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NY CFO PÅ 24STORAGE
24Storage har utsett Henrik Backman till ny Chief Financial Officer. Han tillträder senast under 
första kvartalet 2022 och blir medlem av koncernledningen. Henrik Backman efterträder Lena 
Nelson, som kommer att stanna kvar till fjärde kvartalet i år för att säkerställa en smidig 
överlämning.

Henrik Backman har erfarenhet av att vara CFO på ett börsnoterat bolag och är för närvarande CFO på 
Compass Group, Sverige. Henrik har även många års erfarenhet från ledande befattningar inom bland 
annat Green Cargo, Stockholm Arlanda Airport, Upplands Motor och Nordic Service Partners.

”Jag är mycket glad att vi kan välkomna Henrik till 24Storage och vår koncernledning. Henrik har både 
börserfarenhet, en gedigen finansiell erfarenhet och en profil som passar väl in på 24Storage. Jag ser 
fram emot att tillsammans med honom och de övriga i företagsledningen förverkliga vår strategi och 
därmed positionera oss ännu starkare på den svenska self storage-marknaden.”

”Jag vill även tacka Lena som under sin tid på 24Storage bidragit positivt till utvecklingen av bolaget 
och önskar henne all lycka och framgång med sina nya utmaningar.” säger Fredrik Sandelin, VD på 
24Storage.

För mer information kontakta gärna:

Fredrik Sandelin, VD
Telefon: +46 73 068 36 58
E-post: fredrik.sandelin@24storage.com

Om oss

24Storage är ett self storage-bolag som erbjuder kunder förvaringsyta utanför hemmet på ett enkelt 
sätt med hög tillgänglighet. Bolaget grundades 2015 med visionen att digitalisera förrådsbranschen och 
har sedan dess lyckats etablera sig som en av de största aktörerna i Sverige. 24Storage driver och 
utvecklar 26 förrådsanläggningar, fördelat på 12 000 förråd motsvarande totalt 66 500 uthyrningsbara 
kvadratmeter och 7 000 kunder. 24Storage-aktien är noterad på Nasdaq First North Growth Market och 
Arctic Securities är bolagets Certified Adviser och kan nås på  eller +46 844 certifiedadviser@arctic.com
68 61 00. För mer information besök gärna .24storage.se
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