MIKAEL WENNERSTRÖM
BLIR NY VD FÖR ROOM REPUBLIC

Mikael Wennerström blir Room Republics nya VD. Mikael har en
lång hotellerfarenhet och för närvarande är han hotelldirektör
på Radisson Blu Metropol i Helsingborg.
MIKAEL TILLTRÄDER UNDER VÅREN 2019.
I Helsingborg är Mikael Wennerström en välkänd
hotellprofil då han varit hotelldirektör på Hotel
Mollberg, Clarion Grand Hotel, Hotel Helsing och
nu senast Radisson Blu Metropol. Nu får han bl.a
ansvaret igen för Hotel Helsing som sedan
november har namnet The Vault Hotel.
Som VD för Room Republic blir Mikael ansvarig för
företagets svenska verksamhet som innefattar:
V Hotel Helsingborg, The Vault Hotel
Helsingborg och Hotel Statt i Hässleholm.
- Vi är mycket glada att få med Mikael som ledare
för vårt fantastiska team. Hans breda kunskap och
omtyckta ledarskap gör att vi ser honom som den
rätta personen att fortsätta utveckla Room Republics
enheter som marknadsledare på sina orter avseende
upplevelse och prisvärdhet.
Vi känner varandra väl då Mikael ansvarade för
Grand Hotel under vår tid som ägare, säger
Kjell Jakobsson som tillsammans med Karin
Jakobsson är ägare till Room Repblic.
- Att få möjligheten att leda teamen inom Room Republic känns oerhört inspirerande. Det är hotell med
stor karaktär både avseende inredning och värdskap.
Alla har en ledande position på sina marknader. Jag
känner mig mycket motiverad att få vara med och
leda Room Republic mot sin vision att senast 2025
rankas som ett av Sveriges tre ledande hotellmanagements bolag, säger Mikael Wennerström

Kjell Jakobsson, nuvarande VD, blir arbetande
styrelseordförande med ansvar för bolagets
affärsutveckling, den spanska verksamheten samt
företagets välgörenhetsorganisation Dandelion
som stödjer föräldralösa barn i Sydafrika.

LITE FAKTA OM ROOM REPUBLIC
Room Republic är ett hotellbolag baserat i Helsingborg.

För mer information kontakta:

Bolaget äger och driver V Hotel Helsingborg, Hotel Statt
Hässleholm, Hotel Feliz Palma de Mallorca samt
The Vault Hotel Helsingborg.

Kjell Jakobsson
Mobil: 0703 - 77 63 69
Email: kjell@roomrepublic.se

Room Republic hade en omsättning 2018 på 85 miljoner
och prognostiserad omsättning på 120 miljoner 2019.
Bolaget har i dag ett 80 tal anställda.

Läs mer på www.roomrepublic.se

Mikael Wennerström
Mobil: 0701 - 61 36 61

