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Sveafastigheter ingår Asset Management -avtal med 
Grandab Management 
 
Sveafastigheter ingår samarbete med Grandab Management gällande framtida investeringar samt Asset Management 
av Sveafastigheters fastighetsbestånd i Göteborgsregionen. 
 
Grandab Management kommer aktivt söka efter lämpliga förvärvsobjekt samt arbeta med utveckling och förädling av 
Sveafastigheters existerande bestånd i Torslanda. Sveafastigheters förhoppning är att genom samarbetet med Grandab 
Management utöka sin närvaro i regionen, genom förvärv av attraktiva fastigheter med potential till värdeökning.  
 
– Vi ser fram emot ett givande samarbete med Grandab Management, vars företrädare har en gedigen bakgrund inom 
fastighetssektorn. Vår modell för Asset Management, som bygger på samarbete med duktiga och drivna lokala 
entreprenörer, har visat sig mycket framgångsrik historiskt och vi fortsätter skapa nya samarbeten med denna typ av 
aktörer, säger Johanna Skogestig, chef för den svenska verksamheten. 
 
– Det känns kul och spännande att få Sveafastigheters förtroende. Sveafastigheter har ett starkt track record och är en 
ledande aktör i branschen. Vi satsar nu, med full kraft, på att utveckla fastigheterna i Torslanda. Dessutom hoppas vi 
snart kunna göra gemensamma investeringar och letar efter intressanta förvärv säger Mikael Hasselberg, partner i 
Grandab Management. 
 

 
För kommentarer och ytterligare information, vänligen kontakta: 

Johanna Skogestig, chef för den svenska verksamheten, telefon +46 8 545 075 17, johanna.skogestig@sveafastigheter.se  

Mikael Hasselberg, partner i Grandab Management, telefon + 46 708 44 30 16, mikael@grandab.com   

 

Om Sveafastigheter 
Sveafastigheter är en ledande nordisk fastighetsfondförvaltare. Bolaget grundades 2003 och förvaltar för tillfället 
tillgångar i Sverige, Finland, Danmark och Estland till totalt ett värde om 1,1 miljarder euro. Sveafastigheters senaste 
fond, Sveafastigheter Fond III, har 317 miljoner euro i eget kapital.  
   
Sveafastigheter är baserat i Stockholm med kontor i Helsingfors och Malmö. 

 
Om Grandab Management 
Bolaget har som affärsmodell att tillsammans med investerare och samarbetspartners identifiera, förvärva, utveckla och 
förvalta fastigheter med inriktning på totalavkastning. 
 
Bolaget är baserat i Göteborg. 
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