
Fortum lyser upp till förmån för Stadsmissionen
Fortum och Stadsmissionen samarbetar i år om att lysa upp julen för de mest utsatta. Med syftet att samla in pengar till
Stadsmissionens viktiga arbete ordnar Fortum en tävling om ”Sveriges roligaste julbelysning”. För varje bidrag som skickas in
sponsrar Fortum Stadsmissionen med 50 kronor till deras julinsamling.  För den som söker inspiration till hur man ska pynta
upp, har Fortum tagit fram några exempel. Idag söndag tänds belysningen på Östermalms korvspecialist, på Nybrogatan och en
balkong på Ringvägen 81 i Stockholm. Dessutom kommer fler kiosker i landet att lysas upp.  

Fortum bidrar i år till Stockholms stads julbelysning som består av nära 600 000 energisnåla LED-lampor. I praktiken innebär det att det inte kostar mer än
562 kronor per dygn att lysa upp 32 gator och torg. Fortums medverkan är ett led i det fleråriga belysningssamarbetet med Stockholms stad, där syftet är
att lysa upp särskilt mörka och otrygga platser i staden.

Förutom att färdigställa de två motionsspår som kom tvåa och trea i förra årets tävling Ljusruset har Fortum valt att bidra till julbelysningen då den är en
synlig del av stockholmarnas jul.

- Som Stockholmarnas energibolag känns det naturligt att vara med och lysa upp huvudstaden till jul. Vi vill sprida ljus när det behövs som mest – den
mörkaste tiden på året. Samtidigt utlyser vi en tävling om Sveriges roligaste julbelysning som kopplas till en Stadsmissionens insamling för de som behöver
ljus och värme allra mest - Sveriges hemlösa, säger Fredrik Karlsson, kommunikationschef för Fortum i Sverige.

För varje tävlingsbidrag som kommer in via Fortums sida på Facebook, sponsrar Fortum Stadsmissionen med 50 kronor. Stadsmissionens mål med
julkampanjen är att samla in 14 miljoner kronor för att hjälpa hemlösa. Även ute i landet, där Fortum är verksam, kommer kiosker att lysas upp. Det är i
Kungsbacka, Söderhamn och Torsby.

För mer information, kontakta gärna Christina Almgren, presschef, 072 - 515 78 06, christina.almgren@fortum.com

Om Fortum: Fortums syfte är att skapa energi som gör livet bättre idag och för kommande generationer. Vi erbjuder hållbara lösningar som tillgodoser
behoven av låga utsläpp, effektiv resursanvändning och en trygg energiförsörjning samtidigt som vi levererar ett förstklassigt resultat till våra aktieägare. Vår
verksamhet omfattar produktion, distribution och försäljning av el och värme, samt experttjänster inom dessa områden.

Fortums verksamhet är fokuserad på Norden, Ryssland, Polen och Östersjöområdet. I framtiden ser vi även att integrationen i Europa och de snabbt
växande marknaderna i Asien ger ytterligare möjligheter för tillväxt. Under 2011 uppgick Fortums omsättning till 6,2 miljarder euro och rörelseresultatet var
1,8 miljarder euro. Vi sysselsätter cirka 10 800 personer. Fortums aktie är noterad på NASDAQ OMX Helsingfors.  

Ytterligare information: www.fortum.com


