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Omsetningsrekord i 2018
Ny administrerende direktør
Offensiv satsing på Tectyl

Konsolidert omsetning i Norge og Sverige for 2018 ble «all time high». Omsetningen passerte 142 mill
(+14%) og resultatene har i annet halvår vært positive, til forskjell fra første halvår.
Vi ser med positiv forventing til at 2019 også blir et godt år, sier en fornøyd styreleder Stian Møller.
Det er videre utarbeidet offensive planer for fremtiden. Innsatsen vil bli konsentrert omkring
kjerneområder som fortsatt har potensiale og en fremtidsrettet satsing på understellsbehandling.
Tectyl er ensbetydende med rustbeskyttelse og har et stort potensiale både i Norge og Sverige.
Veiene saltes mer enn noen gang.
Det kommer derfor en ny offensiv for Tectyl både i det norske og svenske markedet i nær fremtid.
For de av våre kunder som er bilforhandlere og mer enn noen gang er avhengige av
servicemarkedsarbeid (pga) elbilutviklingen vil Tectyl være et svært viktig og fremtidsrettet område da
også elbiler ruster.
Ny administrerende direktør
Thomas Magnussen (45) er ansatt som ny administrerende og tiltrer 1. mars 2019. Han kommer fra
stillingen som Market Operations Manager og Country Manager for Harley-Davidson med ansvar for
Norden. Han har vært ansvarlig for etablering og utvikling av den forretningsmodellen HarleyDavidson har i Norden i dag og har jobbet i Harley Davidson siden 2004. Han er utdannet som EMBA
fra BI Oslo.
Erfaringer Thomas bringer med seg fra forretningsutvikling og ledelse vil bli viktige for virksomheten
fremover, sier styreleder Stian Møller.
Han vil sørge for å utnytte potensialet for begge selskaper videre, og tar således over etter
Bernt G. Jessen som har ledet selskapene på interimbasis siden april 2018. I denne perioden er
resultatene snudd og selskapene fikk omsetningsrekord i 2018. Videre er det lagt fokuserte
handlingsplaner for tiden som kommer.
Bernt G. Jessen er til daglig partner i konsulentselskapet Kaluna.
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