
Johan Möllerström utsedd till ny
styrelseordförande i SensoDetect AB
Styrelsen i SensoDetect AB har  utsett styrelseledamoten Johan Möllerström till ny styrelseordförande.
Tidigare styrelseordförande Martin Linde ställde inte upp för omval på årets bolagsstämma då han önskade
utträda ur styrelsen på grund av uppdraget som CEO i Aegirbio AB.

”Styrelsen vill tacka Martin för det engagemang och det arbete han i egenskap av ordförande lagt ner på
SensoDetect AB. Under hans år som ordförande, och tidigare CEO i Bolaget, har verksamheten genomgått ett antal
utvecklingsfaser vilka skapat förutsättningarna för dagens SensoDetect, som nu har en säljbar produkt som löser
stora samhälls- och familjeutmaningar. Bolaget  är väl positionerat för fortsatt framgång på en global marknad värd
miljarder”, säger tillträdande ordförande Johan Möllerström.

”När jag nu avgår ur styrelsen, känns det oerhört bra att ha en kompetent och motiverad styrelse på plats. Som ny
ordförande uppfyller Johan Möllerström med råge alla de kvalifikationer som man kan ställa på honom i denna roll
och han har dessutom visat på ett oerhört engagemang i Bolaget”, säger Martin Linde i en kommentar.

Johan Möllerström tillträder som  VD för OptiFreeze, ett företag noterat på Nasdaq First North och som precis har
genomfört en fusion med ArcAroma AB. Innan Möllerström accepterade rollen som VD på Arc Aroma var han VD
för Malmberg Water. Under ledning av Johan Möllerström blev Malmberg Water marknadsledande inom
biogasrening i världen och fyrdubblade omsättningen. Vidare har Möllerström också fungerat som ordförande för
vattenreningsindustrins branchförening Varim. Johan Möllerström innehar 2 875 566 aktie i bolaget både privat och
genom bolag vilket motsvarar en ägarandel på 3,25 %.

För mer information, kontakta:

VD Jonas Hagberg
info@sensodetect.com

SensoDetect belyser genom patenterad utrustning hjärnstammens reaktioner på
ljudstimuli i syfte att ge sjukvården tydliga avvikelser och mönster för användning inom
främst psykiatrin. Målet är att öka effektiviteten inom psykiatrin och därmed nyttan för
sjukvården, samhället, patienter och anhöriga. SensoDetect är sprunget ur mångårig
forskning vid Kliniskt psykoakustiskt laboratorium i Lund. Bolagets aktie är listad på
Spotlight.


