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Vi fokuserar på matupplevelser. Vi fattade beslutet att sälja Fazer Food Services
för att fokusera på vår utveckling inom snabbrörliga konsumentprodukter. Vi
tog en mer progressiv roll på marknaden och skapade innovationer i form av
inspirerande matupplevelser.

Förvärvet av Kaslink, en expert på förstklassiga havrebaserade livsmedelsprodukter,
stärkte Fazer Lifestyle Foods utbud av hållbara, växtbaserade produkter ytterligare
vilket stöder affärsområdets tillväxt.
Vi inledde vår investering på 50 miljoner euro i bygget av en banbrytande xylitolfabrik
i Lahtis i Finland. Den nya fabriken kommer att använda biprodukter från havrekvarnen
för att tillverka xylitol och produktionsavfallet kommer att användas som bränsle i ett
biovärmekraftverk som försörjer hela Fazers fabriksområde med energi.
Vårt viktiga strategiska beslut att investera i en fördubbling av havrekvarnskapaciteten i Lahtis, Finland och Lidköping i Sverige, tar oss närmare vårt mål att bli den
ledande aktören inom växtbaserat i norra Europa.

Förvärvet av Kaslink stärkte
Fazer Lifestyle Foods utbud
ytterligare.

Vi fokuserade starkt på att utveckla vårt konsumentfokuserade synsätt. Att tillgodose konsumentbehoven inom njutningsfulla upplevelser för att öka och internationalisera vår konfektyrverksamhet visade sig vara framgångsrikt. Vi utvecklade
vår varumärkespositionering Northern Magic. Made Real. ytterligare och implementerade den i hela koncernen.
Försäljningen av Fazer Food Services slutfördes i januari 2020. Fazer Food Services
rapporteras som avvecklad verksamhet i hela årsredovisningen, förutom hållbarhetsrapporteringen vilken delvis innehåller Fazer Food Services.
Fazer-koncernens omsättning för kvarvarande verksamheter ökade något jämfört
med föregående år och var 1 097,0 M€ år 2019. Omsättningen för Fazer Bageri uppgick till 565,2 M€, Fazer Konfektyr till 353,1 M€, Fazer Lifestyle Foods till 158,1 M€
och Fazer Retail till 47,1 M€.
Omsättningen för den avvecklade verksamheten, Fazer Food Services, var 597,3 M€.
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Ett företag i omvandling
Under 2019 fortsatte Fazer att implementera sin strategi och informerade om försäljningen av Fazer Food
Services för att fokusera på snabbrörliga konsumentprodukter (FMCG) och sin direkt till konsument inriktade verksamhet. Finansiellt var året tillfredsställande.
Omsättningen för kvarvarande verksamheter ökade med
7 % och rörelsevinsten låg nära föregående års nivå.
Trender har stor inverkan på matvärlden. Konsumenternas
livsstilar förändras i allt snabbare takt och föränderliga
trender utmanar företagen. Bekvämlighet blir allt viktigare samtidigt som företagen förväntas agera hållbart.
Konsumenterna förväntar sig inte enbart att företagen
ska vara bra på det de gör, de ska också göra gott för
andra – för samhället i allmänhet och för miljön. För att
hållas med i utvecklingen måste vi förstå hur konsumentbeteendet utvecklas och agera i enlighet med det.
Fazer sålde Fazer Food Services till Compass Group i
januari 2020 för att fokusera sina insatser och effektivisera sin affärsportfölj. Jag önskar alla våra tidigare
medarbetare på Fazer Food Services lycka och framgång.
Jag är övertygad om att medarbetarna och verksamheten
kommer att fortsätta att blomstra och utvecklas som en
del av Compass Group.
Medlen från försäljningen av Fazer Food Services kommer
att investeras i Fazer-koncernens FMCG-verksamheter.
Målet är att stärka vår position som det ledande FMCG4

ÅRET I KORTHET

DETTA ÄR FAZER

VÅRA VERKSAMHETER

varumärket i Finland och främja vår position i norra Europa och internationellt.
Vi ska växa i trendiga kategorier, till exempel inom mjölkfritt och växtbaserade
måltider. Utifrån gedigen konsumentinsikt och forskning ska vi investera i utveckling och förnyelse av våra produkter och vår affärsportfölj. Vi ska bli mer integrerade och smidiga samt fokusera på värdeskapande genom portföljval, tillväxt och
intern effektivitet. Vi sätter konsumenten först i all vår verksamhet och utgår från
vår förnyade varumärkespositionering – Northern Magic. Made Real. – för att vara
relevanta i konsumenternas ögon.
Fazer fokuserar på matupplevelser; vi bygger vidare på våra tidigare framgångar
med stöd av vårt koncernövergripande hållbarhetsarbete. Hållbarhet är en integrerad del av Fazers strategi. Fazer ser mat som en lösning. Hur vi odlar, producerar
och konsumerar mat har stor inverkan på miljön, samhället och vårt välmående.
Fazer har förbundit sig att fortsätta att utveckla innovativa, hållbara lösningar som
gynnar både människorna och planeten. Våra hållbarhetsmål för 2030 – 50 %
mindre utsläpp, 50 % mindre matsvinn, 100 % ansvarsfulla inköp och mer växtbaserat – styr vårt dagliga arbete.
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endast teknik, utan kan inta många skepnader och former. Exempel på detta är
att vi har slutat använda engångsartiklar i plast, bestick, sugrör och muggar, i våra
caféer och bageributiker och minskar mängden plast i våra brödförpackningar. Ett
exempel från konfektyrverksamheten är konceptet Mumsiga Missar, en möjlighet
för konsumenter att köpa sockerkonfektyr med skönhetsfel som ett led i arbetet
med att minska matsvinnet.
Växtbaserade produkter och lösningar är ett viktigt strategiskt tillväxtområde för
Fazer. Förvärvet av Kaslink, expert på havrebaserade produkter, är ytterligare ett
exempel på koncernens framtida riktning. Kaslink införlivades i affärsområdet
Fazer Lifestyle Foods i augusti 2019.
Investeringen på 30 miljoner euro i vår havrekvarnsverksamhet, som vi publicerade
i november 2019, är också ett exempel på den snabbt ökande globala efterfrågan
på havre. Investeringen kommer att fördubbla havrekapaciteten i både Lahtis i
Finland och Lidköping i Sverige.

Hållbarhet är nära sammanlänkat med foodtech. Foodtech gör matsystemet mer
produktivt, prisvärt, hållbart och hälsosamt. Att utveckla Fazers ställning inom
foodtech och vår förmåga att kommersialisera viktiga innovationer, kommer framöver att spela en ännu viktigare roll i att genomföra vår ambitiösa tillväxtstrategi.
Vi bygger på våra styrkor inom forskning, utveckling och innovation samt på smidigt samarbete med universitet och forskningsnätverk för att skapa innovationer,
utveckla och utnyttja de möjligheter nya matlösningar innebär.
I början av 2019 började Fazer bygga en anläggning för xylitolproduktion invid sin
havrekvarn i Lahtis i Finland. Investering, en av Fazers mest betydande på många år,
är ett utmärkt exempel på foodtech som går hand i hand med våra hållbarhetsmål.
Med patenterad och toppmodern teknik kommer anläggningen att tillverka xylitol
av havreskal, som är en biprodukt från produktionsprocessen på kvarnen.
Vårt strategiska partnerskap med det finska startupföretaget Solar Foods är ett
bra exempel på innovationssamarbete. Målet med samarbetet är att tillsammans
forska i, utveckla och kommersialisera en ny proteinråvara som Solar Foods har
tagit fram. För att minska matens påverkan på klimatet måste vi alla förändra våra
tänkesätt och vår verksamhet. För detta krävs vågad kreativitet. Kreativitet är inte
5
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För Fazer var 2019 ett år av många viktiga framsteg och förändringar. Vi ser fram
emot inspirerande framtida möjligheter , även om tillväxten avtagit på många
marknader.
Inom Fazer Bageri uppvisade enheterna i både Baltikum och Finland en fin
utveckling. Butiksbageriernas framgång i Finland fortsatte. Nya butiksbagerier
öppnades och nya produkter lanserades. Butiksbagerikonceptet har även lanserats i Baltikum. Marknadsläget i Sverige och Ryssland är alltjämt tufft. I Ryssland
genomför Fazer en ambitiös plan för att förbättra bageriverksamhetens resultat.
För att främja lokalt beslutsfattande, förenklades affärsområdet Fazer Bageris
organisation i oktober.
Inom Fazer Konfektyr uppvisade alla enheter goda resultat och genom framgångsrika lanseringar lyckades vi öka marknadsandelen. Den internationella tillväxten
fick stöd av en stark utveckling i Danmark, framgångsrika försäljningsinitiativ i
Asien och lansering av premiumchoklad under varumärket Fazer Nordi i USA.
Inom Fazer Lifestyle Foods var utvecklingen positiv i Finland och Danmark.
Konkurrensen är fortsatt hård, särskilt i Sverige. Marknaden för mjölkfritt utvecklades positivt, liksom marknaden för frukostprodukter. Insatser för att stärka
varumärket Froosh genomfördes.
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Fazer genomgår en omvandling och vår resa fortsätter. Vår omvandling vore inte
möjlig utan alla våra fantastiska medarbetares engagemang, kunskaper och
beslutsamhet. Tillsammans fortsätter vi att utveckla företaget på dess framgångsrika väg.
Allt sedan februari 2020 har våra vardagliga liv hastigt förändrats på grund av den
pandemi som coronaviruset orsakat. Detta kommer att ha en stor inverkan på
Fazers verksamhet. Vår mission är Mat med mening. Under hela vår historia har
Fazer varit en del av konsumenternas liv och bidragit till att göra goda dagar perfekta och bringat glädje och tröst i stunder av sorg eller misströstan. Vi fortsätter
förverkliga vår mission även under dessa exceptionella omständigheter.
Sist men icke minst vill jag tacka alla våra samarbetsparter och intressegrupper för
engagemanget och stödet under 2019.
Christoph Vitzthum
Fazer-koncernen
Koncernchef

För Fazer Retail är marknadsläget utmanande, särskilt i Sverige, men det förnyade
butikskonceptet och framgångsrika nyetableringar skapar intressanta möjligheter.
Fazer Retail lyckades växa inom caféverksamheten i Finland. Året var framgångsrikt
för Fazer Experience, som återigen slog rekord i antal besökare.
Trots osäkerhet till följd av den överenskomna försäljningen, presterade alla
enheter inom Fazer Food Services väl. Fazer Food Services Finland uppvisade 2019
det bästa resultatet genom tiderna.
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Nyckeltal 2019, kvarvarande verksamheter
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Höjdpunkter 2019

År 2019 var ett år av viktiga strategiska steg mot ett
starkare, mer fokuserat och integrerat Fazer.

Försäljningen av Fazer Food Services till Compass Group gör det möjligt för
oss att fokusera på att utveckla Fazer som ett företag inom snabbrörliga
konsumentprodukter.

Fazers interna innovationstävling Innovation Challenge, där medarbetarna får utveckla
nya produktidéer, arrangerades för andra gången. Det vinnande teamets bidrag var en
idé på hur produktionsöverskott och avfallsmaterial kan utnyttjas i hela företaget.

Fazer förvärvade Kaslink, ett finländskt matföretag som specialiserar sig på förstklassiga matlagningsprodukter, drycker och snacks, med fokus på nordisk havre.

Inom vårt program Fazer Brainhow fortsatte forskningen i hur kosten tillsammans
med andra faktorer påverkar den kognitiva förmågan. Studier gjordes inom bland
annat näringstäthet och tarm-hjärna-axeln.

Vi inledde en investering på 50 miljoner euro i en xylitolfabrik som använder havreskal som råvara i Lahtis, Finland. Investeringen främjar vår position som föregångare inom spannmålsbaserade produkter med högt mervärde och hjälper oss att
tillämpa principerna för cirkulär ekonomi.
Beslutet att investera cirka 30 miljoner euro i en utvidgning av vår kvarnverksamhet i
Lahtis, Finland och Lidköping, Sverige, fördubblar vår kapacitet för havremalning.
Vår förnyade varumärkespositionering Northern Magic. Made Real. implementerades i olika beröringspunkter i hela koncernen.
Vi förnyade bagerikategorin med produkter som tillgodoser konsumenternas önskemål, till exempel street food och surdegsbröd.
Förvärvet av Vuohelan Herkku, som slutfördes i januari 2020, gör Fazer till marknadsledare inom glutenfria bageriprodukter i Finland.
Premiumchoklad under varumärket Fazer Nordi introducerade varumärket Fazer för
konsumenter i USA.
Fazer gick med i projektet Carbon Action för att inkludera motverkandet av klimatförändringar och främjandet av kolinlagring i sin spannmålsvision.
Vi investerade i foodtech genom såväl intern forskning och utveckling som nära
samarbete med olika externa samarbetspartner.
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Fazer – med fokus på matupplevelser
Med fokus på matupplevelser,
gör Fazer det möjligt att njuta av
dagens bästa stunder.

År 1891 öppnade den unge Karl Fazer sitt första konditori
med en mission att skapa mat med mening – och en
passion för att skapa stunder av glädje för alla människor
runt omkring honom. Med utgångspunkt i Karl Fazers
idéer och värderingar har Fazer utvecklats till ett modernt
företag med fokus på matupplevelser. Vägledda av våra
varumärkesteman – Nordisk frihet, Äkta relationer och
Vågad kreativitet – är vårt mål att göra dagarna perfekta.
Vi fokuserar på matupplevelser för att människor ska
kunna njuta av dagens bästa stunder. Förankrade i vårt
unika arv och baserade på djupa konsumentinsikter
formar Fazer framtidens smaker, traditioner och matupplevelser. Vi fokuserar på innovationer för att skapa hållbara matlösningar för framtiden. Fazer fokuserar på
snabbrörliga konsumentprodukter. Vi har verksamhet
i nio länder och export till cirka 40 länder. Fazerkoncernens omsättning 2019 uppgick till 1,1 miljarder euro
och antalet anställda till närmare 9 000.
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Mission och vision

Vår mission och vision återspeglar samhällets och konsumenternas behov, med
hållbarhet som ett fokusområde. Vår mission, Mat med mening, är det vi behöver
för att göra världen till en bättre plats. Vår vision, För perfekta dagar , handlar om
hur vi kan forma framtidens smaker, traditioner och matupplevelser. Detta är hur
vi vill se framtiden, tillsammans med alla runtomkring oss.

Nya och framväxande livsstilar har etablerat sig på marknaden och tagit plats i
människors hjärtan, men önskan om fulländade ögonblick är oförändrad. Med
hjälp av banbrytande innovationer vill vi finnas där för människor från morgon till
kväll och erbjuda njutningsfulla och överraskande stunder som berikar livet. Ett
stänk av Northern Magic. Made Real.

Vår vision: För perfekta dagar

Människor är måna om att såväl de själva som deras nära och kära mår bra. Våra
produkter och tjänster ska tillgodose detta behov av välmående på ett transparent
och ansvarsfullt sätt. Vi vill stund för stund göra världen till en bättre plats – nu
och för kommande generationer.

Vår mission: Mat med mening
Vår mission beskriver vårt syfte. Mat med mening innebär att vi skapar magiska
stunder genom att berika varje munsbit och upplevelse – och människors liv –
med kärlek och hängivenhet. Vi kryddar allt vi gör med en gnutta extra glädje,
välmående, inspiration, passion och kärlek. Vi vill göra skillnad varje dag och:

Vår vision är vår ledstjärna som visar oss vägen på vår resa. Det handlar om hur vi
enas i stämning, värderingar och våra arbetssätt: För perfekta dagar. Varje ögonblick har potential att göra dagen bättre. Vi vill vara en del av de minnesvärda
stunder som gör dagen perfekt genom att:
• Möjliggöra individuella val och upplevelser som skapar glädje och
välmående varje dag
• Integrera våra värderingar och vårt arv i våra innovationer och finnas till för
människorna från morgon till kväll
• Skapa magi. Tillsammans.
• Möjliggöra eftertraktade och autentiska upplevelser kring mat
• Skapa framtidens matnjutningar och traditioner för hållbara livsstilar

• Berika människors liv med våra produkter och tjänster
• Erbjuda hälsosamma, läckra och miljömedvetna lösningar
• Skapa hälsosamma produkter som kan avnjutas var och när som helst
• Hitta nya lösningar som underlättar vardagen för människor som lever ett
hektiskt liv
• Beakta vår inverkan på människorna, planeten och affärsverksamheten i
allt vi gör
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Fazer skapar värde
Diagrammet över värdeskapande illustrerar de resurser vi använder, de processer
vi tillämpar och den inverkan vi har på världen. Vi fortsätter att arbeta med att

Våra viktigaste resurser

Immateriella tillgångar
Varumärken och anseende
Distributionsnät
Innovationsskapande process och
gedigen produktutveckling

€

Ekonomiska resurser
Solid balansräkning
Sund lönsamhet och gott kassaflöde
Stark skuldkapacitet
Sociala resurser
Nära relationer till kunder och
leverantörer
Samarbete och samskapande med
intressegrupper och samarbetsparter

FINANSIELL INFORMATION

minska vår miljöpåverkan. Vi hanterar våra värdekedjor noggrant för att säkerställa rättvisa, resurseffektiva och miljömässigt hållbara inköp. Genom att driva en
lönsam affärsverksamhet möjliggör vi investeringar, förvärv och tillväxt.
Vårt värdeskapande påverkas bland annat av förändringar i affärsmiljön, megatrender, risker, möjligheter och styrning. Vi beaktar noggrant de effekter sådana
förändringar har på vår verksamhet.

Fazer-koncernen

Viktiga resultat och effekter

Våra varumärkesteman
Nordisk frihet, Äkta relationer, Vågad kreativitet

Naturresurser
Råvaror till livsmedel och förpackningar
Vatten
Energi
Tillverkning och tjänster
22 produktionsenheter
Egen detaljhandel och över 140 butiker i
kvarvarande verksamheter och över 1 000
restauranger i avvecklad verksamhet
Nätbutiker

ADMINISTRATION OCH LEDNING

Fazer skapar värde för alla sina intressegrupper – i alla
affärsverksamheter och på koncernnivå.

Fazer skapar värde för kunderna, ägarna och hela samhället. Vår verksamhet gynnar
också leverantörer, underleverantörer, tjänsteleverantörer och andra samarbetspartner i värdekedjan. Vi bidrar till samhället genom att skapa möjligheter till
sysselsättning och vara goda företagsmedborgare.

