
Malmö, 2015-11-06

Kjell & Company förstärker organisationen 
med ny CFO

Kjell & Company förstärker ledningen genom att rekrytera Niklas Tyrén till en nyinrättad tjänst som CFO. 
Niklas kommer närmast från rollen som CFO i Findus Sverige.

Kjell & Company, som sedan våren 2014 har haft FSN Capital som huvudägare, fortsätter sin expansion. Idag 
är bolaget verksamt med 86 butiker i Sverige, 5 butiker i Norge samt en stark onlineförsäljning. Bolaget har 
även ett inköpskontor i Shanghai. Under oktober 2015 öppnade bolaget sina första fem butiker i Norge, med en 
ambition att ha cirka 60 butiker i Norge på längre sikt. Den fortsatta expansionen i Sverige samt etableringen i 
Norge, i kombination med vikten av att skapa förutsättningar för långsiktig framgång, ställer krav på komplet-
terande kunskaper i bolaget.

– Vi ser fram emot att välkomna Niklas till Kjell & Company, säger Thomas Keifer, VD för Kjell & Company.
Utöver hans gedigna erfarenheter från bland annat Findus och Unilever, har han en värdegrund som passar 
mycket bra inom Kjell & Company.

– Kjell & Company har påbörjat en imponerande resa och det ska bli oerhört spännande att få bidra med mina 
erfarenheter till fortsatta framgångar, berättar Niklas Tyrén.

– Vi är mycket glada över att Niklas har valt att börja hos Kjell & Company, säger Peter Möller, ansvarig för 
FSN Capital i Sverige. Han har en bakgrund och erfarenhet som väl kompletterar det övriga teamet inför den 
fortsatta tillväxtresa som bolaget står inför.

Niklas tillträder sin tjänst den första december och kommer att ingår i företagets ledningsgrupp.

För mer information, vänligen kontakta: 

Thomas Keifer, VD 
thomas.keifer@kjell.com
+46-735-452528

Om Kjell & Company

Kjell & Company har sedan 1988 försörjt Sveriges privatkunder, företagskunder och offentliga sektor med 
hemelektroniktillbehör. Sedan oktober 2015 har bolaget etablerat sig i Norge. Det Malmöbaserade bolaget har 
ett rikstäckande butiksnät med 86 butiker i Sverige samt 5 butiker i Norge, som tillsammans med en webbutik, 
erbjuder Nordens bredaste sortiment av tillbehör till hemelektronik. Varje butik lagerför hela sortimentet, 
d.v.s. över 9 000 artiklar, och säljer dessa utifrån ett kunskaps- och lösningsorienterat perspektiv. Sortimentet 
presenteras i Kjell & Companys fullspäckade tillbehörskatalog som uppdateras två gånger per år för att spegla 
teknikens trender. Dessa trender speglas även i Kjell & Companys teknikbokserie ”Hur funkar det?” som för-
klarar hur vardagstekniken fungerar och vilka möjligheter den erbjuder.
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Niklas Tyrén, ny CFO på Kjell & Company


