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Per Sigvardsson udnævnes til CEO for TOP-TOY.
Bestyrelsen i TOP-TOY udnævner Per Sigvardsson til ny CEO for virksomheden.
Per Sigvardsson vil erstatte Søren Torp Laursen som CEO for TOP-TOY. Per Sigvardsson kommer fra en
stilling som CEO for Granngården i Sverige.
"Søren og jeg har siden sensommeren diskuteret den langsigtede strategi for TOP-TOY, samt hvilken profil,
der bedst kan sikre virksomhedens videre udvikling. Vi er sammen kommet til den konklusion, at TOP-TOY
har brug for en CEO med en anden profil. Vi aftalte derfor, at TOP-TOY ville søge efter en ny CEO, og at
Søren, efter at have stået i spidsen for TOP-TOY gennem de seneste års forandringer, vil forlade
virksomheden," siger Michael Hauge Sørensen, bestyrelsesformand for TOP-TOY.
Han forsætter: "Jeg er meget tilfreds med udnævnelsen af Per Sigvardsson som CEO for TOP-TOY. Per har
arbejdet i detailhandlen hele sin karriere og ved, hvad der skal til for at møde kundernes forventninger
bedst muligt i et dynamisk marked. Per har stor erfaring inden for online handel og drift af fysiske butikker,
og han har ligeledes solid erfaring med forandring af detailvirksomheder. Jeg er overbevist om, at Per vil
være et stort aktiv for TOP-TOY og sikre fremdrift, både når det gælder virksomhedens strategi, og den
kommercielle dagsorden i et konkurrencepræget og foranderligt marked."
"Jeg er taknemmelig for Sørens bidrag gennem de seneste år, hvor han sammen med kollegaerne i TOPTOY har sikret en god overgang i forbindelse med ejerskiftet, stået i spidsen for udvikling af en ny strategi
for henholdsvis BR og TOYS”R”US og implementeret et nyt ERP-system såvel som en ny online platform,"
lyder det fra Michael Hauge Sørensen.
Den kommende CEO Per Sigvardsson har mere end 20 års erfaring fra en række ledende stillinger i
velkendte detailvirksomheder som Elgiganten og Dixons Carphone. Om skiftet til TOP-TOY siger han:
"Legetøjsmarkedet er under forvandling og både digitalisering og globalisering spiller en stor rolle. TOP-TOY
er markedsleder i Norden, og jeg påtager mig spændt opgaven med at udvikle virksomheden til en
fremtidssikret omni-channel aktør. "
Per Sigvardsson tiltræder hos TOP TOY den 22. januar 2018.
For yderligere spørgsmål kontakt TOP-TOY’s presseafdeling på +45 3067 3916
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Om TOP-TOY
TOP-TOY er den førende detailvirksomhed i Norden inden for legetøj og børneprodukter og driver de velkendte
legetøjskæder BR og TOYS”R”US med mere end 300 butikker og otte web-butikker. TOP-TOY driver de nordiske
TOYS”R”US-butikker under licensaftale med Toys”R”Us, Inc. TOP-TOY bygger på stærke værdier og en passion for
leg, er dedikeret til godt købmandsskab, og har en lyst til at møde og overgå kundernes forventninger. TOP-TOY
har cirka 3.300 ansatte. For mere information, besøg www.top-toy.com
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