BOLAGSSTÄMMA

Stockmann Oyj Abp:s ordinarie
bolagsstämma år 2016 hålls tisdagen
den 15 mars 2016 klockan 14.00 i
Finlandiahusets Konsertsal i Helsingfors, Mannerheimvägen 13.
Bolagsstämman godkänner
bland annat bolagets bokslut och
beslutar om dividend samt val av
styrelsemedlemmar.
Till bolagsstämman skall anmälas senast den 11 mars 2016 klockan
16.00 på bolagets webbplats eller per
telefon 020 770 6891. Rätt att delta i
bolagsstämman har aktieägare som
den 3 mars 2016 har antecknats som
ägare i den aktieägarförteckning som
förs av Euroclear Finland Ab.

INNEHÅLL

FÖR INVESTERARE

Stockmann Oyj Abp:s aktier är listade på NASDAQ Helsingfors. Bolaget
har cirka 52 000 aktieägare.
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FÖRVALTNING

L ÄS MER
Läs mer om ärenden i anslutning till
bolagsstämman på bolagets webbplats
stockmanngroup.com
• Kallelse till bolagsstämman
• Anmälan till bolagsstämman
• Förslag till bolagsstämman

Bokslut 2015

Förvaltning (Corporate
Governance) 2015

2015
SAMHÄLLSANSVAR

Samhällsansvar
(CSR) 2015

ÅRSRAPPORTERING
Stockmanns rapportering består av fyra delar: affärsöversikten ’År 2015’,
bokslutet, en förvaltningsöversikt samt en översikt om samhällsansvar. Denna
affärsöversikt ger en allmän inblick i koncernens strategi, affärsverksamhet
och CSR-ledning. Samhällsansvarsöversikten redogör för csr-arbetet mer
detaljerat och i enlighet med GRI G4-standarderna.

IR-KALENDER
ÅR 2016

Alla översikter finns tillgängliga på finska, svenska och engelska på
ar2015.stockmanngroup.com. Affärsöversikten finns även tillgänglig som tryckt
version och den skickas till dem som beställt den.

15 mars 2016
Bolagsstämma

28 april 2016
Delårsrapport januari-mars

12 augusti 2016
Delårsrapport januari–juni

28 oktober 2016
Delårsrapport januari–september

L ÄS MER
RESULTAT OCH
FINANSIELL INFORMATION:
stockmanngroup.com/investerare
CSR:
stockmanngroup.com/csr

2015

RESULTATUTVECKLING

S

tockmannkoncernens omsättning för kvarvarande verksamheter uppgick till 1 434,8
miljoner euro år 2015. Koncernens omsättning i kvarvarande produktområden och verksamheter,
exklusive Seppälä, Akademiska Bokhandeln, Hobby Hall, varuhusen i Ryssland
och avvecklade produktområden minskade med 1,3 procent. Rörelseresultatet
exklusive poster av engångskaraktär var
-28,5 miljoner euro (37,8 miljoner euro).
Lindex och Real Estate enheternas rörelseresultat var positiva, medan Stockmann
Retails rörelseresultat var negativt. Exklu-

sive poster av engångskaraktär uppgick
resultatet för år 2015 för de kvarvarande
verksamheterna till -43,0 miljoner euro
(-60,3) miljoner euro.
Stockmann sålde sina varuhus
i Ryssland den 1 februari 2016. Varuhusverksamheten i Ryssland, som
gjorde en förlust på 86,1 miljoner euro
år 2015, har klassificerats som avvecklad
verksamhet. Resultatet per aktie för de
kvarvarande verksamheterna var -1,24
euro (-1,34 euro), eller -2,43 euro (-1,39
euro) inklusive avvecklade verksamheter.
Styrelsen kommer att föreslå att ingen
dividend utbetalas för resultatet år 2015.

NYCKELTAL

2015
OMSÄTTNING, milj. euro
BRUTTOMARGINAL, procent
RÖRELSERESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR (EBITDA), exklusive poster av engångskaraktär, milj. euro
RÖRELSERESULTAT*, milj. euro

– exklusive poster av engångskaraktär, milj. euro
NETTOFINANSIERINGSKOSTNADER, milj. euro
RAPPORTPERIODENS RESULTAT, milj. euro

– exklusive poster av engångskaraktär, milj. euro
– inklusive avvecklad verksamhet, milj. euro
RESULTAT/AKTIE, outspädd, euro
– exklusive poster av engångskaraktär, milj. euro
– inklusive avvecklad verksamhet, milj. euro
AFFÄRSVERKSAMHETENS KASSAFLÖDE, milj. euro
INVESTERINGAR, milj. euro
NETTOSKULDSÄTTNINGSGRAD**, procent
SOLIDITET**, procent
EGET KAPITAL/AKTIE**, euro
PERSONAL, medeltal
ANDELEN PERSONAL I FINLAND, procent
LÖNER OCH ANDRA PERSONALFÖRMÅNER, milj. euro
CO2-UTSLÄPP (SCOPE 1-3), tusen ton
ÅTERVINNINGSGRAD, procent
INKÖPTA VAROR OCH MATERIAL, milj. euro
AUDITERINGAR AV LEVERANTÖRSKEDJAN, BSCI, Accord och egna auditeringar
* Rörelseresultatet är inte jämförbart eftersom siffrorna för år 2014 inte inkluderar den ökade
värdeminskningen avskrivningen som härrör till en ändring i värderingen av fastigheterna.
** Inkluderar avvecklad verksamhet.

1 434,8
50,6
43,4
-52,5
-28,5
21,2
-88,9
-43,0
-175,0
-1,24
-0,60
-2,43
17,2
53,4
72,1
46,1
14,53
10 762
54
321,5
71 700
71,5
1 147,6
349

2014
1 605,5
48,6
18,1
-77,2
-37,8
23,3
-96,7
-60,3
-99,8
-1,34
-0,84
-1,39
29,6
53,8
105,4
39,3
10,55
12 157
47
356,3
78 600
74,3
1 320,4
546

OMSÄTTNING PER VARUOMRÅDE

14%
LIVSMEDEL

5%
ÖVRIGA
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65%

HEM

8%

MODE

KOSMETIK

OMSÄTTNING / EUR mill.

1 435

OMSÄTTNING PER ENHET

RÖRELSERESULTAT* / EUR mill.

OMSÄTTNING PER MARKNAD

1 606 (2014)

-28,5

-37,8 (2014)

STOCKMANN
RETAIL

REAL
ESTATE

LINDEX

50 % 4 % 46 %

FINLAND

SVERIGE
� NORGE

BALTIKUM, RYSSLAND
& ÖVRIGA LÄNDER

52 % 36 % 12 %

*exklusive poster av engångskaraktär

Kvarvarande verksamhet år 2015 exklusive varuhusverksamheten i Ryssland.
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MODETAKASISÄKANSI
BUTIKER

Inspirerande
kundupplevelser
i fokus

stockmann.com
lindex.com

FASTIGHETER

3 BUTIKER I 19 LÄNDER
STOCKMANN
RETAIL

REAL
ESTATE

LINDEX

Helsingfors, Jumbo, Itis,
Hagalund, Tammerfors,
Åbo, Uleåborg, Tallinn,
Riga

Helsingfors,
S:t Petersburg,
Tallinn, Riga

Sverige, Norge, Finland,
Storbritannien, Ryssland, Estland,
Lettland, Litauen, Tjeckien, Slovakien, Polen, Island, BosnienHercegovina, Kosovo, Albanien,
Kroatien, Serbien, Saudi-Arabien,
Förenta Arabemiraterna
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inköps
kontor

Bangladesh, Indien,
Kina (2), Pakistan,
Turkiet
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”NU ÄR DET
DAGS ATT
SATSA PÅ DET
VIKTIGASTE,
KUNDUPPLEVELSEN”
Per Thelin, verkställande direktör
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ETT HISTORISKT
ÅR AV FÖRÄNDRINGAR
– BLICKEN STADIGT
FRAMÅT

U

nder Stockmanns över 150-åriga historia har vi sällan upplevt
år som präglats av lika stora förändringar som år 2015. Vi fokuserade på bolagets nya strategi och arbetade koncentrerat
och intensivt på att genomföra den.
Under året prioriterade vi vårt kärnkunnande samt de
lönsammaste verksamheterna. Detta innebar i praktiken
färre produktområden i varuhusen, nya hyresgäster i våra
egna fastigheter samt försäljning av Seppälä och Akademiska Bokhandeln. Det mest betydande steget i enlighet
med den nya strategin fattades i november, då beslutet
togs om att sälja hela den ryska varuhusverksamheten.
Affären förverkligades den 1 februari 2016.
Alla dessa åtgärder drivs målmedvetet mot en ny
inriktning för vårt bolag och för att trygga Stockmanns
framtid. Vi har också inlett ett omfattande effektiveringsprogram vars kostnadsinverkan på vår verksamhet stegvis syns under år 2016. En del av åtgärderna har medfört
personalminskningar. Dessa svåra beslut har dock varit
nödvändiga för att Stockmann åter ska bli lönsamt.
Stockmannkoncernen har från och med början av år 2015 bestått av
tre affärsenheter, vilka är Stockmann Retail som består av varuhus och
näthandel, Real Estate som idkar fastighetsverksamhet samt modekedjan
Lindex. Av dessa enheter är de två sistnämnda lönsamma.
Lindex gjorde år 2015 en klar resultatförbättring, och enhetens rörelsevinst steg med 45 procent. Real Estate gick planenligt framåt med att
effektivisera försäljningsytan och att öka värdet på fastigheterna. Resultatet för Stockmann Retail var negativt, och året belastades ytterligare av
kostnader av engångskaraktär för de genomförda strategiska förändringarna. Kärnan i vår strategi för år 2016 är att förbättra Stockmann Retails
resultat. Det är en förutsättning för hela koncernens utveckling mot ett
positivt rörelseresultat.

