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Marianne Sernevi avgår som VD för AdderaCare

Marianne Sernevi har idag meddelat styrelsen för AdderaCare AB (”AdderaCare”) att hon 
lämnar uppdraget som VD för AdderaCare. Styrelsen inleder omgående processen för att finna 
och utse en ny VD för koncernen. Marianne Sernevi kvarstår som VD under sin uppsägningstid 
på 6 månader eller till dess att en efterträdare utses.

”Mina tre år som VD för AdderaCare har varit mycket givande och vi har väsentligt stärkt vår profil 
inom hjälpmedelssektorn med tydligt fokus på att utöka livskvaliteten för funktionshindrade. Jag är 
tacksam för förtroendet att få leda koncernen under denna tid och jag har stor tilltro till att 
AdderaCare har en framtid med många möjligheter", säger Marianne Sernevi, avgående VD för 
AdderaCare.

"Jag och hela styrelsen tackar Marianne för hennes arbete i AdderaCare. Marianne har varit 
drivande i att förbättra dotterbolagens lönsamhet och i framtagandet av strategier för att göra dem 
mogna för tillväxt. Under hennes tid som VD har vi även förbättrat vår förvärvsstrategi. Jag önskar 
henne all lycka till i kommande uppdrag. Vi inleder nu en process för att hitta den bäst lämpade 
kandidaten att leda koncernen framöver", säger Hans Andersson, styrelseordförande för 
AdderaCare.

Marianne Sernevi kommer att tillträda tjänsten som VD för cleantechbolaget Comsys AB.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Marianne Sernevi, VD
Telefon: 0708-69 05 69
E-post: marianne.sernevi@adderacare.com

Denna information är sådan information som AdderaCare är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons 
försorg, för offentliggörande den 2022-06-01 16:00 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 
sex 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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