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Fredrik Wirdenius ny ordförande i Assemblins styrelse 
 
Fredrik Wirdenius, tidigare styrelseledamot i Assemblins styrelse, har i samband med den ordinarie 
årsstämman valts till ny styrelseordförande. Fredrik Wirdenius efterträder Mats Wäppling, som 
avböjt omval och lämnar Assemblins styrelse.  
 
Fredrik Wirdenius (1961) har en civilingenjörsexamen från KTH i Stockholm och valdes in i Assemblins styrelse 
vid en extra bolagsstämma i augusti 2021. Fredrik har haft ett flertal ledande befattningar inom Skanska och 
var verksam som vd och koncernchef i fastighetsbolaget Vasakronan AB mellan 2008 - 2019. Idag driver han en 
egen rådgivningsverksamhet, och är styrelseordförande i Willhem AB, 3E Property AB och HållBo AB samt 
styrelseledamot i AxFast AB, Nobelhuset AB och Scandic Hotels Group AB. 
 
– Under min tid i Assemblins styrelse har jag lärt känna ett spännande bolag med hög kompetens i en bransch i 
stark utveckling. Jag är mycket tacksam för förtroendet att framgent leda styrelsens arbete och ser fram mot 
det fortsatta arbetet att fortsätta stärka och utveckla verksamheten, säger Fredrik Wirdenius, 
styrelseordförande i Assemblin. 
 
Vid stämman valdes även Hans Petter Hjellestad, Investment Advisory Professional på Triton, in som ny 
ordinarie styrelseledamot. Övriga ledamöter omvaldes vilket innebär att styrelsen förutom Fredrik Wirdenius 
och Hans Petter Hjellestad nu består av ägarrepresentanterna Young Kim och Anders Thulin samt de 
oberoende ledamöterna Susanne Ekblom, Mats Jönsson och Per-Ingemar Persson.  
 
– Assemblin har haft en mycket stark utveckling under de senaste åren och är idag ett lönsamt och välskött 
bolag med stor potential. Vi är väldigt glada över att kunna välkomna Fredrik Wirdenius som ny 
styrelseordförande. Hans kunskaper och tidigare erfarenheter från bygg- och fastighetsbranschen är helt rätt 
för Assemblin i det läge bolaget nu befinner sig i. Jag vill även tacka Mats Wäppling för stort engagemang och 
bidrag i Assemblins styrelse, säger Young Kim, Investment Advisory Professional på Triton.  
 
Mer information om Assemblins styrelse finns på Assemblins hemsida. 

För mer information, kontakta: 
Åsvor Brynnel, kommunikations- och hållbarhetschef Assemblin, asvor.brynnel@assemblin.se,  
+46 10 475 39 48 

https://www.assemblin.com/sv/investerare/bolagsstyrning/agare-och-styrelse/
mailto:asvor.brynnel@assemblin.se
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Om Assemblin 
Assemblin är en komplett installations- och servicepartner med verksamhet i Sverige, Norge och Finland. Vi utformar, installerar och 
underhåller tekniska system och lösningar för luft, vatten och energi. Vår vision är att skapa smarta och hållbara installationer som får 
byggnader att fungera och människor att trivas. Genom nära och lokala samarbeten och en stark organisation i ryggen gör vi det 
möjligt. Vi har en omsättning på 11,4 miljarder kronor och cirka 6 300 engagerade medarbetare på runt 100 orter i Norden. Läs mer på 
assemblin.se. 
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