
Fitch vahvistaa Fortumin BBB-tason
luottoluokituksen, muuttaa näkymän
vakaasta negatiiviseksi
FORTUM OYJ SIJOITTAJAUUTINEN 23.6.2022 KLO 21.50

Fitch Ratings on vahvistanut säilyttävänsä Fortumin luottoluokituksen ennallaan tasolla BBB,
mutta muuttavansa näkymät negatiiviseksi (aikaisemmin vakaat). Fitch toteaa raportissaan,
että muutoksen taustalla on etenkin kasvanut riski häiriöiden jatkumisesta kaasumarkkinoilla
EU:ssa, jos kaasuntuonti Venäjältä keskeytyy. Luottoluokittajan mukaan tällä olisi negatiivinen
vaikutus erityisesti Fortumin tytäryhtiö Uniperiin ja se mahdollisesti aiheuttaisi myös
likviditeettihaasteita Fortumille.

Fitch arvioi Fortumin rahoitusaseman vakaaksi, koska yhtiö on toteuttanut ennakoivia
toimenpiteitä viime kuukausien hyödykemarkkinaturbulenssissa ja sopinut juuri äskettäin
uudesta pitkäaikaisesta 5,5 miljardin euron valmiusluotosta.

Vuodesta 2018 Fitchin luottoluokitus Fortumille on ollut BBB.

Fortumin tavoitteena on vähintään BBB luottoluokitus, jotta yhtiö voi varmistaa taloudellisen
joustavuuden ja rahoituksen hyvän saatavuuden. Maaliskuun lopussa 2022 Fortumilla oli lähes
kuusi miljardia euroa käyttämättömiä lyhyt- ja pitkäaikaisia valmiusluottoja sekä likvidejä varoja
6,4 miljardia euroa. Rahoitusnettovelan ja vertailukelpoisen käyttökatteen suhde oli
ensimmäisen vuosineljänneksen lopussa 1,0 eli selvästi alle tavoitetason, joka on ”alle 2”.

Kesäkuussa 2022 Fortum allekirjoitti yllä mainitun pitkäaikaisen 5,5 miljardin euron
valmiusluoton. Valmiusluotto korvaa aikaisemman kesäkuussa 2023 erääntyvän 1,75 miljardin
euron valmiusluoton sekä heinäkuussa 2022 erääntyvän 3,0 miljardin euron valmiusluoton.

Linkki Fitchin raporttiin: Fitch Revises Fortum's Outlook to Negative; Downgrades Short-Term
IDR to 'F3'
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Fortum
Fortum ja Uniper muodostavat eurooppalaisen energiakonsernin, jonka tavoitteena on
mahdollistaa siirtymä kohti hiilineutraalia tulevaisuutta. Noin 50 gigawatin
sähköntuotantotehomme, laajan kaasun tuonti- ja varastointitoimintamme sekä kansainvälisen
trading-liiketoimintamme ansiosta olemme asiakkaillemme luotettava energiakumppani
Euroopassa ja maailmanlaajuisesti. Olemme jo nyt Euroopan kolmanneksi suurin CO2-vapaan
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sähkön tuottaja ja myös kasvumme kohdistuu puhtaaseen sähköön, vähähiiliseen energiaan ja
tulevaisuuden vetytalouden rakentamiseen. Kehitämme lisäksi ratkaisuja, jotka auttavat
yrityksiä ja kaupunkeja vähentämään ympäristöjalanjälkeään. Meillä on yhteensä 20 000
työntekijää ja toimintoja 40 maassa; tämä tarkoittaa osaamista, resursseja ja riittävää
läsnäoloa vauhdittamaan energiamurrosta kohti puhtaampaa maailmaa. fortum.fi;
uniper.energy


