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Pressmeddelande    2005-03-01  
 
Magnus Brännström ny koncernchef i Oriflame 
 
Styrelsen för Oriflame Cosmetics har tagit initiativet till en ledningsförändring och beslutat utse 
Magnus Brännström till ny koncernchef efter Sven Mattsson. Samtidigt skapas en ny koncern-
ledningsstruktur och Jesper Martinsson utses till operativ chef.  
 
Oriflame Cosmetics har en lång historik av lönsam tillväxt. Bolaget har dock inte levt upp till styrelsens 
förväntningar under sitt första år på Stockholmsbörsen. Samtidigt kräver utvecklingen på Oriflames 
marknader ett nytt ledarskap. 

 
– Magnus har under åtta år ansvarat för Oriflames viktiga marknader i Ryssland och i övriga 

CIS-regionen (Commonwealth of Independent States, dvs de stater som tidigare utgjorde 
Sovjetunionen) och där lyft försäljningen från € 88 miljoner till över € 330 miljoner på årsbasis. 
Den erfarenhet han har från att utveckla Oriflame till ett av de ledande kosmetikamärkena i 
Ryssland gör honom väl rustad att leda och förnya arbetet med att fortlöpande stärka vår 
affär, säger Robert af Jochnick, styrelsens ordförande.  

– Styrelsen är övertygad om att bolaget med en ny koncernledning har de rätta 
förutsättningarna för att bygga vidare på den verksamhet som varit framgångsrik i många år 
och som under 2004 gav en tillväxt i lokal valuta om cirka 10 procent och bolagets bästa 
resultat någonsin, med en vinst efter skatt om € 79,6 miljoner. 

 
Magnus Brännström är 38 år och anställdes i Oriflame Cosmetics 1997. Han är sedan 2001 
regionchef för CIS och Asien och var dessförinnan verkställande direktör för Ryssland och regionchef 
för CIS-regionen. Före Oriflame ansvarade Magnus för Spendrups exportsatsningar.  
 
Den nuvarande regionchefen för Västeuropa, Centraleuropa och Medelhavsregionen Jesper 
Martinsson tillträder en nyinrättad tjänst som operativ chef (COO) med ansvar för samtliga etablerade 
marknader. Jesper Martinsson har arbetat i Oriflame sedan 1997.  
 
Sven Mattsson avgår med omedelbar verkan men kommer att stå till styrelsens och den nya 
ledningens förfogande under en övergångsperiod och bland annat bistå vid Oriflames etablering i 
Kina. 
 

– Sven har starkt bidragit till att bygga upp Oriflame Cosmetics till vad det är idag och har under 
sina 17 år i ledande ställning i bolaget bland annat ansvarat för att starta upp verksamheterna 
i 35 länder. Vi är mycket tacksamma för Svens insatser, starka lojalitet, obändiga entusiasm 
och drivkraft, säger Robert af Jochnick. 

 
– Jag är både glad och stolt att kunna lämna över ledningsansvaret till två av mina kollegor efter 

fem år som koncernchef. Jag tar nu mitt ansvar för att vi inte levt upp till marknadens 
förväntningar, men kommer att fortsätta att följa och stödja bolaget som en stor aktieägare, 
säger Sven Mattsson. 

 
Sven Mattsson avgår även ur styrelsen för Oriflame Cosmetics. 
 
Oriflame Cosmetics avger sin delårsrapport för första kvartalet den 26 april 2005. 
 
 



Kontaktperson: 
Robert af Jochnick, styrelsens ordförande, telefon +46 (0) 708 22 36 04. 
 
Med anledning av ledningsbytet hålls en analytiker- och medieträff idag tisdag kl 14.00 på 
Operaterrassen, vilken även kan ses i realtid via webben: 
http://www.financialhearings.com/hearing/financia1.nsf/(recorded)/9BE945DED18EA31FC1256FB200
43C165?OpenDocument 
För deltagande via telefon ring: +46 (0) 8 500 500 88 
 
 
 

Oriflame Cosmetics är ett internationellt kosmetikaföretag grundat i Sverige 1967. Idag finns företaget och 
produkterna i 55 länder. Oriflame marknadsför ett brett sortiment av högkvalitativ makeup, parfym och hudvård. 
Oriflame säljer sina produkter direkt till konsument via fler än 1.5 miljoner säljkonsulenter världen över. Trots att 
företaget växt snabbt har det aldrig släppt sin ursprungliga affärsidé, ”natural Swedish cosmetics sold from friend 

to friend”. Oriflame är en av grundarna till World Childhood Foundation. Oriflame Cosmetics är noterat på 
Stockholmsbörsens O-lista. 
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