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Pressmeddelande  
Stockholm den 22 augusti 2018 
 

  
 
Husqvarna Group utnämner ny finansdirektör 
 
 
Glen Instone har utnämnts till Senior Vice President och finansdirektör för Husqvarna 
Group.  
 
Glen Instone, för närvarande Vice President (VP) Global Sales & Services för Husqvarna 
Divisionen, har arbetat på Husqvarna Group sedan 2006. Han har innehaft en rad olika positioner 
som VP Finance för divisionen Husqvarna, VP Finance, Europe, Middle East & Africa samt VP 
Finance Manufacturing, Logistic & Purchasing. Innan Glen började på Husqvarna Group var han 
financial controller för Electrolux Outdoor Products, UK, BE och NL. 
 
Glen har en Accounting & Finance degree (BA Hons) från Teeside University, Storbritannien.  
 
”Jag är väldigt glad över att få välkomna Glen Instone som vår nya finansdirektör och speciellt 
glad över att vi har hittat den bästa kandidaten internt. Glen har en bred och omfattande 
erfarenhet av företaget samtidigt som han har de rätta personliga- och ledarskaps kvalitéerna för 
att bidra till Husqvarna Groups resa mot marknadsledarskap. Jag vill samtidigt passa på att tacka 
Jan Ytterberg för hans bidrag under sin tid som finansdirektör”, säger Kai Wärn, VD och 
koncernchef, Husqvarna Group.  
 
Glen Instone tillträder rollen som finansdirektör den 1 november 2018. 
 
 
För ytterligare information: 
Åsa Larsson, Global Media Manager 08-738 90 80 eller press@husqvarnagroup.com 
 
Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som Husqvarna AB är skyldigt att offentliggöra enligt 
EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, 
för offentliggörande den 22 augusti 2018 klockan 09:00. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Husqvarna Group 
Husqvarna Group är en världsledande tillverkare av innovativa produkter och lösningar för skogs-, park- och trädgårdsskötsel. 
Sortimentet omfattar bland annat motorsågar, trimmers, robotgräsklippare och åkgräsklippare.  
Koncernen är även ledande i Europa inom trädgårdsbevattning och världsledande inom kaputrustning och diamantverktyg för 
byggnads- och stenindustrierna. Koncernens produkter och lösningar säljs främst under varumärkena Husqvarna, Gardena, McCulloch, 
Poulan Pro, Weed Eater, Flymo, Zenoah och Diamant Boart via fack- och detaljhandlare till konsumenter och professionella användare i 
mer än 100 länder. Nettoomsättningen 2017 uppgick till 39 miljarder kronor och koncernen har cirka 13 000 medarbetare i 40 länder. 
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