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 PRESSMEDDELANDE 
 Stockholm, 12 december 2017 

 

Eastnine förstärker teamet och nyrekryterar 

chef till Estland 
 
Meelis Šokman, tidigare VD på Ektornet i Estland, har blivit utsedd till Head of Estonia på Eastnine. Meelis kommer 

primärt att vara ansvarig för etableringen av Eastnines verksamhet i Estland, med syftet att expandera Eastnines 

fastighetsportfölj i Tallinn. Meelis har en gedigen erfarenhet med mer än 20 år inom fastigheter och bank, senast som 

VD för Ektornet Estland, och han har dessförinnan haft chefspositioner inom Swedbanks divisioner för Corporate 

Banking och Financial Restructuring & Recovery.  

 

”Vi är mycket glada att kunna tillkännage rekryteringen av Meelis till Eastnine. Han kommer att ha en nyckelroll i 

Eastnines omvandling till ett baltiskt fastighetsbolag och etableringen av vår estländska verksamhet. Med sin 

kunskap om den lokala fastighetsmarknaden och gedigna bakgrund inom förvaltning av kommersiella fastigheter 

och utvecklingsprojekt, är vi övertygade om att Meelis kommer att stärka vår position i Estland och den baltiska 

regionen” säger Kestutis Sasnauskas, VD. 

 

Meelis kommer att ansluta till Eastnine den 18 december 2017 och vara baserad i Tallinn, Estland.  

 

För mer information kontakta: 

Kestutis Sasnauskas, VD, 08 505 97 700 

Lena Krauss, CFO, 073 988 44 66 

 

Eastnine AB (publ) är ett svenskt investmentbolag med ett substansvärde på 232 miljoner euro. Bolaget övergår för 

närvarande mot att bli ett renodlat fastighetsbolag med målet att generera förutsägbara kassaflöden genom att vara 

en långsiktig ägare av attraktiva kommersiella fastigheter på bästa lägen i de baltiska huvudstäderna. Eastnine är 

noterat på Nasdaq Stockholm, Mid Cap. 

 

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller krav ställda i 

noteringsavtal. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 12 december 2017 kl. 12:00 CET. 

 


