
 

 

Pressmeddelande 22 januari 2021 

Ny verkställande direktör i Bonäsudden Holding AB 

Styrelsen för Bonäsudden Holding AB (publ) (”Bonäsudden”) har utnämnt Per-Olof Persson till ny verkställande 
direktör och han kommer att tillträda den 1 februari 2021. Per-Olof kommer att ersätta Åsa Ohlström som har 
valt att lämna sin position i Bonäsudden. 

Styrelsen vill ta tillfället i akt att tacka Åsa för hennes insatser och önska henne lycka till i framtiden, säger Karl 
Runeberg, styrelseordförande i Bonäsudden.   

Per-Olof Persson har över 40 års erfarenhet inom fastigheter och finans. Han är sedan 1992 VD för P&E Persson 
AB och har tidigare bland annat arbetat som regionchef för NCC Real Estate. Per-Olof nuvarande 
styrelseuppdrag innefattar P&E Persson AB, P&E Invest AB 1-30, Svea Linné Bostad AB samt Nordfjord AB och 
är sedan tidigare styrelseledamot för Bonäsudden. Tidigare ingick även Per-Olof i styrelsen för Högkullen AB.  

 
För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Ingeborg Magnusson, IR kontakt 
Bonäsudden Holding AB (publ) 
Telefon: +46 (0) 8 402 51 05 
ingeborg.magnusson@bonasudden.se 
 
John Malmström, Business Manager 
Bonäsudden Holding AB (publ) 
Telefon: + 46 (0) 8 402 53 84 
john.malmstrom@paretosec.com 
 

Om Bonäsudden Holding AB (publ)  

Bonäsudden Holding AB (publ) är ett svenskt fastighetsbolag som indirekt äger 20 fastigheter i Linköping med 
omnejd. Bolaget bildades i september 2014 och förvaltar en fastighetsportfölj med hyresrätter och offentliga 
hyresgäster i Linköpingsregionen. Beståndet omfattar ca 35 200 kvadratmeter, fördelat över 20 fastigheter och 
är idag i allt väsentligt fullt uthyrt. Hyresgäster inom offentlig service (kommun och landsting) utgör ca 37 % av 
hyresintäkterna och ca 55 % kommer från beståndets 312 hyresrättslägenheter. Resterande andel är intäkter 
från kontor, butiker, förråd och parkering. Bolaget förvaltas av Pareto Business Management AB och FNCA är 
Certified Adviser till bolaget (Mejl: info@fnca.se samt Tel + 46 8 528 00 399). Bolagets aktier handlas på 
NASDAQ First North sedan den 3 juli 2015. För mer information om Bonäsudden, besök www.bonasudden.se. 

Information  

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Bonäsudden Holding AB (publ) är skyldig att offentliggöra 
enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för 
offentliggörande den 22 januari 2021. 

För mer information gällande Bonäsudden Holding AB (publ), vänligen besök www.bonasudden.se 

 


