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Efter drygt tre år som CFO i Ortivus lämnar Lars 
Höst sin tjänst i Ortivus

Lars Höst tillträdde som CFO för Ortivus AB i maj 2017. Under perioden augusti 2018 till augusti 
2019 i rollen som tillförordnad VD. Lars avslutar sin anställning efter sommaren 2020 och 
rekryteringen av en ersättare har påbörjats och förväntas slutföras under maj månad.

”Lars har under sina tid på Ortivus lagt en grund för rutiner och processer inom finans. Jag vill 
verkligen tacka Lars för sitt engagemang och arbetsinsatser för Ortivus. Lars har under sin tid på 
Ortivus lagt grund för nya rutiner inom redovisning och finans och starkt bidragit till den övergripande 

 säger Reidar Gårdebäck VD.effektiviseringsprocess som genomförts inom Ortivus.”

”Hösten 2016 kontaktades jag av styrelsen för ett uppdrag att styra upp ekonomifunktionen. Efter 
några månader blev jag permanentad som CFO och började en resa med att strukturera rapportering 
och processer både inom och utom ekonomifunktionen. Nu känner jag att mitt uppdrag är slutfört och 
lämnar för nya utmaningar. Ortivus är nu i ett mycket bättre läge vad gäller finansiell ställning, 

” säger Lars Höstkundkontrakt och organisation.

Kontakter

För ytterligare information, kontakta gärna

Reidar Gårdebäck, CEO

Telefon 08 446 45 00

Om Ortivus

Ortivus grundades 1985, baserat på kliniska erfarenheter inom kardiologi, och har sitt huvudkontor i 
Danderyd utanför Stockholm. Bolaget är sedan 1998 genom ett eget dotterbolag etablerat i 
Storbritannien. Med den egenutvecklade modulbaserade teknikplattformen MobiMed, erbjuder 
Ortivus sina kunder realtidsövervakning av patienter i den prehospitala sjukvården och MobiMed 
Journal – ett beslutsstödsystem som i realtid kan integreras mot sjukvårdens egna administrativa 
vårdsystem och mot externa patientsystem. Ortivus A- och B-aktie är noterade på NASDAQ 
Stockholm Small Cap-lista.

Läs mer om Ortivus på sewww.ortivus.

Denna information är sådan information som Ortivus är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons 
försorg, för offentliggörande den 2020-05-04 09:05 CEST.

http://www.ortivus.com
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