KUNDEN I FOKUS

Efter förändringarna inleder vi år 2016 med ett bättre utgångsläge. Vi
kan koncentrera våra insatser på huvudproduktområdena i varuhusen i
Finland och Baltikum samt nätbutiken, etablera nya attraktiva hyresgäster
i våra fastigheter samt stödja Lindex internationella expansion. Nu är det
dags att satsa på det viktigaste, kundupplevelsen. Vårt
mål är en effektiv utveckling av verksamheten, vilket för
kunderna märks som nya upplevelser, bättre kvalitet,
aktuella produkter och kampanjer samt bättre service.
Kunden är i centrum också i Stockmanns nya
CSR-strategi, vilken har bearbetats under det pågående året. Vi vill bjuda in kunderna till att föra en dialog
med oss, inspirera dem med hållbara val och erbjuda
ansvarsfulla shoppingupplevelser. Centrala områden
inom vårt CSR-arbete är att erbjuda kvalitativa produkter, minskande av miljöpåverkningar, transparens inom
inköpskedjan samt utveckling av vår personal under
pågående stora förändringsprocesser. Vi har förbundit
oss i ett antal internationella initiativ, varav förbindelsen
till FN:s Global Compact initiativ är det viktigaste. I enlighet med initiativet
främjar vi mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och att motverka korruption. Stockmanns förnyade värden står som grund för såväl CSR-arbetet
som för hela vår strategi.
Jag har nu i drygt ett år varit verkställande direktör för Stockmann,
och har haft glädjen att leda våra engagerade medarbetare. Jag vill tacka
er för ett väl utfört arbete, en flexibel inställning och engagemang i dessa
utmanande tider. Våra kunder vill jag tacka för uppvisat förtroende. Vårt
mål är att erbjuda er ”premiärer” varje dag i form av tjänster som ni önskat
och inspirerande shoppingupplevelser. Jag tackar också våra intressentgrupper, framför allt våra aktieägare, leverantörer och övriga samarbetspartners, som för sin del har visat stöd och tro på att den strategi vi har valt
leder mot ett lönsamt Stockmann.

2 0

1 5

I Helsingfors 18.2.2016
Per Thelin
verkställande direktör
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STRATEGISK VÄG
TILL LÖNSAMHET
Stockmanns mål är att uppnå en fullständig omvänd
ning, i syfte att främja den långsiktiga konkurrenskraf
ten och lönsamheten. Kundfokus och effektivitet lyftes
kraftigare än tidigare bland de främsta prioriteringarna.

I

enlighet med sin strategi fokuserar koncernen på varumärkena Stockmann och Lindex samt på att hyra lokaler
till attraktiva företag som kompletterar Stockmanns eget
erbjudande. Stockmann Retail och Real Estate enheterna
stöder varandra, medan Lindex, utvecklats självständigt inom
koncernen. I centrum för allt detta är en flerkanalig butik, som
erbjuder än mer inspirerande upplevelse för kunderna.

NY
RIKTNING

• Ny strategi i
december 2014
• Ny koncernstruktur fr.o.m.
den 1 januari 2015
• Stockmann Retail,
Real Estate och Lindex

Stockmann_vsk2015_ruotsi.indd 6

AVSTÅENDE
FRÅN ANNAN
VERKSAMHET
ÄN KÄRN
VERKSAMHET

• Seppälä såldes
den 1 april 2015
• Stockmann Beauty-butikerna avslutades 31.5.2015
• Akademiska Bokhandeln
såldes den 1 oktober 2015
• Hobby Halls försäljningsprocess pågår

UTTRÄDE FRÅN
DETALJHANDELSMARKNADEN I
RYSSLAND

• Stockmann sålde sitt ryska
dotterbolag AO Stockmann till
Reviva Holdings Limited.
• Affären slutfördes och
verksamheten överfördes den
1 februari 2016
• Transaktionen omfattar sju
varuhus i Ryssland, logistikcentret, en Outlet-butik och
stödfunktioner som främst är
belägna i Moskva liksom lagren
• Reviva blev Stockmanns
ankarhyresgäst fr.o.m. den
1 februari 2016 i shoppingcentret Nevsky Centre genom
ett långsiktigt hyresavtal.

22.2.2016 15.28
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STOCKMANN
RETAIL OCH
REAL ESTATE:
ETT STARKT
PARTNERSKAP

№1
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• Effektivitetsprogram lanserades år 2015 rationaliserades verksamhetens
omfattning
• Stockmann Retail fokuserar på mode, kosmetik,
livsmedel och produkter för
hemmet

7

• Real Estate hämtar in nya
attraktiva hyresgäster som
kompletterar utbudet på
marknaden, t. ex. Expert,
Hamleys, Bonnier Books,
Musti & Mirri och Espresso
House
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• Egen självständig styrelse
• Nya marknader: egna
butiker i Storbritannien
och franchisebutiker i
Kosovo och Albanien

• Utträde ur
Ryssland 2015-2016
• Kostnadseffektivitetet
i fokus
• En än starkare
kundorientering
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VÅR
STRATEGI

VÅR VISION

Stockmann är inspirationens

№1

KÄLLA FÖR
MODERNT,
URBANT LIV

Bästa mixen
av varu
märken och
stilar

Ett belönande
stamkunds
system

Branschens
bästa service

Kunder
PREMIÄR VARJE DAG

Stockmann_vsk2015_ruotsi.indd 8
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Mode
upplevelser i
världsklass

9

MEGATRENDER
Digitalisering
Urbaniserad demografi
Individuella upplevelser
Hållbar utveckling
Mix av konsumtionsstilar
Ökande konkurrens

Effektivitet
VARJE KVADRATMETER LÖNSAM
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VI BYGGER INSPIRERANDE
SHOPPINGUPPLEVELSER

H

örnstenarna i den nya strategin är en förnyad kundfokusering och effektivitet, som förbättras genom att avstå
från olönsam verksamhet, effektivera användningen av
detaljhandelslokaler samt skapa en smidigare organisation
och enklare processer. Under år 2015 har strategin omsatts i
praktiken genom flera betydande åtgärder.

PREMIÄR VARJE DAG

Ett viktigt led i förbättringen av lönsamheten är en bedömning av varuhusnätverkets omfattning och användningen av försäljningsyta. Till följd
av detta beslutade Stockmann att stänga varuhuset i Uleåborg i Finland
i början av år 2017. Stockmann planerade att stänga tre Mega-varuhus
i Moskva år 2016, men beslutade till slut att sälja hela varuhusverksamheten i Ryssland på grund av landets allt svårare marknadsläge och svaga
framtidsutsikter. Affären med bolaget Reviva Holdings genomfördes enligt
plan den 1 februari 2016. Även Lindex kommer att stänga sina modebutiker i Ryssland fram till sommaren 2016. Stockmannkoncernen fokuserar i
framtiden endast på fastighetsaffärsverksamhet i Ryssland och fortsätter
som ägare av Nevsky Centre-köpcentret i S:t Petersburg.

Stockmanns vision är att vara den första inspirationskällan för kunderna till ett modernt, urbant liv. Erbjudandet riktas särskilt till kunder som
uppskattar bekvämlighet, kvalitet och inspiration. Stockmanns mål är
att erbjuda kunderna en förstklassig kundupplevelse via
flera kanaler, baserat på den bästa servicen, den bästa
kombinationen av varumärken och stilar samt ett belönande stamkundssystem. Genom dessa framgångar
eftersträvas försäljningstillväxt.
Stockmann vill säkerställa att kunderna alltid
erbjuds en upplevelserik shoppingmiljö. Därför förnyar
Stockmann kontinuerligt sina varuhus, modebutiker och
koncept samt gör stora satsningar på digitala tjänster för
att vara framgångsrik i en allt hårdare konkurrens. Målet
är att skapa tydligare presentationer, ett attraktivare
erbjudande och en bättre shoppingupplevelse.
Kärnan i Stockmanns verksamhet utgörs av varuhusen, modebutikerna, nätbutikerna och kundservicecentren. Stockmann vill vara nära kunden och säkerställa
Stockmann
att varuhuspersonalens och kundernas röster blir hörda
fortsätter med
i beslutsprocessen. Detta tankesätt beskrivs av den nya
strategiska verksamhetsprincipen ”Store at the Core”.
fastighetsaffärs
I enlighet med den nya strategin för samhällsanverksamhet i
svar står kunden även i centrum för ansvarsarbetet:
S:t Petersburg.
Stockmann vill öka kundernas medvetenhet om
ansvarsfrågor, erbjuda dem ansvarsfulla produkter
Stockmann fokuserar
och skapa bästa praxis inom branschen bland annat
nu på att utveckla sin
genom satsningar på en transparent produktleveransvaruhusverksamhet i
kedja och minskade miljökonsekvenser från verksamheten. I samband med strategiarbetet vill Stockmann
Finland och Baltikum
fortsätta den fruktbara dialogen som inletts tidigare
samt på att stöda
med kunderna bl.a. under det nya varuhusprojektet i
Hagalund via sociala medier.
Lindex tillväxt på

