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Fiskars utser Niklas Lindholm till HR-direktör och medlem i koncernens 
ledningsgrupp 

 
Fiskars har utsett Niklas Lindholm till HR-direktör och medlem i koncernens ledningsgrupp från och 
med den 1 augusti 2018. Han kommer att rapportera till Jaana Tuominen, Fiskars verkställande 
direktör. Som meddelat den 11.1.2018, lämnar Fiskars nuvarande HR-direktör Nina Ariluoma bolaget i 
slutet av mars.  
 
“Jag önskar Niklas varmt välkommen till Fiskars. Han har ett starkt kunnande av att utveckla och leda 
HR i en global miljö. Hans omfattande erfarenhet kommer att vara en värdefull resurs för Fiskars när vi 
strävar efter att göra vardagen extraordinär för våra anställda, och för våra konsumenter,” sade Jaana 
Tuominen.  
 
”Jag ser framemot att börja på Fiskars i detta skede av dess färd. Fiskars har en unik historia och 
varumärken som är globalt kända. I grunden är det människor som skapar stora varumärken. Därför 
ser jag framemot att driva en global kultur av samarbete och en extraordinär upplevelse i arbetet, så 
att vi kan fortsätta att bygga en familj av ikoniska livsstilsvarumärken”, sade Niklas Lindholm.  
 
Niklas kommer till Fiskars från Paulig-koncernen, där han haft position som personaldirektör. Han 
hämtar med sig en gedigen erfarenhet inom human resources och internationell affärsverksamhet 
med över tio års arbetshistoria på Paulig i Finland och Sverige och över tio år på Nokia i Kina, 
Storbritannien och Finland. Han är ekonomie doktor i internationell företagsledning och ekonomie 
magister i företagsledning och organisation. 
 
Som resultat av denna förändring, är Fiskarskoncernens ledningsgrupp sammansättning fr.o.m. den 1 
augusti 2018 följande:  
 
• Jaana Tuominen, verkställande direktör  
• Sari Pohjonen, ekonomidirektör och ställföreträdande verkställande direktör 
• Risto Gaggl, direktör, leveranskedjan  
• Ulla Lettijeff, direktör, SBU Living  
• Niklas Lindholm, HR-direktör 
• Maija Taimi, direktör för koncernkommunikation och samhällsansvar  
• Päivi Timonen, chefsjurist  
• Paul Tonnesen, direktör, SBU Functional  
• Tillväxtdirektör, utses senare. 
 
Bild och CV av Niklas Lindholm finns tillgängliga på https://www.fiskarsgroup.com/sv/media/bildbank 
 
Mera information om Fiskars ledningsgrupp finns på 
https://www.fiskarsgroup.com/sv/investerare/forvaltning/ledning/ledningsgruppen 
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Media- och investerarkontakter: 
Koncernkommunikation, tfn +358 204 39 5745, communications@fiskars.com  
 
 
Fiskars - Making the everyday extraordinary 
Fiskars tjänar konsumenter och kunder världen över med en portfölj av internationellt kända 
varumärken som Fiskars, Gerber, Iittala, Royal Copenhagen, Waterford och Wedgwood. I enlighet 
med vår mission att skapa en familj av ikoniska livsstilsvarumärken är Fiskars vision att påverka 
människors liv på ett positivt och hållbart sätt. Läs mera på vår webbplats www.fiskarsgroup.com   
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