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Tarjousta ei tehdä henkilöille näissä maissa tai henkilöille muissa maissa, joiden osallistuminen edel-
lyttää lisädokumentaatiota, rekisteröintiä tai muita toimenpiteitä Ruotsin lain vaatimien toimenpitei-

den lisäksi. 
 
Lehdistötiedote 16.6.2008 
 
Cloetta Fazer AB jaetaan Cloettaksi ja Fazer Makeisiksi 
 
Cloetta Fazer AB (publ):n (”Cloetta Fazer”) molemmat pääomistajat – Oy Karl Fazer Ab (”Fa-
zer”) ja AB Malfors Promotor (”Malfors”) – jotka yhdessä omistavat noin 78,5 prosenttia Cloet-
ta Fazerin äänistä ovat päässeet yhteisymmärrykseen Cloetta Fazerin jakamisesta. Järjestelyssä 
Cloetta Fazerista muodostetaan kaksi uutta yhtiötä, Cloetta ja Fazer-konsernin toimiala Fazer 
Makeiset. Uuden Cloettan on tarkoitus hakea osakkeidensa listaamista OMX Pohjoismainen 
Pörssi Tukholmassa. Fazer Makeiset tulee osaksi pörssissä noteeraamatonta Fazer-konsernia. 
 

• Cloetta Fazer jaetaan Cloettaksi ja Fazer Makeisiksi 
• Järjestely toteutetaan useassa vaiheessa 

Vaihe 1 – Uuden Cloettan osakkeiden jakaminen 
o Cloetta Fazerin osakkeenomistajat saavat yhden uuden Cloettan osakkeen jokaista 

Cloetta Fazerin osaketta kohden 
o Yksi Cloetta Fazerin A-osake antaa oikeuden yhteen uuden Cloettan A-

osakkeeseen ja yksi Cloetta Fazerin B-osake antaa oikeuden yhteen uuden Cloet-
tan B-osakkeeseen. Osakkeiden jakaminen tapahtuu nk. Lex ASEA -sääntöjen 
mukaisesti 

Vaihe 2 – Tarjous ”jaon jälkeisestä” Cloetta Fazerista (tulevasta Fazer Makeisista) 
o Fazer tekee tänään myös julkisen ostotarjouksen Cloetta Fazerin osakkeenomista-

jille. Tarjousvastike jokaisesta Cloetta Fazerin osakkeesta on 202 Ruotsin kruunua 
käteistä ja 0,92 uuden Cloettan B-sarjan osaketta  

• Tarjous on ehdollinen siitä, että uuden Cloettan osakkeet jaetaan Cloetta Fazerin osak-
keenomistajille 

• Tarkoituksena on, että järjestely on toteutettu kokonaisuudessaan tammikuussa 2009 
• Cloetta Fazer AB:n osakkeet pysyvät julkisen kaupankäynnin kohteena joka tapauksessa 

siihen asti, kunnes Fazerin tarjous on toteutettu, minkä odotetaan tapahtuvan tammi-
kuun 2009 alussa 

• Kaikki pääomistajien väliset oikeusriidat päättyvät välittömin vaikutuksin 
 
”Olemme tyytyväisiä voidessamme tänään esitellä Cloetta Fazer AB:n pääomistajien Fazerin ja AB 
Malfors Promotorin välisen sopimuksen. Yhtiön jakautumisen kautta syntyy nyt kaksi uutta, vahvaa 
yritystä, jotka uusin voimin voivat kohdata markkinoiden haasteet. Sopimuksen syntyyn johtanut työ 
on edennyt erittäin hyvässä hengessä pääomistajien kesken”, toteavat Lennart Bylock ja Wilhelm Lü-
ningin, jotka pääomistajien toimeksiannosta ovat johtaneet välityskeskustelua. 

 

”Yhdistyminen on ollut toiminnallisesta näkökulmasta katsottuna menestyksekäs ja yhtiön koko henki-
löstö on yhdessä tehnyt erittäin hienoa työtä. Syy ei siis ole operatiivisessa toiminnassa, jossa Cloetta 
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AB:n ja Fazer Makeistoimialan yhdistymisen yhteydessä asetetut tavoitteet on lunastettu. Päätös yhti-
ön jakamisesta perustuu siihen, että kaksi pääomistajaa eivät ole pystyneet sovittamaan yhteen näke-
myksiään yhtiön pitkän tähtäimen kehittämisestä. Olemme siksi helpottuneita siitä, että omistajakiista 
saa nyt lopun. Se on välttämätöntä toiminnan tulevan kehityksen kannalta”, sanoo Cloetta Fazer AB:n 
hallituksen puheenjohtaja Anders Dreijer. 

 

”Ryhdymme mieluusti kehittämään Fazerin makeisliiketoimintaa itsenäisesti, vastuullisena teollisena 
toimijana, vaikka samalla pahoittelemme menestyksekkään operatiivisen yhteistyön purkautumista. 
Ruotsi on toinen kotimarkkina-alueemme. Näemme täällä runsaasti kasvupotentiaalia, samoin kuin 
myös muilla markkina-alueillamme, esimerkiksi Venäjällä. Tavoitteemme on tarjota enemmän Fazer-
tuotteita ja -palveluita kaikilla markkinoillamme”, sanoo Fazerin konsernijohtaja Karsten Slotte. 

 

”Kiistan välittäjät ovat olleet taitavia toiminnassaan huomioiden kummankin osapuolen intressit. 
Voimme nyt jättää taaksemme pitkäaikaiset erimielisyydet. Pääomistajana iloitsemme siitä, että Cloet-
ta voi jatkaa pörssiyhtiönä, mikä antaa yhtiön laajentumiselle hyvät edellytykset. Tämä mahdollistaa 
myös laajennetun osakeomistuksen muun muassa henkilöstön osalta”, sanoo Olof Svenfelt, toimitus-
johtaja, AB Malfors Promotor, joka on yksi Cloetta Fazer AB:n pääomistaja. 
 

Sovittelijat ovat Advokatfirman Cederquistin lisäksi käyttäneet taloudellisena neuvonantajanaan Erne-
holm & Haskelia ja tiedotusneuvonantajanaan Brunswickia. 

 

Yhteinen tiedotustilaisuus tullaan järjestämään sovittelijoiden johdolla tänään World Trade Centerissä, 
Tukholmassa, New York -kokoushuoneessa kello 10:00. Ilmoittakaa ystävällisesti osallistumisestanne 
osoitteeseen information@cloettafazer.se. 

Lisäksi on mahdollista kuunnella tiedotustilaisuutta puhelimitse seuraavassa numerossa: 

Ruotsi: +46 (0)8 505 598 53 

 

Cloetta Fazer julkistaa tässä lehdistötiedotteessa olevat tiedot Ruotsin arvopaperimarkkinalain (Lagen 
om värdepappersmarknaden) mukaisesti. Tiedot jätettiin julkistettavaksi 16.6.2008 klo 8:00. 

 

Lisätietoja: 

Lennart Bylock, puh. + 46 705 93 25 10 

Wilhelm Lüning. puh. + 46 739 60 65 35 

 

Liite 1: Tiedote: Fazer tekee julkisen ostotarjouksen Cloetta Fazer AB:n osakkeenomistajille  

Liite 2: Cloetta Fazerin lehdistötiedote  

Liite 3: Fazerin lehdistötiedote  

Liite 4: AB Malfors Promotorin lehdistötiedote  
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Tausta  
Cloetta Fazer, Pohjoismaiden suurin suklaa- ja sokerikonvehtiyritys, on listattu OMX Pohjoismainen 
Pörssi Tukholmassa. Kevään aikana Cloetta Fazerin kaksi pääomistajaa, Fazer ja Malfors, ovat osallis-
tuneet pääomistajien välisien erimielisyyksien ratkaisua tavoittelevaan sovitteluun, jota ovat johtaneet 
Cloetta Fazerin entiset hallituksen jäsenet Lennart Bylock ja Wilhelm Lüning. Sovittelukeskustelujen 
tavoitteena on ollut esittää sovittelukeskustelun perusteella ennen Cloetta Fazerin 16.6.2008 pidettävää 
varsinaista yhtiökokousta sellainen ratkaisuehdotus, joka on sekä yhtiön että kaikkien osakkeenomista-
jien etujen mukainen. 
 
Sopimus lyhyesti 
Sovittelijoiden ehdotukseen perustuvan pääomistajien sopimuksen mukaisesti Cloetta Fazerin liike-
toiminta jaetaan kahteen yritykseen, Cloettaan ja Fazer Makeisiin. 
 
Uudesta Cloettasta tulee jakautumisen jälkeen Cloetta ja Karamellpojkarna -
kattotavaramerkkioikeuksien ja -tuotetavaramerkkien, kuten esimerkiksi Kexchoklad, Center, Plopp, 
Polly ja Extra Starka, yksinomainen omistaja. Yhtiöllä tulee olemaan tuotantolaitoksia Ljungsbrossa ja 
Alingsåsissa. Uuden Cloettan konsernijohtajaksi ja toimitusjohtajaksi tulee Curt Petri, joka on nykyi-
nen Cloetta Fazerin varatoimitusjohtaja ja talousjohtaja. Eva Perssonista tulee Cloettan Ruotsin toimin-
tojen toimitusjohtaja. 
 
Fazer-konsernista tulee jakautumisen jälkeen Fennobon-tavaramerkin ja Fazeriin liittyvien tuotetava-
ramerkkien kuten Dumle, Geisha, Marianne, Tutti Frutti, Ässä, Pantteri / Salta Katten ja Tyrkisk Peber 
yksinomainen omistaja. Fazer-konserni on aina omistanut oikeudet tavaramerkkeihin Fazer ja Karl 
Fazer sekä väritavaramerkkiin Fazerin Sininen. Yhtiöllä tulee olemaan tuotantolaitoksia Vantaalla, 
Lappeenrannassa ja Karkkilassa. Jesper Åberg, nykyinen Cloetta Fazerin konsernijohtaja ja toimitus-
johtaja, jatkaa jakautumisen jälkeen Fazer Makeisten vetäjänä. Lähiaikoina tullaan nimittämään henki-
lö, jonka tehtävänä on syksyn aikana rakentaa Fazer Makeisten Ruotsin organisaatio. 
 
