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Rutger Arnhult utses till verkställande
direktör och Per Berggren utses till
styrelseordförande för Castellum
Castellums styrelse har utsett styrelsens nuvarande ordförande Rutger Arnhult
till vd för Castellum med tillträde idag den 10 januari 2022. Styrelsen har gjort en
samlad bedömning kring vad som kommer krävas för att säkerställa en
framgångsrik integration mellan Castellum och Kungsleden. Styrelsen och vd
Biljana Pehrsson har inte nått samsyn i hur detta arbete skall bedrivas. Mot
denna bakgrund lämnar Biljana Pehrsson sitt uppdrag och Rutger Arnhult
efterträder henne på vd-posten.

I samband med att Rutger Arnhult tillträder i rollen som vd för Castellum lämnar han posten
som styrelseordförande och medlem av valberedningen med omedelbar verkan men kvarstår
som styrelseledamot. Samtidigt utses nuvarande styrelseledamoten Per Berggren till
styrelseordförande fram tills årsstämman 2022. Biljana Pehrsson lämnar rollen som vd med
omedelbar verkan.

“Biljana Pehrsson har över tid byggt upp Kungsleden till ett starkt fastighetsbolag som väl
kompletterar Castellums erbjudande och utveckling framåt. Styrelsen och vd Biljana Pehrsson
har dock inte nått samsyn kring strategin framåt för att bygga Nordens ledande kommersiella
fastighetsbolag. Styrelsen har därför beslutat att utse Rutger Arnhult som vd med omedelbar
verkan. Vi är övertygade om att Rutger kommer att leda Castellum och det förestående
integrationsarbetet med samtliga intressenters bästa för ögonen. Hans uppgift blir nu att skapa
en stabil och lönsam plattform för Castellums fortsatta tillväxtresa”, säger Per Berggren,
styrelseordförande för Castellum.

“Castellum är idag ett av Nordens ledande kommersiella fastighetsbolag med närvaro på de
mest intressanta tillväxtregionerna. Jag är tacksam för förtroendet från styrelsen och ser fram
emot att tillsammans med alla medarbetare och genom en lyckad integration stärka Castellums
konkurrenskraft på den nordiska fastighetsmarknaden såväl finansiellt som operationellt”,
säger Rutger Arnhult, vd för Castellum.

För mer information vänligen kontakta:
Per Berggren, styrelseordförande, Castellum AB, 031-60 74 00

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.
 
En värd bortom det förväntade. 
www.castellum.se

 

Denna information är sådan som Castellum är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven
kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-01-10 21:02 CET.

http://www.castellum.se/

