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Förändring i Atrium Ljungbergs
bolagsledning
Jonas Törnell, affärsområdeschef Kontor på Atrium Ljungberg, tillträder från och
med 1 januari en ny roll som inköpsansvarig för bolaget. I och med den nya rollen
lämnar Jonas Törnell sin plats i Atrium Ljungbergs bolagsledning.
- Syftet med uppdraget som inköpsansvarig är att vara ett effektivt stöd för hela
organisationen genom samordnade inköp som leder till högre kvalitet och
minskade kostnader. Det är också ett viktigt led i att än bättre möta Atrium
Ljungbergs krav inom hållbarhet och affärsetik, kommenterar Annica Ånäs,
tf. vd på Atrium Ljungberg.
Micael Averborg har utsetts till tillförordnad affärsområdeschef Kontor och
behåller samtidigt rollen som affärsområdeschef Transaktion och marknad.
Efter förändringen består Atrium Ljungbergs bolagsledning av:
Annica Ånäs, tf. vd och cfo
Micael Averborg, affärsområdeschef Transaktion och marknad samt
tf. affärsområdeschef Kontor
Mattias Celinder, affärsområdeschef Handel
Linus Kjellberg, affärsutvecklingschef
Angela Berg, projektchef
Helena Martini, HR-chef
Nacka, 2015-12-14
Atrium Ljungberg AB (publ)
För mer information kontakta:
Annica Ånäs, tf. vd och cfo Atrium Ljungberg, 0703-41 53 37
annica.anas@atriumljungberg.se

Informationen är sådan som Atrium Ljungberg AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och /eller
lagen om handel med finansiella instrument.

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.atriumljungberg.se

