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Pressmeddelande     19 juni 2018  
 

 
Hemfosa utreder förutsättningarna att genomföra en riktad 
nyemission av stamaktier 
 

Hemfosa Fastigheter AB (publ) (“Hemfosa” eller “Bolaget”) har anlitat ABG Sundal Collier, SEB och 

Swedbank att utreda förutsättningarna för att genomföra en riktad nyemission om upp till 10 miljoner 

aktier (“Nyemissionen”) genom ett accelererat bookbuilding-förfarande. Om Nyemissionen genomförs 

kommer den att riktas till svenska och internationella institutionella investerare och genomföras med 

stöd av bemyndigande från årsstämman den 18 april 2018. Syftet med Nyemissionen är att tillföra 

Bolaget ytterligare eget kapital på ett snabbt och effektivt sätt för att på så vis kunna utnyttja aktuella 

affärsmöjligheter och optimera kapitalstrukturen inför en tilltänkt kommande delning av koncernen.  

 

Nyemissionen förutsätter bland annat att Hemfosas styrelse, efter att bookbuilding-förfarandet 

avslutats, beslutar att emittera nya aktier med stöd av emissionsbemyndigandet från årsstämman den 

18 april 2018. Styrelsen kan välja att när som helst avbryta bookbuilding-förfarandet och avstå från att 

genomföra Nyemissionen. 

 

 

 

För mer information, vänligen kontakta: 

Bengt Kjell, styrelseordförande, mobil 070-594 5398 

 

 

 

 

 

 

Detta är sådan information som Hemfosa Fastigheter AB (publ.) är skyldig att offentliggöra enligt 

EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons 

försorg, för offentliggörande den 19 juni 2018, kl. 17:31 CET. 

 

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 44,9 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.hemfosa.se/


 

Hemfosa Fastigheter AB 
Besöksadress Hästholmsvägen 28, 131 02 Nacka Telefon +46 8 448 04 80  

Postadress Box 2020 Nacka| Fax +46 8 448 04 81  
 

Viktig information 

Utgivning, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara 

föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har 

offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Detta 

pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att förvärva eller teckna, några 

värdepapper i Hemfosa i någon jurisdiktion. 

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva värdepapper i USA. Värdepapperna som 

omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act 

från 1933 eller utan tillämpning av ett undantag från sådan registrering. Kopior av detta 

pressmeddelande får inte göras i och får inte distribueras eller skickas till USA, Kanada, Australien, 

Sydafrika, Japan, Hongkong, Schweiz, Singapore eller Nya Zeeland eller någon annan jurisdiktion där 

distributionen av detta pressmeddelande skulle vara i strid med gällande regler. 

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt. Hemfosa har inte auktoriserat något erbjudande till 

allmänheten av aktier eller rättigheter i någon medlemsstat i EES och inget prospekt har tagits fram 

eller kommer att tas fram i samband med den riktade nyemissionen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


