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Fiskars Group utser Peter Cabello Holmberg till direktör för digital 
utveckling och medlem i koncernens ledningsgrupp 
 
 
Fiskarskoncernen har utsett Peter Cabello Holmberg till direktör för digital utveckling och medlem i 
koncernens ledningsgrupp. Han rapporterar till koncernens verkställande direktör Nathalie Ahlström 
och tillträder sin post den 15.3.2021. Peter kommer till Fiskars Group från smyckesbolaget Pandora, 
där han jobbat sedan 2016 som direktör för IT. Före Pandora har han haft flera olika ledande poster 
inom IT, i bolag så som GN Store Nord, A.P. Møller-Mærsk och Carlsberg. 
 
“Det gläder mig att välkomna Peter till Fiskars Group. Han har en stark erfarenhet av att hantera 
digitalisering inom detaljhandeln på global nivå. Utnämningen understryker den accelererande 
betydelsen av digitalisering. Vi har gjort framsteg när det gäller att utveckla våra digitala funktioner, 
inklusive förnyelse och centralisering av vår e-handelsplattform. Vi ser fortfarande en hel del 
förbättringsmöjligheter t.ex. i den digitala konsumentupplevelsen och våra interna processer, såsom 
datadrivet beslutsfattande för att förbättra servicen till konsumenter och kunder. Dialogen mellan 
varumärken och konsumenter sker i allt större grad i digitala kanaler. Detta möjliggör nya spännande 
möjligheter att vidare stärka portföljen av älskade varumärken samt öka e-handeln. Vi måste vara 
snabbare på att anpassa oss till det fort föränderliga landskapet”, sade Nathalie Ahlström, 
verkställande direktör. 
 
”Jag ser fram emot att börja på Fiskars Group, som har en fantastisk varumärkesportfölj. Jag tror 
verkligen att vi kan skapa värde för såväl Fiskars Group som våra konsumenter genom att förstärka de 
digitala funktionerna, säkerställa rätta arbetsmetoder och skapa genuint sammankopplade upplevelser 
för konsumenter, vilka alla medverkar till att göra vardagen extraordinär”, sade Peter. 
 
Som resultat av denna förändring, är koncernens ledningsgrupps sammansättning fr.o.m. den 
15.3.2021 följande:   
 

• Nathalie Ahlström, verkställande direktör 
• Sari Pohjonen, ekonomidirektör & ställföreträdande verkställande direktör 
• Tina Andersson, direktör, konsumentupplevelser & kommunikation  
• Christian Bachler, EVP, Business Area Vita 
• James Brouillard, EVP, Business Area Terra 
• Risto Gaggl, direktör, leveranskedjan 
• Johan Hedberg, direktör, försäljning 
• Niklas Lindholm, HR-direktör 
• Peter Cabello Holmberg, direktör för digital utveckling  
• Tuomas Hyyryläinen, EVP, Business Area Crea 
• Päivi Timonen, chefsjurist 
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Bild och CV av Peter finns på 
https://www.fiskarsgroup.com/sv/investerare/forvaltning/ledning/ledningsgruppen  
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Verkställande direktör 
 
 
Media och investerarkontakter:  
Koncernkommunikation, communications@fiskars.com  
Kristian Tammela, Director, Investor Relations, tel. +358 40 708 1181 
 
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 verkar 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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