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AdderaCare utser Tove Christiansson till ny VD

Styrelsen i AdderaCare AB (”AdderaCare”) har idag utsett Tove Christiansson till ny VD för 
koncernen. Tove Christiansson kommer närmast från rollen som Koncernchef /VD för Abilia, 
ett dotterbolag inom den noterade MedCap-koncernen. Tove tillträder som VD den 1 mars 
2023. AdderaCares styrelseledamot Hugo Petit tillträder som interim VD under 
övergångsperioden.

Tove Christiansson har en lång erfarenhet av att utveckla organisationer och att skapa tillväxt inom 
såväl medtech som telecom och säkerhetsbranschen. Under sin tid på Abilia har bolaget 
utvecklats med lönsam tillväxt till ett marknadsledande hjälpmedelsbolag. Tove är idag även 
styrelseledamot i Swedish Medtech och Cardiolex Medical AB.

”Jag är tacksam över förtroendet att få leda AdderaCare och de mycket intressanta portföljbolag 
de har inom hjälpmedel och bostadsanpassning. Jag ser fram emot att utveckla AdderaCare 
tillsammans med koncernledningen, styrelsen, dotterbolagens ledningsgrupper och alla 
engagerade medarbetare. Tillsammans ska vi bygga vidare på den starka entreprenörsanda och 
passion som finns idag och bygga framgångsrika bolag. AdderaCare har en stark position för att 
möta upp det ökade behovet som finns av hjälpmedel som möjliggör ett aktivt och delaktigt liv för 
funktionsnedsatta och äldre i dagens samhälle”, säger Tove Christiansson, tillträdande VD för 
AdderaCare.

"Tove har lång erfarenhet av att leda olika organisationer med tillväxtambitioner. Hennes 
erfarenheter som VD för Abilia och styrelseuppdrag inom medtech är värdefulla kompetenser 
som är till stor nytta när vi ska vidareutveckla koncernens dotterbolag med fokus på högre 
lönsamhet och att göra dem mogna för tillväxt. Att Hugo Petit nu går in som interim VD är mycket 
värdefullt för oss. Samtidigt är det ett utmärkt tillfälle för honom att i rollen som relativt ny 
styrelsemedlem få lära känna dotterbolagen på djupet. Hugo har mycket att tillföra som interim 
VD med sin kunskap och energi", säger Hans Andersson, styrelseordförande för AdderaCare.

AdderaCares styrelseledamot Hugo Petit blir interim VD för koncernen fram till dess att Tove 
Christiansson tillträder. Hugo är styrelseledamot i AdderaCare sedan 2022 och kommer senast från 
rollen som CFO för det noterade bolaget Renewcell. Han har över 15 års erfarenhet som CFO i 
såväl noterade som onoterade bolag, bland annat för bolaget MedCap AB.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Hans Andersson, styrelseordförande AdderaCare
Telefon: 0725-68 05 68
E-post: hans.andersson@adderacare.com
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Denna information är sådan information som AdderaCare är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons 
försorg, för offentliggörande den 2022-09-01 08:00 CEST.

Om AdderaCare AB

AdderaCare förvärvar och utvecklar bolag inom hjälpmedelssektorn. Genom att kombinera 
innovationskraften och kompetensen i det lokala entreprenörskapet med en aktiv och erfaren 
ägarstyrning skapar vi mervärden för både ägare och brukare. Koncernen består av sammanlagt 
fem bolag i Sverige, Norge och Nederländerna. AdderaCare AB (publ) är noterat på Nasdaq First 
North Growth Market (ADDERA). Erik Penser Bank är Certified Adviser, kontakt 

, +46 (0) 84638300.certifiedadviser@penser.se
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