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Hemfosa Fastigheter avyttrar bostadsfastigheter till ett 
underliggande fastighetsvärde om 170 mkr 
 

 

Hemfosa avyttrar fem bostadsfastigheter med kommersiella inslag i Gävle till M2 Gruppen. 

Affären bidrar till fortsatt renodling av fastighetsportföljen enligt strategin att fokusera på 

samhällsfastigheter.   

 

Hemfosa har tecknat avtal om avyttring av bostadsfastigheterna Gävle Norr 22:3, Norr 34:2, Norr 

35:1, 35:4 samt Norr 36:1, totalt 14 256 kvm uthyrningsbar yta till ett underliggande fastighetsvärde 

om 170 mkr. Fastigheterna har en uthyrningsgrad om 85 procent och hyresgästerna utgörs främst av 

bostadshyresgäster med inslag av kommersiella verksamheter i markplan. De årliga 

hyresintäkterna uppgår till ca 13 mkr.   

 

Affären sker genom försäljning av andelarna i två fastighetsägande kommanditbolag. Köpare är 

fastighetsbolaget M2 Gruppen. Frånträde sker den 1 februari 2016.  
 

– Syftet med försäljningen är att avyttra fastigheter i icke prioriterade segment i en stark 

transaktionsmarknad. Vi fortsätter att renodla vår fastighetsportfölj mot samhällsfastigheter, i linje 

med vår uttalade strategi, säger Stina Lindh Hök, transaktionschef på Hemfosa Fastigheter. 

 

För mer information, vänligen kontakta:  

Stina Lindh Hök, transaktionschef, stina.lindh.hok@hemfosa.se, mobil 070-577 18 85,                     

växel 08-448 04 80 

 

 
Om Hemfosa Fastigheter 

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. Per 

den 30 september 2015 ägde Hemfosa kommersiella fastigheter med ett totalt fastighetsvärde om cirka 30,8 

mdkr, inklusive bolagets andel av fastighetsvärdet i joint ventures. Bolagets stamaktie är noterad sedan mars 

2014 och preferensaktien sedan december 2014, båda på Nasdaq Stockholm. Läs mer på www.hemfosa.se.  

Informationen är sådan som Hemfosa fastigheter AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden 

och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 20 november 2015 
kl.7.30.  
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