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1 Press release:  

 

TIAA Henderson Real Estate stärker det svenska 

teamet 
 
 

TIAA Henderson Real Estate (TH Real Estate) har rekryterat Erik 

Lennhammar som Senior Portfolio Manager i Sverige. Erik är baserad på 

TH Real Estates Stockholmskontor. 

Erik är ansvarig för TH Real Estates förvaltnings- och utvecklingsportfölj i Norden 

vilket bland annat inkluderar köpcentrum i Eskilstuna och Örebro. Erik kommer 

närmast från Steen & Strøm där han var Development Director i Sverige. 

Shoppingcentret Emporia i Malmö var ett av Eriks senaste framgångsrika 

utvecklingsprojekt. 

 

 

Johan Åström, Head of Investment, Sverige:  

Erik ansluter vårt team med exceptionell utvecklingserfarenhet i bagaget i 

kombination med gedigen erfarenhet av asset management. Erik är en 

nyckelperson i vårt svenska team och följer på den tidigare rekryteringen av Linus 

Nilsson som analytiker och portfolio manager. 

Teamet här i Stockholm har nu en unik kapacitet inom fondförvaltning, 

investeringar, fastighetsutveckling, asset management och uthyrning. Vi 

fokuserar på att skapa värden för våra kunder i befintlig fastighetsportfölj 

samtidigt som vi har möjlighet att aktivt söka nya mandat och nya investeringar.  

 

 

 

 

 

 
 
 
Disclaimer 
Issued by Henderson Real Estate Asset Management Limited, 201 Bishopsgate, EC2M 3BN. Authorised and 
regulated by the Financial Conduct Authority. 
 
TH Real Estate is a name under which Henderson Real Estate Asset Management Limited provides investment 
products and services. 

 

Notes to Editors 

This press release is intended for trade press use only. Please do not redistribute.  

 

 

Om TIAA Henderson Real Estate  

TIAA Henderson Real Estate (TH Real Estate) är 

specialiserat på globala fastighetsinvesteringar. Som 

en av de större fastighetsförvaltarna i världen har 

TH Real Estate den storlek, de kapitaltillgångar och 

den kunskap som krävs för att erbjuda anpassade 

och effektiva investeringslösningar för sina kunder. 

TH Real Estate har fokus på fastigheter inom 

detaljhandel, kontor, logistik och bostäder. TH Real 

Estate lägger tonvikten på långsiktiga och stabila 

investeringar som skyddar tillgångarnas långsiktiga 

värde.  

Sedan april 2014 har företaget en uttalat global 

närvaro med kontor runt om i Europa och Asien, med 

en total förvaltning på ca 22 miljarder US-dollar, 

fördelade på 50 fond- och förvaltningsmandat. 

TH Real Estate ägs gemensamt av TIAA-CREF (60 

procent) och Henderson Global Investors (40 

procent) vilka tillsammans har över 90 års 

erfarenhet av globala fastighetsinvesteringar.   

Fastighetstillgångarna förvaltas av specialiserade 

team med senior support för bästa möjliga 

erfarenhetsutbyte. Här ingår kompetenser inom 

finansiering, valutahantering, fastighetsutveckling, 

hållbarhetsfrågor och marknadsanalys. 

Tillsammans är TIAA-CREF och TH Real Estate ett av 

de största fastighetsbolagen i världen med över 70 

miljarder US-dollar i förvaltade tillgångar. 

www.threalestate.com   
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