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Olav Thorstad ny VD i Plantasjen 

Olav Thorstad har blivit utsedd till VD i Plantasjen. Olav kommer närmast från rollen som VD 
för SATS GROUP AS och tillträder senast 1 oktober. Vid tillträdet återgår tillförordnad VD 
Christer Åberg till sin roll som styrelsemedlem i Plantasjen.  
 
Olav Thorstad har mer än 15 års erfarenhet från ledande befattningar inom konsumenthandeln. 
Närmast kommer han från rollen som VD för SATS GROUP AS där han arbetat sedan 2007. Olav 
tillträder sin roll som VD för Plantasjen i oktober. 

 
”Vi vill tacka Christer Åberg som verkat som tillförordnad VD sedan februari och som med sin 
operativa erfarenhet från bolaget blir en fortsatt förstärkning av styrelsen i Plantasjen. Vi är samtidigt 
glada över utnämningen av Olav Thorstad som ny VD för Plantasjen. Med Olavs erfarenhet från att 
driva lönsamhetsförbättringar inom konsumentbolag kommer han kunna bidra till Plantasjens fortsatta 
resa där en stabiliserad lönsamhetsnivå är prioritet”, säger Anders Slettengren, Vice President på 
Ratos och affärsområdeschef för Consumer & Technology.  
 
Ratos blev ägare i Plantasjen 2016. Bolaget är idag Nordens ledande kedja för försäljning av växter 
och växttillbehör med cirka 140 butiker i Norge, Sverige och Finland främst inriktade mot 
konsumenter. Antalet anställda uppgår till cirka 1 300 och försäljningen för rullande 12 månader per 
31 mars 2019 uppgick till cirka 4 miljarder SEK. 
 
 
För ytterligare information: 
Anders Slettengren, Vice President Ratos, 072-589 89 00 
Helene Gustafsson, IR- och presschef Ratos, 070-868 40 50 
 
 
Om Ratos: 

Ratos är ett investeringsbolag som utvecklar onoterade medelstora bolag med bas i Norden. Målet är att som 
aktiva ägare bidra till långsiktig och hållbar utveckling i bolagen. Ratos är börsnoterat och investerar kapital från 
egen balansräkning och har därmed en flexibel ägarhorisont. Ratos 12 bolag är indelade i tre affärsområden; 
Construction & Services, Consumer & Technology och Industry. Totalt sysselsätter bolagen cirka 12 300 
medarbetare. 


