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Annehem Fastigheter genomför byte av VD 
 
Styrelsen för Annehem Fastigheter (publ) har idag beslutat att inleda en process för att tillsätta 
en ny VD för bolaget. Bolagets nuvarande VD, Jörgen Lundgren, kommer att kvarstå som VD 
under en övergångsperiod om längst sex månader. 
 
 
Styrelsen för Annehem Fastigheter har idag beslutat att inleda en process för att tillsätta en ny VD. 
Nuvarande VD Jörgen Lundgren har sagts upp då styrelsen och VD Jörgen Lundgren har olika syn på 
bolagets framtida strategi. Jörgen Lundgren kommer att vara kvar i rollen som VD under en 
övergångsperiod om längst sex månader. Processen för att rekrytera en permanent efterträdare 
påbörjas omedelbart. 
 
”Jag vill tacka Jörgen för hans insatser för bolaget. Han har med framgång lett Annehem Fastigheter 
genom Peabs utdelning av aktierna i bolaget och etablerat bolaget i den noterade miljön på Nasdaq 
Stockholm. Styrelsen har nu beslutat att öka exponeringen mot bostadsfastigheter, samtidigt som 
strategin för Annehem Fastigheter att expandera inom kontors-, samhälls-, och bostadsfastigheter 
kvarstår.”, säger Göran Grosskopf, styrelseordförande Annehem Fastigheter. 
 
 
Göran Grosskopf 
Styrelseordförande 
 
 
För ytterligare information vänligen kontakta: 
Eva Milton 
Tel: 0733363660 
 
 
Denna information är sådan information som Annehem Fastigheter AB är skyldigt att offentliggöra 
enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående 
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 februari 2022 kl. 19:00 CET. 
 
Om Annehem Fastigheter 
Annehem Fastigheter är ett tillväxtdrivet fastighetsbolag inriktat på kommersiella-, samhälls- och 
bostadsfastigheter i de nordiska tillväxtregionerna Stockholm, Skåne, Göteborg samt Helsingfors och 
Oslo. Fastighetsbeståndet i Annehem Fastigheter består av 24 förvaltningsfastigheter med ett värde 
om 3 914 Mkr och en uthyrbar yta om 193 tkvm. Bolaget är sedan december 2020 noterat på Nasdaq 
Stockholm under ticker ANNE B. För mer information besök gärna vår hemsida www.annehem.se. 
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