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Stenhus Fastigheter har utökat 
ledningsgruppen med Gustaf Segerborg, 
Emil Jansbo Björn Marell och Anton 
Jansson
Gustaf Segerborg, Emil Jansbo, Anton Jansson och Björn Marell välkomnas till 
Stenhus Fastigheter i Norden AB:s (publ) (”Stenhus”) ledningsgrupp. Gustaf 
Segerborg, Emil Jansbo och Anton Jansson hade tidigare ledande positioner inom 
Randviken Fastigheter AB (publ) (”Randviken”). Björn Marell hade tidigare en 
ledande roll inom Bilia AB.

Gustaf Segerborg kommer inneha rollen som vice VD och affärsutvecklingschef med fokus på strategi och 
investerarkontakter. Gustaf har arbetat på Randviken sedan bolaget grundandes 2017 och var fram till idag 
verkställande direktör för Randviken. Innan dess har Gustaf erfarenhet från bland annat norska oljefondens 
(NBIM) brittiska verksamhet, Tenzing och Fastighets AB LE Lundbergs.

Emil Jansbo kommer inneha rollen som finanschef och i denna roll ansvara för Stenhus finans- och 
ekonomifunktion, med ett särskilt fokus på finansieringsfrågor. Emil har sedan 2021 haft rollen som CFO vid 
Randviken Fastigheter AB (publ). Innan dess har Emil bland annat erfarenhet från Savills Investment 
Management, där han var finanschef för det nordiska affärsområdet, samt PwC Corporate Finance där han 
under flera år arbetade i olika roller inom transaktionsrådgivning.

Anton Jansson kommer inneha rollen som transaktionschef. Anton har sedan 2019 arbetat med 
fastighetstransaktioner på Randviken och har sedan 2021 haft rollen som transaktionsansvarig. Innan dess har 
Anton erfarenhet från Savills Investment Management, där han arbetade med både fastighetstransaktioner 
och fastighetsförvaltning, samt JLL där han arbetade med bland annat fastighetsvärdering.

Björn Marell kommer att inneha rollen som Projekt- Utveckling- och Hållbarhetschef. Björn har tidigare arbetat 
på Bilia AB som Fastighetschef, som konsult inom projekt och förvaltningstjänster samt på Skanska.

Gustaf Segerborg, Emil Jansbo, Anton Jansson och Björn Marell har tillträtt sina nya tjänster hos Stenhus.

Elias Georgiadis, verkställande direktör i Stenhus Fastigheter, kommenterar:

– ”Vi är väldigt glada över att kunna stärka vår ledningsgrupp med dessa oerhört kompetenta medlemmar 
med gedigen erfarenhet och ett brinnande intresse för fastigheter. Vår ledningsgrupp kommer tillsammans 
arbeta vidare mot att utveckla Stenhus till ett av Sveriges bästa fastighetsbolag med fokus på tillväxt och 
kassaflöde. ”
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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

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
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