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Oslo/Stockholm, 27. februar 2012 

Henkel forlenger lederavtaler 
 

 Konsernsjef Kasper Rorsteds avtale forlenget med fem år 

 Avtalen til Hans Van Bylen som Executive Vice President Kosmetikk også 

forlenget med fem år  

 

Styreorganene til Henkel AG & Co. KGaA kunngjorde i dag at de er blitt enige om å 

forlenge avtalene til Kasper Rorsted, konsernsjef, og Hans Van Bylen, Executive 

Vice President Kosmetikk, med fem år. 

 

"Vi er meget glade for at Henkel vil fortsette å nyte godt av Kasper Rorsteds erfaring 

og ekspertise. Siden han tok over som konsernsjef i 2008 har Henkel hatt en svært 

positiv utvikling. Vi er også glade over å forlenge avtalen til Hans Van Bylen, som har 

ledet forretningsområdet Kosmetikk med ypperlig resultat de siste årene. På vegne 

av aksjonærutvalget og representantskapet i Henkel ønsker jeg både dem og resten 

av ledergruppen fortsatt fremgang i sine oppgaver i Henkel," sa Dr. Simone Bagel-

Trah, leder for aksjonærutvalget og representantskapet. 

 

Kasper Rorsted kom til Henkel i 2005 som medlem i ledergruppen og ble utnevnt til 

konsernsjef i 2008. Hans Van Bylen kom til Henkel i 1984 og ble utnevnt til medlem i 

ledergruppen i 2005. 
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Henkel er et globalt selskap med markedsledende varemerker som Schwarzkopf, Clynol, Loctite og 

Pattex. Henkel har virksomhet på tre forretningsområder: husholdningsprodukter, kosmetikk- og 

hygieneprodukter samt lim, tetningsmasse og overflatebehandling. Henkel har over 48 000 

medarbeidere og er et "Fortune 500"-selskap. I 2010 hadde Henkel-konsernet en omsetning på 

15,092 milliarder euro og et overskudd på 1,862 milliarder euro. Henkel har virksomhet i 125 land og 

er notert på Frankfurt-børsen. Henkel Norden har vel 430 medarbeidere i de fire nordiske landene og 

hadde i 2010 en omsetning på 192 millioner euro.  

 

 

 

Fotomateriale er tilgjengelig på nettet under Presse & Media Relations på: 

http://www.henkel.com/press/management-12034.htm  
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