Pressmeddelande 13 juni 2017

NAI Svefa rekryterar tre seniora fastighetsvärderare och två juniora fastighetsvärderare till
affärsområdet NAI Svefa Värdering. NAI Svefa har en stark efterfrågan på
värderingstjänster och ser en tillväxt i marknaden. Rekryteringarna är ett led i att
ytterligare stärka bolagets position som landets främsta värderingsföretag.
David Fäldt Uppgard rekryteras till Svefas kontor i Stockholm. David har en lång erfarenhet som
fastighetsvärderare på Savills, SBAB och Bryggan. David kommer senast från SBAB som t.f. chef
fastighetsvärdering.
Karl Hafström Magnérus rekryteras till Svefas kontor i Stockholm. Karl har en lång erfarenhet som
fastighetsrättslig expert inom Lantmäteriet. Innan Lantmäteriet arbetade han under flera år som
fastighetsvärderare på CB Richard Ellis. Karl kommer bidra med sin långa och breda erfarenhet inom
rättsekonomi och som senior fastighetsvärderare.
Ida Staffas rekryteras till Svefas kontor i Gävle. Ida har en lång erfarenhet som fastighetsekonom
inom Lantmäteriet i Gävle och kommer senast från Skanska i Gävle. Innan Lantmäteriet arbetade hon
som fastighetsförvaltare på Gavlegårdarna.
-

Vi är inne i en stark tillväxt fas, både sett till bolaget som helhet och sett till våra traditionella tjänster som
vår värderingsverksamhet. Inom kort lanserar vi dessutom vårt nya värderingssystem som ytterligare
kommer att stärka vår affär. Med den får vi till ett dynamiskt gränssnitt där vi kan arbeta gemensamt med
våra uppdragsgivare på ett kvalitetssäkrat och informationssäkert sätt, säger Mikael Lundström,
Koncernchef på NAI Svefa.

I övrigt har Dennis Strid French har rekryterats till Svefas kontor i Karlstad och Özge Koyuncu som
fastighetsvärderare till Stockholm, bägge nyutexaminerade. Samtliga rekryteringar har tillträtt sina
tjänster.
-

Vi har fortsatt behov av ytterligare resursstärkning ute i landet och har som målsättning att ytterligare växa
vår värderingsverksamhet med minst tre till detta år säger Jan Tärnell, Affärsområdeschef Värdering på
NAI Svefa.
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Om NAI Svefa
NAI Svefa med dotterbolag erbjuder spetskompetens och kvalificerad rådgivning inom ledning, strategi och organisation, värdering, analys,
fastighetsinformation, samhällsbyggnad, fastighetsutveckling, strategisk och operativ förvaltningsrådgivning, transaktioner och uthyrning.
Tillsammans är vi över 180 medarbetare fördelade på 17 orter i landet och omsätter årligen 280 MSEK. 2016 förvärvades Sensa Corporate
Advisors AB samt Fasticon AB och våren 2017 blev NAI Svefa ny majoritetsägare av Värderingsdata i Kungsbacka AB. Tillsammans innebär
det att NAI Svefa tar ett stort steg mot bolagets långsiktiga mål att bli den ledande fastighetsrådgivaren för både offentlig och privat sektor
i Sverige.

