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Peter Rimbäck tillträder som ny VD för
Cervera
Styrelsen i Cervera Group AB har utsett Peter Rimbäck till ny VD för bolaget.
Peter kommer med bakgrund från ledande positioner inom H&M och Procter
& Gamble, och tillträder sin nya roll den 5:e augusti 2019.
Peter kommer närmast från en roll som lands-CFO och tillförordnad landschef
för H&M Sverige, med tydligt fokus på att förbättra kunderbjudandet både i
butik, online och mellan kanalerna. Han har tidigare bl.a. varit ansvarig för
H&Ms expansion i Nordamerika, samt globalt ansvarig för inköp av
butiksinredning.

•

I Peter har vi funnit en VD med gedigen kompetens och erfarenhet
för att utveckla Cervera mot uppsatta mål. Cervera, liksom hela
detaljhandeln, genomgår en snabb förändring med ändrat
köpbeteende, där vi måste bli snabbare i att anpassa såväl sortiment
som kanaler till kund och butiksbestånd, konstaterar Claes Bodell,
styrelsens ordförande. Vi är övertygade om att Peter kommer kunna
bidra starkt till Cerveras fortsatta utveckling.

Peter, som är 40 år, är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm, och
har vid sidan av ett antal ledande befattningar inom H&M även erfarenhet
från ett antal positioner inom Procter & Gamble.
•

Cervera är en ledande aktör i Sverige inom sina segment. Ökad
konkurrens, högre krav från kunderna och en ökande efterfrågan för
onlineaktörer har varit tydliga trender i de branscher jag verkat i. Jag
känner mig priviligierad att få möjligheten att leda Cervera i detta
spännande skede, och ser stor potential i att driva Cerveras omnistrategi framåt. Jag ser fram emot att tillsammans med alla kollegor
bidra till att Cervera blir mer snabbfotat och ännu bättre på att
inspirera och engagera såväl existerande som nya kunder, säger
Peter Rimbäck.

Till dess Peter tillträder rollen som VD kommer som tidigare kommunicerats
Björn Krasse, styrelsemedlem, inneha rollen som tillförordnad VD.
För mer information, kontakta:
Claes Bodell, Styrelseordförande, 08 545 073 00 eller
claes.bodell@accentequity.se
Björn Krasse, tf VD, 076-125 90 14 eller erika.dalle@cervera.se

Cervera, som grundades 1987, är Sveriges ledande butikskedja med
kvalitetsprodukter för kök och heminredning. Cervera är rikstäckande med ett 70tal butiker i landet, online-butik samt NK Glas, Porslin & Kökpå Nordiska
Kompaniet i Stockholm och Göteborg. Ägare är Accent Equity.
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