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Midstar Hotels förvärvar Scandic Örnsköldsvik 
 

 

Midstar förvärvar bolaget Aevs Ares II AB och hotellfastigheten Örnsköldsvik Högland 36:20 som 

inkluderar Scandic Örnsköldsvik. Bolaget har förvaltats av Sveafastigheter och säljare är Partners 

Group. 

 

Hotellet som öppnade 1977 är beläget intill ett handelsområde invid E4 och med gångavstånd till Norra Station på norra 

sidan om Örnsköldsvik. Hotellet som är uthyrt till Scandic Hotels AB har 103 rum, restaurant, bar, gym och pool.  

 

– Vi är glada över att stärka vårt samarbete med Scandic och ser fram emot att fortsätta utveckla detta välpresterande 

hotell tillsammans med dem. Örnsköldsvik är en spännande ort med många större bolag, entreprenörer och ett stort 

och framgångsrikt idrottsliv. Hotellet har en marknadsledande position och den underliggande efterfrågan visar på en 

fortsatt god tillväxt säger Ola Stendebakken, CFO på Midstar. 

 

Rådgivare för affären har varit Svalner, Advokatfirman Cederquist, 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 14 hotell med sammanlagt 1 763 rum fördelat på 3 hotell i Norge och 11 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.  

 


