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Midstar AB utökar Fastighetsavdelningen
Midstar AB har under våren anställt Torbjörn Nilsson och Elvira Andersson.
Torbjörn har lång erfarenhet inom teknik och fastigheter och har de senaste 10 åren arbetat inom fastighetsbranschen
som Teknisk förvaltare, Besiktningskonsult, Senior Teknisk förvaltare och de senaste två åren som Head of Technical
Management hos CBRE. Tidigare arbetsgivare inkluderar bland annat WSP, Statens Fastighetsverk, och Grelco.
Som Property Director kommer Torbjörn främst att leda utvecklingsarbete och projekt inom Midstar fastighetsportfölj i
Sverige och Danmark.
Elvira har utbildning och bakgrund inom uthyrning och fastighetsförvaltning från Malmö Universitet och bolag såsom
Skövdebostäder. De senaste åren har Elvira arbetat som kommersiell fastighetsförvaltare hos Newsec i Stockholm där
hon ansvarade för en handelsportfölj spridd över hela landet, samt var behjälplig vid försäljning och förvärv i ett av
Newsecs större uppdrag.
Som Property Manager kommer Elvira främst att arbeta med att utveckla Midstar fastighetsförvaltning samt driva och
ansvara för hållbarhetsfrågor internt och externt.
– Vi är oerhört stolta över att attrahera två så erfarna och passionerade personer till vår organisation. Ett välkommet
tillskott till vår fastighetsavdelning då hotellfastighetsportföljen växer i flera länder. Då vi månar om att på ett
professionellt sätt ta hand om våra hotellfastigheter är det viktigt att vi både ökar våra resurser och fördjupar vår
kompetens. Vi är övertygade om att Torbjörn och Elvira kommer bidra starkt till Midstars fortsatta utveckling säger
Peter Tengström, Partner och Managing Director på Midstar.
Torbjörn nås på:
Telefon: +46 70 778 37 22, email: tn@midstar.se
Elvira nås på:
Telefon: +46 70 309 13 62, email: ea@midstar.se

För kommentarer och ytterligare upplysningar, vänligen kontakta:
Peter Tengström, Partner och Managing Director Midstar, telefon +46 703-00 38 20, email: peter.tengstrom@midstar.se
Mer information om Midstar finns på www.midstar.se
Om Midstar Hotels AB
Midstar Hotels AB bildades i april 2015 av Midstar AB tillsammans med Alecta, Kåpan, PRI Pensionsgaranti och Riksbankens
Jubileumsfond. Idag äger Midstar Hotels 23 hotell med sammanlagt 3 241 rum fördelat på 9 hotell i Norge, 2 hotell i Danmark och 12
hotell i Sverige.
Om Midstar AB
Midstar är en asset manager inriktad på investeringar i hotell. Bolaget bildades ursprungligen i januari 2008 och investerar i befintliga
hotell i Norden. Bolagets affärsidé är att ”skapa bättre hotell” genom att långsiktigt förvärva, förvalta och aktivt utveckla
hotellfastigheter i Norden.

