
Pressemelding 

Mill International AS utnevner ny administrerende direktør 

Per Robertson (43) er utnevnt til ny administrerende direktør i Mill International AS. 

Robertson har siden 2010 vært administrerende direktør i HTS BeSafe AS. Den nåværende lederen i 
Mill, selskapets grunnlegger Cato Bryn (68), vil fortsette som salgssjef i Skandinavia og være ansvarlig 
for Mills nøkkelkunder i regionen. 

Cato Bryn grunnla Mill i 1992, under firmanavnet Novaplan, og spesialiserte seg på distribusjon av 
oljefylte radiatorer og andre typer ovner og elektriske apparater. Han lanserte Mill-merket i 2012, 
med den prisbelønte designen markedet kjenner i dag. Etter å ha utviklet Mill til den ledende 
merkevaren for elektrisk oppvarming i Norge, med en omsetning på over 150 millioner kroner, 
representert i mer enn 20 land og tre kontinenter, har Bryn bedt selskapets styre om å styrke 
toppledelsen i lys av forventet videre internasjonal vekst. Cato Bryn vil forbli et sentralt medlem av 
teamet i tiden fremover. 

Som en del av dialogen som førte til at Credo Partners ble majoritetseier i Mill sommeren 2019, 
kommuniserte Cato Bryn at en lederovergang burde gjennomføres i begynnelsen av partnerskapet. 
Mill vokser raskt, og ytterligere internasjonal ekspansjon og merkevarebygging er en sentral del av 
den fremtidige vekststrategien. Mill ønsker å styrke ledelsen innen internasjonal merkevarebygging 
for å øke sannsynligheten for suksess i internasjonale markeder. I tillegg ser selskapet behov for å 
utvikle seg operasjonelt når man vokser til en større og mer geografisk mangfoldig virksomhet. 

Per Robertson har en MSc i finans fra Gøteborg School of Economics and Commercial Law. Han har 
mer enn 15 års erfaring innen merkevarer til forbrukermarkedet, internasjonal forretningsutvikling, 
vekststrategier og organisasjonsutvikling, fra BeSafe, L’Oreal, Procter & Gamble og Accenture. Han 
har ledet den internasjonale ekspansjonen av HTS BeSafe, en ledende produsent av høykvalitets 
bilbarneseter, med distribusjon i over 50 land. Under Robertsons 9-årige ledelse økte HTS BeSafe 
omsetningen fra 103 millioner til 360 millioner kroner, og overskuddet ble tidoblet. Hans erfaring 
innen geografisk ekspansjon og operasjonell utvikling harmoniserer svært godt med Mills 
fokusområder i selskapets neste vekstfase. 

Robertson tiltrer sin nye stilling 15. januar 2020. 



 