Yhtiöiden tulevia liiketoimintoja kuvataan yksityiskohtaisemmin alla lehdistötiedotteessa. 
 
Järjestelyn ensimmäisessä vaiheessa kaikkien Cloetta Fazerin osakkeenomistajien ehdotetaan saavan 
osakkeita uudessa Cloettassa. Osakkeiden jako tapahtuu nk. Lex-ASEA -sääntöjen mukaisesti. Osak-
keiden jako ehdotetaan toteutettavaksi suhteessa jokaisen yksittäisen osakkeenomistajan omistukseen 
Cloetta Fazerissa siten, että jokaista Cloetta Fazerin A-sarjan osaketta kohden annetaan yksi uuden 
Cloettan A-sarjan osake ja jokaista Cloetta Fazerin B-sarjan osaketta kohden annetaan yksi uuden 
Cloettan B-sarjan osake. Uuden Cloettan osakkeet on tarkoitus hakea jakautumisen yhteydessä julkisen 
kaupankäynnin kohteeksi OMX Pohjoismainen Pörssi Tukholmassa. Yhtiökokouksen päätöksen jäl-
keen Cloetta Fazerin osakkeenomistajat saavat uuden Cloettan osakkeet ilman osakkeenomistajilta 
vaadittavia lisätoimenpiteitä.  
 

Fazer on lisäksi tänään ilmoittanut tekevänsä julkisen ostotarjouksen (”Tarjous”) Cloetta Fazerin osak-
keenomistajille, Liite 1. Tarjous koskee jaon jälkeisen Cloetta Fazerin (tuleva Fazer Makeiset) kaikkia 
osakkeita. Tarjousvastike on 202 Ruotsin kruunua käteistä ja 0,92 uuden Cloettan B-sarjan osaketta 
jokaista jaon jälkeisen Cloetta Fazerin osaketta kohden. Tarjous on muun muassa ehdollinen siitä, että 
uusi Cloetta jaetaan Cloetta Fazerin osakkeenomistajille. 

Malfors tulee hankkimaan ne uuden Cloettan osakkeet, jotka Fazerilla mahdollisesti ovat jäljellä sen 
jälkeen, kun se on suorittanut Tarjouksen vastikkeen Tarjouksen hyväksyneille osakkeenomistajille. 
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Malforsin tarkoitus on tarjota Tarjouksen hyväksyneille Cloetta Fazerin osakkeenomistajille oikeutta 
hankkia näitä osakkeita Malforsilta samoilla ehdoilla kuin Malfors on hankkinut niitä Fazerilta ja suh-
teessa siihen Cloetta Fazerin osakkeiden määrään, jonka osalta osakkeenomistaja on hyväksynyt Tar-
jouksen. Ruotsin arvopaperimarkkinalautakunta (Aktiemarknadsnämnden) on etukäteen hyväksynyt 
tämän ratkaisun, jonka tarkoituksen on välttää Malforsin erityiskohtelu suhteessa muihin Cloetta Faze-
rin osakkeenomistajiin Tarjouksen yhteydessä (lausunto AMN 2008:18). 

Cloetta Fazerin osakkeenomistajille pääosakkeenomistajien sopimus merkitsee kaiken kaikkiaan mah-
dollisuutta saada 202 Ruotsin kruunua käteistä ja 1,92 uuden Cloettan osaketta jokaista Cloetta Fazerin 
osaketta vastaan (1 osake osakkeiden jaon yhteydessä sekä 0,92 osaketta ja 202 Ruotsin kruunua kätei-
sellä Tarjouksen yhteydessä). 

Osapuolet ovat sopimuksen yhteydessä sopineet päättää välittömin vaikutuksin kaikki meneillään ole-
vat oikeusriitansa Ruotsissa ja Suomessa. 

 
Pro forma -tilinpäätös ja kuvaus uudesta Cloettasta ja Fazer Makeisista  
Uusi Cloetta 
Uusi Cloetta tulee muodostumaan liiketoiminnoista, joita harjoitetaan Cloetta ja Karamellpojkarna -
kattotavaramerkkien ja -tuotetavaramerkkien, kuten esimerkiksi Kexchoklad, Center, Plopp, Polly ja 
Extra Starka, alla. Yhtiöllä tulee olemaan tuotantolaitoksia Ljungsbrossa ja Alingsåsissa. Uuden Cloet-
tan suurimmat markkina-alueet tulevat olemaan Ruotsi (runsaan 80 prosentin osuus liikevaihdosta) ja 
Norja. Yhtiön pro forma -nettoliikevaihto vuonna 2007 oli noin 850 miljoonaa Ruotsin kruunua (katso 
tarkemmin alla). 
 
Uuden organisaation muodostaminen (painopisteenä kaupallinen organisaatio), uuden yritysidentitee-
tin luominen ja muut jakautumisesta johtuvat toimenpiteet tulevat aiheuttamaan kuluja uudelle Cloet-
talle sen Cloetta Fazerista per 1.9.2008 suunnitellun irtaantumisen jälkeen noin 12-18 kuukautta kestä-
vän uudelleenjärjestelyajan kuluessa. Uuden Cloettan liikevoiton osuus liikevaihdosta arvioidaan näis-
tä kuluista johtuen olevan pienempi kuin vuoden 2007 pro forma -tietojen vastaava. Uudelleenjärjeste-
lyajan jälkeen uuden Cloettan arvioidaan voivan saavuttaa pro forma -tietoja vastaava liikevoiton 
osuus liikevaihdosta. Taloudelliset päämäärät tullaan kuvaamaan esitteessä, jotka jaetaan Cloetta Faze-
rin osakkeenomistajille ennen Cloettan osakkeiden jakamista ja Cloettan noteeraamista.1 Lisäksi yhtiö 
näkee uudella Cloettalla hyvät kasvumahdollisuudet, muun muassa sitä kautta, että Cloetta keskittyy 
enemmän tuotetavaramerkkeihinsä, uusiin myyntitoimeksiantoihin sekä Cloettan tuotteiden myyntiin 
uusilla markkinoilla.  
 
Alustavaa pro forma -taloudellista tietoa 
Alla esitetään tiivistetysti alustava pro forma -tuloslaskelma 1.1.-31.12.2007 (pro forma -liikevoittoon 
ja alustavaan käyttöpääomaan per 31.12.2007 asti). Yksityiskohtaisempi pro forma -laskelma tullaan 
esittämään esitteessä, joka jaetaan Cloetta Fazerin osakkeenomistajille ennen yhtiön jakamista ja uu-
den Cloettan noteeraamista.2 
 
Uudella Cloettalla arvioidaan olevan noin 160 miljoonan Ruotsin kruunun nettokassa 31.8.2008. 
 
Pro forma -oikaisut uuden Cloettan ja Fazer Makeisten tuloslaskelmassa 2007: 

                                                 
1 Cloettan osakkeita koskeva esite on tarkoitus ottaa Fazerin Tarjouksen yhteydessä laatiman tarjousasiakirjan liitteeksi. 
2 Cloettan osakkeita koskeva esite on tarkoitus ottaa Fazerin Tarjouksen yhteydessä laatiman tarjousasiakirjan liitteeksi. 
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• Uuden Cloettan tuloslaskelma muodostuu pääosin Cloetta Fazer Sverige AB:stä (”CFS”), josta 
on tarkoitus tulla uuden Cloettan operatiivinen yhtiö ja jossa on harjoitettu edellisten vuosien 
aikana kaikkea Cloetta-kattotavaramerkkiä koskevaa liiketoimintaa 

• CFS vastaa tällä hetkellä myös Fazer-kattotavaramerkin alla olevien tuotteiden myynnistä 
Ruotsin markkinoilla. Koska Fazer-tuotteiden myynnin on uuden Cloettan irtaantumisen yh-
teydessä tarkoitus jäädä Cloetta Fazeriin (Fazer Makeiset), on näiden tuotteiden liikevaihto vä-
hennetty CFS:n liikevaihdosta.3 Fazer-tuotteiden osuus oli noin 40 prosenttia CFS:n liikevaih-
dosta vuonna 2007. Suurtuotantoetujen vähentymisen johdosta ei pidetä mahdollisena, että 
Cloettan kuluja voitaisiin lyhyellä tähtäimellä vähentää liikevaihdon pienentymistä vastaavalla 
määrällä. CFS:n kuluja on siksi vähennetty 33 prosentilla. Siitä, että CFS:n kuluja on vähennet-
ty 40 prosentin sijaan 33 prosentilla, seuraa, että uuden Cloettan pro forma -liikevoitto pienenee 
24 miljoonalla Ruotsin kruunulla 

• AB Karamellpojkarnan (”Karamellpojkarna”) liikevaihto ja liikevoitto ajalta 1.10.-31.12.2007 
on laskettu yhteen pro forma -tuloslaskelman kanssa. Karamellpojkarna on konsolidoitu 
1.10.2007 lähtien Cloetta Fazerin kirjanpitoon. 

• Fazer Makeisten pro forma -liikevaihto ja pro forma -liikevoitto vastaavat Cloetta Fazerin ja 
uuden Cloettan pro forma -liikevaihdon ja pro forma -liikevoiton välistä erotusta. Uuden Cloet-
tan pro forma -liikevoittoa on alennettu 24 miljoonaa Ruotsin kruunua uuden Cloettan oletuk-
sen mukaan pienentyvien suurtuotantoetujen seurauksena. Myös Fazer Makeisia rasittavat tie-
tyt uudelleenjärjestelykulut ja lyhyellä tähtäimellä pienentyneet suurtuotantoedut vastaavasti 
kuin uutta Cloettaa. Pienentyneiden suurtuotantoetujen takia Fazer Makeisten pro forma -
liikevoittoa on korjattu alaspäin 25 miljoonaa Ruotsin kruunua (Fazer Makeisten pro forma –
liikevoittoa on siten oikaistu yhteensä 49 miljoonalla Ruotsin kruunulla). 

