Pressmeddelande 2021-03-18

Arbona anställer CFO
Arbona har anställt Sleman Fadel som CFO. Sleman har en bakgrund som auktoriserad revisor från PwC och har
därefter innehaft olika chefsroller inom bland annat UC, EF samt som ekonomikonsult i eget bolag för små- och
medelstora bolag. Sleman börjar den 3 maj.
-

”Jag är väldigt glad att kunna presentera Sleman Fadel som ny CFO för Arbona. Sleman kombinerar
gedigen kompetens inom redovisning och ekonomi med ett starkt intresse för affärer och entreprenörskap.
Sleman kommer ha en viktig roll i Arbonas fortsatta utveckling och jag ser verkligen fram emot att börja
jobba tillsammans.”, säger Martin Zetterström VD för Arbona.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Martin Zetterström
VD, Arbona AB (publ)
Telefon: 0733-141406
E-post: martin.zetterstrom@arbona.se

Om Arbona AB (publ):
Arbona AB är ett investeringsföretag som skapar värden genom att långsiktigt äga och utveckla svenska bolag och
fastigheter. Arbona ABs aktie är listad på NGM Nordic SME.
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