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Alexander Johansson tillträder som ny vd för Medimi i dag 
 
Alexander Johansson tillträder i dag den 17 juni som vd i Medimi AB (publ) efter att han sedan 
början av mars arbetat deltid i företaget. Alexander kommer att leda företaget in i en ny fas med 
fokus på försäljning och tillväxt. 
 
Alexander Johansson har en bakgrund från affärsutveckling, internationell försäljning och 
kommersialisering i olika branscher såsom medicinteknik, konsumentvaror och telekom. Senast 
kommer Alexander från en roll som Head of Business Development på M Care AB i Lund, ett av 
Sveriges ledande medicintekniska bolag inom stomi- och sårvårdsprodukter. 
 
Alexanders fokus är att expandera försäljningen baserat på Medimis unika läkemedelsrobot för 
effektiv och säker medicinhantering inom hemsjukvård och särskilt boende, med början på befintliga 
marknader i Danmark, Sverige och Norge. 
 
Alexander Johansson, vd Medimi kommenterar: ”Jag har haft förmånen att successivt lära känna 

bolaget och verksamheten sedan i mars, vilket har givit mig goda insikter i vårt kunderbjudande liksom 

i företagets tillväxtmöjligheter. Vår automatiserade lösning för medicinhantering fyller ett unikt behov 

inom hållbar och effektiv läkemedelshantering, och jag ser nu mycket fram emot att leda bolaget in i 

nästa fas där vi genom en accelererad aktivitetsgrad och spetsat kunderbjudande väsentligt kan öka 

våra marknadsandelar och på så sätt bidra till ökat värde för våra ägare.” 

”Vi är glada att kunna välkomna Alexander som vd under denna viktiga fas i vår tillväxtresa. Alexander 
har en gedigen kommersiell bakgrund och kommer att tillföra värdefull kompetens genom sin 
erfarenhet av att driva försäljning på en internationell marknad. Jag ser fram emot ett stimulerande 
samarbete i ett läge där vi ligger i startgroparna för en ökad tillväxt. Jag vill också tacka Theodor 
Sandström för ett väl utfört arbete som tillförordnad vd”, säger Anders Haskel, styrelsens ordförande. 

Theodor Sandström återgår nu till sin ordinarie roll som Chief Technology Officer, CTO. 
 
För mer information kontakta 
Alexander Johansson, vd Medimi AB (publ), mobil 073 – 77 77 233, Scheelevägen 17,  223 63 Lund 
Sverige. 
 
 
Om Medimi 
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 Stock Market och har sitt säte i Lund. 