Pro forma -oikaisut liittyen uuden Cloettan ja Fazer Makeisten käyttöpääomaan: 

• Uuden Cloettan käyttöpääoma vastaa CFS:n ja Karamellpojkarnan käyttöpääomaa 

• Ljungsbrossa sijaitsevat kiinteistöt ja oikeudet Cloetta ja Karamellpojkarna -
kattotavaramerkkeihin kuuluvat uudelle Cloettalle 

• Fazer-tuotteisiin liittyvä käyttöpääoma kuuluu uuden Cloettan käyttöpääomaan, koska yhtiö 
vastaa siirtymäkauden aikana näiden tuotteiden myynnistä Ruotsin markkinoilla 

• Fazer Makeisten pro forma -käyttöpääoma vastaa Cloetta Fazerin ja uuden Cloettan pro forma -
käyttöpääomien erotusta 

 
Cloetta Fa-
zer  

Uusi Clo-
etta 

Fazer Makei-
set 

Pro forma -tuloslaskelma 2007, miljoonaa Ruotsin kruunua4 
ennen jakau-
tumista pro forma

pro forma 
jakautumisen 

   jälkeen 
Liikevaihto 3 253 846 2 407 
Liikevoitto ennen vuoden 2007 kertaluonteisia eriä 335 53 233 
                                                 
3 CFS tulee kuitenkin siirtymäkauden aikana edelleen huolehtimaan Fazer-tuotteiden myynnistä Ruotsissa. 
4 Tilintarkastamaton 
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Liikevoitto 313 33 231 
    
Avainlukuja:    
Liikevoiton osuus liikevaihdosta 9,6% 3,9% 9,6% 
Liikevoiton osuus liikevaihdosta ennen vuoden 2007 kertaluon-
teisia eriä 10,3% 6,3% 9,7% 
Poistot 132 37 95 
Liikevoitto ennen poistoja (EBITDA) ja ennen vuoden 2007 ker-
taluonteisia eriä 467 90 328 
Liikevoitto ennen poistoja (EBITDA) 445 70 326 
Nettosaamiset 1 054 160 894 
    
Pro forma käyttöpääoma 31.12.2007, miljoonaa Ruotsin 
kruunua5    
Aineeton käyttöomaisuus6 247 237 10 
Aineellinen käyttöomaisuus 1 111 375 736 
Vaihto-omaisuus 331 118 213 
Lyhytaikaiset saamiset 474 165 309 
    
Vähennetään:    
Verovelka 189 108 81 
Muut siirrot 138 17 121 
Lyhytaikaiset velat 404 206 198 
Käyttöpääoma 1 432 564 868 
 

Toteutuksen aikataulu 
Cloetta Fazerin tarkoituksena on pian 16.6.2008 pidettävän yhtiökokouksen jälkeen kutsua koolle yli-
määräinen yhtiökokous, joka todennäköisesti tullaan pitämään arviolta 25.7.2008. Ylimääräisessä yh-
tiökokouksessa osakkeenomistajat saavat mahdollisuuden ottaa kantaa jakamisperiaatteisiin, nykyisen 
tilikauden lyhentämiseen päättyväksi 31.8.2008 sekä vararahaston alentamiseen. Cloetta Fazerin osak-
keenomistajille tullaan pitämään saatavilla aineistoa jakautumisesta hyvissä ajoin ennen ylimääräistä 
yhtiökokousta. 

Cloetta Fazerin jakautuminen aloitetaan kesällä 2008, ja sen arvioidaan päättyvän vuodenvaihteessa 
2008/2009. Jakautuminen tullaan toteuttamaan Cloetta Fazerin asiakkaiden, työntekijöiden ja kaikkien 
osakkeenomistajien edut huomioiden, jotta saataisiin luotua tulevaisuudessa parhaat mahdolliset toi-
mintaedellytykset molemmissa yrityksissä, Cloettassa ja Fazer Makeisissa.  

Cloetta Fazerin osakkeet ovat edelleen julkisen kaupankäynnin kohteena joka tapauksessa siihen asti, 
kunnes Fazerin tarjous on toteutettu, minkä arvioidaan tapahtuvan tammikuun 2009 alussa. 

Uuden Cloettan osakkeet on tarkoitus listata OMX Pohjoismainen Pörssi Tukholmassa. 

Tarjouksen hyväksymisajan arvioidaan alkavan 1.12.2008 ja päättyvän arviolta 22.12.2008. Tarjouk-
sen hyväksymisajan alkaessa uuden Cloettan osakkeet jaetaan Cloetta Fazerin osakkeenomistajille 
edellyttäen, että jaosta päätetään Cloetta Fazerin yhtiökokouksessa syksyllä 2008. Uuden Cloettan 

                                                 
5 Tilintarkastamaton 
6 Osia goodwillin ja tavaramerkkien kirjanpidollisesta arvosta voi olla tarpeellista alentaa menetettyjen synergioiden joh-
dosta. Tehtävän tarkastelun perusteella päätetään, onko olemassa tarve joillekin tällaisille arvonalennuksille. 
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osakkeita koskevan jaon täsmäytyspäivän arvioidaan ajoittuvan joulukuun 2008 ensimmäiselle viikol-
le.  



 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fazer tekee julkisen ostotarjouksen Cloetta Fazerin 
osakkeenomistajille 
 
 
Fazer-konserni 
Lehdistötiedote 16.6.2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Tätä lehdistötiedotetta ei ole jaettu tai julkaistu eikä tulla jakamaan tai julkaisemaan suoraan tai 
välillisesti Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa tai Etelä-

Afrikassa. Tarjousta ei tehdä henkilöille näissä maissa tai henkilöille muissa maissa, joiden 
osallistuminen edellyttää lisädokumentaatiota, rekisteröintiä tai muita toimenpiteitä Ruotsin lain 

vaatimien toimenpiteiden lisäksi. 
 

Lehdistötiedote 16.6.2008 
 

Fazer tekee julkisen ostotarjouksen Cloetta Fazerin osakkeenomistajille 
 
Oy Karl Fazer Ab (”Fazer”) tekee julkisen ostotarjouksen Cloetta Fazer AB (publ):n (”Cloetta 
Fazer”) osakkeenomistajille koskien kaikkia Cloetta Fazerin osakkeita (”Tarjous”). 1  Cloetta 
Fazerin B-sarjan osakkeet on noteerattu OMX Pohjoismainen Pörssi Tukholman listalla Nordiska 
Listan, Mid Cap. Cloetta Fazerin A-sarjan osakkeet ovat noteeraamattomia ja pääosin Fazerin ja 
AB Malfors Promotorin (”Malfors”) omistuksessa. 
 
Cloetta Fazerin molemmat pääomistajat – Fazer ja Malfors – ovat päässeet yhteisymmärrykseen 
Cloetta Fazerin jakamisesta. Järjestelyssä Cloetta Fazerista muodostetaan kaksi uutta yhtiötä, 
Cloetta ja Fazer-konsernin toimiala Fazer Makeiset. Uuden Cloettan on tarkoitus hakea 
osakkeidensa listaamista OMX Pohjoismainen Pörssi Tukholmassa. Fazer Makeiset tulee 
jatkossa kuulumaan pörssissä noteeraamattomaan Fazer-konserniin. Jakautuminen on tarkoitus 
toteuttaa nk. Lex-ASEA -periaatteen mukaisena jakona siten, että uuden Cloettan osakkeet 
jaetaan Cloetta Fazerin osakkeenomistajille. 2  Fazerin Tarjous koskee jaon jälkeisen Cloetta 
Fazerin (tuleva Fazer Makeiset) osakkeita. Osana Tarjouksen vastiketta käytetään Fazerin Lex 
ASEA -jaon jälkeen omistamia sekä eräiden Fazeria lähellä olevien tahojen hallussa olevia uuden 
Cloettan osakkeita. Järjestelyä kuvataan alla yksityiskohtaisemmin. 
 
Yhteenveto tarjouksesta 

• Tarjousvastike on 202 Ruotsin kruunua käteistä ja 0,92 uuden Cloettan B-sarjan osaketta 
jokaista jaon jälkeisen Cloetta Fazerin osaketta kohden. Tarjouksen kokonaisarvo on 
yhteensä noin 2,5 miljardia Ruotsin kruunua ja noin 11,5 miljoonaa uuden Cloettan B-
sarjan osaketta, jos Tarjous hyväksytään kokonaisuudessaan3  

• Transaktion rakenteen vuoksi ei ole pidetty tarkoituksenmukaisena tai sopivana arvioida 
Tarjouksen kokonaisarvoa eikä Tarjouksen sisältämän preemion suuruutta suhteessa 
Cloetta Fazerin pörssikurssiin. Cloetta Fazer -osakkeen viimeisin kaupankäyntikurssi 
13.6.2008 (viimeinen kaupankäyntipäivä ennen Tarjouksen julkistusta) oli 212 Ruotsin 

                                                 
1 Tarjouksen muodollisena toteuttajana voi olla myös Fazerin tytäryhtiö, joka toteuttaa Tarjouksen ja vaadittavat 
toimenpiteet ja joka toimii Cloetta Fazerin emoyhtiönä 
2 Cloetta Fazerin osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä 90,7 prosenttia yhtiön äänistä, ovat sitoutuneet 
äänestämään uuden Cloettan osakkeita koskevan jaon puolesta tulevassa yhtiökokouksessa 
3 Kokonaismäärää ja osakkeiden kokonaismäärää koskevat tiedot on laskettu olettaen, että eräät Fazeria lähellä 
olevat tahot myyvät omistamansa Cloetta Fazerin osakkeet Tarjouksen ulkopuolella eivätkä näin saa osakkeita 
uudessa Cloettassa] 
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kruunua. Yhtiökokouksessa 16.6.2008 on ehdotettu päätettäväksi osingonjaoksi on 10 
Ruotsin kruunun suuruisesta osakekohtaisesta käteisosingosta. Osakkeenomistaja, joka 
hyväksyy Tarjouksen, saa jokaisesta Cloetta Fazerin osakkeesta 202 Ruotsin kruunua (, 
joka vastaa yllä mainittua viimeisintä pörssikurssia oikaistuna käteisosingon määrällä) 
sekä 1,92 osaketta uudessa Cloettassa, joista yksi osake tulee jaossa Cloetta Fazerilta ja 
0,92 osaketta Fazerilta osana Tarjouksen vastiketta. 

