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Offentliga Hus förvärvar samhällsfastigheter i 
Simrishamn  
 

Fastators innehavsbolag Offentliga Hus har ingått avtal med Frisk Drift AB avseende 
förvärv av fastigheterna Simrishamn Solrosen 9, 19 och 20. Förvärven sker genom 
bolagsförvärv och tillträdet är beräknat till den 31 augusti 2020. 
 
Den uthyrningsbara arean på fastigheterna uppgår till 25 500 m² och består av lokaler för 
primärvård, specialistvård, psykiatri, vårdcentral, tandläkare och ytterligare flertalet 
inrättningar kopplat till offentlig verksamhet. Den största hyresgästen i fastigheterna är 
Region Skåne som hyr drygt 11 000 m². Årshyresvärdet uppgår till drygt 18 miljoner kronor 
och den genomsnittliga återstående hyresavtalstiden överstiger 10 år. Överenskommet 
fastighetsvärde i transaktionen uppgår till 182 miljoner kronor och den preliminära 
köpeskillingen för aktierna beräknas till cirka 101 miljoner kronor. 
 
- Fastigheterna utgör en regional vårdhub i Skåne och detta förvärv blir ett starkt 
komplement till Offentliga Hus fastighetsportfölj. Vi ser med tillförsikt fram emot att 
under många år framöver utveckla fastigheterna och i samarbete med regionen och privata 
aktörer erbjuda Simrishamns invånare ett sjukhus som levererar välfärdstjänster av hög 
klass. Offentliga Hus långsiktiga ägande gör att vi kan investera i och tillhandahålla 
ändamålsenliga lokaler för våra hyresgäster under lång tid framöver, kommenterar Fredrik 
Brodin, VD på Offentliga Hus. 

- Vi är nöjda med att ha genomfört den här affären med Frisk Drift AB och ser fram emot 
att framöver göra ytterligare kompletteringsförvärv till vår fastighetsportfölj med liknande 
vårdfastigheter. Dessa samhällsfastigheter stärker vårt kluster i Skåne och kommer att 
generera stabila kassaflöden under många år framöver, säger Johan Bråkenhielm, COO på 
Offentliga Hus. 

- Vi har med stort engagemang ägt och förvaltat Simrishamns Sjukhus under många år. Den 
”nära vård” som sjukhuset kan erbjuda för hela Simrishamn med omnejd är oerhört viktig 
för vår region i Skåne. Möjligheten att få sälja till en kapitalstark ägare med långsiktiga 
ambitioner som Offentliga Hus är fantastiskt för alla som arbetar på sjukhuset, och framför 
allt för alla patienter som söker vård där, avslutar Uno Levinsson, delägare i Frisk Drift AB. 
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För mer information, vänligen kontakta: 

Joachim Kuylenstierna, VD Fastator 
joachim.kuylenstierna@fastator.se 
+46 (0) 70 515 51 51 

Svante Bengtsson, Vice VD Fastator 
svante.bengtsson@fastator.se 
+46 (0) 70 956 67 56 

Christoffer Strömbäck, CFO Fastator 
christoffer.stromback@fastator.se 
+46 (0) 70 249 72 55 

 
 
Om Fastator 
Aktiebolaget Fastator (publ) är ett investmentbolag specialiserat på fastighetssektorn. Fastators affärsidé är att starta och investera i 
fastighetsrelaterade bolag där vi genom aktivt ägarskap bidrar till en långsiktig värdeutveckling. Sedan den 24 september 2015 handlas 
Fastators aktie på Nasdaq First North Growth Market. Bolagets Certified Adviser a ̈r Erik Penser Bank AB (publ), tel. + 46 8 463 80 00, 
certifiedadviser@penser.se.  


