
 

 

Pressrelease 
 
Götenehus bildar fastighetsbolag för hyresrätter tillsammans med 
G & K Blanks Fastigheter AB och Erik Hemberg Fastighets AB 
 
Götenehus Group AB har träffat överenskommelse med G & K Blanks Fastigheter AB och Erik 
Hemberg Fastighets AB om att bilda fastighetsbolaget Trähusstaden Sverige AB.  
 
Det nya bolaget kommer att ägas till 50,0 procent av G & K Blanks Fastigheter AB, 30,1 procent 
av Erik Hemberg Fastighets AB och 19,9 procent av Götenehus Group AB. 
 
Erik Hemberg Fastighets AB är sedan flera år största ägare i Götenehus.   
 
G & K Blanks Fastigheter AB ägs av Karl-Johan Blank som också är ägare till Jula-koncernen. 
Karl-Johan Blank har länge haft ägarintressen i Götenehus genom en kapitalförsäkring i Nordea 
Liv & Pension PBI. Engagemanget har under senare tid ökat. Karl-Johan Blank kontrollerar idag 
aktier i Götenehus motsvarande knappt 11 procent av kapitalet. 
 
Trähusstaden Sverige AB är ett nystartat bolag med målsättningen att successivt bygga upp ett 
bestånd av nyproducerade bostäder med hyresrätter, i huvudsak producerade av Götenehus. 
Ägarna har förbundit sig att över tid, i förhållande till sin ägarandel, tillskjuta totalt 200 mkr i eget 
kapital till bolaget. Bolaget bedöms på sikt därför ha en kapacitet att bygga och förvalta ett 
bostadsbestånd på cirka 800 mkr. Bakgrunden till investeringen i det nya bolaget är den ökade 
efterfrågan och behovet av hyresrätter.  
 

- Vi är väldigt glada att kunna göra den här satsningen tillsammans med två av våra största 
ägare, säger Claes Hansson, VD och koncernchef i Götenehus. Vi breddar nu vårt 
erbjudande ytterligare genom att också kunna bearbeta segmentet hyresrätter. Avsikten är 
att de bostäder som kommer att levereras till Trähusstaden Sverige AB till största del ska 
produceras i vår nya volymhusfabrik. Vi skapar därmed förutsättningar för ökad avsättning 
av vår egna bostadsproduktion, avslutar Claes Hansson. 

 
Götene den 11 oktober 2018 
Götenehus Group AB (publ) 
 
För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Claes Hansson, VD och koncernchef Götenehus Group AB, 0511-34 53 04,  
0708-35 09 68, claes.hansson@gotenehus.se 
  
Götenehus Group är genom varumärkena Götenehus och VärsåsVillan en av de större aktörerna på 
småhusmarknaden i Sverige. Koncernen består i huvudsak av två verksamhetsområden, 
Projektutveckling som marknadsför och bygger gruppbyggda småhus, flerfamiljshus m m och 
Styckehus som marknadsför och bygger enskilda villor och fritidshus. Götenehus B-aktier är listade på 
First North. Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag. Läs mer på www.gotenehus.se. 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Götenehus Group AB är skyldigt att 
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående 
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 oktober 2018 kl 11.00. 

http://www.gotenehus.se/

