
 
 

Pressmeddelande 23 februari 2021 

 
Siv Malmgren slutar som vd för John Mattson 

Efter 15 år som vd för fastighetsbolaget John Mattson har Siv Malmgren 
informerat styrelsen om att hon önskar lämna sitt uppdrag för att gå i pension. 
Siv Malmgren har varit anställd i bolaget sedan 1996 och tillträdde rollen som 
vd 2006.  
 
John Mattson Fastighetsföretagen AB noterades på börsen 2019, dessförinnan var bolaget familjeägt 
av arvtagare till byggmästare John Mattson. Sedan starten i mitten på 1960-talet har fastighets-
beståndet i huvudsak varit koncentrerat till stockholmsregionen och bestått av bostäder och 
kommersiella fastigheter. 2008 koncentrerades verksamheten till Lidingö och till bostadsfastigheter. 
Under Siv Malmgrens ledning har bostadsbeståndet utvecklats, fastigheterna uppgraderats och 
förtätning skett via nybyggnation. Efter börsnoteringen har John Mattson expanderat via förvärv och 
är nu även etablerat i Sollentuna kommun och Stockholm stad.  
 
 

- Bolaget är nu väl etablerat på börsen och en tillväxtresa har inletts. Jag har varit i bolaget i 25 
fantastiska år, varit vd i 15 år och blir 62 i höst. Nu är rätt tid att lämna över stafettpinnen, 
kommenterar Siv Malmgren, vd John Mattson. 
 

- Jag vill varmt tacka Siv för alla hennes insatser under sammanlagt 25 år i bolaget, och framför 
allt för tiden som vd. Siv har framgångsrikt tagit bolaget till börsen och skapat en plattform 
som blickar framåt och samtidigt bejakar vår byggmästartradition. Nu inleds processen med 
att rekrytera en efterträdare som tar vid det tillväxtarbete som Siv har påbörjat, kommenterar 
Johan Ljungberg, styrelseordförande John Mattson.  

 
Siv Malmgren kommer fortsätta som vd till dess att ny vd tillträder. Rekryteringsprocessen påbörjas 
omgående. 

 
 

Lidingö 23 februari 2021 
John Mattson Fastighetsföretagen AB (publ) 

 

För mer information, kontakta: 
 
Johan Ljungberg, styrelseordförande John Mattson  
073-960 58 87, johan.ljungberg@tagehus.se 

Siv Malmgren, vd, John Mattson 
070-539 35 07, siv.malmgren@johnmattson.se 
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Denna information är sådan information som John Mattson Fastighetsföretagen AB är skyldigt att 
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom 
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande klockan 18.30 den 23 februari.  
 

Om John Mattson Fastighetsföretagen AB (publ) 
 
John Mattson är en privat bostadsfastighetsägare med ca 2 800 hyreslägenheter på Lidingö och i 
Sollentuna samt tomträtter där nybyggnation planeras i Slakthusområdet i Stockholms stad. 
Fastighetsvärdet uppgick den 30 september 2020 till 7,4 Mdkr. Bolagets strategi fokuserar på 
förvaltning, förädling, förtätning och förvärv. Förvaltningen av John Mattsons fastigheter genomsyras 
av ett helhetsperspektiv och närhet till kunderna. Bolagets syfte är att skapa goda livsmiljöer över 
generationer. John Mattson är noterat som JOMA på Nasdaq Stockholm Mid Cap-listan. 
Läs mer på: johnmattson.se och corporate.johnmattson.se 
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