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To erfarne tekstilfolk indtræder i ledelsen hos Fraster ApS
De to tidligere koncerndirektører fra Ege Carpets A/S, Svend Aage Færch Nielsen og
John Vestergaard indtræder den 1. oktober 2022 i bestyrelsen for Fraster ApS, og
overtager samtidig ejermajoriteten i selskabet.
De nuværende ejere, Trine Neve og Peter Kruse, fortsætter som daglig ledelse og ejere i
selskabet.
Ændringen er begrundet i et ønske om at påbegynde et generationsskifte samt at styrke
ledelsen i selskabet.

Peter Kruse udtaler:
”Trine og jeg har kendt Svend og John gennem flere år, og vi er overbeviste om, at netop
de to med deres baggrund og erfaring er de rette til at bringe Fraster til næste niveau og
skabe et endnu bedre Fraster”.

John Vestergaard udtaler:
”Svend og jeg har de sidste måneder tilbragt en del tid sammen med Peter og Trine. Når
man køber sig ind i en ejerledet virksomhed, er tillid altafgørende, og jeg føler, at der er
stor tillid mellem os og samtidig en parathed til, at der også skal ske ændringer for at
komme til næste niveau”

Svend Aage Færch Nielsen udtaler:
”Fraster har gennem mange år gjort det godt og har en stærk position på det danske
marked. Vi ser et uudnyttet potentiale i selskabet, som John og jeg sammen med de
dygtige medarbejdere, der er i selskabet, skal være med til at indfri”.

Faktaboks:
Fraster ApS er stiftet i 1993 af Peter Kruse. Ledelsen udgøres i dag af Peter Kruse
og Trine Neve.
Selskabet, der er beliggende i Silkeborg, udvikler, fremstiller og sælger tæpper
og tekstile indretningsløsninger til business-to-business og boligmarkedet.
Fraster er en designvirksomhed inden for filt-og tæppeskrædderi.
Fra et lille projekt til den private bolig og til et stort projekt til den moderne
produktionsvirksomhed, er design en grundlæggende del af Frasters udviklingsfokus.
Fraster arbejder ud fra idéen om, at tæppeløsninger, filtsæder, stoleunderlag og
akustikmoduler i et hav af farver og former kan forvandle ethvert rum. De holdbare
løsninger opnås gennem kvalitet, håndværk og design, som er grundlaget for Frasters
eksklusive og individuelle tæppe- og tekstilløsninger.
Frasters kernekompetencer er skræddersyede æstetiske tekstilløsninger med farver og
former.
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