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Hemfosa Fastigheter anställer Pasi Nieminen som ansvarig
för den finska verksamheten
Hemfosa etablerar egen närvaro i Finland genom att anställa Pasi Nieminen som fastighetschef
med ansvar för det finska fastighetsbeståndet som idag omfattar fastigheter till ett värde om
cirka 1,1 mdkr. Hemfosa fortsätter även sitt befintliga samarbete med Mrec.
Genom rekryteringen av Pasi Nieminen etablerar Hemfosa en egen organisation i Finland där
Hemfosa förvärvade de första fastigheterna i december 2015. Beståndet i Finland består uteslutande av
samhällsfastigheter.
Pasi Nieminen har en bred erfarenhet inom fastighetssektorn och kommer närmast från det finska
fastighetsbolaget Realprojekt Ltd där han sedan 2011 varit vice vd och senast ansvarig för
fastighetsutvecklingen. Dessförinnan arbetade Pasi bland annat inom SRV Group PLC som Account
Director inom Retail Development and Concepts samt inom H&M bland annat som Leasing Manager
i Finland.
”Vi är mycket glada över att nu etablera egen närvaro i Finland med Pasi Nieminen som
fastighetsansvarig. Med Pasis erfarenhet och kunnande får vi en drivande kraft i arbetet med att
förvalta och utveckla det fastighetsbestånd vi byggt upp och som vi vill ska fortsätta växa”, säger Jens
Engwall, VD för Hemfosa.
Pasi Nieminen tillträder sin tjänst på Hemfosa i januari 2017. Hemfosa fortsätter sitt befintliga
samarbete med Ville Mannila på fastighetskonsultföretaget Mrec för att identifiera och genomföra
transaktioner i Finland.

För mer information, vänligen kontakta:
Jens Engwall, VD, jens.engwall@hemfosa.se, mobil 070-690 65 50 kontoret 08-448 04 80

Om Hemfosa Fastigheter
Hemfosa är ett svenskt fastighetsbolag inriktat på samhällsfastigheter i Norden 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 juni 2016 ägde Hemfosa fastigheter med ett totalt
fastighetsvärde om cirka 33,2 miljarder SEK, 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.
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