• Tarjous on ehdollinen muun muassa siitä, että uuden Cloettan osakkeet jaetaan Cloetta 
Fazerin osakkeenomistajille 

• Fazerin osakeomistus Cloetta Fazerista ennen tarjousta on 2.300.000 A-sarjan osaketta ja 
2.697.027 B-sarjan osaketta edustaen noin 20,7 prosenttia Cloetta Fazerin 
osakepääomasta ja noin 38,9 prosenttia äänistä 

• Malfors ja joukko Malforsin lähipiiriin kuuluvia yksityishenkilöitä, joiden yhteenlaskettu 
osakeomistus edustaa noin 26,6 prosenttia Cloetta Fazerin osakepääomasta ja noin 41,8 
prosenttia äänistä, tukevat Tarjousta ja ovat sitoutuneet hyväksymään sen sekä 
äänestämään niiden Cloetta Fazerin yhtiökokouksissa tehtävien ehdotusten puolesta, jotka 
tehdään jakautumiseen tai Tarjoukseen liittyen 

• Eräät Fazeria lähellä olevat tahot, joiden yhteenlaskettu osakeomistus edustaa noin 27,4 
prosenttia Cloetta Fazerin osakepääomasta ja noin 10,0 prosenttia äänistä, tukevat 
Tarjousta ja ovat sitoutuneet luovuttamaan Cloetta Fazerin osakkeensa Fazerille tai sen 
tytäryhtiölle sekä äänestämään niiden Cloetta Fazerin yhtiökokouksissa tehtävien 
ehdotusten puolesta, jotka tehdään jakautumiseen tai Tarjoukseen liittyen 

• Tarjouksen hyväksyntään sekä jakautumiseen ja Tarjoukseen liittyviä 
yhtiökokouspäätöksiä tukemaan sitoutuneiden osakkeenomistajien osakeomistus vastaa 
Fazerin omistuksen kanssa yhteenlaskettuna noin 74,7 prosenttia osakepääomasta ja noin 
90,7 prosenttia Cloetta Fazerin äänimäärästä 

• Tarjouksen hyväksymisajan arvioidaan alkavan 1.12.2008 ja päättyvän 22.12.20084  

• Lehdistötilaisuus järjestetään tänään kello 10:00 World Trade Centerissä, Tukholmassa, 
New York -kokoushuoneessa 

Lisätietoja 

Karsten Slotte, konsernijohtaja, Fazer-konserni 

Puh: +358 (0)40 507 7065 

Ulrika Romantschuk, viestintäjohtaja, Fazer-konserni 

Puh.: +358 (0)40 566 4246 

 

Varataksesi haastatteluajan Karsten Slotten kanssa 16. kesäkuuta, ota ystävällisesti yhteyttä Petra 
Whiteheadiin, puh: + 46 708 93 50 13 

                                                 
4 Ruotsin arvopaperimarkkinalautakunta (Aktiemarknadsnämnden) on myöntänyt poikkeusluvan AMN 2008:18, 
jonka mukaan Fazerilla on oikeus laatia Tarjousta koskeva tarjousasiakirja ja hakea sille Ruotsin 
Rahoitustarkastuksen (Finansinspektion) hyväksyntä viimeistään 30.11.2008. 
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Lisätietoja on saatavilla myös Cloetta Fazerin tiedotteista osoitteista www.cloettafazer.fi ja 
osoitteesta www.fazer.fi. 

 

Tietoa Fazer-konsernista 

Fazer-konserni sai alkunsa vuonna 1891 perustetusta perheyrityksestä. Tänään Fazer-konserni 
tarjoaa ruokailupalveluja ja leipomotuotteita. Toimintaa on kahdeksassa maassa. 
Asiakaslähtöisyys, laadukkuus ja yhteistyö ovat toiminnan perusta. Konserniin kuuluu kolme 
toimialaa, jotka tarjoavat makuelämyksiä omilla aloillaan: Fazer Amica, Fazer Leipomot ja Fazer 
Venäjä. Fazer Amica on Pohjoismaiden ja Baltian johtava ruokailupalveluyritys, jonka 
perustehtävänä on tarjota hyvää ruokaa ja asiakaskohtaisia palveluratkaisuja. Yritys toimii 
Pohjoismaissa, Virossa, Latviassa ja Venäjällä. Fazer Leipomot valmistaa tuoreita ja maukkaita 
leipomotuotteita Suomessa, Ruotsissa, Virossa, Latviassa sekä Liettuassa. Fazer Venäjä vastaa 
Fazerin leipomotoiminnoista Venäjällä ja on yksi Venäjän johtavista leipomoyrityksistä. Fazer-
konsernin tärkein osakkuusyhtiö on Pohjoismaiden suurin suklaa- ja sokerimakeisyritys Cloetta 
Fazer. Fazer-konsernin liikevaihto vuonna 2007 oli noin 1,2 miljardia euroa. Konsernin 
palveluksessa on noin 15 000 henkeä. 
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Tausta ja syyt 
Cloetta Fazer, Pohjoismaiden suurin suklaa- ja sokerimakeisyritys, on listattu OMX 
Pohjoismainen Pörssi Tukholmassa. Kevään aikana Cloetta Fazerin kaksi pääomistajaa, Fazer ja 
Malfors, ovat osallistuneet pääomistajien välisien erimielisyyksien ratkaisua tavoittelevaan 
sovitteluun, jota ovat johtaneet Cloetta Fazerin entiset hallituksen jäsenet Lennart Bylock ja 
Wilhelm Lüning. Sovittelukeskustelujen tavoitteena on ollut esittää sovittelukeskustelun 
perusteella ennen Cloetta Fazerin 16.6.2008 pidettävää varsinaista yhtiökokousta sellainen 
ratkaisuehdotus, joka on sekä yhtiön että kaikkien osakkeenomistajien etujen mukainen. 
 
Fazerin ja Malforsin välinen sopimus 
Sovittelijoiden ehdotukseen perustuvan pääomistajien sopimuksen mukaisesti Cloetta Fazerin 
liiketoiminta jaetaan kahteen yritykseen, Cloettaan ja Fazer Makeisiin. 
 
Uudesta Cloettasta tulee jakautumisen jälkeen Cloetta ja Karamellpojkarna -
kattotavaramerkkioikeuksien sekä -tuotetavaramerkkien, kuten esimerkiksi Kexchoklad, Center, 
Plopp, Polly ja Extra Starka, yksinomainen omistaja.  
 
Fazer-konsernista tulee jakautumisen jälkeen Fennobon-tavaramerkin ja Fazeriin liittyvien 
tuotetavaramerkkien kuten Dumle, Geisha, Marianne, Tutti Frutti, Ässä, Pantteri / Salta Katten ja 
Tyrkisk Peber yksinomainen omistaja. Fazer-konserni on aina omistanut oikeudet 
tavaramerkkeihin Fazer ja Karl Fazer sekä väritavaramerkkiin Fazerin Sininen. Yhtiöllä tulee 
olemaan tuotantolaitoksia Vantaalla, Lappeenrannassa ja Karkkilassa. Jesper Åberg, nykyinen 
Cloetta Fazerin konsernijohtaja ja toimitusjohtaja, jatkaa jakautumisen jälkeen Fazer Makeisten 
vetäjänä. Lähiaikoina tullaan nimittämään henkilö, jonka tehtävänä on syksyn aikana luoda Fazer 
Makeisten Ruotsin organisaatio. 
 
Tulevan Fazer Makeisten tulevaisuuden liiketoimintoja kuvataan yksityiskohtaisemmin alla. 
Uuden Cloettan tulevaisuuden toimintojen tarkemman kuvauksen osalta viitataan Cloetta Fazerin 
lehdistötiedotteisiin. 
 
Uuden Cloettan jakaminen osakkeenomistajille 
Järjestelyn ensimmäisessä vaiheessa kaikkien Cloetta Fazerin osakkeenomistajien ehdotetaan 
saavan jaossa osakkeita uudessa Cloettassa. Jakautumisesta päättävä yhtiökokous on suunniteltu 
pidettäväksi syksyllä 2008. Jako tapahtuu nk. Lex ASEA -sääntöjen mukaisesti. Jako ehdotetaan 
toteutettavaksi suhteessa jokaisen yksittäisen osakkeenomistajan omistukseen Cloetta Fazerissa 
siten, että jokaista Cloetta Fazerin A-sarjan osaketta kohden annetaan yksi uuden Cloettan A-
sarjan osake ja jokaista Cloetta Fazerin B-sarjan osaketta kohden annetaan yksi uuden Cloettan 
B-sarjan osake. Uuden Cloettan osakkeet on tarkoitus hakea järjestelyn yhteydessä julkisen 
kaupankäynnin kohteeksi OMX Pohjoismainen Pörssi Tukholmassa. Yhtiökokouksen jakoa 
koskevan päätöksen jälkeen Cloetta Fazerin osakkeenomistajat saavat uuden Cloettan osakkeet 
ilman osakkeenomistajilta vaadittavia lisätoimenpiteitä.  
 