C O

EFFEKTIVISERINGSPROGRAMMET
AVANCERAR

I början av år 2015 startade Stockmann ett effektiviseringsprogram med målet att uppnå årliga kostnadsbesparingar
på 50 miljoner euro fram till slutet av år 2016. En viktig
del av effektiviseringsprogrammet är en förnyelse av
processerna och strukturen i Stockmanns stödfunktioner,
eftersom de tidigare stödfunktionerna var dimensionerade
för en större affärsverksamhet och tillväxtstrategi. Samtidigt
utvecklas verksamhetssätt för att samtliga funktioner allt
bättre ska stödja försäljningen och kundservicen i enlighet
med den nya strategin. Omorganiseringen ledde till en
minskning med cirka 200 personer under år 2015.
En annan viktig del av programmet är att effektivisera inköpsverksamheten för att förbättra bruttomarginalen.
Inköpsorgansiationen har utvecklat mer lönsamma samarbetsmodeller med varuleverantörerna. En minskning av
antalet varuleverantörer och allt noggrannare inköp har
minskat lagervärdet avsevärt under året. Även indirekta anskaffningar effektiviseras för att minska de fasta
kostnaderna.
Som en del av partnerskapet mellan Stockmann Retail och Real Estate har Stockmanns eget erbjudande fokuserats kraftfullt på mode, kosmetika, mat och produkter för
hemmet, vilka har stått för över 85 procent av varuhusens
försäljning. Under år 2015 avstod Stockmann från sin egen
försäljning av elektronik, leksaker, böcker, sportartiklar och
sällskapsdjursprodukter. Dessa produktområden är tillgängliga i varuhusen som en del av de nya hyresgästernas
den internationella
STOCKMANN FOKUSERAR PÅ SIN KÄRNerbjudande. De produktområden som Stockmann avstår
marknaden.
VERKSAMHET
från minskar de fasta kostnaderna bland annat i och med
Som en del av effektiviseringen av verksamheten har
minskade hyreskostnader och stödfunktioner.
Stockmann avstått från affärsverksamheter som inte
Företagsavyttringar och nedskärningen av funktioner
anses ha förutsättningar för en lönsam tillväxt. I fortsättkommer att förbättra Stockmanns lönsamhet stegvis
ningen fokuserar Stockmann Retail på sina kärnkomfrån början av år 2016. Utförda och pågående åtgärder
petens i affärsenheterna Stockmann Retail, Real Estate och Lindex. I och
möjliggör att Stockmann i fortsättningen kan utveckla sin varuhus- och
med detta fick Seppälä och Akademiska Bokhandeln nya ägare under år
nätbutikverksamhet med större kraft i Finland och Baltikum samt stöda
2015 och kosmetikakedjan Stockmann Beauty lades ner.
Lindex tillväxt på den internationella marknaden.

R E
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FOKUSOMRÅDEN
ÅR 2016

Som ett led i strategiarbetet har man
identifierat fem utvecklingsområden
som på ett avgörande sätt påverkar
uppnåendet av Stockmanns
centrala mål. Arbetet för att utveckla
fokusområden startade år 2015 och
fortsätter år 2016.

FLERKANALSHANDEL

MÅLET ÄR EN SMIDIG KUNDUPPLEVELSE oberoende av försäljningskanal. Det ska vara allt enklare för

STOCKMANN
DELIKATESSEN

FÖRSÄLJNINGEN ÖKAS GENOM MARKNADSFÖRING som lyfter fram mångsidighet och hög klass samt
koncept som fokuserar på enkel matlagning. Lönsamheten förbättras bland annat genom att fokusera
på minskat livsmedelssvinn, genom att införa nya leverans- och kompletteringsmodeller för produkter
samt genom att effektivera användningen av lokaler, processerna och nätverket av varuleverantörer.

PARTNERSKAP
MELLAN STOCKMANN RETAIL
& REAL ESTATE

ENHETERNA STÖDER OCH KOMPLETTERAR VARANDRA och de har ett gemensamt mål
att erbjuda kunderna en förstklassig shoppingupplevelse. För att partnerskapet ska bli
framgångsrikt utvecklas fungerande modeller mellan Retail-enheten och hyresgästerna för bl.a.
stamkunds- och marknadsföringssamarbete samt för fastighetstjänster.

NYA
FUNKTIONER
& PROCESSER

ALLA STÖDFUNKTIONER JOBBAR TILLSAMMANS med varuhusen för kunden.
Sommaren 2015 förnyades organisationsmodellen för stödfunktionerna i Stockmann
Retail och Real Estate samt koncernadministrationen i Finland. Processer, roller
och ansvarsområden görs tydligare för att de nya servicefunktionerna ska stöda
försäljningsorganisationen effektivare och smidigare.

LEDARSKAP
& KULTUR

LEDARSKAPET OCH FÖRETAGSKULTUREN i det nya Stockmann utvecklas i en öppnare riktning

Stockmann_vsk2015_ruotsi.indd 11

kunder att göra inköp i framtiden – utan att ge avkall på service. Nätbutiken stockmann.com kommer
att förnyas under år 2016. Digitala provrum, pekplattor som underlättar försäljningen och möjligheten
att returnera inköp från nätbutiken till kassorna i varuhusen är exempel på nya projekt som genomförts
år 2015 på väg mot flerkanaliga kundservicelösningar.

med större företagaranda bland annat med hjälp av uppmuntran till öppen diskussion,
genom att skapa nya interaktionsmöjligheter och genom ökad utbildning. Arbetsgrupper
har sammanställts bland personalen, och den feedback vi har fått från dessa utnyttjas för
ledarskapsutveckling. Som ett led i strategiarbetet har Stockmanns värden uppdaterats utifrån
koncernens långvariga grundvärden samt varuhusgruppens värden, som uppdaterades år 2012.
Strategin förankras inom organisationen även med hjälp av en nya slags måldiskussioner.
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ANSVARSFULL
VERKSAMHET SOM
EN DEL AV SAMHÄLLET
Stockmann är en betydande arbetsgivare, inköpare av produkter och tjänster, investerare samt samarbetspartner och skattebetalare.
Konkurrenskraft och ett gott ekonomiskt resultat gör det möjligt att satsa på förbättring av personalens och samhällets välfärd. Socialt
ansvarsfull verksamhet skapar en stark grund för bolagets effektivitet och ekonomiska tillväxt.

A

nsvarsfull verksamhet är en central del av Stockmanns värden och normala verksamhet på alla marknadsområden. Vi
strävar efter lönsam affärsverksamhet på lång sikt genom att
agera etiskt och ansvarsfullt i frågor relaterade till människor,
ekonomi, samhälle och miljö. Stockmanns värdelöfte är ett
erbjuda en förstklassig shoppingupplevelse i varuhusen och nätbutiken. I
vårt ansvarsarbete innebär detta engagemang i hållbar utveckling och att
erbjuda våra kunder ansvarsfulla shoppingupplevelser.
Grunden för Stockmanns ansvarsarbete utgörs av bolagets strategi
och värden, csr-strategin, verksamhetsländernas nationella lagar och förordningar samt internationella avtal och rekommendationer varav förbindelsen till FN:s Global Compact-initiativ är det viktigaste. Andra frivilliga principer och
initiativ som Stockmann stöder inkluderar Business
Social Compliance Initiative (BSCI), Bnagladesh brandoch byggsäkerhetsavtal (Accord) och den internationella varuhusorganisationen IADS principer för
ansvarsfull importhandel. Stockmanns uppförandekod
definierar undantagslöst verksamhetssätt för att för
alla anställda och ledningen. Stockmann förutsätter att
leverantörer och andra samarbetspartners följer denna
kod.

för 1 147,6 miljoner euro. Skatterna, samt social- och pensionsutgifterna
uppgick till 54,7 miljoner euro. På grund av det förlustbringande resultatet
utbetalades ingen dividend år 2015. Stockmanns samhälleliga påverkan
syns även i större utsträckning genom mervärdesskatt som betalats för
sålda produkter och inkomstskatter som de anställda betalar. Dessutom
reflekteras många av Stockmanns åtgärder och ekonomiska konsekvenser
på verksamhetsmiljön genom t.ex. indirekt sysselsättning i leveranskedjan.
Som en ansvarsfull företagsmedborgare deltar Stockmann aktivt
i samhälleliga projekt. Stockmann har medverkat i bl.a. projektet Nya
Barnsjukhuset 2017 och ger mat- och andra donationer till ett flertal
välgörenhetsorganisationer. Lindex har varit Rosa Bandet-insamlingens samarbetspartner sedan år 2003 och
under denna tid tillsammans med sina kunder donerat
över 10 miljoner euro till förmån för bröstcancerforskning.

I M
P A
C T

HÖJDPUNKTER INOM
ANSVARSARBETET ÅR 2015

Stockmanns ansvarsarbete var fortsatt aktivt under
år 2015 i enlighet med de fastslagna prioriteringarna.
Koncernen fortsatte aktivt arbetet för att främja en
ansvarsfull, transparent och spårbar leveranskedja.
MERVÄRDE FÖR ALLA INTRESSENTGRUPPER
Vår CSR-rapport för år 2014 tilldelades ett hedersomStockmann har identifierat fem centrala intressentnämnande inom kategorin för leveranskedjor i den
grupper med den största inverkan på bolagets affärsfinländska ansvarsrapporteringstävlingen.
Vi strävar efter
verksamhet och på vilka affärsverksamheten också
Under året infördes en ny nätutbildning som
lönsam
inverkar mest. De centrala intressentgrupperna är:
introducerar Stockmanns verksamhetsprinciper för
kunder, personal, aktieägare och investerare, varu- och
personalen. Målet är att alla Stockmannanställda ska
affärsverksamhet
serviceleverantörer samt myndigheter och organisaha genomgått programmet år 2017 och handlar enligt
på lång sikt genom
tioner. Stockmann har en aktiv och kontinuerlig dialog
principerna i det. Vid utgången av år 2015 hade 35
att agera etiskt
med dessa intressentgrupper för att stärka relationerna
procent av personalen inom Stockmanns serviceoch bättre förstå vilka förväntningar som riktas på
verksamheter och cheferna vid varuhusen genomgått
och ansvarsfullt i
Stockmann.
utbildningsprogrammet med godkänt resultat.
frågor relaterade till
Stockmannvaruhusen, Lindex-butikerna och
Att minska livsmedelsspillet i Stockmann Delikamänniskor, ekonomi,
deras nätbutiker har årligen över 170 miljoner besökatesserna var ett av de centrala målen i varuhusen under
re, och bolagets varor och tjänster används varje dag.
året. Samarbetet med välgörenhetsorganisationerna
samhälle och miljö.
Koncernen har egen eller franchising-verksamhet i 24
intensifierades och koncernen införde en ny intern
länder och år 2015 sysselsatte vi i genomsnitt 10 762
anvisning, enligt vilken Delikatessen-avdelningarna får
personer. Stockmanns verksamhet har således omfatdonera nästan alla produkter som tas ur försäljning till
tande ekonomiska konsekvenser för det omgivande
välgörenhet.
samhället.
Stockmanns varuhus genomförde ett brett allmännyttigt projekt
Ekonomisk påverkan bedöms med flera olika indikatorer. År 2015 beta- tillsammans med Hope – Yhdessä & Yhteisesti ry som en del av sin jullade Stockmann 251,6 miljoner euro i löner och köpte tjänster och produkter kampanj. Läs mer om projektet på sidan 17.

