
Pressmeddelande
09 mars 2023 14:30:00 CET

    Stenhus Fastigheter AB Årstaängsvägen 11 117 43 Stockholm 08-740 84 00 info@stenhusfastigheter.se

Gustaf Segerborg lämnar rollen som vice 
VD på Stenhus
Gustaf Segerborg har meddelat att han beslutat att lämna sin roll som vice VD på 
Stenhus Fastigheter i Norden AB (Publ) (”Stenhus” eller ”Bolaget”).

Gustaf Segerborg har i samförstånd med Bolaget valt att avsluta sin anställning för att ägna sig åt egen 
verksamhet. Gustaf har innehaft rollen som vice VD sedan sommaren 2022 då sammanslagningen med 
Randviken Fastigheter genomfördes. Gustaf gör sin sista arbetsdag på Stenhus den 14 april 2023.
 
”Gustaf har varit central i det intensiva integrationsarbete som har pågått sedan sammanslagningen med 
Randviken blev verklighet i somras. Nu är integrationen i stort sett slutförd och Stenhus har ytterligare stärkt 
sin ställning som ett stabilt och kassaflödesorienterat fastighetsbolag. I och med det har Gustaf valt att lämna 
sin roll som vice VD. Jag är tacksam för det arbete som Gustaf har lagt ner både organisatoriskt och 

, säger Elias Giorgiadis, VD Stenhus.affärsmässigt och jag önskar honom all lycka till i sina framtida utmaningar
 
”Stenhus är ett fantastiskt bolag med attraktiva tillgångar och en stark entreprenörsanda. Det har varit en 
sann förmån att få vara delaktig i att integrera Randviken, där jag tidigare var VD, in i Stenhus. Trots en orolig 
omvärld har Stenhus den senaste tiden genomfört en rad åtgärder för att stärka bolagets finansiella ställning 
och skapa en ökad trygghet för aktieägarna. I och med detta känns det som en bra tidpunkt att lämna min roll 

”, säger Gustaf Segerborg.som vice VD för att söka nya utmaningar

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
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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.

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

För mer information, se Stenhus Fastigheters hemsida www.stenhusfastigheter.se
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