
AdderaCares dotterbolag Erimed-gruppen rekryterar ny VD
AdderaCare AB (”AdderaCare”) meddelar idag, den 11 oktober 2019, att dotterbolaget Erimed-gruppen har rekryterat Annica Forslund Nilsson
som ny VD. Annica har lång erfarenhet från ledande befattningar och chefsroller i olika företag, främst inom MedTech och LifeScience och
kommer närmast från Marcan AB där hon varit ansvarig för coachning och ledarskapsutveckling. Annica påbörjar sin anställning omgående i
Erimed-gruppen.

Marianne Sernevi, VD för AdderaCare, kommenterar:

”Jag är mycket nöjd över att kunna presentera Annica Forslund Nilsson som ny VD för dotterbolaget Erimed-gruppen. Annicas breda erfarenhet av
verksamhetsledning och affärsutveckling kommer vara starkt bidragande till Erimed-gruppens framtida tillväxt och utveckling.”

Annica Forslund Nilsson, tillträdande VD för Erimed-gruppen, kommenterar:

”Erimed-gruppen har en stark position på den nordiska marknaden inom hjälpmedelssektorn och jag är väldigt stolt och tacksam över förtroendet. Jag ser
verkligen fram emot att tillsammans med verksamhetens medarbetare utveckla och växa bolaget.”  

Om Erimed-gruppen

Erimed-gruppen är en av de ledande leverantörerna av ortopediska produkter i Norden. Erimed-gruppen, med huvudkontor i Stockholm, har ett brett
sortiment i form av fotproteser samt ortopediska skor för barn och vuxna, men marknadsför även det egenutvecklade Dictusbandet, vilket är ett unikt
hjälpmedel vid så kallad droppfot. Försäljning sker främst i Sverige och Norge, men även i Danmark, Finland och övriga europeiska länder. AdderaCare
förvärvade 2017 Erimed-gruppen, vilken består av Erimed Förvaltning AB och Rojan & Ripe AB som tillsammans äger dotterbolaget Erimed International KB,
i vilket den huvudsakliga verksamheten bedrivs.

För ytterligare information om AdderaCare, vänligen kontakta:

Marianne Sernevi, VD
Telefon: +46 708 69 05 69
E-post: marianne.sernevi@adderacare.com

Certified Adviser

Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB

+46 11 32 30 732

ca@skmg.se

Denna information är sådan information som AdderaCare AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 oktober 2019.

Om AdderaCare AB

AdderaCare förvärvar och utvecklar bolag inom hjälpmedelssektorn. Genom att kombinera innovationskraften och kompetensen i det lokala
entreprenörskapet med en aktiv och erfaren ägarstyrning skapar vi mervärden för både ägare och brukare. Koncernen består av sammanlagt fem bolag i
Sverige, Norge och Nederländerna. AdderaCare AB (publ) är noterat på Nasdaq First North Growth Market (ADDERA).


