
 
Pressmeddelande 

Stockholm, 17 januari 2022 Medclair Invest AB (publ) 

Medclair Invest – Organisationsförändringar 
 
Mikael König, koncernchef, avser att vid ordinarie bolagsstämma den 6 april kandidera till 
ordförandeskapet för bolaget. Kandidaturen har förankrats hos aktieägare motsvarande 30% 
av bolaget aktier. Rekryteringen av ny koncernchef har påbörjats. 

Mikael König som sedan 2019 omstrukturerat först Medclair AB och sedan genomfört transaktionen 
med Spintso International AB vilket utmynnade i Medclair Invest koncernen har för avsikt att under 
våren 2022 lämna rollen som koncernchef och istället kandidera till ordförandeskapet för 
koncernen.  

Kommentar från koncernchef Mikael König: 

”Medclair AB går nu in i en ny fas där fokus flyttas från etablering till exekvering. Vi har lyckats med 
vårt mål att föra ut varumärket utanför Sverige och jag är av uppfattningen att Medclair AB under 
ledning av VD Jonas Lundh står väl rustade för att ta nästa steg på bolagets resa.  

 Tillfället att göra förändringen är väl valt, Medclair AB har under slutet av 2021 samt inledningen av 
2022 skapat en mycket god grund för framtida order från flera marknader, men främst i UK när det 
nya budgetåret inleds i april. Medclair har tagit en position som en ledande leverantör kring hållbar 
lustgashantering och erhåller förfrågningar som spänner utanför existerande produktportfölj, allt 
ifrån avloppsreningsverk till en förfrågan från Skottlands regering kring bistånd vid hantering av 
uttjänta gascylindrar. Bolaget har även en gedigen plan för etablering på flera nya marknader och 
jag är trygg i ledningens förmåga att leverera enligt den plan som finns. 
Även Spintso AB har utvecklats planenligt, en ny klocka har lanserats och mottagandet har varit 
mycket positivt.   
För drygt två år sedan skapade vi en road-map för Medclair AB och jag är stolt och tillfredsställd över 
att vi så långt inte bara har nått våra mål för internationalisering utan faktiskt överträffat dem. 
Jag har tidigare kommenterat att Carlsquares uppskattning på en omsättning om 70 MSEK 2022 är 
konservativt. Givet den starka avslutningen på 2021 och inledningen av året finns det inga skäl att 
revidera det uttalandet. 
På ett personligt plan ser jag ordförandeskapet för Medclair Invest som den naturliga följden av mitt 
starka engagemang i verksamheten. Jag ser fram emot att guida och stötta ledningen under 
kommande år.” 

Denna information är sådan information som Medclair Invest AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för 
offentliggörande den 17 januari 2022 kl 08:15. 
 
För ytterligare information vänligen kontakta: 
Mikael König, VD, Medclair Invest AB (publ), Tfn: 070- 486 17 98, e-post: mikael.konig@medclair.com 


