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Ledningsförändringar i Cloetta 

Efter förvärvet av Candyking har Cloettas Skandinaviska affärsstruktur blivit betydligt 
större. Rollen som VD för Cloetta Skandinavien kommer därför att delas i två roller, VD 
Cloetta Sverige och VD Cloetta Danmark och Norge. 
 

Christian Boas Linde har utsetts till VD för Cloetta Danmark & Norge. Han kommer att rapportera till 

Henri de Sauvage-Nolting, koncernchef, och vara medlem i koncernledningen. Han tillträder sin nya 

roll den 1 januari 2018. 

 

Christian Boas Linde har arbetat för Cloetta sedan 2013 och är för tillfället General Manager för 

Cloetta Danmark & Norge. Han har tidigare bland annat arbetat för Mars, PepsiCo, Heinz och Arla. 

Christian Boas Linde är född 1968 och har en Magisterexamen i Ekonomi från Aarhus universitet. 

 

Lars Påhlson, nuvarande VD för Cloetta Skandinavien, kommer att genomföra uppdelningen av 

affärsansvaret mellan Sverige och Danmark & Norge. Han har efter nio år i sin roll också beslutat sig 

för att gå i pension under 2018. Fram till dess fortsätter han som VD för Cloetta Sverige. En 

rekryteringsprocess för att finna en ny VD för Cloetta Sverige har påbörjats. 

 

“Förvärvet av Candyking gör att vår Skandinaviska affärsstruktur blir betydligt större där särskilt 

Danmark och Norge kommer att växa i betydelse för Cloetta. Det finns därför ett behov av att dela 

rollen som VD för Cloetta Skandinavien. Jag är glad att Christian Boas Linde med sin breda bakgrund 

från vår bransch och Cloetta vill ta sig an denna nya roll”, säger Henri de Sauvage-Nolting, VD och 

koncernchef för Cloetta. 

 

“Redan efter förvärvet av Candyking i våras indikerade Lars Påhlson att han ville lämna Cloetta efter 

det att den nya integrerade svenska organisationen har blivit genomförd. Jag vill därför uttrycka vår 

uppriktiga tacksamhet och uppskattning till Lars Påhlson för hans engagemang och utmärkta 

arbetsinsatser under hans nio år i bolaget”, säger Henri de Sauvage-Nolting. 

 

 

Mediakontakt 

Jacob Broberg, SVP Corporate Communications & Investor Relations, 070-190 00 33. 

Om Cloetta 

Cloetta grundades 1862 och är ett ledande konfektyrföretag i Norden och Holland. Cloettas produkter 

säljs i fler än 50 länder världen över med Sverige, Finland, Danmark, Norge, Holland, Tyskland och 

Storbritannien som huvudmarknader. Cloetta har några av de starkaste varumärkena på marknaden, till 

exempel Läkerol, Cloetta, Karamellkungen, Jenkki, Kexchoklad, Malaco, Sportlife och Red Band. 

Cloetta har 8 fabriker i 5 länder. Cloettas B-aktie handlas på Nasdaq Stockholm. Mer information 

finns tillgänglig på www.cloetta.com 

http://www.cloetta.com/

