Pressmeddelande 10 maj 2017

NAI Svefa startar – Corporate Solutions
NAI Svefa fortsätter sin tillväxtresa och lanserar ett nytt affärsområde för att skapa ett
samlat och fokuserat tjänsteerbjudande till företag och organisationer som äger eller hyr
fastigheter men har annan kärnverksamhet.
Redan idag tillhandahålls en mängd tjänster till rörelsedrivande bolag inom våra olika
verksamhetsområden, men inte som ett samlat erbjudande. Avsikten är att på basis av NAI Svefas
djupa fastighetskompetens skapa ett brett erbjudande med en annorlunda vinkel jämfört med våra
konkurrenter på marknaden. Mycket fokus kommer att läggas på att hjälpa rörelsedrivande bolag att
optimera fastighetsutvecklingsprocesser, bidra med transaktionsrådgivning och att arbeta med
förvaltningsrådgivning, fastighetsbildning och förändringsledning för att nämna några exempel.
Samtliga dessa områden har NAI Svefa redan idag en stark kompetensbas inom.
Ansvarig för det nya affärsområdet blir Rikard Wilén, som under fem år funnits i bolaget i olika roller
inom strategisk rådgivning, fastighetsutveckling och transaktion. Rikard inledde sin karriär på
McKinsey & Company och har därefter även varit ansvarig för RBS nordiska
fastighetsfinansieringsportfölj och Nordisk Rentings fastighetsinnehav.
-

Det ska bli spännande att ta ansvar för den här satsningen. NAI Svefas unika mix av
tjänsteerbjudanden gör oss till en attraktiv värdeskapande, strategisk och långsiktig samarbetspartner
som kan hantera alla fastighetsrelaterade frågor som uppstår hos rörelsedrivande bolag, säger Rikard
Wilén.

Ett antal medarbetare som idag redan är verksamma inom NAI Svefa övergår till det nya
affärsområdet;
•

•
•

-

Anders Wenning, med en bred bakgrund från ledande befattningar i rörelsedrivande bolag som
Teracom, Selstore och Shurgard, fastighetsutvecklande bolag som Sjaelsö, Besqab och Domän samt ett
flertal konsultbolag bl.a. Navet och Newsec.
Lena Egerström, med bakgrund från projektledarroller inom bland annat Ericsson, KF Fastigheter och
Nynäshamns kommun.
Anders Almgren, nyexaminerad analytiker som redan parallellt med studier jobbat ett antal år med
uthyrning och fastighetsvärdering.
Vi har under de senaste åren breddat vår rådgivning genom såväl skapande av nya affärsområden som
strategiska förvärv, Sensa och Fasticon under 2016 samt senast förvärvet av majoriteten i
Värderingsdata. Sammantaget innebär detta att NAI Svefa tar ytterligare ett viktigt steg mot bolagets
långsiktiga mål att vara den ledande fastighetsrådgivaren för både offentlig och privat sektor i
Sverige", säger Mikael Lundström, Koncernchef på NAI Svefa.
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