
Fazer utnämner Lara Saulo till chef för Fazer Bageri-affärsområdet
Lara Saulo har utnämnts till chef för Fazer Bageri-affärsområdet från och med den 1 mars 2021. Lara Saulo har arbetat
för Fazer sedan 2017, då hon började som EVP, Group Transformation. Sedan 2019 har hon arbetat som EVP, People
& Transformation. I sin nya roll kommer Lara Saulo fortsättningsvis att vara medlem av koncernens ledningsgrupp.
Hon kommer även framöver att ansvara för koncernens Transformation-funktion. Processen för att utnämna en ny
HR-direktör inleds omedelbart.  

Fazer Bageri-affärsområdet består av fyra affärsenheter: Fazer Bageri Finland, Fazer Bageri Sverige, Fazer Bageri Ryssland
och Fazer Bageri Baltikum. Samtliga affärsenheter kommer framöver att rapportera till Lara.

Christoph Vitzthum, koncernchef för Fazer-koncernen, konstaterar: ”Fazer har betydande möjligheter att utveckla sin
bageriverksamhet på alla marknader. Lara Saulo är en erfaren ledare med stark kompetens inom omvandling. Hon är mycket väl
lämpad för att leda denna spännande verksamhet. Jag är glad över att få tillkännage hennes utnämning.”

2020 uppgick Fazer Bageris omsättning till 548,6 M€ och verksamheten hade 5 880 anställda.

För mer information, vänligen kontakta:

Joséphine Mickwitz, Executive Vice President, Kommunikation & Hållbarhet, Fazer-koncernen, 
josephine.mickwitz@fazer.com, tfn +358 400 784 889

Fazers medietelefon är öppen vardagar kl. 8–16 EET, tfn +358 40 668 2998, media@fazer.com
 

Fazer-koncernen

Med fokus på matupplevelser, gör Fazer det möjligt att njuta av dagens bästa stunder. 1891 öppnade den unge Karl Fazer sitt första konditori, med
missionen att skapa mat med mening – och en passion för att skapa stunder av glädje för alla människor runt omkring honom. Enligt sin vision För perfekta
dagar, formar Fazer framtidens smaker, traditioner och matupplevelser. Förankrade i vårt unika arv och baserade på djupa konsumentinsikter, fokuserar vi på
innovationer för att skapa hållbara matlösningar för framtiden. Vi vill att människorna skall uppleva den nordiska magi vi skapar. Fazer fokuserar på
snabbrörliga konsumentprodukter, har verksamhet i åtta länder och export till cirka 40 länder. Fazer-koncernens omsättning 2020 uppgick till 1,1 miljarder
euro och antalet anställda till närmare 8 500. Fazers verksamhet följer etiska principer som baserar sig på koncernens värderingar och FN-initiativet Global
Compact.
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