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Johan Wennerholm utsedd till tillförordnad VD i 
ProstaLund AB 
Styrelsen för ProstaLund AB meddelar idag att CFO Johan Wennerholm tillträder som tillförordnad 
VD och koncernchef efter Hans Östlund från och med 1 januari 2021. 
 
– Jag är väldigt glad att Johan Wennerholm tar sig an uppgiften att leda ProstaLund under den 
pågående rekryteringsprocessen av en ny VD och koncernchef. Det är viktigt att vi kan fortsätta att 
utveckla ProstaLund i enlighet med den lagda strategin utan att förlora tempo och kraft i besluten, 
säger Kerstin Jacobsson, styrelsens ordförande i ProstaLund.  
 
Johan Wennerholm kommer att kombinera uppdraget som CFO med rollen som tillförordnad VD.  
– ProstaLund är i ett spännande skede med blicken riktat framåt. Jag ser fram emot att fortsätta 
arbetet enligt vår strategi och ta nästa steg i utvecklingen av bolaget. Vi är i ett positivt momentum 
trots många utmaningar, inte minst med anledning av covid-19, som gör att vi inte får tappa fart utan 
måste hålla stabil kurs framåt., säger Johan Wennerholm. 
 
Johan Wennerholm efterträder Hans Östlund, som enligt tidigare information lämnar sin anställning 
som VD för ProstaLund AB. 
 
För ytterligare frågor, vänligen kontakta:  
Kerstin Jakobsson, Styrelsens ordförande 
Tel. +46 (0) 70 550 45 40 
E-post: kerstin.jakobsson@prostalund.com 
 
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 13 oktober kl. 20:50 CET. 


