
D. Carnegie & Co – Svein Erik Lilleland utsedd till ny VD
D. Carnegie & Co AB ("Bolaget") – noterat på Nasdaq Stockholm – offentliggör idag att Svein Erik Lilleland, för närvarande styrelseledamot och tillförordnad
VD, utses till permanent VD för Bolaget.

Styrelsen har sedan ett par månader tillbaka utvärderat alternativen för att hitta en ny VD för Bolaget. Under denna process har Svein Erik Lilleland varit
tillförordnad VD. Svein Erik Lilleland anslöt till Bolagets styrelse i oktober 2016 och har sedan dess arbetat nära med företagsledningen. Svein Erik Lilleland
har visat sig vara en mycket kvalificerad kandidat och passande att leda D. Carnegie & Co AB genom nästa steg i Bolagets utveckling.

Kommentar från Svein Erik Lillenad:

”Jag ser fram mot att få fortsätta det påbörjade arbetet och tillträda som ny VD för Bolaget. Jag tror starkt på Bolagets affärsidé, att äga och förvalta
fastighetsbestånd med en successiv upprustning av lägenheter i samband med den naturliga omsättningen av hyresgäster. Jag vill se en fortsatt stark
tillväxt i Bolaget och ser ljuts på kommande utvecklingsmöjligheter och möjligheterna att växa. Bolaget är en viktig aktör när det gäller bostadsförsörjning
och en stabil, kreativ och långsiktig partner med alla kommuner som vi samarbetar med.”

Kommentar från James Seppala, styrelsens ordförande:

"Vi är väldigt nöjda med att Svein Erik accepterat att anta den permanenta rollen som Bolagets nya VD. Vi är övertygade om att Svein Erik, med stöd av D.
Carnegie & Co:s befintliga företagsledning, kommer att fortsätta verkställa Bolagets affärsplan och maximera värdet för samtliga aktieägare i D. Carnegie &
Co på samma sätt som han bevisat sig kunna göra under sin interimperiod."

För ytterligare information, vänligen kontakta Bolaget

+46 (0) 73 252 38 90

Om D. Carnegie & Co

D. Carnegie & Co är ett fastighetsbolag med inriktning på bostäder i Storstockholmsregionen och andra tillväxtområden. Affärsidén är att äga och förvalta
fastighetsbestånd med en successiv upprustning av lägenheter i samband med den naturliga omsättningen av hyresgäster. Detta kan ske snabbt och
kostnadseffektivt tack vare bolagets renoveringsmetod, som bl a innebär att ingen evakuering behöver ske. Bolaget skapar även betydande värden genom
att utveckla byggrätter i befintliga bestånd. Marknadsvärdet för bolagets fastigheter uppgick per 30 september 2017 till drygt 20 594 MSEK. Det totala
hyresvärdet uppgick per 30 september 2017 till 1 562 MSEK årligen. Uthyrningsgraden är hög med obefintlig vakans. D. Carnegie & Co är noterat vid
Nasdaq Stockholm.


