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Besqab rekryterar Magnus Ekström som ny CFO  
 
Besqab har rekryterat Magnus Ekström till tjänsten som ny CFO och medlem av Besqabs 
koncernledning. Magnus kommer att ersätta nuvarande ekonomichef Björn Somnäs som efter 
14 år på Besqab går i pension. 
 
Magnus Ekström har lång erfarenhet från ledande positioner inom bostadsbranschen. Han har de 
senaste fem åren arbetat som CFO på HSB Projektpartner. Tidigare roller innefattar bland annat CFO 
på Förvaltaren och Landic Property, samt ekonomichef på Vasakronan region Storstockholm. 
 
– Jag är glad över att kunna välkomna Magnus till Besqab. Hans gedigna bakgrund och långa 
erfarenhet av finansiellt ledarskap i bostadsbranschen passar väl med den kompetens vi söker till 
Besqab. Han blir ett starkt tillskott till vår ledningsgrupp, säger Anette Frumerie, VD på Besqab.  
 
Magnus tillträder befattningen senast den 1 juni 2018 och kommer att ingå i Besqabs koncernledning. 
I samband med detta frånträder Björn Somnäs sin roll som ekonomichef men kvarstår i annan roll i 
bolaget fram till pensionsavgången. 
 
– Samtidigt som vi välkomnar Magnus vill jag framföra ett stort tack till Björn Somnäs för det 
fantastiska arbete han utfört under sina år som ekonomichef på Besqab. Björns värdefulla insatser har 
spelat en avgörande roll för Besqabs framgångsrika resa från mindre familjeägt bolag till det 
välrenommerade börsbolag vi är idag, säger Anette Frumerie. 
 
 
För mer information vänligen kontakta:  
Anette Frumerie, VD 
e-post: anette.frumerie@besqab.se 
tel: 08-409 416 20  
 
 
 
 
 
 
 
Denna information är sådan som Besqab är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen  
om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoner, för offentliggörande den  
14 november 2017 klockan 07:30 (CEST). 
 
 
Besqab utvecklar bostäder i eftertraktade lägen i Stockholm och Uppsala. Verksamheten omfattar hela processen från köp och 
förädling av mark till färdigställande och förvaltning av bostäder och vårdboenden. Besqab grundades 1989 och företagets aktie 
(BESQ) är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2014. Mer information på www.besqab.se 
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