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Det førende skandinaviske designbrand 

Georg Jensen udnævner i dag Francesco 

Pesci som administrerende direktør.  

Francesco Pesci efterfølger Eva-Lotta 

Sjöstedt som administrerende direktør 

efter at have siddet i bestyrelsen i Georg 

Jensen siden december 2016 og som  

bestyrelsesformand siden juli.

Francesco Pesci vil udvide forretningen 

på den omnichannel-platform, der blev 

etableret under Eva-Lotta Sjöstedts 

ledelse. Han er en erfaren leder, som 

har skabt gode resultater hos de globalt 

anerkendte brands Brioni og Casa  

Damiani. Med afsæt i over tyve års  

erfaring i luksusindustrien og hans  

indsigt i Georg Jensen kan Francesco 

Pesci bidrage med den strategiske 

forståelse og eksekveringsevne, som er 

nødvendig for at drive virksomhedens 

transformation videre og skabe en  

endnu stærkere forretning. Georg Jensen 

vil udnytte Francesco Pescis omfattende 

erfaring med positionering af luksusbrands 

og forretningsudvikling med henblik 

på at accelerere væksten på tværs  

af produktkategorier og geografiske  

regioner.

“Vi er overbeviste om, at Francesco  

Pescis erfaring og kompetencer vil bidrage  

betydeligt til Georg Jensens vækst og 

transformation til et virkelig globalt brand 

med afsæt i vores skandinaviske arv,” siger 

Andrea Davis, bestyrelsesmedlem i Georg 

Jensen.

”Jeg har været utroligt imponeret over 

Georg Jensens unikke håndværk og  

produkter, siden jeg blev medlem af  

bestyrelsen, og jeg ser frem til at  

arbejde endnu tættere sammen med 

virksomhedens dedikerede ledelse og 

medarbejdere for at fortsætte den  

positive udvikling og accelerere den 

globale vækst,” siger administrerende 

direktør Georg Jensen, Francesco Pesci.

Eva-Lotta Sjöstedt vil stå til rådighed for 

Georg Jensen i en overgangsperiode for 

at sikre en smidig ledelsesændring. 
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SOM NY ADMINISTRERENDE DIREKTØR

Om Georg Jensen:

Georg Jensen er et førende skandinavisk designbrand, som er anerkendt for kunstnerisk innovation, uovertruffent håndværk og visionære  

samarbejder med førende kunstnere og designere. Virksomheden blev stiftet i 1904 af sølvsmed Georg Jensen og fremstiller i dag skandinaviske 

designprodukter, herunder en boligkollektion, smykker, sølvtøj og ure. Georg Jensen har flere end 100 butikker i 13 lande. www.georgjensen.com


