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Styrelsen i Medimi AB har utsett ny VD 
 

Medimi AB meddelar idag att bolaget har rekryterat Alexander Johansson som ny verkställande direktör. 

 

Alexander Johansson har en omfattande och gedigen erfarenhet av affärsutveckling, internationell försäljning och 

kommersialisering från ledande positioner i små och stora bolag i olika branscher såsom medicinteknik, 

konsumentvaror och telekom. Han har en stor vana vid att utveckla internationella affärer, implementera 

tillväxtstrategier, bygga effektiva organisationer samt en hög teknisk kompetens.  Alexander har jobbat med såväl 

produkter som tjänster innehållande både mjuk- och hårdvara. På alla sina tjänster har Alexander jobbat på en 

internationell marknad. Senast kommer Alexander från en roll som Head of Business Development på M Care AB i 

Lund, ett medicintekniskt bolag specialiserat på distribution av produkter inom stomiområdet på den nordiska 

marknaden. Bolag som Alexander tidigare har jobbat på är Sony Ericsson Mobile Communications, Wise Group 

och Isadora AB. 

 

Sigrun Axelsson, styrelseordförande i Medimi AB säger: ” Styrelsen i Medimi AB är glada över att ha kunnat 

attrahera Alexander Johansson till VD-tjänsten i vårt bolag. Alexanders meriter från såväl medicinteknikområdet 

som från andra branscher, inte minst från telekombranschen, samt hans gedigna internationella erfarenhet av 

försäljning och kommersialisering av nya produkter, kommer att garantera ett fortsatt stort fokus på den 

internationella affärsutvecklingen inom vårt bolag. Jag hälsar Alexander varmt välkommen att leda Medimiteamet 

till fortsatta kommersiella framgångar för Medimi®Smart.” 

 

Alexander Johansson, tillträdande VD för Medimi AB, kommenterar: ”Jag är mycket glad över att ha fått 

erbjudandet att som vd för Medimi vidareutveckla företaget på den nordiska och internationella arenan. Med min 

gedigna internationella erfarenhet vill jag bidra med att ta Medimi vidare till nästa kommersiella nivå.” 

 

Alexander Johansson kommer att tillträda VD tjänsten snarast dock senast den 28 juni 2022.  Styrelsen för Medimi 

AB kommer att tillsätta en interims-VD om tillträdesdagen inträffar efter att nuvarande VD Jan Andersson avslutat 

sin anställning senast den 6 april 2022. 

 

 
 

För mer information kontakta 

Medimi AB (publ), Sigrun Axelsson, Styrelseordförande, tel 0706 41 75 95. 

 

Denna information är sådan information som Medimi AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. 

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 december 2021. 
 
 
Om Medimi AB 

Medimi AB utvecklar lösningar som ger vårdtagare och personal trygg och effektiv läkemedelshantering. Våra lösningar omfattar 

hela kedjan, från läkare till dispensering i hemmet. Produkterna ligger i teknisk framkant och är utvecklade för integrering i IT-

miljöer. Bolaget är noterat på Spotlight Stockmarket och har sitt säte i Lund 


