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Förändringar i Samtryggs ledningsgrupp

Marcus Lindström, grundare av Samtrygg, avträder idag bolagets ledningsgrupp. Marcus 
kommer dock fortsatt att vara behjälplig i bolagets fortsatta utveckling. I samband med 
Marcus avgång tillträder Leo Waldton Björk ledningsgruppen och tar ansvar för bolagets 
Operations-avdelning.

Samtrygg befinner sig i en förändringsresa som gett positiva resultat under det senaste året. 
Ambitionen med förändringarna i bolagets ledningsgrupp är att Samtrygg ska stärka sin förmåga 
för att säkra fortsatt tillväxt.  

 – Jag är oerhört tacksam för Marcus tålmodiga onboarding av mig till bolaget och alla uppslag för 
fortsatt affärsutveckling. Leo är en uppskattad kollega som ofta tagit en informell ledarroll i 
Operationsavdelningen. Jag ser fram emot att arbeta närmre Leo samtidigt som jag tror att Marcus 
är en idealisk mentor för mig i Samtryggs fortsatta utveckling, säger bolagets VD Jim Ankare. 

Leo Waldton Björk har arbetat på Samtrygg sedan 2018. Han har med framgång tagit sig an olika 
arbetsområden inom Operations-avdelningen vars uppgift ät att stödja  kundresan för uthyrare 
respektive hyresgäst genom kundtjänst, försäljning och administration. Som Operationsansvarig 
kommer Leo nu att säkra avdelningens resultat genom bevakning av nyckeltal, utveckling av 
arbetssätt och coaching av avdelningens anställda.  

- Jag har under flera år haft nöjet att få arbeta med Leo i hans tidigare roller där han har excellerat. 
Jag känner mig övertygad om att han kommer fortsätta att leverera med ansvar för Operations-
avdelningen, säger Marcus Lindström 

Samtryggs ledning kommer att fortsätta arbetet med att öka kundfokus i allt från kulturarbete till 
produktutveckling och marknadsföring.
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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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