PRESSMEDDELANDE
Stockholm, 1 juni 2021

Ledningsförändringar i Catella AB (publ)
Styrelsen i Catella AB (publ) har beslutat att utse Mattias Brodin, nuvarande
tillförordnad Chief Financial Officer (CFO) till ordinarie CFO med tillträde 1
augusti 2021.
Den 1 juni tillträder också Michel Fischier rollen som Head of Investor Relations
and Group Communications samt Johanna Bjärnemyr som Head of Group Legal.
Mattias Brodin har innehaft rollen som tillförordnad CFO sedan 26 mars 2021. Innan
dess kom han närmast från tjänsten som Interim Group CFO för Transcendent Group
(publ) och dessförinnan motsvarande roller hos Estate Group Sverige och
Apoteksgruppen. Mattias Brodin har utöver fastighetsbranschen bred och lång erfarenhet
från branscher såsom industri, transport och handel.
“Det är oerhört roligt att få axla rollen som Chief Financial Officer. Catella är en
komplex organisation med givande utmaningar och intressanta projekt. Jag ser mycket
fram emot att få vara med och bidra till Catellas fortsatta utveckling tillsammans med
ledningsgruppen och övriga medarbetare”, säger Mattias Brodin, tillträdande CFO.
Michel Fischier tillträder som Head of Investor Relations och Group Communications
den 1 juni. Michel kommer närmast från tjänsten som Vice President Investor Relations
på SAS. Han har mångårig erfarenhet av roller inom kommunikation och IR från bland
annat Hoist Finance och Skandia.
”Jag ser fram emot att delta i det fortsatta arbetet att positionera om Catella mot ett mer
fastighetsfokuserat bolag. Catella har ett starkt varumärke både i fastighetsbranschen
och bland investerare och jag ser stora möjligheter att fortsätta utveckla det, säger
Michel Fischier, Head of Investor Relations och Group Communications.

Den 1 juni tillträder också Johanna Bjärnemyr rollen som Head of Group Legal. Johanna
har bred erfarenhet från fastighetsbranschen genom tjänster hos Hemfosa Fastigheter AB,
Wistrand Advokatbyrå och Advokatfirman Cederquist.
”Det känns otroligt roligt att få ansluta till Catella under en så händelserik tid. Det
lockade mig att få arbeta mot en bredare marknad i en större kontext i och med Catellas
ökade fastighetsfokus och många nya verksamhetsområden. Jag är väldigt glad över
förtroendet”, säger Johanna Bjärnemyr, Head of Group Legal.
Catella är en ledande specialist inom fastighetsinvesteringar och fondförvaltning, med verksamhet i 13 länder.
Koncernen förvaltar kapital om cirka 117 miljarder kronor. Catella är noterat på Nasdaq Stockholm inom
segmentet Mid Cap. Läs mer på catella.com.
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”Det är fantastiskt roligt att få in tre så duktiga och erfarna personer som Mattias,
Michel och Johanna till Catella. Deras kombination av gedigen kompetens och bred
erfarenhet inom fastigheter och deras respektive ansvarsområden kommer att ytterligare
stärka Catella och hjälpa oss att vidareutveckla vår strategi med fokus på
fastighetsbranschen. Tillsammans har vi nu en ännu bättre grund för att utveckla
verksamheten och säkerställa framtida tillväxt för att ytterligare stärka vår position i
Europa”, säger Christoffer Abramson, vd och koncernchef på Catella.
Christoffer Abramson, Mattias Brodin. Michel Fischier, Johanna Bjärnemyr samt
Mathias deMaré, Head of Group HR kommer tillsammans att utgöra Catella AB:s formella

företagsledning.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christoffer Abramson
VD och Koncernchef
+46 (0) 8 463 33 25
christoffer.abramson@catella.se

Denna information är sådan information som Catella AB (publ) är skyldigt att offentliggöra
enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 juni 2021 kl. 09.00 CET.
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