
 
 

 
PRESSMEDDELANDE, 12 augusti 2022 
 

Cedergrenska AB (publ) aviserar planerat VD-byte 
 
Cedergrenska AB (publ), org.nr 559144-0697 (”Bolaget”), avser att utse den nuvarande 
styrelseledamoten och vice verkställande direktören Lotta Smith till ny verkställande direktör i 
Bolaget. Niklas Pålsson avses därmed lämna sin position som verkställande direktör i Bolaget. I 
samband med bytet av verkställande direktör avses Niklas Pålsson föreslås som ny 
styrelseledamot i Bolaget. Mer information avseende styrelseändringen kommer att presenteras 
i kallelse till extra bolagsstämma som enligt tidplan offentliggörs inom kort.  

För mer information, kontakta: 
Niklas Pålsson, VD Cedergrenska 
Telefon: +46 73-400 02 31 
E-post: niklas.palsson@cedergrenska.se 
 
Denna information är sådan som Cedergrenska AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande, genom ovanstående 
kontaktpersons försorg, den 12 augusti 2022, klockan 07.45 CEST. 
 
 
Om Cedergrenska AB (publ) 
Cedergrenska är en utbildningskoncern som bedriver utbildning av högsta kvalitet för barn och 
elever från förskolan till eftergymnasiala utbildningar. Sedan Cedergrenska grundades har 
utbildning och utveckling varit ledord. Cedergrenska söker ständigt nya möjligheter att förbättra 
utbildningen för de barn och elever som studerar vid någon av våra skolor. Ledande forskning 
har påvisat att pedagogen är den viktigaste faktorn i barns utveckling och lärande. Vi har därför 
utformat vår verksamhet med pedagogen i fokus. Genom att aktivt förädla våra arbetsplatser för 
pedagoger ska Cedergrenskas skolor utgöra attraktiva val för såväl nyexaminerade som 
väletablerade pedagoger. Med kvalificerade pedagoger kan Cedergrenska erbjuda 
högkvalitativa utbildningar som bidrar till ett starkt varumärke gentemot elever, deras föräldrar 
och andra intressenter. 
 
Idag består Cedergrenska av cirka 6600 barn och elever i ett tiotal olika utbildningsföretag. 
Cedergrenskas idé om nära samarbeten mellan skolor, oavsett vad det gäller, är ytterligare en 
bärande kraft. Ett arbetssätt som över lång tid kommer att göra att skolorna inom Cedergrenska 
levererar en högre kvalitet för barn och elever och att de anställda trivs bättre och stannar längre. 
Det stöd vi kan ge våra skolor i form av kompetens, personella resurser, anläggningar och 
systematik, tror vi gör Cedergrenska till en grupp som fler framgångsrika skolor kommer att vilja 
vara del av och där fler skolor kommer att startas upp under åren som kommer. Cedergrenskas 
Certified Adviser är Avanza Bank AB (publ), e-post: ca@avanza.se, telefon: +46 (0)8 562 250 00. 
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