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Fortum Oyj julkaisi 22.07.2022 sisäpiiritiedotteen, jossa kerrottiin Fortumin saavuttaneen
ratkaisun Saksan hallituksen kanssa Fortumin tytäryhtiön Uniperin vakautuspaketista.
Vakautuspaketin sisältö on esitelty tarkemmin julkaistussa pörssitiedotteessa, joka löytyy
Fortumin verkkosivuilta. 

Fortumin toimitusjohtaja Markus Rauramo toteaa:  

Olen tyytyväinen, että olemme viikkojen neuvottelujen jälkeen ja Suomen hallituksen tuella
päässeet Saksan hallituksen kanssa ratkaisuun, jolla voimme korjata tytäryhtiömme Uniperin
merkittävän tappiokierteen ja turvata sen liiketoimintaedellytykset niin lyhyellä kuin pitkällä
aikavälillä. Uniper on Saksan ja Euroopan energiaturvallisuuden kannalta kriittinen yhtiö.  

Venäjä käyttää energiaa aseena Eurooppaa vastaan osana Ukrainan sotaa. Uniper ja Fortum ovat
perinteisesti olleet vakavaraisia ja taloudellisesti menestyksekkäitä yrityksiä, joilla on yhteinen
kunnianhimoinen strategia edistää Euroopan siirtymää kohti päästötöntä ja toimitusvarmaa
energiatulevaisuutta. Venäjän ajama kaasun hintojen nousu alkoi jo vuosi sitten, ja tilanne
kiristyi merkittävästi, kun Venäjä kesäkuussa yksipuolisesti rajoitti suurelta osin kaasun vientiä
Eurooppaan. Tällaiseen liiketoimintariskiin ei yksikään yritys ole voinut täysin varautua. 

Nyt julkaistussa järjestelyssä Uniperin kriittisimpiin ongelmiin löydettiin ratkaisut, ja yhtiö voi
jatkaa toimintaansa. Neuvottelut Saksan hallituksen kanssa olivat tiiviit ja niitä käytiin hyvässä
hengessä. Saavutettu ratkaisu oli tässä tilanteessa kaikille osapuolille paras mahdollinen.
Yhdessä näimme, että Uniperin toiminnan häiriötön jatkuminen, energian toimitusvarmuuden
turvaaminen ja EU-maiden välinen yhteistyö ja yhtenäisyys olivat tärkeämpiä kuin johonkin
tiettyyn ratkaisumalliin jumittuminen. Seuraavana askeleena on löytää Uniperin
kaasuliiketoiminnalle tulevaisuuden polku kannattavaan ja vähäriskisempään liiketoimintaan.  

Saksan merkittävän tuen tuloksena Fortumin omistusosuus Uniperissa jatkossa pienenee.
Säilymme kuitenkin edelleen yhtiön enemmistöomistajana. Nyt neuvoteltu ratkaisu ei edellytä
Fortumilta – ja näin ollen Suomen valtiolta tai suomalaisilta veronmaksajilta – uuden pääoman
sijoittamista Uniperiin. Emme myöskään menetä tytäryhtiöllemme vuoden alussa antamaamme
8 miljardin euron sisäistä rahoitusta.  

Olen vakuuttunut siitä, että Fortumilla ja Uniperilla on jatkossakin tärkeä rooli Euroopan
energiasiirtymän mahdollistajana.  
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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 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 
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