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Ny verkställande direktör i Bosjö Fastigheter AB (publ)  
 
Vid styrelsemöte i Bosjö Fastigheter AB (publ) har idag Ulf Attebrant utsetts till 
verkställande direktör i bolaget. Han tillträder omgående. 
 
Vid styrelsemöte i Bosjö Fastigheter AB (publ) har idag Ulf Attebrant utsetts till verkställande direktör i bolaget. 
Han tillträder omgående. Ulf har tidigare arbetat inom fastighetsförvaltning, fastighets- och projektutveckling 
samt fastighetstransaktioner och har bland annat haft befattningar som vVD i Atrium Ljungberg AB, VD i 
Citycon AB samt VD för CBRE Basale AB. Ulf har varit anställd inom Pareto sedan 2015 och arbetar som 
Business Manager på Pareto Business Management samt ansvarig kapitalförvaltare och verkställande direktör i 
den svenska filialen för Pareto Alternative Investments AS.  
  
Bolagets nuvarande verkställande direktör Jacob Anderlund kvarstår i sin tjänst som Business Manager på 
Pareto Business Management AB. Styrelsen vill ta tillfället i akt att tacka Jacob Anderlund för hans tid hos 
bolaget. 
 
För ytterligare information, vänlig kontakta:  
Ingeborg Magnusson, IR-kontakt 
Bosjö Fastigheter AB (publ) 
Tel: +46 (0)8 402 51 05 
Ingeborg.magnusson@paretosec.com  
 
Ulf Attebrant, VD Bosjö Fastigheter AB (publ) 
Bosjö Fastigheter AB (publ) 
Tel: +46 (0)8 402 53 87 
ulf.attebrant@paretosec.com 
 
För mer information om Bosjö Fastigheter AB (publ), vänligen se www.bosjofastigheter.se/. 
 
Bosjö Fastigheter är ett svenskt fastighetsbolag som sedan april 2016 indirekt äger fastigheten Vindtyget 1 
utanför Borås. Fastigheten omfattar ca 94 000 kvadratmeter uthyrbar area och består av Ellos huvudkontor och 
nordiska centrallager. Ellos AB som är enda hyresgästen har tecknat två hyresavtal, ett för kontorsdelen och ett 
för lagerdelen, vilka löper till och med 2032-10-31 respektive 2030-10-31. Bosjö Fastigheters främsta syfte 
kommer vara att äga och förvalta fastigheten. 
 
Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Bosjö Fastigheter AB (publ) är skyldig att 
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, enligt ovanstående 
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 augusti 2017. 
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