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Fiskars utser Alexander Giftthaler till direktör för affärsenheten 
Funktionella produkter 
 

Fiskars har utsett ekon. mag. Alexander Giftthaler till direktör för affärsenheten Funktionella 

produkter. Giftthaler tillträder tjänsten den fjärde maj 2015 och kommer till Fiskars från Gibson Brands, 

där han har haft titeln Global Business Management Leader och också varit marknadsföringsdirektör 

med ansvar för Europa, Mellanöstern, Afrika och Kina med omnejd. Före sin tid på Gibson Brands har 

Alexander Giftthaler arbetat för flera stora konsumentvarubolag, bland annat Philips och Spectrum 

Brands. 

 

Som direktör för affärsenheten Funktionella produkter kommer Alexander Giftthaler att rapportera 

direkt till Fiskars verkställande direktör Kari Kauniskangas. 

 

I samband med utnämningen av Alexander Giftthaler har Pekka Salmi utnämnts till 

försäljningsdirektör för området Nordost i affärsregionen Europa. Salmi kom till Fiskars år 2007 och 

har sedan december 2014 lett affärsenheten Funktionella produkter. I sin nya roll ska han ta över 

ansvaret för försäljningen inom det stora och strategiskt viktiga området Nordost inom affärsregionen 

Europa. 

 

”Alexander har omfattande erfarenhet inom marknadsföring av konsumentvaror och kanalhantering. 

Dessutom har han en hög energinivå och tänker internationellt. Vi uppskattar alla Pekkas snabba och 

lösningsorienterade inställning som har gett strålande resultat. Båda de här rollerna och Alexanders 

och Pekkas erfarenhet kommer att spela en viktig roll i att bidra till att Fiskars når sina tillväxtmål när vi 

fortsätter att målmedvetet verkställa vår tillväxtstrategi”, säger Fiskars VD Kari Kauniskangas. 

 

 

Mer information: 

Verkställande direktör Kari Kauniskangas, tel. +358 204 39 5500 

HR-direktör Nina Ariluoma, tel. +358 204 39 5507 

 

 

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 
för hem, trädgård och uteliv. Fiskars produkter säljs i mer än 60 länder och hjälper att lösa vardagliga 
problem och göra olika sysslor i hemmet, trädgården och ute i det fria lättare och roligare världen över 
- tack vare sin överlägsna design och funktionalitet. Fiskars är noterat på NASDAQ OMX Helsinki och 
gruppens omsättning var 768 milj. euro år 2014. Koncernens internationella varumärken är Fiskars, 
Iittala och Gerber. www.fiskarsgroup.com 
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