
 
 

Pressmeddelande 

 
Per Nilsson blir ny vd för John Mattson  
 
Per Nilsson har av styrelsen utsetts som ny vd för John Mattson. Han efterträder 
Siv Malmgren som går i pension. Per Nilsson har en bred fastighetskompetens 
med flera års erfarenhet av utveckling och förvaltning och kommer närmast från 
Klövern AB, Stockholm.  
 
Per Nilsson har sedan 2014 haft flera chefspositioner inom Akademiska Hus och Klövern, närmast i 
rollen som regionchef projektutveckling med ansvar för Klöverns projekt- och stadsutveckling i region 
Stockholm Norr och Väst. Han har även arbetat som managementkonsult med uppdrag för bland annat 
byggbranschen samt arbetat inom aluminiumindustrin i en global strategisk roll. Per Nilsson har en 
civilingenjörsutbildning inom industriell ekonomi från Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.    
 
- Efter en noggrann rekryteringsprocess är det glädjande att idag kunna presentera Per Nilsson som ny 
vd för John Mattson. Med sin breda erfarenhet från fastighetsbranschen och sin goda 
ledarskapskompetens är styrelsen övertygad om att Per är rätt person att ta vid det tillväxtarbete som 
Siv Malmgren så framgångsrikt har skapat en plattform för. Jag hälsar Per varmt välkommen till John 
Mattson och vill samtidigt tacka Siv Malmgren för mycket gott arbete under sina totalt 25 år i bolaget, 
varav 15 år som vd, säger John Mattsons styrelseordförande Johan Ljungberg. 
 
John Mattson Fastighetsföretagen AB noterades på börsen 2019, dessförinnan var bolaget familjeägt 
av arvtagare till byggmästare John Mattson. Bolaget är nu väl etablerat på börsen och en tillväxtresa 
pågår. John Mattson har det senaste året expanderat utanför Lidingö och finns nu även i Sollentuna, 
Stockholm, Nacka och Upplands Väsby.  
 
- John Mattson är ett fint och välskött bolag med en spännande tillväxtstrategi. Jag ser mycket fram 
emot att tillträda som vd och tillsammans med medarbetare och styrelse vidareutveckla bolaget. Med 
mina erfarenheter från flera roller, inom både fastighetsbranschen och andra branscher, kan jag bidra 
med att bygga de viktiga strukturer som krävs för ett växande bolag, säger Per Nilsson, tillträdande vd. 
 
Per Nilsson kommer att tillträda rollen som vd senast den 10 januari 2022. 
 

Lidingö 9 juli 2021 
John Mattson Fastighetsföretagen AB (publ) 

 

För mer information, kontakta: 

Johan Ljungberg, styrelseordförande John Mattson  
073-960 58 87, johan.ljungberg@tagehus.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 14.00 den 9 juli 2021. 

 

Om John Mattson Fastighetsföretagen AB (publ)  
 
John Mattson är ett bostadsfastighetsbolag med 2 800 hyreslägenheter och med verksamhet i fem 
kommuner i Stockholmregionen; Lidingö, Sollentuna, Stockholm, Nacka och Upplands Väsby. 
Fastighetsvärdet uppgick den 31 mars 2021 till 8,2 Mdkr. Bolagets strategi fokuserar på förvaltning, 
förädling, förtätning och förvärv. Förvaltningen av John Mattsons fastigheter genomsyras av ett 
helhetsperspektiv och närhet till kunderna. Bolagets vision 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 

http://www.johnmattson.se/
https://corporate.johnmattson.se/