Stockmann_vsk2015_ruotsi.indd 12

22.2.2016 15.28

13

CSR och skapande av värde / STOC K MANN ÅR 20 15

CSR-STRATEGI
2016-2018
HUVUDPRIORITERINGAR:
CSR-VISION

Vi erbjuder våra kunder
ansvarsfulla köpupple
velser. Vi har förbundit
oss att jobba för en
hållbar framtid.

MILJÖ

PRODUKTER

KUNDER

Inspiration för
hållbara val
Kunddialog i
alla kanaler
Transparent
flerkanaligt
kundför
hållande

Högklassigt,
hållbart
sortiment
Ansvar för produktsäkerhet
Transparent
leveranskedja

PERSONAL

Energi
effektivitet
Minskade
logistikutsläpp
Minimering &
återvinning av
avfall

Motivation &
engagemang
Lärande på
arbetsplatsen
Arbetssäkerhet & välbe
finnande

r

ente

E KO N

Stock

OMI

mann

NY CSR-STRATEGI

� FÖ

s värd

en �

År 2015 utarbetades Stockmanns strategi för samhällsansvar för åren
2016–2018. Strategiarbetet startade med en analys om nuläget och trenderna i Stockmanns affärsverksamhet och det omgivande samhället. För att
identifiera väsentliga synpunkter deltog experter från Stockmann Retail- och
Real Estate-enheterna i strategiprocessen. Under processen utnyttjades
resultaten från en intressentgruppsanalys som genomförts tidigare.
Vid uppgörandet av strategin för samhällsansvar betonades att
den ska vara i linje med koncernens strategi, stödja affärsverksamhetens mål och främja effektiviteten. Grunden för Stockmanns strategi för
samhällsansvar utgörs av Stockmanns värden, verksamhetsprinciper och
de tio principerna i FN:s Global Compact-initiativ. Visionen i strategin för
samhällsansvar förblev oförändrad: ”Vi erbjuder våra kunder ansvarsfulla
köpupplevelser. Vi har förbundit oss att arbeta för en hållbar framtid.”
Stockmanns csr-strategi godkändes i Stockmanns ledningsgrupp
i början av år 2016. Implementeringen av strategin och en närmare presentation för intressentgrupperna sker under innevarande år. Strategins
prioriteringar delas in i fem delområden som är väsentliga för affärsverksamheten: kunder, produkter, personal, miljö samt ekonomi och administration. För varje område ställs upp mål som möjliggör uppföljning och
utvärdering av ansvarsarbetets utveckling.
Under år 2016 fortsätter Stockmann sitt målmedvetna och långsiktiga
ansvarsarbete för att öka ansvaret och transparensen genom hela leveranskedjan. Nya energieffektivitetsmål har bestämts för att minska miljöpåverkan. Det nya logistikcentret, som beviljats GOLD-nivåns miljöcertifikat,
kommer att minska på transportsträckorna och därmed även utsläppen.

Stockmann_vsk2015_ruotsi.indd 13
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Den öppna och transparenta kommunikationen om ansvarsfrågor, som
bygger på en aktiv dialog med intressentgrupperna, fortsätter.
Stockmann rapporterar årligen om csr-fokusområden och resultat
i enlighet med GRI-rapporteringsdirektivet. Csr-rapporteringen är en del
av Stockmanns årsrapportering och möjliggör att Stockmann regelbundet och öppet kan kommunicera om ansvarsarbetets mål och resultat till
intressentgrupperna.

L ÄS MER
En mer utförlig samhällsansvarsöversikt, som presenterar prioriteringar och
resultat för koncernens hållbarhetsarbete i enlighet med GRI G4- rapporteringsstandarderna kan hittas på ar2015.stockmanngroup.com
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VÄRDESKAPANDE
FÖR
INTRESSENTER

Effektiv och smidig organisation
Kompetens och kontinuerlig
utveckling
Sporrande ledarskap
Personal 31.12.2015: 9 734

Kundlöfte & kundfokus
Kvalitet & smidighet
Premiär varje dag
154-årig historia

Den bästa mixen
av märken & stilar
Hög kvalitet, över 830 000
produkttitlar
Effektiv inköpsverksamhet
Ett nära samarbete med
leverantörer, över
6 000 leverantörer

Digitalisering
Lösningar som
underlättar inköp:
bl.a. Stockmann App,
pekplattor i varuhus
Stamkundsprogram
Kundservice

Butikslokaler på
centrala lägen
5 fastigheter med ett verkligt
värde på 918,2 milj. euro
9 varuhus, 488 butiker,
tre nätbutiker
Nytt distributionscenter
Långfristig finansiering

PROFESSIONELL
PERSONAL &
ORGANISATION

CSRVISION

Vi erbjuder våra kunder
ansvarsfulla köpupple
velser. Vi har förbundit
oss att jobba för en
hållbar framtid.
BRAND

PRODUKTER

TJÄNSTER
& FLER
KANALIGHET

FINANSIELLA
RESURSER

Resurser
NATURTILLGÅNGAR

Energi
Förpackningsmaterial
3 077 ton
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6,9 miljoner stamkunder
Över 170 miljoner besökare
Kundexpertprogram

KUNDER

Påverkan
PERSONAL

3 764 heltidsanställda
5 970 deltidsanställda
Löner, arvoden och
pensionsavgifter
281,9 miljoner euro
Aktiviteter och personal
förmåner
Indirekt sysselsättning
genom investeringar
& leveranskedjan

Övriga sociala kostnader
och skatter 54,7 milj. euro
Utsläpp 71 700 tCO2e
71,5 % av avfallet
återvunnet som material
Välgörenhetssamarbete,
t.ex. Rosa Bandet, Hope ry

SAMHÄLLE

Kostnader för produkter,
material och tjänster
1 147,6 milj. euro
Indirekt sysselsättning
genom projekt
Ett nära samarbete med
varuhusens hyresgäster
47 % av uthyrningsytan
används av externa
hyresgäster
142 st. BSCI-auditeringar
91 st. Accord-auditeringar
116 st. egna auditeringar

LEVERANTÖRER
& ANDRA
PARTNERS
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Marknadsvärde
449,4 milj. euro
Cirka 52 000 aktieägare
Långsiktig investering
Ingen dividend år 2015

FINANSINSTITUT

Långfristigt lån 534,7 milj. euro
Finansieringskostnader
22,1 milj. euro

Stockmann_vsk2015_ruotsi.indd 15

22.2.2016 15.28

16

CSR i praktiken / S T O C K M A N N Å R 20 15

CSR
I PRAKTIKEN

FOKUSERING
PÅ EN ANSVARSFULL
LEVERANSKEDJA
FORTSÄTTER

E

n ansvarsfull leveranskedja är en av prioriteringarna i Stockmanns ansvararbete, Stockmanns CSR-rapport 2014 tilldelades ett hedersomnämnande i den finska ansvarsrapporteringstävlingen i serien Leveranskedjan. I tävlingen bedömdes
sammanlagt 173 företags och organisationers rapporter.
Tävlingens jury ansåg att leveranskedjan återspeglas bra i bolagets
rapport. Stockmann har verksamhetsprinciper för leverantörerna som
bygger på BSCI-initiativet, och de krav som ställs på leverantörer har
beskrivits utförligt i rapporten.
Utmaningar relaterade till leveranskedjan samt risker och åtgärder
för att tackla dem har rapporterats omfattande och på ett öppet sätt.
Resultaten av BSCI-auditeringar har rapporterats med jämförelsesiffror,
även om resultaten har försämrats jämfört med föregående år. Stockmanns rapportering är berättande, tillförlitlig, öppen och fräsch.

Stockmann_vsk2015_ruotsi.indd 16

VÅR PERSONAL
GENOMFÖR
FÖRÄNDRINGAR

S

tockmanns förnyade strategi kräver ett nytt sätt att
arbeta och en förändring av organisationskulturen,
med fokus på målinriktad ledning och styrning.
I utvecklingen av den nya lednings- och servicekulturen och i genomförandet av Stockmanns
förändring innehar förmän en aktiv roll.
Som ett led i implementeringen av de uppdaterade
värdena och strategin deltog samtliga cirka 120 förmän inom
Stockmanns serviceverksamhet och varuhusledningen under
år i 2015 ett utbildningsprogram ”från strategi till effektiv verksamhet”. Programmet syftade till att stöda chefer i förnyelsen
och förändringen av Stockmann, bl.a. genom att förstärka
kompetensen i styrningen av prestationer.
Styrningen av prestationer har varit en välbekant ledningsmodell i Stockmanns varuhus och år 2015 uppsattes
gemensamma mål även inom servicefunktionerna för implementering av strategin. Chefer delar de strategiska målen på
högre nivå först på för sin egen avdelning och sedan som mätbara mål till varje anställd. De mätbara målens förverkligande
övervakas aktivt. Målet är att leda allt systematiskt för att stöda
Stockmanns strategi. Således vandrar vi alla åt samma håll och
samtidigt skapar vi en ny företagskultur.
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MINSKANDE
AV MILJÖPÅVERKAN
Att bromsa upp klimatförändringen och ställa upp utsläpps
mål är ett viktigt led i Stockmanns samhällsansvarsarbete
och miljöstrategi. Verksamheten utvecklas kontinuerligt i
samarbete med tjänsteleverantörer och vårt mål är att mins
ka de miljökonsekvenser som affärsverksamheten orsakar.

