Pressmeddelande

David Jern avgår som VD i Stille
David Jern, verkställande direktör i Stille, har aviserat styrelsen om att han önskar avsluta
sin anställning i bolaget. David kvarstår i sin position fram till en ersättare har rekryterats.
David Jern tillträdde som vd för Stille under 2014 och har med framgång omstrukturerat Stilles
verksamhet till en position med bra lönsamhet och organisk tillväxt.
”Vi tackar David för hans framgångsrika insatser med att utveckla Stille till ett läge med god
lönsamhet och en stark finansiell position. David har på ett aktivt sätt arbetat med att utveckla
bolaget produktportfölj där vi idag har nya produkter som vi räknar med att kunna lansera under
första halvåret 2019 och komma bidra till en fortsatt positiv utveckling framöver”, säger Göran
Brorsson, styrelseordförande i Stille.
”Det har varit en fantastisk resa och möjlighet att få vara med i detta förändringsarbete. Stille är idag
mycket väl positionerade inom båda sina segment. Våra operationsbord är global standard för
mobila vaskulära operationer och är positionerade för att kunna bli desamma inom urologi och
smärta. Tillväxtmöjligheterna är mycket stora. Jag är övertygad om att Stille kommer att fortsätta att
växa och frodas i ytterligare 177 år” tillägger David Jern.

För mer information kontakta:
Göran Brorsson, styrelsens ordförande, tel 0705 11 78 60

Denna information är sådan som Stille AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 november 2018 08:45
CET.

För mer information om Stille besök www.stille.se

Stille AB (publ) utvecklar, tillverkar och marknadsför medicintekniska produkter för specialistkirurger världen över. Stille grundades 1841
och har utvecklat, tillverkat och marknadsfört högkvalitativa kirurgiska instrument sedan dess och är därmed ett av världens äldsta företag
inom medicinteknik. Stilles prioriterade områden är högkvalitativa kirurgiska instrument och specialbord för hjärt-/kärlkirurgi. Bolaget har
en stabil bas med ett starkt varumärke och välkända produkter av erkänt hög kvalitet. Bolaget fokuserar på att tillhandahålla produkter
som genom sin design, sina funktioner, sin kvalitet och sin känsla skall ge läkaren möjlighet att ge en effektivare och säkrare vård för
dennes patienter. Det handlar om att skapa Kirurgisk perfektion, för livet. Genom det skapar vi värden för vården, för patienter och våra
aktieägare.”Aktien är noterad på marknadsplatsen First North under kortnamnet ”STIL” med Eminova Fondkommision AB som Certified
Adviser. Besök även www.stille.se.
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