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Elfa-koncernen har tillsatt ny koncernchef
Elfa Group AB tillkännager idag tillsättningen av Per von Mentzer som företagets
nya koncernchef. Per von Mentzer tillträdde sin tjänst den 25 augusti. Elfas
produkter säljs i ungefär 30 länder inklusive i USA där de säljs genom företagets
moderbolag, The Container Store, i 43 inredningsvaruhus med förvaring som
specialitet.

Elfa Group är ett av världens ledande företag inom segmentet för måttanpassade
förvaringslösningar. Produkter för flexibel och hållbar förvaring med skandinavisk
design i fokus och tillverkade av noga utvalda material. Som koncernchef kommer von Mentzer leda Elfakoncernens internationella expansion och byggandet av varumärket elfa.

” – Per von Mentzer har en mycket stor erfarenhet av ledarskap och också en dokumenterad erfarenhet av
strategisk planering och implementering med fokus på skapa och bygga team av duktiga ledare”, säger
Kip Tindell, Styrelseordförande och Koncernchef i Elfas moderbolag The Container Store. ”Dessa erfarenheter
tillsammans med Elfa-teamets kunskaper och resurser gör att vi kan ta varumärket elfa till nya höjder”.

Von Mentzer arbetade tidigare för Nybron Flooring International (NFI) i Schweiz där han som Vice President
var globalt ansvarig för försäljning och marknadsföring av koncernens golvprodukter och därigenom skaffade
sig stor kunskap om den europeiska byggmaterial- och inredningsbranschen. Genom tidigare anställningar vid
Trelleborg, TarkettSommer och AB Gustaf Kährs har Per von Mentzer gedigen erfarenhet inom
produktutveckling, säljledarskap och varumärkesbyggande.
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Elfa Group AB är moderbolag i Elfa-koncernen, som består av 5 fabriker och mer än tio säljbolag i Sverige, Norge, Finland, Danmark,
Nederländerna, Frankrike, Tyskland och Polen. Koncernen har sex varumärken; elfa, Sparring, Lumi, NoGa, Kirena och Pekodom.
Företaget grundades 1948 och har sedan dess utvecklats till en världsledande leverantör inom segmentet måttanpassad förvaring.
Produktsortimentet består av back- och hyllsystem i stål och trä samt måttanpassade skjutdörrar i en mängd olika utföranden. Försäljningen
sker huvudsakligen genom större detaljhandelskedjor och varuhus inom möbel-, byggmaterial- och annan fackhandel i ett 30-tal länder via
egna bolag eller genom fristående distributörer. Elfa har de sista åren vuxit snabbt och även framöver förväntas fortsatt stark tillväxt.
Koncernen har ca 700 medarbetare och omsätter drygt en miljard svenska kronor med hög lönsamhet.
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