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Stærk svensk detailprofil indtræder i bestyrelsen for TCM Group
TCM Group, en af Danmarks førende og mest innovative producenter af køkken, bad og
garderobeløsninger, har udpeget Peter Jelkeby som nyt, uafhængigt bestyrelsesmedlem, der især
kan bidrage til TCM Groups nordiske vækstplaner. TCM Group står bag Svane Køkkenet, Tvis
Køkkener, Nettoline og Kitchn samt løsninger, der sælges gennem forhandlere under
forhandlernes eget brand (private label).
Peter Jelkeby er svensk statsborger og har netop forladt stillingen som COO og midlertidig CEO for
Clas Ohlson, der gennem ca. 80 butikker i både Sverige og Norge sælger el- og byggeartikler og
andre produkter til hjemmet og fritiden. Tidligere har Peter Jelkeby haft forskellige
ledelsespositioner i IKEA.
”TCM Group har fortsat muligheder for at vokse i Danmark, men vi har også stort fokus på at
vokse yderligere i Norge og etablere Svane-brandet i Sverige. Med sin solide erfaring fra
detailmarkedet i Sverige og Norge vil Peter Jelkeby kunne bidrage betydeligt til eksekveringen af
vores skandinaviske vækststrategi,” siger bestyrelsesformand for TCM Group, Sanna SuvantoHarsaae.
Tidligere på året indtrådte Anders Skole Sørensen, der er CFO i Matas A/S, også i bestyrelsen for
TCM Group, der er ejet af IK Small Cap I Fund, administreret af den europæiske kapitalfond IK
Investment Partners, sammen med ledelsen og bestyrelsen.
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Om TCM Group

TCM Group er en af Danmarks førende og mest innovative producenter af køkken, bad garderobeløsninger.
TCM Group står bag Svane Køkkenet, Tvis Køkkener, Nettoline og Kitchn, der sikrer et bredt
produktsortiment på tværs af kundegrupper og prisklasser. TCM Group producerer også gør-det-selv
løsninger, der blandt andet sælges i byggemarkeder under forhandlernes egne brands (private label). Alle
produkter er dansk design og produceret i Danmark med udgangspunkt i en stolt tradition for god kvalitet
og godt håndværk. TCM Group omsatte i 2016 for ca. 600 mio. kr. og havde flere end 330 medarbejdere.
Læs mere på www.tcmgroup.dk
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