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MEDICOVERS GRUNDARE JONAS AF JOCHNICK HAR HASTIGT AVLIDIT 

”Det är med stor sorg vi tagit emot det tragiska beskedet att Jonas af Jochnick har gått bort. 
Personligen har jag haft förmånen att arbeta nära Jonas ända sedan starten av Medicover 
och dagligen följt honom och hans entreprenörskap på nära håll – alltid full av entusiasm och 
klokskap inför nya projekt och initiativ”, säger Fredrik Rågmark, VD i Medicover.  

Jonas af Jochnick grundade Oriflame Cosmetics tillsammans med sin bror Robert 1967. På 
90-talet investerade han i Medicover och har sedan dess varit en tydlig drivkraft bakom 
bolagets framgångsrika utveckling från den första kliniken i Polen till dagens globala 
verksamhet och börsnoterade bolag. Jonas har varit verksam i olika positioner i bolaget och 
under många år ledamot i bolagets styrelse, en position han innehade vid sin bortgång. 

Jonas af Jochnick var en stark entreprenör och en självklar ledargestalt. Han var utbildad 
jurist vid Stockholms universitet och hade en MBA från Harvard, och slutade aldrig vara 
nyfiken på att utvecklas och att utveckla. Hans optimism, energi, briljans och stora hjärta 
gjorde honom till en mycket framgångsrik affärsman och förebild. 

”Saknaden efter Jonas kommer att bli mycket stor inom Medicover både på det personliga 
och det professionella planet. Jonas visionära och entreprenörsdrivna ledarskap har i hög 
grad bidragit till Medicovers framgångar och dess företagskultur, något vi kommer värna om 
på vår fortsatta resa”, kommenterar Fredrik Stenmo, styrelseordförande i Medicover. 

Jonas af Jochnick blev 81 år gammal. Han efterlämnar hustrun Christina, deras fyra barn och 
många barnbarn. 

 

Fredrik Stenmo & Fredrik Rågmark 
Styrelseordf.         VD 

 

 

För ytterligare information vänligen kontakta: 
Fredrik Rågmark, VD 
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