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Catella förstärker sin Corporate Finance 
genom senior rekrytering 

Catella förstärker teamet för fastighetsrådgivning i Göteborg för att möta en 
ökad efterfrågan av transaktionsrådgivning genom att rekrytera Pernilla Hallin 
som partner. Pernilla kommer senast från CBRE där hon var Director. Hon har 
arbetat med transaktioner i seniora roller i över 10 år. 
 
”Vi är väldigt glada över att kunna presentera Pernilla som blivande partner i vår Corporate 
Finance-verksamhet i Göteborg. Hon är en senior person med stor erfarenhet av att genomföra 
både fastighets- och bolagstransaktioner. Hon kommer att komplettera teamet i Göteborg och vi 
ser fram emot att få Pernilla som kollega när hon börjar hos oss den 1 mars nästa år”, säger Anne 
Almlund Rosengren chef för Catellas Corporate Finance-verksamhet i Göteborg. 
 
Robert Fonovich chef för Catellas svenska Corporate Finance verksamhet kommenterar: 
”Eftersom den underliggande marknaden för fastighetstransaktioner är fortsatt stark känns det 
roligt att vår verksamhet i Göteborg stärks ytterligare genom rekryteringen av en så erfaren och 
driven person som Pernilla”. 
 
”Jag ser fram emot och är stolt över att få möjlighet att bidra med min kompetens på Catella. 
Catella har en stark position på fastighetsmarknaden i Sverige och det känns väldigt spännande 
att få vara med att ytterligare stärka transaktionsverksamheten”, säger Pernilla Hallin, blivande 
partner på Catellas Corporate Finance.  
 
Catella har en ledande position inom fastighetsrådgivning med kontor i Stockholm, Göteborg och 
Malmö. Inom Corporate Finance erbjuder Catella alla typer av fastighetsrelaterade transaktioner 
med fokus på att identifiera investeringsmöjligheter.  
 
För ytterligare information, vänligen kontakta:   Presskontakt: 
Anne Almlund Rosengren     Ann Charlotte Svensson  
Chef för Corporate Finance Göteborg   Kommunikationschef 
031-60 01 83      08-463 32 55 
anne.rosengren@catella.se        anncharlotte.svensson@catella.se  
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