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Ege Carpets A/S skærper profilen og får ny direktion

Ege Carpets vil i fremtiden øge fokus på branding, positionering og markedsføring. Det sker for at udnytte 
det betydelige potentiale, der er opstået i forbindelse med, at datterselskaber bliver fusioneret og at 
aktiviteterne samles under ét navn.

Som led i strategien er det samtidig besluttet at indsætte en ny direktion i Ege Carpets. Det mangeårige 
makkerpar John Vestergaard og Svend Aage Færch Nielsen, som har stået i spidsen for virksomheden i en 
lang periode med opkøb i en koncernstruktur, fratræder derfor efter gensidig aftale.

Rune Stephansen, 55, indtræder som ny administrerende direktør. Han har blandt andet erfaring som CEO 
i Nobia Danmark (HTH Køkkener, Invita og uno form).

Ege Carpets, der i høj grad leverer løsninger til hotelbranchen, kontorbranchen og krydstogtbranchen, 
kommer ud af regnskabsåret 20/21 med et mindre positivt resultat som forventet, men virksomheden ser 
frem til en væsentlig forbedring af resultatet fremover.

Baggrund
Ege Carpets Herning er i færd med at samle alle aktiviteter under ét navn og vil som et næste skridt fremover 
arbejde på at stå endnu stærkere med en international anerkendt og tydelig profil. Sammenlægningen med 
3 væsentlige datterselskaber, Hammer Carpets, Benzon Carpets og Carpet Concept i Tyskland forventes 
at være tilendebragt ved udgangen af i år. Næste fase består i at komme til at stå mere tydeligt og skarpt 
under ét navn og én samlet identitet, Ege Carpets, med det erklærede mål at intensivere væksten.

Den fremadrettede strategi kræver nye kompetencer, og det er baggrunden for, at det mangeårige 
makkerpar i virksomhedens direktion, John Vestergaard og Svend Aage Nielsen, fratræder efter gensidig 
aftale. Det sker pr. dags dato.

Ege Carpets har allerede et stærkt udgangspunkt i de nordiske lande. Det er desuden et centralt led i den 
nye strategi at øge indsatsen på koncernens øvrige primære vækstmarkeder i Tyskland, Østrig, Schweiz, 
Frankrig, Holland og England, hvor der er et stort potentiale. Det gælder både i kontorsegmentet og 
hotelsegmentet samt i øvrigt inden for det globale marked for krydstogtsskibe, hvor koncernen har en 
særlig stærk profil. 
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John Vestergaard og Svend Aage Nielsen har som to-mands direktion stået i spidsen for Ege Carpets i en 
lang årrække, hvor selskabet er vokset både organisk og gennem væsentlige opkøb og udvidelser. 

De udtaler: ”Vi har selv lagt sporene til den nye retning og tager bestyrelsens ønske om mere fokus på 
markedsføring og branding til efterretning. Vi har begge haft en fantastisk tid i Ege Carpets, der har været 
et fælles projekt for os i det meste af vores karriere. Vi skal nu videre med nye kapitler af vores liv og ønsker 
Ege Carpets og den nye ledelse alt godt fremover.” 

Bestyrelsesformand Søren Eskildsen udtrykker: ”Bestyrelsen takker John Vestergaard og Svend Aage Færch 
Nielsen for en engageret og loyal indsats gennem de seneste 14 år, hvor de som direktion har været øverste 
ansvarlige for den vedholdne og sikre udvikling, der har fundet sted over et langt tidsforløb. De to har især 
tegnet koncernens stærke værdier og kultur, herunder fokus på ansvarlighed og bæredygtighed. Det har 
været en periode, hvor mange ydre omstændigheder har ændret sig, og hvor Ege Carpets position har 
stået stabilt i en branche under forandring.”   

Det bliver Rune Stephansen, 55, der overtager rollen som ny administrerende direktør. Han har siden 
2009 haft ledende poster i Nobia koncernen, herunder har han senest været administrerende direktør 
for Nobia, Denmark A/S (HTH køkkener, Invita og uno form) med 1400 medarbejdere. Rune Stephansen 
har stor erfaring i organisationsudvikling og eksekvering samt i det hele taget i at stå i spidsen for større, 
samarbejdende organisationer.  

Rune Stephansen udtaler: ”Jeg er beæret over at være blevet valgt til at stå i spidsen for et så velrenommeret, 
sundt og ordentligt selskab som Ege Carpets. Jeg har stor respekt for den position, koncernen har skabt sig 
som et fyrtårn i den danske tæppebranche og for de resultater, der over en lang årrække er blevet skabt. Jeg 
glæder mig til min nye opgave, der vil dreje sig om at fortsætte disse grundlæggende værdier og sammen 
med alle de dygtige medarbejdere at bringe koncernen i den vedtagne retning i et godt samarbejde på 
tværs af hele organisationen.”

Evt. yderligere oplysninger: Bestyrelsesformand Søren Eskildsen, 2363 5263
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Vores nye adm. direktør Rune Stephansen

Rune er 55 år, han bor i Sverige nord for Göteborg og er gift med Anna Karin, som arbejder på Universitets-
sygehuset i Göteborg.
Sammen har de 3 voksne børn.

Rune er rundet af retailbranchen og kommer fra et job som direktør for Nobia Denmark i Ølgod, hvor han 
har pendlet til Sverige i weekenden. Han har intentioner om at gøre det samme hos os. Han lægger stor 
vægt på at holde sig i form for at holde sig fit og i balance.

Før jobbet hos Nobia var Rune adm. direktør for Marbodal i Sverige, som er den svenske del af Nobia.

Rune har boet i Sverige siden 1993.


