Ny daglig leder i NEG Gruppen
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NEG Gruppen har gjennom de siste årene vokst betydelig innenfor selskapets fokusområder.
Dette har kommet som et resultat av tett og godt samarbeid med våre kunder og godt lagarbeid
fra alle som jobber i NEG.

Veksten som NEG har hatt og ambisjonene framover stiller økte krav på organisasjonen og
dermed behov for å styrke ledelsen. Gründer og mangeårig daglig leder i NEG, Geir Thorsland,
kommer til å arbeide videre med forretningsutvikling, kundeoppfølging, utvikling av NEG sin
maskinpark og fortsette som leder for den svenske virksomheten. Dette er i linje med hans
kjernekompetanse. Ny daglig leder, Peter Thyssen, vil ta mer av det administrative og
strategiske ansvaret.

"Vi er trygge på at vi nå har funnet riktig person som ny daglig leder i NEG. Jeg ser fram til å
samarbeide med Peter og har stor tro på at vi sammen med de øvrige ansatte i NEG kan løfte
selskapet videre",

sier Geir Thorsland.

Peter Thyssen har bred ledelseserfaring fra Norge og internasjonalt, og er bosatt i Kristiansand.
Peter var daglig leder i Mandals AS (nå overtatt av Fenner plc) fra 2009 til 2013, etter å ha hatt
rollen som markedssjef siden 2005. Øvrig arbeidserfaring for Peter Thyssen inkluderer Hunsfos
Fabrikker, Viking Heat Engines, SAS og Austrian Airlines.
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"Jeg ser fram til å bidra til videre utvikling av NEG, og vil videreføre den sterke plattformen som
selskapet og de ansatte har bygd opp. Sammen vil vi løfte selskapet steg for steg for å sikre at
vi kontinuerlig skaper verdi for våre kunder og at vi håndterer økt kompleksitet som følger med
økt størrelse på selskapet",

sier Peter Thyssen.

Peter Thyssen tiltrer som daglig leder i NEG AS 1. september.

De øvrige i ledelsen fortsetter i sine nåværende posisjoner:

Lloyd Gundersen DL i NEG Skog AS

Ole Kr Hodnemyr DL Norsk Biobrensel og Norsk Energigjenvinning AS

Frank Olsen, økonomisjef NEG AS
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