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Fiskars palauttaa ohjeistuksensa vuodelle 2020, odottaa konsernin 
vertailukelpoisen EBITAn kasvavan vuodesta 2019 
Fiskars Oyj perui 19.3.2020 vuoden 2020 näkymänsä Covid-19-pandemian vaikutusten takia. Fiskars 
palauttaa nyt näkymänsä vuodelle 2020 ja odottaa konsernin vertailukelpoisen EBITAn kasvavan vuodesta 
2019.  

“Haastavasta toimintaympäristöstä huolimatta yhtiön kehitys on ollut myönteistä kolmannella 
vuosineljänneksellä, erityisesti neljänneksen loppua kohden. Hyvät sääolosuhteet sekä lisääntynyt jakelu 
ovat kasvattaneet puutarha- ja kastelutuotteiden myyntiä. Myös saksien ja askartelutuotteiden myynti kasvoi. 
Vuoden aikana tekemiemme nopeiden ja määrätietoisten toimien myötä olemme voineet palvella 
asiakkaitamme hyvin, vähentää kuluja ja toteuttaa muita väliaikaisia säästöjä. Vaikka näkyvyys on edelleen 
heikko, kolmannen vuosineljänneksen myönteisen kehityksen jälkeen odotamme vertailukelpoisen EBITAn 
kasvavan vuodesta 2019”, sanoi väliaikainen toimitusjohtaja Sari Pohjonen. 

Loppuvuoteen liittyy yhä merkittävää epävarmuutta ja Covid-19-pandemia on edelleen riski koko vuoden 
kehitykselle. Vuoden viimeinen neljännes on tyypillisesti ollut yhtiölle sesonkiluonteisesti tärkein, ja erityisesti 
Vita-liiketoiminnalle. Pandemia voi vaikuttaa yhtiön toimintaympäristöön monella tapaa, esimerkiksi 
liikkumisen rajoitusten, myymälöiden sulkemisten, etäisyyksien pitämisen sekä kuluttajaluottamuksen 
muutoksen kautta. Toimintaympäristö on epävakaa ja kuluttajakysyntä vuoden viimeisellä neljänneksellä 
vaikuttaa erityisesti juhlasesongin myynnin toteutumiseen. Aiempina vuosina noin kolmannes Vitan koko 
vuoden liikevaihdosta on tullut yhtiön omista kanavista, eli omista myymälöistä ja verkkokaupoista. 

Yhtiön liiketoimintaan vaikuttaa myös muita epävarmuustekijöitä, esimerkiksi mahdolliset muutokset 
tuontitulleissa. Valuuttakurssien muutoksilla voi olla merkittävä vaikutus vertailukelpoiseen EBITAan.  

Tarkempaa kuvausta mahdollisista riskeistä ja epävarmuustekijöistä, erityisesti liittyen pandemiaan, löytyy 
yhtiön verkkosivuilta www.fiskarsgroup.com ja 30.7.2020 julkistetun puolivuotiskatsauksen Riskit ja 
liiketoiminnan epävarmuustekijät –osiosta. 

Fiskars julkistaa tammi-syyskuun 2020 osavuosikatsauksensa 30.10.2020. 

 

Näkymät vuodelle 2020: 

Vuonna 2020 Fiskars odottaa konsernin vertailukelpoisen EBITAn kasvavan vuodesta 2019. 
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Media- ja sijoittajayhteydet:  
Konserniviestintä, puh. 020 439 5031, communications@fiskars.com  
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Making the everyday extraordinary   
Fiskars Groupin visiona on vaikuttaa positiivisella ja kestävällä tavalla ihmisten elämään. Brändimme 
Fiskars, Gerber, Iittala, Royal Copenhagen, Waterford ja Wedgwood ovat mukana ihmisten elämässä – niin 
kotona, puutarhassa kuin ulkona luonnossa. Pyrimme tekemään arjesta ainutkertaista tänään ja 
tulevaisuudessa. Toimimme 30 maassa, ja tuotteitamme on saatavilla yli 100 maassa. Fiskarsin osake on 
listattu Nasdaq Helsingissä (FSKRS). Lisätietoja löydät osoitteesta www.fiskarsgroup.com. Voit seurata 
meitä Twitterissä @fiskarsgroup. 
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