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Candles Scandinavia tillsätter Christian Borell i 
rollen som Chief Operating Officer (COO) och 
vice VD

I syfte att stärka Candles Scandinavias organisation, samt ytterligare öka tillväxttakten tillsätts 
den nyinrättade tjänsten som Chief Operating Officer (COO) och vice VD som kommer att 
innehas av Christian Borell.

I takt med att Candles Scandinavia växer har även behovet av tillsättning av en COO vuxit fram. 
Rollen ansvarar för det operativa arbetet inom funktionerna Produktion, Teknik, Inköp, Logistik 
samt Lager och blir en nyckelposition i bolagets fortsatta tillväxtresa. Tillsättandet av den 
nyinrättade COO, tillika vice VD-tjänsten ger samtidigt bolagets VD och grundare Viktor Garmiani 
större möjlihget att fokusera mot marknad och långsiktig utveckling i enlighet med bolagets högt 
uppsatta tillväxtmål.

Christian Borell har agerat som inhyrd managementkonsult i bolaget sedan december 2021 och 
har mångårig och bred erfarenhet som managementkonsult, VD, CFO och logistikchef på bland 
annat ELON Group AB, FDT System AB, Kött- & Charkgruppen i Närke AB och Scana Steel 
Booforge AB.

”I och med tillsättningen av Christian Borell i rollen som COO och vice VD tillförs Candles 
Scandinavia ytterligare viktig erfarenhet av att leda, driva och utveckla bolaget i vår fortsatta 
tillväxtresa och strävan att ställa om doftljusmarknaden till 100% miljövänliga alternativ. Christian 
har med sin personlighet, kompetens och erfarenhet redan bidragit till en positiv utveckling av 
bolaget sedan han anlände i sin managementkonsultroll i slutet av förra året, och kommer att vara 
en mycket viktig spelare i vår fortsatta utveckling”, säger Viktor Garmiani, VD.

“Candles Scandinavia är ett spännande och snabbväxande bolag med mycket stora möjligheter på 
marknaden med dess 100% miljövänliga doftljus. Efter de ca 4 månader jag jobbat med bolaget i 
egenskap av managementkonsult har jag insett att med rätt ledning och struktur kan vi 
tillsammans bygga ett av Europas största bolag inom detta segment och ser fram emot att vara en 
del i det team som fortsätter att skapa tillväxt i bolaget. Vår VD ska framöver arbeta mer uppåt och 
utåt mot marknad och långsiktig utveckling samtidigt som jag i rollen som COO och vice VD 
ansvarar för processerna inåt och nedåt i det dagliga operativa arbetet och tillsammans med 
övriga kollegor i ledningsgruppen är jag alldeles säker på att vi kommer att lyckas enligt vår plan”, 
säger Christian Borell, COO / vice VD.

Efter tillsättning av COO / vice VD kommer ledningsgruppen att bestå av:
Viktor Garmiani (VD), Martin Fredell (CFO), Cenk Yavas (Försäljningschef), Christian Borell (COO / 
Vice VD) och Peiman Naderi (Kvalitets- & Utvecklingschef).
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Kontakter

Viktor Garmiani
VD
+46 (0) 73 519 39 99
viktor.garmiani@candles.se

Martin Fredell
CFO
+46 (0) 76 110 31 00
martin.fredell@candles.se

Om Candles Scandinavia

Candles Scandinavia AB (publ), med kunder som H&M, Åhléns, Lyko, Rituals med flera, är idag en 
ledande europeisk leverantör av doftljus producerade med 100% växtbaserat, biologiskt 
nedbrytbart vax, baserad på svenskodlad raps. Bolaget erbjuder ett hållbart och miljövänligt 
alternativ till den annars paraffindominerade ljusmarknaden där råvaran utvinns av fossilt bränsle. 
Bolagets styrka ligger främst i en kostnadseffektiv metod för storskalig produktion av 
kundanpassade doftljus, helt av naturligt och miljövänligt vax.

Bolaget präglas av en stark innovationskultur och arbetar ständigt med att förbättra och utveckla 
dess verksamhet och produkter. Kundanpassning till hög grad i kombination med erbjudandet om 
ett hållbart alternativ har visat sig vara en stor konkurrensfördel på marknaden. Detta har resulterat 
i en genomsnittlig tillväxttakt på 50% årligen de senaste tre åren. Den starka efterfrågan i 
kombination med fortsatta investeringar i produktionskapacitet medför att bolaget förväntar sig 
kraftig tillväxttakt även framöver.

Bolagets Certified Adviser är Amudova AB, telefon: +46 (0) 8-546 017 58, E-post: info@amudova.se

Bifogade filer

Candles Scandinavia tillsätter Christian Borell i rollen som Chief Operating Officer (COO) och vice 
VD

mailto:viktor.garmiani@candles.se
mailto:martin.fredell@candles.se
https://storage.mfn.se/c1b8e4ab-de74-4402-95a6-719f0a518493/candles-scandinavia-tillsatter-christian-borell-i-rollen-som-chief-operating-officer-coo-och-vice-vd.pdf
https://storage.mfn.se/c1b8e4ab-de74-4402-95a6-719f0a518493/candles-scandinavia-tillsatter-christian-borell-i-rollen-som-chief-operating-officer-coo-och-vice-vd.pdf

