
 

 

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 i slutet av mars 2019 finns cirka 6 200 byggrätter i bolagets projektportfölj. SSM är börsnoterat på 
Nasdaq Stockholm (Small-Cap) sedan 6 april 2017. www.ssmlivinggroup.com 
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SSM fokuserar kärnverksamhet, avser  
att avyttra entreprenadverksamheten och  
inleda strategiskt samarbete med Mecon 

SSM Holding AB (publ), Sveriges ledande bostadsutvecklare inom smarta och prisvärda bostäder, 

avser att genomföra strategiska förändringar i syfte att förstärka långsiktig konkurrenskraft och 

lönsamhet. Bolaget har för avsikt att fokusera kärnverksamheten till affärs- och projektutveckling, 

försäljning samt eftermarknad och samtidigt inleda ett strategiskt samarbete med entreprenad-

bolaget Mecon Bygg AB, ett bolag som är specialister inom kostnadseffektiva totalentreprenader 

för flerbostadshus. Till följd av det planerade samarbetet för SSM och Mecon diskussioner om att 

överlåta SSM:s entreprenadverksamhet till Mecon. SSM kommer nu att påkalla MBL-förhandlingar 

avseende de planerade förändringarna. 

I syfte att förstärka bolagets långsiktiga konkurrenskraft och lönsamhet avser SSM att renodla bolagets 

kärnverksamheten till affärs- och projektutveckling, försäljning samt eftermarknad och samtidigt inleda  

ett strategiskt samarbete med entreprenadbolaget Mecon Bygg AB, ett bolag som är specialister inom 

kostnadseffektiva totalentreprenader för flerbostadshus (meconbygg.se).  

Till följd av det planerade samarbetet för SSM och Mecon diskussioner om att överlåta SSM:s 

entreprenadverksamhet som består av ett 20-tal medarbetare till Mecon. Mecons specialistkompetens 

inom stora entreprenader förväntas påverka SSM:s projektmarginaler positivt över tid, i övrigt bedöms 

överlåtelsen ha en marginell resultatpåverkan för SSM under 2019.   

- Genom att etablera ett strategiskt samarbete med Mecon, en av branschens effektivaste byggbolag, 

ökar vi vår konkurrenskraft i att utveckla nya bostäder från idé till dess att nyckeln kan överlämnas.  

Det känns också tryggt att ge våra medarbetare möjligheten att övergå till ett bolag som präglas av 

kvalité samt lika värderingar och kultur som SSM, säger Mattias Roos, verkställande direktör SSM. 

 

- Mecon kommer att kunna bidra med mångårig erfarenhet inom bostadsbyggande och tillföra 

kompetens tidigt i byggprocessen för att producera kostnadseffektiva bostäder. Vi glädjs också åt 

möjligheten till att få hälsa nya medarbetare välkomna till oss, säger Mikael Bölander,  

verkställande direktör för Mecon Bygg. 

SSM kommer nu att påkalla MBL-förhandlingar avseende de planerade förändringarna. 

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

marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg,  

för offentliggörande den 15 maj 2019 kl. 18:00 CET. 

För mer information, vänligen kontakta: 
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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