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PRESSMEDDELANDE 

 

Carmona AB, som sedan 1991 framgångsrikt utvecklat IT-tjänster och 

lösningar för specialistsjukvården, får nya ägare.  

 

Carmona Holding AB har från 1 mars förvärvat 100% av Carmona AB. Den nya 

ägargruppen består av företagare med bred erfarenhet av att driva och utveckla 

entreprenörledda företag. I gruppen ingår även grundaren och delar av personalen. 

 

Under åren har Carmonas tidigare ägare och VD, Gunnar Severinsson, byggt upp 

en ovärderlig erfarenhet och kompetens inom bolaget som de nya ägarna avser att 

bygga vidare på. Gunnar kommer som delägare fortsatt att ha en roll i Carmonas 

framtida utveckling. 

 

”Carmona är ett framgångsrikt och lönsamt bolag med stor tillväxtpotential i en 

snabbt växande bransch. Den kompetens och erfarenhet som finns inom bolaget är 

för oss grunden till att kunna ta Carmona till nästa nivå på tillväxtresan” säger Tony 

Karlsson, tillträdande styrelseordförande i Carmona AB.  

 

”Jag ser med stor tillförsikt på de nya ägarna och deras förmåga att driva och 

utveckla Carmona in i framtiden. Bolaget tas över av stabila entreprenörer med 

förankring i samhället och branschen. De är drivna företagare med långsiktiga 

perspektiv och en tydlig vision. De kommer att kunna stödja oss i arbetet att 

fortsätta utveckla IT-tjänster och lösningar för ökad vårdkvalitet” säger Gunnar 

Severinsson. 

 

Gunnar Severinsson, VD 

070-812 88 06 

gunnar.severinsson@carmona.se 

 

Tony Karlsson, Styrelseordförande  

070-323 37 71 

 

 

 

Carmona grundades 1991 och har sedan dess varit marknadsledande inom IT-tjänster och 

lösningar för specialistsjukvården. Carmona står för en unik kompetens som specialister och 

har ett nära samarbete med forsknings- och utvecklingsinriktade verksamheter. Idag finns 

Carmona representerad i 8 länder och mer än 120 000 patienter kommer på något sätt i 

kontakt med Carmonas tjänster. Carmona omsatte ca 6 mkr under 2015. Företaget har idag  

7 st anställda och är placerat i Halmstad. 
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