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Jaana Tuominen utses till verkställande direktör för Fiskars Oyj Abp 
 
Styrelsen för Fiskars Oyj Abp har utsett diplomingenjör Jaana Tuominen (f. 1960) till verkställande 

direktör för Fiskars Oyj Abp. Hon tillträder positionen senast den 1 januari 2018. 

 

Jaana Tuominen ansluter sig till Fiskars från Paulig-koncernen, var hon har arbetat som verkställande 

direktör sedan 2008. Före det hade hon globala ledarpositioner på GE Healthcare. Hon är också 

styrelseledamot i styrelserna för Finnair Abp och Suominen Oyj.  

 

“Vi är mycket nöjda att få utse Jaana Tuominen till ny verkställande direktör för Fiskars. Jaana har en 

omfattande erfarenhet av ledarskap och starka meriter i globalt varumärkesbyggande och 

internationell affärsutveckling. Fiskars är på väg att utvecklas till en världsledande leverantör av 

konsumentprodukter med en familj av ikoniska livsstilsvarumärken. Jaanas strategiska kompetens och 

kunskaper i förändringsledarskap kommer att vara tillgångar för Fiskars”, sade Paul Ehrnrooth, Fiskars 

styrelseordförande.  

 

Teemu Kangas-Kärki har verkat som tillfällig verkställande direktör sedan februari 2017 och kommer 

att fortsätta i denna roll fram till dess att Jaana Tuominen tillträtt sin tjänst som verkställande direktör. 

Efter detta kommer Teemu Kangas-Kärki att fortsätta i sin roll som ställföreträdande verkställande 

direktör, operativ direktör och som medlem av koncernens ledningsgrupp.  

 

Jaana Tuominens bild och meritförteckning finns tillgängliga bolagets websida 

www.fiskarsgroup.com/sv/investerare/forvaltning/ledning  
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Mer information: 
Paul Ehrnrooth, styrelseordförande 
Maija Taimi, chef för koncernkommunikation och samhällsansvar 
Tfn +358 204 39 5031, 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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