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Euroopan energiakriisissä valtiolta tarvitaan ponnisteluja
toimitusvarmuuden turvaamiseksi
• Heinäkuun jälkeen Uniperin taloudellinen tilanne on heikentynyt nopeasti ja
merkittävästi
– Venäjä on pysäyttänyt kaasuvirrat Nord Stream 1:n kautta Eurooppaan, mikä
entisestään lisäsi kaasun ja sähkön hintojen voimakasta heiluntaa
– Uniperin kaasuliiketoiminnan tappiot ovat nyt jo lähes 8,5 miljardia euroa
– Heinäkuun vakautuspaketti osoittautui riittämättömäksi ja vaikeaksi
toteuttaa
• Saksan valtion on turvattava Uniper, koska se on kriittinen toimitusvarmuuden
kannalta
• Uniperin myynti on oikea ratkaisu sekä Fortumille että Uniperille
– Kaasun rooli Euroopassa ja Uniperin liiketoiminnan tulevaisuuden näkymät
ovat muuttuneet peruuttamattomasti
– Perusta Fortumin ja Uniperin yhdistymiseltä on poistunut
• Uusi sopimus korvaa heinäkuussa julkistetun vakautuspaketin
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Sopimus lyhyesti
Saksan valtio merkitsee Uniperin uusia osakkeita noin 8 miljardilla eurolla
Osakepääoman korotuksen yhteydessä Saksan valtio hankkii kaikki Fortumin
Uniper-osakkeet nimellishintaan, yhteensä noin 0,5 miljardilla eurolla
 Fortumin Uniperille myöntämä 4 miljardin euron laina maksetaan takaisin ja 4
miljardin euron emoyhtiötakaus vapautuu
 Mikäli Uniper laittaa osan tai kaikki Ruotsin liiketoimintansa myyntiin, Fortumilla on
vuoden 2026 loppuun saakka ensisijainen oikeus tehdä niistä ostotarjous
Järjestely edellyttää vielä viranomaishyväksyntöjä ja Uniperin ylimääräisen
yhtiökokouksen päätöksen. Järjestely odotetaan saatavan päätökseen vuoden
2022 loppuun mennessä
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Uniperin myynnin taloudelliset
vaikutukset
• Uniperia ei enää yhdistellä Fortumin taloudellisiin lukuihin, vaan
se dekonsolidoidaan Q3/2022
• Uniperin tappiot kolmannella neljänneksellä tai siitä eteenpäin
eivät vaikuta Fortum-konsernin omaan pääomaan
• Eriyttäminen vahvistaa Fortum-konsernin omaa pääomaa
• Emoyhtiö Fortum Oyj:n oma pääoma säilyy riittävällä tasolla,
eikä oman pääoman ehtoista lisärahoitusta tarvita
• Fortum oikaisee vertailukausien neljännesvuositiedot vuodelta
2021 ja vuoden 2022 ensimmäiseltä neljännekseltä
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Fortumin uusi alku
Johtava CO2-vapaan energian tuottaja Pohjoismassa
Consumer
Solutions 7 %
City
Solutions 18 %

• Varmistamme, että taloudellinen asemamme
on vakaa ja selviämme energiakriisistä

Vertailukelpoinen

KÄYTTÖKATE
2021
EUR ~1.7 mrd*

Vesivoima
Ydinvoima
Lämpö/
sähkö
Höyry

4,7 GW
2,8 GW

• Viimeistelemme ja toimeenpanemme
sopimuksen Saksan valtion ja Uniperin kanssa

0,5 GW
0,5 GW

• Poistumme hallitusti Venäjän markkinoilta

Generation
75 %

* Vertailukelpoinen käyttökate, perustuu vuoden 2021 yhdisteltyihin
konsernilukuihin, poislukien Uniper-, Russia- ja Muut toiminnot-segmentit.
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• Keskitymme nyt turvaamaan tehokkaan ja
luotettavan tuotannon ja toiminnan

• Päivitämme strategiamme vastaamaan
toimintaympäristön muutoksia

Q&A

