
Fortums webbsida fortum.com högst rankade i Finland och på
femte plats i Europa
I KWD Webranking har Fortums koncernwebb tilldelats förstapriset bland finska börsnoterade företag. I den europeiska jämförelsen hamnade
Fortum på en femte plats.

- Jag är väldigt nöjd med det här erkännandet. Det är ett resultat på ett långsiktigt engagemang där vi har arbetat för att tillgodose våra
besökare av webben med ett brett spektrum av information om vårt företag, säger Ari Kurki, chef för digitala kanaler på Fortum.

Fortums webbsida bedömdes vara på en mycket hög nivå i nästan alla delar av undersökningen. Framför allt fick Investor Relations-sidorna
utmärkta betyg utifrån dess öppenhet och sitt omfattande innehåll för alla intressenter. Fortum har rankats bland de bästa börsnoterade
företagen i Finland sedan 2004.

KWD Webranking är en omfattande årlig undersökning av koncernernas globala online-kommunikation. Rankingen bygger på krav och behov
från finansanalytiker, näringslivsjournalister och arbetssökande. I årets undersökning deltog över 9 000 företag över hela världen.

För mer information, kontakta gärna:
Ari Kurki, chef för digitala kanaler, Fortum, tfn +358504536808
Christina Almgren, presschef, Fortum, tfn 072- 515 78 06

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 2012 uppgick Fortums omsättning till 6,2 miljarder euro och rörelseresultatet var
1,7 miljarder euro. Vi sysselsätter cirka 10 400 personer. Fortums aktie är noterad på NASDAQ OMX Helsingfors.  

Läs mer på www.fortum.com eller följ oss på Twitter och Facebook.


