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Anna Alsborger ny transaktionschef i Hemfosa Fastigheter  
 
Anna Alsborger har rekryterats som ny transaktionschef i Hemfosa. Anna Alsborger har en 

gedigen erfarenhet från liknande befattningar i såväl noterade som onoterade fastighetsbolag 

och från transaktionsrådgivning. Hon tillträder i september 2018 och kommer att ingå i 

Hemfosas koncernledning.  

 

Anna Alsborger kommer närmast från rollen som Transaktionschef på Hemsö Fastighets AB, där hon 

varit verksam i åtta år i olika roller inom transaktion och strategi. Hon arbetade tidigare inom 

Kungsleden i tre år, bland annat som projektledare inom transaktion och analys. Anna var 

dessförinnan verksam på Catella med transaktionsrådgivning och på EY med fastighetsanalys och 

värdering. Hon är född 1977 och är Civilingenjör Lantmäteri från Kungliga Tekniska Högskolan i 

Stockholm.  

 

”Vi är mycket nöjda över ytterligare en strategiskt viktig rekrytering som vi, tillsammans med 

Caroline Arehult, tillträdande VD i Hemfosa, lyckats genomföra då vi rekryterat Anna Alsborger som 

ny transaktionschef i Hemfosa. Anna har precis den bakgrund och erfarenhet vi sökt när Stina Lindh 

Hök valt att ta rollen som COO inklusive ansvaret för transaktioner inom Nyfosa i samband med den 

tänkta delningen av koncernen i två noterade bolag”, säger Bengt Kjell, styrelseordförande i Hemfosa. 

 

 

För mer information, vänligen kontakta:   

Bengt Kjell, styrelsens ordförande, mobil 070-594 53 98, 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 31 mars 2018 ägde Hemfosa fastigheter med ett totalt 

fastighetsvärde om cirka 45 miljarder SEK. Bolagets stamaktie är noterad sedan mars 2014 och preferensaktien 

sedan december 2014, båda på Nasdaq Stockholm. Läs mer på www.hemfosa.se.  

http://www.hemfosa.se/

