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 Förändringar i SSAB:s koncernledning  
SSAB har utsett Maria Långberg till ny kommunikationsdirektör och 
medlem i koncernledningen, med tillträde den 1 oktober, 2013. Helena 
Stålnert lämnar i enlighet med anställningskontraktet sitt uppdrag för 
att driva verksamhet i eget bolag.  

 
Maria Långberg började på SSAB i mars i år som tf. ansvarig för bolagets externa 
kommunikation. Innan dess var hon seniorkonsult på kommunikationsbyrån JKL och 
dessförinnan kommunikationsdirektör på medicinteknikföretaget Gambro, där hon 
också ingick i koncernledningen. Maria Långberg har en civilekonomexamen från 
Uppsala Universitet och en MBA från Handelshögskolan i Stockholm.  

- Vi välkomnar Maria och är övertygade om att hon på ett mycket bra sätt kommer 
att bidra till en fortsatt stark utveckling av SSABs kommunikationsverksamhet, 
säger SSABs koncernchef Martin Lindqvist. 

Helena Stålnert började som kommunikationsdirektör på SSAB hösten 2007. Hon 
har varit ansvarig för bolagets varumärke, investerarrelationer samt den externa och 
interna kommunikationen och hon har ingått i SSABs koncernledning. 

- Helena har på ett utomordentligt sätt byggt upp SSABs 
kommunikationsverksamhet och starkt bidragit till det förändringsarbete vi 
bedrivit, säger SSABs koncernchef Martin Lindqvist. 

Helena Stålnert, som i sitt bolag ska bedriva rådgivning i kommunikationsfrågor, 
kommer bland annat bistå SSAB. 

- Det är mycket glädjande att vi kan fortsätta vårt goda samarbete i nya former, 
säger Martin Lindqvist. 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta 

Maria Långberg, tf. chef för externkommunikation: +46 845 45 756   

Helena Stålnert, kommunikationsdirektör: +46 845 45 734, +46 761 174 142 (mob) 

 

SSAB är en världsledande leverantör av höghållfasta stål. SSAB erbjuder produkter 
utvecklade i nära samarbete med kunderna, för att skapa en starkare, lättare och 
mer hållbar värld. SSAB har anställda i över 45 länder och produktionsanläggningar i 
Sverige och USA. SSAB är noterat på NASDAQ OMX Nordic Exchange, Stockholm. 
www.ssab.com. 