B

eräkningen av
växthusgasutsläpp
Stockmanns rapportering
fungerar som ett
och hantering av
ledningsverktyg i
Stockmannkonväxthusgasutsläpp nådde
cernen och skapar en grund
ett gott resultat:
för att bestämma objekt
där utsläpp ska minskas
och för att uppställa mål för
minskningar som en del av
samhällsansvarsstrategin.
Stockmannkoncernens största
utsläpp uppkommer vid produktionen av köpt energi, särskilt el. Vi
arbetar målmedvetet för att effektivisera energianvändningen. Viktiga åtgärder är en kontinuerlig uppföljning i realtid samt optimering
av byggnadsautomation och belysningsstyrning. År 2013 stärkte
Stockmannvaruhusen i Finland sitt engagemang i energieffektivitet
ytterligare genom att ansluta sig till handelns energieffektivitetsavtal.
I enlighet med energieffektivitetsavtalet har Stockmann ställt upp
som mål att effektivisera sin energiförbrukning med nio procent från
år 2005 till slutet av år 2009.
Stockmann rapporterar sitt koldioxidfotavtryck årligen i den
internationella CDP-undersökningen. Stockmanns rapportering och
hantering av växthusgasutsläpp nådde ett gott resultat i undersökningen år 2015: 94 B. Ett högt poängtal (på skalan 0-100) förutsätter att företaget kan lämna detaljerade uppgifter om hur koldioxidfotavtrycket mäts och hur utsläpp hanteras i företaget. Bokstaven B
(på skalan A–E) anger prestationsförmågan att hantera växthusgasutsläpp. Stockmanns resultat 94 B ligger tydligt över både det nordiska och finländska medeltalet (82 C). Inom sin kategori, ”Consumer
Discretionary”, nådde Stockmann det näst bästa resultatet i Finland
och låg på en delad tredje plats i en nordisk jämförelse.

94B

17

JULGLÄDJE
TILL MINDRE
BEMEDLADE
FAMILJER

S

om en del av sitt samhällsansvar donerar Stockmann årligen medel för allmännyttiga ändamål.
Stockmann deltar i olika välgörenhetsprojekt även
genom sina kommersiella kampanjer.
År 2015 ville Stockmann, tillsammans med
Hope – Yhdessä & Yhteisesti ry hjälpa mindre bemedlade
eller krisdrabbade familjer i Finland, genom att erbjuda dem
konkreta produktdonationer vid jul. I Hope-samarbetet deltog
alla Stockmanns varuhus i Finland. För att stöda välgörenhetssamarbetet donerade Stockmann också sin årliga julgåva till
Hope ry.
Stockmann och Hopery:s samarbete inleddes i oktober. I det första skedet donerade Stockmanns kunder gamla
leksaker i gott skick till välgörenhet. I det andra skedet, hade
kunderna möjlighet att skaffa presenter i Stockmanns varuhus
enligt barnens önskemål.
Som ett resultat av samarbetet spred Stockmann glädje
till många Hope-barnfamiljer: Till Stockmann insamlingsplatser hämtades leksaker i den utsträckning att det behövdes sex
lastbilar för att transportera dem. Dessutom köpte Stockmanns kunder mer än 1 500 gåvor från barnens önskelista till
Hope-barnfamiljer vid jul.

H O
P E
L ÄS MER

stockmanngroup.com/csr
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FÖR
KUNDEN
I ALLA
KANALER

Stockmann Retail
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S T
Y
L E
Inspirerande
kundupplevelser,
förstklassigt produkt
sortiment, branschens
bästa service och
attraktiva stamkunds
erbjudanden
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Stockmann Retail bedriver flerkanalig varuhusaffärsverksamhet i Finland och Baltikum då varuhusen i Ryssland sålts. Retails erbju
dande har ett starkt fokus på mode, kosmetik, livsmedel och produkter för hemmet i både varuhusen och nätbutiken stockmann.com.
Målet är att erbjuda kunderna ett förstklassigt produktsortiment, den bästa betjäningen och attraktiva stamkundsförmåner.

U

nder 2015 genomförde Stockmann Retail målmedvetet sin
nya strategi. Stockmann avstod från många olönsamma produktområden, sålde Akademiska Bokhandelns affärsverksamhet och lade ned Stockmann Beauty-kosmetikbutikerna
under året. Från olönsamma produktområden inom det
egna sortimentet avstods och nu kompletteras urvalet med hyresgästers
utbud. På grund av förändringarna minskade omsättningen och rörelseresultatet, men förändringarna är en förutsättning för en kursändring tillbaka
till lönsam affärsverksamhet enligt plan.
I slutet av året bestod affärsenheten av 16 varuhus i fyra länder samt
distanshandeln Hobby Hall i Finland. Varuhusverksamheten i Ryssland
övergick den 1 februari 2016 till en ny ägare och Hobby Halls försäljning
pågår ännu. I fortsättningen kan Stockmann Retail fokusera på att utveckla verksamheten och förbättra lönsamheten i varuhusen i Finland och
Baltikum.

FOKUS PÅ KÄRNKOMPETENS

Stockmann Retails erbjudande fokuseras på de viktigaste produktområdena: mode, kosmetik, livsmedel
och produkter för hemmet, där Stockmann vill erbjuda
kunderna den bästa kombinationen av varumärken
och stilar. Särskilt sortimenten för mode och accessoarer kompletterades under det gångna året med nya
varumärken av världsklass. Aktualitet och upplevelser
ökas med hjälp av pop up-butiker i varuhusen, varumärken som varierar efter säsong samt olika evenemang.
Utanför de huvudsakliga produktområdena kompletteras erbjudandet med hyresgästers attraktiva produkter
och tjänster.
För att förbättra effektiviteten har Stockmann
Retail förnyat organisationsstrukturerna och utvecklat
processer och IT-system. Förändringarna har lett till
personalminskningar i stödfunktionerna. Beslutet om att stänga varuhuset
i Uleåborg i början av år 2017 är ett viktigt medel för att uppnå lönsamhet.
Inköpsorganisationen har effektiverat sitt samarbete med varuleverantörerna, förhandlat om nya villkor med varuleverantörerna samt utvecklat
nya verksamhetsmodeller som gynnar både Stockmann och nyckelleverantörerna. Ett starkt partnerskap och en mer transparent kommunikation
exempelvis kring gemensamma mål och resultat skapar förutsättningar för
båda parterna till ökad affärsverksamhet i ett krävande marknadsläge.

En av de förmåner som kunderna uppskattar är stamkundssamarbetet med Finnair som inleddes i februari. Förbättringar av shoppingmiljöer
kommer också att vara i fokus, i synnerhet i varuhuset i Helsingfors centrum där stora förnyelser kommer att genomföras på flera avdelningar.

BÄTTRE KUNDSERVICE MED DIGITALA TJÄNSTER

Att säkerställa en smidig kundupplevelse oberoende av försäljningskanal
kommer att ha en viktig roll i framtidens detaljhandel. I Stockmannvaruhusen i Finland pågår ett omfattande digitaliseringsprojekt, där flera olika
projekt som främjar flerkanalshandel ingår.
År 2015 togs över 400 pekplattor i bruk som försäljarna använder i
varuhusen i Finland. Med hjälp av dessa vill Stockmann satsa på den bästa kundservicen inom branschen. Pilotprojektet med digitala provhytter
inleddes våren 2015 på underklädesavdelningen i varuhuset i Helsingfors
centrum, och till följd av projektets popularitet fanns det sammanlagt 74
digitala provrum för att underlätta köp i varuhusen i Finland i slutet av året.
Den första versionen av Stockmanns egen mobilapplikation inleddes
i september. Appen gör det lättare för stamkunder att
göra inköp via flera kanaler i varuhusen, till exempel
genom att erbjuda förmånskuponger som mobila
förmånssedlar. Kunderna kan även kontrollera uppgifterna om sina stamkundsköp i appen. Utvecklingen av
mobilapplikationen fortsätter och nya funktioner läggs
till regelbundet.
För att uppnå de strategiska målen för flerkanalshandel startade en totalreform av nätbutiken stockmann.com år 2015. Den nya nätbutiken införs stegvis
under år 2016.

EXC
L US
I VE

ETT UPPLEVELSERIKT OCH INSPIRERANDE VARUHUS

Stockmann huvudmålgrupp är kunder som uppskattar bekvämlighet och
som vill få lösningar och inspiration som underlättar valen i vardagen.
Stockmanns höstkampanj Brooklyn samt julkampanjen väckte mycket
positiv uppmärksamhet bland kunderna, till exempel med hjälp av pop
up-butiker och många olika evenemang. Våren 2016 tas varuhusstäderna
och nätbutiken över av ett Paris-tema, som fortsätter Stockmann Retails
serie av framgångsrika lands- och stadskampanjer.
På Stockmann Delikatessen presenterades under våren en sparriskampanj vilken betonade enkelhet och som fortsatte med kräft- och
ostkampanjer i slutet av året. Konceptet 2/20 min., som fokuserar på enkel
matlagning i vardagen och Stockmanns egna färdiga måltider, kommer att
breddas år 2016.

Stockmann_vsk2015_ruotsi.indd 20

NY DISTRIBUTIONSCENTRAL: INBESPARINGAR, EFFEKTIVITET, KONKURRENSKRAFT

Det största logistikutvecklingsprojektet i Stockmanns
historia, det långt automatiserade distributionscentret, öppnas i Jussla i
Tusby våren 2016. Förutom varuhusen kommer centret även att betjäna
stockmann.com-nätbutiken. Lagerfunktionerna för Finland kommer att
centraliseras till Tusby stegvis under år 2016 och lagerfunktionerna för
Baltikum år 2017.
Genom banbrytande teknik och centraliseringen av lagerfunktionerna eftersträvas konkurrenskraft och effektivitet. I och med det nya distributionscentret förbättras leveranshastigheten och tillgången på produkter
avsevärt. Distributionscentret beviljades LEED Gold-miljöcertifikatet i
november. Byggnaden har planerats utgående från hållbar utveckling och
tack vare bl.a. ett jordvärmesystem är den mycket energieffektiv.

