
Stockholm den 31 maj 2018 

 

PRESSMEDDELANDE 

 
Hedera Group AB (publ) utser Pål Jernhag till CFO 
 
Hedera Group AB (publ), noterat på Nasdaq First North, har beslutat utse Pål 
Jernhag till CFO i Hedera Group AB. 
 
Hedera Group har under våren genomfört ett antal förvärv och vill förstärka 
företagsledningen med en CFO som ansvarar för och utvecklar finansavdel-
ningen för Hedera. 
 
Syfte 
Hedera behöver ha fokus på den operativa delen efter genomförda förvärv 
under våren.  
 
” I en snabbväxande koncern är det prioriterat att ha en stark finansfunktion. 
Detta för att tätt följa verksamheterna och kunna analysera lönsamheten för 
att få bra underlag att arbeta framåt.  
 
Pål Jernhag är en affärsorienterad CFO som tillför Hedera Group den kompe-
tens som krävs för att utveckla koncernen mot uppställda mål. 
 
Vi är glada att få Pål Jernhag som CFO i Hedera. Att verka som tillväxtbolag i 
en komplex omvärld förutsätter en stark och kompetent finansfunktion. Dels 
bygger vi en funktion som ska vara så affärsorienterad som möjligt och dels 
bygger vi en funktion som kan ta emot nya förvärv”, säger Maria Nordin. 
 
 
”Det är oerhört spännande att få vara med och utveckla Hederas lönsamhet 
och förmåga att ta in förvärv i den gemenskap som Hedera Group är och ad-
dera mervärde, säger Pål Jernhag. 
 
Pål Jernhag tillträder som CFO i Hedera Group AB i mitten av augusti. 
 
 
 
Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB 08-503 015 50. 
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För ytterligare frågor, kontakta: 
Maria Nordin VD, 0730-41 58 20 mail: maria.nordin@hederagroup.se 
Bertil Haglund Styrelseordförande, 0707 222 644 
 
 
 

 
 
Hedera Group AB (publ), noterat på Nasdaq First North, erbjuder bemanning 
och rekrytering inom nischade yrkeskategorier. Genom dotterbolagen Ambio 
Helse, Medical Baerhendtz & Haeger, Läkarresurs, Pridoc, Svensk Läkartjänst 
LILAB, Addus Care och Hedera Socionom erbjuds bemanning för vård inom 
olika specialiteter. Hedera Ekonomi erbjuder även ekonomitjänster.  
 


