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HANDICARE GROUP UTSER EN NY PRESIDENT TILL PATIENT HANDLING NORDAMERIKA
Handicare Group har idag utsett Randi Binstock, för närvarande Vice President för Sunrise Medical, till
President för Patient Handling Nordamerika
Efter 12 år på Sunrise Medical, och med 25 år inom medicinteknik och hälsosektorn, kommer Randi Binstock
bidra med ett starkt ledarskap och god operativ erfarenhet till Handicare. Under sin tid på Sunrise Medical har
Randi innehaft flera ledande roller, inklusive ansvar för affärsutveckling, global strategisk marknadsföring och
det operativa ansvaret för Sunrise Medical Canada. Randi är auktoriserad revisor och har en MBA från DePaul
University.
”Jag ser fram emot att välkomna Randi till Handicare-teamet. Hennes energi och entusiasm, i kombination med
hennes produktivitet och operativa erfarenhet, kommer att bidra till den tillväxt och fortsatta utveckling som vi
ser framför oss för den nordamerikanska verksamheten”, säger Johan Ek, VD för Handicare Group.
"Jag är oerhört glad över få möjligheten att börja på Handicare Nordamerika och att fortsätta få leverera
produkter och tjänster som förbättrar vardagen för slutanvändare och deras familjer", säger Randi Binstock.
Randi börjar den 1 juli 2020.
Stockholm, 2 juni 2020
Handicare Group AB

För mer information, vänligen kontakta:
Pernilla Lindén, CFO & IR
Telefon: +46 708 775 832
Om Handicare
Handicare erbjuder lösningar för att öka oberoendet för funktionshindrade och äldre samt för att underlätta
arbetet för vårdgivare och anhöriga. Erbjudandet omfattar ett brett utbud av raka och svängda trapphissar,
hjälpmedel för förflyttning och lyft, samt produkter för anpassningar av fordon. Handicare är en global aktör
med försäljning i över 40 länder och koncernen är en av marknadsledarna inom området. Huvudkontoret ligger
i Stockholm och tillverkning och montering sker på fyra platser i Nordamerika, Asien och Europa. Under
tolvmånadersperioden fram till mars 2020 uppgick intäkterna till 265 MEUR och den justerade EBITAmarginalen till 7,6 %. Antalet medarbetare uppgick till 1 034 och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm. För
mer information, www.handicaregroup.com.
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