Uuden Cloettan osakkeita koskevan osingonjaon jälkeen Fazer tulee omistamaan sekä A- että B-
sarjan osakkeita uudessa Cloettassa. Fazer on sitoutunut välittömästi jaon jälkeen muuntamaan 
kaikki saamansa uuden Cloettan A-osakkeet uuden Cloettan B-osakkeiksi käyttääkseen näitä 
osana Tarjouksen vastiketta. 
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Pro forma -tilinpäätös ja kuvaus uudesta Cloettasta ja Fazer Makeisista  
Uusi Cloetta 
Uusi Cloetta tulee muodostumaan liiketoiminnoista, joita harjoitetaan Cloetta ja 
Karamellpojkarna -kattotavaramerkkien ja -tuotetavaramerkkien, kuten esimerkiksi Kexchoklad, 
Center, Plopp, Polly ja Extra Starka, alla.  
 
Uuden Cloettan tulevaisuuden toimintoja on kuvattu tarkemmin Cloetta Fazerin 
lehdistötiedotteisiin. 
 
Alustavaa pro forma -taloudellista tietoa 
Alla esitetään tiivistetysti alustava pro forma -tuloslaskelma 1.1.-31.12.2007 (pro forma -
liikevoittoon ja alustavaan käyttöpääomaan per 31.12.2007 asti). Yksityiskohtaisempi pro forma -
laskelma tullaan kuvaamaan esitteessä, joka jaetaan Cloetta Fazerin osakkeenomistajille ennen 
jaon toteuttamista ja uuden Cloettan noteeraamista.5 
 
Uudella Cloettalla arvioidaan olevan noin 160 miljoonan Ruotsin kruunun nettosaamiset 
31.8.2008. 
 
Pro forma -oikaisut uuden Cloettan ja Fazer Makeisten tuloslaskelmassa 2007: 

• Uuden Cloettan tuloslaskelma muodostuu pääosin Cloetta Fazer Sverige AB:stä (”CFS”), 
jossa on harjoitettu edellisten vuosien aikana kaikkea Cloetta-kattotavaramerkkiä 
koskevaa liiketoimintaa 

• CFS vastaa tällä hetkellä myös Fazer-kattotavaramerkin alla olevien tuotteiden myynnistä 
Ruotsin markkinoilla. Koska Fazer-tuotteiden myynnin on tarkoitus jäädä Cloetta Fazeriin 
(Fazer Makeisiin) uuden Cloettan irtaantumisen yhteydessä, on näiden tuotteiden 
liikevaihto vähennetty CFS:n liikevaihdosta.6  Fazer-tuotteiden osuus oli 40 prosenttia 
CFS:n liikevaihdosta vuonna 2007. Suurtuotantoetujen vähentymisen johdosta ei pidetä 
mahdollisena, että Cloettan kuluja voitaisiin lyhyellä tähtäimellä vähentää liikevaihdon 
pienentymistä vastaavalla määrällä. CFS:n kuluja on siksi alennettu 33 prosentilla. Siitä, 
että CFS:n kuluja on vähennetty 40 prosentin sijaan 33 prosentilla, seuraa, että uuden 
Cloettan pro forma -liikevoitto pienenee 24 miljoonalla Ruotsin kruunulla 

• AB Karamellpojkarnan (”Karamellpojkarna”) liikevaihto ja liikevoitto ajalta 1.10.-
31.12.2007 on laskettu yhteen pro forma -tuloslaskelman kanssa. Karamellpojkarna on 
konsolidoitu 1.10.2007 lähtien Cloetta Fazerin kirjanpitoon.  

• Fazer Makeisten pro forma -liikevaihto ja pro forma -liikevoitto vastaavat Cloetta Fazerin 
ja uuden Cloettan pro forma -liikevaihdon ja pro forma -liikevoiton välistä erotusta. 
Uuden Cloettan pro forma -liikevoittoa on alennettu 24 miljoonaa Ruotsin kruunua uuden 
Cloettan oletuksen mukaan pienentyvien suurtuotantoetujen seurauksena. Myös Fazer 
Makeisia rasittavat tietyt uudelleenjärjestelykulut ja lyhyellä tähtäimellä pienentyneet 
suurtuotantoedut vastaavasti kuin uutta Cloettaa. Pienentyneiden suurtuotantoetujen takia 
Fazer Makeisten pro forma -liikevoittoa on korjattu alaspäin 25 miljoonaa Ruotsin 

                                                 
5 Fazer tulee laatimaan Tarjoukseen liittyen tarjousasiakirjan, jonka liitteeksi on tarkoitus ottaa uuden Cloettan 
laatima esite. 
6 CFS tulee kuitenkin siirtymäkauden aikana edelleen huolehtimaan Fazer-tuotteiden myynnistä Ruotsissa. 
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kruunua (Fazer Makeisten pro forma –liikevoittoa on siten oikaistu yhteensä 49 
miljoonalla Ruotsin kruunulla). 

Pro forma -oikaisut liittyen uuden Cloettan ja Fazer Makeisten käyttöpääomaan: 

• Uuden Cloettan käyttöpääoma vastaa CFS:n ja Karamellpojkarnan käyttöpääomaa 

• Ljungsbrossa sijaitsevat kiinteistöt ja oikeudet Cloetta ja Karamellpojkarna –
kattotavaramerkkeihin kuuluvat uudelle Cloettalle 

• Fazer-tuotteisiin liittyvä käyttöpääoma kuuluu uuden Cloettan käyttöpääomaan, koska 
yhtiö vastaa siirtymäkauden aikana näiden tuotteiden myynnistä Ruotsin markkinoilla 

• Fazer Makeisten pro forma -käyttöpääoma vastaa Cloetta Fazerin ja uuden Cloettan pro 
forma -käyttöpääomien erotusta 

 
Cloetta 
Fazer  

Uusi 
Cloetta 

Fazer 
Makeiset 

Pro forma -tuloslaskelma 2007, miljoonaa Ruotsin kruunua7 
ennen 
jakautumista pro forma

pro forma 
jakautumisen 

   jälkeen 
Liikevaihto 3 253 846 2 407 
Liikevoitto ennen vuoden 2007 kertaluonteisia eriä 335 53 233 
Liikevoitto 313 33 231 
    
Avainlukuja:    
Liikevoiton osuus liikevaihdosta 9,6% 3,9% 9,6% 
Liikevoiton osuus liikevaihdosta ennen vuoden 2007 
kertaluonteisia eriä 10,3% 6,3% 9,7% 
Poistot 132 37 95 
Liikevoitto ennen poistoja (EBITDA) ja ennen vuoden 2007 
kertaluonteisia eriä 467 90 328 
Liikevoitto ennen poistoja (EBITDA) 445 70 326 
Nettosaamiset 1 054 160 894 
    
Pro forma käyttöpääoma 31.12.2007, miljoonaa Ruotsin 
kruunua8    
Aineeton käyttöomaisuus9 247 237 10 
Aineellinen käyttöomaisuus 1 111 375 736 
Vaihto-omaisuus 331 118 213 
Lyhytaikaiset saamiset 474 165 309 
    
Vähennetään:    
Verovelka 189 108 81 
Muut siirrot 138 17 121 

                                                 
7 Tilintarkastamaton 
8 Tilintarkastamaton 
9 Osia goodwillin ja tavaramerkkien kirjanpidollisesta arvosta voi olla tarpeellista alentaa menetettyjen synergioiden 
johdosta. Tehtävän tarkastelun perusteella päätetään, onko olemassa tarve joillekin tällaisille arvonalennuksille. 
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Lyhytaikaiset velat 404 206 198 
Käyttöpääoma 1 432 564 868 
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Tarjous 
Tarjouksen vastike muodostuu käteiskorvauksen ja Uuden Cloettan B-sarjan osakkeiden 
yhdistelmästä.10 Tarjousvastike on 202 Ruotsin kruunua käteistä ja 0,92 uuden Cloettan B-sarjan 
osaketta11 jokaista jaon jälkeistä Cloetta Fazerin osaketta kohden. Tarjouksen kokonaisarvo on 
yhteensä noin 2,5 miljardia Ruotsin kruunua ja noin 11,5 miljoonaa uuden Cloettan B-sarjan 
osaketta, jos Tarjous hyväksytään kokonaisuudessaan.12 13 
 
Tarjouksen hyväksyneiltä osakkeenomistajilta ei peritä välityspalkkiota. 
 
Tarjouksen hyväksyvät Cloetta Fazerin osakkeenomistajat voivat olla osana tarjousvastiketta 
oikeutettuja kokonaisten osakkeiden lisäksi uuden Cloettan osakkeiden murto-osuuksiin maksuna 
jaon jälkeisen Cloetta Fazerin osakkeista. Osakkeiden murto-osuuksia ei kuitenkaan jaeta, vaan 
uuden Cloettan osakkeiden murto-osuudet yhdistetään ja myydään OMX Pohjoismainen Pörssi 
Tukholmassa mahdollisimman pian sen jälkeen, kun Fazer on päättänyt Tarjouksen 
toteuttamisesta. Murto-osuuksien myynnistä saadut tuotot tullaan jakamaan jako-osuuteen 
oikeutetuille jaon jälkeisen Cloetta Fazerin osakkeenomistajille heidän oikeuksiensa suhteessa. 
 
Fazer omistaa ennen Tarjousta 2.300.000 A-sarjan osaketta ja 2.697.027 B-sarjan osaketta eli 
noin 20,7 prosenttia Cloetta Fazerin osakepääomasta ja noin 38,9 prosenttia äänistä. 
 
Merkittävien osakkeenomistajien tuki Tarjoukselle 
Malfors ja joukko Malforsin lähipiiriin kuuluvia yksityishenkilöitä, joiden yhteenlaskettu 
osakeomistus edustaa noin 26,6 prosenttia Cloetta Fazerin osakepääomasta ja noin 41,8 
prosenttia äänistä, ovat sitoutuneet hyväksymään Tarjouksen sekä äänestämään niiden Cloetta 
Fazerin yhtiökokouksissa tehtävien ehdotusten puolesta, jotka tehdään jakautumiseen tai 
Tarjoukseen liittyen.  
 
