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Pressmeddelande 

 
Stockholm, 8 november 2013 
 
 

Ny vd för Mölnlycke Health Care 

Vi är glada över att ha rekryterat Richard Twomey, i dag internationell vice vd för det 
Kalifornienbaserade ortodontibolaget Align Technology, till ny vd för Mölnlycke Health 
Care från och med den 1 april 2014. Richard Twomey är en stark efterträdare till Pierre 
Guyot som valt att lämna företaget för att ägna sig åt personliga intressen. 
 
“Jag är mycket glad över att välkomna Richard Twomey som har en gedigen bakgrund 
inom medicinteknologi och dokumenterat stark erfarenhet av att leda tillväxtföretag. 
Jag vill också tacka Pierre som under sju år som vd bidragit starkt till Mölnlyckes 
framgångsrika utveckling när det gäller tillväxt och lönsamhet, och bolaget har etablerat 
sig som en obestridd ledare på många av dess marknader”, kommenterar Mölnlycke 
Health Cares ordförande Gunnar Brock. 
 
”Jag anser att Richard Twomey är en mycket bra rekrytering, och hans kunskap och 
expertis kommer definitivt att bidra till Mölnlyckes fortsatta utveckling. Jag vill också 
tacka Pierre för hans mycket framgångsrika arbete som gjort Mölnlycke Health Care till 
ett ledande företag i dess bransch. Under hans ledarskap har Mölnlycke utvecklats från 
en relativt lokal aktör med fokus på norra Europa till en internationell ledare på en 
mycket konkurrensutsatt marknad”, kommenterar Börje Ekholm, vd och koncernchef 
för Investor AB. 
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