
 

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 36,0 miljarder kronor. 
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Hemsö förvärvar utbildningsfastighet i Helsingfors  

Hemsö har förvärvat en utbildningsfastighet i centrala Helsingfors. Den uthyrningsbara ytan är 
6 200 kvadratmeter.   

Fastigheten är Hemsös första utbildningsfastighet i Helsingfors. Hyresgäster är Aalto 
Universitetet och Svenska Handelshögskolan. Fastigheten har ett bra läge i centrala Helsingfors 
med närhet till goda kommunikationer. Det underliggande fastighetsvärdet uppgår till cirka 120 
miljoner kronor.  

- Med detta förvärv etablerar sig Hemsö inom utbildningssegmentet i Helsingfors och 
ökar andelen offentliga hyresgäster i Finland, helt i linje med Hemsös 
investeringsstrategi. Förvärvet stärker Hemsös närvaro i Helsingfors vilket givetvis är 
glädjande, säger Jarkko Leinonen, Hemsös Finlandschef. 

Säljare av fastigheten är Aalto Universitetsfastigheter AB och tillträde sker omgående.  

 

För ytterligare information, vänligen kontakta 

Nils Styf, VD    08 501 170 01 
Jarkko Leinonen, Finlandschef  +358 400 150 841 
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Bilaga 1 

 

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 36,0 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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