
 
 

 

Vasakronan är Sveriges största fastighetsbolag med ett fastighetsbestånd värderat till cirka 144 miljarder kronor. Inriktningen är 
centralt belägna kontors- och butiksfastigheter i tillväxtregionerna Stockholm, Uppsala, Göteborg och Öresund. Inom cityhandel 
är Vasakronan störst i samtliga regioner. Fastighetsbeståndet omfattar 173 fastigheter med en total area på cirka 2,3 miljoner 
kvadratmeter. Företaget ägs till lika delar av Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden. Läs mer på www.vasakronan.se 

 

 
PRESSMEDDELANDE 
Stockholm den 20 augusti 2019 

 

Johanna Skogestig ny vd på Vasakronan 

Styrelsen har utsett Johanna Skogestig till ny vd på Vasakronan. Hon är idag 
chef för Vasakronans fastighetsinvesteringar och tar över efter Fredrik 
Wirdenius som lämnar sitt uppdrag den 1 november 2019.  

Johanna har tidigare varit CIO på Areim och innan dess haft motsvarande roll på 
Sveafastigheter, sedan 2015 har hon varit ansvarig för Vasakronans analys- och 
transaktionsverksamhet. Hon sitter också i styrelsen för Fastighets AB Regio och Cibus.  

- Jag skulle vilja påstå att det här är en av fastighetsbranschens mest utmanande vd-roller 
och det har givetvis varit ett stort intresse. Vi har haft många kvalificerade kandidater i en 
bred och djup process, både externa och interna. Johanna uppfyller alla våra krav och har i 
sin nuvarande roll dessutom visat vilken kapacitet hon har, säger Ulrika Francke, 
styrelseordförande i Vasakronan. 

Johanna har arbetat med fastighetstransaktioner och investeringsstrategi i flera olika bolag 
under många år och har ett antal styrelseuppdrag i olika bolag. Mellan åren 1998-2007 
arbetade hon på dåvarande AP Fastigheter, nuvarande Vasakronan, och satt redan då i 
ledningsgruppen. 2015 återvände hon till Vasakronan för att bli chef för 
fastighetsinvesteringar.  

- Vi har en spännande tid framför oss och otroligt mycket på gång i företaget. Alla som jobbar 
på Vasakronan har ett engagemang och en kompetens som gör att det är kul att gå till jobbet 
varje dag. Att nu får göra det som vd känns ännu roligare och jag är väldigt stolt att jag fått 
förtroendet, säger Johanna Skogestig, blivande vd på Vasakronan.   

Fredrik Wirdenius kommer att vara kvar som vd fram till att Johanna tillträder den 1 
november 2019. 

 

För mer information, vänligen kontakta:  

 

Ulrika Francke 

Styrelseordförande Vasakronan 

Tel: 070-257 42 02 

E-post: ulrika.francke@gmail.com  

Peter Östman 

Kommunikationschef Vasakronan 

Tel: 070-968 15 60 

E-post: peter.ostman@vasakronan.se  
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