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Fiskars Group utser Michael Halak till direktör för SBU Functional 
och medlem i koncernens ledningsgrupp 

Fiskars Group har utsett Michael Halak (MBA) till direktör för SBU Functional och medlem i 
koncernens ledningsgrupp. Han rapporterar till Fiskars Groups verkställande direktör Jaana Tuominen 
och tillträder sin post den 1.3.2019. Under sin karriär har Michael arbetat för globala varumärken på 
Black & Decker, Airclic och Newell Brands. I sin senaste post ledde han Newell Brands Baby-division 
som operativ chef.  

“Jag är mycket glad över att välkomna Michael till Fiskars Group. Han tillför positionen sin extensiva 
erfarenhet av försäljning samt av att bygga varumärken. Michael är kommersiellt inriktad och har ett 
starkt värdeledarskap, vilket gör honom en utmärkt ledare för Functional-verksamheten. I sin roll 
kommer han att fokusera på tillväxt, enhetlighet samt bolagets kultur, i enlighet med koncernens 
strategiska prioriteter”, sade Jaana Tuominen, verkställande direktör för Fiskars Group. 

”Jag ser fram emot att börja på Fiskars Group och arbeta med globalt kända varumärken som Fiskars, 
Gerber och Gilmour. De här varumärkena är med i människors vardag och stöder kreativitet i och 
omkring hemmet”, sade Michael Halak. ”Jag får kraft från att leda människor och ser fram emot att 
arbeta med hela Functional-teamet för att föra varumärken vidare, skapa hållbar tillväxt samt 
förverkliga löftet om att göra vardagen extraordinär”, fortsatte Michael. 

SBU Functional erbjuder högklassiga redskap som används både i och kring hus och hem samt för 
uteliv. I enheten ingår varumärken som Fiskars, Gerber och Gilmour. 

Som resultat av denna förändring, är Fiskars Groups ledningsgrupps sammansättning fr.o.m. den 
1.3.2019 följande:   

• Jaana Tuominen, verkställande direktör 
• Sari Pohjonen, ekonomidirektör och ställföreträdande verkställande direktör 
• Risto Gaggl, direktör, leveranskedjan 
• Michael Halak, direktör, SBU Functional 
• Tuomas Hyyryläinen, tillväxtdirektör 
• Ulla Lettijeff, direktör, SBU Living 
• Niklas Lindholm, HR-direktör 
• Maija Taimi, direktör för koncernkommunikation och samhällsansvar 
• Päivi Timonen, chefsjurist 

Bild och CV av Michael Halak finns på 
https://www.fiskarsgroup.com/sv/investerare/forvaltning/ledning/ledningsgruppen  
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Media och investerarkontakter:  
Koncernkommunikation, tfn +358 204 39 5031, communications@fiskars.com  
  
Making the everyday extraordinary   
Fiskars Group gör vardagen extraordinär. Med vår familj av varumärken, så som Fiskars, Gerber, 
Iittala, Royal Copenhagen, Waterford och Wedgwood, vill vi påverka människors liv på ett positivt och 
hållbart sätt. Våra produkter finns tillgängliga i över 100 länder och vi har ca 7 600 anställda i över 30 
länder. Läs mera på vår webbplats www.fiskarsgroup.com.  
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