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Cecilia de Leeuw ny VD för C-RAD från 21 
december 2022
Styrelsen för C-RAD har beslutat att utse Cecilia de Leeuw till ny Vd från den 21 december 
2022. Cecilia de Leeuw efterträder Tim Thurn som lämnar rollen efter nästan tio år som VD. 
Under Tims ledarskap kommersialiserades C-RAD framgångsrikt från ett tekniskt 
utvecklingsbolag till en global ledande aktör inom effektiv och säker avancerad cancervård. 
Med Cecilias omfattande internationella erfarenhet är C-RAD redo för nästa tillväxtfas med 
mycket konkurrenskraftiga lösningar.

De senaste åren har C-RAD kommersialiserat affären med en tydlig och långsiktig mission. C-RAD 
ska vara den föredragna partnern för att säkerställa säkerhet och effektivitet inom avancerad 
cancerstrålning och därmed bidra till att bota fler cancerpatienter och förbättra deras livskvalitet. Ur 
ett finansiellt perspektiv var 2021 ett rekordår för alla primära nyckeltal - orderingång, intäkter och 
rörelseresultat. I linje med detta utvecklas C-RADs affär och strategi. Bolaget går in i en ny fas med 
nytt ledarskap.

Cecilia de Leeuw är 54 år och har en gedigen internationell erfarenhet från ledarskap, 
kommersialisering och att driva organisationsutveckling. Hon har en Master i industriell ekonomi från 
Linköpings universitet och startade sin karriär på Ericsson 1995. Cecilia hade ett flertal ledande roller 
internationellt och i Sverige från 1995-2017. Hon kommer närmast från Tietoevry Transform som Vice 
vd och affärsansvarig för telekom och konsument. I tillägg är hon sedan 2019 styrelseledamot i 
Kambi, och sedan 2022 i Net Insight AB

“Jag och styrelsen vill tacka Tim Thurn för ett utomordentligt väl genomfört uppdrag som VD. 
Kommersialiseringen under Tims ledning har positionerat C-RADs banbrytande precisionsteknologi, 
ytskanning, som en erkänd produkt och blivande vårdstandard vid avancerad cancerstrålning. C-
RADs styrelse och jag är mycket glada över att Cecilia de Leeuw tar sig an uppdraget att leda C-RAD 
framåt. Hennes erfarenhet från bland annat Ericsson internationellt är en bra plattform att leda C-RAD 
in i nästa fas i utvecklingen för ytterligare lönsam tillväxt ”, säger Lars Nyberg, Ordförande i C-RAD

“Det känns spännande och inspirerande att få leda C-RAD vidare baserat på goda förutsättningar att 
skapa en långsiktig och lönsam stabil tillväxt. Jag ser fram emot att ytterligare vässa vårt arbete i 
organisationen och professionellt med C-RADs kunder samt partners” , säger Cecilia de Leeuw

“På mitt tionde år som Vd för C-RAD känns det naturligt att en ny VD tar vid. Jag vill passa på att rikta 
ett stort tack till C-RAD teamet, våra kunder och partners för engagemang och förtroendet under alla 
dessa år.”, säger Tim Thurn.

Styrelsen har kommit överens med Tim att han kvarstår som VD fram till den 21 december 2022. Tim 
erhåller därefter ett avgångsvederlag motsvarande 9 månadslöner.
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För ytterligare information:
Lars Nyberg, styrelseordförande C-RAD AB, e-post: Investors@c-rad.com

Om C-RAD

C-RAD utvecklar ytskanningsteknologi för strålterapi för att möjliggöra en mycket exakt dosavgivning 
till tumören och samtidigt skydda frisk vävnad från oönskad exponering. Med hjälp av höghastighets 
3D-kameror i kombination med förstärkt verklighet stöder C-RAD den initiala patientpositioneringen 
och övervakar patientens rörelser under behandlingen för att säkerställa hög tillförlitlighet, ett effektivt 
arbetsflöde och ökad noggrannhet. C-RAD övervakar patientens rörelse utan att använda markörer 
eller ytterligare dos för att ge den högsta nivån av patientsäkerhet och komfort.

C-RAD. Inspiring excellence in cancer treatment.

C-RAD AB är noterat på NASDAQ Stockholm.

För mer information om C-RAD, besök www.c-rad.com

Denna information är sådan information som C-Rad är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons 
försorg, för offentliggörande den 2022-06-21 12:15 CEST.
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