NYTT VARUHUS I HAGALUND

Framtidens Stockmannvaruhus ska stå färdigt i hjärtat av Hagalund våren
2017. I varuhuskonceptet uppmärksammas flerkanalshandel och nästa
generations kassasystem som stöder detta införs först just i Hagalund av
alla Stockmannvaruhus.
Den moderna shoppingmiljön är inspirerad av lummigheten i trädgårdsstadsdelen Hagalund och i varuhusets interiör syns naturen bl.a.
i materiallösningarna. Kunderna och Stockmanns personal kan delta i
planeringen av det nya varuhuset via sociala medier i början av år 2016, då
alla som vill kan komma med idéer för tjänster, evenemangsutbudet och
shoppingmiljön i framtidens varuhus.
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9
3
VARUHUS

LÄNDER

NÄTBUTIKER
stockmann.com
hobbyhall.fi

OMSÄTTNING / milj. euro

740,8

RÖRELSERESULTAT / milj. euro

836,4 (2014)

-62,3 (2014)

PERSONAL

4 471

INVESTERINGAR / milj. euro

5 898 (2014)

25,8
27,2 (2014)

OMSÄTTNING PER PRODUKTOMRÅDE

OMSÄTTNING PER MARKNAD

41 %

FINLAND

-68,6
* exklusive poster av engångskaraktär

MODE

KOSMETIK

HEM

LIVSMEDEL

21

ÖVRIGA

12 % 11 % 30 % 6 %

88 %
BALTIKUM

12 %

LIVSMEDELSSPILL
TILL ETT MINIMUM
/ I förebyggande av livsmedelsspill på Stockmann Delikatess-avdelningarna är en skicklig inköpsfunktion av central betydelse. Orderkvantiteter bör alltid stå i proportion till försäljningspotentialen för produkter:
definitionen av ordermängderna utnyttjas såväl försäljningsdata som ett
ordersystem baserat på automatisk förutsägelse.
Under år 2015 stärkte Delikatesserna sitt samarbete med välgörenhetsorganisationer. Stockmann har donerat bakverk till välgörenhet under flera år, men i maj trädde i kraft en intern instruktion vilken
möjliggjorde att Stockmann nu kan donera nästan alla livsmedel som
avlägsnas från försäljning till välgörenhet. Genom instruktionen har Delikatesserna kunnat fritt välja till vilken välgörenhetsorganisation mat, som
inte längre has till försäljning kan doneras som livsmedelshjälp till behövande. Idag donerar t.ex. Stockmannvaruhuset i Helsingfors livsmedel,
som inte längre säljs till välgörenhet sex dagar i veckan.
I de mål som ställdes år 2014 av fastslogs att livsmedelsspillet önskas halveras till slutet av år 2016. Tack vare de åtgärder och välgörande
samarbete som syftar till att förebygga spill har Delikatesserna kunnat
ytterligare minska mängden livsmedelsavfall och ligger väl till enligt sin
utgjorda tvåårsplan. /
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Stockmann vill minimera
sitt livsmedelsspill med

50 %
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Real Estate

EFFEKTIV
ANVÄNDNING AV
LOKALER & UNIKA
SHOPPINGUPPLEVELSER
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23

U R
B
A N
Komplettering och
förbättring av sortiment
med produkter och
service, betydlig
effektivering av
användning av lokaler
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Real Estate-affärsenheten erbjuder en stabil grund för Stockmannkoncernens verksamhet. Den har som mål att öka värdet på de
fastigheter som bolaget äger genom ökning av kassaflödet och tillsammans med Stockmann Retail erbjuda kunderna förstklassiga
shoppingupplevelser.

A

ffärsenheten Real Estate består av koncernens fastighetsindantag för Uleåborg, och erbjuder böcker och tillhörande stamkundsernehav i Helsingfors, S:t Petersburg, Tallinn och Riga. Fastigbjudanden för Stockmanns kunder även i fortsättningen. Samtidigt blev
heterna används av Stockmannvaruhusen och utomstående
Akademiska Bokhandeln en av Real Estates största hyresgäster. Akadehyresgäster som kompletterar Stockmanns eget utbud.
miska Bokhandeln har hyrt en försäljningslokal på över 2 000 kvadratmeReal Estate svarar för uthyrningen och utvecklingen av
ter och är Stockmanns underhyresgäst i varuhusen i Tammerfors, Jumbo
de fastigheter som Stockmann äger samt för underhyresverksamheten i
och Itis. I Åbo och Hagalund övergick Stockmanns hyresavtal till Akadehyrda fastigheter. Enheten ansvarar även för fastighetsteknisk service och
miska Bokhandeln.
de fastighetstjänster som erbjuds hyresgästerna i alla varuhus.
Affärsenhetens mål är att komplettera Stockmann Retails erbjudande NYA SAMARBETSPARTNER I FLAGGSKEPPET
Den världsberömda leksaksaffären Hamley’s blev hyresgäst i flaggmed hyresgästers attraktiva produkter och -tjänster. Ett nära partnerskap
skeppsvaruhuset i Helsingfors centrum den 20 november 2015. Musti ja
mellan enheterna är viktigt för att totalerbjudandet ska bli en optimal
Mirri, den största kedjan för keldjurstillbehör i Finland och Skandinavien,
helhet för kunden. Det gemensamma målet är att erbjuda en förstklassig
blev också hyresgäst hos Stockmann i november. Även det finländska vashoppingupplevelse för Stockmanns kunder. Samtidigt eftersträvas en
rumärket Halti öppnade en butik i varuhuset. Butiken kompletterar Stockavsevärt effektivare användning av lokaler; varje försäljningskvadratmeter
manns eget sortiment av sportartiklar med friluftstextilier och -utrustning.
ska vara lönsam.
Den totala uthyrningsytan (GLA) i de fem fastigheter som Stockmann Möjligheterna för att utöka samarbetet till de andra varuhusen i Finland
utreds med alla tre hyresgäster under år 2016.
äger uppgår till omkring 144 000 kvadratmeter, varav 42
Utöver mångsidiga sortiment erbjuder de nya hyprocent ligger i Finland. Fastigheternas uthyrningsgrad
resgästerna kunderna nya upplevelser och tjänster. Till
var 98,5 procent i slutet av år 2015. Frigörandet av försäljexempel hos Hamley’s kan man leka och se leksakspreningsyta från den egna verksamheten till hyresgästernas
sentationer varje dag. I Musti ja Mirri-butiken erbjuds
förfogande avancerade snabbt under året och översteg
keldjuren pälsvårdstjänster. Även caféutbudet förbättdet mål som ställts upp. Över 10 000 kvadratmeter i de
rades under november, då Nordens största cafékedja
egna fastigheterna och över 3 000 kvadratmeter i hyresEspresso House öppnade ett trivsamt café i varuhuset
fastigheter övergick till nya hyresgäster. Vid utgången av
i Helsingfors centrum på Centralgatan. Sommartid
år 2015 använde Stockmann Retail 67 procent av ytan i
kommer caféets verksamhet att utvidgas till terrassen
de egna fastigheterna och den resterande delen använpå Centralgatan. Även i de baltiska länderna öppnades
des av utomstående hyresgäster. Efter försäljningen av
nya caféer under hösten: Costa Coffee i Riga och caféet
varuhusverksamheten i Ryssland i februari 2016 använde
Katharienthal i Tallinn.
hyresgästerna redan cirka 47 procent av fastigheterna.
Fastigheternas marknadsvärde den 1 januari 2016 uppNEVSKY CENTRE FYLLDE FEM ÅR
gick till 918,2 miljoner euro, dvs. ca 10 miljoner euro mer
Den har som mål att
De sju våningarna i Stockmanns köpcenter Nevän vid samma tid året innan.
sky Centre i S:t Petersburg inhyser 90 aktörer inom
öka värdet på de fastig
NÄRA SAMARBETE MED HYRESGÄSTER
detaljhandel och service, flera caféer och restauranger,
heter som bolaget äger
Affärsenheten Real Estate inledde sin verksamhet
kontorslokaler samt en underjordisk parkering. Köpoch tillsammans med
fartfyllt i början av år 2015. Redan i januari ingicks ett
centrets huvudhyresgäst är Stockmannvaruhuset på
samarbetsavtal med hemelektronikkedjan Expert om
nästan 20 000 kvadratmeter, som den 1 februari 2016
Stockmann Retail
att hyra försäljningslokaler i varuhusen i Finland. I och
såldes till Reviva Holdings. Efter övergångsskedet blir
erbjuda kunderna
med partnerskapet avstod Stockmann från sitt eget
varuhuset en del av Debenhams-kedjan och fortsätter
produktsortiment elektronik och stora hushållsmaskisom långvarig hyresgäst hos Stockmann.
förstklassiga
ner. Den första Expert-affären öppnades i varuhuset i
Nevsky Centre firade femårsjubileum den 11
shoppingupplevelser.
Helsingfors centrum i maj. I juni öppnades en
november 2015. Under hösten genomfördes en viktig
Expert-affär i varuhuset i Åbo och i september i varu
förnyelseomgång av hyresavtal, då många hyresavtal
huset i Tammerfors.
som varit i kraft sedan köpcentret öppnade gick ut.
I de baltiska länderna valdes Euronics, ländernas
Förnyelsen genomfördes enligt plan: under året underledande återförsäljare av konsumtionselektronik, som samarbetspartner
tecknades sammanlagt 37 hyresavtal. Många internationella toppvarumäroch de första affärerna öppnade i varuhusen i Riga och Tallinn i septemken, som Longchamp och Pandora fortsätter i köpcentret och bland de
ber. I och med detta utökades utbudet av varor för kunderna, eftersom
nya hyresgästerna finns bland annat kända modevarumärken som Inwear
elektronik och stora hushållsmaskiner inte tidigare ingick i sortimentet i
Matinique och Conte de Florence. Som helhet låg hyresintäkterna kvar
varuhusen i Baltikum.
på samma nivå och delvis på en högre nivå än under den första femårsAkademiska Bokhandelns affärsverksamhet övergick till mediebolaget perioden. Detta särskilt tack vare köpcentrets utmärkta läge i centrala S:t
Bonnier Books AB:s ägo den 1 oktober 2015. Akademiska Bokhandeln
Petersburg längs huvudgatan Nevskij Prospekt och ett koncept som är
fortsätter sin verksamhet i samband med varuhusen i Finland, med unintressant för kunderna.

