
 

 
Pressmeddelande 2016-11-09 

 

Atrium Ljungberg rekryterar 
Monica Fallenius till ledningen 
 

Monica Fallenius har anställts som ny chef för affärsområdet 
Transaktion och etablering på Atrium Ljungberg och kommer att 
ingå i bolagsledningen.  
 
Monica Fallenius har lång erfarenhet från ledande befattningar inom fastighetsbranschen. Hon 

kommer närmast från Hemsö där hon arbetat som fastighetschef för Sverige och som regionchef. 

Bland tidigare arbetsgivare finns bolag som GE Capital Real Estate, Jernhusen, Fabege och Drott.  

Datum för tillträde är ännu inte fastställt.  

 

- Atrium Ljungberg har en stor och intressant projektportfölj som jag ser fram emot att vara med och 

utveckla. Det ska bli fantastiskt spännande och roligt att få bidra till att skapa nya platser för 

människor att bo, verka och trivas på. Atrium Ljungberg är ett välrenommerat långsiktigt bolag med 

djupa grundvärderingar som jag delar och där relationer mellan människor står i centrum, både vad 

gäller medarbetare och i affärsrelationer, kommenterar Monica Fallenius. 

 

Som chef för Transaktion och etablering kommer Monica Fallenius ansvara för Atrium Ljungbergs 

viktiga etableringsarbete inom handel, kontor och bostäder samt transaktionsarbetet - avgörande 

frågor för bolagets framtida tillväxt.  

 

- Jag är glad att vi lyckats rekrytera Monica Fallenius som har ett stort affärsdriv och en gedigen 

erfarenhet från fastighetsbranschen. Monica har ett erkänt gott ledarskap och kommer dessutom 

komplettera ledningsgruppen på ett utomordentligt sätt, säger vd Annica Ånäs. 

  

Atrium Ljungbergs bolagsledning består efter rekryteringen av: Annica Ånäs, vd, Martin Lindqvist, 

cfo, Helena Martini, HR-chef, Mattias Celinder, affärsområdeschef Fastigheter, Linus Kjellberg, 

affärsområdeschef Affärsutveckling, Angela Berg, affärsområdeschef Projekt samt Monica 

Fallenius, affärsområdeschef Transaktion och etablering.  
 
 
Nacka, 2016-11-09 

Atrium Ljungberg AB (publ) 
 
För mer information kontakta: 

Annica Ånäs, vd Atrium Ljungberg, 070-341 53 37 
annica.anas@atriumljungberg.se 
 
Monica Fallenius, 070-209 01 14 
monica.fallenius@gmail.com 
 
 
 
 
Denna information är sådan information som Atrium Ljungberg AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den  
9 november 2016 kl. 08.30 CET. 
 

 

Atrium Ljungberg är ett av Sveriges största börsnoterade fastighetsbolag. Vi finns på tillväxtmarknader i Stockholm, Uppsala, 

Malmö och Göteborg. Vår inriktning är att äga, utveckla och förvalta framför allt handels- och kontorsfastigheter. För att skapa 

levande stadsmiljöer som är långsiktigt hållbara och attraktiva över tiden rymmer platserna också utbildning, kultur, service och 

bostäder. Den totala uthyrbara ytan omfattar cirka en miljon kvadratmeter fördelat på ett femtiotal fastigheter, värderade till  

30 miljarder kronor. Handelsplatserna har årligen 60 miljoner kunder och besökare och i områdena arbetar och studerar drygt  

30 000 personer och lever och bor ett tusentals personer. Atrium Ljungberg är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap-listan. 

Läs mer på www.al.se 
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