
Fazer allekirjoittaa aiesopimuksen Pietarin kaupungin kanssa
Fazer-konserni jatkaa kasvustrategiansa toteuttamista allekirjoittamalla aiesopimuksen tänään Pietarin talousfoorumissa.
Fazerin konsernijohtaja Christoph Vitzthumin ja Pietarin kuvernööri Georgy Poltavchenkon allekirjoittama sopimus luo pohjan
strategiselle yhteistyölle, jonka puitteissa Fazerin voi rakentaa uuden tuotantolaitoksen Venäjälle.

“Olemme sitoutuneet vahvistamaan Fazerin kilpailukykyä ja kannattavuutta Venäjällä. Tähän mennessä olemme investoineet
noin 295 miljoonaa euroa Venäjälle. Pietarin hallituksen kanssa tänään allekirjoittamallamme sopimuksella ilmoitamme
aikeistamme rakentaa uusi tuotantolaitos kaupunkiin ja saada kaupungin tuki projektille”, sanoo Fazerin konsernijohtaja
Christoph Vitzthum.

Fazer suunnittelee modernin tuotantolaitoksen rakentamista pakastettujen leipomotuotteiden valmistusta varten, ja sitä on mahdollista
laajentaa tuoreiden leipomotuotteiden valmistukseen. Projektin suunniteltu aikajana on 10 vuotta vuodesta 2016 alkaen.

“Kokonaisinvestointi tuotantolaitokseen, koneisiin ja laitteisiin saattaa yltää noin 14 miljardiin ruplaan, mikä on selvä osoitus Fazerin
sitoutumisesta Venäjän markkinaan. Aiomme kasvattaa läsnäoloamme Venäjällä, kehittää liiketoimintaamme kasvavissa segmenteissä ja
kasvattaa bisinestä yhdessä asiakkaidemme ja kumppaneidemme kanssa ylittäen heidän odotuksensa”, sanoo Christoph Vitzthum.

Fazerilla on noin 3 000 työntekijää neljällä leipomolla Venäjällä ja se on yksi Venäjän johtavista leipomoyrityksistä. Fazerilla on vahva rooli
leipomoliiketoiminnan innovoijana erityisesti terveys- ja hyvinvointikategoriassa. Fazerin vaikutus pakasteleipäkategorian kehittymiseen
Venäjällä on myös ollut merkittävä.

“Leipä muuttuu nopeaa vauhtia perinteisestä kategoriasta kohti kategoriaa, joka tarjoaa yhä enemmän innovaatioita niin tuotteissa kuin
teknologiassa. Fazer ei ainoastaan seuraa kuluttajien kysyntää vaan myös asettaa uusia trendejä leivän kulutukselle. Uusi tuotantolaitos
suo meille mahdollisuuden toteuttaa reseptejä, jotka vetoavat kuluttajiin ja joilla voimme kasvattaa kategoriaa asiakkaidemme kanssa ja
parantaa toimintamme tehokkuutta”, sanoo Vladimir Kalyavin, Fazerin toimitusjohtaja Venäjällä.

2015 oli Fazerille haastava vuosi Venäjällä heikentyneen valuutan ja epävakaan taloudellisen tilanteen vuoksi. Myös raaka-aineiden hinnat
ovat nousseet Venäjällä. Tämä on vaikuttanut Fazerin liiketoimintaan ja tulokseen. Liiketoiminta Venäjällä on kuitenkin kehittynyt hyvin
paikallisessa valuutassa ja Fazer Leipomoiden liikevaihdon kasvu oli voimakasta. Fazerin liikevaihto Venäjällä oli 189 miljoonaa euroa, mikä
oli 12 prosenttia Fazer-konsernin koko liikevaihdosta.

Yhteenveto Fazer-konsernin tuloksesta vuodelta 2015

Fazer-konsernin liikevaihto oli 1 576,1 miljoonaa euroa. Se laski 4 prosenttia vuodesta 2014
Konsernin liikevoitto oli 44,9 miljoonaa euroa
Liiketoiminnan kassavirta oli 110,7 miljoonaa euroa ja bruttoinvestoinnit 61,7 miljoonaa euroa 
Korolliset nettovelat olivat -17,3 miljoonaa euroa vuoden lopussa
Konsernin omavaraisuusaste laski 10 prosenttia ja oli 56,4 prosenttia 
Vuoden 2015 lopussa Fazer-konsernissa oli 14 709 työntekijää

Vuosikatsaus 2015

Fazerin vuosikatsaus ja yritysvastuukatsaus 2015 on julkaistu Fazerin verkkosivuilla fazergroup.com/fi/vuosikatsaus
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Fazer-konserni

Fazer on kansainvälinen perheyritys, joka tarjoaa leipomo-, makeis- ja keksi- ja viljatuotteita sekä ruokailu- ja kahvilapalveluita. Fazerilla on toimintaa
kahdeksassa maassa ja vientiä noin 40 maahan. Fazerin missio on luoda makuelämyksiä. Fazerin menestys on sen perustamisesta lähtien vuonna 1891
perustunut parhaaseen tuotteiden ja palvelun laatuun, rakastettuihin brändeihin, osaaviin ihmisiin ja vastuulliseen toimintatapaan. Vuonna 2016 vietetään
menestyksekkään Fazer-konsernin 125-vuotisjuhlavuotta ja tänä vuonna tulee myös kuluneeksi 150 vuotta sen perustajan Karl Fazerin syntymästä. Fazer-
konsernin liikevaihto vuonna 2015 oli yli 1,5 miljardia euroa ja yrityksessä työskentelee lähes 15 000 henkeä. Fazer noudattaa liiketoiminnassaan eettisiä
periaatteita, jotka pohjautuvat yrityksen arvoihin ja YK Global Compactin periaatteisiin.
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