Eräät Fazeria lähellä olevat tahot, joiden osakeomistus edustaa yhteensä noin 27,4 prosenttia 
Cloetta Fazerin osakepääomasta ja noin 10,0 prosenttia äänistä, tukevat Tarjousta ja ovat 
sitoutuneet luovuttamaan Cloetta Fazerin osakkeensa Fazerille tai sen tytäryhtiölle sekä 
äänestämään niiden Cloetta Fazerin yhtiökokouksissa tehtävien ehdotusten puolesta, jotka 
tehdään jakautumiseen tai Tarjoukseen liittyen. 
 
Tarjouksen hyväksyntään sekä yhtiökokouspäätöksiä tukemaan sitoutuneiden osakkeenomistajien 
osakeomistus on Fazerin omistuksen kanssa yhteenlaskettuna 4.658.901 A-sarjan osaketta ja 

                                                 
10 Fazer tulee muuntamaan jaossa saamansa uuden Cloettan A-osakkeet uuden Cloettan B-osakkeiksi 
11 Tarjousta ei tulla oikaisemaan, vaikka Cloetta Fazerin 16.6.2008 pidettävä yhtiökokous päättäisi hallituksen 
esityksen mukaisesti jakaa osinkoa 10 euroa osaketta kohden 
12 [Perustuen siihen, että Fazeria lähellä olevat tahot myyvät käteisvastiketta vastaan Tarjouksen ulkopuolella eivätkä 
näin saa osakkeita uudessa Cloettassa] 
13 Malfors tulee hankkimaan ne uuden Cloettan osakkeet, jotka Fazerilla mahdollisesti ovat jäljellä sen jälkeen, kun 
se on suorittanut Tarjouksen vastikkeen Tarjouksen hyväksyneille osakkeenomistajille. Malforsin tarkoitus on tarjota 
Tarjouksen hyväksyneille Cloetta Fazerin osakkeenomistajille oikeutta hankkia näitä osakkeita Malforsilta samoilla 
ehdoilla kuin Malfors on hankkinut niitä Fazerilta ja suhteessa siihen Cloetta Fazerin osakkeiden määrään, jonka 
kukin osakkeenomistaja on hyväksynyt luovuttavansa Tarjouksen yhteydessä. Ruotsin arvopaperimarkkinalautakunta 
(Aktiemarknadsnämnden) on etukäteen hyväksynyt tämän järjestelyn (AMN 2008:18) 
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13.355.314 B-sarjan osaketta, mikä vastaa yhteensä noin 74,7 prosenttia osakepääomasta ja noin 
90,7 prosenttia Cloetta Fazerin äänimäärästä. 
 
Tarjouksen ehdot 
Tarjouksen toteutumisena edellytyksenä on, että 

1. Cloetta Fazerin osakkeenomistajien enemmistö hyväksyy uuden Cloettan osakkeiden 
jakamisen nk. Lex ASEA -sääntöjen mukaisesti Cloetta Fazerin osakkeenomistajille ja 
että jaon toteutumisen täsmäytyspäivä on viimeistään 9.1.2009; 

2. että kaikki Tarjoukseen, sen toteuttamiseen tai Fazerin Cloetta Fazerin osakkeiden 
hankintaan tarvittavat luvat ja hyväksynnät viranomaisilta, asianmukaisilta 
kilpailuviranomaisilta ja rahoitusmarkkinoita valvovilta viranomaisilta on saatu 
Fazerille hyväksyttävillä ehdoilla; 

3. että Tarjousta tai Cloetta Fazerin osakkeiden hankkimista ei ole tehty osittain tai 
kokonaan mahdottomaksi tai olennaisesti hankaloitettu lainsäädännöllä tai muulla 
sääntelyllä, tuomioistuinratkaisulla, viranomaispäätöksellä, Aktiemarknadsnämndenin 
päätöksellä eikä muiden vastaavien Fazerin vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella 
olevien seikkojen johdosta; ja 

4. että Bolagsverket rekisteröi Fazerin omistamien uuden Cloettan A-sarjan osakkeiden 
muuntamisen B-sarjan osakkeiksi. 

Fazer pidättää itsellään oikeuden Tarjouksen peruuttamiseen, jos on selvää, että jokin yllä 
mainituista ehdoista ei täyty tai sitä ei voida täyttää. Tarjous voidaan peruuttaa ehtojen 2–4 
perusteella kuitenkin vain, jos ehdon täyttymättä jäämisellä on olennainen merkitys Fazerin 
Cloetta Fazerin osakkeiden hankinnalle. 
 
Fazer pidättää itsellään oikeuden luopua, kokonaan tai osittain, yhdestä tai useammasta edellä 
mainitusta ehdosta.  
 
Tarjouksen ehtona ei ole 90 prosentin tai minkään muun hyväksymisasteen saavuttaminen. 
 
Tarjous rahoitetaan olemassa olevilla ja tietyiltä osin ulkopuolisella ehdottomalla 
lainarahoituksella.14  
 
Alustava aikataulu 
Tarjouksen hyväksymisajan arvioidaan alkavan 1.12.2008 ja päättyvän arviolta 22.12.2008.15 
Tarjouksen hyväksymisajan alkaessa uuden Cloettan osakkeet jaetaan Cloetta Fazerin 
osakkeenomistajille edellyttäen, että jaosta päätetään Cloetta Fazerin yhtiökokouksessa syksyllä 
2008. Uuden Cloettan osakkeita koskevan jaon täsmäytyspäivän arvioidaan ajoittuvan joulukuun 
2008 ensimmäiselle viikolle.  
 

                                                 
14 Siinä tapauksessa, että Tarjouksen toteuttajana on Fazerin tytäryhtiö, Fazer sitoutuu varaamaan tarvittavan 
rahoituksen Tarjouksen toteuttamiseksi 
15 Ruotsin arvopaperimarkkinalautakunta (Aktiemarknadsnämnden) on myöntänyt poikkeusluvan, jonka mukaan 
Fazerilla on oikeus laatia Tarjousta koskeva tarjousasiakirja ja hakea sille Ruotsin Rahoitustarkastuksen 
(Finansinspektion) hyväksyntää viimeistään 30.11.2008 (AMN 2008:18). 
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Tarjousta koskeva tarjousasiakirja julkistetaan ennen tarjouksen hyväksymisajan alkua ja jaetaan 
siinä yhteydessä Cloetta Fazerin osakkeenomistajille. Tarjousvastikkeen maksamisen arvioidaan 
alkavan noin viikon kuluttua tarjouksen hyväksymisajan päättymisen jälkeen. 
 
Fazer pidättää itsellään oikeuden pidentää tarjouksen hyväksymisaikaa sekä siirtää 
tarjousvastikkeen maksupäivämäärää.  
 
Jäljelle jäävän Cloetta Fazerin osto vaatii asianmukaisten kilpailuviranomaisten hyväksynnän. 
Tarvittavat hyväksynnät odotetaan saatavan ennen tarjousajan päättymistä.  
 
Pörssilistalta poistaminen ja osakkeiden pakkolunastus  
Tarjouksen hyväksyntöjen määrästä ja Tarjouksen toteutuksen jälkeisestä osakasrakenteesta 
riippuen Fazer voi ryhtyä toimenpiteisiin jaon jälkeisen Cloetta Fazerin osakkeiden poistamiseksi 
OMX Pohjoismainen Pörssi Tukholman pörssilistalta. 
 
Mikäli Fazer saa omistukseensa yli 90 prosenttia jaon jälkeisen Cloetta Fazerin osakkeista, 
Fazerin tarkoituksena on vaatia jaon jälkeisen Cloetta Fazerin jäljellä olevien osakkeiden 
pakkolunastusta.  
 
Sovellettava laki ja riitaisuudet 
Tarjoukseen sovelletaan Ruotsin lakia. Lisäksi Tarjoukseen sovelletaan OMX Pohjoismainen 
Pörssi Tukholman sääntöjä osakemarkkinoiden julkisista ostotarjouksista (”Takeover-säännöt”) 
ja Ruotsin arvopaperimarkkinalautakunnan (Ru. Aktiemarknadsnämnden) päätöksiä Takeover-
sääntöjen tulkinnasta ja soveltamisesta16. Fazer on ostotarjouksista osakemarkkinoilla annetun 
lain mukaisesti antanut OMX Pohjoismainen Pörssi Tukholmalle sitoumuksen noudattaa 
mainittuja sääntöjä ja päätöksiä sekä hyväksyä kurinpitoseuraamukset, jotka OMX 
Pohjoismainen Pörssi Tukholma voi langettaa Takeover-sääntöjä rikottaessa.  
 
Tarjousta koskevat riitaisuudet ratkaistaan yksinomaan ruotsalaisessa tuomioistuimessa 
ensimmäisenä asteena Tukholman käräjäoikeus. 
 
Tätä lehdistötiedotetta ei ole jaettu tai julkaistu eikä tulla jakamaan tai julkaisemaan suoraan tai 
välillisesti Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa tai Etelä-
Afrikassa. Tarjousta ei tehdä henkilöille näissä maissa tai henkilöille muissa maissa, joiden 
osallistuminen edellyttää lisädokumentaatiota, rekisteröintiä tai muita toimenpiteitä Ruotsin lain 
vaatimien toimenpiteiden lisäksi. 
 
Neuvonantajat 
Tarjouksen yhteydessä Advium Corporate Finance, eQ Pankki Oy toimii Fazerin taloudellisena 
neuvonantajana sekä Asianajotoimisto Hannes Snellman Oy ja Advokatfirman Vinge KB Fazerin 
lainopillisina neuvonantajina.  
 
Tämä suomenkielinen tiedote on käännös ruotsinkielisestä tiedotteesta. Mikäli käännös joiltain 
osin on ristiriidassa alkuperäisen kanssa, on alkuperäinen ruotsinkielinen tiedote ratkaiseva. 

