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Wärtsilä har varit en god investering för Fiskars 
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FISKARS 365 - Århundraden av stolthet 

och passion för design. Varje dag. 



Fiskars januari-september 2014 

Omsättning  

563,5 MEUR 
 (0 %) 

EBIT exkl. 

engångsposter 

48,9 MEUR  
(-18 %) 

Kassaflöde från 

löpande 

verksamheten 

39,1 MEUR 
 (-3 %) 



Fiskars januari-september 2014 

Resultat/Aktie 

0,67 EUR 

(2013: 0,75) 

Soliditet  

60 % (59 %) 

Nettogearing  

30 % (31 %) 



Flera strategiska framsteg 

 



Förvärvet av ledande bevattningsvarumärkena i Amerika 

 

Omsättning 2013: $116,7 milj. (90,3 milj. euro) 

• Verksamheten ej lönsam 2013 

Anskaffningsvärde $30 milj. (23,2 milj. euro) 
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Globalt företag, fyra affärsregioner 
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PRODUKTER 
Verktyg för hemmet Ledare inom skandinavisk design Utrustning som tjänar sitt syfte 



FASTIGHETER INVESTERINGAR BÅTAR 



Tokyo, Japan 

Nagano, Japan 

Seoul, Syd-Korea 

Taipei, Taiwan 



Att Fiskars äger andelar i Wärtsilä är en del av 

finska metallindustrins historia 

1890 – Fiskars köper Åminnefors bruk 



Försäljningen av Wärtsilä-aktier 

• Försäljningspris totalt 639 milj. euro 

• Styrelsen föreslår en extra dividend om 2,60 euro per aktie 

vilket motsvarar totalt 213 milj. euro 

• Resten skall användas till att finansiera framtida tillväxt 

• Fiskars äger fortfarande 5,01 % av Wärtsiläs aktier som 

behandlas som finansiella tillgångar till verkligt värde via 

resultaträkningen  

• Wärtsilä är inte längre Fiskars intressebolag och koncernens 

rapporteringssegment har förnyats 
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Styrelsens förslag om extra dividend  

• Styrelsen föreslår en extra dividend på 2,60 euro per aktie 

• Vid utgången av räkenskapsperioden 2013 var moderbolagets 

utdelningsbara egna kapital 822,5 milj. euro och 795,9 milj. euro i 

slutet av september 2014.  

• 81 905 242 aktier är berättigade till utdelningen 

• Dividenden totalt 212 953 629 euro 

 

• Tidtabell för dividendutbetalning 

• Avstämningsdag 11.12.2014 

• Dividenden utbetalas 18.12.2014 



Förslag till ändring i bolagsordningen 

• Bolagsordningens punkt gällande verksamhet är från 1980: 

 

  ”Föremål för bolagets verksamhet är att bedriva 

fabriksrörelse och därtill hörande affärsverksamhet samt 

jord- och skogsbruk.” 

 



Styrelsens förslag till ändringen av bolagsordningens 

andra punkt 

  ”Föremål för bolagets verksamhet är design och produktion 

av samt handel med produkter, samt annan därtill hörande 

eller befrämjande industri- och affärsverksamhet. Bolaget 

kan även bedriva jord- och skogsbruksverksamhet, annan 

industriell och kommersiell verksamhet samt förvärva, 

avyttra, äga och på annat sätt förvalta fastigheter och 

värdepapper. Bolaget kan bedriva sin verksamhet direkt 

eller via sina dotter- eller intressebolag. Bolaget kan 

dessutom som moderbolag sköta koncernbolagens 

gemensamma uppgifter såsom administrativa tjänster och 

finansiering.” 



Hållbara produkter som skapar 

glädje och löser vardagens problem 


