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Castellum presenterar ny ledning
Castellums nytillträdda vd Rutger Arnhult presenterar bolagets nya ledning och
organisation. Bolaget får en ledningsgrupp med 12 personer och rekryterar
finanschef och chefsjurist från Corem Property Group.

Utöver Rutger Arnhult består Castellums nya ledningsgrupp av:

• Jakob Mörndal, COO
• Kristina Sawjani, CIO
• Jens Andersson, Treasurychef
• Malin Löveborg, chefsjurist
• Hanna Brandström, People & Culture
• Anna-Karin Nyman, kommunikations- och marknadsdirektör
• Sven Stork, regionchef Stockholm
• Mats Eriksson, regionchef Mälardalen
• Mariette Hilmersson, regionchef Väst
• Ola Orsmark, regionchef Öresund
• Per Gawelin, regionchef Mitt

Befattningarna i ledningsgruppen är tillsatta utifrån Castellums och Kungsledens tidigare
respektive ledningsgrupper. Rekryteringen av en ny CFO pågår fortsatt. Jens Andersson
kommer senast från rollen som finanschef och medlem av koncernledningen i Corem Property
Group. Malin Löveborg kommer närmast från en roll som chefsjurist på Corem Property Group.

”Jag ser verkligen fram emot att tillsammans med denna laguppställning utveckla Castellum till
Nordens ledande kommersiella fastighetsbolag. Vi har tillsammans en bred
branschkompetens, ett stort affärskunnande och ett starkt ledarskap för att bidra till stärkt
konkurrenskraft”, säger Rutger Arnhult, vd för Castellum.

Castellums nya organisation ska bidra till en bred informationsdelning och samverkan samt
sätta kärnaffären i centrum genom en mer fokuserad förvaltningsorganisation. Förvaltningen
får därför en än viktigare roll i den nya organisationen och kommer ledas av Jakob Mörndal. I
förvaltningsorganisationen ingår regioncheferna samt projekt- och logistikchefer,
hållbarhetschef, Key Account Managers och affärsutveckling.

För mer information vänligen kontakta:
Rutger Arnhult, verkställande direktör Castellum AB, 070-458 24 70
Jakob Mörndal, COO, Castellum AB, 070-696 82 00
Anna-Karin Nyman, kommunikationsdirektör Castellum AB, 070-206 75 62

 
Om Castellum 
Castellum är ett av Nordens största 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

http://www.castellum.se/

