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  Fiskars utser Ulrik Garde Due till chef för affärsenheten Living och 
medlem i Fiskars ledningsgrupp 

 

Fiskars har utsett Ulrik Garde Due till direktör för affärsheten Living. Ulrik Garde Due har över 25 års 

erfarenhet från exklusiva konsumtionsvaror, med stora framgångar inom att bygga upp och förnya 

stora konsumentvarumärken. Från och med idag blir han medlem i Fiskars ledningsgrupp och 

rapportera till Fiskars verkställande direktör, Kari Kauniskangas. 

Fiskars Living erbjuder ett brett sortiment av produkter för dukning och inredning samt presentartiklar. 

De internationella varumärken Iittala, Royal Copenhagen, Waterford och Wedgwood, är kända för sin 

vackra design och exklusivitet.  

Fiskars Living är idag världsledande inom premium boendeprodukter. Vi ska fortsätta att utveckla och 

växa verksamheten och det var viktigt att hitta rätt person för uppdraget. Vi är väldigt glada att få hälsa 

Ulrik Garde Due välkommen till teamet,” säger Kari Kauniskangas. ”Hans omfattande erfarenhet från 

exklusiva varumärken, välkända affärsskicklighet och bakgrund i att blåsa nytt liv i några av världens 

mest kända varumärken kommer att bidra till att stärka vår position, utveckla varumärkena och 

förstärka vår verksamhet ytterligare.” 

”Fiskars har en stark portfölj med ikoniska varumärken och globala ambitioner. Jag ser fram emot att 

börja på Fiskars och förbättra konsumentupplevelsen inom olika kategorier, som dukning, 

presentartiklar, inredning och mycket mer”, säger Ulrik Garde Due. ”Fiskars boendeprodukter är en del 

av många konsumenters liv och står för kvalitet, hantverkskicklighet och design. Idag finns det många 

aktörer på marknaden för livsstilsprodukter. Vi har en fantastisk möjlighet att bygga upp och dra nytta 

av gemensamma framgångsfaktorer samtidigt som vi respekterar var och ett av varumärkena och 

deras unika egenskaper”, fortsätter Ulrik Garde Due.  

Ulrik Garde Due har många års erfarenhet av välkända exklusiva märken, till exempel Georg Jensen, 

Burberry och Celine. Som verkställande direktör för Georg Jensen, den danska tillverkaren av 

smycken, bordssilver och inredningsprodukter, ansvarade Ulrik Garde Due för att vända företaget och 

bygga upp det till ett globalt känt exklusivt livsstilsvarumärke. På Burberry ingick Ulrik Garde Due i den 

ledning som ansvarade för att återuppliva det klassiska brittiska varumärket. Han kommer till Fiskars 

från Temperley London, det brittiska exklusiva modemärket, var han fungerat som verkställande 

direktör.  

Från och med februari 2016 består affärsområdet Fiskars Living av verksamheterna Scandinavian 

Living och English & Crystal Living. Scandinavian Living utgörs av varumärkena Iittala, Royal 

Copenhagen, Rörstrand och Arabia. English & Crystal Living (för närvarande WWRD) innefattar de 

välkända märkena Waterford, Wedgwood, Royal Doulton, Royal Albert och Rogaška. 

Ulrik Garde Due kommer att ansvara för verksamheten English & Crystal Living och Päivi Paltola, 

kommer att fortsätta att leda verksamheten Scandinavian Living och rapporterar till Garde Due. Han 

kommer att leda den fortlöpande integrationen av Living-affärsenheten, med fokus på att utveckla 

varumärkena och dra nytta av deras unika styrkor, och samtidigt hitta gemensamma 
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framgångsfaktorer, till exempel in-store excellence, omni-channel närvaro så väl som gemensamma 

plattformar och processer.   

Ulrik Garde Due är född i Danmark och har studerat ekonomi och marknadsföring i Köpenhamn, Paris 

och London.  

 

En bild på Ulrik Garde Due kan laddas ned från http://fiskarsgroup.com/media/image-bank 
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Mer information: 
Maija Taimi, chef för koncernkommunikation och samhällsansvar, tfn +358 204 39 50 31, 
communications@fiskars.com 
 

 

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, 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 8 600 människor i 30 länder. Fiskars är noterat på Nasdaq Helsinki. 

www.fiskarsgroup.com  
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