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Nathalie Ahlström utsetts till verkställande direktör för Fiskars Oyj Abp 
Styrelsen för Fiskars Oyj Abp har utsett diplomingenjör Nathalie Ahlström (f. 1974) till verkställande direktör 
för Fiskars Oyj Abp. Hon tillträder posten senast i januari 2021. Vid tillträdet kommer hon att avgå från 
Fiskars styrelse. Hon har varit Fiskars styrelseledamot sedan mars 2020.  

Nathalie Ahlström har över 20 års erfarenhet i internationellt affärsliv. Hon kommer till Fiskars från Fazer-
koncernen, där hon varit verkställande direktör för Fazer Konfektyr och medlem av Fazer-koncernens 
ledningsgrupp sedan år 2018. Före detta har hon innehaft flera chefspositioner på det globala 
förpackningsföretaget Amcor Ltd, och var baserad i både Asien och Europa. Hon är styrelseledamot för 
Ahlstrom-Munksjö Oyj.  

“Vi är väldigt glada över att Nathalie utsetts till Fiskars-koncernens verkställande direktör. Hon har en god 
meritlista som omfattar både strategisk planering och operativa uppgifter. Jag är övertygad om att 
kombinationen av hennes resultatinriktade och värdebaserade ledarskap kommer att leda bolaget i vår 
strävan till lönsam tillväxt och vår ambition att vara kundernas förstahandsval i trädgården och utelivet, på 
bordet och i köket”, sade Paul Ehrnrooth, Fiskars styrelseordförande. ”Vi genomförde en grundlig och 
intensiv internationell sökprocess och kom fram till att Nathalie är den lämpligaste personen att leda bolaget 
och bygga hållbar tillväxt.” 

”Det är en stor ära för mig att komma till Fiskars och ta över ansvaret för att leda detta utmärkta bolag med 
varumärken som så många människor är förtjusta i”, sade Nathalie Ahlström. ”Tillsammans med teamet 
kommer vi att fokusera på att skapa aktieägarvärde och jobba för att uppnå Fiskars-koncernens mål att göra 
vardagen extraordinär.”     

Sari Pohjonen har verkat som tillfällig verkställande direktör sedan april 2020 och hon kommer att fortsätta i 
denna roll ända tills Nathalie Ahlström tillträtt sin position som verkställande direktör. Efter detta kommer Sari 
Pohjonen att fortsätta som ekonomidirektör, ställföreträdande verkställande direktör och medlem av 
koncernens ledningsgrupp.  
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Making the everyday extraordinary 
Fiskars Groups vision är att ha en positiv och hållbar inverkan på vår livskvalitet. Våra varumärken Fiskars, 
Gerber, Iittala, Royal Copenhagen, Waterford och Wedgwood är närvarande i människors vardagsliv – i 
hemmet, i trädgården och i utelivet. Det här ger oss ett tillfälle att göra vardagen extraordinär, idag och för 
framtida generationer. Fiskars Group sysselsätter cirka 7,000 människor i 30 länder och våra produkter finns 
tillgängliga i över 100 länder. Fiskars aktier noteras på Nasdaq Helsinki (FSKRS). Besök 
www.fiskarsgroup.com för mer information och följ oss på Twitter @fiskarsgroup. 
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