Personal
Över 8 800 medarbetare i kvarvarande
verksamheter och över 6 900 medarbetare
i avvecklad verksamhet

HÅLLBARHET

Våra verksamheter

Fazer Bageri

Fazer Konfektyr

Fazer Lifestyle Foods

Fazer Food Services

Fazer Retail

Värdeskapande genom

För människorna
Direkt och indirekt sysselsättning
Utvecklingsmöjligheter för medarbetarna
Glädje och välmående genom meningsfulla
matupplevelser
Mer växtbaserade livsmedel som stöder
människornas och planetens välmående
För planeten
Ansvarsfulla inköp av råvaror: 100 % senast 2030
Utsläpp och matsvinn: 50 % mindre senast 2030
Återvinning av avfall nästan 100 %

För affärsverksamheten och samhället
Fördelning av ekonomiskt värde 2019:
• Personal 570 M€
• Ägare 60 M€
• Affärsutveckling 26 M€

• Utveckling och förnyelse av produktportfölj och -utbud
utifrån gedigen konsumentinsikt och forskning

Utöver ekonomiskt värde:

• Intern effektivitet, effektivisering, högpresterande
arbetskultur och ledning av prestationer

• Insamlade skatter 177 M€
• Till leverantörer och
serviceproducenter: inköp av
varor och tjänster till ett
värde av 968 M€ från 8 993
leverantörer

• Samarbete med intressegrupper, nätverk, samhällen
och värdekedjor
• Inkluderande, motiverande och säker arbetskultur

• Samhälle 25 M€
• Finansiärer 2 M€

• Operativa investeringar 57 M€
• Till ägarna: ökat
aktieägarvärde
• Till universitet och
forskningsinstitut: samarbete
och stöd
• Stöd till lokalsamhällen genom:
partnerskap och donationer

Northern Magic. Made Real.
Vi fokuserar på matupplevelser

Den värdeskapande modellen inkluderar Fazer Food Services, som såldes i januari 2020.
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Våra varumärken
Kärnan i framtidens Fazer– relevant
Northern Magic. Made Real.
Varumärket Fazer utvecklas och följer med i tiden. Vi är
stolta över våra starka rötter och fortsätter vår omvandling
till ett genuint konsumentdrivet företag. Vår varumärkespositionering, Northern Magic. Made Real., hjälper oss
att stärka varumärket Fazer ytterligare – den harmoniserar våra verksamheter och hjälper oss att kommunicera
vad vi står för. Varumärket stöder beslutsfattandet och
hjälper oss att förverkliga den önskade varumärkesbilden.
Vi utnyttjar varumärkesvärdet och kapitalet för att stöda
företagets tillväxt. Vi vill vara ett meningsfullt varumärke
som lever upp till konsumenternas värderingar och behov
– nu och i framtiden.

HÅLLBARHET

ADMINISTRATION OCH LEDNING

FINANSIELL INFORMATION

Vi fokuserar på matupplevelser. Fazer-varumärkets positionering, Northern
Magic. Made Real., återspeglar och stöder vår resa. Den är ett löfte som låter oss
ligga steget före konsumenttrenderna samtidigt som vi investerar i vår tillväxt.

Vi anser att mat är en
källa till glädje.

Vår varumärkesportfölj är en blandning av varumärket
Fazer, profilerade varumärken och självständiga varumärken. Varje varumärke har en viktig roll i vår portfölj
och gör det möjligt för oss att tillgodose konsumenternas
behov i olika kategorier och på olika marknader. Målet är
dock att stärka och utöka Fazer-varumärkets roll utifrån
varumärkespositioneringen. Att skapa ett enhetligt och
ännu starkare Fazer-varumärke och utnyttja genomslagskraften fullt ut i hela portföljen är utgångspunkten för
hållbar tillväxt och internationalisering.
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Varumärket Fazer: syftesdrivet, särskiljande och
relevant för konsumenterna
Varumärket är en nyckelfaktor för att förverkliga företagets vision. Vi anser att mat
är en källa till glädje. Den skapar speciella stunder i vardagen och hjälper oss att
värdesätta relationer. Meningsfulla matupplevelser kan skapa både glädje och
välmående. Vår varumärkespositionering, Northern Magic. Made Real., återspeglar
konsumenternas förståelse för att glädje och välmående är ett resultat av val som
gör gott för oss, för andra och för världen runtomkring oss. Det sammanfattas i de
tre varumärkestemana Nordisk frihet, Äkta relationer och Vågad kreativitet.

Nordisk frihet
• Vi tror på jämlikhet, acceptans och inkludering.
• Vi bryr oss om varandra och om samhället.

Äkta relationer
• Vi skapar äkta och ärliga relationer.
• Vi är genuina och transparenta.
• Vi vill göra gott för omvärlden.

Vågad kreativitet
• Vi vågar utmana för att skapa innovationer som ger magiska
smakupplevelser.

HÅLLBARHET

ADMINISTRATION OCH LEDNING

FINANSIELL INFORMATION

Våra varumärken bygger på arv och innovation
Under året implementerades den nya varumärkespositioneringen i alla affärsverksamheter. Den har visat vägen för utvecklingen av produkter och tjänster, kommunikationen och marknadsföringen. Investeringarna i havre och växtbaserade
lösningar samt fokuseringen på innovationer och foodtech under året främjar våra
hållbarhetsmål och bidrar till att göra Northern Magic. till verklighet. Inom kommunikationen anpassades aktiviteterna så att de återspeglar våra värderingar. Vi
förnyade också Fazer-varumärkets identitet för att förmedla Northern Magic. Made
Real. och stödja skapandet av ett ännu starkare Fazer-varumärke.
Beslutet att bygga en xylitolfabrik baserad på cirkulär ekonomi i Lahtis, Finland,
är ett av de mest betydande uttrycken för Northern Magic. Made Real. Fazer
förvärvade också det finska matföretaget Kaslink. Vårt varumärkeslöfte var även
utgångspunkten för att minska CO2-utsläpp och matsvinn samt för andra hållbarhetsåtgärder och kommunikationsaktiviteter inom Fazer Bageri.
Inom Fazer Konfektyr lanserade vi konceptet Mumsiga Missar, försäljning av
sockergodis med skönhetsfel, för att minska matsvinnet och slutförde omvandlingen av produktfamiljen Tutti Frutti- så att den endast innehåller veganvänliga
ingredienser.
Inom Fazer Retail grundade sig utvecklingen av hela konsumentupplevelsen på
Northern Magic. Made Real. Nyheter med nordiska bär var exempel på anpassning
av produktsortimentet. Utvecklingen av tjänsten inkluderade integrationen av
varumärket i introduktions och i coachningsprogram. Fazer Cafés konsumentkommunikation återspeglade också tydligt varumärket och de tema det står för.

• Vi värdesätter hantverk och rena ingredienser.
• Vår grundare Karl Fazer var en modig pionjär som bjöd människor på nya
idéer och inspiration från hela världen. Vi vill att du ska uppleva den nordiska
magi som Fazer skapar.
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Affärsmiljö
Affärsmiljön för FMCG-företag förändras snabbt, vilket gör att vi måste kunna
reagera på nya behov. Marknaden växer genom helt olika etablerade och trendiga
kategorier samt foodtech, medan e-handeln utvecklas som ett viktigt alternativ till
traditionell handel. Samtidigt läggs alltjämt stort fokus på bra-för-mig, personalisering, transparens och hållbarhet.
Livsmedelsindustrin spelar en roll i alla människors liv och över hela världen.
Eftersom globala trender, ekonomi och politik påverkar konsumentbeteendet,
övervakar vi noggrant förändringar i marknadsläget för att tillhandahålla de produkter och tjänster som människor behöver och önskar sig.

HÅLLBARHET

ADMINISTRATION OCH LEDNING

FINANSIELL INFORMATION

Vi tillhandahåller meningsfulla matupplevelser för människor i Norden, Baltikum
och Ryssland och exporterar till olika delar av världen. Det föränderliga globala
ekonomiska läget och marknadsutvecklingen påverkar vår verksamhet.

Positiv ekonomisk utveckling på marknaderna trots
global osäkerhet
Det allmänna ekonomiska läget i Europa är fortsatt positivt, men på många marknader har tillväxten avtagit. Brexit och handelskriget mellan USA och Kina har
orsakat osäkerhet i den globala ekonomin.
I Finland är den ekonomiska utvecklingen fortsatt positiv. BNP-tillväxten under
2019 uppskattas till 1,5 procent (1,7 procent 2018). Arbetslösheten minskade något
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från året innan. Den privata konsumtionen har minskat något, trots förbättrad
köpkraft.

jämfört med året innan i Finland och Lettland, men förlorade en del marknadsandelar i Sverige, Ryssland, Estland och Litauen.

Den ekonomiska tillväxten i Sverige var långsam, men den förväntas återhämta
sig tack vare ökad inhemsk konsumtion och ökad export. Tillväxttakten kommer
dock fortsättningsvis att ligga under potentialen. Lönerna ökade måttligt och
inflationen förväntas minska ytterligare. BNP-tillväxten i Ryssland under 2019
uppskattas till 1,2 procent, en nedgång från året innan. Stark tillväxt inom jord
bruks- och industrisektorerna påskyndade tillväxten mot slutet av året. Hotet om
sanktioner ökar fortsättningsvis osäkerheten inom alla sektorer. Arbetslösheten låg
på ungefär samma nivå som året innan. Tillväxten inom den offentliga konsumtionen är långsam, men förväntas ta fart under 2020.

Konfektyrmarknaden ökade i värde i Finland och vi lyckades öka vår marknadsandel inom chokladkakor, chokladstycksaker och sockergodispåsar. Kexmarknaden
ökade också i värde och vi ökade vår marknadsandel mot slutet av året. Samtidigt
ökade vi vår marknadsandel i Sverige genom lanseringen av Karl Fazer chokladkakor av färsk mjölk och fortsatta framgångar för Tutti Frutti godispåsar.

Den försvagade svenska kronan påverkar omsättningen
Valutakursfluktuationer har direkt inverkan på vår ekonomi då lokala valutor
omräknas till euro. Detta kan även inverka på lönsamheten lokalt, till exempel
genom högre råvarukostnader.
Den svenska kronan försvagades från året innan, vilket hade en negativ inverkan på
omsättningen. Den ryska rubeln stärktes något, liksom även det brittiska pundet
som är den huvudsakliga valutan för kakaoinköp.

Marknadsutveckling: hård konkurrens i alla kategorier
Konkurrensläget har varit fortsatt utmanande i alla våra affärsverksamheter. Inom
bageriverksamheten var konkurrensen hård framförallt i Sverige och Ryssland.
Framgångsrika lanseringar bidrog till att marknadsandelen ökade på konfektyrmarknaden. Konkurrensen på marknaden för mjölkfria produkter var särskilt hård i
Sverige, och på cafémarknaden steg nya aktörer in.

Marknaden för måltidstjänster utvecklades positivt jämfört med året innan.
Kontraktsförsäljningen netto vände och blev positiv under den senare halvan av
året och ny kontraktsförsäljning var fortsättningsvis stark. Resultatet förbättrades
över hela linjen tack vare en framgångsrik implementering av affärsplanen i verksamhetsländerna och fortsatt fokus på marginalförbättring och lönsam tillväxt.
Fazer Food Services såldes till Compass Group den 31 januari 2020.
Marknaden för mjölkfria produkter fortsatte sin starka utveckling i Norden.
Konkurrensen är mycket hård på den svenska marknaden medan den norska marknaden ännu inte är mogen, vilket är en utmaning för Fazer Lifestyle Foods tillväxt
på dessa marknader. Froosh förlorade marknadsandelar till följd av hård konkurrens. Handelns egna varumärken är också aktiva.
Fazer Retail verkar på hårt konkurrensutsatta marknader i både Finland och
Sverige, där såväl etablerade som nya aktörer ökar sin marknadsnärvaro.
Utsikterna för år 2020 är ostabila. Coronavirus (COVID-19) kommer att ha en
märkbar inverkan på alla Fazers marknadsområden och verksamheter.

Bagerimarknaden i Finland ökade jämfört med året innan, där ljust bröd, butiksgräddat bröd och hantverksbakat bröd ökade i popularitet. I Sverige ökar marknadsvärdet, pådrivet av tunnbröd och mörka fullkornsbröd, emedan volymen
minskar något. I Ryssland minskade brödkonsumtionen i volym i S:t Petersburg
och Moskva, men ökade i värde i Moskva. Fazer Bageri ökade sin marknadsandel
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Fazer – The Food Experience Company
Strategi: Nummer ett inom
snabbrörliga konsumentprodukter

Vi fokuserar på matupplevelser, med visionen För perfekta dagar. Vår nya vision
visar oss vägen i den föränderliga livsmedelsindustrin.

Vi utvecklas från att ha varit ett finländskt företag till
att bli ett nordeuropeiskt företag med internationell
verksamhet.
De närmaste åren är vårt mål att skapa värde genom att
stärka vår position som det ledande FMCG-varumärket
i Finland, främja vår position i norra Europa och internationellt, påskynda vår lönsamma tillväxt genom innovationer, trendiga kategorier och foodtech samt ständigt
förbättra den operativa verksamheten och våra sätt att
arbeta som ett integrerat företag för att nå branschledande lönsamhet.
Strategin möjliggörs av vår kulturella omvandling och
genom att utveckla mat som en lösning för en hållbar
planet och verksamhet, levererad till våra konsumenter
genom vårt varumärkeslöfte Northern Magic. Made Real.
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Matssystemet utvecklas och driver förändringar i
affärsmiljön
Affärsmiljön för FMCG-företag har förändrats i och med att matsystemet utvecklas
och expanderar inom helt olika etablerade kategorier, trendiga kategorier och
foodtech. För att vara framgångsrika på lång sikt måste vi som FMCG-företag
bemästra alla tre. Förändringar drivs av och stärks ytterligare genom den pågående
splittringen mellan olika kanaler.
Särskilt e-handeln blir snabbt allt viktigare – inte som ytterligare en säljkanal, utan
som ett framväxande alternativ till traditionell handel. Till drivkrafterna bakom
denna utveckling hör millennialeffekten och den ännu mer krävande generation Z,
uppstickarvarumärken som expanderar på större, mer traditionella livsmedelsaktörers bekostnad och den nya innovations- och förändringstakten som är en följd
av foodtechs framfart. Foodtech gör matsystemet mer produktivt, prisvärt, hållbart
och hälsosamt genom innovationer inom teknik, odlingsmetoder, nya råvaror och
nya slags tjänster. Samtidigt läggs allt större fokus på bekvämlighet, bra-för-mig,
personalisering, transparens och hållbarhet.
För att hantera splittringen inom livsmedelsindustrin, ur både produktions- och
kanalperspektiv, måste vi kunna nyttja vår roll som ett tillförlitligt och genuint
varumärke gentemot konsumenterna och detaljhandeln samtidigt som vi stärker
vår kapacitet och roll i expanderande kanaler.
Samtidigt måste vi införa utvalda bästa praxis från framgångsrika uppstickarvarumärken för att driva ytterligare tillväxt genom en tydligt formulerad och kommunicerad varumärkespositionering och -portfölj. Vi måste bygga vidare på våra
trendiga råvaror för att påskynda vårt innovationsarbete och hela tiden förutse nya
konsumentpreferenser. Att utveckla Fazers ställning inom foodtech och vår förmåga att kommersialisera viktiga innovationer kommer framöver att spela en ännu
viktigare roll i att genomföra vår ambitiösa tillväxtstrategi. För att bygga vidare
på förväntade konsumenttrender, snabbare innovationer och foodtech måste
vi lyckas engagera konsumenterna. Det kan vi göra genom implementering av
modern teknik för att motsvara eller helst överträffa de framsteg som våra trovärdiga, kompetenta och mångsidiga konkurrenter gör.

HÅLLBARHET

ADMINISTRATION OCH LEDNING
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Målet är att bli nummer ett inom FMCG
Vi fokuserar på matupplevelser i norra Europa och internationellt. Vår mission är
Mat mening och vår vision är För perfekta dagar. Detta innebär att vi inom de närmaste åren kommer att skapa värde genom att stärka vår position som det ledande
FMCG-företaget i Finland, främja vår position in norra Europa och internationellt,
påskynda vår tillväxt genom en ledande position inom trendiga kategorier, innovationer och foodtech samt uppnå branschledande lönsamhet.
Rent konkret eftersträvar vi:
• Genomsnittlig årlig omsättningstillväxt 6–8 % (inklusive organisk tillväxt och M&A)
• EBITDA -marginal >12 %
• En stark balansräkning med soliditet >50 %
• Fortsatt hög utdelning med en utbetalning på >50 %
• Ökande marknadsandelar inom våra viktigaste marknader och kategorier

Den nya visionen utgör grunden för implementering av
strategin
Vår mission är Mat med mening. Det är orsaken till att vi finns och utgångspunkten
för allt vi gör.
Vi fokuserar på matupplevelser. I början av 2020 uppdaterade vi vår vision: För perfekta dagar. Vår vision uttrycker vad vi som koncern vill åstadkomma. Den stakar ut
vår väg och utgör grunden för vår strategi.
Vi har uppdaterat vår vision för att marknadsläget ger oss möjlighet att betjäna
konsumenterna på ett mer holistiskt sätt än tidigare. Nu när vi har sålt Fazer Food
Services och är ett FMCG-inriktat företag har vi bättre möjlighet att göra detta med
en tydlig vision som vår ledstjärna.
Nu är det dags att hitta vår fulla potential och frigöra den. Det är dags att se på vår
roll i människors liv med nya ögon. Det innebär att vi vill vara en del av alla de minnesvärda stunder som gör dagen perfekt.
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Det är en stor förändring, men om vi kan göra ens en enda dag perfekt för en enda
människa, gör vi världen till en bättre och lyckligare plats. Det är mat med mening i
ordens sanna bemärkelse.

Från 2019 till det nya årtiondet
Under 2019 implementerade vi vår strategi med framgång på många olika sätt. Vi
ompositionerade Fazer som ett FMCG-företag genom försäljningen av Fazer Food
Services. Vi implementerade aktivt det förnyade Fazer-varumärket: Northern Magic.
Made Real. Vi investerade i organisk tillväxt inom Fazer Konfektyr och Fazer Bageris
butiksbagerier och utökade Fazer Lifestyle Foods verksamhet genom förvärvet av
Kaslink. Fazer Retails koncept utvecklades ytterligare och nätverket expanderade.
Vi investerade i innovation samt forskning och utveckling genom, bland annat, den
nya xylitolfabriken i Lahtis, Finland, vårt partnersamarbete med Solar Foods och
vår interna innovationstävling.

HÅLLBARHET

ADMINISTRATION OCH LEDNING

FINANSIELL INFORMATION

Att omorganisera vår försäljningsfunktion i Finland för att kunna ge kunderna ännu
bättre service hör till de planerade strategiska åtgärderna för 2020. Vi investerar
i tillväxt i Norden och Baltikum inom Fazer Konfektyr, samtidigt som vi stärker
utbudet och distributionen av mjölkfritt genom Fazer Lifestyle Foods.
Till våra planer hör också att utvidga vår butiksbageriverksamhet och se över vår
potential att effektivisera tillverkningen inom Fazer Konfektyr och Fazer Bageri.
Vi kommer att slutföra investeringarna i xylitolfabriken och havrekvarnen som vi
tillkännagav 2019 och ökar vår havrekapacitet avsevärt samtidigt som vi tillämpar
principerna för cirkulär ekonomi i vår produktion.
Vi identifierar och implementerar möjligheter över funktionsgränserna för att bli
ett mer integrerat FMCG-företag efter avyttringen av Fazer Food Services. Vi fokuserar på att integrera de förvärvade affärsverksamheterna Kaslink och Vuohelan
Herkku i våra verksamheter och arbetsrutiner samtidigt som vi undersöker möjligheterna till ytterligare förvärv för att stärka vår organiska tillväxt.
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Våra verksamheter
Fazer tillgodoser olika kundbehov genom sina affärsverksamheter. Vi skapar minnesvärda upplevelser och bidrar
med en gnutta nordisk inspiration i människors liv.
Fazer Bageri har det perfekta brödet, bakverket och den
perfekta tårtan för varje tillfälle. Fazer Konfektyrs choklad,
konfektyr och kex skapar glädje vid speciella tillfällen
och stunder av njutning i vardagen. Fazer Lifestyle
Foods erbjuder hälsosamma mjölkfria livsmedel, goda
smoothies och nyttiga frukostprodukter. Fazer Retail ger
konsumenterna ny energi i form av nygräddade produkter
och specialkaffe i caféer och bageributiker.

