
 

 
Kungsleden AB (publ) • Warfvinges väg 31 • Box 70414 • SE-107 25 Stockholm •  phone +46 8 503 052 00 • www.kungsleden.com 

PRESSMEDDELANDE 2020-02-14 
  

Valberedningen föreslår Fredrik Wirdenius och 

Jonas Olavi till Kungsledens styrelse 

Valberedningen i Kungsleden föreslår nyval av Fredrik Wirdenius och Jonas Olavi till 

Kungsledens styrelse vid årsstämman den 23 april. Till omval föreslås Charlotte 

Axelsson (ordförande), Ingalill Berglund, Jonas Bjuggren, Charlotta Wikström och 

Christer Nilsson. Ulf Nilsson har undanbett sig omval. 

Fredrik Wirdenius är född 1961 och har varit VD i Vasakronan AB 2008 - 2019. Han har 

över 30 års erfarenhet från den svenska och internationella fastighetsbranschen. Före 

Vasakronan var Wirdenius anställd inom Skanska-koncernen där han hade flera olika 

chefsbefattningar. Han är styrelseledamot i Scandic Hotels Group AB och POP House 

Fastigheter AB. 

Jonas Olavi är född 1967 och är för närvarande allokeringschef på Alfred Berg 

Kapitalförvaltning AB och börskrönikör i Aktiespararen. Han har tidigare arbetat som 

chefsaktiestrateg på Nordea, VD och fondförvaltare på Michael Östlund & Company Fonder 

AB samt Delphi Fonder AB.  Jonas har haft flera ledande befattningar i finansiella företag. 

Kungsledens valberedning har bestått av Göran Larsson (Gösta Welandson med bolag tillika 

valberedningens ordförande), Niklas Johansson (Handelsbanken Fonder), Charlotte Axelsson 

(styrelsens ordförande) samt Jonas Broman (Olle Florén med bolag). 

Valberedningens fullständiga förslag till beslut vid årsstämman 2020, ytterligare information 

om de föreslagna styrelseledamöterna samt en redogörelse för valberedningens arbete 

kommer att lämnas senast i samband med att kallelsen till årsstämman publiceras.  

För mer information, vänligen kontakta: 

 

Göran Larsson, valberedningens ordförande |070-633 85 90| goran44.larsson@gmail.com 

Anna Trane, kommunikationschef Kungsleden |0708-84 74 69| anna.trane@kungsleden.se  
 

 

 
Kungsleden är människor som skapar platser och upplevelser för människor. Genom att förvalta och 

utveckla attraktiva och hållbara platser ser vi till att människor får ett bättre och mer inspirerande 

arbetsliv. Kungsleden är en långsiktig fastighetsägare med fokus på kommersiella fastigheter i 

svenska tillväxtregioner. Per den 31 december 2019 ägde vi 209 fastigheter med ett sammanlagt 

bokfört värde på 38 310 Mkr. Kungsleden (KLED) är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap. Läs 

mer på www.kungsleden.se 
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