PRESSEMEDDELELSE
15. marts 2021

Ny stærk profil i Hammel Furnitures bestyrelse
Hammel Furniture ruster sig til fremtiden med en stærk møbelkapacitet i bestyrelsen.
Torben Villadsen er navnet på Hammels nyeste våben til vækst. Torben kan bl.a. bidrage med 25 års erfaring fra
møbelbranchen heraf de sidste 7 år som adm. direktør for Actona Company A/S, som han fratrådte ved udgangen af
2020.
- Vi er meget stolte over og glade for at kunne tiltrække en kapacitet som Torben Villadsen til Hammels bestyrelse.
Vi er på en vækstrejse, hvor det er afgørende at have gode rådgivere og rollemodeller med ombord. Torben er begge
dele, han ved meget om at skabe succeser og kommer i den sammenhæng med en række væsentlige kompetencer.
Vi glæder os til at kunne trække på hans enorme erfaring indenfor bl.a. e-handel og eksport, udtaler adm.
direktør Jens-Ole Staghøj.
Torben Villadsen forklarer om baggrunden for at takke ja til opfordringen om at deltage i bestyrelsesarbejdet:
- Hammel Furniture er en spændende virksomhed, der har udviklet sig meget igennem de sidste år. Jeg er meget
enig med Hammel Furnitures ledelse og ejerkreds i, at virksomheden har et stort potentiale for fortsat udvikling. Jeg
glæder mig til at give mit beskedne bidrag til at realisere de visioner og planer, der er for Hammel Furniture i de kommende år. Torben Villadsen fortsætter videre:
- Hammel Furniture bygger på gode danske håndværkstraditioner kombineret med effektiv produktion. Det er en arv,
som jeg har stor respekt for, og som jeg ser frem til at være med til at fastholde og udvikle.
Torben Villadsen afløser Svend Hansen i bestyrelsen, da Svend har ønsket at trække sig tilbage og nyde sit otium.
- Vi vil gerne benytte lejligheden til at takke Svend for mange års tro tjeneste i Hammels bestyrelse og ønsker ham alt
godt fremover, udtaler Jens-Ole Staghøj.
Hammel Furniture er kommet igennem det sidste år i Coronaens tegn ved hjælp af vedholdenhed og sammenhold.
- Vi føler os godt rustet til fremtiden. Det sidste år har været en mærkelig sammenblanding af krisestyring, høj vækst,
knaphed på råvarer og en verserende sundhedskrise, men nu fornemmer vi endelig lys for enden af Coronatunnelen.
Vi har mange spændende opgaver i støbeskeen, som vi glæder os til at tage fat på og løfte sløret for. Vi ser fremad
med stor fortrøstning, slutter adm. direktør Jens-Ole Staghøj

For yderligere detaljer, venligst kontakt:
Jens-Ole Staghøj
jos@hammel-furniture.dk
Tlf.: 40410100
Eller besøg:
www.hammel-furniture.dk, www.mistral-furniture.dk
facebook.com/mistralfurniture, facebook.com/byhammel
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Hammel Furniture A/S er en moderne og samfundsbevidst virksomhed, som siden etableringen i 1961 har fokuseret på at skabe
kvalitetsmøbler, der kombinerer danske arkitekttraditioner med spændende, fremsynet design. Alle produkter designes og produceres i Danmark på Hammels fabrik i det midtjyske samt stolefabrikken i Skærbæk.

Hammel Furniture hovedsæde og fabrik i Hammel

Alle møbler produceres og samles på Hammels
egne fabrikker i Hammel og Skærbæk

Dansk håndværk på Hammels stolefabrik i
Skærbæk, Sønderjylland
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