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Förändring i Atrium Ljungbergs bolagsledning  
 
Atrium Ljungberg utvecklar kontinuerligt sin verksamhet och 
organisation för att möta omvärldens och marknadens krav. Som ett 
led i detta kommer nuvarande affärsområde Transaktion och leasing 
att delas upp mellan andra affärsområden inom bolaget och därmed 
försvinner rollen affärsområdeschef Transaktion och leasing. Den 
största förändringen består i att leasingavdelningen knyts till 
affärsområdet Fastighet för att på så sätt skapa ett ännu närmare 
samarbete i uthyrningen. Transaktionsavdelningen knyts direkt till vd.  
 
Monica Fallenius anställdes som affärsområdeschef för Transaktion och leasing år 2016. I och med 
förändringen har hon valt att omedelbart lämna sin anställning i bolaget. 
 
– Vi tackar Monica för allt engagemang och bidrag till bolagets utveckling och jag önskar henne 
all lycka med framtida uppdrag, säger Annica Ånäs, vd Atrium Ljungberg. 
 
Efter förändringen består bolagsledningen av: 
Annica Ånäs, vd 
Martin Lindqvist, cfo 
Mattias Celinder, affärsområdeschef Fastighet 
Linus Kjellberg, affärsområdeschef Affärsutveckling 
Angela Berg, affärsområdeschef Projekt 
Helena Martini, affärsområdeschef HR 
 
 
Nacka, 2019-11-08 
Atrium Ljungberg AB (publ) 
 
För mer information se www.al.se eller kontakta: 
Annica Ånäs, vd, Atrium Ljungberg 070-341 53 37 
annica.anas@al.se 
 
 
 
 
Atrium Ljungberg är ett av Sveriges största börsnoterade fastighetsbolag. Vi äger, utvecklar och förvaltar fastigheter på tillväxtmarknader i 
Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala. Vårt fokus är att utveckla attraktiva stadsmiljöer för kontor och handel kompletterat med 
bostäder, kultur, service och utbildning. Den totala uthyrbara ytan omfattar cirka 1,2 miljon kvadratmeter fördelat på ett sjuttiotal 
fastigheter, värderade till 47 miljarder kronor. Våra handelsplatser har 60 miljoner besökare per år och i våra områden arbetar och studerar 
drygt 30 000 personer och lever och bor ett tusental personer. Vår projektportfölj möjliggör investeringar i framtiden motsvarande cirka 28 
miljarder kronor. Atrium Ljungberg är noterat som ATRLJ-B.st på Nasdaq Stockholm Large Cap-listan.  
Läs mer på www.al.se  
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