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Nya ledamöter i Eastnines styrelse  
 

Valberedningen i Eastnine AB (publ) föreslår nyval av Christian Hermelin samt Ylva Sarby 

Westman till Eastnines styrelse vid årsstämman den 12 maj 2020. Till omval föreslås 

Liselotte Hjorth (ordförande), Peter Elam Håkansson samt Peter Wågström. Johan 
Ljungberg samt Nadya Wells har avböjt omval.  
 

Christian Hermelin, född 1964, var anställd som vd på Fabege AB 2007‒2019 och i andra positioner sedan 
1998. Christian har mer än 30 års erfarenhet från fastighetsbranschen och gedigen kunskap om 

stadsutveckling, projektering av kontorsbyggnader samt hållbarhetsarbete. 
 

Ylva Sarby Westman, född 1973, är sedan 2015 vice vd och chef för fastighetsinvesteringar på Kungsleden 
AB med ansvar för förutom investeringar och transaktioner även CSR, HR och IT & digital transformation. 

Ylva har 25 års erfarenhet från fastighetsbranschen inkluderande bland annat transaktioner, 
fastighetsutveckling, förvaltning och investeringar. Ylva Sarby Westman är också styrelseledamot i Ikano 

Bostad. 
 

Valberedningen inför årsstämman 2020 består av: 

• Magnus Lekander, representant för East Capital samt valberedningens ordförande 

• Mathias Svensson, representant för Keel Capital 

• David Bliss, representant för Lazard Asset Management 

• Liselotte Hjorth, i egenskap av styrelseordförande i Eastnine 
 

Valberedningens fullständiga förslag till beslut vid årsstämman 2020, ytterligare information om de 

föreslagna styrelseledamöterna samt en redogörelse för valberedningens arbete kommer att lämnas i 
samband med att kallelsen till årsstämman publiceras. 
 

Eastnine AB (publ) 
 

För mer information kontakta: 

Magnus Lekander, ordförande i Valberedningen, 08 - 505 88 544  
 

Eastnine AB är ett svenskt fastighetsbolag med fastighetsvärde om 290 MEUR och ett substansvärde om 268 MEUR per 

31 december 2019. Bolagets vision är att skapa och tillhandahålla de bästa mötesplatserna där idéer kan flöda, 

människor mötas och framgångsrik affärsverksamhet utvecklas. Affärsidén är att Eastnine ska vara den ledande 

långsiktiga leverantören av moderna och hållbara kontorslokaler i förstklassiga lägen i de baltiska huvudstäderna. 

Eastnine är noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap, sektor Real Estate. 


