Pressmeddelande 2016-03-16

Martin Lindqvist ny cfo
för Atrium Ljungberg
Martin Lindqvist tillträder rollen som ny cfo för Atrium Ljungberg.
Han efterträder närmast Annica Ånäs, som utsågs till vd i
februari.
Martin Lindqvist har lång erfarenhet från ledande befattningar inom ekonomi och finans.
Han kommer närmast från vårdkoncernen Aleris och industriföretaget Munters där han
arbetat som cfo. Bland tidigare arbetsgivare finns bolag som Tetra Pak, Trelleborg och
Holmen.
- Atrium Ljungberg är ett gediget företag med spännande framtidsutsikter. Här finns
många kompetenta och engagerade medarbetare och jag ser fram emot att tillsammans
med dem få bidra till bolagets fortsatta tillväxt, säger Martin Lindqvist.
I uppdraget som cfo för Atrium Ljungberg ingår, förutom ekonomi och finans, även
områdena inköp, it, kommunikation och juridik. Martin Lindqvist kommer att ingå i Atrium
Ljungbergs bolagsledning och tillträder omgående.
- Jag är nöjd att vi så snabbt har hittat en mycket bra lösning för den viktiga rollen. Med
Martin får vi en kompetent och erfaren cfo som delar bolagets starka värderingar, säger vd
Annica Ånäs.
Nacka, 2016-03-16
Atrium Ljungberg AB (publ)

För mer information kontakta:
Annica Ånäs, vd Atrium Ljungberg, 070-341 53 37
annica.anas@atriumljungberg.se
Martin Lindqvist, cfo Atrium Ljungberg, 070-927 60 09
martin.lindqvist@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

