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Fiskars lisää ketteryyttä ja tehostaa toimintaansa – suunnittelee 
Kiinan Ningbossa sijaitsevan kastelutuotteiden kokoonpanotehtaan 
myymistä 
 
Fiskars Oyj Abp on sopinut Ningbossa, Kiinassa sijaitsevan kastelutuotteiden kokoonpanotehtaan 
sekä siihen liittyvien toimintojen myymisestä Dayelle (Ningbo Daye Garden Industry Co. Ltd.). Daye on 
paikallisesti yksi johtavista kastelutuotteisiin erikoistuneista valmistajista. Kauppa arvioidaan saatavan 
päätökseen tammikuun 2021 loppuun mennessä.  
 
Kastelutuotekategoria on keskeinen osa Fiskars Groupin tuotetarjontaa ja suunnitellun myynnin myötä 
yhtiö pyrkii tehostamaan toimitusketjuaan. Daye on valmistanut kastelutuotteita yli 20 vuoden ajan, ja 
yhtiöllä on hyvät edellytykset jatkaa tuotannon kehitystä osana suurempaa kastelutuoteyhtiötä.  
 
“Jatkamme kastelutuotevalikoimamme kehittämistä ja tuomme markkinoille uusia innovaatioita, jotka 
tekevät kastelusta helppoa ja nautinnollista. Fiskars on tehnyt yhteistyötä Dayen kanssa usean 
vuoden ajan. Uskomme, että Ningbon kokoonpanotehtaan kannalta Daye tarjoaa parhaan polun 
eteenpäin ja mahdollisuuden kehittää toimintaa”, sanoi Risto Gaggl, Fiskars Groupin toimitusketjusta 
vastaava johtaja. 
 
“Osto täydentää liiketoimintaamme hyvin ja auttaa meitä palvelemaan USA:n ja Euroopan markkinoita 
paremmin. Paikallisena toimijana tunnemme ostettavan toiminnan hyvin ja odotamme innolla sen 
yhdistämistä konserniimme”, sanoi Xiaodong Ye, General Manager, Ningbo Daye Garden Industry Co. 
Ltd.  
 
Ningbon tehtaan tuotantoarvo vuonna 2020 on noin 9 miljoonaa euroa. Myynnillä ei odoteta olevan 
merkittävää vaikutusta Fiskarsin taloudelliseen tilanteeseen tai taloudelliseen tulokseen vuonna 2021.  
 
Suunniteltu kauppa on osa Fiskars Groupin uudelleenjärjestelyohjelmaa, joka julkaistiin joulukuussa 
2019. Ohjelman tavoitteena on vähentää kuluja ja tehostaa toimintaa esimerkiksi toimitusketjussa. 
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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 
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on listattu Nasdaq Helsingissä (FSKRS). Lisätietoja löydät osoitteesta www.fiskarsgroup.com. Voit 
seurata meitä Twitterissä @fiskarsgroup. 

http://www.fiskarsgroup.com/

