
 

 
 
 
 
 
Caste
--- VD fö
 
Castellu
Avsikten
samman
 
Jörgen L
som VD
förra åre
 
’’Jag vill
integrat
Henrik S
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
För ytter
Henrik Sa
Ulrika Da
 

www.cast
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Castel
kronor
   Fasti
lokal n
   Caste
vilket 
hållba
Dow J
hållba

Castel

Castellu

ellum av
ör Region N

um AB (publ
n är att förva
n med Regio

Lundgren, V
 i ett investm
et.  

ll tacka Jörge
tionsarbetet 
Saxborn, VD

rligare inform
axborn, verkst
anielsson, ekon

ellum.se 

llum är ett av d
r och utgörs av
igheterna ägs o
närvaro. De fem
ellum har und
innebär att Ca

arhetsrapporte
Jones Sustaina
arhetsområdet.

llum-aktien är 

um AB (publ), Bo

 
 
 

vser att b
Norr lämnar

l) har inlett e
altningen i S

on Stockholm

VD Region N
mentbolag. H

en för hans g
efter vårt kö

D i Castellum

mation kontak
ällande direktö

nomi- och finan

de största börs
v lokaler för ko
och förvaltas u
m geografiska 

der 2016 tilldela
astellum ranka
ring från EPRA

ability Index (D
. 

noterad på Na

ox 2269, SE-403

 

      
           

bilda fyr
r koncerne

en process fö
Sundsvall res
m under ledn

Norr, lämnar
Han var VD 

genuina enga
köp av Norrpo
m.  

kta: 
ör Castellum, 0
nsdirektör Cas

noterade fastig
ontor/butik oc
under ett geme
regionerna är:
ats två utmärk

as som etta i vä
A (European P

DJSI), som ink

asdaq Stockhol

 14 Göteborg  |  O

Pre
Göteb

ra region
n 

ör att reduce
spektive Gäv
ning av And

r i sommar p
i Norrporte

gagemang sam
porten --- och 

031-60 74 50 
stellum, 0706-

ghetsbolagen i
ch lager/logisti
ensamt varumä
: Mitt, Norr, St

kelser för sitt h
ärlden inom sek
Public Real Est
kluderar de bol

lm Large Cap.

Org nr/Corp Id 

essmed
org 25 janua

ner   

era antalet r
vle, som nu 
ers Nilsson, 

på egen begä
n fram till C

amt de insats
h önskar hono

-47 12 61 

i Sverige. Fasti
ik med en uthy
ärke i fem geog
tockholm, Väst

hållbarhetsarbe
ktorn kontors-
tate Associatio
lag i världen so

 

no SE 556475-5

ddeland
ari 2017  

regioner --- fr
utgör Regio
VD Region 

äran sin tjäns
Castellums fö

ser han gör f
nom allt gott 

igheternas värd
yrningsbar yta 
grafiska region
t och Öresund
ete, dels Globa
- och industrilo

on). Castellum 
om presterar b

550   |  Tel +46 3

de nr 5

rån fem till fy
on Norr, ska 

Stockholm.

st för att tillt
örvärv av bo

för 
t i framtiden

rde uppgår till 
om 4,3 miljon

ner med en sta
d.  
al Sector Leade
okaler, dels fö
har dessutom 

bäst inom 

31 60 74 00 Fax +

5 

fyra. 
slås 

träda 
olaget 

’’, säger 

71 miljarder 
ner kvm.  

rk och tydlig 

er av GRESB 
rstapris för 
valts in i 

+46 31 13 17 55 


