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ValueTree omorganiserar verksamheten och utser ny VD
ValueTree Holdings AB har, som tidigare meddelats, nyligen tillträtt ytterligare två bolag;
Sun Toy AB samt Tullsa AB. Förvärven är ett viktigt steg i ValueTree:s vision att bli den
ledande leverantören av produkter inom segmenten barn, underhållning och lek i Norden.
De nya förvärven gör ValueTree finansiellt starkare och möjliggör organisatoriska fördelar.
Nu går ValueTree in i en ny fas med fokus på integration av gjorda förvärv, samt att
realisera de synergier som finns inom koncernen. ValueTree:s styrelse har därför beslutat
om en omorganisation, varvid koncernen samordnar nuvarande verksamhet på Lidingö
med övrig verksamhet inom barnsegmentet, dvs. dotterbolagen Carlo Baby i Jönköping
samt Tullsa i Helsingborg. Samtidigt integreras huvudkontoret med verksamheten i
Helsingborg. Omorganisationen bedöms ge en årlig kostnadsbesparing om ca 4 MSEK.
ValueTree:s Koncernchef, Tomm Heibø, har varit stationerad på Lidingö och huvudsakligen
ansvarat för att driva koncernens förvärvsprocess. Som en naturlig del av
omorganisationen, och fokus på att realisera synergier, slutar Tomm Heibø som
Koncernchef och ersätts av Johan Aspemar, tidigare CFO i ValueTree och VD för segmentet
Barn. Johan kommer att stationeras på det nya huvudkontoret i Helsingborg.
”Tomm har under kort tid genomfört viktiga förvärv för ValueTree och skapat en plattform
för organisk tillväxt och lönsamhetsökning”, säger Erik Stenfors, Styrelseordförande
ValueTree. ”Genom att rationalisera bort ett separat huvudkontor skapas ytterligare
kostnadsförbättring, och vi tackar Tomm för de insatser han gjort i ValueTree”.
”Det finns oerhört mycket kompetens och styrka i vår organisation”, säger Johan Aspemar,
tillträdande Koncernchef. ”Jag ser med glädje fram emot att vidareutveckla den relativt
stora verksamhet som ValueTree omfattar i dag.”
För mer information, kontakta gärna:
Erik Stenfors, Styrelseordförande, tel. 0709 – 50 80 70
Johan Aspemar Koncernchef, tel. 0709 – 555 422
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ValueTree Holdings AB (publ) är ett snabbväxande företag med försäljning via landtäckande nät av
återförsäljare inom segmenten barn underhållning och lek. Utöver egen utveckling och tillverkning av
innovativa produkter säljer ValueTree en rad intressanta agenturprodukter till den nordiska marknaden.
ValueTree är listat på AktieTorget. Läs mer på www.valuetree.se

