
 

Nobia utvecklar och säljer kök genom ett antal starka varumärken i Europa, däribland Magnet i Storbritannien, HTH, Norema, Sigdal, Invita, 
Superfront och Marbodal i Skandinavien och Petra och A la Carte i Finland; ewe, Intuo och FM i Österrike samt Bribus i Nederländerna. 
Nobia skapar lönsamhet genom att kombinera skalfördelar med attraktiva kökserbjudanden. Koncernen har cirka 6 000 medarbetare och 
en omsättning om cirka 14 miljarder kronor. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm under kortnamnet NOBI. Webbplats: www.nobia.se. 
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Förändringar i koncernledningen 

Kristoffer Ljungfelt, för närvarande Nobias finansdirektör, har tackat ja till att utses till EVP och Head of 
Region UK. Utnämningen är villkorad av godkännande av visum för Storbritannien. Kristoffer ersätter 
Dan Carr, EVP och Head of Region UK, som har beslutat att lämna Nobia för andra möjligheter utanför 
koncernen. Rekrytering av ny finansdirektör pågår. 

”Jag vill uppriktigt tacka Dan Carr för hans värdefulla bidrag till Nobia och Magnet i Storbritannien 
under de senaste 17 åren. Som chef för region Storbritannien har Dan bidragit starkt till den pågående 
transformationen av verksamheten och Magnet-varumärket. En ny strategi har införts som redan nu 
förbättrar produkterbjudandet, marknadsföringen, Magnets varumärkeserbjudande och i slutändan 
den positiva upplevelsen för alla våra kunder. Det har varit ett nöje att arbeta tillsammans med Dan 
och jag önskar honom all lycka till. Jag är väldigt glad över att se Kristoffer Ljungfelt som vår nya chef 
för Region UK. Kristoffer har en lång och bred erfarenhet inom Nobia och rätt bakgrund för att driva 
den brittiska verksamheten.”, säger Jon Sintorn, VD och koncernchef för Nobia. 
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