G O

A L
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5
4

FASTIGHETER

LÄNDER

Helsingfors
Tallinn
Riga
S:t Petersburg

OMSÄTTNING / milj. euro

RÖRELSERESULTAT / milj. euro

59,4 (2014)

15,9 (2014)

59,3
71
5,0
98,5
PERSONAL

16,3
4,8
918,2
144 000
INVESTERINGAR / milj. euro

18 (2014)

1,7 (2014)

NETTOAVKASTNINGSGRAD / %

4,8 (2014)

UTNYTTJANDEGRAD /

FASTIGHETERNAS VERKLIGA VÄRDE / milj. euro

908,3 (1.1.2015)

%

UTHYRNINGSYTA (GLA) / m 2

UPPBYGGANDE AV
STARKA RELATIONER
MED HYRESGÄSTER
/ I linje med sin strategi kompletterar Stockmann sitt eget
sortiment i varuhusen med attraktiva produkter och tjänster
av hyresgäster. I januari 2015 meddelade Stockmann att man
förhandlar om att hyra ut affärslokaler till Expert ASA Oy, en av
Finlands snabbast växande kedjor för hemelektronik. I och med det nya samarbetet avstod Stockmann från att ha elektronik och vitvaror i sitt produktsortiment.
Den första Expert-butiken som är belägen i ett Stockmannvaruhus öppnades i flaggskeppsvaruhuset i Helsingfors den 22 maj 2015 och lockade en stor publikrusning. Efter Expert har flera
andra hyresgäster inlett sin verksamhet i Stockmanns lokaler under år 2015. Stockmann Real Estate
erbjuder professionell fastighetsförvaltning till alla dessa hyresgäster och vill erbjuda dem den
bästa kundbetjäningen.
Experts VD Mika Aro är mycket nöjd med samarbetet med Stockmann. ”Att införa en stor specialaffär in i en varuhusmiljö är inte enkelt, men med Stockmann har vi funnit fungerande metoder.
Även marknadsföringssamarbetet har startat bra” säger Aro. ”Vi tror att tillsammans med Stockmann har vi möjlighet att ytterligare utveckla våra kommersiella kampanjer och införa nya lösningar
till den flerkanaliga handeln.” /
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Real Estate vill erbjuda
sina hyresgäster den
bästa kundbetjäningen
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Lindex

MODEUPPLEVELSER
I VÄRLDSKLASS
FÖR NYA
MARKNADER
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27

L O
O K
Modeupplevelser i
världsklass, ett brett
utbud av prisvärda
dam- och barnkläder,
underkläder och
kosmetik
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Lindex, en av de ledande modekedjorna i Europa, fortsätter att bygga upp sitt varumärke på nuvarande och nya marknader. Lindex
prisvärda dam- och barnkollektioner samt underkläder för damer har nu ett brett klientel också i världens modemetropol London.
I slutet av år 2015 var Lindex verksamt i 19 länder.

I

början av år 2015 bestod affärsenheten Fashion Chains av Lindex och
Seppälä. Enligt sin strategi fokuserar Stockmannkoncernen på sina
huvudsakliga affärsverksamheter och därför sålde man i en management buyout-affär den 1 april 2015 modekedjan Seppälä till bolagets
verkställande direktör Eveliina Melentjeff och hennes make. Affären
omfattade Seppäläs butiker i Finland och Estland.
Enligt den nya strategin utvecklas Lindex självständigt under ledning av
en egen operativ styrelse. Detta ger affärsverksamheten det bästa möjliga
stödet på de snabba modemarknaderna och skapar tillväxtförutsättningar
för modevarumärken som inspirerar kunder i såväl butiker som nätbutiken.
Lindex fokuserar på dam- och barnmode samt underkläder.
I sortimentet finns moderna och klassiska alternativ för varje situation.
I synnerhet sortimentet av barnkläder var lyckat år 2015 och dess försäljning ökade mest.
Efter en långsam start på året började Lindex försäljning öka och tilltog ytterligare närmare slutet av året tack vare bland annat höstkampanjen
Autumn Hit List och en stark julförsäljning. Under årets gång fokuserade
man allt mer på att minska kostnaderna och effektivera stödverksamheterna och hela leveranskedjan. Lindex resultat förbättrades också avsevärt
under året, och dess rörelsevinst var klart den största av koncernens
affärsenheter.

ETT INTERNATIONELLT MODEVARUMÄRKE

Lindex fokuserar på att förstärka sin verksamhet på
huvudmarknaderna och expandera på de övriga marknaderna. Den 27 mars 2015 öppnade bolaget sin första
flaggskeppsbutik i köpcentret Westfield Stratford City i
London. Genom att öppna butiken i London förstärker
man Lindex varumärke och det var ett viktigt steg i modekedjans internationella expansion. Den andra butiken i
London öppnades i november 2015.
Vid inredningen av butikerna i London har man
tillämpat Lindex nya butikskoncept, som betonar
varumärkets skandinaviska atmosfär och inspirerar
kunderna. Inredningens enkelhet i kombination med
miljövänlig design och kvalitet sänder ett budskap om
Lindex varumärke.
Andra viktiga milstolpar under året var öppnandet
av Centraleuropas flaggskeppsbutik i Prag i september,
öppnandet av en ny butik i Skandinaviens största köpcentrum Mall of Scandinavia i Stockholm i november
och den fortsatta utvecklingen av nätbutiken. Vid sidan
av de nya butikerna har man noggrannare utvärderat de
befintliga butikernas lönsamhet. Målet är att förbättra
alla butikers effektivitet och vid behov stänga olönsamma butiker. Därför beslöt Lindex våren 2015 att dra
sig tillbaka från den ryska marknaden, på grund av de
osäkra utsikterna. Under år 2015 stängdes 9 butiker i
Ryssland och de återstående 10 stängs före sommaren
2016.
I slutet av år 2015 hade Lindex sammanlagt 450
egna butiker i 11 länder. Utöver dessa har bolaget expan-

Stockmann_vsk2015_ruotsi.indd 28

derat framgångsrikt till åtta andra länder med hjälp av franchising. Tillväxten av franchise-butiker fortsatte år 2015. Verksamheten vidgades i mars
till Kosovo, då Lindex första franchise-butik öppnades i Pristina. Samma
franchise-partner öppnade ytterligare ett nytt marknadsområde
i november i Albanien.
I slutet av året fanns det sammanlagt 487 Lindex-butiker, varav 37 var
franchise-butiker. Under årets gång öppnades 17 nya butiker.

LINDEX BEAUTY LANSERADES

I april 2015 utökade Lindex sitt varumärkessortiment med en egen Lindex
Beauty-kosmetikserie i utvalda butiker och i nätbutiken. Kosmetikserien
består av smink- och kroppsvårdsprodukter samt sminkredskap och rengöringsprodukter som kompletterar serien.
I kosmetikprodukterna har man beaktat ansvarsfrågorna på många
sätt: alla Lindex Beauty-produkter är allergivänliga och de har inte testats
på djur. Kroppsvårdsprodukterna är Svanen-märkta, vilket garanterar att
produkterna uppfyller stränga miljökrav i fråga om kemikalier, vatten,
energi och avfall.

KUNDERNA SOM MODELLER I UNDERKLÄDESKAMPANJEN

Lindex vidareutvecklar sitt fleråriga framgångsrika underklädeskoncept
Bra-volution, där bolagets medarbetare fungerade som modeller. I och
med den kommande kampanjen gör man en ny landvinning, då Lindex
kunder presenterar nyheterna i underklädeskollektionen
för våren 2016.
Kampanjerna har varit såväl kommersiellt som
innehållsmässigt betydelsefulla. På grund av det tydliga
konceptet är det nu lätt för kunderna att hitta sin favoritmodell bland underkläderna. Denna kampanjmetod
stöder även på andra sätt Lindex mål: den ger kunderna
inspiration och unika modeupplevelser.

L O
N D
O N
Genom att öppna
butiken i London
förstärker man
Lindex varumärke
och det var ett viktigt
steg i modekedjans
internationella
expansion.

ROSA BANDET-INSAMLINGEN
– ÅTERIGEN EN SUCCÉ

Hösten 2015 deltog Lindex aktivt i Rosa Bandet-kampanjen och samlade in medel för välgörenhetsarbetet
mot cancer. Tillsammans med sina kunder samlade
Lindex in i all sin verksamhet sammanlagt 1,3 miljoner
euro i oktober. Lindex har deltagit i Rosa Bandet-samarbetet sedan 2003 och har hittills tillsammans med sina
kunder donerat över 10 miljoner euro för kampen mot
bröstcancer.
Bland de många samarbetsprojekt Lindex deltar
i finns WaterAid, en internationell oberoende organisation som arbetar för att förändra liv genom att förbättra
tillgången till rent vatten i världens fattigaste länder.
Ansvarsfull vattenhantering är av stor betydelse för
Lindex, samt att stöda WaterAid i deras ansträngningar
att förbättra tillgången till rent vatten och sanitet i fattiga
samhällen, vilket är en naturlig fortsättning på Lindex samhällsengagemang. Lindex har samarbetat sedan år 2014
med WaterAid, som arbetar i 26 länder över hela världen.
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487

OMSÄTTNING / milj. euro

RÖRELSERESULTAT / milj. euro

650,6 (2014)

30,8 (2014)

PERSONAL

INVESTERINGAR / milj. euro

4 870 (2014)

21,4 (2014)

OMSÄTTNING PER PRODUKTOMRÅDE

OMSÄTTNING PER MARKNAD

33 %

SVERIGE OCH NORGE

29

652,3 44,6

MODEBUTIKER

Lindex har 450 egna butiker i 11 länder,
37 franchisebutiker i 8 länder och en
nätbutik tillgänglig i

28

4 733 21,9
DAMKLÄDER

EUROPEISKA LÄNDER

UNDERKLÄDER

BARNKLÄDER

KOSMETIK

26 % 36 % 5 %
ANSVAR
– EN VIKTIG DEL
AV VARUMÄRKET
/ Lindex arbetar långsiktigt för att förbättra produktionsprocesserna för
sina produkter och minska deras miljöeffekter. Hösten 2015 lanserades en
hållbar jeanskollektion som släpptes till försäljning i alla Lindex-butiker och i
nätbutiken lindex.com. Jeansen tillverkas av återvunnen fiber och genom att
optimera tillverkningsprocessen har man lyckats minska vattenförbrukningen med 42 procent och energiförbrukningen med 27 procent. Dessutom
behövs det mindre kemikalier. I framtiden har Lindex för avsikt att ta i bruk
denna teknik vid all jeanstillverkning. Lindex mål är att fram till år 2020 till
verkas 80 procent av bolagets alla klädesplagg med mer hållbara. /

79 %
FINLAND

BALTIKUM, RYSSLAND
& ÖVRIGA LÄNDER

11 % 10 %

HÅLLBARA MATERIAL

Lindex är med bland de tio främsta
företagen i världen som använder certifierad ekologisk bomull
i enlighet med Textile Exchanges
senaste rapport om den ekologiska bomullsmarknaden år 2014.
Efter att ha ökat andelen hållbara
material med 50 procent år 2015
arbetar Lindex med att uppnå sitt
mål, att 80 procent av klädesplaggen ska tillverkas av hållbara fibrer
och att all bomull härstammar från
hållbara källor senast år 2020.

