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Wärtsilä on ollut Fiskarsille hyvä sijoitus 
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FISKARS 365 - vuosisatojen ylpeys  

ja innostus muotoilusta. Joka päivä. 



Fiskarsin tammi-syyskuu 2014 

Liikevaihto  

563,5 MEUR 
 (0 %) 

Liiketulos ilman 

kertaeriä 

48,9 MEUR  
(-18 %) 

Liiketoiminnan 

rahavirta  

39,1 MEUR 
 (-3 %) 



Fiskarsin tammi-syyskuu 2014 

Tulos/Osake 

0,67 EUR 

(2013: 0,75) 

Omavaraisuus-

aste  

60 % (59 %) 

Nettovelkaan-

tumisaste  

30 % (31 %) 



Useita strategisia edistysaskeleita 

 



Amerikan johtavien kastelutuotemerkkien hankinta 

 

Liikevaihto vuonna 2013: $116,7 milj. (90,3 MEUR) 

• Ei kannattava 2013 

Ostohinta $30 milj. (23,2 MEUR) 
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Työkaluja kotiin 

 

Johtaja skandinaavisessa 

muotoilussa 

Ulkoiluvälineet, joilla on tarkoitus 

 



KIINTEISTÖT SIJOITUKSET VENEET 



Tokio, Japani 

Nagano, Japani 

Soul, Etelä-Korea 

Taipei, Taiwan 



Fiskarsin Wärtsilä-omistus on osa Suomen 

metalliteollisuuden historiaa 

1890 – Fiskars ostaa Åminneforsin ruukin 



Wärtsilä-osakkeiden myynti 

• Kauppahinta yht. 639 milj. euroa 

• Hallitus ehdottaa 2,60 euron / osake eli 213 milj. euron 

ylimääräistä osinkoa 

• Loppu aiotaan käyttää tulevan kasvun rahoittamiseen 

• Fiskars omistaa edelleen 5,01 % Wärtsilän osakkeista, joita 

käsitellään tulosvaikutteisesti rahoitusvaroina 

• Wärtsilä ei ole enää Fiskarsin osakkuusyhtiö, ja konsernin 

segmenttiraportointia muutetaan vastaavasti 



Fiskars Oyj Abp 



Hallituksen esitys ylimääräisestä osingonjaosta 

• Hallitus ehdottaa maksettavaksi ylimääräistä osinkoa 2,60 

euroa osakkeelta 

• Tilikauden 2013 päättyessä konsernin emoyhtiön jakokelpoinen oma 

pääoma 822,5 milj. euroa ja syyskuun 2014 päättyessä 795,9 milj. 

euroa  

• Osinkoon oikeuttavia osakkeita yhteensä 81 905 242 kappaletta 

• Osingonmaksu yhteensä 212 953 629 euroa  

 

• Osingonmaksun aikataulu 

• Täsmäytyspäivä 11.12.2014 

• Maksupäivä 18.12.2014 

 



Ehdotus yhtiöjärjestyksen muutoksesta 

• Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä on vuodelta 1980: 

 

  ”Yhtiön toimialana on harjoittaa tehdastoimintaa ja siihen 

liittyvää liiketoimintaa sekä maa- ja metsätaloutta.” 

 



Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen 2. kohdan 

muutoksesta 

  ”Yhtiön toimialana on tuotteiden suunnittelu, valmistus ja 

kauppa sekä muu näihin liittyvä tai näitä tukeva teollisuus- ja 

liiketoiminta. Lisäksi yhtiö voi harjoittaa maa- ja 

metsätaloutta, muuta teollista ja kaupallista toimintaa sekä 

ostaa, myydä, omistaa ja muulla tavoin hallita kiinteistöjä ja 

arvopapereita. Yhtiö voi harjoittaa toimintaansa joko itse tai 

tytär- tai osakkuusyhtiöidensä kautta. Yhtiö voi lisäksi 

emoyhtiönä hoitaa konserniyhtiöiden yhteisiä tehtäviä kuten 

hallinnollisia palveluita ja rahoitusta.” 



Kestäviä tuotteita, jotka tuovat iloa 

ja ratkaisevat arjen ongelmia 


