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17 MAJ 2019     PRESSMEDDELANDE 

REDITO UTÖKAR ORGANISATIONEN MED TIO PERSONER 

Under våren har Redito utökat organisationen och anställt tio personer för både sin svenska 
och finska verksamhet som ett led i att bolaget lagt om den externa förvaltningen till att i 
huvudsak omfatta teknisk och ekonomisk förvaltning. 

Fredrik Bergkvist, tidigare Newsec, kommer leda ett nytt affärsområde, Commercial 
Management, tillsammans Laleh Poornasr tidigare Vasakronan, Mia Lagerqvist tidigare 
Deloitte och Joel Huotilainen tidigare Bo LKV Helsinki. 

Axel Truc, tidigare Citycon, har anställts som Junior Investment Manager. Lina Lundström, 
tidigare Newsec, och Gustaf Leissner, tidigare Pilotage, stärker upp Redito’s Project 
Management team. Andreas Törnqvist, tidigare Lidl och Jarmo Pulliainen, tidigare Caverion, 
har kommit in i rollerna som Head of Technical Management för Sverige respektive Finland. 
Till sist har bolaget även tagit in Charlotte Hegbart som Office Manager. 

- Vi är väldigt glada över att kunna stärka upp bolaget med så pass många nya 
kompetenta medarbetare. Syftet med att lägga om den externa förvaltningen och 
utöka organisationen är att komma närmare hyresgästerna samt att få bättre 
styrning och kontroll på intäkts och kostnadssidan. Det här är ett naturligt steg i och 
med att bolaget växt så pass kraftigt de senast åren, säger Marc von Melen, VD 
Redito AB. 

För ytterligare information och kontakt: 

Marc von Melen, VD, Redito AB 
Tel: 070-269 08 05 
E-post: marc.vonmelen@redito.se 

Redito är ett oberoende nordiskt investment management-bolag som placerar kapital i 
fastigheter för att ge investerare hög och stabil avkastning. Bolaget utvecklar och driver 
fastighetsinvesteringar som ger starka kassaflöden, stor potentiell värdetillväxt och 
långsiktigt hållbar avkastning. Bolaget har idag satt upp fyra bolag; Trophi Fastighets AB, 
Serena Properties AB, Sinoma Fastighets AB och Redito Investment med ett aktuellt 
fastighetsvärde närmare 20 mdr kr. Redito har kontor i Stockholm och Helsingfors och 
består av ett team med 25 medarbetare.  


