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Hallvarsson & Halvarsson är Sveriges ledande byrå med särskild tyngd inom finansiell kommunikation. Vi arbetar med 
förtroendeskapande kommunikation med expertis inom Financial Communication, Corporate Communication, Corporate 
Marketing, Sustainability Affairs och Public Affairs. 
 

 
Hallvarsson & Halvarsson i rekryteringsoffensiv 
Åtta nya konsulter har efter sommaren anslutit till Hallvarsson & Halvarsson. 

"Vi ser ett ökat behov av förtroendeskapande kommunikation. Det ökade fokuset på hållbarhet som värdeskapande har också bidragit till 
en större efterfrågan på vår strategiska hållbarhetsrådgivning, särskilt i samband med årsredovisningar och hållbarhetsrapportering. Vi tar 
därför in en hel del ny kompetens för att utveckla och modernisera vårt erbjudande. Vår rekryteringsoffensiv kommer att fortsätta och jag 
ser fram emot att välkomna ännu fler medarbetare framöver", säger Anna Grönlund Krantz, VD på Hallvarsson & Halvarsson. 

Bland annat har Henrik Kennedy, kommunikationschef på Aleris och tidigare journalist gått in i byråns Corporate Communications-team. 

"Hallvarsson & Halvarsson är med sin strategiska spetskompetens inom hållbarhet, IR, Public Affairs och varumärkesbyggande 
kommunikation i kombination med en operativ förmåga, unikt i Sverige. De första veckorna har varit mycket roliga och jag med min 
erfarenhet inom hälso- och sjukvård adderar ytterligare branschkunskap till ett redan starkt gäng", säger Henrik Kennedy. 

De personer som nu anslutit till H&H är: 

Corporate Communications: 

Henrik Kennedy – kommer från tjänsten som kommunikationschef på Aleris och har en lång erfarenhet som journalist 

Kristofer Persson – kommer från positionen som kommunikationsansvarig på välgörenhetsorganisationen Help to Help 

Capital Markets: 

Adam Makkonen - kommer senast från Nyhetsbyrån Direkt 

Public Affairs: 

Fredrik Johansson - kommer senast från en roll som politisk planeringschef för Moderaterna men har en lång bakgrund som rådgivare inom 
Public Affairs 

Laura Ellsinger - har en bakgrund som politisk sekreterare för Moderaterna i riksdagen 

Corporate Reporting: 

Niklas Noreby - kommer från rollen som IR-specialist på Scandic Hotels 

Beatrice Kühn - kommer från Handelshögskolan i Stockholm men har även arbetat på Carnegie Fonder 

Marcus Fleetwood - kommer senast från rollen som finansiell rådgivare på Nordea 

För mer information, kontakta Anna Grönlund Krantz, 
VD, anna.gronlund.krantz@halvarsson.se, +46 70 637 33 51 


