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Jeff Gravenhorst tar över som ordförande i SSG
SSG Group (SSG), en ledande nordisk leverantör av skaderegleringstjänster och relaterade tjänster, stärker och utökar
styrelsen med utnämningen av Jeff Gravenhorst till styrelseordförande.
Jeff Gravenhorst (1962) är en professionell styrelseledamot och kommer att bidra till SSG:s utveckling med lång
erfarenhet från sin karriär som VD för stora internationella service- och industriföretag samt stark kompetens inom
ledning, strategi, affärsutveckling och finans.
"Vi är otroligt glada över att välkomna Jeff Gravenhorst till SSG och vi ser fram emot att dra nytta av hans omfattande
erfarenhet och djupa inblick i företagets bransch. SSG går igenom en spännande utveckling i år och vi är övertygade
om att Jeffs insatser i styrelsen kommer att skapa stort värde för bolaget" säger Rune Lillie Gornitzka, Vice President
för SSG och partner till Polaris.
Under 2002–2020 innehade Jeff Gravenhorst ledande befattningar, bland annat inom 10 år som koncernchef, i ISSkoncernen, som är en av världens största leverantörer av anläggningstjänster och omsatte 70 miljarder danska kronor
och nästan 400 000 anställda i slutet av 2020. Innan Jeff Gravenhorst började på ISS var han VD för ALTO Europe –
som tillverkar rengöringsutrustning och nu är en del av Nilfisk – och CFO för Wittenborg UK Ltd., som tillverkade
varuautomater. Jeff Gravenhorst började sin karriär i Arthur Andersen som revisor och konsult, och han har en
magisterexamen från Copenhagen Business School.
Jeff Gravenhorst har sedan 2015 varit styrelseordförande i det globala e-teknik-, arkitektur- och konsultföretaget
Ramboll, och 2020 tillträdde han som styrelseordförande för NGO Human Practice Foundation samt vikarie- och
rekryteringsbyrån Moment. År 2021 gick han med i styrelsen för Galileo Global Education Training Platform, där han
också är ordförande i revisionskommittén.
"Jag ser fram emot att gå med i SSG och bidra till att utöka bolagets ledande marknadsposition och fortsätta den
starka utvecklingen i en spännande bransch med mycket goda tillväxtmöjligheter och en viktig samhällsuppgift. SSG
hjälper kunderna att hantera effekterna av klimatförändringarna och skapa trygghet genom att ta hand om
människor, värde och byggnader. Jag ser fram emot att vara en del av den insatsen, säger Jeff Gravenhorst.
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Ytterligare information:
Rune Lillie Gornitzka, Vice President, Partner of Polaris, +45 24 62 14 64
Om SSG (www.ssg.dk)
SSG-koncernen grundades i Danmark 1993 och är idag en ledande leverantör av skaderegleringstjänster samt industrioch fastighetstjänster i Norden. SSG har stor kompetens inom underhåll av tillgångar, skadeförebyggande och
minimering samt bevarande av värden. Sedan 2012 har bolaget genomfört flera strategiska förvärv och är nu
rikstäckande i Danmark, Norge och Sverige med cirka [900] anställda och [51] SSG-ägda centra samt [4]
franchisecenter.

