PRESSMEDDELANDE

2016-07-01

Midstar Hotels förvärvar Scandic Värnamo
Midstar förvärvar bolaget Hemfosa Vindruvan 22 Fastighets AB som inkluderar Scandic Värnamo.
Säljare är Hemfosa Fastigheter AB.
Hotellet som har 120 rum drivs av en lokalt välförankrad operatör som i sin tur har ett franchiseavtal med Scandic
Hotels AB.
Scandic Värnamos profil bygger på en kärlek till de möbelföretag som präglat regionen såsom Bruno Mathsson och
Svenssons i Lammhult, vilket genomsyrar hotellets gemensamma ytor och sviter. Hotellet är beläget med ett utmärkt
kommersiellt läge på gågatan i centrala Värnamo. Hotellet är Svanenmärkt och erbjuder bland annat nio mötesrum, bar
och restaurang.
– Vi är oerhört glada över att fortsätta vår expansion i Sverige med detta centrala affärshotell i Värnamo. Värnamo
företagarnav växer och staden har en spännande framtid som regional knytpunkt. Hotellet är väl positionerat i denna
marknad och den underliggande efterfrågan visar på en fortsatt god tillväxt säger Marc Henriksen, Investeringschef på
Midstar.
Rådgivare för affären har varit Svalner, Advokatfirman Cederqvist, WSP, samt Nordic Hotel Consulting.

För kommentarer och ytterligare upplysningar, vänligen kontakta:
Peter Tengström, VD Midstar, telefon +46 703-00 38 20, email: peter.tengstrom@midstar.se
Mer information om Midstar finns på www.midstar.se
Om Midstar Hotels AB
Midstar Hotels AB bildades i april 2015 av Midstar AB tillsammans med Alecta, Kåpan, PRI Pensionsgaranti och Riksbankens
Jubileumsfond. Idag äger Midstar Hotels 13 hotell med sammanlagt 1 660 rum fördelat på 3 hotell i Norge och 10 hotell i Sverige.
Om Midstar AB
Midstar är en asset manager inriktad på investeringar i hotell. Bolaget bildades i januari 2008 och investerar i befintliga hotell i
Norden. Bolagets affärsidé är att ”skapa bättre hotell” genom att långsiktigt förvärva, förvalta och aktivt utveckla hotellfastigheter i
Norden. Ledningen för Midstar består av verkställande direktör Peter Tengström, finansdirektör Ola Stendebakken samt
investeringschef Marc Henriksen. Ledningen har gemensamt över 50 år av erfarenhet i hotell- och fastighetsbranschen. Alltifrån
transaktioner, finansiering och projektledning till affärsutveckling, hotelldrift och hotellvarumärkesutveckling inom bolag såsom Aareal
Bank, Rezidor, ADIA, Pandox, HVS, IHG, Host Hoteleiendom AS, mfl.

