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Danny Feltmann Espersen indtræder i bestyrelsen for TCM Group A/S 

 

Når TCM Group, der bl.a. står bag Svane Køkkenet og Tvis Køkkener, d. 11. april 2019 afholder generalforsam-

ling, er der på dagsordenen forslag om nyvalg af en markant profil til bestyrelsen. 

 

Det drejer sig om Danny Feltmann Espersen, CEO for Menu og med ledelseserfaring fra KappAhl, Bang & Oluf-

sen samt Hennes & Mauritz. 

 

”Vi er meget tilfredse med, at en erfaren profil som Danny Feltmann Espersen vil træde ind i bestyrelsen. Danny 

vil bidrage med sin stærke baggrund indenfor Nordic retail, herunder digital eksekvering samt erfaring indenfor 

indretning og design, og Danny vil dermed kunne understøtte TCM Groups fortsatte vækst på de skandinaviske 

køkkenmarkeder” siger bestyrelsesformand for TCM Group, Sanna Suvanto-Harsaae. 

 

Under forudsætning af generalforsamlingens valg vil bestyrelsen fremover bestå af Sanna Suvanto-Harsaae, 

Anders Skole-Sørensen, Carsten Bjerg, Søren Mygind Eskildsen og Danny Feltmann Espersen.  

 

TCM Group, der er børsnoteret på Nasdaq København, kom ud af regnskabsåret 2018 med en vækst i omsæt-

ningen på 10% til 900 mio. kr. og en justeret driftsindtjening på ca. 148 mio. kr., svarende til en vækst på ca. 

20%. 

 

For yderligere information: 

Ole Lund Andersen, CEO TCM Group A/S, +45 97 43 52 00 

 

  

 

 

 

Om TCM Group 

TCM Group er Skandinaviens tredjestørste producent af køkkener og badeværelses- og opbevaringsmøbler. Produkterne er 

dansk design, produceres i Danmark og er rodfæstet i en stolt tradition for kvalitet og solidt håndværk. TCM Group fører en 

multibrand-strategi, hvor Svane Køkkenet er det primære brand, mens de øvrige brands er Tvis Køkkener, Nettoline og 

kitchn. Samlet dækker disse brands hele prisspektret, og de sælges gennem ca. 125 forhandlere i Danmark og resten af 

Skandinavien. Endvidere sælger TCM Group private labelkøkkenmærker gennem gør det selv-forretninger i Danmark og 

uafhængige køkkenforretninger i Norge. Yderligere oplysninger fås på hjemmesiden www.tcmgroup.dk. 


