
Paf hyväksytty yrityskumppaniksi Suomi 100 -projektiin
Ahvenanmaalainen peliyhtiö Paf (Penningautomatföreningen) on hyväksytty yrityskumppaniksi Suomi 100 -hankkeeseen. Itsenäisen Suomen
merkkivuoden juhlistamiseksi perustetun Suomi 100 -hankkeen toteuttamisesta vastaa valtioneuvoston kanslian sihteeristö. Hanke kokoaa
yhteen ihmisiä ja ideoita yksityishenkilöistä yrityksiin ja yhdistyksiin, joita kaikkia yhdistää halu osallistua juhlavuoden ohjelmaan. Juhlavuoden
laajaa ohjelma- ja tuotetarjontaa yhdistää hankkeen valitsema teema “yhdessä”.

Paf osallistuu Suomi 100 -hankkeeseen eri tavoin ja tavoitteena on välittää tunne siitä, että me kaikki voimme yhdessä juhlistaa hyvinvoivan
100-vuotiaan Suomen merkkivuotta. Lisätietoja Pafin tulevasta ohjelmasta juhlavuoteen liittyen annetaan kevään aikana.

-On hienoa, että voimme yrityksenä olla mukana näin suuressa, kansallisessa hankkeessa. Olemme iloisia siitä, että Suomi 100 -hanke on
hyväksynyt meidät yrityskumppaniksi hankkeeseen, ja juhlavuoden teema “yhdessä” luo erinomaisen pohjan sille idea- ja osallistujakirjolle,
joka on edustettuna juhlavuoden ohjelmassa, sanoo Sverker Skogberg, joka työskentelee Pafin yhteiskuntasuhdejohtajana.

Valtioneuvoston kanslian pääsihteeri Pekka Timonen, joka toimii Suomi 100 -hankkeen hallituksen sihteerinä, vierailee tänään Ahvenanmaalla
seurueineen maakuntahallituksen ja Ahvenanmaan rauhaninstituutin kutsuvieraina. Ohjelmaan lukeutuu myös vierailu Pafin pääkonttorissa
Jomalassa.
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Paf perustettiin Ahvenanmaalla vuonna 1966. Sen tärkein tehtävä oli tuottaa varoja jaettavaksi yleishyödyllisiin tarkoituksiin. Tämä tehtävä on edelleenkin
tärkein syy yhtiön olemassaoloon. Nykyään Paf.com on kansainvälinen pelioperaattori, jolla on yli 200 peliautomaatti-, kasino-, pokeri-, vedonlyönti-, bingo-
ja arpapeliä netissä. Myös Pafin fyysinen pelitoiminta on laajaa: Itämerellä liikennöivillä laivoilla, Paf Casinolla Ahvenanmaalla ja Gibraltarin Casino Sunborn
-kasinolla on yhteensä noin 1500 peliautomaattia ja 55 pelipöytää. Paf tarjoaa turvallisen ja vastuullisen ympäristön pelaamiselle tuottaen asiakkailleen iloa
ja ajanvietettä.

Vuonna 2015 Paf-konsernin liikevaihto oli 110 miljoonaa euroa, josta voittoa oli 22,7 miljoonaa euroa. Yleishyödyllisiä hankkeita tuettiin 20 miljoonalla
eurolla. Paf-konsernilla on lähes 400 työntekijää ja sen pääkonttori sijaitsee Maarianhaminassa. Asiakkaita yhtiöllä on muun muassa Suomessa,
Ruotsissa, Virossa, Espanjassa ja Italiassa. Paf toimii Ahvenanmaan maakuntahallituksen luvalla ja sen valvonnan alaisena. Lisätietoa on saatavilla
osoitteessa www.paf.com.


