
 
 
 

ContextVision ansatter ny midlertidige 
finansdirektør 
 
Stockholm, 20. januar 2022 – ContextVision, verdens ledende leverandør av 
bildeforbedring, har ansatt Markus Hökerberg som ny midlertidig finansdirektør, med virkning 
fra 25. januar 2022. Han etterfølger Ann-Charlotte Linderoth, som nå vil ta på seg samme 
rolle i Inify Laboratories, en spinoff fra ContextVision. Linderoth vil forbli i selskapet en liten 
periode, for å sikre en sømløs overgang. 
 
Hökerberg kommer fra stillingen som finansdirektør ved SIWI (Stockholm International Water 
Institute). Tidligere har han hatt ulike roller innen finans og regnskap hos IFL, Teracom, Eltel 
og Aleris. Han tok en bachelorgrad i business og regnskap fra Universitetet i Stockholm. 
 
Som finansdirektør vil Hökerberg ha ansvaret for finansiell rapportering, regnskap, skatt, 
finans, risikostyring, samt finansiell planlegging og analyse. 
 
«Jeg er glad for å ha fått Markus med som en del av ContextVision-teamet, og vi ser frem til 
å dra nytte av hans erfaring i våre spennende vekstplaner for fremtiden», sier 
administrerende direktør Fredrik Palm i ContextVision 
 
«Jeg er glad for å tre inn i rollen som finansdirektør og å bli en del av ContextVision-teamet. 
Jeg ser frem til å hjelpe selskapet med sin strategiske plan og levere aksjonærverdi», sier 
Hokerberg. 
 
 

### 
 
For ytterligere informasjon, kontakt Fredrik Palm på E- post: fredrik.palm@contextvision.se,  
eller besøk gjerne også: www.contextvision.com.  
 
 

### 
 
 
Om ContextVision  
ContextVision er et selskap innen medisinsk teknologiprogramvare som spesialiserer seg på 
bildeanalyse og kunstig intelligens. Som global markedsleder innen bildeforbedring er 
selskapet en pålitelig partner til ledende produsenter av ultralyd-, røntgen- og MR-utstyr over 
hele verden.  
 
Selskapets ekspertise er å utvikle kraftige programvareprodukter, basert på proprietær 
teknologi og kunstig intelligens for bildebaserte applikasjoner. ContextVisions avanserte 
teknologi hjelper klinikere nøyaktig å tolke medisinske bilder, et avgjørende grunnlag for 
bedre diagnose og behandling.  
 
Selskapet ble etablert i 1983 og har base i Sverige med lokal representasjon i USA, Japan, 
Kina og Korea. ContextVision er notert på Oslo Børs under ticker CONTX. 
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Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12  
 
Denne informasjonen er å betrakte som innsideinformasjon i henhold til EUs 
markedsmisbruksforordning, og er underlagt kravene til offentliggjøring i norsk Lov om 
verdipapirhandel.  
 


