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Stenhus Fastigheter har anställt Michael 
Johansson som ny affärsområdeschef
Stenhus Fastigheter i Norden AB (publ) (”Stenhus”) har anställt Michel Johansson 
som ansvarig för affärsområdet sällanköps- och detaljvaruhandel. Michel 
Johansson kommer inom ramen för sin befattning att ingå i bolagets 
ledningsgrupp.

Michael Johansson är för närvarande anställd som verkställande direktör för Tre Kronor Property Investment 
vilken roll han innehaft sedan 2017. Michael Johansson har tidigare bland annat varit verkställande direktör för 
ICA Fastigheter Sverige AB och haft en rad styrelseuppdrag.

Michael Johansson tillträder sin nya tjänst hos Stenhus senast under hösten 2021.

Elias Georgiadis, verkställande direktör i Stenhus Fastigheter, kommenterar:

– Vi är oerhört glada och stolta över att ha lyckats rekrytera Michael till oss. Det finns få personer i Sverige som 
har samma gedigna bakgrund och erfarenhet inom segmenten sällanköps- och detaljvaruhandel. Michael 
kommer att vara en viktig del i vår fortsatta tillväxtresa inom segmentet och förväntas även bidra i den övriga 
verksamheten i sin roll som ledande befattningshavare inom Stenhus-koncernen.

Kontakt

Elias Georgiadis, verkställande direktör
Telefon: +46 707 96 13 34
E-mail: elias.georgiadis@stenhusfastigheter.se
 
Mikael Nicander, vice verkställande direktör
Telefon: +46 708 70 35 91
E-mail: mikael.nicander@stenhusfastigheter.se

Stenhus Fastigheter i Norden AB
Tel: 08 – 410 22 100
E-post: info@stenhusfastigheter.se
Hemsida: stenhusfastighter.se

Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkomission AB | 08-684 211 10 | adviser@eminova.se

http://www.stenhusfastighter.se
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Om Stenhus Fastigheter

Stenhus Fastigheter är ett fastighetsbolag som äger och förvaltar offentliga och kommersiella fastigheter. 
Bolagets primära geografiska marknad är Stockholmsregionen. Bolagets affärsidé är att över tid skapa ett 
diversifierat fastighetsbestånd för att generera största möjliga riskjusterade avkastning för Bolagets 
aktieägare. Bolagets tillväxt ska huvudsakligen ske genom fastighetsförvärv men även genom 
fastighetsutveckling.
 
För mer information, se Stenhus Fastigheters hemsida www.stenhusfastigheter.se

Bifogade filer

Stenhus Fastigheter har anställt Michael Johansson som ny affärsområdeschef

http://www.stenhusfastigheter.se
https://storage.mfn.se/2946cbe4-0128-476d-990c-0464f7d1be1b/stenhus-fastigheter-har-anstallt-michael-johansson-som-ny-affarsomradeschef.pdf