                                                 
16 Mukaan lukien Aktiemarknadsnämndenin päätökset, jotka koskevat Ruotsin elinkeinoelämän pörssikomitean 
(Näringslivets Börskommitté) sääntöjä osakemarkkinoiden julkisista tarjouksista. 
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Helsingissä, 16.6.2008 
 

Oy Karl Fazer Ab 
 

Hallitus 
 
 
 
 
Lehdistötilaisuus 
Lehdistötilaisuus järjestetään tänään kello 10:00 World Trade Centerissä, Tukholmassa, New 
York -kokoushuoneessa. Ilmoittakaa ystävällisesti läsnäolostanne osoitteeseen 
information@cloettafazer.se 
 
Tilaisuuteen voi osallistua puhelimitse soittamalla numeroon: Ruotsi: + 46 (0)8 505 598 53.  
 

Lisätietoja on saatavilla lisäksi Cloetta Fazerin tiedotteista osoitteista www.cloettafazer.se ja 
osoitteesta www.fazer.fi. 

 



 

Lehdistötiedote 
16. kesäkuuta 2008 
 
 
Cloetta Fazerin jako valmis vuodenvaihteessa  
 
Cloetta Fazerin molemmat pääomistajat, AB Malfors Promotor ja Oy Karl Fazer Ab, ovat tehneet 
sopimuksen Cloetta Fazerin jakamisesta. Pääomistajien kesken vallitsee yksimielisyys siitä, että jako 
on toteutettava hallitusti, jotta hyvät suhteet yhtiön asiakkaisiin ja tavaramerkkien markkinaosuudet 
säilyvät. Uudet yhtiöt  – pörssinoteerattu  Cloetta AB ja Fazer-konsernin uusi toimiala Fazer Makeiset 
–  aloittavat toimintansa vuodenvaihteessa.  
 
Cloetta Fazer aloitti toimintansa vuonna 2000, jolloin Cloetta AB ja Fazer Makeistoimiala  yhdistyivät. 
Molemmat pääomistajat ovat yhtä mieltä siitä, että kannattavuustavoitteet, jotka asetettiin yhdistymiselle, on 
saavutettu. Syynä yhtiön jakamiseen on pääomistajien, AB Malfors Promotor ja Oy Karl Fazer Ab, eriävä 
näkemys yhtiön pitkän tähtäimen kehittämisestä.   
 
– Yhdistyminen on ollut menestyksekäs ja yhtiön henkilöstö on yhdessä tehnyt hienoa työtä. Meille Cloetta 
Fazerilla työskenteleville Cloetta Fazerin jakaminen tuntuu siksi valitettavalta. Tavaramerkkimme ovat 
entisestään vahvistuneet ja ne ovat tänä päivänä kuluttajien korkeasti arvostamia tärkeimmillä 
markkinoillamme Suomessa, Ruotsissa ja muissa Pohjoismaissa sekä Baltiassa ja Venäjällä, toteaa Cloetta 
Fazerin konsernijohtaja Jesper Åberg.   
 
– Olemme toki helpottuneita, että omistajakiista nyt päättyy. Tämä on välttämätöntä, jotta voimme 
varmistaa, että tavaramerkkimme kehittyvät tulevaisuudessa parhaalla mahdollisella tavalla. Jako tapahtuu 
varmistaen, että uudet yhtiöt voivat myös tulevaisuudessa tarjota henkilöstölleen kiinnostavia haasteita sekä 
asiakkaille ja kuluttajille vahvoja ja houkuttelevia tavaramerkkejä. Jaon jälkeen yhtiöiden yhteistyö jatkuu 
muun muassa tuotannon ja logistiikan osalta, sanoo Jesper Åberg. 
 
Cloetta Fazer AB:n toimitusjohtajana ja konsernijohtajana jatkaa Jesper Åberg ja varatoimitusjohtajana sekä 
talousjohtajana Curt Petri. He ovat myös saaneet Cloetta Fazer AB:n hallitukselta toimeksiantona toteuttaa 
Cloetta Fazer AB:n jakamisen.  
 
Jaon jälkeen Jesper Åberg nimitetään Fazer-konsernin Fazer Makeiset -toimialan toimitusjohtajaksi. 
Suomalaisen tytäryhtiön toiminta jatkuu toimitusjohtaja Tom Lindbladin johdolla. Curt Petri nimitetään 
uuden, pörssinoteerausta anovan Cloetta AB:n konsernijohtajaksi ja toimitusjohtajaksi. Ruotsalaisen 
tytäryrityksen Cloetta Fazer Sverige AB:n toimitusjohtajana jatkaa Eva Persson ja yrityksen nimi vaihtuu 
jaon jälkeen Cloetta Sverige AB:ksi. Fazer Makeiset nimeää Ruotsissa lisäksi lähitulevaisuudessa henkilön, 
jonka tehtävänä on syksyn aikana perustaa Fazer Makeisten ruotsalainen kaupallinen organisaatio.  
 
Tulevan Cloetta-yhtiön proforma liikevaihto 2007 oli noin 850 miljoonaa Ruotsin kruunua (noin 90 
miljoonaa euroa). Yhtiön proforma markkinaosuus 2007 oli noin 14,5 prosenttia Ruotsin markkinoilla. 
Tulevan Fazer Makeisten proforma liikevaihto 2007 oli noin 2 407 miljoonaa Ruotsin kruunua (noin 257 
miljoonaa euroa). Fazer Makeisten proforma markkinaosuus 2007 oli noin 42 prosenttia Suomessa ja noin 
9,5 prosenttia Ruotsissa. 
 
Cloetta Fazerilla on henkilöstöä Suomessa keskimäärin 1 000  ja Ruotsissa 500. Cloetta Fazerilla on lisäksi 
omat myyntiorganisaatiot Baltiassa ja Venäjällä. Henkilöstöä konsernissa on keskimäärin  1 600. Muilla 
markkinoilla yhtiö toimii yhteistyössä paikallisten jakelijoiden kanssa. Tuotantoa yhtiöllä on viidessä 
tehtaassa. Tehtaat Ljungsbrossa ja Alingsåsissa (Karamellpojkarna) sisältyvät uuteen Cloetta AB:hen. 
Tehtaat Vantaalla, Lappeenrannassa ja Karkkilassa (Fennobon) sisältyvät Fazer Makeisiin.   



 

 
Yhtiö on aloittanut yt-neuvottelut Ruotsissa.  
 
Lisää tietoja yhtiön jakamisesta löytyy Cloetta Fazerin kotisivulta www.cloettafazer.fi 
 
 
 
Cloetta Fazer lyhyesti:  

• Cloetta Fazerin liikevaihto vuonna 2007 oli 3,3 miljardia Ruotsin kruunua (noin 352 miljoonaa 
euroa). 
 

• Makeisyritys Cloetta Fazerin markkinaosuus pohjoismaisilla markkinoilla on 22 %. Suurimmat 
markkinat ovat  Suomi (42 %), Ruotsi (24 %), Travel Trade (markkinajohtaja Pohjoismaissa), Norja 
(5 %), Tanska (2 %), Baltia (12 %) ja Venäjä (suluissa kyseinen markkinaosuus volyymissa).   

 
• Cloetta Fazerin suurimmat tavaramerkit ovat Fazerin Sininen, Kexchoklad, Dumle, Geisha, Polly, 

Ässä, Tutti Frutti, Pantteri/Salta katten, Center, Marianne, Tyrkisk Peber ja Plopp. 
 

• Kaiken kaikkiaan Fazer-tavaramerkit muodostavat noin 70 % yhtiön myynnistä  ja Cloetta-
tavaramerkit noin 30 %. Ruotsin markkinoilla Cloetta-tavaramerkit muodostavat 60 % ja Fazer-
tavaramerkit 40 % yhtiön myynnistä. Suomen markkinoilla Fazer-tavaramerkkien osuus yhtiön 
myynnistä on lähes 100%. 
 

Tässä lehdistötiedotteessa esitetyt tiedot ovat sellaisia, jotka Cloetta Fazerin on julkistettava 
arvopaperimarkkinalain mukaan. Tiedot on annettu julkistettavaksi 16. kesäkuuta 2008. 
 
Lisätietoja Cloetta Fazerista antaa toimitusjohtaja ja konsernijohtaja Jesper Åberg, matkapuhelin   
+46 701 802 101 (myös suomeksi) tai varatoimitus- ja  talousjohtaja Curt Petri, matkapuhelin  
+46 70 593 2169. 
 
Haastattelupyynnöt 16. kesäkuuta, puh. +358 9 876 2020 
 



 
Fazer Group 
 
 
 
 

Lehdistötiedote 
Julkaisuvapaa 
16.6.2008 

  
 
Makeisliiketoiminta takaisin Fazer-konsernille  
 
Pohjoismaiden johtavien makeisvalmistajien joukkoon kuuluvan Cloetta Fazer 
AB:n (publ) jakaminen esitellään tänään. Cloetta Fazer perustettiin vuonna 
2000 yhdistämällä Cloetta AB ja Fazer-konsernin makeistoimiala. 
Jakamispäätöksen taustalla ovat pääomistajien, AB Malfors Promotorin ja 
Fazer-konsernin (Oy Karl Fazer Ab), erilaiset näkemykset yrityksen 
kehittämisestä sekä omistajuudesta tulevaisuudessa. Pääomistajien 
hyväksymään sopimukseen sisältyy myös päätös lopettaa välittömästi kaikki 
oikeuskäsittelyt, jotka ovat käynnissä pääomistajien välillä. 
 
Käytännössä Fazer-konserniin perustetaan uusi toimiala Fazer Makeiset, joka 
tulee myymään tuotteita Fazerin tuotemerkkien alla. Malfors Promotor 
puolestaan perustaa uuden Cloetta AB:n, jolle anotaan pörssilistausta. Cloetta 
Fazerin jakamisen arvioidaan kestävän vuoden loppuun. 
 
”Ryhdymme mieluusti kehittämään Fazerin makeisliiketoimintaa itsenäisesti, 
vastuullisena teollisena toimijana, vaikka samalla pahoittelemme 
menestyksekkään operatiivisen yhteistyön purkautumista. Ruotsi on toinen 
kotimarkkina-alueemme. Näemme täällä runsaasti kasvupotentiaalia, samoin 
kuin myös muilla markkina-alueillamme, esimerkiksi Venäjällä. Tavoitteemme 
on tarjota enemmän Fazer-tuotteita ja -palveluita kaikilla markkinoillamme”, 
sanoo Fazerin konsernijohtaja Karsten Slotte. 
 