HÅLLBARHET

ADMINISTRATION OCH LEDNING

FINANSIELL INFORMATION

Fazer skapar meningsfulla stunder. Genom våra välutformade produkter och
tjänster skapar vi äkta relationer till kunder och konsumenter. Vi är en del av alla
de minnesvärda stunder som kan göra dagen perfekt.

Vi är en del av alla de minnesvärda
stunder som kan göra dagen perfekt.

Under 2019 ingick Fazer ett avtal om att sälja måltids
tjänstverksamheten till Compass Group för att fokusera
på att utveckla sitt utbud inom snabbrörliga konsumentprodukter. Försäljningen slutfördes den 31 januari 2020.
Försäljningen kommer att ha stor inverkan på vår omsättning under 2020.
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HÅLLBARHET

Fazer Bageri: Förnyelse av
bagerikategorin för hållbara smaker

OMSÄTTNING - FAZER BAGERI, M€
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Under 2019 vidtog vi flera åtgärder för att förbättra hållbarheten i våra verksamheter.
Kärnan i detta arbete är att minska våra CO2-utsläpp och vårt matsvinn samt att
främja hållbara förpackningslösningar och hållbar spannmålsodling.
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Resultat 2019

Vi har implementerat ett program för värdeskapande i alla verksamhetsländer för
att öka kostnadseffektiviteten och optimera våra processer. För att främja lokalt
beslutsfattande förenklades affärsområdet Fazer Bageris organisation i oktober.
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Trenden med växtbaserat driver fortsättningsvis marknaden. Kategorier som hantverksbröd har vunnit konsumenternas hjärtan och erbjuder nya möjligheter för
Fazers smakliga koncept.

Hantverksbrödet har kommit för att stanna och vi har investerat i hantverksbakning genom butiksbageri- och bake off-koncepten. Nylanseringar inom
Fazer Street Food, surdegsprodukter och havreprodukter har fått ett positivt
mottagande.

FINANSIELL INFORMATION

Vår bageriverksamhet är till för medvetna konsumenter som vill ha mer
hållbara och hälsosamma alternativ, minnesvärda njutningar – och göra
val som gör gott för oss alla.

Eftersom kravet på miljömässigt hållbara och hälsosamma bageriprodukter ökar,
fortsätter Fazer Bageri att tillgodose trender som är bra för både planeten och
människorna. Vi har förnyat bagerikategorin genom att bemöta konsumenternas
förväntningar.

2019 var ett år av effektivitet och innovationer med Fazer Bageri Finland i spetsen
för denna förändring. Utvecklingen var positiv i alla länder, förutom i Ryssland
och Sverige. Vi öppnade inte mindre än 21 nya butiksbagerier i Finland och konceptet lanserades i Baltikum i och med att tre butiksbagerier öppnades i Estland.
Implementeringen av strategin har varit stark i Baltikum, där vi för tredje året i rad
uppnådde god tillväxt.

ADMINISTRATION OCH LEDNING
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Framöver
Vi är marknadsledare inom brödkategorin i Finland och fortsätter att förnya och
upprätthålla vårt arbete inom området. Vi fortsätter att kommunicera om hälsooch hållbarhetsaspekten i fråga om bröd. Trenden med växtbaserat, vid sidan av
hantverksbakat och surdeg, är fokusområden för oss. Vi fortsätter att utveckla vår
butiksbageriverksamhet och att expandera denna till andra länder.
Hållbarhet ligger alltjämt högt på vår agenda. Utöver åtgärder för minskat matsvinn
och minskade utsläpp kommer vi att fokusera på trender med hantverksbakat,
glutenfritt och havreprodukter i vår bageriverksamhet. Vi fortsätter att skapa innovationer och lansera nya produkter samt utnyttja Fazers patenterade LoFo-enzym i
vårt magvänliga sortiment.
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Vi är medvetna om vårt ansvar när det gäller att utveckla hållbar spannmålsodling
och vi har skapat en spannmålsvision i samarbete med odlare för att bevara den
odlingsbara arealen på lång sikt och främja hållbar och effektiv spannmålsodling.
Vi fortsätter att implementera denna vision.

HÅLLBARHET

ADMINISTRATION OCH LEDNING

FINANSIELL INFORMATION

Finland och Baltikum förväntas fortsätta växa. Med stöd av förvärvet av Vuohelan
Herkku i januari 2020 kommer den glutenfria volymen i Finland att växa, vilket
gör Fazer till marknadsledare inom denna expanderande kategori. I Sverige och
Ryssland kommer förändringsprocesserna att fortsätta.
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Fazer Konfektyr: Skapar glädje
genom hållbara njutningar
Intresset för holistiskt välmående är fortsättningsvis stort och människor vill idag
ha en balanserad livsstil. Med vårt sortiment skapar vi möjligheter till hållbar
njutning. Genom att hela tiden utveckla hållbarheten inom våra råvaruinköp och
förpackningslösningar skapar vi framtidssäkrade, äkta relationer till såväl konsumenter och kunder som leverantörer.

HÅLLBARHET

Vi lanserade det första resultatet av Fazers samarbete med finska Sulapac – en
komposterbar konfektask som är fri från mikroplaster. I den säljs Fazers traditionella handgjorda praliner.
OMSÄTTNING - FAZER KONFEKTYR, M€
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Fazer Konfektyrs fokus på lönsam tillväxt gav utmärkta resultat och försäljningen
ökade inom alla kategorier. Starka produktnyheter och marknadsföringskampanjer
skapade tillväxt inom kategorierna stycksaker och godispåsar och kategorin chokladkakor var fortsatt framgångsrik.
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På merparten av våra marknader ökade vi vår marknadsandel. Marknaden i Finland
uppvisade mycket goda resultat. Den internationella tillväxten fick stöd av en stark
utveckling i Danmark, framgångsrika försäljningsinitiativ i Asien och lanseringen av
premiumchoklad under varumärket Fazer Nordi i USA.

Vi lanserade Mumsiga Missar med framgång, ett koncept för svinnhantering
inom sockerkonfektyr, vilket stärkte vårt hållbarhetssamarbete med en viktig
kund. Vi slutförde omvandlingen av produktfamiljen Tutti Frutti så att den endast
innehåller naturliga, veganvänliga ingredienser. Vi lanserade nya förpackningspåskrifter som gör avfallssorteringen enklare för konsumenterna. Nya tekniska lösningarna gjorde det möjligt för oss att skapa personligt anpassade förpackningar.

FINANSIELL INFORMATION

Nordisk frihet är frihet att njuta av både speciella och vardagliga
stunder. Fazer är närvarande i dessa stunder genom sin choklad,
konfektyr och kex. Som det ledande konfektyrföretaget i Finland är
Fazer ett mycket betrott och respekterat varumärke som utvecklas
tillsammans med konsumenternas behov.

Resultat 2019

Implementeringen av strategin fortsatte med fokus på att jobba som ett team och
utveckla den interna effektiviteten. Vi förbättrade vår kompetens inom ledarskap,
upphandling, marknadsföring, talanghantering och QEHS genom viktiga rekryteringar inom ledningsgrupperna för affärsområdet och leveranskedjan.

ADMINISTRATION OCH LEDNING
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Framöver
Vi skapar en balanserad innovationsportfölj med insiktsfulla nyheter för såväl
traditionella smaker som konsumenternas framtida behov. Utöver att säkerställa
kärnverksamheten vill vi överraska konsumenterna med föränderliga, genuina
innovationer.
Vi bygger upp ett relevant produktsortiment för att kunna erbjuda hållbara njutningar samtidigt som vi deltar i initiativ för att minska matsvinnet, optimera förpackningarna och stödja cirkulär ekonomi.
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Konfektyrmarknaden växer och vi växer snabbare än marknaden. Till de viktiga
konsumenttrenderna som påverkar marknaden hör hållbara livsstilar, holistiskt
välmående och hypermodernt liv. Genom att bemöta dem med ett balanserat
utbud, eftertraktade nyheter och en hållbar verksamhet kommer vi att fortsätta att
öka vår marknadsandel på alla våra marknader.

HÅLLBARHET

ADMINISTRATION OCH LEDNING

FINANSIELL INFORMATION

I dagens snabbt föränderliga värld går människor tillbaka till sina rötter med traditionella råvaror och produkter. Vi moderniserar Fazer Konfektyr med stor omsorg,
så att konsumenterna behåller sin respekt och sitt förtroende för vårt varumärke.
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HÅLLBARHET

ADMINISTRATION OCH LEDNING

Fazer Lifestyle Foods: Möjliggör en
växtbaserad livsstil – utan kompromisser

FINANSIELL INFORMATION

Fazer Lifestyle Foods svarar på trenderna som håller på att
förändra vårt sätt att se på mat. Sortimentet speglar flera
starka trender och bygger på den gynnsamma utvecklingen
av marknaden för växtbaserade livsmedel.

Vår ambition är att bli en av de ledande aktörerna inom växtbaserat i norra Europa. Vi
ska nå våra mål genom att alltid leverera överlägsna smaker och utnyttja djup konsumentinsikt till att skapa ett innovativt sortiment inom kategorierna mjölkfritt, frukt,
växtbaserade snacks och frukostflingor. Utifrån varumärkespositioneringen Northern
Magic. Made Real. profilerar vi oss och bygger upp varumärken av världsklass.

lärekonomiska tänk. Med hjälp av den senaste tekniken kommer fabriken att använda
havreskal som råvara och därigenom utnyttja en biprodukt från havremalningsprocessen. Bredvid xylitolfabriken byggs ett biovärmekraftverk, som kommer att utnyttja
resterna av havreskalen till att förse hela vår produktionsanläggning i Lahtis med bioenergi. Xylitolfabriken erbjuder även möjligheter till flera patent.

För oss innebär vågad kreativitet att vara passionerade, att aldrig ge avkall på kvaliteten och alltid erbjuda bekväma och praktiska lösningar. Vi njuter av den oöverträffliga nordiska lyx som gör gott för både planeten och människorna och vill ge
andra möjlighet att göra detsamma.

Vi fortsatte den strategiska utvecklingen och inledde vår strategi för växtbaserade
produkter: “Facilitating a plant powered lifestyle without compromises”. Froosh
lanserade en ny serie med juicer utan tillsatsämnen och tillsatt socker. Fazer Yosa
expanderade och tog steget in i en ny produktkategori, havreglass.

Resultat 2019

OMSÄTTNING - FAZER LIFESTYLE FOODS, M€

För att skapa framtida tillväxt hade vi under 2019 stort fokus på återinvesteringar i
våra varumärken och kategorier. För Fazer Lifestyle Foods är konkurrensen fortsatt
hård i Norden. Tillväxten inom kategorin smoothies har inte legat på önskad nivå,
medan marknaden för mjölkfritt har utvecklats gynnsamt.
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Vi förvärvade det finska matföretaget Kaslink, en aktör med en stark position på
den finska marknaden och som erbjuder nordiska matprodukter, matlagningsprodukter, drycker och snacks. Näringsrik och hållbar nordisk havre utgör kärnan inom
företagets utbud.
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Vi beslutade att göra en investering för att fördubbla vår havrekvarnskapacitet i
Lahtis, Finland och Lidköping, Sverige. Genom denna investering vill vi tillgodose
den ökade efterfrågan på havre och tillhandahålla förstklassiga ingredienser i våra
verksamheter. Investeringarna kommer att uppgå till sammanlagt 30 miljoner euro.
Vår banbrytande investering på 50 miljoner euro för att bygga en xylitolfabrik i Lahtis
utgör en fantastisk möjlighet inom kvarnverksamheten och främjandet av vårt cirku-
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Framöver
Vi vill säkerställa vår ställning som en viktig aktör i Norden. Därför kommer vi att
investera ytterligare i vår verksamhet utanför Finland, med Sverige och övriga
Norden som särskilda fokusområden.
24

ÅRET I KORTHET

DETTA ÄR FAZER

VÅRA VERKSAMHETER

Havre är och fortsätter att vara kärnan i verksamheten, och vi fokuserar på att
utveckla havreprodukter i olika kategorier. Vi jobbar hårt med kategorierna mjölkfritt,
växtbaserade måltider och frukostprodukter samt bygger vidare på framgångsrika
varumärken. Varumärket Froosh kommer att moderniseras och utvecklas ytterligare.
Förvärvet av Kaslink kommer fortsättningsvis att driva våra framgångar inom mjölkfritt, och den pågående integrationen kommer att förbättra Fazer Lifestyle Foods
utbud av hållbara snacks för hälsosamma livsstilar.

HÅLLBARHET

ADMINISTRATION OCH LEDNING

FINANSIELL INFORMATION

Vi har utvärderat olika alternativ för att effektivisera tillverkningen och möjliggöra
tillväxten av Fazer Yosa havreprodukterna och har bestämt att stänga produktionsanläggningen i S:t Karins i Finland och överföra verksamheten till Koria i Finland.
Själva nedläggningen av produktionsanläggningen i S:t Karins kommer att infalla
hösten 2020.
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Fazer Retail: Exklusiva smaker och
minnesvärda upplevelser

HÅLLBARHET

OMSÄTTNING - FAZER RETAIL, M€
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Våra bageributiker och caféer erbjuder minnesvärda upplevelser. Oavsett om du
vill ha bröd av premiumkvalitet eller gott kaffe kan du alltid slå dig ned för en
stund och njuta av våra produkter med alla dina sinnen.

Vi introducerade havrebrödfamiljen Le Havre, veganska kardemumma- och saffransbullar samt flera Fazer Konfektyr-profilerade produkter i Fazer Cafés. Vi introducerade också produkter med längre hållbarhet.
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Resultat 2019

Vi slutförde implementeringen av Fazer Retails nya organisation. Vi lanserade
också nya butikskoncept och öppnade sex nya butiker. Centralbageriet i Sörnäs,
Helsingfors, Finland renoverades och moderniserades 2019 för ökad effektivitet
och kapacitet.

FINANSIELL INFORMATION

Inom Fazer Retail erbjuder vi förstklassiga kundupplevelser
och bekväma lösningar i ett och samma paket. Vi svarar på
konsumenttrender genom fokus på kvalitet och hantverk samtidigt som
vi tillgodoser det ökande kravet på transparenta och hållbara produkter.

Då efterfrågan på hantverksbakat, mat och kaffe utanför hemmet ökar, suddas
gränserna ut mellan bageributiker och caféer. De hållbara livsstilarna har kommit
för att stanna, och konsumenterna efterfrågar förstklassiga produkter som är både
hälsosamma och minnesvärda.

Trots den hårda konkurrensen, särskilt i Sverige, ökade omsättningen något från
året innan. Nya aktörer ökar sin närvaro på marknaden, och andelen oförpackat
bröd ökar i livsmedelsbutikerna. Lönsamheten och den jämförbara omsättningen
utvecklades positivt, särskilt i Finland.

ADMINISTRATION OCH LEDNING
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Framöver
Vi kommer att fortsätta bemöta konsumenttrenderna, med fokus på kvalitet och
bekvämlighet. Snacks och ett balanserat välmående innebär mindre portionsstorlekar och fler växtbaserade alternativ, samtidigt som vi även beaktar den fortgående trenden med flexitarianism. Unga människor vill ha genuina upplevelser
och transparens när de gör matinköp och vi vill vara förstahandsvalet inom denna
trend.
Vi fortsätter att investera i produktutveckling med fokus på specialdieter och innovativa nyheter som bygger på vågad kreativitet. Hållbara produkter kommer också
att vara en viktig del av vårt sortiment, tillsammans med produkter som har längre
hållbarhet.
Vår utveckling fokuserar också på vårt butiksnät, där vi förbättrar vårt butikskoncept ytterligare och etablerar ett mer digitalt fotavtryck.
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Vår plan är att utveckla lönsam tillväxt i verksamheten, med särskild betoning på lönsamheten. Tillväxtplanen får stöd av taktiska åtgärdsplaner för det
nuvarande butiksnätet och öppnandet av flera nya bageributiker och caféer.
Bageributikskonceptet kommer också att utvecklas ytterligare för att säkerställa

HÅLLBARHET

ADMINISTRATION OCH LEDNING

FINANSIELL INFORMATION

att vi bättre kan tillgodose konsumenternas behov på olika ställen. Fazer Retail
fortsätter att ha en viktig roll när det gäller att visa Fazers utbud och föra en direkt
dialog med konsumenterna.
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Fazer sålde Fazer Food Services för att
fokusera på FMCG-verksamheten
Försäljningen godkändes av EU-kommissionens konkurrensmyndighet den 28
januari 2020 och slutfördes den 31 januari 2020. Försäljningens helhetsvärde
uppgick till cirka 475 miljoner euro, exklusive justeringar till balansräkningen per
tillträdesdagen och eventuell tilläggsköpeskilling. Fazer koncernen planerar att
investera medlen från försäljningen till förverkligandet av sin tillväxtstrategi.

HÅLLBARHET

ADMINISTRATION OCH LEDNING

FINANSIELL INFORMATION

I juni 2019 meddelade Fazer sitt beslut att sälja Fazer Food Services till
Compass Group PLC. Försäljningen är en del av Fazers ambition att fokusera på
snabbrörliga konsumentprodukter (FMCG).

Framöver
Fazer har förbundit sig att stödja Compass Group PLC och måltidstjänstverksamheten för att säkerställa en smidig övergång. Fazer har även avtalat om att i Finland
licensiera varumärket och konceptet för Fazer Food & Co under tre år.

Samtliga anställda i Fazer Food Services, cirka 7 000 personer, övergick till
Compass Group.

Resultat 2019
Fazer Food Services förbättrade sitt resultat från året innan tack vare operativa
förbättringar och bättre förmåga att behålla befintliga avtal. Försäljningen och
lönsamheten i jämförbara enheter ökade i alla länder, framförallt i Finland.

OMSÄTTNING - FAZER FOOD SERVICES, M€
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Fyra hållbarhetsmål visar vägen
Vi har jobbat mot målen i årtionden genom
att förespråka hälsosamma matvanor, minskat
matsvinn och ökad transparens vid råvaruinköp.
2019 var det första året då våra insatser styrdes
av vårt nya hållbarhetsarbete. Vi har åstadkommit
mycket, men blickar redan framåt, mot en än mer
hållbar framtid.

HÅLLBARHET

ADMINISTRATION OCH LEDNING

FINANSIELL INFORMATION

Vi vill göra gott för både människor och vår planet. Detta är en del av vår
strategi, vårt arv och vår framtid. För att återspegla denna önskan förnyade vi
vårt hållbarhetsarbete under 2018 och valde fyra hållbarhetsmål som styr vårt
arbete. Under 2019 gjorde vi fina framsteg och vi strävar efter att uppnå dessa
mål senast 2030.

