
 

 

Jan Wahlström lämnar posten som VD och koncernchef för Elos 

Medtech 

VD och koncernchef Jan Wahlström har beslutat sig för att lämna Elos Medtech AB. Han 

kommer att vara kvar i sin nuvarande position under sin uppsägningstid eller tills annan 

alternativ lösning finns. Processen med att hitta en efterträdare till Jan påbörjas omgående.  

”Vi tackar Jan för hans insatser som VD och koncernchef för Elos Medtech”, säger Lovisa 

Lander styrelseordförande för Elos Medtech AB. ”Under Jans ledning har bolaget genomgått 

en framgångsrik tillväxtresa och skapat en stark plattform med fokus på att stödja 

koncernens kunder på global basis. Å styrelsens vägnar vill jag vill rikta ett stort tack till Jan 

och önskar honom all lycka till i framtiden”, säger Lovisa Lander, styrelsens ordförande.  

”Jag har haft förmånen att arbeta med fantastiska medarbetare och är stolt över det vi har 

åstadkommit tillsammans.” säger Jan Wahlström, VD och koncernchef. ”Under de drygt fem 

år i min roll som koncernchef, har vi utvecklat verksamheten strategiskt samtidigt som vi har 

ökat både lönsamhet och tillväxt. Vi har stärkt våra kundrelationer genom både investeringar 

och dedikerat arbete med stort fokus på kundens behov. Koncernen står inför en spännande 

resa och jag ser fram emot att följa Elos Medtechs utveckling. Jag vill önska bolaget och 

dess medarbetare all välgång framöver,” säger Jan Wahlström, VD och koncernchef.  

 

Om Elos Medtech 
 
Elos Medtech är en av de ledande utvecklings- och produktionspartnerna för medicintekniska 
produkter och komponenter i världen, med fokus på dentala och ortopediska implantat och 
instrument. Verksamheten bedrivs vid anläggningar i Sverige, Danmark, Kina och USA. 
Kundbasen utgörs av internationellt verksamma medicinteknikföretag. 

Elos Medtech har fler än 500 anställda och omsätter mer än 550 miljoner SEK. Elos 
Medtech är noterade på NASDAQ Stockholm AB sedan 1989. Elos Medtech B-aktie är 
klassificerad som Health Care-bolag på Mid Cap-listan. 

  
Göteborg, 12 januari, 2022 

Elos Medtech AB (publ) 
 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Lovisa Lander, styrelseordförande, +44 (0)20 7823 0211, e-post: llander@ta.com 

 

 

För ytterligare information om koncernen Elos Medtech, se www.elosmedtech.com  

Denna information är sådan information som Elos Medtech AB (publ) är skyldigt att offentliggöra 

enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående 

kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 januari 2022 kl. 11:15 (CET). 
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