Fazer-konsernin toimialoilla, Fazer Leipomoilla ja Fazer Amicalla, on jo vankka 
jalansija Ruotsissa. Konsernilla on Ruotsissa nykyään noin 2 400 työntekijää ja 
224 miljoonan euron liikevaihto. Toiminta laajenee Fazer Makeisten myötä: 
sen tuotemerkit, kuten Fazerin Sininen, Dumle, Geisha, Pantteri ja Marianne, 
vastaavat nykyään noin 40 prosentin osuutta Cloetta Fazerin liiketoiminnasta 
Ruotsissa.  
 
Fazer perustettiin Helsingissä 117 vuotta sitten ja se on Suomen arvokkain 
tavaramerkki. Fazer-konsernilla on maassa 11 leipomoa, mylly ja 900 
ravintolaa ja se on markkinajohtaja leipomo- ja ruokailupalvelualoilla. Myös 
Fazer Makeiset tulee olemaan markkinajohtaja omalla toimialallaan.  
 
Cloetta Fazerin markkinaosuus pohjoismaisilla markkinoilla on 22 prosenttia – 
Suomessa markkinaosuus on 42 prosenttia ja Ruotsissa 24 prosenttia. 
Kaikkiaan Fazer-tavaramerkit muodostavat noin 70 prosenttia yhtiön 
myynnistä. Suomen markkinoilla Fazer-tavaramerkkien osuus yhtiön 
myynnistä on lähes 100 prosenttia ja Ruotsin markkinoilla 40 prosenttia. 



 
 
 
 
 
  

Fazer Makeisten pro forma -nettoliikevaihto on noin 257 miljoonaa euroa. 
Tulevan yrityksen markkinaosuuden arvioidaan Suomessa olevan 42 
prosenttia ja Ruotsissa 9,6 prosenttia. 
 
Liiketoiminnan jakaminen 
 
Cloetta Fazerin toimitusjohtaja ja konsernijohtaja Jesper Åberg ja 
varatoimitusjohtaja, talousjohtaja Curt Petri jatkavat tehtävissään yrityksen 
jakamisen ajan. Cloetta Fazerin hallitus on antanut heille toimeksiannon 
toteuttaa yrityksen jakaminen. Tämän jälkeen Jesper Åberg siirtyy Fazer-
konsernin Fazer Makeiset -toimialan toimitusjohtajaksi. Lisäksi lähiaikoina 
nimitetään henkilö rakentamaan Fazer Makeisten Ruotsin toimintoja. Suomen 
tytäryhtiön vetäjänä jatkaa toimitusjohtaja Tom Lindblad. Curt Petri siirtyy 
puolestaan uuden, pörssilistausta anovan Cloetta AB:n toimitusjohtajaksi.  
 
Cloetta Fazerilla on henkilöstöä Suomessa keskimäärin 1 000  ja Ruotsissa 
500. Cloetta Fazerilla on lisäksi omat myyntiorganisaatiot Baltiassa ja 
Venäjällä. Henkilöstöä konsernissa on keskimäärin 1 600. Muilla markkinoilla 
yhtiö toimii yhteistyössä paikallisten jakelijoiden kanssa. Tuotantoa yhtiöllä on 
viidessä tehtaassa. Tehtaat Ljungsbrossa ja Alingsåsissa (Karamellpojkarna) 
liitetään uuteen Cloetta AB:hen. Tehtaat Vantaalla, Lappeenrannassa ja 
Karkkilassa (Fennobon) sisältyvät Fazer Makeisiin.   
 
Jakaminen ei vaikuta tuotantoon Suomessa. Ruotsissa Cloetta Fazer on 
aloittanut yt-neuvottelut ammattiyhdistysosapuolten kanssa.  
 
”Ryhdymme nyt rakentamaan uutta Fazer Makeiset -toimialaa yhdessä 
henkilöstömme ja asiakkaidemme kanssa. Fazerilla ja tuotemerkeillämme on 
edessään valoisa tulevaisuus, mistä tulevat hyötymään myös kuluttajat”, sanoo 
Karsten Slotte. 
 
Taloudelliset järjestelyt 
 

Cloetta Fazer jaetaan siten, että Oy Karl Fazer Ab tekee julkisen 
ostotarjouksen Cloetta Fazer AB:n osakkaille. Omistajille tarjotaan vaihdossa 
käteistä rahaa ja uuden Cloettan osakkeita. Taloudellisista järjestelyistä on 
lisätietoja Fazer-konsernin erillisessä lehdistötiedotteessa, joka löytyy yrityksen 
verkkosivuilta osoitteesta www.fazer.fi. 
 
Cloetta Fazerin suurimmat omistajat ovat nykyään Malfors Promotor (jolla on 
39,6 prosenttia äänistä ja 20,5 prosenttia osakepääomasta), Oy Karl Fazer Ab 
(38,9 prosenttia äänistä ja 20,7 prosenttia osakepääomasta) sekä Oy Cacava 
Ab (5,8 prosenttia äänistä ja 15,9 prosenttia osakepääomasta). 
 



 
 
 
 
 
  

 
Lisätietoja: 
 
Karsten Slotte, Fazer-konserni, konsernijohtaja, puh. 040 507 7065 
Ulrika Romantschuk, Fazer-konserni, viestintäjohtaja, puh. 040 566 4246 
Liina Hemminki, Fazer-konserni, viestintäpäällikkö, puh. 040 417 4727 
 
Lue myös muut aiheeseen liittyvät tiedotteet osoitteista www.fazer.fi > uutiset  
sekä www.cloettafazer.fi. 
 
 
Fazer-konserni 
 
Fazer-konserni sai alkunsa vuonna 1891 perustetusta perheyrityksestä. Tänään Fazer-
konserni tarjoaa ruokailupalveluja ja leipomotuotteita. Toimintaa on kahdeksassa maassa. 
Asiakaslähtöisyys, laadukkuus ja yhteistyö ovat toiminnan perusta. Konserniin kuuluu kolme 
toimialaa, jotka tarjoavat makuelämyksiä omilla aloillaan: Fazer Amica, Fazer Leipomot ja 
Fazer Venäjä. Fazer Amica on Pohjoismaiden ja Baltian johtava ruokailupalveluyritys, jonka 
perustehtävänä on tarjota hyvää ruokaa ja asiakaskohtaisia palveluratkaisuja. Yritys toimii 
Pohjoismaissa, Virossa, Latviassa ja Venäjällä. Fazer Leipomot valmistaa tuoreita ja 
maukkaita leipomotuotteita Suomessa, Ruotsissa, Virossa, Latviassa sekä Liettuassa. Fazer 
Venäjä vastaa Fazerin leipomotoiminnoista Venäjällä ja on yksi Venäjän johtavista 
leipomoyrityksistä. Fazerin tärkein osakkuusyhtiö on Pohjoismaiden suurin suklaa- ja 
sokerimakeisyritys Cloetta Fazer. Fazer-konsernin liikevaihto vuonna 2007 oli noin 1,2 
miljardia euroa. Konsernin palveluksessa on noin 15 000 henkeä. 
 
 
 
 

http://www.fazer.fi/
http://www.cloettafazer.se/
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AB MALFORS PROMOTOR 

 

 

LEHDISTÖTIEDOTE   16.6.2008 

 

Cloetta: Panostus tunnettuihin tavaramerkkeihin ja tuotantoon Ruotsissa 
 
 
Cloetta Fazerin pääomistajat, AB Malfors Promotor ja Oy Karl Fazer Ab, ovat pääs-
seet sopimukseen Cloetta Fazerin jakamisesta. 

 

- Voimme nyt jättää taaksemme pitkäaikaiset erimielisyydet. Kiistan sovittelijat ovat 
tehneet hyvää työtä ja ehdottaneet ratkaisun, josta niin Fazer kuin Malfors ovat yksi-
mielisiä, sanoo toimitusjohtaja Olof Svenfelt AB Malfors Promotorilta, joka on yksi 
Cloetta Fazer AB:n pääomistajista.  

- Nyt katsomme eteenpäin ja keskitymme Cloettan vahvoihin, kansan rakastamiin 
tavaramerkkeihin kuten Kexchoklad, Center, Polly ja Plopp. Näillä tavaramerkeillä 
on vahva asema asiakkaiden ja kuluttajien keskuudessa. Meillä on näin hyvät mah-
dollisuudet kehittää toimintaa ja vahvistaa asemaamme markkinoilla. Näiden tuottei-
den tuotanto jatkuu tehtaassamme Ljungsbrossa. Myös Karamellpojkarna-yhtiön tuo-
tanto Alingsåsissa tulee sisältymään uuteen Cloettaan. Tehtaassa valmistetaan muun 
muassa Extra Starka -pastilleja.  

- Pääomistajana iloitsemme siitä, että Cloetta voi jatkaa pörssiyhtiönä, mikä antaa 
yhtiön laajentumiselle hyvät edellytykset. Tämä mahdollistaa myös laajennetun osa-
keomistuksen muun muassa henkilöstön osalta.  
 
Uuden Cloettan konsernijohtajaksi ja toimitusjohtajaksi nimitetään Curt Petri, joka 
on Cloetta Fazerin nykyinen varatoimitusjohtaja ja talousjohtaja. Eva Persson nimi-
tetään vastaamaan Cloettan toiminnasta Ruotsissa.  Yhdessä osaavan henkilöstön 
kanssa he rakentavat Cloettan laajentumista markkinoilla tulevaisuudessa.   
 

AB Malfors Promotor on pyytänyt taloudelliseksi neuvonantajakseen Lenner & Part-
nersin ja juridiseksi neuvonantajakseen Delphin. 

_ _ _ _ _ 

 

Lisätietoja antaa Olof Svenfelt, toimitusjohtaja, AB Malfors Promotor, 

Puh. +46 709 631 930 
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