
 
 
 
 
 

 
 

Mediemeddelande 

4 april 2019  

  
 

Fazer-koncernens årsredovisning 2018 publicerad  

  

  

Vi har idag, den 4 april 2019, publicerat Fazer-koncernens årsredovisning 2018 på 
adressen https://www.fazergroup.com/sv/arsredovisning 
 
Fazer-koncernens årsredovisning beskriver de framsteg vi gjort i verkställandet av 
företagets strategi och hållbarhet samt illustrerar de faktorer som är relevanta för 
Fazers långsiktiga framgång. Årsredovisningen omfattar en överblick av företagets 
verksamhet och hållbarhetsarbete, en redogörelse över bolagsstyrningen, styrelsens 
verksamhetsberättelse samt bokslutet, som publicerats som ett separat dokument.   
 
År 2018 var det första året Fazer implementerade sin nya strategi med syfte att 
omvandlas till ett modernt hållbart matföretag. Vi siktar mot vårt gemensamma 
strategiska mål med konsumenten i första rum och det förnyade Fazer-varumärket. Vi 
betonar värdeskapande genom portföljval, fortsatt organisatorisk förträfflighet och 
strukturella förbättringar.   

Fazer-koncernens årsredovisning och bokslut är tillgängliga på 
https://www.fazergroup.com/sv/arsredovisning 
 
   
  
Ytterligare information 
 
Jouni Grönroos, ekonomidirektör och vice verkställande direktör, Fazer-koncernen, 
jouni.gronroos@fazer.com, tfn +358 40 504 5125 
 
Ulrika Romantschuk, EVP, kommunikation och varumärkesledning, Fazer-
koncernen, ulrika.romantschuk@fazer.com, tfn 358 40 566 4246 
 
Fazers medietelefon är öppen vardagar, klo. 8.00-16.00, tfn +358 40 668 2998, 
media@fazer.com  
 

   
Fazer-koncernen 
1891 öppnade den unge Karl Fazer sitt första konditori, med en mission att skapa mat med mening – och en passion 
för att skapa stunder av glädje för alla människor runt omkring honom. Detta är Northern Magic. Made Real. I dag är 
Fazer ett internationellt familjeägt företag som erbjuder bageri-, konfektyr-, kex- och spannmålsprodukter, 
växtbaserade måltider, mjölkfria produkter och on-the-go-mat och -dryck samt måltids- och cafétjänster av hög kvalitet. 
Koncernen har egen verksamhet i nio länder och export till cirka 40 länder. Fazers framgång grundar sig på Karl 
Fazers vision, värderingar och kreativitet: bästa kvalitet i produkter och tjänster, populära varumärken, kunniga 
medarbetares engagemang och företagets ansvarsfulla sätt att arbeta. Fazer-koncernens omsättning 2018 uppgick till 
1,6 miljarder euro och antalet anställda till över 15 000. Fazers verksamhet följer etiska principer som baserar sig på 
koncernens värderingar och FN-initiativet Global Compact.  

Northern Magic. Made Real.  
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