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Fiskars eftersträvar flexibilitet och effektiverar sin verksamhet – 
planerar att sälja monteringsfabriken för bevattningsprodukter i 
Ningbo, Kina 
 
Fiskars Oyj Abp har tecknat ett avtal om att avyttra sin monteringsfabrik för bevattningsprodukter och 
tillhörande verksamhet i Ningbo, Kina, till Daye (Ningbo Daye Garden Industry Co. Ltd.). Daye är lokalt 
en av de ledande specialiserade tillverkarna av bevattningsprodukter. Transaktionen förväntas vara 
genomförd vid slutet av januari 2021. 
 
Bevattningskategorin är fortsättningsvis en viktig del av Fiskars Groups sortiment. Med den planerade 
avyttringen strävar bolaget till att öka effektiviteten i leveranskedjan. Daye är ett bolag med mer än 20 
års erfarenhet inom tillverkning av bevattningsprodukter. Bolaget har bra förutsättningar att fortsätta 
utveckla produktionen som en del av en större koncern inom bevattningskategorin.  
 
“Vi utvecklar fortsättningsvis vårt sortiment inom bevattningskategorin och lanserar nya innovationer 
som gör bevattning lätt och njutbart. Fiskars har samarbetat med Daye i flera år. Vi anser att Daye kan 
erbjuda det bästa framtida alternativet för fabriken i Ningbo samt utveckla dess verksamhet”, sade 
Risto Gaggl, direktör för leveranskedjan i Fiskars Group.  
 
“Förvärvet passar väl till vår verksamhet och möjliggör en fortsatt utveckling för att serva marknaderna 
i USA och Europa. Eftersom vi är en lokal tillverkare, känner vi verksamheten väl och ser fram emot 
att addera det till vårt bolag”, sade Xiaodong Ye, General Manager, Ningbo Daye Garden Industry Co. 
Ltd.  
 
Under helåret 2020 var Ningbos produktionsvärde ungefär 9 miljoner euro. Avyttringen förväntas inte 
ha en betydande inverkan på Fiskars finansiella position eller finansiella resultat år 2021.  
 
Dessa planer är en del av Fiskars Groups omstruktureringsprogram som tillkännagavs i december 
2019. Programmet siktar på att minska kostnader samt öka effektiviteten, bl.a. inom leveranskedjan.  
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Making the everyday extraordinary 
Fiskars Groups vision är att ha en positiv och hållbar inverkan på vår livskvalitet. Våra varumärken 
Fiskars, Gerber, Iittala, Royal Copenhagen, Waterford och Wedgwood är närvarande i människors 
vardagsliv – i hemmet, i trädgården och i utelivet. Det här ger oss ett tillfälle att göra vardagen 
extraordinär, idag och för framtida generationer. Fiskars Group verkar i 30 länder och våra produkter 
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finns tillgängliga i över 100 länder. Fiskars aktier noteras på Nasdaq Helsinki (FSKRS). Besök 
www.fiskarsgroup.com för mer information och följ oss på Twitter @fiskarsgroup.  

http://www.fiskarsgroup.com/

