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Pressmeddelande            10 september 2020 

 
Josephine Björkman ny Transaktionschef i Nyfosa 
 
Nyfosa har rekryterat Josephine Björkman som ny Transaktionschef. Josephine har sedan 
april i år varit tillförordnad transaktionschef samt ingått i koncernledningen och kommer 
tillträda den ordinarie tjänsten omgående. Nyfosa har under det senaste året stärkt sitt 
transaktionsteam med flera erfarna medarbetare och är väl rustat för ett fortsatt högt 
förvärvstempo.  

 
 
Josephine Björkman är civilekonom från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Hon har 
mångårig erfarenhet från fastighetsbranschen och har tidigare haft roller såsom transaktionschef på 
Jernhusen och affärsutvecklare på GE Real Estate. Josephine har under det senaste året arbetat för 
Nyfosas transaktionsteam på konsultbasis och sedan april 2020 varit tillförordnad transaktionschef.  
 
”Under året som gått har Josephine varit en viktig del av vår transaktionsverksamhet och haft en 
central roll i flera av de större affärerna. Vi är mycket glada att hon nu väljer att ta sig an uppgiften 
som ordinarie transaktionschef”, säger Stina Lindh Hök, Operativ chef och tillträdande VD för Nyfosa. 
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”Jag ser verkligen fram emot att få fortsätta vara med på Nyfosas spännande resa. Nyfosas 
transaktionsteam har ständigt siktet inställt på nya affärer”, säger Josephine Björkman, tillträdande 
Transaktionschef i Nyfosa. 
 
 
För mer information, vänligen kontakta:   
Stina Lindh Hök, Operativ chef, stina.lindh.hok@nyfosa.se, mobil 070-577 18 85 
 
 
Om Nyfosa  
Nyfosa är ett transaktionsintensivt och opportunistiskt fastighetsbolag. Bolagets affärsidé bygger på ett 
aktivt deltagande på den svenska transaktionsmarknaden kombinerat med en investeringsstrategi 
som följer fastighetsmarknadens förändringar. Målet är att utveckla och förädla ett växande 
fastighetsbestånd med uthållig och hög avkastning. För närvarande fokuserar Nyfosa främst på 
kommersiella fastigheter i Sverige. Per den 30 juni 2020 ägde Nyfosa fastigheter med ett totalt 
fastighetsvärde om cirka 24,9 MDSEK. Läs mer på www.nyfosa.se 


