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Biljana Pehrsson tillträder som vd för
Castellum AB
Castellums styrelse har utsett Biljana Pehrsson till vd och koncernchef för
Castellum AB. Hon tillträder sin roll idag, den 8 december. Därtill har Ylva Sarby
Westman utsetts till vice vd och CFO för Castellum.

Biljana Pehrsson kommer närmast från posten som vd för Kungsleden som hon innehaft sedan
2013.

”Det är glädjande att förvärvet av Kungsleden nu går in i nästa fas. Tillsammans skapar vi en
aktör av betydande storlek inom en bransch där storlek i kombination med hållbar och
innovativ serviceutveckling spelar en allt större roll. Jag välkomnar Biljana och Ylva och ser
fram emot att utveckla Castellums tillväxt, hållbarhet och lönsamhet tillsammans”, säger Rutger
Arnhult, styrelseordförande Castellum AB.

”Jag ser fram emot att leda Nordens största noterade kommersiella fastighetsbolag med fokus
på hållbar tillväxt. Vårt gemensamma bolags storlek, finansiella styrka och kombinerade
branscherfarenhet ger oss en förstärkt konkurrenskraft till glädje och nytta för våra kunder,
medarbetare, aktieägare och långivare”, säger Biljana Pehrsson, ny vd för Castellum.

Ylva Sarby Westman kommer närmast från posten som vice vd och CFO på Kungsleden och
har innehaft olika ledande befattningar på Kungsleden sedan 2009. Ylva Sarby Westman
tillträder sin nya roll den 8 december.

För mer information vänligen kontakta:
Rutger Arnhult, styrelseordförande Castellum AB, rutger.arnhult@castellum.se
Biljana Pehrsson, verkställande direktör Castellum AB, 08-503 052 04

Denna information är sådan som Castellum är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven
kontaktpersoners försorg, för offentliggörande 2021-12-08 08:00 CET.

Om Castellum 
Castellum är ett av Nordens största kommersiella börsnoterade fastighetsbolag som utvecklar
flexibla arbetsplatser och smarta logistiklösningar. Per den 19 november 2021
uppgick fastighetsvärdet till ca 148 miljarder, baserat på ett ägande av samtliga aktier i
Kungsleden. Vi finns i attraktiva svenska tillväxtregioner samt i Köpenhamn och Helsingfors-
området. Genom Castellums intressebolag Entra ASA får bolaget också exponering mot den
norska kommersiella fastighetsmarknaden. Ett av våra hållbarhetsmål är att vara helt
klimatneutrala senast 2030. Castellum är det enda nordiska fastighets- och byggbolag som är
invalt i Dow Jones Sustainability Index (DJSI). Castellumaktien är noterad på Nasdaq
Stockholm Large Cap.  
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En värd bortom det förväntade.  
www.castellum.se 
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