
 

 

Om SSM Holding AB (publ)  
SSM producerar ytsmarta 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 möjligt. SSM är  
en ledande bostadsutvecklare i sin nisch inom Storstockholmsområdet och per 31 mars 2020 fanns cirka 4 500 byggrätter i bolagets 
projektportfölj. SSM är börsnoterat på Nasdaq Stockholm sedan 6 april 2017. www.ssmlivinggroup.com 
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SSM förvärvar samtliga aktier i hälftenägda  
JV-bolaget Studentbacken med cirka 280 
byggrätter i Bromma, Sollentuna och Täby 

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

har förvärvat samtliga aktier i det hälftenägda JV-bolaget Studentbacken som SSM har drivit 

tillsammans med Student Hill sedan 2013. Förvärvet omfattar även cirka 280 byggrätter i  

de nuvarande gemensamma utvecklingsprojekten Kandidaten, The Loft samt Tentafabriken. 

Köpeskillingen uppgår till cirka 2,0 MSEK och tillträde sker i juli 2020.  

SSM har förvärvat samtliga aktier i det hälftenägda JV-bolaget Studentbacken. Sedan 2013  

har SSM tillsammans med Student Hill bedrivit verksamhet inom JV-bolaget i syfte att utveckla 

studentbostäder inom Storstockholm. Projektet Twin House i Danderyd färdigställdes av bolaget  

2017 och är Stockholms första bostadsrättsprojekt riktat till studenter.  

Förvärvet av Studentbacken omfattar även cirka 280 byggrätter i de tre nuvarande gemensamma 

utvecklingsprojekten; Kandidaten intill Brommaplan med 77 byggrätter, The Loft i Täby med 134  

byggrätter samt Tentafabriken intill Sollentuna centrum med 72 byggrätter.  

- SSMs målgrupp befinner sig i åldersspannet 20 – 44 år. SSM avser att fortsätta utveckla de tre 

förvärvade utvecklingsprojekten till prisvärda boenden riktade till det yngre segmentet inom vår 

målgrupp, säger Mattias Lundgren, koncernchef & VD SSM.  

Köpeskillingen uppgår till cirka 2,0 MSEK och tillträde sker i juli 2020.  

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

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 juni 2020 kl. 07:30 CEST. 

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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