
 

 

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 mars 2019 fanns 6 200 byggrätter i bolagets projektportfölj. SSM är börsnoterat på 
Nasdaq Stockholm sedan 6 april 2017. www.ssmlivinggroup.com 
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SSM genomför VD-byte och tillsätter  
Mattias Lundgren som interim VD  
med omedelbar verkan 

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

genomför VD-byte och har idag tillsatt Mattias Lundgren som interim VD med omedelbar verkan. 

Styrelsen har samtidigt påbörjat rekrytering av ny VD. Mattias Lundgren kommer närmast från ett 

interimsuppdrag som CFO inom det börsnoterade fastighetsbolaget Eastnine och har dessförinnan 

jobbat 20 år inom NCC-koncernen i olika ledande positioner inom ekonomi- och affärsutveckling, 

senast som NCC:s CFO och medlem av koncernledningen.  

SSM genomför VD-byte och har idag tillsatt Mattias Lundgren som interim VD med omedelbar verkan. 

Nuvarande VD och koncernchef Mattias Roos lämnar samtidigt alla uppdrag inom SSM-koncernen. 

Styrelsen har påbörjat rekryteringsprocessen av ny VD.  

Mattias Lundgren kommer närmast från ett interimsuppdrag som CFO inom det börsnoterade 

fastighetsbolaget Eastnine och har innan dess jobbat 20 år inom NCC-koncernen i olika ledande 

positioner. Fram till och med hösten 2018 var Mattias NCC:s CFO och medlem av koncernledningen. 

Innan dess har han även varit ekonomi- och affärsutvecklingschef inom NCC Housing (nuvarande Bonava) 

samt VD för NCC Boende Sverige (Nuvarande Bonava Sverige). 

- SSM är i ett skede där det behövs ett annat ledarskap för att fortsätta utveckla bolaget i önskad 

riktning. Mattias Lundgren med sin strategiska och finansiella bakgrund samt branscherfarenhet 

är en utmärkt kandidat för detta. Styrelsen vill samtidigt tacka Mattias Roos för hans betydelsefulla 

bidrag till SSM:s utveckling och önskar honom lycka till i framtiden, säger Anders Janson, 

styrelseordförande SSM. 

I enlighet med Mattias Roos anställningsavtal är uppsägningstiden från bolagets sida tolv månader.  

Mattias Roos har inte rätt till avgångsvederlag. 

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 10 juni 2019 kl. 08:45 CEST. 

För kontakt med styrelsens ordförande Anders Janson, 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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