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Hyresintäkterna uppgick till 986 mkr (951).
Förvaltningsresultatet uppgick till 370 mkr (318).
Värdeförändringar på fastigheterna uppgick till -86 mkr (-6) och
värdeförändringar på derivat uppgick till -352 mkr (276).
Periodens resultat efter skatt uppgick till -194 mkr (350).
Marknadsvärdet på fastigheterna uppgick till 23 929 mkr (21 518).
Under andra kvartalet förvärvade Hemsö en rättsväsendeportfölj bestående av
fyra fastighter för 2 mdr kronor, en vårdfastighet i Jönköping för 200 mkr samt
två nybyggda omsorgsfastigheter i Borlänge för 96 mkr. Vidare förvärvades ett
äldreboende i Dresden, Tyskland, för 60 mkr.

– Förvaltningsresultatet uppgick till 370 mkr (318), en ökning med 16 procent.
Ökningen är ett resultat av ett förbättrat driftnetto i identiskt bestånd samt
genomförda förvärv och lägre finansieringskostnader. Hemsös långsiktiga fokus
på en effektiv förvaltning och breddad finansiering ger önskad effekt säger
Hemsös VD Per Berggren.

För fullständig rapport, se bifogad pdf.
För vidare information vänligen kontakta:
Per Berggren, VD, tel. 08-501 170 01
Eva Bång, CFO, tel. 08-501 170 55

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 närmare 90 svenska kommuner, 15 tyska städer och sedan 2013 även i
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 uppgick per 31 december 2013
till närmare 23 miljarder kronor. Hemsö ägs av Tredje AP-fonden till 85% och av AB Sagax till 15%. Mer information på www.hemso.se

