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Fiskars Oyj Abp alentaa vertailukelpoisen EBITAn ohjausta 
vuodelle 2019, ohjaus vertailukelpoisen liikevaihdon osalta 
ennallaan  
 
Fiskars Oyj Abp alentaa vertailukelpoisen EBITAn ohjausta koko vuodelle 2019. Fiskars arvioi nyt 
vertailukelpoisen EBITAn jäävän alle edellisvuoden tason. Aiemmin yhtiö odotti vertailukelpoisen 
liikevaihdon ja vertailukelpoisen EBITAn olevan viime vuoden tasolla. Fiskars odottaa edelleen 
vertailukelpoisen liikevaihdon olevan viime vuoden tasolla. USA:n päätös korottaa tullitariffeja Kiinasta 
tulevalle tuonnille tulee vaikuttamaan negatiivisesti koko vuoden vertailukelpoiseen EBITAan.  
 
”Olemme aiemmin todenneet, että toimintaympäristön muutoksiin liittyy merkittäviä riskejä, mukaan 
lukien USA:n tullitariffit. USA:n osuus liiketoiminnastamme on merkittävä, ja osa 
tuotevalikoimastamme tuodaan maahan Kiinasta. Toimimme päättäväisesti lieventääksemme 
korotettujen tullitariffien vaikutusta, mutta tästä huolimatta tariffit tulevat vaikuttamaan  
vertailukelpoiseen EBITAan. Lopullinen vaikutus tulee riippumaan koko vuoden myynnin 
tuotejakaumasta”, sanoi Jaana Tuominen, Fiskars Oyj Abp:n toimitusjohtaja. 
 
Päivitetyt näkymät vuodelle 2019 
Vuonna 2019 Fiskars odottaa konsernin vertailukelpoisen liikevaihdon olevan viime vuoden tasolla ja 
vertailukelpoisen EBITAn jäävän alle edellisvuoden tason. 
 
Näkymiin vaikuttavat yhtiön kasvupanostukset, joiden odotetaan luovan kestävää arvoa pitkällä 
tähtäimellä. Lisäksi toimintaympäristön muutoksessa on edelleen merkittäviä riskejä, esim. Brexit ja 
mahdolliset uudet korotukset USA:n tullitariffeihin. Näiden riskien epäsuotuisalla kehityksellä voi olla 
merkittävä negatiivinen vaikutus vertailukelpoiseen liikevaihtoon ja vertailukelpoiseen EBITAan. Myös 
valuuttakurssien muutoksilla voi olla merkittävä vaikutus vertailukelpoiseen EBITAan. 
 
Aikaisemmat näkymät vuodelle 2019  
Aiemmin Fiskars odotti, että vuonna 2019 konsernin vertailukelpoinen liikevaihto ja vertailukelpoinen 
EBITAn ovat viime vuoden tasolla. 
 
Näkymiin vaikuttavat yhtiön kasvupanostukset, joiden odotetaan luovan kestävää arvoa pitkällä 
tähtäimellä. Lisäksi toimintaympäristön muutoksessa on merkittäviä riskejä, esim. Brexit ja USA:n 
tullitariffit. Näiden riskien epäsuotuisalla kehityksellä voi olla merkittävä negatiivinen vaikutus 
vertailukelpoiseen liikevaihtoon ja vertailukelpoiseen EBITAan. Myös valuuttakurssien muutoksilla voi 
olla merkittävä vaikutus vertailukelpoiseen EBITAan. 
 
Fiskars julkaisee 1.8.2019 puolivuotiskatsauksensa tammi-kesäkuulta 2019. 
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Jaana Tuominen 
Toimitusjohtaja 
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Media- ja sijoittajayhteydet:  
Konserniviestintä, puh. 040 708 1181, communications@fiskars.com  
  
Making the everyday extraordinary   
Fiskarskonserni tekee arjesta ainutkertaista. Yhdessä brändiperheeseemme kuuluvien brändien, 
kuten Fiskars, Gerber, Iittala, Royal Copenhagen, Waterford ja Wedgwood kanssa haluamme 
vaikuttaa positiivisella ja kestävällä tavalla ihmisten elämään. Tuotteitamme on saatavilla yli 100 
maassa ja työllistämme noin 7 600 henkilöä yli 30 maassa. Lisätietoja meistä löydät osoitteesta 
www.fiskarsgroup.com.  
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