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Ändring i Fiskars ledningsgrupp 
 
Fiskars har idag meddelat at Matteo Gaeta, Direktör, Asien-Stillahavsområdet träder ur Fiskars 
ledningsgrupp från och med den 7.10.2016. För att säkerställa en lättare övergångsperiod stannar han 
kvar i bolaget till slutet av året. Efter årsskiftet tar han emot nya utmaningar utanför bolaget. 
Planeringsarbetet kring hans efterträdare inleds omgående. 
 
”Matteo har haft en mycket viktig roll inom etablerandet av vår organisation och inom byggandet av 
vårt egna butiksnätverk i Asien”, sade Fiskars verkställande direktör Kari Kauniskangas. ”Med stöd av 
vårt markanta nätverk av egna butiker har våra skandinaviska varumärken Iittala och Royal 
Copenhagen en stark närvaro inom regionen. Jag vill tacka Matteo för hans insatser och önskar 
honom allt gott framöver.” 
 
”Det har varit fantastiskt att vara med om att öka medvetenheten om skandinaviska design i Asien och 
att bygga Fiskars organisation. Teamet är i en bra position för att kunna ta nästa steg inom vår 
omvandling och därför känns det som att det är rätt tillfälle att utforska nya möjligheter. Jag ser 
framemot att se verksamheten fortsätta att växa”, sade Matteo Gaeta. 
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Fiskars – århundraden av stolthet och passion för design. Varje dag. 
Fiskars grundades år 1649 i Fiskars Bruk och är idag en ledande leverantör av konsumentprodukter 
med globalt ansedda varumärken som Fiskars, Iittala, Gerber, Royal Copenhagen, Wedgwood och 
Waterford. Med ikoniska produkter, starka varumärken och global ambition är Fiskars mål att berika 
människors liv i hem, trädgård och uteliv. Fiskars produkter är tillgängliga i mer än 100 länder och 
företaget sysselsätter cirka 8 700 människor i 30 länder. Fiskars är noterat på Nasdaq Helsinki. 
www.fiskarsgroup.com  
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