
 

 

Om SSM Holding AB (publ)  
SSM producerar funktionssmarta och prisvärda bostäder med attraktiva gemensamhetsytor, nära allmänna kommunikationer i citynära lägen 
till bolagets målgrupp – morgondagens urbaniter. Bolagets vision är en bostadsmarknad med plats för så många människor som möjligt och 
bolaget har som målsättning att producera 50 procent bostadsrätter samt 50 procent hyresrätter. SSM är en ledande bostadsutvecklare i sin 
nisch inom Storstockholmsområdet och vid slutet av juni 2019 fanns 6 200 byggrätter i bolagets projektportfölj. SSM är börsnoterat på Nasdaq 
Stockholm sedan 6 april 2017. www.ssmlivinggroup.com 

 

 

 

Pressmeddelande                                       
 
Stockholm 21 oktober 2019 (Kl 11:00 CEST) 

 

Mattias Lundgren ny VD och koncernchef  
för SSM 

Mattias Lundgren har rekryterats som ny VD och koncernchef för SSM Holding AB (publ),  

en roll som han har haft på interimsbasis sedan juni 2019. Mattias har 20 års erfarenhet från 

branschen och har tidigare bland annat varit NCCs CFO och medlem av NCCs koncernledning, 

global affärsutvecklingschef och Sverigechef för Bonava samt interim CFO för det börsnoterade 

fastighetsbolaget Eastnine.   

Mattias Lundgren, civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm, har rekryterats som ny VD och 

koncernchef för SSM, en roll som han har haft på interimsbasis sedan juni 2019. Mattias har 20 års 

erfarenhet från branschen och har tidigare bland annat varit NCCs CFO och medlem av NCCs 

koncernledning, global affärsutvecklingschef och Sverigechef för Bonava samt interim CFO för  

det börsnoterade fastighetsbolaget Eastnine.   

- Efter Mattias Lundgrens första fyra månader inom SSM hyser styrelsen ett stort förtroende för att 

Mattias, med sin strategiska förmåga, finansiella kompetens samt gedigna branscherfarenhet och 

börserfarenhet, har rätt förutsättningar för att skapa värde och lönsamhet för SSM framöver, säger 

Anders Janson, styrelseordförande SSM.  

 

- SSM är unikt i att ha ett bostadskoncept som är helt i linje med efterfrågan på dagens bostads-
marknad och dessutom en projektportfölj som till 100 procent följer bostadskonceptet. Med ett 
mer balanserat risktagande, inte minst finansiellt, ser jag en positiv framtid för bolaget, säger 
Mattias Lundgren, VD och koncernchef SSM. 
 

Mattias Lundgrens tillträder sin anställning den 1 januari 2020. 

 

Denna information är sådan information som SSM Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 

marknadsmissbruksförordning och den svenska lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades,  

genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 oktober 2019 kl. 11:00 CEST. 

För mer information vänligen kontakta styrelsens ordförande Anders Janson, som nås via: 

Ann-Charlotte Johansson 

Kommunikations- och IR-chef 

Telefon: +46 (0)761-65 17 71 

E-post: ann-charlotte.johansson@ssmliving.se 

Twitter: @AnnCharlotteSSM 
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