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Nobia utnämner ny chef för Kontinentaleuropa 
 
Per Skårner (52) har utsetts till ny Executive Vice President Operations för Nobias region 
Kontinentaleuropa från och med 1 januari 2008. Per Skårner kommer närmast från NFI Group i 
Schweiz, där han arbetar som Senior Vice President, strategi och affärsutveckling. NFI är en 
ledande europeisk tillverkare av trägolv. Hans bakgrund omfattar roller som CFO och COO inom 
NFI Group, Kährs Group, ABU Garcia, Grindex och ITT Industries. Per Skårner är och kommer 
även fortsättningsvis att vara bosatt i Schweiz. 
 
Den nuvarande EVP Operations, Peter Petersson, lämnar sin ställning inom Kontinentaleuropa på 
egen begäran och kommer att övergå till andra strategiska uppdrag inom Nobia. 
 
– Det är med glädje jag hälsar Per Skårner välkommen till Nobia. Med hans långa erfarenhet från 
olika branscher och djupa förståelse av våra lokala marknader är jag övertygad om att han 
kommer att ytterligare utveckla Kontinentaleuropa, som är en för Nobia viktig region, säger VD 
och koncernchef Fredrik Cappelen. 
 
Nobia AB 
 
2 oktober 2007 
 
 
 
För mer information, kontakta: 
 

• Fredrik Cappelen, VD och koncernchef, Nobia 
• Ingrid Yllmark, informationschef, Nobia 

 
Telefon Nobia: +46 8 440 16 00 eller +46 (0)708 65 59 00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Som det ledande köksföretaget i Europa är Nobia en huvudaktör i konsolideringen av den europeiska köksmarknaden. Nobia 
skapar lönsam tillväxt genom effektiviseringar och företagsförvärv. Nobiakoncernen arbetar med mer än 20 starka varumärken i 
ett flertal europeiska länder. Försäljningen sker huvudsakligen genom specialiserade köksbutiker både i egen regi och genom 
franchisetagare. Koncernen har cirka 8 000 anställda och en nettoomsättning på ungefär 16 miljarder kronor. Nobia är noterat 
på OMX Nordiska Börs i Stockholm. Mer information finns på www.nobia.se.  
 

EWE-FM • Gower • HTH • Hygena  • Invita • Magnet • Marbodal • Myresjökök 
Norema • Novart • Optifit • Poggenpohl • Pronorm • Sigdal 

 


