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Hemfosas	  styrelse	  beslutar	  ansöka	  om	  börsnotering	  	  	  	  	  
 
 
Vid	  ett	  styrelsemöte	  på	  måndagen	  fattade	  Hemfosa	  Holdings	  styrelse	  beslut	  om	  att	  ansöka	  om	  
notering	  av	  bolagets	  aktier	  på	  NASDAQ	  OMX	  Stockholm.	  	  
 
Hemfosa meddelade i april i år att bolaget beslutat utreda förutsättningarna för att notera bolagets 
aktier på NASDAQ OMX Stockholm. Hemfosa arbetar sedan dess med att förbereda bolaget för en 
notering och har under hösten undersökt intresset inför en sådan bland investerare i Sverige och 
internationellt. Mot bakgrund av utvecklingen i det arbetet har styrelsen fattat beslut om att ansöka om 
börsnotering vid NASDAQ OMX Stockholm under första halvåret 2014. 
 
 
 
För	  mer	  information,	  vänligen	  kontakta:	  	  
Bengt Kjell, styrelseordförande, mobil: 070-594 5398 
Jens Engwall, VD, jens.engwall@hemfosa.se, mobil 070-690 6550, vx 08-448 04 80 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Om	  Hemfosa	  	  
Hemfosa är ett svenskt fastighetsbolag med ett fastighetsbestånd som har en balanserad geografisk 
spridning och hög andel samhällsfastigheter med stat och kommun som största hyresgäster. Detta ger 
stabila intäktsflöden och god direktavkastning. Samtidigt ska Hemfosa skapa värde genom att aktivt 
delta i transaktionsmarknaden. Hemfosa äger kommersiella fastigheter i Sverige med ett totalt 
fastighetsvärde om cirka 16 miljarder SEK. Bolaget ägs av institutionella investerare samt av de 
anställda. 
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Viktig information 

Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål 
för restriktioner enligt lag, och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har 
offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Detta 
pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, sälja, 
teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Hemfosa. Detta 
pressmeddelande har inte godkänts av någon regulatorisk myndighet och är inte ett prospekt. 
Investerare bör inte teckna eller köpa värdepapper refererandes till i detta pressmeddelande förutom 
på grundval av den information som kommer att finnas i det prospekt som kommer att offentliggöras 
av Hemfosa. 

Detta pressmeddelande riktar sig inte till personer som vistas i USA (med USA avses: Förenta 
Staterna, dess territorier, varje stat i Förenta Staterna samt District of Columbia), Kanada, 
Australien, Hongkong, Japan eller annat land där erbjudande eller försäljning av aktier eller andra 
värdepapper i bolaget inte är tillåten. Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller 
distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Australien, Hongkong, Japan eller 
annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner eller där sådan åtgärd 
skulle innebära krav på ytterligare prospekt, annan erbjudandedokumentation, registreringar eller 
andra åtgärder utöver vad som följer enligt svensk lag. Informationen i detta pressmeddelande får inte 
heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner 
eller som skulle innebära krav på ytterligare prospekt, annan erbjudandedokumentation, 
registreringar eller andra åtgärder. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära 
brott mot United States Securities Act från 1933, med tillägg, ("Securities Act") eller tillämpliga lagar 
i andra jurisdiktioner. 

Därtill, om och i den utsträckning detta pressmeddelande kommuniceras i någon medlemsstat i 
Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet som har implementerat direktiv 2003/71/EG (tillsammans 
med tillämpliga åtgärder för implementering, inbegripet direktiv 2010/73/EG, i varje medlemsstat 
benämnt "Prospektdirektivet"), är pressmeddelandet endast avsett för och riktat till personer i denna 
medlemsstat som är "kvalificerade investerare" i den mening som avses i Prospektdirektivet. 
Meddelandet utgör inte ett prospekt i den mening som avses Prospektdirektivet eller ett erbjudande till 
allmänheten. 

I Storbritannien är pressmeddelandet endast riktat till, och avsett för (i) personer som har 
professionell erfarenhet av frågor relaterade till investeringar som faller under Artikel 19(5) i Lagen 
om finansiella tjänster och marknader 2000 (Finansiell marknadsföring) Föreskrift 2005 
("Föreskriften"), (ii) till personer som faller under artikel 49(2) (a) till (d) (juridiska personer med 
högt nettovärde, oregistrerade juridiska personer etc.) i Föreskriften, eller (iii) andra personer till 
vilka pressmeddelandet annars lagligen får kommuniceras (sådana personer kallas gemensamt för 
"relevanta personer"). Pressmeddelandet riktar sig endast till relevanta personer.  

Inga aktier eller andra värdepapper i bolaget har registrerats eller kommer att registreras enligt 
Securities Act, eller hos någon annan värdepappersmyndighet i någon stat eller jurisdiktion i USA och 
får inte erbjudas, säljas, återförsäljas, överlåtas, levereras eller distribueras, direkt eller indirekt, till 
eller inom USA eller för sådan persons räkning annat än i enlighet med undantag från, eller i en 
transaktion som inte är föremål för registreringsskyldighet enligt Securities Act samt är i enlighet med 
tillämpliga värdepappersregleringar i relevant stat eller jurisdiktion i USA. Inga erbjudanden till 
allmänheten avseende aktier eller andra värdepapper i bolaget genomförs i USA. 

 


