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Akademikliniken förstärker sin marknadsledarposition och
värvar ny VD – satsar stort för kraftfull expansion
Styrelsen för Akademikliniken Holding AB har utsett Andreas Göthberg till ny VD och
koncernchef. Andreas har lång erfarenhet från ledande positioner inom företag i hälsooch sjukvårdsbranschen. Han tillträder tjänsten senast augusti 2017.
– Vi hälsar Andreas varmt välkommen till Akademikliniken. Vi är övertygade om att Andreas
med sin långa erfarenhet att leda bolag i utveckling och förändring kommer att ta
Akademiklinikens verksamhet till nästa nivå. Andreas har en närmast unik bakgrund efter att ha
varit VD för flera bolag i gränslandet mellan hälsovård och konsumenttjänster som t ex Memira
och SATS, säger Lars Gatenbeck, styrelseordförande i Akademikliniken Holding AB.
Andreas kommer närmast från uppdraget som VD för Memira, Nordens ledande kedja inom
ögonkirurgi. Han har även varit VD för OneMed, Nordens ledande företag inom distribution av
medicinska förbrukningsvaror, och innan dess koncernchef för träningskedjan SATS. Andreas
har mycket lång erfarenhet från försäljning, marknadsföring och distribution av snabbrörliga
konsumentvaror och i grunden har han en civilekonomexamen från Handelshögskolan i
Stockholm.
– Akademikliniken är den, i alla avseenden, ledande aktören i en skönhetsbransch som växer och
som har en stor framtida potential. De erbjuder expertis, trygghet och service av högsta kvalitet
och månar om deras kunders välbefinnande. Därmed ser jag verkligen fram emot förtroendet att
få leda arbetet med att utveckla Akademikliniken och den marknad som företaget verkar i, säger
Andreas Göthberg, tillträdande koncernchef på Akademikliniken.
Akademikliniken är idag den marknadsledande aktören inom plastikkirurgi och estetiska
behandlingar i Norden med drygt 300 anställda och utför mer än 50 000 behandlingar årligen.
Under 2016 uppgick omsättningen till 423 miljoner och Akademikliniken fortsätter att expandera
kraftigt på en marknad i stark tillväxt. Under 2016 förvärvades danska Nygart Privathospital och
under 2017 kommer ett antal nya kliniker att öppnas i Sverige och Norge.
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Akademikliniken erbjuder plastikkirurgi och hudvård i världsklass. Visionen är ”Världens nöjdaste kunder. Med sig själva”. Mer än
50 000 operationer och behandlingar genomförs varje år på egna kliniker i Skandinavien av legitimerad, auktoriserad och certifierad
personal, som tillsammans leder utvecklingen framåt. Akademikliniken grundades 1991 i Stockholm och ägs av Polaris Equity
tillsammans med grundarna och nyckelmedarbetare.
För mer information, besök ak.se

