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Ny styrelseledamot hos AB GW Greiff &
Co / Tuxer
Bromma 2012-10-25
Thomas Ek fd delägare och Vd på OBH Nordica blir ny styrelseledamot i AB
GW Greiff & Co/Tuxer.
Från den 1 november kommer Thomas Ek vara del av AB GW Greiff & Co
styrelse. Thomas Ek kommer bidra med sin kunskap och erfarenhet inom
försäljning och marknadsföring.
Med Thomas gedigna kunskap om försäljning och om att bygga varumärke
kommer vi få mer fokus på vårt arbete med att öka kännedomen om Tuxer
som varumärke. Detta och att nå ut till fler konsumenter är väldigt viktigt för
vårt företags fortsatta utveckling säger Andreas Robling VD på Greiff.
Vi på Greiff/Tuxer har en mycket bra produkt och en väl fungerande
organisation med solid kunskap om vad som krävs för att skapa kläder som
tål väder och vind året om och som passar både stora och små. Vår vision är
att skapa funktionella kläder för aktiva familjer och avsett produkt ska vi på
Tuxer leverera bättre än konsumentens förväntningar. Detta sammanfaller
med hur Thomas jobbade i OBH Nordica avslutar Andreas Robling Vd på
Greiff.
AB GW Greiff & Co grundades 1951 och har sedan 1956 bedrivit handel med
Kina. 1991 Grundades varumärket Tuxer som vänder sig till den aktiva
familjen. Från början utvecklades framförallt skid- och vinterkläder men idag
innehåller kollektionen även vår- och sommarkläder då bra funktionella
plagg efterfrågas året runt. Idag finns Tuxer representerat i Sverige, Finland,
Danmark, Tyskland och Ryssland. Greiff omsatte 71 miljoner kr 2011.

Thomas Ek - En av grundarna och tidigare delägare i OBH Nordica. Thomas
har under mer än 30 år varit verksam i företaget på olika poster, bl.a.
försäljnings- & marknadschef och VD. Efter lanseringen av det nya
varumärket OBH Nordica 2003 tredubblade företaget sin omsättning på 6 år.
Under samma period gick varumärket från 0 till 97 % varumärkeskännedom.
2010 utnämndes bröderna Thomas & Peter Ek till "Entrepreneur of the year" i
Stockholm av Ernst & Young.
Förutom Thomas Ek och ägarfamiljen ingår även styrelseordförande Tomas
Olsson i styrelsen.
Tomas Olsson är en av grundarna och VD i företaget Joors. Joors är världens
första reklam-finansierade mobila bredbandsoperatör och grundades 2011 av
en grupp entreprenörer med bakgrund inom mobil telekommunikation,
reklam och media. Tomas har suttit i Greiff/Tuxers styrelse sedan 2001.
För mer information kontakta:
Andreas Robling, andreasrobling@greiffs.com, mobil: 070 7468484
För bilder kontakta elisabet.sandervig@greiffs.com

Företaget Greiffs grundades redan i början av 50-talet. Sedan dess har vi
utvecklats till ett företag som designar och producerar sport- och fritidskläder
för hela familjen under varumärket Tuxer.
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