Vi har valt fyra hållbarhetsmål
som styr vårt arbete.
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Höjdpunkter inom hållbarhet 2019
Fokus låg på implementeringsplaner för de fyra hållbarhetsmålen samt på att
utvärdera påverkan från Fazers produktionsanläggningars vattenanvändning och
-fotavtryck.
Vårt anseende låg fortsättningsvis på en bra nivå på alla marknader, med särskilt
höga betyg i Ryssland och Finland. Fazer rankades som Finlands näst mest hållbara
varumärke i Sustainable Brand Index 2019.
Vi gick med i projektet Carbon Action som administreras av Baltic Sea Action
Group (BSAG) och Meteorologiska institutet i Finland.
Bygget av en toppmodern xylitolfabrik, som använder havreskal som råvara för
xylitol, inleddes i Lahtis, Finland.
Vi inledde pilottestning av produkten Mumsiga Missar, som ger konsumenter
möjligheten att att köpa sockerkonfektyr med skönhetsfel som ett led i arbetet
med att minska matsvinnet.
Vi inledde strategiskt partnersamarbete med Solar Foods för att utveckla Solar
Foods nya proteinråvara Solein® och hitta nya hållbara lösningar.
Vi har förbundit oss att använda enbart ägg från frigående höns senast 2024 i
Finland, Sverige och Baltikum. I Ryssland är målet att göra det senast 2030.
Samarbetet med World Resource Institute gav oss konkreta verktyg för att mäta
och förstå koldioxidavtrycket från våra råvaror.

HÅLLBARHET
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Under 2019 fortsatte vi att jobba med hållbarhetsarbetet som reviderades och
uppdaterades 2018. På vår väg mot 2030 arbetar vi med fyra hållbarhetsmål: 1)
50 % mindre utsläpp, 2) 50 % mindre matsvinn, 3) 100 % ansvarsfulla inköp, 4)
mer växtbaserat.

Vi introducerade veganska versioner av våra klassiker, till exempel Pure Darkchoklad och Tutti Frutti.
Vi för en aktiv dialog med intressegrupper i olika forum, till exempel under
Almedalsveckan och Fazerdagen.
Vår energiförbrukning minskade per producerat ton från 0,86 till 0,84 MWh/ton.
Vårt svinn ökade per producerat ton från 0,14 till 0,17 ton/ton.
Tillsammans med andra aktörer inom livsmedelsindustrin har Fazer Sverige förbundit sig till ett antal hållbarhetsinitiativ. Till exempel har vi förbundit oss att ha
fossilfria transporter senast 2025 och att ha återvinningsbara förpackningsmaterial för våra produkter senast 2022.
Vi minskar användningen av engångsartiklar i plast och andra plastartiklar och
ersätter dem med biologiskt nedbrytbara alternativ. Fazer slutar att använda
engångsartiklar i plast, inklusive bestick, sugrör och muggar, i sina bageributiker
och caféer. Under 2019 lanserade vi det första resultatet av samarbetet mellan
Fazer och Sulapac: en komposterbar konfektask som är fri från mikroplaster.
Vi fortsatte vår forskning med Fazer Brainhow för att stödja innovationer med
vetenskapligt baserade insikter om hur kost, sömn, aktivitet och återhämtning
påverkar hjärnan. Till våra kliniska studier hittills hör exempelvis FlaSeCo, en studie
i hur kakaoflavanoler påverkade den kognitiva förmågan hos äldre människor
under en åtta veckor lång period.

Vi fastställde en indikator för hållbarhetsmål 4 och använde den för att analysera
andelen växtbaserat i alla affärsverksamheter. Dessutom fastställde vi en definition av termen växtbaserat: veganska produkter som inte innehåller några ingredienser med animaliskt ursprung.
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Vårt hållbarhetsarbete:
Förändringsledning med hållbarhetsmål
Vad behövs för att vi ska kunna skapa och erbjuda hållbara matlösningar även i
framtiden? Som svar har vi vårt nyligen fastställda hållbarhetsarbete som vi följer
på alla nivåer.
Vårt hållbarhetsarbete grundar sig på vår önskan om att göra gott för människan,
planeten och affärsverksamheten. I hållbarhetsarbetet beaktas ett antal olika
aspekter, allt från livsmedelssäkerhet och vattenhantering till rättvis värdekedja och
mångfald. Kärnan i arbetet är fyra sammanlänkade mål, koncernens hållbarhetsmål.
Hållbarhetsarbetet förnyades 2018 och den operativa implementeringen inleddes
2019. Under 2019 har vi fokuserat på att implementera vårt hållbarhetsarbete genom
de fyra hållbarhetsmålen. Vi fastställde 2015 som referensår för hållbarhetsmål 1,
2 och 4, eftersom vi har utförliga data relaterade till hållbarhetsmålen från 2015
och framåt. Detta är också i linje med tidsramen på 2015–2030 i Parisavtalet.
Hållbarhetsrapporteringen inkluderar uppgifterna för Fazer Food Services, förutom
hållbarhetsmål 1, 2 och 4 där implementeringen inte var relevant på grund av den
förestående försäljningen av Fazer Food Services.

HÅLLBARHET

ADMINISTRATION OCH LEDNING

Hållbarhet är en del av våra dagliga aktiviteter i alla affärsverksamheter och på
koncernnivå samt ett viktigt element i vår strategi, mission och vision.

de negativa miljöeffekterna av mat och samtidigt förbättra effektiviteten i verksamheten genom lägre kostnader.

Mål 3: 100 % ansvarsfulla inköp
Vi har stor inverkan genom hela värdekedjan och påverkar samhällen, människor
och deras möjlighet att försörja sig. För oss innebär ansvarsfulla inköp två saker:
att utveckla de grundläggande kraven för alla leverantörer ytterligare och att satsa
särskilt på utvalda värdekedjor, som kakao, spannmål, palmolja och soja.

Mål 4: Mer växtbaserat
Att minska intaget av kött- och mjölkprodukter är den största enskilda insats du
kan göra för att minska din miljöpåverkan. En kost som innehåller mer växtbaserat
har tydliga hälsofrämjande effekter. Vi utvecklar vårt utbud utifrån växande mattrender såsom flexitarianism och växtbaserade livsmedel.

De fyra hållbarhetsmålen är:

Mål 1: 50 % mindre utsläpp
Vi vill minska den inverkan matsystemet, och utsläppen från det, har på klimatförändringarna. Klimatförändringarna har också en direkt inverkan på matsystemet, genom att påverka råvarors tillgänglighet, åtkomlighet och pris. Utöver de
klimatpåverkande utsläppen ger det globala matsystemet också upphov till andra
utsläpp i luft och på land, som vi jobbar för att minska.

Mål 2: 50 % mindre matsvinn

FINANSIELL INFORMATION

2015

2019

Mål 2030

2,00

1,74

1,00

Scope 1 & 2, inköpt energi, företagsbilar och
leasingbilar, transporter

0,15

0,14

Scope 3, råmaterial, avfall, vatten, arbetsresor

1,85

1,60

Hållbarhetsmål 2, 50 % mindre matsvinn, matsvinn
ton/producerad ton

0,073

0,045

Hållbarhetsmål 4, mer växtbaserat, andel av utbudet
i procent

36,0

48,0

Hållbarhetsmål 1, 50 % mindre utsläpp,
C02 ton/producerad ton

0,037

Att minska matsvinnet är en av de viktigaste åtgärderna då det gäller att minimera
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FINANSIELL INFORMATION

Hållbarhetshjul och mål för
hållbar utveckling
De fyra hållbarhetsmålen för koncernen
kompletteras av vårt Hållbarhetshjul
– en översikt över relevanta hållbarhetsteman som Fazer arbetar med.
Dessa teman är nära sammanlänkade,
men kan delas in i tre grupper: för
människorna, för planeten och för
affärsverksamheten. Vi har fastställt
en åtgärdsplan som inkluderar viktiga
åtgärder, mål och nyckeltal.
Vi har också fastställt på vilka sätt vårt
arbete med dessa teman bidrar till att
förverkliga FN:s globala mål för hållbarhet (SDG). Vi är mycket dedikerade
till att stödja implementeringen av de
globala målen och uppmuntrar en aktiv
intressentdialog om dem. Vi ser mat
som en lösning och vet att livsmedelsindustrin kan bidra märkbart till att nå
målen.
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FINANSIELL INFORMATION

Ledning av hållbarhetsfrågor

Vårt hållbarhetsarbete är noggrant strukturerat, både internt och externt. I våra
verksamheter iakttar vi riktlinjer och policyer som grundar sig på de senaste
internationella principerna.

För att kunna styra vårt hållbarhetsarbete effektivt har vi tydligt definierat roller
och ansvarsområden för Fazers hållbarhetsteam, hållbarhets- och QEHS-nätverk
samt ledarskapsforum för hållbarhet. Styrelsen och koncernens ledningsgrupp har
den högsta bestämmanderätten i hållbarhetsfrågor.

fastställer mål

Hållbarhetsarbetet styrs av vår hållbarhetspolicy, människorättspolicy, QEHSpolicy och våra lednings- och verksamhetsprinciper samt våra etiska principer,
som bygger på de tio internationella principerna i FN-initiativet Global Compact.
Fazer undertecknade FN-initiativet Global Compact 2012.

Hållbarhetsteamet

Styrelsen

Ledarskapsforumet för hållbarhet

Godkänner etiska principer

Säkerställer att Fazer jobbar enhetligt med hållbarhet inom koncernen: definierar
strategier, policyer, riktlinjer, mål och ståndpunkter på koncernnivå

Koncernens ledningsgrupp

Utvärderar, övervakar och utvecklar hållbarhetsfrågor inom koncernen

Godkänner policyer och mål

Säkerställer att överenskomna åtgärder implementeras

Koncernchefen bär det yttersta ansvaret

Eskalerar och förbereder frågor till rätt forum för beslutsfattande

Koncernens EVP, kommunikation och varumärksledning är ansvarig för hållbarhet

Hållbarhets- och QEHS-nätverket

Funktionschefer

Fastställer fokusområdena inom hållbarhet
Implementerar anvisningar, praxis och operativa modeller

Utvecklar hållbarhetsarbetet och stöder implementeringen

Säkerställer att Fazer jobbar enhetligt med hållbarhet inom koncernen

Godkänner anvisningar

Säkerställer effektiv resursanvändning

Affärsområden och affärsenheter

Sprider kunskap, färdigheter och marknadsutsikter i olika länder och
affärsverksamheter

Implementerar hållbarhetsarbetet, åtgärdsplaner och strategiska riktlinjer samt
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Engagera intressegrupperna
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FINANSIELL INFORMATION

Vi får viktiga insikter av våra övriga intressegrupper när vi skapar innovativa nya
produkter och tjänster, utvecklar vår verksamhet och skapar nya kanaler för
engagemang. I vårt utvecklingsarbete sätter vi konsumenten i första rummet.

För att identifiera och ta oss an trender som formar konsumentbeteenden har vi ständig dialog med aktieägare,
medarbetare, konsumenter, kunder, leverantörer i hela
värdekedjan samt med beslutsfattare, icke-statliga organisationer och forskarvärlden. Genom att identifiera dem
kan vi tillhandahålla mer hållbara och hälsosamma alternativ. Därigenom kan vi hjälpa människor att konsumera
på ett sätt som är bättre för både individen och planeten.
Vi tillhandahåller information och resurser för att främja
hållbarhetsarbetet i våra verksamhetsländer och internationellt. Dagens globala utmaningar kräver aktivt samarbete mellan intressegrupper. Ingen enskild aktör kan lösa
dem ensam. Vi tar ansvar som en del av en världsomspännande gemenskap där vi söker lösningar tillsammans.
Vi samarbetar med olika organisationer för att främja
människors och planetens välmående. Vårt arbete får
ett större genomslag genom gemensamma satsningar
med Baltic Sea Action Group, WWF Finland, Climate
Leadership Coalition, Hållbar Livsmedelskedja, SOS
Barnbyar, Lake Vesijärvi Foundation, Högholmens djurpark, universitet som Aalto-universitetet, Hanken Svenska
handelshögskolan, Helsingfors universitet och Östra
Finlands universitet i Finland, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Örebro universitet, Uppsala universitet och
Chalmers i Sverige, och forskningsnätverk.
Vi har identifierat våra viktigaste intressegrupper och
definierat flera metoder för att engagera dem.
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Intressegrupper

Kanaler för dialog

Hur vi lever upp till intressegruppernas förväntningar

Konsumenter

Dagliga möten, konsumentservice, undersökningar,
webbplatser och sociala medier, förpackningar, besök

Genom direkt samverkan både online och i våra caféer
och bageributiker lär vi oss vad människor uppskattar.
Vi omvandlar dessa kundinsikter till nya produkter och
tjänster. Konsumenterna måste kunna lita på att våra
produkter och tjänster håller hög kvalitet och är säkra.
Vi måste tillhandahålla tillförlitlig information om våra
produkter och tjänster samt om Fazer som företag.

Kunder

Möten och samarbeten, enkäter, nyhetsbrev, system
för kundfeedback, kundevenemang

Vi har nära kundrelationer. Vi skapar mervärde genom
både tjänster och produkter som är av hög kvalitet och
rätt för konsumenterna.

Aktieägare

Bolagsstämma och årsredovisning, regelbundna
rapporter och informationsmöten, andra regelbundna
evenemang som exempelvis sommarmötet, webbplats
för aktieägarna

Vi tillhandahåller riktig och tillförlitlig information om
vårt resultat samt vår bolagsstyrning, affärsutveckling
och hållbarhet i sådana kanaler som passar
intressegruppen bäst.

Medarbetare

Ledningsmodell för individuell prestation, kontinuerlig
kommunikation mellan chefer och medarbetare,
medarbetarevenemang, medarbetarundersökningar,
Fazers visselblåsartjänst, intranätet och andra interna
kanaler, kommunikation mellan medarbetare/chefer
och den lokala HR-funktionen

Vi kommunicerar med alla medarbetare via officiella
kommunikationskanaler och -processer. Genom direkt
kommunikation mellan medarbetare, chefer och HR
säkerställer vi en daglig dialog med medarbetarna.

Leverantörer

Process för hantering av leverantörsrelationer,
möten, avtal, leverantörskrav, revisonsfrågeformulär,
revisioner, uppföljning av möten och besök

Vi har nära leverantörsrelationer och vi samarbetar
med våra leverantörer inom exempelvis temat
hållbarhet.
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Samhälle (myndigheter och regeringar, medier,
icke-statliga organisationer och lokalsamhällen)

Möten, partnerskap och samarbete, enkäter,
evenemang

Vi skapar mervärde för samhället och för en aktiv
dialog. Vi är medlemmar i och har partnersamarbete
med olika organisationer. Vi tror på öppen och
transparent kommunikation.

Universitet och forskningsinstitut, startupföretag

Partnerskap och samarbete

Genom partnersamarbeten och genom att kombinera
egen forskning med samarbete med universitet
och startupföretag breddar vi vår egen expertis
och förbättrar vår förmåga att lansera hållbara
innovationer som gör skillnad i samhället.

Investerare och finansiella institut

Möten och samarbete

Vi tillhandahåller riktig och tillförlitlig information
om såväl vårt resultat som vår bolagsstyrning,
affärsutveckling och hållbarhet.
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Hållbarhetsmål 1:
50 % mindre utsläpp
• Matsystemet bidrar i stor omfattning till
klimatförändringarna
• Klimatförändringarna har direkt påverkan på vår
verksamhet, t.ex. tillgången på råvaror

HÅLLBARHET

ADMINISTRATION OCH LEDNING

FINANSIELL INFORMATION

Vi kommer att minska CO2-utsläppen från våra egna
verksamheter och jobba för att minska utsläppen i hela
vår värdekedja.

tror att vi kommer att nå målet. Vi har också börjat jobba med att ta fram en långsiktig energiplan för 2021 och framåt. Där fokuserar vi på energieffektivisering och
på att optimera användningen av förnybara energikällor, även inom transporter.

• Vi kan göra skillnad genom att vidta åtgärder för
att minska effekterna av matproduktionen

Vi fortsatte vårt arbete med att minska utsläppen av avloppsvatten genom att
förbättra våra vattenreningssystem i Ryssland. Systemen är nu i bruk på alla våra
bagerier i Sankt Petersburg: Smolenskaja, Neva och Murinskaij.

• Vi har förbundit oss att minska våra CO2-utsläpp i
hela värdekedjan

Vi minskade våra totala CO2-utsläpp från referensåret 2015 med 13 procent.

• Utöver CO2-utsläppen kommer vi också att bedöma
våra utsläpp på land och i vatten

Vi hade inga incidenter med miljöläckage under 2019.

Under 2019 har vi beräknat våra utsläpp utifrån GHG-protokollet, med hjälp av
standarden för beräkning av CO2-utsläpp inom scope 1, 2 och 3. Vårt mål var
att fastställa utgångsläget för år 2015, undersöka varifrån de största utsläppen
kommer och hitta sätt att minska dem.
Den största utmaningen med detta mål är att beräkningarna, särskilt för utsläppen
inom scope 3, är svåra och omdebatterade. Dessutom saknas det till viss del teknik
och lösningar för att minska utsläppen inom scope 2 , till exempel transporter, på
ett ekonomiskt försvarbart sätt. Vi är dock övertygade om att ytterligare framsteg
inom detta område kommer att göras inom kort.

Arbetet 2019
Vi fortsatte med vår långsiktiga energiplan, med fokus på energieffektivisering. Vi
fortsatte att köpa förnybar elektricitet och nådde nivån 82 procent. Vår energiförbrukning minskade från 0,86 till 0,84 MWh/ton per producerat ton. Vårt mål för
2020 är att minska energiförbrukningen per producerat ton med 20 procent och vi
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Framöver
Den största andelen av våra utsläpp kommer från utsläpp inom scope 3 och
uppstår därmed i värdekedjan. Därför kommer vårt fokus att ligga på att minska
dessa utsläpp. Vi ska fortsätta att förbättra energieffektiviteten och använda
förnybar elektricitet. Minskning av svinnet kommer också att hjälpa oss att nå vårt
hållbarhetsmål.

Vi har förbundit oss att minska våra
CO2-utsläpp i hela värdekedjan.

Vi behöver alltjämt förbättra vår förståelse för hur vi kan minska utsläppen inom
scope 3. Vi ska också fastställa konkreta åtgärder för att minska utsläppen från
transporter. I Sverige har vi till exempel förbundit oss till Transportinitiativet 2025
för fossilfria transporter, lanserat av DLF.
Vårt nya strategiska partnersamarbete med det finska foodtech startupföretaget
Solar Foods har som mål att utveckla den nya koldioxidneutrala proteinråvaran
Solein®, som uppfunnits av Solar Foods. Råvaran kan tillverkas helt oberoende av
mark, negativa miljöeffekter av markanvändning, väder och klimat.

