
Rikshem utser ny CFO
Anders Lilja blir Rikshems nya CFO och medlem i ledningsgruppen. Han tillträder tjänsten den 1 januari 2018. 

Anders Lilja var tidigare CFO på Skanska Sverige. Han har dessförinnan innehaft ett flertal positioner i Skanska-koncernen, bland annat som
direktör för Controlling och direktör för Investor Relations. Han är civilingenjör från KTH och har under de senaste 15 åren arbetat med
ekonomi och finans. Han har även studerat vid Handelshögskolan i Stockholm samt på Harvard Business School.

Sedan oktober 2017 har Anders varit interim CFO på Rikshem. Som CFO får Anders Lilja ansvar för avdelningarna redovisning, controlling,
finans och hyresadministration.

– Anders Lilja har trots sin korta tid som interim CFO på Rikshem redan gjort ett starkt avtryck genom sin stora kompetens kompletterat med
en omfattande branschkunskap och god ledarskapsförmåga. Han kommer att vara en stor tillgång för företaget och det är med stort nöje jag
välkomnar honom till Rikshem, säger Sophia Mattsson-Linnala, vd på Rikshem.

– Jag tycker det är mycket positivt att Rikshem kombinerar affärsmässighet med samhällsengagemang i sin verksamhet, vilket stämmer väl
överens med mina värderingar. Företaget har växt snabbt och jag ser fram emot att vara med och sätta plattformen för att ta nästa steg i
Rikshems utveckling, säger Anders Lilja, interim CFO och tillträdande CFO på Rikshem.

Rikshems ledningsgrupp består från och med den 1 januari 2018 av:

 Sophia Mattsson-Linnala, vd

 Petter Jurdell, affärs- och hållbarhetsutvecklingschef
 Anders Lilja, CFO
 Carl Conradi, chefsjurist
 Catharina Kandel, HR-chef
 Jennie Wolmestad, kommunikationschef
 Fredrik Edlund, regionchef Mälardalen
 Anna-Karin Eriksson, regionchef norra Sverige
 Christofer Bernebring, regionchef södra Sverige

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Sophia Mattsson-Linnala, vd, via Jennie Wolmestad, kommunikationschef, 070-687 18 57, jennie.wolmestad@rikshem.se

Anders Lilja, interim CFO och tillträdande CFO, 010-70 99 308, anders.lilja@rikshem.se

Denna information är sådan information som Rikshem AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.
Informationen lämnades för offentliggörande den 22 december 2017 kl. 07:00 CET.

Rikshem är ett av Sveriges största privata fastighetsbolag. Vi äger, förvaltar och utvecklar bostäder och samhällsfastigheter i utvalda
kommuner och erbjuder ett tryggt, trivsamt och flexibelt boende i attraktiva lägen. Rikshem ska vara en långsiktig samarbetspartner till
kommuner och ägs av Fjärde AP-fonden och AMF. Läs mer på rikshem.se

www.rikshem.se


