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Pressmeddelande                        2015-09-28 
 

 
Ledningsförändringar i Hemfosa Fastigheter 
 

Lars Thagesson, COO och en av Hemfosas grundare, övergår till en roll som extern rådgivare 

till bolaget. Samtidigt lämnar Karim Sahibzada, bolagets chefsjurist och även han 

medgrundare, för uppdrag utanför koncernen. Stina Lindh Hök, nuvarande transaktionschef, 

övertar Lars ansvarsområden avseende transaktioner.  

 

Hemfosa arbetar aktivt med att säkerställa kompetensförsörjningen i alla led i det snabbt växande 

fastighetsbolaget. Under 2015 har Hemfosa bland annat förstärkt sin ledningsgrupp med Simon 

Venemyr Ottersland som ansvarig för den norska verksamheten, Ann-Sofie Lindroth, Ekonomichef 

samt Linda Eriksson som ny finanschef.  

 

Lars Thagesson kommer att lämna sin anställning vid årets slut och under 2016 övergå till en roll som 

extern rådgivare till Hemfosa med inriktning på bolagets större projekt. Karim Sahibzada väljer 

samtidigt att avsluta sin tjänst som chefsjurist på Hemfosa.  

 

– Lars och Karim var med och startade Hemfosa 2009 och har båda varit avgörande i att bygga 

Hemfosa från noll till vad vi är idag – ett börsnoterat bolag med ett fastighetsbestånd värt cirka 30 

miljarder kronor. Med ett stort kunnande och unik erfarenhet har Lars drivit det intensiva arbetet med  

transaktioner under de här åren och lämnar nu över till yngre och lika vassa kollegor. Jag har förståelse 

för att Lars vill övergå till en friare roll och vi är glada att vi får ha honom kvar som rådgivare. Karim 

har haft en betydelsefull roll i skapa en stabil finansiering och struktur för bolaget under den snabba 

utvecklingen men vill nu ta sig an nya utmaningar utanför koncernen och jag önskar honom all lycka 

och framgång. Vi är tacksamma för de bådas viktiga insatser för Hemfosa, säger Jens Engwall, VD för 

Hemfosa Fastigheter AB. 

 

– Vi startade Hemfosa med en femårsplan som på sitt sätt fullbordades i och med börsintroduktionen 

2014. Nu är Hemfosa inne på sitt sjunde år och det är med stolthet över vad vi alla har åstadkommit 

med Hemfosa som vi lämnar över stafettpinnen till våra kompetenta kollegor, säger Lars Thagesson 

och Karim Sahibzada. 

  

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 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 juni 2015 ägde Hemfosa kommersiella fastigheter med ett totalt fastighetsvärde om cirka 30 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 28 september 2015 kl. 
08.30.  
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