EXEMPEL: Xylitol och biovärme av biprodukter
Fazer bygger en xylitolfabrik i Lahtis, Finland, där havreskal kommer att användas
som råvara för xylitol. Havreskalen är en biprodukt från havremalningsprocessen,
men med hjälp av toppmodern teknik kan de omvandlas till en användbar råvara.
Investeringen på 50 miljoner euro är ett bevis på vårt åtagande att undersöka de
möjligheter cirkulär ekonomi erbjuder.
Havreskalen som blir över från xylitolproduktionsprocessen kommer att användas
i ett nytt biovärmekraftverk som producerar hållbar energi för kvarnen, bageriet, produktionslinjerna för surskorpor samt själva xylitolfabriken. Värmeverket
kommer att försörja hela Fazers fabriksområde i Lahtis med energi.
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Hållbarhetsmål 2:
50 % mindre matsvinn
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För att minska matsvinnet krävs en gemensam
ansträngning, där både matproduktionen och
konsumentbeteendet spelar en viktig roll.

• Ungefär en tredjedel av den mat som produceras
globalt går förlorad eller slängs varje år

Arbetet 2019

• Matsvinn har enorma negativa effekter på klimat,
vatten, land och biologisk mångfald

Vi fastställde ett utgångsläge för att mäta framstegen på våra produktionsanläggningar. Vi fortsatte våra satsningar med att minska matsvinnet i restauranger och
på produktionsanläggningar. Vårt matsvinn minskade per producerat ton från
0,073 till 0,045.

• Att minska matsvinnet är en av de viktigaste
åtgärderna för att minimera de negativa
miljöeffekterna av mat
• Samtidigt kan vi skapa ökat värde i verksamheten
genom lägre kostnader
Vårt temporära mål var att minska svinnet med 10 procent före utgången av 2020
jämfört med referensåret 2015. Under 2019 fortsatte vi att jobba mot det målet.
Vi fastställde 2015 som referensår för att mäta hur vårt arbete med hållbarhetsmål
2 lyckats. Vi tillämpade metoden från protokollet Food Loss and Waste (FLW, livsmedelsförlust och matsvinn). Det är en rapporteringsstandard som gör det möjligt
för företag, länder, städer och andra att beräkna samt rapportera livsmedelsförlusten och matsvinnet för att utveckla målinriktade strategier för att minska dem.
Det är en utmaning både att göra framsteg och beräkna framstegen för detta mål.
Hur matsvinn ska definieras och mätas i nationell skala var under utveckling 2019,
till exempel i Finland och Sverige. Matsvinn kan definieras enligt såväl destination som utifrån en indelning i undvikbart/oundvikligt och ätligt/oätligt. Men vad
som anses vara undvikbart och/eller ätligt kan variera från land till land. Detta
måste vi ta hänsyn till eftersom vi har verksamhet i flera länder. Genom att utbilda
och påverka leverantörer, detaljhandeln och konsumenter skapar vi en indirekt
inverkan, som vi behöver beakta på ett motsvarande sätt som vår direkta inverkan.

Vi inledde bygget av en xylitolfabrik som använder biprodukter från havremalningsprocessen som råvara och minskar därmed produktionssvinnet.
I Finland lanserade vi godispåsen Mumsiga Missar som innehåller godis med
skönhetsfel, som till exempel fel färg eller form, men som i övrigt är felfria. Den
innovativa godispåsen minskar produktionssvinnet i vår konfektyrverksamhet.
Vi delar med oss av tips i sociala medier för att hjälpa konsumenterna att minska
matsvinnet. Gateau-butikerna i Sverige minskade svinnet genom att produkter
marknadsfördes och såldes till rabatterade priser strax före stängning genom
appen Karma.
Fazer Bageri gick med i ett åtagande för materialeffektivitet, skapat av livsmedelsindustrin, handeln och förpackningsbranschen samt tre ministerier i Finland.
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Framöver
Vi fortsätter att noggrant följa upp definitioner, policyer och rapporteringskrav
gällande matsvinn på både EU-nivå och nationell nivå. Vi ska fortsätta minska
matsvinnet i värdekedjan och hjälpa konsumenter att minska matsvinnet genom
att öka medvetenheten och exempelvis tillhandahålla olika förpackningslösningar.
Vi kommer att fortsätta med befintliga initiativ och inleda nya för att minska
matsvinnet. Vår prioritet är att förhindra uppkomsten av svinn, men vi kommer
också att undersöka hur biprodukter nu utnyttjas och hur de kunde utnyttjas i
ännu större omfattning.

Att minska matsvinnet är en av
de centrala åtgärderna för att
minska miljöeffekten av mat.

EXEMPEL: Minskat brödavfall inom detaljhandeln i
Sverige
Fazer delade sin data om brödsvinn med Borås universitet och Sveriges lantbruksuniversitet, vilket möjliggjorde att man kunde fastställa mängden brödsvinn i hela
värdekedjan. Hittills har denna information inte varit tillgänglig för allmänheten.
Forskarna upptäckte att den svenska affärsmodellen, där leverantören tar tillbaka
osålt bröd utan kostnad, är en betydande riskfaktor för ökat brödsvinn.
Vi inledde en dialog med kunderna för att råda bot på problemet. En kund inom
detaljhandeln har redan tidigare utmanat affärsmodellen genom att själv ta
ansvaret för osålt bröd. Under den första månaden som denna modell tillämpades
minskade mängden brödsvinn med hälften. De utmärkta resultaten uppmuntrar
oss att fortsätta att undersöka olika sätt att minska brödsvinnet ytterligare.
Under 2019 började Fazer i Ryssland arbeta enligt en affärsmodell, där Fazer inte
tar emot osålda produkter från kunderna. Detta har resulterat i en minskning av
svinnet, då kunderna gjort noggrannare beställningar än tidigare.
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Hållbarhetsmål 3:
100 % ansvarsfulla inköp

HÅLLBARHET

ADMINISTRATION OCH LEDNING

FINANSIELL INFORMATION

Vi säkerställer att våra inköp från alla leverantörer och
utvalda värdekedjor är 100 % hållbart upphandlade.

• Vår verksamhet påverkar miljön, samhällen,
människor och deras möjlighet till försörjning

Arbetet 2019

• 100 % ansvarsfulla inköp omfattar två nivåer för
oss:

Vi fortsatte med 100 % hållbar kakao, 100 % hållbar palmolja och 100 % hållbar
soja. Vi har förbundit oss att öka andelen segregerad palmolja i våra produkter, och
2019 var andelen 47 procent. Vi står fortfarande inför utmaningar när det gäller
att övergå till segregerad palmolja i vissa av våra produkter. Vi stödde småodlare
av palmolja genom certifikat för småskalig palmoljeodling och våra leverantörer
stödjer dem genom åtgärder på fältet, men vi har inga särskilda hållbarhetsåtgärder tillsammans med odlarna. Vi fick 13,5/22 poäng i WWF:s ranking av
palmoljeköpare.

• Vi vidareutvecklar de grundläggande kraven
för alla leverantörer
• Vi satsar särskilt på utvalda värdekedjor, som
kakao, spannmål, palmolja och soja
• Vi vill göra skillnad genom samarbete, nya
innovationer och implementering av bästa möjliga
hållbarhetspraxis
Vi jobbar med att förtydliga våra krav för våra leverantörer och finslipar våra processer för att säkerställa efterlevnad. Även om vi har jobbat med detta i många år
finns det fortfarande saker vi kan förbättra. Vi fortsätter vårt arbete med de identifierade kategorierna där hållbarhetsriskerna är högre.
Långa värdekedjor gör det svårare att säkerställa efterlevnad utifrån regelverken.
Vissa kategorier kräver också extra insatser och åtgärder. Svinn och utsläpp i
värdekedjan är faktorer som är särskilt viktiga för oss när det gäller att minska
utsläppen inom scope 3.

Vi fortsatte med vårt långsiktiga hållbarhetsarbete inom kakao. Totalt 72 procent
köptes certifierad via UTZ, Rainforest Alliance och Fairtrade Cocoa Programme och
28 procent via våra direkta odlarprogram i Nigeria och Elfenbenskusten. Enligt plan
genomfördes utbildning för odlare, utveckling av odlingsmetoderna, åtgärder för
ökat medinflytande för kvinnor, diversifiering av grödor och aktiviteter som stödjer
odlarsamhällena. Dessutom fortsatte övervakningen av, och åtgärderna för, att
upptäcka barnarbete. Inga fall upptäcktes eller rapporterades.
Vi uppnådde 32 procent i fråga om ägg från frigående höns, fortsatte att utforma
Fazers spannmålsvision och inkluderade kolinlagring – att binda koldioxid från
atmosfären i marken – i principerna för hållbar spannmålsodling. Andelen hållbart
fångad fisk var 81 procent, vi uppnådde 82 procent i fråga om förnybar elektricitet,
fokuserade på hållbara förpackningslösningar och fastställde mål för olika verksamheter. Vi minskar användningen av engångsartiklar i plast samt andra plaster
och ersätter dem med biologiskt nedbrytbara alternativ. Under 2019 lanserade vi
en komposterbar konfektask som är fri från mikroplaster, det första resultatet av
samarbetet mellan Fazer och Sulapac.
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Vi skapade en ny uppförandekod för leverantörer för att definiera våra leverantörskrav mer konsekvent och började fastställa indikatorer för uppföljning av
efterlevnaden, även för våra processer. Vi samarbetade också med World Resource
Institute (WRI) för att skapa oss en förståelse för våra råvaruinköps CO2-utsläpp.

STATUS, HÅLLBAR KAKAO

Certifierad
soja 100 %
Certifierad av våra
leverantörer 72 %
Certifierad av
Fazer 28 %

ÄGG FRÅN FRIGÅENDE HÖNS

STATUS, HÅLLBAR FISK

Grönlistad fisk
(Finland och
Sverige, inkl.
certifierad fisk) 81 %
Grönlistad fisk
Finland 80 %
Grönlistad fisk
Sverige 82 %
Grönlistad fisk
Norge 61 %
Grönlistad fisk
Danmark 73 %

Ägg från frigående
höns 32 %
Övriga 68 %

ADMINISTRATION OCH LEDNING

FINANSIELL INFORMATION

STATUS, HÅLLBAR PALMOLJA

Certifierad
palmolja (inkl. alla
handelssystem)
100 %
Segregerad 47 %
Mass Balance 1 %
Book & Claim /
GreenPalmcertifikat 53 %

STATUS, HÅLLBAR SOJA

Kakao inhandlat
enligt Fazers
kakaoprogram 100 %
Certifierad 72 %
Direkta hållbarhetsprogram 28 %
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HÅLLBARHET

Framöver
Vi fortsätter att fokusera på kategorierna råvaror och förpackningsmaterial för
att både göra framsteg inom existerande kategorier och etablera nya kategorier,
där vi förbättrar graden av hållbarhet. Dessa kategorier definieras tillsammans
med aktörer i vår värdekedja samt genom vår egen utvärdering och inkluderar till
exempel mjölk, frukt och kaffe. Vi fortsätter att beakta sociala och miljömässiga
aspekter i väsentlighetsanalyserna för viktiga kategorier. Detta görs även som en
del av vårt åtagande för mer hållbara produkter genom det svenska initiativet
Hållbar Livsmedelskedja.

42

ÅRET I KORTHET

DETTA ÄR FAZER

VÅRA VERKSAMHETER

HÅLLBARHET

ADMINISTRATION OCH LEDNING
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EXEMPEL: Samarbete för hållbar spannmål och mindre
utsläpp
Fazers inköpsfunktion och Fazer Kvarn håller på att implementera Fazers spannmålsvision i samarbete med värdekedjan för spannmål och experter inom
icke-statliga organisationer, som Baltic Sea Action Group. Spannmålsvisionen
inkluderar tio principer för hållbar spannmålsodling som fungerar som riktlinjer
för att engagera odlarna. De tio principerna i Fazers spannmålsvision inkluderar en
avsevärd minskning av utsläppen från åkrar i närliggande vattendrag.

Vi påverkar genom samarbete,
nya innovationer och bästa
praxis.

Fazer har också gått med i projektet Carbon Action där målet är att kombinera
kolinlagring i jordbruksmark med principer för hållbar spannmålsodling. Vi
fokuserar på att god jordbrukshävd ska tillämpas för att möjliggöra att kolinlagringen i marken är större än de koldioxidutsläpp som spannmålsodlingen ger
upphov till. Upprätthållande av biologisk mångfald stöds genom att säkerställa
växtföljd och extra vintergrödor och även sekundära grödor som blir kvar efter
spannmålsskörden.
Målet är att etablera dessa principer utanför Finland och Sverige samt hos alla
mjölleverantörer. Detta vill vi göra till ett gott exempel på ett av våra varumärkesteman – Äkta relationer – där värdekedjan är förankrad i gediget samarbete.
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Hållbarhetsmål 4:
Mer växtbaserat
• Fazer vill leva upp till konsumenternas önskemål
om en mer hälsosam och hållbar livsstil. Det
växtbaserade utbudet är ett av tillväxtområdena
• Enligt de nordiska näringsrekommendationerna
finns det starka vetenskapliga belägg för att fiberrika
växtbaserade livsmedel minskar risken för många
sjukdomar
• Det finns ökande möjligheter på marknaden för
växtbaserade produkter. Trenden att äta mer
grönsaker och mindre kött tillämpas inte längre av
några få utan håller på att bli etablerad
• Att minska intaget av kött- och mjölkprodukter är den största enskilda insats du kan
göra för att minska din miljöpåverkan
• Vi utvecklar vårt utbud utifrån ökande mattrender med flexitarianism och
växtbaserade livsmedel
• Vi ökade det växtbaserade utbudets andel från 36 % vid utgångsläget 2015 till 48 % år
2019
Under 2018 meddelade vi att vi kommer att utveckla vårt utbud för att ta vara på de
gynnsamma effekterna växtbaserade livsmedel har för både människor och planeten.
Under 2019 har vi analyserat utgångsläget för detta mål som går tillbaka till år 2015.
Det finns ingen rättsligt bindande definition av termerna ”vegansk” eller ”vegetarisk”,
vilket har varit något av en utmaning, eftersom vissa produkter oavsiktligt kan innehålla spår av ingredienser med animaliskt ursprung, till exempel mjölk. För beräkning av
hållbarhetsmålet har vi använt den definition av ”vegansk” som har antagits av European
Vegetarian Union (EVU). Vi jobbar med att fastställa en tydlig målsättning för detta hållbarhetsmål, även om skillnaderna mellan de olika affärsverksamheterna är stora.

HÅLLBARHET

ADMINISTRATION OCH LEDNING

FINANSIELL INFORMATION

Vi ökar vårt växtbaserade utbud för att erbjuda
hälsosamma och hållbara smaker.

Arbetet 2019
Vi utvecklade en gemensam indikator som vi använde under 2019 för att analysera
det växtbaserade utbudets andel i varje affärsverksamhet. Vi implementerade
också vårt sätt att göra mätningar och uppföljningar inom alla affärsområden och
-enheter. Dessutom definierade vi vad växtbaserat betyder: veganska produkter
som inte innehåller några ingredienser med animaliskt ursprung, inklusive tillsatsämnen och processhjälpmedel.
Vi har introducerat nya veganska versioner av klassiker, till exempel Pure Darkchoklad och Tutti Frutti.
Vid EAT Food Forum 2019 presenterades Fazers hållbarhetsmål genom goda och
hållbara snacks. Samarbetet med EAT Foundation gav konkreta verktyg för att mäta
och förstå koldioxidavtrycket från våra råvaror.

Framöver
För att bredda utbudet av hälsosamma och hållbara växtbaserade produkter inom
alla affärsverksamheter fortsätter vi att investera i FoU, utveckling av produkter och
tjänster samt nya råvaror och teknik. För att öka vår andel av goda veganska produkter krävs det avsevärda investeringar i tester och produktutveckling.
Kommunikationen med relevanta intressegrupper kommer att ha en viktig
roll i vårt fortsatta arbete, särskilt inom forskningssamarbeten och strategiska
partnersamarbeten.
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EXEMPEL: Hitta lösningar med Solar Foods och
havreinnovationer
Genom vågad kreativitet och samarbete kan vi åstadkomma mycket och förverkliga våra hållbarhetsmål. Som ett bevis på Fazers mål att erbjuda hållbara
upplevelser har vi inlett strategiskt partnersamarbete med Solar Foods, ett finskt
startupföretag inom foodtech.
Syftet med samarbetet är att skapa innovationer över kategorigränserna och hitta
djärva lösningar som stöder hållbara livsstilar och en hållbar planet. Samarbetet
fokuserar på forskning i Solar Foods nya protein Solein® och dess tillämplighet
i olika matlösningar. Råvaran genomgår för närvarande noggranna tester för att
säkerställa livsmedelssäkerheten och inväntar livsmedelsgodkännande från
Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA).

HÅLLBARHET

ADMINISTRATION OCH LEDNING

FINANSIELL INFORMATION

Ett annat exempel på våra nya hållbara produktinnovationer är Fazer Yosa Havrebit,
som säljs i kyldisk i livsmedelsbutiker. Fazer Yosa Havrebit är en ny växtbaserad
matlagningsprodukt som är lättanvänd och erbjuder mer variation inom växtbaserad matlagning. Den kan användas i matlagning och avnjutas på ett antal olika
sätt som alternativ till exempelvis ost eller tofu, eller vilken proteinkälla som helst.
Fazer Yosa Havrebit utsågs till ett av de tio bästa hälsosamma livsmedlen i
MåBra-val 2020, som sammanställs av Sveriges största hälsotidning och -webbplats MåBra.

Vi utvecklar vårt utbud
utgående utifrån de
växande trenderna
av flexitarianism och
växtbaserade livsmedel.
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Välbefinnande för människor
Vi vill att vår företagskultur präglas av mångfald och inkludering, liksom att alla
medarbetare ska få uppleva en jämlik arbetsplats med en motiverande, respektfull
och säker arbetsmiljö. Vi har färdigställt vår e-utbildning om mångfald och inkludering. Den kommer att lanseras under 2020. Under 2019 var 59 procent av våra
anställda kvinnor och 41 procent män.
Vi har fortsatt att förbättra ansvarstagande i fråga om kvalitet, miljö, arbetshälsa
och arbetssäkerhet (QEHS) genom interna program och tredjepartscertifiering
av våra ledningssystem. Frekvensen av olyckor som leder till sjukfrånvaro ökade
med 4,3 procent från 2018. Under 2019 gjordes stora satsningar på säkerhetskommunikation i hela företaget. Arbete har gjorts för att ta upp viktiga frågor
genom regelbundna arbetssäkerhetskommittémöten, säkerhetsöversyner och aktiv
kommunikation. Antalet säkerhetsobservationer ökade med 27 procent från 2018.
Vi började implementera ett koncernomfattande säkerhetssystem och utveckla
säkerhetskulturen för att säkerställa att säkerhetsrisker och incidenter identifieras på ett proaktivt sätt. Den första implementeringen gjordes i Finland och
implementering i nya länder är under planering. Vi fortsätter att skapa en säkerhetskultur, med noll olyckor som mål. I samarbete med våra affärsverksamheter
jobbar vi med QEHS-hantering och delar bästa praxis samt expertis med Fazers
QEHS-nätverk.
Vi fortsätter att investera i att stärka våra ledarskapskompetenser på koncernnivå samt att öka internt entreprenörskap och intern smidighet .
Ledarskapsprogrammet Fazer Lead började påbörjades under 2019 och vi kommer
att fortsätta med arbetet under 2020 för att säkerställa att vi bygger upp god
ledarskapsförmåga bland våra ledare och chefer. Dessutom fortsätter vi att skapa
en kursplan för vår e-utbildning. E-utbildningsmaterial om QEHS-policyn, introduktion och hållbarhet lanserades.

