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Kristian Teär erstatter Henrik Clausen som CEO for Bang & Olufsen
A/S
Bang & Olufsen har udpeget Kristian Teär som ny CEO med umiddelbar virkning. Han
erstatter Henrik Clausen, som vil stå til rådighed indtil videre.
Bestyrelsesformand Ole Andersen:
“Vi ser frem til at byde Kristian Teär velkommen. Kristian har den rigtige profil til at tage Bang &
Olufsen videre fra, hvor vi er i dag. Han har erfaring fra ledende internationale
forbrugerelektronikfirmaer, han har solid operationel baggrund, og så er han en stærk og
inspirerende leder. Jeg takker samtidig Henrik Clausen for hans indsats for Bang & Olufsen.”
Kristian Teär (55) har senest været i det schweiziske selskab Logitech, hvor han i 4 år var Vice
President for EMEA og havde ansvaret for salg, marketing og distribution af 13 produktlinjer.
Kristian bor i dag i Schweiz, men flytter snarest til Danmark. Tidligere var han global Chief
Operating Officer for BlackBerry med hovedsæde i Canada. Forinden det havde han
ledelsesstillinger hos henholdsvis SonyEricsson som Executive Vice President med globalt
ansvar for salg og marketing og som regional President i Ericsson for Sydøstasien, det
tysktalende Europa og Centralamerika. Kristian Teär har været bosiddende i syv forskellige
lande.
Kristian Teär er uddannet Master of Science fra The Royal Institute of Technology (Kungl.
Vetenskapsakademien) i Stockholm og har også gennemført et Executive program på Columbia
University, USA.
Kristian Teär:
“Jeg har fulgt Bang & Olufsen i mange år og har altid haft stor passion for selskabet og dets
produkter. Faktisk ejer jeg selv flere af de ikoniske produkter. Det er et unikt luksus- og
livsstilsbrand, som har en særlig arv. Jeg ser meget frem til at indgå i organisationen og
samarbejde med teamet og bestyrelsen om at udnytte Bang & Olufsens potentiale.”
Finansielle forventninger
Udskiftningen af den administrerende direktør medfører ingen ændringer i Bang & Olufsens
forventninger til 2019/20.
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