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Fiskars soittaa Nasdaq-pörssin päätöskelloa New Yorkissa uuden 
vuoden ja Suomen 100-vuotisjuhlan juhlistamiseksi  
 

Fiskars-konsernin toimitusjohtaja Kari Kauniskangas soittaa yhdessä yhtiön johtoryhmän jäsenten 

kanssa Nasdaq-pörssin päätöskelloa New Yorkissa Times Squarella vuoden viimeisenä pörssipäivänä 

30.12.2016.  

 

”Fiskars on perustettu vuonna 1649, ja se on Suomen vanhin yhtiö. Viime vuosien aikana yhtiömme 

on muuttunut merkittävästi ja voimme olla ylpeitä vahvasta asemastamme kansainvälisillä 

kuluttajatuotemarkkinoilla,” sanoo toimitusjohtaja Kari Kauniskangas. ”Kuluvan vuoden päättyessä ja 

uuden vuoden alkaessa meillä on monta syytä juhlaan jatkaessamme muutosmatkaamme johtavaksi 

kuluttajatuoteyhtiöksi, jonka portfolioon kuuluu ikonisia lifestyle-brändejä.”  

 

Lisäksi Fiskars juhlistaa uudenvuodenaattoa, kun Waterfordin kuuluisa uuden vuoden kristallipallo 

laskeutuu keskiyöllä Times Squarella. Waterford on yksi Fiskarsin brändiportfolion johtavista 

brändeistä. Waterford on ollut osa uudenvuodenaaton juhlintaa New Yorkin Times Squarella vuodesta 

1999 lähtien. Pallonpudotuksena tunnettu seremonia tapahtuu keskiyöllä. Waterfordin uudenvuoden 

kristallipallo on tehty 2 688:sta taidokkaasti valmistetusta kristallikolmiosta. Tänä vuonna 288 

kristallikolmiota muodostaa uuden kuvion nimeltä ”Gift of Kindness”. Kuvio ylistää hyviä tekoja, jotka 

rikastuttavat sisimpäämme, edistävät yhteisymmärrystä ja vahvistavat siteitä, jotka yhdistävät ihmisiä. 

 

”Fiskars vastaanottaa vuoden 2017 erityisen ylpeänä, sillä alkava vuosi on Suomen itsenäisyyden 

100-vuotisjuhlavuosi. Lisäksi maailmankuulut oranssikahvaiset saksemme täyttävät 50 vuotta,” jatkaa 

Kauniskangas. ”On hienoa päättää vuosi Nasdaq MarketSitella vuoden 2016 viimeisenä pörssipäivänä 

ja juhlia uutta vuotta niiden yli miljardin ihmisen kanssa, jotka eri puolilla maailmaa katselevat 

Waterfordin kristallipallon laskeutumista Times Squarella.”  

 

 

Nasdaq-pörssin päätöskellonsoiton live-lähetys  

Päätöskellonsoittoseremonia tapahtuu 30.12.2016 kello 23.00 Suomen aikaa Nasdaq MarketSitella 

New Yorkissa. Tilaisuutta voi seurata suorana lähetyksenä Nasdaqin verkkosivujen kautta alkaen klo 

22.45 Suomen aikaa osoitteessa: https://new.livestream.com/nasdaq/live tai 

http://www.nasdaq.com/about/marketsitetowervideo.asx 

 

Päätöskellonsoiton valokuvat 

Valokuvia päätöskellonsoitosta on saatavilla osoitteessa http://business.nasdaq.com/discover/market-

bell-ceremonies  

 

 

Median yhteydenotot: 
Suomessa: Fiskarsin konserniviestintä, Kaisa Rajala, puh. 0204 39 5745, kaisa.rajala@fiskars.com  
Yhdysvalloissa: Ketchum PR-toimisto, Rainah Chang-Faulk, puh. +1 646 935 4063, rainah.chang-
faulk@ketchum.com 
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Fiskars – Making the everyday extraordinary 
Fiskars palvelee kuluttajia ja asiakkaita ympäri maailmaa brändiportfoliolla, johon kuuluu 
kansainvälisesti tunnettuja brändejä kuten Fiskars, Gerber, Iittala, Royal Copenhagen, Waterford ja 
Wedgwood. Missiomme mukaisesti rakennamme ikonisten lifestyle-brändien perhettä. Fiskarsin 
visiona on vaikuttaa positiivisella ja kestävällä tavalla ihmisten elämään. Lisätietoja yhtiöstä 
www.fiskarsgroup.com 
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