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Senzime rekryterar ny CFO
Pressmeddelande: Uppsala, 22 december 2021. Senzime AB (publ) meddelar idag att bolagets 
CFO Erik Bergman kommer gå i pension under våren och lämnar över till Slavoljub Grujicic som 
tillträder som bolagets CFO under det första kvartalet 2022.

Erik Bergman tillträdde som CFO 2019 och kommer att vara kvar i bolaget under en övergångsperiod 
fram till slutet av andra kvartalet.

Som hans efterträdare har bolaget idag utsett Slavoljub Grujicic till ny CFO. Slavoljub har omfattande 
erfarenhet från olika finansiella roller i stora internationella koncerner inom MedTech. Han kommer 
närmast från en befattning som senior affärsanalytiker på Becton Dickinson & Company. Slavoljub 
tillträder tjänsten som CFO under första kvartalet 2022.

"Erik har varit en mycket värdefull medlem av ledningsgruppen och har haft en central roll i 
uppbyggnadsprojekt som implementering av IFRS, etablering av dotterbolag och listbyte till Nasdaq 
Stockholm. Jag önskar honom stort lycka till i framtiden med mer tid med barnbarnen i kombination med 
egen konsultverksamhet. Slavoljub kommer in i en oerhört spännande kommersiell fas där hans analytiska 
förmåga och erfarenhet som controller kommer att vara betydelsefull för vår fortsatta expansion", säger Pia 
Renaudin, Senzimes VD.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Pia Renaudin, verkställande direktör
Tel: +46 (0) 70-813 34 17, e-post: pia.renaudin@senzime.com

Om Senzime

Senzime utvecklar och marknadsför system, drivna av unika algoritmer och sensorer, för att följa 
patienters nervsystem och elektriska impulser – inför, under och efter operation. Bolagets lösning 
heter TetraGraph, ett medicintekniskt system som digitalt och kontinuerligt mäter graden av 
neuromuskulär blockad i patienten. Målet är förbättrad klinisk precision och förenklad hantering i 
vården. Genom att förebygga komplikationer och möjliggöra för vårdpersonal att följa vårdens 
riktlinjer och läkemedelsrekommendationer bidrar TetraGraph till kortare sjukhusvistelser och lägre 
vårdkostnader – i en värld där alla vaknar upp säkert efter operation. Visionen är en värld utan 
narkosrelaterade komplikationer. Senzime verkar på växande marknader som idag enbart i Europa och 
USA värderas till över 15 miljarder SEK. Bolagets aktie är noterad på Nasdaq Stockholm (ticker SEZI) 
sedan 30 juni 2021. www.senzime.com
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