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Folksam outsourcar
förvaltningen

Folksam tecknar ett nytt förvaltningsavtal med
Newsec och outsourcar därmed hela
fastighetsförvaltningen.

Folksam uppger att man vill öka
fastighetsexponeringen med 10 miljarder kronor de
närmaste åren. Outsourcingen ska innebära en
större flexibilitet samt möjliggör ett ökat
strategiskt och finansiellt fokus.

Idag äger Folksam fastigheter värda 18 miljarder
kronor. Outsourcingen omfattar ett 70-tal
fastigheter med en uthyrningsbar area om cirka
350 000 kvm lokaler och bostäder i Stockholm och
Malmö.

Övergången av verksamhet och personal sker den 1 oktober 2015. Ett tjugotal
personer från Folksam berörs av outsourcingen.
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