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S&P Global Ratings (S&P) on saanut päätökseen Fortumin tytäryhtiön Uniperin
luottoluokituksen tarkastelun ja vahvistaa pitkän aikavälin luottoluokituksen pysyvän tasolla
BBB-, negatiivisin näkymin. S&P asetti 5.7.2022 Fortumin ja sen tytäryhtiö Uniperin
luottoluokitukset CreditWatch Negative -tarkkailuun. S&P:n mukaan Uniper voidaan määritellä
yhteiskunnalle kriittisiä palveluja tuottavaksi yhtiöksi (ns. government-related entity), jota valtio
hyvin suurella todennäköisyydellä tukisi.

Samaan aikaan S&P:n toteaa Uniperin erillisen luottokelpoisuuden heikentyneen. Uniperin
näkymä on S&P:n mukaan negatiivinen siksi, että epävarmuus Uniperin toimintaympäristössä
jatkuu erityisesti kaasutoimitusten osalta.

Luottoluokittaja teki päätöksensä sen jälkeen kun Fortum ja Uniper 22.7.2022 ilmoittivat
sopineensa Saksan hallituksen kanssa kattavasta vakautuspaketista taloudellisen tuen
antamiseksi Uniperille. Koska Uniper on Saksan suurin maakaasun tuoja Venäjän asettamat
rajoitukset kaasun viennille Eurooppaan ovat vaikuttaneet eniten sen liiketoimintaan, ja
aiheuttaneet yhtiölle merkittäviä taloudellisia vaikeuksia.

Uniperin ”investment grade” -luottoluokituksen vahvistus S&P:ltä on yksi keskeisistä Uniperin
vakautuspaketin edellytyksistä. Vakautuspaketin täytäntöönpano edellyttää vielä tarvittavat
viranomaishyväksynnät, erityisesti Euroopan komission hyväksynnän, sekä Uniperin
ylimääräisen yhtiökokouksen päätöksen.

Uniper on tänään julkaissut aiheesta lehdistötiedotteen, joka löytyy Uniperin verkkosivuilta.
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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


