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Midstar AB fortsätter att utöka och förstärka sin organisation
Midstar AB förstärker bolaget och har under våren gjort 3 nya rekryteringar. Ulrica Lindros, Magnus
Stålhammar och Robert Wilhelmsson.
Ulrica har en gedigen bakgrund inom både hotell- och fastighetsbranschen. Hon har tidigare arbetat på Nordic Choice
Hotels inom ett flertal roller inklusive hotelldirektör. Ulrica kommer senast från bostadsbolaget Willhem där hon
arbetat som fastighetsförvaltare och fastighetschef men har även arbetat med bland annat köpcentrum hos Newsec AM
och Unibail Rodamco. Som Facility Manager kommer Ulrica att arbeta inom den tekniska förvaltningen och vara
delansvarig för våra fastighetssystem, men även arbeta med HR frågor samt vara med och driva hållbarhetsarbetet inom
Midstar.
Magnus har 20 år av erfarenhet inom fastighetsbranschen och kommer senast från Nordic Property Management där
han hade olika roller inom hotellförvaltning, projektledning, underhållsplanering, mm. Tidigare har Magnus arbetat på
Fasticon, Kungsleden och Riksbyggen som både förvaltare av kommersiella lokaler och konsult inom upphandling mm.
Som Property Manager kommer Magnus bland annat upphandla, leda och driva lokala förvaltare för var enskilt hotell i
Midstars portfölj samt driva hållbarhetsarbetet inom Midstar.
Robert har mångårig erfarenhet av hotelldrift i flera Nordiska länder både inom Scandic Hotels och Nordic Choice
Hotels. Senast på Scandic har han utvecklat koncept och produkter som till exempel Downtown Camper, Haymarket,
Service program, TV system och andra gästnära produkter. Som Asset Manager kommer Robert ha en central roll och
vara delaktig i utvecklings- och förädlingsarbetet av våra hotell i Midstar.
– Vi är oerhört stolta över att kunna förstärka Midstar familjen med tre så erfarna och passionerade personer. Med
deras driv, nyfikenhet och energi i kombination med deras bakgrund är de alla tre en ”perfect match” för Midstar och vi
ser framemot att med dem ombord tillsammans ta nästa steg i bolagets utveckling, säger Peter Tengström, Partner och
Managing Director på Midstar.
Ulrica nås på:
Telefon: +46 72 200 8672, email: ul@midstar.se
Magnus nås på:
Telefon: +46 73 84 212 66, email: ms@midstar.se
Robert nås på:
Telefon: +46 70 333 55 66, email: rw@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 tjänstepensionsbolaget Alecta, Kåpan Pensioner, 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.

