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Ledningsförändring i Cloetta 

Thomas Biesterfeldt har utsetts till Chief Marketing Officer (CMO). Han efterträder 
Erwin Segers som har beslutat sig för att lämna Cloetta för att ägna sig åt andra 
uppdrag. Thomas Biesterfeldt kommer att rapportera till VD Henri de Sauvage-Nolting 
och ingå i koncernledningen. Han kommer att tillträda tjänsten den 1 maj 2018. 
 

Thomas Biesterfeldt är för närvarande nordiska marknadsdirektör för L’Oreal Paris. Han har arbetat 

för L’Oreal i mer än 10 år i olika marknads- och produktchefsroller i Tyskland, Sverige och Danmark. 

Han är född 1980 och innehar en MBA från universitetet för tillämpad vetenskap i Hamburg, 

Tyskland. 

 

“Jag är mycket glad över att kunna välkomna Thomas Biesterfeldt till Cloettas koncernledning. Han 

har en gedigen och väldokumenterad erfarenhet från olika roller inom marknadsföring inom branschen 

för snabbrörliga konsumentvaror”, säger Henri de Sauvage-Nolting, VD för Cloetta. 

 

“Jag vill också tacka Erwin Segers som har varit en av nyckelspelarna i de senaste årens 

strategiutveckling och framgång för Cloetta”, säger Henri de Sauvage-Nolting. 

 

“Efter 8 år med Cloetta varav 6 år som CMO, har jag beslutat mig för att lämna bolaget för att söka 

nya utmaningar. Jag vill tacka alla som jag haft nöjet att arbeta med under denna fantastiska resa. Jag 

är stolt över vad vi har uppnått tillsammans och jag tycker att vi har skapat en stark grund för framtida 

tillväxt”, säger Erwin Segers. 

 

 

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, Candyking, 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 
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