HÅLLBARHET

ADMINISTRATION OCH LEDNING

FINANSIELL INFORMATION

Vi vill ha en positiv inverkan på människorna och planeten. I vårt
hållbarhetsarbete säkerställer vi att vi alltid tillhandahåller en uppmuntrande
och trygg arbetsmiljö som möjliggör utveckling på både företags- och individnivå.
Vi behöver också främja välmående och hälsa med våra produkter.

Under de kommande åren fortsätter vi att investera i medarbetarutveckling och
intern HR-effektivitet. Vi vill stödja faktabaserade beslut genom att investera i
HR-informationssystem och analys. Vårt mål är att skapa en kultur där våra medarbetare tillsammans presterar, engagerar och utvecklar. Vi vill också införliva våra
varumärkesteman i det dagliga arbetet genom att säkerställa jämlikhet och mångfald Vi vill medarbetarna glänsa som de individer de är och värdesätter kreativitet
för att fortsätta utveckla vår verksamhet. Vi ska uppdatera våra värderingar och
beteenden så att de ligger i linje med våra varumärkesteman. Dialogen kring dem
inkluderar alla medarbetare och inleddes i början av 2020.
Vi utnyttjar vår gedigna forskningsverksamhet och kunskap inom kost och näring
för att främja människors hälsa och välmående. Inom vårt program Fazer Brainhow
studerar vi hur kost, sömn, aktivitet och återhämtning påverkar vår kognitiva
förmåga och vårt välmående. Vi tillämpar denna kunskap för att skapa innovativa
produkter och tjänster som enkelt främjar välmående varje dag.
Vi tar väl hand om våra medarbetare, men att säkerställa konsumenternas välmående är lika viktigt.
Under 2019 hade vi tre produktåterkallelser som gällde livsmedelssäkerhet.
Produkterna återkallades på grund av mikrobiologiska och allergena avvikelser. Vi
ska också implementera en koncernomfattande modell för övervakning och rapportering för observationer och avvikelser relaterade till livsmedelssäkerhet.
Alla våra interna produktionsanläggningar har GFSI-godkända, certifierade
ledningssystem för livsmedelssäkerhet (enligt FSSC 22000 och/eller IFS).
Vi har fortsatt att vidta förebyggande åtgärder för livsmedelsskydd och livsmedelsbedrägerier. Vi har infört system för passerkontroll i de flesta av våra
verksamhetsländer.
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Hållbarhet i alla
affärsverksamheter
Under 2019 fokuserade vi på att implementera vårt hållbarhetsarbete genom hållbarhetsmålen, samtidigt som vi tog hänsyn till affärsbehoven och fokusområdena
inom varje enskilt affärsområde. Hållbarhetsmålen är också ett sätt ta itu med
de risker som vi anser att klimatförändringar, utarmning av den biologiska mångfalden, vattenbrist, ökat matsvinn, negativ inverkan på de mänskliga rättigheterna
och följderna av dessa kan ha på vår företagsverksamhet.
Vi hanterar riskerna genom vårt ledningssystem, våra policyer och riktlinjer samt
genom att implementera dessa i våra dagliga aktiviteter i alla våra affärsverksamheter. Vi kommer fortsatt utveckla vår problemhantering och riskhantering ur
hållbarhetsperspektiv. Vi fortsätter också att bevaka vårt anseende.
Ett sätt att ta hantera riskerna är att delta i gemensamma åtaganden inom livsmedelsindustrin. Vi har förbundit oss till flera initiativ i Sverige, till exempel
DLF:s Transportinitiativet 2025 för fossilfria transporter och Plastinitiativet 2022,
Fossilfritt Sverige 2030, Livsmedelsföretagens hållbarhetsmanifest och Hållbar
Livsmedelskedjas arbete för mer hållbar produktion och konsumtion.
Att säkerställa kontinuiteten i vår affärsverksamhet är en viktig del av vårt hållbarhetsarbete. Att verksamheten är lönsam är en förutsättning för tillväxt, utveckling
och sysselsättning. Vår verksamhet är rättvis och transparent.

HÅLLBARHET

ADMINISTRATION OCH LEDNING

FINANSIELL INFORMATION

Att hela tiden förbättra hållbarheten i allt vi gör är en viktig del av
vår affärsverksamhet. Vi vill ta ansvar i hela värdekedjan och i våra
affärsverksamheter. När det kommer nya livsmedelskategorier och lagstadgade
krav följer vi den relevanta lagstiftningen samtidigt som vi säkerställer en effektiv
företagsverksamhet.

Under 2019 rapporterades 49 fall via vårt visselblåsarsystem, som gör det möjligt
även för tredje parter att rapportera upptäckta eller misstänkta brott mot företagets policyer eller regler. Dessa fall gällde bland annat HR, QEHS, intressekonflikter
och missbruk av företagets tillgångar. Fallen har utretts internt och nödvändiga
åtgärder vidtagits. Nio fall är fortfarande öppna.
Under 2019 hade vi tre fall som gällde våra marknadsföringsaktiviteter och som
anmäldes till Reklametiska rådet. Samtliga fall avgjordes till vår fördel.
Vi förbinder oss vid att förhindra mutor i alla våra affärsverksamheter. Vi har
bedömt riskerna i vår verksamhet och övervakar risker i alla våra affärsverksamheter systematiskt. Vi har ett omfattande program för bekämpning av mutor, vilket
inkluderar en policy för bekämpning av mutor samt utbildning och e-utbildning,
rutiner för gåvoregistrering, interna revisioner och bedömning av motpartsrisker.
Tillsammans med funktionerna för inköp, QEHS och juridik utvecklar vi ständigt
inköpsprocesserna för att säkerställa ansvarsfullhet och efterlevnad i hela värdekedjan. Vi har utarbetat en uppförandekod för alla våra leverantörer. Vi fortsätter
att utveckla transparens och spårbarhet i vår omfattande värdekedja. Genom att
upprätthålla goda relationer till våra leverantörer, säkerställer vi tillgången på
förstklassiga råvaror i framtiden.

Vår verksamhet följer våra etiska principer som gäller alla medarbetare inom alla
affärsområden och verksamhetsländer. Dessa principer grundar sig på våra värderingar och FN-initiativet Global Compact, vars syfte är att främja hållbar utveckling
hos företag och öka företagens samhällsansvar. Vi följer FN:s vägledande principer
för företag och mänskliga rättigheter samt de tillhörande processerna. Vi har fortsatt arbetat med att utvärdera inverkan på de mänskliga rättigheterna och tagit itu
med upptäckta frågor.
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GENERERAT OCH DISTRIBUERAT EKONOMISKT VÄRDE
M€

2019

2018

1 710

1 628

Direkta inköp

-606

-572

Indirekta inköp

-363

-337

-57

-51

684

669

-570

-545

Samhälle (skatter och donationer)

-25

-24

Ägare (dividender)

-60

-61

Finansiärer (finansiella kostnader)

-2

-2

Ekonomiskt värde kvar i verksamheten

26

36

GENERERAT EKONOMISKT VÄRDE:
Kunder (omsättning, övriga rörelseintäkter, finansiella
intäkter, intäkter från försäljning av anläggningstillgångar)
Leverantörer

Operativa investeringar
Tilläggsvärde
DISTRIBUERAT EKONOMISKT VÄRDE:
Personal (löner och övriga personalkostnader)

DISTRIBUERING AV EKONOMISKT VÄRDE, M€

Personal 570,3
Samhälle 24,7
Ägare 60,1
Finansiärer 2,3
Utveckling av
affärsverksamhet 26,5

SKATTER OCH ARBETSGIVARAVGIFTER FÖR PERIODEN, M€ *)

Inkomstskatter 19,5
Fastighetsskatter 0,9
Accis 3,3
Arbetsgivaravgifter 114,0
Övriga skatter 0,4

INSAMLADE SKATTER FÖR PERIODEN, M€

Skatter på löner 101,6
Mervärdesskatt,
netto 65,0
Övriga skatter 10,0

*) Försäkrings- och energiskatter ingår inte i siffrorna.
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Styrelsens verksamhetsberättelse
År 2019 fortsatte Fazer sin omvandling till ett modernt hållbart matföretag med en
gemensam riktning. Koncernen fattade beslutet att sälja Fazer Food Services för
att fokusera på snabbrörliga konsumentprodukter (FMCG) och sin direkt till konsument inriktade verksamhet. Förvärvet av Kaslink, en expert på högklassiga havrebaserade matprodukter, och det strategiska beslutet att investera i en fördubbling
av havrekvarnskapaciteten i Lahtis i Finland och i Lidköping i Sverige, förde Fazer
närmare målet att bli den ledande aktören inom växtbaserat i Norra Europa. Fazer
inledde en investering på 50 miljoner euro för att bygga en banbrytande xylitolfabrik i Lahtis i Finland. Fabriken är en innovation där havreskal, en biprodukt från
havrekvarnen, kommer att användas för tillverkning av xylitol, och produktionsavfallet kommer att användas som bränsle i ett biovärmekraftverk som förser hela
Fazers fabriksområde med energi. Utöver detta stärkte Fazer sitt konsumentfokus
och strävan efter att ställa konsumenten i första rum.
Omsättningen för Fazer-koncernens kvarvarande verksamheter ökade, medan
rörelsevinsten minskade jämfört med föregående år. Fazer Food Services rapporteras som avvecklad verksamhet i Fazers bokslut.

Marknad, affärsmiljö och försäljning
I Finland var den ekonomiska utvecklingen fortsatt positiv, men BNP-tillväxten
avtog jämfört med året innan. Även i Sverige avtog den ekonomiska tillväxten och
i Ryssland var BNP-tillväxten svagare än föregående år. Den största valutakurseffekten kom från den svenska kronan, som försvagades med 3 % gentemot euron,
och från den ryska rubeln, som stärktes med 2 % gentemot euron. Nettoeffekten
av valutakursförändringarna var negativ på omsättningen, men svagt positiv på
rörelsevinsten.

Fazers bageriverksamhet utsattes för hård konkurrens framförallt i Sverige och
Ryssland. Samtidigt utvecklades verksamheten positivt i Finland och Baltikum,
och Fazer Bageri ökade sin marknadsandel i Finland och Lettland. Hantverksbakat
bröd var fortsättningsvis populärt och Fazer Bageri investerade i hantverksbakning
genom sina butiksbagerier och bake off-koncept. Allt som allt öppnades 21 nya
butiksbagerier i Finland och konceptet lanserades i Baltikum. I kategorin förpackat
färskt bröd fick lanseringen av Fazer Street Food, surdegs- och havreprodukterna
ett positivt mottagande. Fazer Bageris omsättning ökade med 2 % till 565,2 M€
(2018: 552,3). För att främja lokalt beslutsfattande, förenklades Fazer Bageris organisation i oktober. Värdeskapande program genomförs för att öka den operativa
effektiviteten inom alla områden i Fazer Bageri.
Fazer Konfektyrs fokus på lönsam tillväxt gav utmärkta resultat och försäljningen
ökade inom alla huvudkategorier. Starka produktnyheter och marknadsföringskampanjer skapade tillväxt inom kategorierna chokladstycksaker, godispåsar
och chokladkakor. Säsongsprodukterna var också fortsatt framgångsrika. Fazer
Konfektyrs omsättning ökade med 6 % till 353,1 M€ (2018: 333,1). I Finland ökade
Fazers marknadsandel, såsom också på merparten av marknaderna. Den internationella tillväxten understöddes av en stark utveckling i Danmark, framgångsrika
försäljningsinitiativ i Asien och lanseringen av premiumchoklad under varumärket
Fazer Nordi i USA. Nätbutiken Fazer Candy Store, som öppnades 2018, utökades
i slutet av året med produkter från alla Fazers affärsområden och bytte namn till
Fazer Store.
Fazer Lifestyle Foods erbjuder intressanta tillväxtmöjligheter för Fazer. Marknaden för
mjölkfria produkter utvecklades fortsättningsvis starkt och Fazer Yosas kärnsortiment
uppvisade en fin utveckling på de flesta marknaderna. Tillväxten inom smoothie-kategorin var inte på önskad nivå, men åtgärder har vidtagits för att förbättra situationen. Fazer Lifestyle Foods omsättning ökade med 30 % och uppgick till 158,1 M€
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(2018: 121,8). Investeringar i Fazer Lifestyle Foods varumärken och kategorier drev den
fortsatta tillväxten. Fazer förvärvade Kaslink, en aktör med en stark position på den
finska marknaden som erbjuder nordiska matprodukter inom matlagning, drycker
och mellanmål. Fazer fattade beslut om en investering på 30 miljoner euro för att
fördubbla kvarnkapaciteten för havre i Lahtis i Finland och i Lidköping i Sverige. Syftet
med investeringen är att tillgodose den ökande efterfrågan på havre och tillhandahålla förstklassiga ingredienser för Fazers verksamheter, särskilt inom kategorierna
mjölkfria produkter, växtbaserade måltider och frukostprodukter. En banbrytande
investering på 50 miljoner euro i en xylitolfabrik i Lahtis inleddes.
Fazer Retails omsättning ökade något till 47,1 M€ (2018: 46,4), trots att marknadsläget var krävande särskilt i Sverige. Nya aktörer stärkte sin närvaro på marknaden,
och andelen av oförpackat bröd ökade i livsmedelsbutikerna. Under 2019 öppnade
Fazer Retail sex nya butiker i Finland och Sverige.
Besökscentret Fazer Experience hade över 230 000 besökare 2019, vilket är ett nytt
rekord.

Avvecklad verksamhet
Fazer fokuserar på snabbrörliga konsumentprodukter (FMCG) och direkt till konsument inriktade verksamhet. Som ett led i denna utveckling och i enlighet med sin
strategi, meddelade Fazer-koncernen om försäljningen av Fazer Food Services till
Compass Group i juni. Försäljningen godkändes av EU-kommissionens konkurrensmyndigheter den 28 januari 2020 och slutfördes den 31 januari 2020. 2019 förbättrade Fazer Food Services sitt resultat från föregående år främst tack vare operativa
förbättringar och förmåga att behålla befintliga avtal. Omsättningen uppgick till 597,3
M€ (2018: 593,2). Ett program som fokuserar på fyra lönsamhetsdrivare – hantering av
produktportfölj, intäktsstyrning, marginalförbättring och hantering av fasta kostnader
– implementerades med framgång för att förbättra resultatet. Försäljningen i jämförbara enheter ökade i alla länder, men framför allt i Finland. Värdet av nytecknade avtal
översteg värdet av förlorade avtal, vilket stöder planen för lönsam tillväxt.
Fazer Food Services rapporteras som avvecklad verksamhet i Fazers-koncernens
bokslut. Resultatet efter skatt för den avvecklade verksamheten presenteras i resultaträkningen på raden ”Resultat för perioden, avvecklad verksamhet” och de jämförande
uppgifterna omräknas i överensstämmelse med detta. I balansräkningen rapporteras
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tillgångar relaterade till avvecklad verksamhet som ”Tillgångar som innehas för försäljning” och skulder som ”Skulder relaterade till tillgångar som innehas för försäljning”.
Balansräkningen omräknas inte för jämförande period. Kassaflödesanalysen omräknas
inte, dvs. den innehåller avvecklad verksamhet under 2019 och 2018.

Finansiellt resultat för kvarvarande verksamheter
Omsättningen för Fazers kvarvarande verksamhet ökade med 7 % från föregående
år och uppgick till 1 097,0 M€ (1 029,2). Förändringarna i valutakurserna minskade
omsättningen med 4,4 M€. De år 2019 förvärvade verksamheterna ökade omsättningen med 23,6 M€ jämfört med föregående år.
Koncernens rörelsevinst för kvarvarande verksamheter minskade till 49,1 M€ (55,9).
Rörelsevinsten omfattar engångskostnader för omstruktureringar och avskrivningar
(netto) på 4,2 M€ (2,7), vilka främst härrör sig från omstruktureringar av bageributiksnätverket i Sverige och bageriverksamheten i Ryssland samt nedläggningen av
bageriet i Uleåborg i Finland. Resultatet för 2019 belastades även av kostnader på
5,2 M€, som härrör sig från förvärvet av Kaslink och ökade kreditförlustreserveringar
relaterat till en rysk detaljhandelskedja, som gick i konkurs. Räkenskapsperiodens
vinst för den kvarvarande verksamheten var 38,9 M€ (41,6).
Nyckeltal

2019

2018

2017

Omsättning, M€

1 097,0

1 029,2

1 038,2

Rörelsevinst, M€

49,1

55,9

60,5

4,5

5,4

5,8

Avkastning på eget kapital, %

13,4

11,6

13,3

Soliditet, %

52,6

56,8

55,1

22,5

17,5

14,2

− andel av omsättningen, %

Nettoskuldsättningsgrad, %

OMSÄTTNING PER LAND

OMSÄTTNING
PER LAND

Finland 53 %
Sverige 21 %
Ryssland 15 %
Estland 2 %
Lettland 1 %
Litauen 1 %
Danmark 1 %
Norge 1 %
Övriga 4 %
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Kassaflöde och finansiell ställning

Personal

Koncernens ﬁnansiella ställning var fortsatt stark. Rapporterade räntebärande nettoskulder uppgick till 127,0 M€ (95,0) och nettoskuldsättningsgraden var 22,5 %
(17,5 %). Koncernens soliditet uppgick till 52,6 % (56,8 %).

Vid utgången av året hade Fazer 8 805 anställda (8 884) i den kvarvarande
verksamheten och 6 958 (6 857) i den avvecklade verksamheten. Av dessa var 65
(91) anställda i moderbolaget.

