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Fiskars verkställande direktör ändras – Teemu Kangas-Kärki utses till 
tillfällig verkställande direktör  
 

Kari Kauniskangas har idag meddelat att han kommer att lämna uppdraget som Fiskars verkställande 

direktör. Bolagets styrelse har utsett Teemu Kangas-Kärki till tillfällig verkställande direktör och 

direktör, Functional-verksamheten. Teemu-Kangas-Kärki är bolagets ställföreträdande verkställande 

direktör och operativ direktör. Styrelsen inleder en sökprocess för att utse en ny verkställande direktör. 

 

”Jag har fungerat som Fiskars verkställande direktör i närmare tio år och har haft äran att leda bolaget 

genom dess omvandling från ett holdingbolag till en ledande leverantör av konsumentprodukter med 

flera internationellt kända varumärken. Fiskars är ett unikt bolag och det har varit fint att få bygga 

Finlands äldsta bolags framtid. Jag upplever att tiden är rätt för mig att lämna bolaget. Vi gjorde ett 

starkt ekonomiskt resultat förra året samt stora framsteg i vår strategiska omvandlingsresa”, sade Kari 

Kauniskangas. 

 

”Kari Kauniskangas har framgångsrikt drivit Fiskars framåt när bolaget har vuxit både organiskt och 

genom företagsförvärv och byggt upp globala affärsverksamheter och varumärken. Vi fortsätter att 

utveckla bolaget till en leverantör av konsumentprodukter i världsklass med en familj av ikoniska 

livsstilsvarumärken med målet att uppnå bolagets långsiktiga finansiella mål”, sade Paul Ehrnrooth, 

styrelseordförande. ”Å hela styrelsens vägnar vill jag uttrycka mitt varmaste tack till Kari för hans 

bidrag till bolaget och önskar honom lycka till i framtiden. Nu påbörjar vi sökandet efter en ny 

verkställande direktör.”  

 

”Fiskars är idag väl positionerade på marknaden. Det är en ära att få leda bolaget under denna 

övergångsperiod. Tillsammans med hela Fiskars team kommer vi att fortsätta att genomföra vår 

strategi i den nya organisationsstrukturen”, sade Teemu Kangas-Kärki. 
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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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