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Samtryggs styrelseordförande och grundare 
ställer inte upp för omval i årsstämma

Marcus Lindström, styrelseordförande och grundare av Samtrygg, kommer inte att ställa upp 
för omval vid bolagets kommande årsstämma den 30 mars 2022 och rekommenderar istället 
att styrelsen utser Bernt-Olof Gustavsson till ny styrelseordförande.

Bernt-Olof Gustavsson har varit ledamot i Samtrygg sedan 2016 och har många års erfarenhet 
från ledande befattningar inom fastighetssektorn. Han var tidigare verkställande direktör för 
KF Fastigheter AB. Han har även arbetat för Sundbybergs kommunala bostadsbolag Fastighets 
AB Förvaltaren och Electrolux (publ). Bernt-Olof är idag bland annat verksam som 
styrelseordförande och delägare i konsultbolaget NCM Development AB och driver egen 
projektutveckling inom bostadsområdet. Bernt-Olof Gustavsson är utbildad civilingenjör från 
KTH. 

– Jag vill tacka Marcus för ett väldigt gott samarbete och är tacksam för hans förtroende. Förutsatt 
att jag blir omvald vid årsstämman och styrelsen utser mig till styrelseordförande så ser jag fram 
emot att få bidra till att ta Samtrygg till nästa steg och jobba nära ledningsgruppen. Jag har ett 
stort förtroende för Jim Ankare och är imponerad över hans utveckling av bolaget hans första år 
som vd, säger Bernt-Olof Gustavsson.

Marcus grundade Samtrygg 2013 och har arbetat som styrelseordförande och ansvarig för 
affärsutveckling sedan 2018. Marcus kommer att vara kvar som långsiktig aktieägare och kommer 
som sådan fortsatt att finnas tillgänglig för styrelsen och bolaget.

– Jag vill tacka alla aktieägare för deras förtroende och styrelsen för ett väldigt gott samarbete. 
Samtrygg med dess nya ledning är idag bra rustat för framtiden och när jag nu vill ta mig an andra 
och nya utmaningar är det med trygg hand jag rekommenderar Bernt-Olof Gustavsson till ny 
styrelseordförande, säger Marcus Lindström. 

Kontakter

Styrelseordförande 
Marcus Lindström
marcus.lindstrom@samtrygg.se
+46700906625

Om oss

Samtrygg Group AB (publ) är en ledande plattform för trygg bostadsuthyrning. Under 2021 
omsatte bolaget 201 MSEK, varav 25,7 MSEK i försäljningsintäkter. Bolaget grundades 2013 och 
sedan början av 2017 handlas bolagets aktie på NGM Nordic SME.
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Denna information är sådan information som Samtrygg är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons 
försorg, för offentliggörande den 2022-02-25 14:00 CET.
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