
 

 
 
 
 
Pressmeddelande 2022-06-17 
 
Andreas Malmsäter blir ny affärsområdeschef 
Leasing och tar plats i Atrium Ljungbergs 
ledningsgrupp  
 
Nu står det klart att Andreas Malmsäter tillträder den nyinrättade rollen 
som affärsområdeschef Leasing hos Atrium Ljungberg. Han kommer 
närmast från Fabege där han varit uthyrningschef sedan 2015.  
 
– Jag är väldigt glad att välkomna Andreas till rollen som affärsområdeschef Leasing. Han har en 
gedigen erfarenhet av branschen och blir en viktig förstärkning för bolaget. Atrium Ljungbergs ”agenda 
2030” innebär att vi ska investera 30 miljarder till år 2030 i egna utvecklingsprojekt. Uthyrningen är en 
nyckelfaktor för att vi ska lyckas förverkliga vår fantastiska projektportfölj, säger Annica Ånäs, vd på 
Atrium Ljungberg.  
 
Andreas har mångårig erfarenhet från liknande befattningar hos Fabege och Tenant & Partner och har 
sedan 2015 haft rollen som uthyrningschef på Fabege. I uppdraget ingår övergripande ansvar för det 
strategiska uthyrningsarbetet hos Atrium Ljungberg och ansvar för bolagets leasingavdelning.  
Andreas börjar tjänsten i slutet av 2022 och i och med tillträdet utökas Atrium Ljungbergs 
ledningsgrupp med en person.  
 
– Atrium Ljungberg är ett mycket attraktivt bolag med en spännande och stor projektportfölj. Här finns 
en enorm potential och jag ser verkligen fram emot att vara med på bolagets fortsatta utvecklingsresa, 
säger Andreas Malmsäter.  
 
Atrium Ljungbergs bolagsledning består efter rekryteringen av: Annica Ånäs, vd, Mattias Celinder, 
affärsområdeschef Fastigheter, Linus Kjellberg, affärsområdeschef Affärsutveckling, Angela Berg, 
affärsområdeschef Projekt, Andreas Malmsäter, affärsområdeschef Leasing, Helena Martini, HR-chef 
samt Ulrika Danielsson, cfo.  

Nacka, 2022-06-17 
Atrium Ljungberg AB (publ) 

För mer information kontakta: 
Annica Ånäs, vd Atrium Ljungberg, 0703-41 53 37, annica.anas@al.se  
 
 
 
Denna information är sådan information som Atrium Ljungberg AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. 
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 juni 2022 kl. 08.00 CET. 
 
 
Atrium Ljungberg är ett av Sveriges största börsnoterade fastighetsbolag. Vi äger, utvecklar och förvaltar fastigheter på 
tillväxtmarknader i Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala. Vårt fokus är att utveckla attraktiva stadsmiljöer för kontor och 
handel kompletterat med bostäder, kultur, service och utbildning. Den totala uthyrbara ytan omfattar cirka 1,1 miljoner 
kvadratmeter fördelat på ett sjuttiotal fastigheter, värderade till 53 miljarder kronor. Våra handelsplatser har närmare 60 miljoner 
besökare per år och i våra områden arbetar och studerar drygt 30 000 personer och lever och bor ett tusental personer. Vår 
projektportfölj möjliggör investeringar i framtiden motsvarande cirka 39 miljarder kronor. Atrium Ljungberg är noterat som 
ATRLJ-B.ST på Nasdaq Stockholm Large Cap-listan. Läs mer på www.al.se 
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