfastigheter. Under åren 2000-2013 innehade Patrik Emanuelsson ett flertal 

olika chefsbefattningar hos Svenska Bostäder bl.a. som affärsutvecklingschef, 

fastighetschef och vice Vd. Patrik Emanuelsson har examen från tekniskt gymnasium och 

vidareutbildning vid Artilleri-och Ingenjörshögskolan samt har därefter genomfört studier 

vid militärhögskolans Högre Tekniska Chefsutbildning samt Ekonomistyrning för 

beslutsfattare vid IHM i Stockholm. 

 

- Vi är glada över att kunna utse Patrik Emanuelsson till ny Vd. Han har lång och gedigen 

erfarenhet som ledare i fastighetsbranschen med hög kompetens avseende hyresbostäder 

och samhällsfastigheter som passar väl in med HEBA:s inriktning, säger Sören Härnblad, 

styrelsens ordförande. 

 
 

HEBA Fastighets AB (publ)   Stockholm den 29 mars 2017 

Sören Härnblad 

Styrelsens ordförande  
  
För ytterligare information vänligen kontakta 

Sören Härnblad telefon 070 511 50 97 

 
Denna information är sådan som HEBA Fastighets AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 mars 2017 kl.18:00. 

 
HEBA:s affärsidé är att erbjuda sina hyresgäster en hög servicenivå, ett attraktivt och tryggt boende med 
fokus på Stockholmsregionen genom ett långsiktigt ägande, engagerad förvaltning och aktiv 
fastighetsutveckling. HEBA är sedan år 1994 noterad på Nasdaq OMX Stockholmsbörsen, Mid Cap listan. 
Ytterligare information om bolaget finns på www.hebafast.se  

http://www.hebafast.se/

