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ABG Fastena grundades 2020 och är ett oberoende investmentbolag 
som investerar i fastigheter i Sverige och Finland. Bolagets 
grundartrio Andreas Birgersson, Per Nisses och Philip Söderqvist har 
alla tre gedigen erfarenhet från fastighetssektorn. ABG Fastena har 
sedan start byggt upp en attraktiv fastighetsportfölj med fokus på 
förutsägbara kassaflöden.

OM ABG FASTENA

ABG Fastena är ett oberoende investment-
bolag som investerar i fastigheter i Sverige 
och Finland. Bolaget grundades 2020 av  
Andreas Birgersson, Per Nisses och Philip  
Söderqvist i ett joint venture med den 
nordiska investmentbanken ABG Sundal 
Collier. Ambitionen är att leverera 
konkurrenskraftig och långsiktigt uthållig 
avkastning till investerare.

–Vi startade ABG Fastena tillsammans med 
ABG Sundal Collier. För oss var det värde-
fullt att kroka arm med en väletablerad och 
välrenommerad aktör från start och för ABG 
Sundal Collier innebär delägandet i ABG 
Fastena en breddning av verksamheten. 
Vårt bolag har expanderat enligt plan sedan 
starten 2020.

Vi har successivt ökat antalet medarbetare 
och adderat fler fastigheter till portföljen. 
Det är en härlig känsla att se floran av hyres-
gäster växa och se dem utvecklas i våra  
lokaler, säger Andreas Birgersson, vd på 
ABG Fastena. För mig som bland annat tidig-
are varit med och grundat Pangea känns det 
som en förmån att återigen få vara med och 
starta och utveckla ett bolag.

Långsiktigt hållbara och uthålliga
kassaflöden
ABG Fastena investerar i fastigheter i syfte 
att leverera långsiktigt hållbara och uthålliga 
kassaflöden till investerare. Detta uppnås 
genom disciplinerad riskbedömning, stark 
lokal marknadskännedom och bred erfaren-
het från alla fastighetssegment, i kombina-
tion med aktiv fastighetsförvaltning.
 –Vi lägger väldigt mycket tid på att stän-
digt analysera marknaden för att kunna göra 
de bästa förvärven oavsett marknadsklimat. 
Inte minst ur ett hållbarhetsperspektiv är 
det viktigt att göra hemläxan, säger Andreas 
Birgersson. Sen är det förstås inte helt fel 
med bra alternativanvändning. Våra lokaler 
ska vara uthyrda.

 

ABG Fastena erbjuder 
fastighetsinvesteringar 
med uthållig avkastning

ABG Fastenas grundartrio: (från vänster) Philip Söderqvist, Andreas Birgersson och Per Nisses.
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