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Essi Sten rekryteras som ansvarig för Hemfosas 
finska verksamhet 
 
 
Essi Sten har rekryterats som ansvarig för Hemfosas verksamhet i Finland. Hon har 
gedigen erfarenhet från ledande positioner inom fastighetssektorn och kommer 
närmast från rollen som Country Manager och Head of Asset Management för 
PATRIZIA Finland Oy. Essi Sten tillträder efter sommaren. Med egen närvaro på plats i 
Finland kommer Hemfosa att accelerera satsningen på tillväxt den expansiva finska 
marknaden för samhällsfastigheter.  
 
Essi Sten kommer närmast från rollen som Country Manager och Head of Asset 
Management i det internationella fastighetsbolaget PATRIZIA Finland Oy, där hon varit 
verksam i tre år. Tidigare har Essi bland annat varit fastighetsutvecklingschef för Certeum 
Oy, Director of Real Estate Funds för Sponda, Oyj och Vice President of Real Estate 
Investment i Avara Suomi Oy. Essi är 46 år och har en Executive MBA-examen från Aalto 
universitet och juristexamen från Helsingfors universitet. 
 
– Vi är nöjda att vi lyckats rekrytera Essi Sten som ansvarig för Hemfosas finska verksamhet. 
Vi etablerar därmed egen närvaro på den expansiva finska marknaden och får tillgång till 
Essis breda branscherfarenhet och marknadskännedom. Det är ett viktigt steg för att 
accelerera vår satsning på Finland där vi ser intressanta öppningar inom samhällsfastigheter, 
säger Caroline Arehult, VD för Hemfosa. 
 
 
 
För mer information, vänligen kontakta:   

Caroline Arehult, VD, mobil 070-553 80 26, caroline.arehult@hemfosa.se,  

växel 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 2019 ägde Hemfosa fastigheter med ett totalt 
fastighetsvärde om cirka 37 mdkr. Bolagets stamaktie är noterad sedan mars 2014 och preferensaktien sedan 
december 2014, båda på Nasdaq Stockholm. Läs mer på www.hemfosa.se. 