Koncernens rapporterade kassaﬂöde från den löpande verksamheten uppgick till
144,8 M€ (114,6) och bruttoinvesteringarna till 107,1 M€ (50,5). Utöver förvärvet
av Kaslink, gjordes majoriteten av investeringarna i ny produktionsutrustning och
uppgraderingar av befintliga maskiner i bageri- och konfektyrverksamheten samt i
byggandet av den nya xylitolfabriken.
RÄNTEBÄRANDE NETTOSKULDER, M€
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Implementering av strategin
2019 fortsatte Fazer att implementera sin strategi med målet att omvandlas till ett
modernt hållbart matföretag med en gemensam riktning i Norra Europa och internationellt. Fazer fokuserar på att skapa tillväxt och mervärde genom portföljval,
forskning och innovationer, investeringar i foodtech, ständig förbättring av den
operativa verksamheten och strukturell utveckling.
Gällande portföljval beslutade Fazer att fokusera på snabbrörliga konsumentprodukter (FMCG) och direkt till konsument inriktade verksamhet och ingick avtal
om att sälja Fazer Food Services till Compass Group. Transaktionen slutfördes den
31 januari 2020. Fazer stärkte affärsområdet Fazer Lifestyle Foods genom förvärvet
av Kaslink. Inom ramen för innovationer och foodtech inledde Fazer bygget av en
xylitolfabrik i Lahtis, lanserade de första magvänliga Fazer LOFO -produkterna med
lågt FODMAP-innehåll och ingick ett strategiskt partnerskap med Solar Foods för
att forska i användningen av en ny hållbar proteinråvara i framtidens mat. Fazer
beslöt även att fördubbla sin havrekvarnskapacitet för att svara på det ökande
behovet av havre i mjölkfria produkter, växtbaserade måltider och frukostprodukter. Implementeringen av strategin var även synlig i Fazer Konfektyr där man
framförallt fokuserade på tillväxt och operativ effektivitet. Detta resulterade i en
årlig organisk tillväxt på 6 % och att man inledde planeringen av en omfattande
uppgradering av konfektyrproduktionen. I Fazer Bageri var fokus på utökandet av
butiksbagerinätverket, vilket ledde till en årlig organisk tillväxt på 24 % samt på
förhandlingar om Vuohelan Herkkus glutenfria bageriverksamhet, som förvärvades
i januari 2020. Alla affärsverksamheter och koncernfunktioner fortsatte med
arbetet att effektivisera verksamheten genom att verkställa ett stort antal värdeskapande satsningar.

Kvalitet, miljö, arbetshälsa och säkerhet samt
livsmedelssäkerhet
Hanteringen av frågor gällande kvalitet, arbetshälsa och säkerhet samt miljö förbättrades ytterligare genom interna program och tredjepartscertifiering. Under
2019 implementerade Fazer ett system för QEHS-hantering i Finland. Det har
säkerställt en mer systematisk hantering av olyckor och incidenter samt datatill-
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gänglighet och -transparens. Frekvensen av olyckor som leder till sjukfrånvaro steg
med 15 % från 2018 i den kvarvarande verksamheten.
2019 hade Fazer tre produktåterkallelser som gällde livsmedelssäkerhet.
Produkterna återkallades på grund av mikrobiologiska och allergena avvikelser.
Alla Fazers interna produktionsanläggningar har certifierade ledningssystem för
livsmedelssäkerhet (enligt FSSC 22000 och/eller IFS), som godkänts av Global
Food Safety Initiative (GFSI). De förebyggande åtgärderna för livsmedelsskydd
och livsmedelsbedrägerier fortsatte. Ett nytt koncernomfattande passersystem
infördes i de flesta av verksamhetsländerna.
Fazer fortsatte att arbeta med energieffektivisering, började jobba med sin långsiktiga energiplan för 2021 och framåt samt genomförde lagstadgade energirevisioner i Finland. Åtgärder för att minska mängden avfall genomfördes i hela
koncernen, med fokus på matsvinn och återvinning av biprodukter. Som en del av
vattenåtagandet genomfördes anläggningsspecifika utvärderingar av de vattenrelaterade riskerna, och detta arbete fortsätter. Energiförbrukningen per producerat
ton minskade medan avfall och biprodukter samt vattenförbrukning per producerat ton ökade.

Hållbarhet
2019 fortsatte det systematiska arbetet för att nå Fazers hållbarhetsmål för 2030.
Fazer fokuserade på att implementera hållbarhetsarbetet genom fyra hållbarhetsmål:
1) 50 % mindre utsläpp, 2) 50 % mindre matsvinn, 3) 100 % ansvarsfulla inköp och
4) mer växtbaserat. Höjdpunkterna i Fazers hållbarhetsarbete under 2019 inkluderar
systematiskt arbete i syfte att förbättra energieffektiviteten för att minska klimatutsläppen, fortsatt fokus på minskat matsvinn och skärpt fokus på vattenrelaterade
frågor. Fazer fortsatte med sina åtaganden för ansvarsfulla inköp av kakao, spannmål,
soja, palmolja, fisk och ägg från frigående höns samt att öka utbudet av växtbaserade
livsmedel. Under 2019 var hållbarhetsmålens utveckling följande: utsläppen minskade, mängden matsvinn ökade något, leverantörskraven tydliggjordes och de inköpsrelaterade åtagandena fortsatte. Dessutom ökade utbudet av växtbaserade produkter.
Fazers anseende var fortsättningsvis gott på huvudmarknaderna.
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Riskhantering

Aktier och aktiekapital

Fazer utvärderar och analyserar regelbundet de strategiska, operativa och finansiella riskerna inom ramen för koncernens riskpolicy och vidtar åtgärder för att
minimera riskerna. Under 2019 realiserades en stor risk genom att en brand bröt ut
på Fazer Lifestyle Foods kvarn i Lidköping. Tack vare omedelbara åtgärder från personalen på anläggningen uppstod inga personskador, samtidigt som de materiella
skadorna kunde begränsas och inverkan på kundleveranserna dämpas. Utöver
branden realiserades inga stora risker. Mer information om hantering av finansiell
risk finns i not 11.3 i bokslutet.

Vid utgången av 2019 hade moderbolaget 3 958 763 preferensaktier och 2 365
200 stamaktier. Preferensaktierna medför företrädesrätt före stamaktierna till
årlig utdelning av bolagets utdelningsbara vinstmedel om minst 6 % av aktiens
nominella belopp. Vid den årliga bolagsstämman berättigar varje stamaktie till tio
röster och varje preferensaktie till en röst.

Forskning och utveckling
I forskningen inom kost och hälsa publicerades de första resultaten av de kliniska Fazer Brainhow-testen vid internationella vetenskapskongresser. Den så
kallade BRAVE-studien visade att ett hjärnvänligt kostschema har gynnsamma
effekter på hjärt- och kärlhälsa, kognitiv förmåga och vitalitet. I studien Power
Meals påvisades att proteinrika måltider förbättrade proteinintaget, den fysiska
prestationsförmågan och den hälsorelaterade livskvaliteten hos äldre människor i
hemmamiljö.
I forskningen inom livsmedelsteknik inledde Fazer projektet Fazer Oathow, ett
FoU-projekt med fokus på livsmedelsteknik med havre. Dessutom inledde Fazer
och det finska startupföretaget Solar Foods ett strategiskt FoU-partnerskap för
att tillsammans utveckla en ny hållbar proteinråvara för nya livsmedelsprodukter.
Proteinråvaran är koldioxidneutral och kan tillverkas helt oberoende av jordmån,
negativ markanvändning, väder och klimat. Fazers samarbete med universitet fortsatte och resulterade i publicering av flera magisteruppsatser.
Kostnaderna för forskning och utveckling uppgick till 9,3 M€ (8,5) i den kvarvarande verksamheten.

Förändringar i koncernens juridiska struktur
Fazer fortsatte sitt arbete med att förenkla den juridiska strukturen.
Förändringarna i koncernens juridiska struktur redovisas i not 24 i bokslutet.

Förvaltning och revisorer
På bolagsstämman den 3 april 2019 omvalde stämman följande styrelseledamöter:
Berndt Brunow (ordförande), Anders Dreijer (vice ordförande), Klaus Cawén, Ketil
Eriksen, Jan Fazer, Johan Linder, Cecilia Marlow och Juhani Mäkinen.
Den auktoriserade revisionssammanslutningen PricewaterhouseCoopers valdes
till revisor med Martin Grandell, CGR, som huvudansvarig revisor.

Utsikter för 2020
Fazer fortsätter sin omvandling och fokuserar på snabbrörliga konsumentprodukter och direkt till konsumentinriktad verksamhet. Utvecklingen av Fazers verksamhets- och produktportföljer kommer fortsättningsvis att utgöra hörnstenarna
i implementeringen av strategin, tillsammans med det förnyade Fazer-varumärket
och flera tillväxtsatsningar. Utöver organisk tillväxt fortsätter det aktiva M&Aarbetet i syfte att främja tillväxt och internationalisering. Fazer kommer också
att stärka sin konkurrenskraft genom etablerade program för värdeskapande och
genom att ständigt utveckla företagets organisatoriska och strukturella effektivitet. År 2020 fortsätter arbetet för att förbättra både omsättningen och rörelsevinsten, men utfallet är beroende av utvecklingen av ekonomin i allmänhet, vilken
påverkas märkbart av den osäkerhet som coronavirus (COVID-19) orsakar.

Händelser efter rapporteringsperioden
I januari 2020 meddelade Fazer om sina planer på att stänga produktionsanläggningen i S:t Karins i Finland, och inledde samarbetsförhandlingar som omfattar
samtliga medarbetare i St. Karins. Fazer utvärderade olika alternativ för att effekti54
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visera tillverkningen och möjliggöra tillväxten av Fazer Yosa-havreprodukterna, och
beslöt i februari 2020 att stänga produktionsanläggningen i S:t Karins och flytta
den mjölkfria verksamheten till Fazers fabrik i Koria.
I januari 2020 meddelade Fazer också om förvärvet av Vuohelan Herkkus bagerioch kvarnverksamheter. Vuohelan Herkku är en föregångare inom glutenfria bageriprodukter i Finland och har ett nytt glutenfritt bageri i Lahtis. I och med förvärvet
blir Fazer marknadsledare inom glutenfria bageriprodukter i Finland.
Som en led i Fazers skärpta fokus på snabbrörliga konsumentprodukter och
direkt till konsument inriktade verksamhet, meddelade Fazer om försäljningen av
Fazer Food Services till Compass Group i juni 2019. Transaktionen godkändes av
EU-kommissionens konkurrensmyndigheter den 28 januari 2020 och trädde i kraft
den 31 januari 2020.
I februari 2020 beslöt Fazer att omorganisera fältförsäljningen av de olika verksamheterna i Finland i två gemensamma organisationer: en för färskvaror och en
för varor med lång hållbarhet.
I mars 2020 meddelade Fazer om sina planer om en organisationsförändring i
konfektyrverksamhetens leveranskedja och produktutveckling och inledde samarbetsförhandlingar. Fazer har övervägt olika alternativ för att effektivisera samarbetet
mellan produktutvecklingen och leveranskedjan och har kommit till slutsatsen att
en organisationsförändring kunde bidra till förtydligade roller och ansvar.
Utöver de andra åtgärderna som är i gång för att lindra effekterna av coronavirusepidemin (COVID-19), inledde Fazer i mars 2020 samarbetsförhandlingar gällande
permitteringar som berör hela personalen i Fazer Ravintolat Oy (huvudsakligen Fazer
Retail Finland).
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Förslag till disposition av vinst
Moderbolagets utdelningsbara vinstmedel uppgår till 623 953 740,60 euro, varav
50 002 845,97 euro utgörs av räkenskapsperiodens vinst.
Styrelsen föreslår för bolagsstämman att de utdelningsbara vinstmedlen disponeras på följande sätt:
- som utdelning betalas 9,10 euro per aktie

57 548 063,30 €

- som vinstmedel kvarlämnas

566 405 677,30 €
623 953 740,60 €

Den föreslagna utdelningen äventyrar inte bolagets betalningsförmåga.
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Bolagsstyrning
Oy Karl Fazer Ab och dess dotterbolag (Fazer-koncernen, Fazer eller koncernen)
förvaltas enligt reglerna och bestämmelserna i bolagsordningen och i Finlands lag.
Därtill tillämpar Fazer och dess dotterbolag dessa corporate governance -principer som grundar sig på den finska aktiebolagslagen samt, i viss utsträckning, de
rekommendationer som fastställts för börsbolag i Finland.

Bolagsstämman
Aktieägarna vid bolagsstämman är Fazer-koncernens högsta beslutande organ.
Den ordinarie bolagsstämman hålls senast i juni årligen, i Helsingfors eller Vanda.
Bolagsstämman handlägger de ärenden som ankommer på den enligt gällande lag
och Fazers bolagsordning, exempelvis fastställande av bokslut och utdelning, val av
styrelse och revisorer samt beslut om deras ersättningar.
I enlighet med bolagsordningen skickas kallelsen till bolagsstämman per post
senast 14 dygn före bolagsstämman.

Styrelsen
Ägarrådet, som utsetts av aktieägarna, utser och sammankallar valberedningen,
vars uppgift är att förbereda förslag om styrelsens sammansättning och styrelsemedlemmarnas arvode.
Till valberedningen hör en representant för ägarrådet, styrelsens ordförande och
en oberoende styrelsemedlem.

Styrelsens sammansättning och uppgifter
Enligt Fazers bolagsordning består styrelsen av minst fem och högst tio medlemmar som utses årligen vid den ordinarie bolagsstämman. Styrelsen har
högsta befogenhet i alla de ärenden som inte enligt finska aktiebolagslagen eller
bolagsordningen hör till andra organ. I enlighet med den finska aktiebolagslagen
ansvarar styrelsen för att koncernens förvaltning och styrning av verksamheten
sker korrekt. Styrelsen ansvarar för att tillsynen över bokföringen och medelsförvaltningen organiseras på ett ändamålsenligt sätt. Till styrelsens uppgifter hör
även att fastställa, bland annat, koncernens värderingar, strategi och årliga affärsplaner. Styrelsen beslutar om företagsförvärv och strategiska investeringar samt
har tillsyn över koncernens resultatutveckling och finansiella ställning. Styrelsen
utser verkställande direktören samt beslutar om koncernledningens ersättningar.
Därtill utvärderar styrelsen sin egen verksamhet och samarbetet med ledningen.
Styrelsen består av Berndt Brunow (ordförande), Anders Dreijer (vice ordförande),
Klaus Cawén, Ketil Eriksen, Jan Fazer, Johan Linder, Cecilia Marlow och Juhani
Mäkinen.

Mötesordning
Styrelsen sammanträder minst åtta gånger per år. Bokslutet godkänns senast i
april och delårsrapporterna per tertial (per kvartal från och med 2020). I regel
fastställs koncernens strategi i juni. Affärsplanerna för året och ledningens bonusprogram godkänns på årets första möte. Extra möten kan hållas om styrelsens
ordförande, verkställande direktören eller en medlem av styrelsen anser det vara
nödvändigt.
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Styrelsens ordförande
Styrelsen väljer internt en ordförande, vars uppgift är att leda det aktiva styrelsearbetet, sammankalla styrelsen och förbereda styrelsemötena tillsammans med
verkställande direktören. Styrelsens ordförande samarbetar nära och aktivt med
verkställande direktören och håller sig välunderrättad om väsentliga händelser
som påverkar bolaget och dess intressenter. Ordföranden och verkställande
direktören ansvarar för att styrelsemedlemmarna informeras om ärenden som
berör bolaget samt att möteskallelser, föredragningslistor och nödvändiga bilagor
skickas till styrelsemedlemmarna i god tid före mötena.
Ordföranden och verkställande direktören ansvarar också för att hålla kontakt med
ägarrådet.

Styrelsens utskott
Styrelsen bestämmer över tillsättandet av utskott och deras medlemmar.
Utskottens uppgift är att förbereda ärenden, som kommer upp på styrelsemötena, för beslut. Fazers styrelse har tillsatt ett revisions- och ett HR-utskott.
Revisionsutskottets uppgift är att noggrant ta del av revisioner, övervaka den
interna kontrollen, den ekonomiska rapporteringen, riskhanteringen och bolagets
ekonomiska situation samt att delta i mellanrevisioner. HR-utskottet ska förbereda ärenden relaterade till anställningar och ersättningar gällande verkställande
direktören och koncernens högsta ledning, övervaka den totala ersättningen
till ledningen och personalens incitamentsprogram samt utvärdera ledningens
arbete. Det sistnämnda inkluderar att se över medarbetarundersökningens
resultat.
Revisionsutskottet består av Jan Fazer (ordförande), Anders Dreijer, Ketil Eriksen
och Juhani Mäkinen. Utskottet sammanträdde fyra gånger under räkenskapsperioden och utöver sedvanliga ärenden behandlade utskottet bland annat frågor
relaterade till informationssäkerhet och utveckling av tillgångar som inte hör till
kärnverksamheten.
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HR-utskottet består av Berndt Brunow (ordförande), Klaus Cawén, Johan Linder
och Cecilia Marlow. Utskottet sammanträdde tre gånger under räkenskapsperioden och beredde styrelseärenden avseende exempelvis Fazers medarbetarstrategi, ledarskapsutveckling och personalens incitamentsprogram.

Verkställande direktör och vice verkställande direktör
Fazers styrelse utnämner, och vid behov avsätter, verkställande direktören som
även verkar som koncernchef. I enlighet med finska aktiebolagslagen ansvarar
verkställande direktören för bolagets löpande förvaltning enligt styrelsens instruktioner och för att bolagets bokföring är lagenlig samt att den finansiella förvaltningen sköts på ett korrekt sätt. Verkställande direktören rapporterar till styrelsen
och håller styrelsen informerad om Fazers affärsmiljö, till exempel kunder, konkurrens- och marknadsläge samt Fazers ekonomiska situation och utveckling.
Verkställande direktören får stöd av koncernens ledningsgrupp samt av vice
verkställande direktören, som vid behov utses av styrelsen. Christoph Vitzthum är
nuvarande verkställande direktör och koncernchef och Jouni Grönroos vice verkställande direktör.

Koncernens ledningsgrupp
Koncernens ledningsgrupp består av verkställande direktören (ordförande),
verkställande direktörerna för affärsområdena och cheferna för vissa koncernfunktioner. Ledningsgruppens uppgift är att stödja verkställande direktören i
hans/hennes uppgifter och förbereda ärenden för styrelsen. Koncernens ledningsgrupp har också till uppgift att till exempel koordinera koncernens olika
verksamheter och säkerställa en effektiv verksamhet på koncernnivå. Den nuvarande ledningsgruppen består av Christoph Vitzthum (verkställande direktör och
koncernchef, ordförande), Jouni Grönroos (ekonomidirektör och vice verkställande direktör), Nathalie Ahlström (verkställande direktör för Fazer Konfektyr),
Sebastian Jägerhorn (EVP, chefsjurist), Mats Liedholm (verkställande direktör för
Fazer Lifestyle Foods), Ulrika Romantschuk (EVP, kommunikation och varumärkesledning) och Lara Saulo (EVP, People & Transformation). Andreas Berggren
(verkställande direktör för Fazer Food Services) var medlem i ledningsgruppen till
den 31 januari 2020 då försäljningen av Fazer Food Services till Compass Group
slutfördes.
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Riskhantering
Riskhanteringen är en viktig del av Fazer-koncernens ledningssystem. Styrelsen
godkänner riskhanteringspolicyn och övervakar att den följs. Riskhanteringens
uppgift är att främja genomförandet av koncernens strategi och affärsmål, säkerställa att risker som inverkar på bolagets affärsverksamhet identifieras, bedöma,
följa och förutse hot och möjligheter som påverkar affärsverksamheten samt att
säkra affärsverksamhetens kontinuitet. Ledningen för affärsområdena, affärsenheterna och koncernfunktionerna har till uppgift, som en del av den operativa
verksamheten, att identifiera och bedöma riskerna som berör det egna området
samt att minska dessa risker. Finansiella risker hanteras av koncernens ekonomifunktion. Koncernens ekonomidirektör ansvarar för styrning och utveckling av riskhanteringen, rapportering av riskhanteringen till styrelsen och revisionsutskottet
samt för att ge affärsområdena, affärsenheterna och koncernfunktionerna stöd vid
riskhantering.
Fazer definierar risk som en extern eller intern osäkerhet som kan påverka koncernens implementering av sin strategi, uppnående av sina mål eller kontinuiteten
i sina affärsverksamheter. Risker kan uppstå till följd av händelser inom Fazer,
externa förhållanden eller händelser. För att identifiera och övervaka risker delas
dessa in i fyra kategorier: strategiska risker, operativa risker, olycksrisker och finansiella risker.

