Pressmeddelande

Hanna Ernestam Wilkman blir ny VD för Stille
Hanna Ernestam Wilkman har utsetts till ny verkställande direktör och koncernchef för Stille. Hanna
har en bred erfarenhet från de områden där Stille är verksamt. Hon är för närvarande verksam som
Managing Director/verksamhetschef för Akademikliniken vid Storängsbotten i Stockholm. Tidigare
har hon haft ledande positioner inom Sectra och Johnson & Johnson. Hanna tillträder sin nya tjänst
den 1 februari 2019.
– Med Hannas breda kompetens och branscherfarenhet har hon det som krävs för att framgångsrikt
leda Stille vidare med att utveckla bolagets marknadspositioner och vår produktportfölj, säger Stilles
styrelseordförande Göran Brorsson.
– Stille är ett starkt varumärke och jag ser stor potential att fortsatt utveckla bolaget mot nya
framgångar tillsammans med mina nya kollegor, säger Hanna Ernestam Wilkman, tillträdande vd
och koncernchef för Stille.

För mer information kontakta:
Göran Brorsson, styrelsens ordförande, tel 0705 11 78 60
Hanna Ernestam Wilkman, tillträdande VD, tel 0706 61 16 10

Denna information är sådan som Stille AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 januari 2019 09:00
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. Eminova Fondkommission AB +46 (0)8 – 684 211 00, info@eminova.se.
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