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Anette Rosengren ny nordenchef för Philip Morris 
Philip Morris får en svensk nordenchef när Anette Rosengren ersätter Alberto 
Bernardi. Hon ska nu lansera företagets rökfria produkter i de nordiska 
länderna och bidra till att göra Norden rökfritt. 

Anette Rosengren har tidigare haft en rad toppositioner i såväl Sverige som internationellt. 
Närmast kommer hon från Fazer Bageri Sverige där hon var VD. Hon har också suttit i 
koncernledningen för Lantmännen och haft flera framträdande kommersiella roller, bland 
annat inom Mondelez. 

- Jag är stolt och glad över att få chansen att göra Norden rökfritt. Bland det bästa man kan 
göra för sin hälsa är att aldrig börja röka. Har man börjat är det bästa att sluta. De som inte 
vill eller kan sluta gör klokt i att ersätta cigaretter med mindre skadliga alternativ, t ex snus, 
e-cigaretter eller så kallad uphettad tobak. Det mest anvarsfulla ett tobaksföretag kan göra 
är att erbjuda rökare, som annars hade fortsatt att röka, bättre alternativ, säger Anette 
Rosengren. 

Philip Morris är i dag ett av världens mest innovativa och moderna företag med över 3 000 
patent, vi har equal pay certification för män och kvinnor och bara på Sverigekontoret 
samarbetar närmare 30 nationaliteter.  

- Det är grundförutsättningar för att lyckas ställa om företagets affär, engagera och 
motiviera våra medarbetare för att skapa en värld utan cigaretter, säger Anette Rosengren. 

Philip Morris utveckling av nya nikotin och tobaksprodukter är helt baserade på vetenskap 
och transparans. Vem som helst kan granska och göra om studierna.  

- Endast genom substantierade vetenskapliga studier kan vi erbjuda rökare produkter som är 
mindre skadliga, menar Anette Rosengren.   

 

Philip Morris International (PMI) leder tobaksindustrins omställning genom att skapa en rökfri 
framtid. Målet är att helt ersätta cigaretter med rökfria produkter. Dessa produkter är inte riskfria, 
men är bättre alternativ för vuxna rökare som annars hade fortsatt att röka. Genom substantierade 
vetenskapliga studier forskar PMI fram rökfria produkter som både möter vuxna rökares smak-
preferenser och myndigheternas regulatoriska krav. PMI:s rökfria produktportfölj innehåller upp-
värmd tobak, så kallad heat-not-burn, och nikotinvätskor för vejping. Vid årets slut 2018 hade 
uppskattningsvis 6,6 miljoner vuxna rökare världen över slutat att röka med PMI:s uppvärmda 
tobaksprodukt som hittills har lanserats i 44 länder.  

För mer information kontakta kommunikationschefen för Philip Morris i Sverige Mathilda 
Stenman på telefon 070-450 59 38 


