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Humlegården utser Mikael Andersson till
CFO
Mikael Andersson, idag finanschef på Humlegården, har utsetts till Chief
Financial Officer. Målsättningen med den nyinrättade rollen är att
vidareutveckla och skapa en ökad samverkan mellan ekonomi, finans,
hållbarhet och investerarrelationer.

Mikael Andersson är sedan 2016 Humlegårdens finanschef. I sin nya roll som
CFO kommer Mikael att bli övergripande ansvarig för avdelningarna ekonomi,
finans och hållbarhet. Verksamheten är kapitalintensiv och komplexiteten
ökar allt mer, vilket gör det än viktigare att samordna dessa områden samt

frågor kring kapitalstruktur.
En viktig del i uppdraget syftar till att stärka det strategiska arbetet, med
målsättningen att skapa ett större affärsdrivande fokus och öka värdet i
bolaget. Genom den nya rollen och sammanslagningen av de tre teamen vill
Humlegården även lägga större tyngdpunkt på bolagsanalys samt fortsätta
utvecklingen av Humlegårdens rapportering och kommunikation gentemot
marknaden och ägarna. I arbetet med att skapa en långsiktig och hållbar
tillväxt utgör länken mellan finans, ekonomi och hållbarhet en central del.
– Rollen som CFO är en viktig kugge i det affärsdrivande, strategiska arbetet.
Genom att samla ekonomi, finans och hållbarhet skapas synergier som också
ger oss möjlighet att fördjupa vårt arbete avseende rapportering och analys.
Ambitionen är även att vi ska utveckla dialogen med ägare och
kapitalmarknad ytterligare samt säkerställa ett effektivt hållbarhetsarbete.
Jag är glad över att Mikael Andersson har valt att ta sig an uppdraget och ser
fram emot den utveckling vi nu ska göra inom detta område, säger Anneli
Jansson, Vd på Humlegården.
Mikael kommer fortsatt att ingå i Humlegårdens företagsledning och
tillträder sin nya tjänst under oktober 2020.
För mer information, vänligen kontakta:
Anneli Jansson, Vd Humlegården Fastigheter
E-mail: anneli.jansson@humlegarden.se
Tel: 08-678 92 01

Humlegården Fastigheter AB (publ) är ett aktivt fastighetsbolag med
långsiktiga ägare och en väl positionerad fastighets- och projektportfölj. Vi
ingår i länsförsäkringsgruppen, Sveriges enda kundägda och lokalt förankrade
bank- och försäkringsgrupp. Humlegården äger, förvaltar och utvecklar främst
kontorsfastigheter i Stockholmsregionen. Vi har 88 anställda och äger 59
fastigheter till ett värde om 35,1 miljarder kronor (30 juni 2020). På
Humlegården strävar vi efter att utveckla hållbara och attraktiva arbets- och
stadsmiljöer. Det skapar vi genom en aktiv fastighetsförvaltning och
utvecklingsprojekt bestående av nyproduktion samt utveckling av befintliga
fastigheter. För mer information, besök www.humlegarden.se.
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