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Nathalie Ahlström nimitetty Fiskars Oyj Abp:n toimitusjohtajaksi
Fiskarsin hallitus on nimittänyt diplomi-insinööri Nathalie Ahlströmin (synt. 1974) Fiskars Oyj Abp:n
toimitusjohtajaksi. Hän aloittaa tehtävässään viimeistään tammikuussa 2021 ja jää samassa yhteydessä pois
Fiskarsin hallituksesta. Hän on ollut Fiskarsin hallituksen jäsen maaliskuusta 2020 lähtien.
Nathalie Ahlströmillä on yli 20 vuoden kokemus kansainvälisestä liiketoiminnasta. Hän siirtyy Fiskarsiin
Fazer-konsernista, jossa hän on työskennellyt vuodesta 2018 alkaen Fazer Makeisten toimitusjohtajana ja
konsernin johtoryhmän jäsenenä. Ennen nykyistä tehtäväänsä hän toimi useissa johtotason tehtävissä
globaalin kuluttajapakkausyhtiö Amcorin palveluksessa sekä Aasiassa että Euroopassa. Nathalie Ahlström
on Ahlström-Munksjö Oyj:n hallituksen jäsen.
“Olemme erittäin tyytyväisiä siihen, että Nathalie aloittaa Fiskars-konsernin toimitusjohtajana. Hänellä on
vahvaa näyttöä niin strategisesta suunnittelusta kuin operatiivisesta toteuttamiskyvystä. Olen vakuuttunut
siitä, että hänen tulossuuntautumisensa ja arvopohjainen johtamistyylinsä tukee Fiskarsia kannattavan
kasvun tavoitteessa ja yhtiön pyrkimyksessä olla ensimmäinen valinta puutarhassa ja ulkoilukategoriassa,
ruokapöydässä ja keittiössä”, sanoi Paul Ehrnrooth, hallituksen puheenjohtaja. “Teimme perusteellisen ja
intensiivisen kansainvälisen hakuprosessin, jonka pohjalta katsoimme Nathalie Ahlströmin sopivan parhaiten
johtamaan yhtiötä ja rakentamaan kannattavaa kasvua”.
“Minulle on kunnia aloittaa Fiskarsissa ja ottaa johtovastuu yhtiöstä sen seuraavassa vaiheessa. Yrityksen
brändejä rakastaa niin moni. Yhdessä tiimin kanssa keskitymme luomaan arvoa osakkeenomistajille ja
toteuttamaan yhtiön tarkoitusta tehdä arjesta ainutkertaista”, sanoi Nathalie Ahlström.
Sari Pohjonen on toiminut yhtiön väliaikaisena toimitusjohtajana huhtikuusta lähtien ja jatkaa tässä
roolissaan, kunnes Nathalie Ahlström aloittaa tehtävässään toimitusjohtajana. Tämän jälkeen Sari Pohjonen
jatkaa tehtävässään talousjohtajana, toimitusjohtajan sijaisena ja konsernin johtoryhmän jäsenenä.
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Making the everyday extraordinary
Fiskars Groupin visiona on vaikuttaa positiivisella ja kestävällä tavalla ihmisten elämään. Brändimme
Fiskars, Gerber, Iittala, Royal Copenhagen, Waterford ja Wedgwood ovat mukana ihmisten elämässä – niin
kotona, puutarhassa kuin ulkona luonnossa. Pyrimme tekemään arjesta ainutkertaista tänään ja
tulevaisuudessa. Työllistämme noin 7 000 henkilöä 30 maassa, ja tuotteitamme on saatavilla yli 100
maassa. Fiskarsin osake on listattu Nasdaq Helsingissä (FSKRS). Lisätietoja löydät
osoitteesta www.fiskarsgroup.com. Voit seurata meitä Twitterissä @fiskarsgroup.