Genom förbättring av produktionsprocesserna
är det möjligt att uppnå

42% 27%
vatteninbesparing och
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S tyrelsen / ST O C K M A N N Å R 20 15

STYRELSEN

KAJ-GUSTAF BERGH
f. 1948, finsk medborgare
JK, diplomekonom
Styrelseordförande
Verkställande direktör,
Föreningen Konstsamfundet rf.

CHARLOTTA
TALLQVISTCEDERBERG

f. 1962, finsk medborgare
EM
Verkställande direktör,
CTC Consulting & Invest Oy Ab

TORBORG
CHETKOVICH

JUKKA HIENONEN

KARI NIEMISTÖ

CAROLA
TEIR-LEHTINEN

DAG WALLGREN

PERSONALREPRESENTANTER I STYRELSEN

f. 1967, svensk medborgare
MBA, civilekonom
Professionell styrelseledamot

f. 1952, finsk medborgare
FM
Professionell styrelseledamot

f. 1961, finsk medborgare
EM
Professionell styrelseledamot

f. 1961, finsk medborgare
EM
Verkställande direktör,
Svenska litteratursällskapet i
Finland r.f.

f. 1962, finsk medborgare
EM
Styrelsens vice ordförande
Verkställande direktör,
Selective Investor Ab

RITA LÖWENHILD

f. 1952, finsk medborgare
Huvudförtroendeman
Personalrepresentant, vald av
Stockmanns koncernnämnd

PER SJÖDELL

f. 1972, svensk medborgare
EM
Professionell styrelseledamot

ARI KERMAN

f. 1969, finsk medborgare
Systemexpert
Personalrepresentant, vald
av de högre tjänstemännen i
Stockmann

2 0
1 5
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Ledningsgruppen / STOC K MANN ÅR 20 15

KONCERNENS LEDNINGSGRUPP

PER THELIN

INGVAR LARSSON

NORA MALIN

JUKKA NAULAPÄÄ

JOUKO PITKÄNEN

BJÖRN TEIR

LAURI VEIJALAINEN

TOVE WESTERMARCK

f. 1958, svensk medborgare
Civilekonom
Verkställande direktör

f. 1971, finsk medborgare
eMBA
Direktör, Stockmann Retail
2014–

f. 1972, svensk medborgare
EM
Lindex verkställande
direktör 2014–

f. 1969, finsk medborgare
Pol.mag.
Direktör, Real Estate 2014–

f. 1975, finsk medborgare
Pol.mag.
Kommunikationsdirektör 2013–

f. 1968, finsk medborgare
NaK, MBA
Ekonomidirektör 2015–

f. 1966, finsk medborgare
JK
Direktör för juridiska ärenden
2006–

PETTERI NAULAPÄÄ
f. 1968, finsk medborgare
DI
IT-direktör 2015–

f. 1968, finsk medborgare
EM
Utvecklingsdirektör 2014–

L ÄS MER
Uppgifter 31.12.2015. Närmare information om styrelse- och ledningsgruppsmedlemmarnas
uppgifter och belöning samt uppdaterade uppgifter om aktieinnehav finns på Stockmanns
webbplats stockmanngroup.com och på ar2015.stockmanngroup.com
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Aktiekapitalet i Stockmann Oyj Abp
fördelar sig i A- och B-aktier. En aktie
i serie A medför tio röster medan en aktie
i serie B ger en röst. Det nominella värdet
för aktierna i de båda serierna är 2,00
euro och aktierna har rätt till samma
utdelning.

DE STÖRSTA
AKTIEÄGARNA

AKTIER OCH
AKTIEÄGARE

AKTIEINFO / 31.12.2015
LISTAD PÅ NASDAQ
HELSINGFORS
HANDELSKODER:

A-AKTIEN: STCAS
B-AKTIEN: STCBV

Andel av
aktierna %
11,7
9,4
7,6
6,9
5,8
4,2
4,2
2,7
2,2
1,9
1,6
1,5
1,1
0,9
0,8
0,6
0,5
0,5
0,4
0,4
35,1
100,0

Andel av
rösterna %
10,7
15,1
15,7
4,7
9,4
6,7
6,1
1,1
2,7
2,1
0,3
0,8
2,2
0,2
1,4
0,1
0,1
0,7
0,1
0,8
19,0
100,0

50 989
877
339

Aktieägare %
97,3
1,7
0,6

Andel av
aktierna %
20,4
24,8
44,6

Andel av
rösterna %
16,0
25,4
55,8

170

0,3

6,9

2,0

40
52 415

0,1
100,0

3,3
100,0

0,8
100,0

Stycke

Aktieägare %
65,0
29,1
5,4
0,4
0,1
0,0
100,0

Andel av
aktierna %
1,8
7,2
9,5
7,7
13,5
60,3
100,0

Andel av
rösterna %
0,7
4,9
6,1
3,7
14,5
70,1
100,0

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

HTT STC Holding Oy Ab (Hartwall Capital)
Föreningen Konstsamfundet-gruppen
Svenska Litteratursällskapet i Finland r.f.
Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma
Niemistö-gruppen
Stiftelsen för Åbo Akademi
Etolabolagen
Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen
Samfundet Folkhälsan i Svenska Finland r.f.
Jenny ja Antti Wihurin rahasto
Statens Pensionsfond
Inez och Julius Polins Fond
Wilhelm och Else Stockmanns Stiftelse
Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Etera
Helene och Walter Grönqvists Stiftelse
Oslo Pensjonsforsikring AS
Placeringsfond Alfred Berg Finland
William Thurings Stiftelse
Placeringsfond Nordea Pro Finland
Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne
Övriga
TOTALT
31.12.2015

REGISTRERADE
AKTIEÄGARE

52 415

Stycke

ÄGARGRUPPER

TOTALT
ANTAL AKTIER
A-AKTIER: 30 553 216
B-AKTIER: 41 495 467
TOTALT: 72 048 683

Privatpersoner
Företag
Stiftelser och föreningar
Förvaltarregistrerade inkl.
utländska ägare
Finansierings- och
försäkringsbolag
TOTALT
31.12.2015

449,4
L ÄS MER

stockmanngroup.com/investerare
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AKTIEMÄNGDER

MARKNADSVÄRDE / milj. euro

1-100
101-1000
1001-10000
10001-100000
100001-1000000
1000001TOTALT

34 069
15 284
2 817
204
27
14
52 415

31.12.2015

22.2.2016 15.29

KONTAKTUPPGIFTER
Företagsledningen
Stockmann Oyj Abp
PB 220 (Alexandersgatan 52 B)
00101 Helsingfors
Tel. 09 1211
Stockmann Retail, Real Estate
och koncernens gemensamma
funtioner
Stockmann Oyj Abp
PB 147 (Smedjevägen 1-3)
00381 Helsingfors
Tel. 09 1211
Inköpskontorens kontaktuppgifter
stockmanngroup.com
Kommunikation och CSR
Media Desk,
Tel. 050 389 0011 (vardagar kl. 9-16)
info@stockmann.com
investor.relations@stockmann.com
Ändringar i personoch adressuppgifter
Eventuella nya adressuppgifter ber vi
vänligen aktieägarna meddela sin bank
eller Euroclear Finland Ab beroende på
vem som förvaltar aktieägarens
värdeandelskonto. Ifall ni får en tryckt
version av Stockmanns årsrapport,
vänligen meddela de nya adressupp
gifterna till Stockmanns kommunikationsavdelning.

stockmann.com
Kundtjänst:
kundtjanst@stockmann.com
Tel. 09 1211
hobbyhall.fi
Kundtjänst:
kundtjanst@stockmann.com
Tel. 09 121 120
Varuhusens kontaktuppgifter
Finland: stockmann.com
Estland: stockmann.ee
Letland: stockmann.lv

FÖLJ OSS

Lindex
Box 233 (Nils Ericsonsplatsen 3)
401 23 Göteborg, Sverige
Tel. +46 31 739 5000
lindex.com
Kundtjänst:
customerservice-se@lindex.com
Tel. 0800 130 730
Stockmann
Facebook: facebook.com/stockmannCOM
Instagram: instagram.com/stockmanncom
Pinterest: fi.pinterest.com/stockmanncom/
LinkedIn: linkedin.com/company/
stockmann-oyj-abp
Twitter: twitter.com/stockmanngroupS
Flickr: flickr.com/photos/stockmanngroup
YouTube: youtube.com/stockmannCOM
Lindex
Facebook: facebook.com/lindex
Intagram: instagram.com/lindexofficial
LinkedIn: linkedin.com/company/lindex
Twitter: twitter.com/lindexofficial
YouTube: youtube.com/lindex
Hobby Hall
Facebook: facebook.com/hobbyhall
Intagram: instagram.com/hobbyhallofficial
Pinterest: pinterest.com/hobbyhall
YouTube: youtube.com/hobbyhallonline

PB 220
(Alexandersgatan 52 B)
00101 Helsingfors
Tel. (09) 1211
STOCKMANN.COM
STOCKMANNGROUP.COM

