
Hembla har ansökt om avnotering av Hemblas aktie från Nasdaq
och kommunicerar samtidigt förändringar i bolagets ledning
Styrelsen i Hembla AB (publ) (”Hembla”) har beslutat om att ansöka om avnotering av bolagets aktier från Nasdaq Stockholm. Detta
kommunicerades i ett pressmeddelande tidigare under kvällen. Hembla kommer även efter utträdet från börsen fortsätta på den inslagna
vägen att skapa levande stadsdelar med hyresgästerna i fokus

Hembla kommer även fortsätta bedriva sin verksamhet under det nuvarande varumärket, men nu med stöd av majoritetsägaren Vonovias affärsplattform.
Detta stärker bolagets förmåga att leverera i enlighet med sin strategi och ger också möjlighet att ta tillvara på synergier.

“Vi är väl positionerade för en framtid utanför börsen genom vår affärsmodell och strategi. Hembla kommer att kunna dra stor nytta av Vonovias kunskaper
och erfarenhet av arbetet med att kontinuerligt utveckla vår verksamhet. Jag ser fram emot att fortsätta resan framåt.”, säger Svein Erik Lilleland, VD på
Hembla.

Tidigt under nästa år sker även förändringar i bolagets ledningsgrupp. Jonas Andersson (CFO/CIO) och Jenny Wärmé (Head of Legal & Corporate Affairs)
har beslutat att efter flera år hos Hembla lämna sina positioner hos bolaget för att träda in i nya roller utanför Hembla.

“Jenny och Jonas var två av bolagets allra första medarbetare och resan med bolaget och dess utveckling har varit en framgångssaga. Jag är den förste att
beklaga att de kommer lämna Hembla. Det är ingen överdrift att konstatera att Hembla inte skulle ha varit där vi är idag om det inte hade varit för Jonas och
Jenny. Båda har haft ledande positioner i bolagets sedan dess bolaget grundande. Hembla har en stark plattform som har byggts upp under åren. Jag vill
uttrycka min stora tacksamhet till Jonas och Jenny för deras bidrag till att bygga ett fantastiskt bolag. Jag önskar dem varmt lycka till i sina fortsatta
karriärer.”, säger Svein Erik Lilleland.

“Det har inte varit ett lätt beslut att lämna Hembla. Åren med bolaget har varit både spännande och givande. Jag är stolt över vad vi åstadkommit och jag har
fått bidra till att bygga ett av Sveriges största noterade bostadsfastighetsbolag.  Jag lämnar Hembla med en känsla av tacksamhet och det enda skälet till
att jag valt att gå vidare är för att nya spännande utmaningar väntar runt hörnet. Jag vill tacka Svein Erik för det fantastiska samarbete vi har haft och för
hans starka fokus gentemot våra hyresgäster.”, säger Jonas Andersson

“Det är med blandade känslor som jag har fattat detta beslut. Jag har vuxit med Hembla sedan den initiala starten av bolaget. Det har varit en fantastisk
resa. Jag är otroligt tacksam för dessa år och jag är stolt över Hemblas position som ett bolag med fokus på hyresgästerna och en vilja att på riktigt göra
gott i samhället. Det har varit ett privilegium att få arbeta tillsammans med Svein Erik som har ett starkt driv och ledarskap. Jag lämnar Hembla för att ta
mig an nya spännande utmaningar som inte gick att tacka nej till.”, säger Jenny Wärmé

För mer information, vänligen kontakta

Svein Erik Lilleland, VD, Telefon: +46 (0) 8 121 317 25, E-mail sel@hembla.se

Om Hembla

Hembla är ett fastighetsbolag med inriktning på bostäder i Storstockholmsregionen och andra tillväxtområden. Affärsidén är att äga och förvalta
fastighetsbestånd med en successivupprustning av lägenheter i samband med den naturliga omsättningen av hyresgäster. Detta kan ske snabbt och
kostnadseffektivt tack vare bolagets renoveringsmetod, som bl a innebär att ingen evakuering behöver ske. Bolaget skapar även betydande värden genom
att utveckla byggrätter i befintliga bestånd. Marknadsvärdet för bolagets fastigheter uppgick per 30 september 2019 till drygt 33 508 MSEK. Det totala
hyresvärdet uppgick per 30 september 2019 till 1 967 MSEK årligen. Uthyrningsgraden är hög med nästan obefintlig vakans. Hembla är noterat vid Nasdaq
Stockholm.


