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Hans Östlund kommer att lämna VD-posten i 
ProstaLund AB under 2021 
ProstaLunds VD och koncernchef, Hans Östlund, har meddelat styrelsen att han önskar sluta som 
VD för bolaget för att gå i pension under 2021. Styrelsen har accepterat hans önskemål och inleder 
omgående processen att finna hans efterträdare.  
 
Hans Östlund kommer att fortsätta i sin nuvarande roll under uppsägningstiden och lämnar sitt 
uppdrag senast den 7 april 2021.  
 
”Jag har haft förmånen att vara med på denna spännande resa där jag tillsammans med fantastiska 
kollegor har tagit ProstaLunds behandlingsmetod, CoreTherm, till att bli en erkänd och etablerad 
metod för godartad prostataförstoring i Norden. Jag är stolt över att ha varit en del i byggandet av ett 
stabilt bolag med en stark värdegrund och god kontinuitet i organisationen som nu kan ta bolaget till 
nästa nivå”, säger Hans Östlund. 
 
"Hans Östlund har gjort ett mycket bra jobb under sina fem år som VD. Under hans ledarskap har 
ProstaLund utvecklats till ett starkare och bättre bolag. Det senaste årets utveckling visar tydligt 
detta", säger styrelsens ordförande Kerstin Jakobsson. 
 
Styrelsen framför ett varmt tack till Hans Östlund som varit VD för ProstaLund sedan 2016. 
 
För ytterligare frågor, vänligen kontakta:  
Hans Östlund, VD Tel. +46 (0) 70 624 07 40  
E-post: hans.ostlund@prostalund.com 
 
ProstaLund AB (publ) i korthet:  
ProstaLund AB (publ) är ett svenskt medicintekniskt bolag med huvudkontor i Lund som utvecklar och 
marknadsför innovativa produkter för behandling av godartad prostataförstoring. Bolaget har patenterat 
behandlingsmetoden CoreTherm, en individanpassad värmebehandling för BPH (godartad prostataförstoring). 
ProstaLund är noterat på Nasdaq First North Growth Market och har cirka 2100 aktieägare. Se även - 
www.prostalund.se.  
 
Våra pressmeddelanden finns även att läsa och ladda ner här: www.prostalund.se/pressmeddelanden  
 
Certified Adviser:  
Västra Hamnen Corporate Finance AB  
Telefon: +46 40 200 250  
E-mail: ca@vhcorp.se 
 
 
 
Informationen i detta pressmeddelande är sådan som ProstaLund AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s 
förordning nr 596/2014 om marknadsmissbruk (MAR). Informationen lämnades genom ovanstående 
kontaktpersons försorg för offentliggörande den 7 oktober kl. 21:45 CET. 


