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Ny bestyrelsesformand for 
Thygesen Textile Group A/S 

Svend Aage Færch Nielsen, tidligere kommerciel 
direktør hos Ege Carpets og nuværende bestyrelses-
formand for Bæredygtigt Herning og Nørhaven, blev 
den 27. oktober valgt som ny bestyrelsesformand for 
Thygesen Textile Group A/S. 
 
 

Efter mange år på posten som bestyrelsesformand for Thygesen Textile Group har medejer og stifter af 
virksomheden, Niels Laurits Thygesen, valgt at overlade formandsposten til nye kræfter. Valget er faldet på 
den meget erfarne Svend Aage Færch Nielsen, som igennem mange år stod i spidsen for den midtjyske 
tæppegigant Ege Carpets. 
 
“Thygesen Textile Group er en spændende og veldrevet familievirksomhed, som har sat solide aftryk på 
tekstilbranchen gennem mange år. Det er med stor stolthed og ydmyghed, at jeg nu overtager bestyrelses-
formandsposten efter Niels Laurits Thygesen, hvis bedrifter jeg har den største respekt for. Det er nogle store 
sko at skulle udfylde, men jeg glæder mig meget til sammen med særdeles kompetente bestyrelseskolleger, 
ledelse og medarbejdere at få muligheden for at bidrage til at videreudvikle selskabet.”, udtaler Svend Aage 
Færch Nielsen. 

Hos Thygesen Textile Group er man også meget glade for valget af Svend Aage Færch Nielsen. CEOs og 
partnere Jens og Morten Thygesen kommenterer: 

”Posten som bestyrelsesformand er en utrolig vigtig post, og vi er meget stolte over og glade for, at Svend Aage 
Færch Nielsen har lyst til at stå i spidsen for vores bestyrelse. Svend Aage er en stærk og spændende profil, som 
vi helt sikkert kan få rigtig meget glæde af. Hans viden og interesse inden for bæredygtighed, hans mangeårige 
erfaring samt hans arbejde med og forståelse for en familieejet virksomhed er nogle af de mange grunde til, at 
valget er faldet på ham. Vi glæder os meget til fremtidig sparring med og læring fra Svend Aage”. 

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Morten Thygesen på 4019 5983 / mt@thygesen.dk eller 
Jens Thygesen 2280 8861 / jt@thygesen.dk. 

 

 

Thygesen Textile Group består af en række danske handelsvirksomheder inden for tekstil, der tilsammen 
beskæftiger 63 medarbejdere samt en produktionsvirksomhed i Vietnam med både strikkeri og systue, der 
tæller en stab på 615 medarbejdere. Herudover har koncernen ejerandele i selskabet Müller Textil GmbH i 
Tyskland, hvis hovedprodukt anvendes inden for bilindustrien. 
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