STRATEGISK RISK
Anpassningsförmåga,
marknader och kunder,
affärsutveckling

Strategiska risker är externa risker som
påverkar hela industrin (förändringar
i efterfrågan, i tillgång på råvaror, i
lagstiftning, i konkurrensläge osv.)
eller självförvållade risker till följd
av strategiska val (ny affärsutveckling, sammanslagningar eller förvärv,
partnersamarbeten, beroende av en
marknad/kund, socialt företagsansvar
osv.). Fokus på strategiperioden: 3–5 år.

OPERATIV RISK
Medarbetare, processer
och kontroller, operativa
riktlinjer

OLYCKSRISK
Egendom, ansvar, hälsa och
säkerhet

FINANSIELL RISK
Valutor, räntor, likviditet,
finansiering, motparter

FINANSIELL INFORMATION

Operativa risker relaterade till
implementeringen av strategin och
den dagliga affärsverksamheten. Till
dessa hör bland annat effektivitet
inom leveranskedjan, kundrelationer,
råvarupriser, projekthantering, IT samt
säkerhets- och medarbetarrelaterade
risker. Fokus på budgetperioden: 1–2 år.

Olycksrisker är fel, missförhållanden
eller olyckor som förekommer inom
Fazer eller i affärsmiljön och som
orsakar skada eller förlust.

Finansiella risker hänför sig till
förändringar i marknadspriser,
tillräckliga finansiella tillgångar och
motparters förmåga att fullgöra sina
finansiella förpliktelser.
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Till de mest betydande riskerna relaterade till Fazers verksamhet hör råvarurisker
(risker relaterade till pris och tillgång minskas genom t.ex. säkring och avtalsarrangemang), risker relaterade till kunder och konsumentefterfrågan (minskas
genom t.ex. hantering av produktportföljer och varumärken), risker relaterade till
produktsäkerhet (minskas genom t.ex. hantering av livsmedelssäkerhet och kvalitetscertifieringar), risker i det politiska klimatet (minskas genom t.ex. noggrann
uppföljning av den politiska utvecklingen) och olycksrisker (minskas genom t.ex.
koncernomfattande försäkringsprogram, regelbundet uppdaterade riskanalyser,
kontinuitetsplaner för alla viktiga produktionsanläggningar och investeringar i
arbetssäkerhet för att förhindra arbetsolyckor och risk för yrkessjukdomar). Dessa
risker tillsammans eller separat kan påverka Fazers verksamhet, resultat, finansiella
ställning, konkurrenskraft eller anseende.
Klimatförändringar som påverkar tillgång, pris och kvalitet på råvaror samt vattenrelaterade risker är identifierade risker för livsmedelsproduktionen. Fazer har
identifierat potentiella risker som äventyrar de mänskliga rättigheterna eller etiska
praxis som kan förekomma särskilt i värdekedjan. Alla eventuella risker relaterade
till förverkligande av mänskliga rättigheter, bekämpning av korruption eller mutor
hanteras med hjälp av medarbetarutbildning, interna policyer och revisioner.
Risker relaterade till mänskliga rättigheter kan också minimeras genom att följa
FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter samt de processer
som beskrivs i dessa vägledande principer. Fazer har implementerat ett visselblåsarsystem som möjliggör rapportering av misstankar om otillåtet beteende.
Systemet är tillgängligt för anställda och externa parter.
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Revisorer
Koncernens revisorer utses av den ordinarie bolagsstämman för en ettårs-period.
Revisorernas uppgift är att granska koncernens bokföring, bokslut och förvaltning.
Uppgifterna är mer detaljerat definierade i tillämplig lagstiftning och i bestämmelserna om god revisionssed. Revisorerna deltar i det årliga styrelsemöte där
koncernbokslutet behandlas och i revisionsutskottets möten.

Fazer-koncernens etiska principer
Fazers etiska principer grundar sig på Fazers gemensamma värderingar och på
internationella principer som har tagits fram av FN:s Global Compact. Syftet är
att öka företagens ansvarstagande roll i samhället och främja hållbar utveckling.
Fazer-koncernens etiska principer styr hur Fazers medarbetare behandlar kunder,
samarbetspartner och kollegor på ett jämlikt och rättvist sätt.
Genom de etiska principerna förbinder sig Fazer som arbetsgivare att tillhandahålla en modern och säker arbetsmiljö för alla sina anställda i alla de länder där
företaget har verksamhet och att säkerställa de anställdas hälsa, välmående och
trivsel i arbetet samt att behandla alla anställda jämlikt.

Intern revision
Den interna revisionen utvärderar de olika verksamheternas effektivitet och ändamålsenlighet samt övervakar hur den interna kontrollen fungerar. Den säkerställer
att den ekonomiska och operativa rapporteringen är tillförlitlig och att fastslagna
verksamhetsprinciper och givna instruktioner följs. Den interna revisionen sammanställer årligen en revisionsplan. Resultaten rapporteras regelbundet till koncernledningen, revisorer och revisionsutskottet. Den interna revisionen rapporterar
till revisionsutskottet.
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Koncernens styrelse

Berndt Brunow
f. 1950
Diplomekonom
Styrelseordförande,
Oy Karl Fazer Ab 2009–
Ordförande, HR-utskottet

Anders Dreijer
f. 1953
Civilingenjör
Vice ordförande,
Oy Karl Fazer Ab 1994–
Medlem, Revisionsutskottet

Klaus Cawén
f. 1957
Juris kandidat
Styrelsemedlem,
Oy Karl Fazer Ab 2002–
Medlem, HR-utskottet

Johan Linder
f. 1959
Juris kandidat
Styrelsemedlem,
Oy Karl Fazer Ab 2000–
Medlem, HR-utskottet

Cecilia Marlow
f. 1960
Civilekonom
Styrelsemedlem,
Oy Karl Fazer Ab 2016–
Medlem, HR-utskottet

Juhani Mäkinen
f. 1956
Juris kandidat, lagman
Styrelsemedlem,
Oy Karl Fazer Ab 2006–
Medlem, Revisionsutskottet

Ketil Eriksen
f. 1963
Ekonomie kandidat
Styrelsemedlem,
Oy Karl Fazer Ab 2009–
Medlem, Revisionsutskottet

Jan Fazer
f. 1975
Styrelsemedlem,
Oy Karl Fazer Ab 2012–
Ordförande, Revisionsutskottet
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Koncernens ledningsgrupp

Christoph Vitzthum
f. 1969
Ekonomie magister
Fazers koncernchef och
verkställande direktör

Jouni Grönroos
f. 1965
Ekonomie magister
Ekonomidirektör och vice
verkställande direktör,
Fazer-koncernen

Ulrika Romantschuk
f. 1966
Politices kandidat
Kommunikation &
varumärkesledning
och Executive Vice President,
Fazer-koncernen

Lara Saulo
f. 1972
Ekonomie magister
People & Transformation och
Executive Vice President,
Fazer-koncernen

Nathalie Ahlström
f. 1974
Diplomingenjör
Verkställande direktör för Fazer
Konfektyr och Executive Vice
President, Fazer-koncernen

Sebastian Jägerhorn
f. 1969
Juris kandidat
Ekonomie magister, Chefsjurist
och Executive Vice President,
Fazer-koncernen

Mats Liedholm
f. 1965
Civilekonom
Verkställande direktör för Fazer
Lifestyle Foods och Executive
Vice President, Fazer-koncernen
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Finansiell information
Fazer vill tillhandahålla betydelsefull och relevant information på ett transparent
sätt. Därför tillämpar Fazer de internationella finansiella rapporteringsstandarderna IFRS (International Financial Reporting Standards) och upprättar sin koncernredovisning enligt dem. IFRS är de mest använda redovisningsstandarderna,
vilket bidrar till att göra de rapporterade siffrorna jämförbara. Därtill underlättar
de också integreringen av förvärvade företag. IFRS utgör en bra grund för gemensamma redovisningsprinciper i en internationell koncern som Fazer.
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Koncernens resultaträkning
M€
Kvarvarande verksamheter
Omsättning
Övriga rörelseintäkter
Förändring av lager av färdiga varor och varor under tillverkning
Material och tjänster
Personalkostnader
Avskrivningar och nedskrivningar
Övriga rörelsekostnader
Andel av intresseföretagens resultat
Rörelsevinst
Finansiella intäkter och kostnader
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Summa finanseilla intäkter och kostnader
Vinst före skatt
Inkomstskatt
Räkenskapsperiodens resultat, kvarvarande verksamheter
Räkenskapsperiodens resultat, avvecklad verksamhet
Räkenskapsperiodens resultat
Resultat av kvarvarande verksamheter hänförligt till
Moderbolagets aktieägare
Innehav utan bestämmande inflytande
Resultat av avvecklad verksamhet hänförligt till
Moderbolagets aktieägare
Innehav utan bestämmande inflytande
Resultat hänförligt till
Moderbolagets aktieägare
Innehav utan bestämmande inflytande

2019

2018

1 097,0
28,8
1,1
-406,7
-316,3
-62,1
-292,9
49,1

1 029,2
20,6
-3,4
-370,5
-289,5
-65,0
-265,6
55,9

4,9
-2,3
2,5
51,6
-12,7
38,9
35,4
74,4

1,4
-3,8
-2,3
53,5
-11,9
41,6
22,3
63,9

36,7
2,2

40,1
1,6

29,7
5,8

18,5
3,8

66,4
8,0

58,5
5,3
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Koncernens rapport över totalresultat
M€

2019

2018

Räkenskapsperiodens resultat

74,4

63,9

0,2
5,2
0,0

0,3
-16,0
-0,1

-0,2
0,0
5,2

-0,2
0,0
-16,0

Summa totalresultat för perioden
Av vilket hänförligt till avvecklad verksamhet

79,6
36,5

47,9
22,0

Resultat hänförligt till
Moderbolagets aktieägare
Innehav utan bestämmande inflytande

69,3
10,3

46,0
1,9

Summa totalresultat för perioden hänförligt till moderbolagets
aktieägare
Kvarvarande verksamheter
Avvecklad verksamhet
Summa

38,7
30,6
69,3

27,7
18,3
46,0

Summa totalresultat för perioden hänförligt till innehav utan
bestämmande inflytande
Kvarvarande verksamheter
Avvecklad verksamhet
Summa

4,3
6,0
10,3

-1,8
3,7
1,9

Övrigt totalresultat
Poster som kan komma att omklassificeras till resultaträkningen
Kassaflödessäkringar
Omräkningsdifferenser
Inkomstskatt hänförligt till posterna ovan
Poster som inte ska omklassificeras till resultaträkningen
Aktuariella vinster och förluster på pensionsförpliktelser
Inkomstskatt hänförligt till posten ovan
Övrigt totalresultat, efter skatt
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Koncernens balansräkning
M€
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Goodwill
Immateriella tillgångar
Materiella annläggningstillgångar
Andelar i intresseföretag
Övriga långfristiga finansiella tillgångar
Övriga långfristiga fordringar
Uppskjutna skattefordringar
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Varulager
Kundfordringar och övriga fordringar
Övriga kortfristiga finansiella tillgångar
Skattefordringar
Likvida medel
Summa omsättningstillgångar
Tillgångar som innehavs för försäljning
SUMMA TILLGÅNGAR

31.12.2019

31.12.2018

158,6
49,0
411,9
3,1
5,2
0,5
628,2

158,7
52,0
408,9
1,2
3,1
2,0
1,1
627,0

86,5
139,7
2,0
3,5
40,6
272,2
171,9
1 072,4

91,8
198,9
3,0
39,3
332,9
959,9

M€
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Aktiekapital
Övriga fonder
Balanserad vinst
Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare
Innehav utan bestämmande inflytande
Summa eget kapital
Långfristiga skulder
Räntebärande skulder
Uppskjutna skatteskulder
Pensionsförpliktelser
Avsättningar
Övriga långfristiga skulder
Summa långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Räntebärande skulder
Leverantörsskulder och övriga skulder
Avsättningar
Skatteskulder
Summa kortfristiga skulder
Summa skulder
Skulder med samband till tillgångar som innehas för försäljning
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

31.12.2019

31.12.2018

126,5
0,1
367,5
494,1
69,6
563,7

126,5
0,0
358,5
484,9
59,4
544,4

33,1
17,9
4,2
1,8
6,9
63,8

51,7
16,6
4,2
2,0
8,8
83,4

134,4
191,1
0,5
1,6
327,7
391,6
117,1
1 072,4

82,6
244,8
0,6
4,2
332,2
415,6
959,9
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Koncernens kassaflödesanalys
M€
Kassaflöde från affärsverksamheten
Periodens resultat
Justeringar (1
Förändring av rörelsekapitalet (2
Erhållna räntor
Betalda räntor
Övriga finansiella intäkter och kostnader, netto
Erhållna dividender
Betalda skatter
Nettokassaflöde från affärsverksamheten
Kassaflöde från investeringsverksamheten
Investeringar i materiella och immateriella annläggningtillgångar
Företagsförvärv
Investeringar i finansiella tillgångar
Intäkter från försäljning av immateriella och materiella tillgångar
Intäkter från försäljning av finansiella tillgångar
Intäkter från försäljning av verksamheter
Återbetalning av lånefordringar
Nettokassaflöde från investeringsverksamheten
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Amortering av kortfristiga skulder
Upptagna kortfristiga skulder
Nettoförändring av kortfristiga lån från finansiella institutioner
Amortering av leasingskulder
Betalda dividender
Nettokassaflöde från finansieringsverksamheten
Förändring av likvida medel
Likvida medel 1.1.
Kursdifferenser
Likvida medel 31.12.

2019

2018

M€

2019

2018

74,4
82,2
12,1
1,6
-1,5
-1,5
0,3
-22,8
144,8

63,9
95,6
-19,3
1,3
-1,4
-1,7
0,2
-24,0
114,6

1) Justeringar
Avskrivningar och nedskrivningar
Skatter
Andel av intresseföretagens resultat
Finansiella intäkter och kostnader
Justering av poster utan kassaflödespåverkan
Övriga justeringar
Summa justeringar

70,1
22,0
-0,4
-2,4
-2,3
-4,7
82,2

81,3
17,8
-0,3
2,6
-6,2
0,4
95,6

-57,5
-47,6
-2,0
0,8
8,8
2,8
-94,7

-50,5
1,6
21,9
-27,0

2) Förändring av röreslekapital
Minskning (+) / ökning (-) av varulagret
Minskning (+) / ökning (-) av kund- och övriga fordringar
Minskning (-) / ökning (+) av leverantörs- och övriga skulder
Förändring av rörelsekapitalet

1,4
-10,4
21,2
12,1

-3,1
1,5
-17,7
-19,3

-34,2
12,2
61,0
-25,3
-60,2
-46,5

-8,7
18,2
-11,5
-24,6
-60,9
-87,5

3,6

0,1

39,3
0,3
43,2

40,3
-1,0
39,3

Siffrorna i koncernens kassaströmsanalys innehåller både kvarvarande och avvecklade verksamheter
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Femårsöversikt
2019 IFRS

2018 IFRS

2017 IFRS

2016 IFRS

2016 FAS

2015 FAS

1 097,0
46,8 %
49,1
4,5 %
51,6
4,7 %
38,9
35,4
74,4
66,4
8,0

1 029,2
48,6 %
55,9
5,4 %
53,5
5,2 %
41,6
22,3
63,9
58,5
5,3

1 038,2
50,6 %
60,5
5,8 %
58,2
5,6 %
47,4
24,8
72,1
63,4
8,8

1 603,1
50,6 %
90,1
5,6 %
89,3
5,6 %

1 603,5
50,6 %
52,7
3,3 %
54,9
3,4 %

1 576,1
51,4 %
44,3
2,8 %
41,4
2,6 %

70,5
62,0
8,5

36,6
29,4
7,3

23,7
19,4
4,4

Balansräkning
Anläggningstillgångar, M€
Varulager, M€
Övriga omsättningstillgångar, M€
Tillgångar som innehavs för försäljning, M€
Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare, M€
Innehav utan bestämmande inflytande, M€
Främmande kapital, M€
Skulder med samband till tillgångar som innehas för försäljning, M€
Balansomslutning, M€

628,2
86,5
185,8
171,9
494,1
69,6
391,6
117,1
1 072,4

627,0
91,8
241,2

650,9
90,3
272,1

604,4
82,5
291,4

497,3
79,3
291,3

472,0
78,7
290,2

484,9
59,4
415,6

499,0
58,3
456,0

478,1
51,7
448,6

443,2
51,5
373,1

430,9
41,9
368,1

959,9

1 013,3

978,3

867,9

840,9

Nyckeltal
Bruttoinvesteringar, M€
Avskrivningar och nedskrivningar, M€ *)
Goodwill avskrivningar och nedskrivningar, M€ *)
Räntebärande nettoskulder, M€
Skuldsättningsgrad, %
Avkastning på eget kapital, % (ROE)
Soliditet, %

107,1
62,1
127,0
22,5 %
13,4 %
52,6 %

50,5
65,0
95,0
17,5 %
11,6 %
56,8 %

108,0
65,4
79,0
14,2 %
13,3 %
55,1 %

104,6
74,3
0,1
57,3
10,8 %
14,1 %
54,2 %

104,6
51,0
35,2
-17,6
-3,6 %
7,6 %
57,1 %

61,7
52,3
35,1
-17,3
-3,7 %
4,8 %
56,3 %

7 532

7 646

7 589

13 287

13 287

13 416

Resultaträkning
Omsättning, M€ *)
Omsättning utanför Finland, % *)
Rörelsevinst, M€ *)
Rörelsemarginal, % *)
Vinst före skatter, M€ *)
% av omsättningen *)
Räkenskapsperiodens resultat, kvarvarande verksamheter, M€
Räkenskapsperiodens resultat, avvecklad verksamhet, M€
Räkenskapsperiodens resultat, M€
Hänförligt till moderbolagets aktieägare, M€
Hänförligt till innehav utan bestämmande inflytande, M€

Personal (FTE) *)

*) Siffrorna för åren 2019-2017 är kvarvarande verksamheternas siffror.
I balansräkningen har tillgångar för avvecklad verksamhet för året 2019 rapporterats i raden ‘Tillgångar som innehavs för försäljning’ och skulder i raden ‘Skulder med samband till tillgångar som innehas för försäljning’.
Nyckeltalen är beräknade på motsvarande sätt enligt ovan nämnda resultat- och balansräkningens presentation principer.
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Formler för nyckeltal
Avkastning på eget kapital (ROE) =

Soliditet =

Nettoskuldsättningsgrad =

Periodens resultat
Eget kapital (i medeltal)

Eget kapital
Eget kapital + skulder - erhållna förskottsbetalningar

Räntebärande skulder - likvida medel
Eget kapital

x 100

x 100

x 100
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