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Jens Engwall lämnar Hemfosas styrelse efter utdelningen av
Nyfosa
Aktierna i Hemfosa Fastigheter AB:s (”Hemfosa”) tidigare helägda dotterbolag, Nyfosa AB
(”Nyfosa”), delades ut till Hemfosas stamaktieägare och upptogs till handel på Nasdaq
Stockholm den 23 november 2018. Mot denna bakgrund har Jens Engwall meddelat att han
lämnar Hemfosas styrelse för att fullt ut fokusera på uppdraget som VD och styrelseledamot i
Nyfosa.
Den 25 april 2018 meddelades att Jens Engwall utsetts till VD i Nyfosa. Han har därefter, under
processen med att dela ut och notera Nyfosa på Nasdaq Stockholm, fortsatt som styrelseledamot i
Hemfosa. För att kunna fokusera på uppdraget som VD och styrelseledamot i Nyfosa och låta
Hemfosa självständigt fortsätta utvecklingen som specialist på samhällsfastigheter har Jens Engwall
meddelat att han nu lämnar Hemfosas styrelse.
”Jens Engwall har som grundare, styrelseledamot och VD i Hemfosa under 2009-2018 varit mycket
viktig för Hemfosas utveckling och har bidragit till att stora värden skapats. Detta illustreras väl av att
bolagets fastighetsbestånd (inklusive Nyfosa) under dessa år vuxit från noll till att representera ett
fastighetsvärde om 51 miljarder kronor per den 30 september 2018. Efter uppdelningen av Hemfosakoncernen i två specialiserade bolag är det ett naturligt steg att Jens Engwall framåt fokuserar på
uppdraget som VD och styrelseledamot i Nyfosa. Vi ser fram emot att tillvarata Hemfosas fulla
potential inom samhällssegmentet under ledning av VD Caroline Arehult, som ett av de ledande
samhällsfastighetsbolagen i Norden,” säger Bengt Kjell, styrelseordförande i Hemfosa.
För mer information, vänligen kontakta:
Bengt Kjell, styrelseordförande, mobil 070-594 53 98

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 30 september 2018 ägde Hemfosa fastigheter med ett
totalt fastighetsvärde om cirka 35,6 mdkr. Bolagets stamaktie är noterad sedan mars 2014 och preferensaktien
sedan december 2014, båda på Nasdaq Stockholm. Läs mer på www.hemfosa.se.
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