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Claudia Lindström utsedd till vd för Aprendere
Skolor AB
Styrelsen för Aprendere har idag utsett Claudia Lindström till ny vd för Aprendere Skolor AB.
Claudia Lindström har under de senaste två åren arbetat som affärsutvecklingsdirektör i
Atvexa. Hon tillträder den 8 augusti.
Claudia Lindström har arbetat som affärsutvecklingsdirektör i utbildningsföretaget Atvexa sedan
augusti 2020 samt varit styrelseordförande i flera av Atvexas dotterbolag. Mellan 2018 och 2020
var hon affärschef på Skola24 och innan dess vd under 16 år på managementkonsultföretaget
Humagic Group AB som hon var med och grundade 2001.
Claudia Lindström har en civilekonomexamen från Stockholms universitet och är även diplomerad
personalvetare vid Företagsekonomiska Institutet. Hon är 56 år, gift och bor i Strängnäs.
- Det är med stor glädje jag idag kan presentera Claudia Lindström som ny vd. I Claudia får
Aprendere en driven ledare med erfarenheter som entreprenör, vd, affärsutvecklare, ekonomichef
och senior managementkonsult. Med sin förmåga att snabbt sätta sig in i och förstå verksamheters
förutsättningar och behov av fokus och utveckling kommer Claudia att kunna ta Aprendere till
nästa nivå och fortsätta vår framgångsrika tillväxtresa, säger Paul Lindquist, styrelseordförande i
Aprendere.
- Jag ser fram emot att ta över stafettpinnen och fortsätta utveckla verksamheten utifrån
Aprenderes kärnvärden mångfald, potential, flexibilitet och gemenskap och att tillsammans med
mina blivande kollegor arbeta för att göra skillnad och bidra till våra elevers möjligheter och
förutsättningar till utveckling och lärande, säger Claudia Lindström, tillträdande vd.
Avgående vd, Lars Tunberg, som tidigare meddelat styrelsen att han avser att gå i pension,
avslutar sin anställning den sista augusti och kommer fram till dess bistå bolagets nya vd med
transitionen. Som en av huvudägarna fortsätter Lars som styrelseledamot i Aprendere.
- Jag vill samtidigt passa på att å styrelsens vägnar tacka Lars Tunberg som tillsammans med sin
bror Carl har byggt Aprendere från grunden och skapat det bolag vi ser i dag med stora
möjligheter till fortsatt utveckling, säger Paul Lindquist
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Kontakter

Paul Lindquist, styrelseordförande
070-147 01 57
paul.lindquist@outlook.com
Claudia Lindström, tillträdande vd
070-782 08 11
claudia.lindstrom@aprendere.se
Eminova Fondkommission AB
08-84 211 10
adviser@eminova.se
Om oss

Aprendere Skolor bedriver totalt 13 verksamheter inom grundskola, grundsärskola, gymnasieskola,
gymnasiesärskola och HVB-hem. Företaget grundades år 2008 i samband med att grundskolan
Skolgrunden förvärvades. Fler skolor har sedan successivt startats från grunden eller förvärvats.
Aprendere har för närvarande cirka 1 190 elever och 325 medarbetare. Merparten av skolorna är
belägna i Stockholms län med omnejd, men verksamhet finns även i bl.a. Anderstorp, Falköping
och Östersund.
Denna information är sådan information som Aprendere Skolor AB är skyldigt att offentliggöra enligt
EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons
försorg, för offentliggörande den 2022-08-05 15:35 CEST.
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