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Disclaimer
This document aims to support the EPC termination process subject to necessary legal procedures and approvals. It
may identify, analyze and report on issues that could impact staff and organizations. While this document may set out
potential options, proposals, analysis and costings, nothing in it is, or should be deemed to constitute, an indication
that any final decision has been made to implement any course of action which would legally require prior
information and/or consultation with the appropriate employee representative bodies or the prior approval of any
governmental authorities.
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Key messages
General key messages – Avainviestit
Fennovoima has terminated the EPC contract of plant
delivery with RAOS Project due to RAOS Project's
significant delays and inability to deliver the project.
There have been significant and growing delays during
the last years. The war in Ukraine has worsened the
risks for the project. RAOS has been unable to mitigate
any of the risks which makes continuation of the project
impossible.

Fennovoima on päättänyt RAOS Projectin kanssa
solmitun laitostoimitussopimuksen johtuen RAOS
Projectin merkittävistä viivästyksistä ja kyvyttömyydestä
toteuttaa hanke. Viime vuosien aikana toimittajan
merkittävät viivästykset ovat jatkuneet ja kasvaneet.
Sota Ukrainassa on pahentanut riskejä, joita RAOS
Project ei ole kyennyt ehkäisemään, mikä tekee
projektin jatkamisen mahdottomaksi.

This means that cooperation with RAOS Project is
terminated with immediate effect and both the design
and licensing work and works at the Hanhikivi 1 site
with RAOS project end.
Unfortunately, this decision is estimated to have a
significant employee impact in Fennovoima and is
expected to impact also the supply chain companies and
Pyhäjoki region.
Our focus is now on activities related to the EPC
Contract termination and its impacts. Our main
objective is to support our employees by keeping them
informed and work in close cooperation with both our
employees and employee representatives. In addition,
we focus on preserving the site.
The decision to terminate the EPC contract with RAOS
Project is not made lightly. In a such a large project
there are significant complexities and decisions are
made only after thorough considerations. We fully
acknowledge the estimated negative impacts and do
our best to mitigate those.

Käytännössä tämä tarkoittaa, että yhteistyö RAOS
Projectin kanssa päätetään välittömin vaikutuksin, ja
sekä suunnittelu- ja lisensointityö että työt Hanhikivi 1
työmaalla RAOS Projectin kanssa päättyvät.
Valitettavasti päätöksellä arvioidaan olevan merkittäviä
vaikutuksia Fennovoiman työntekijöihin. Päätöksellä
arvioidaan olevan vaikutuksia lisäksi kaikkiin
toimitusketjun toimijoihin ja Pyhäjoen alueelle.
Keskitymme nyt laitostoimitussopimuksen päättämiseen
ja sen seurauksiin. Päätavoitteenamme on tukea
henkilöstöä pitämällä heidät ajan tasalla tilanteesta ja
toimia tiiviissä yhteistyössä henkilöstömme ja
luottamushenkilöiden kanssa. Lisäksi ylläpidämme
työmaata.
Päätöstä laitostoimitussopimuksen päättämisestä RAOS
Projectin kanssa ei ole tehty kevyin perustein. Näin
suuressa hankkeessa on merkittäviä ja monisyisiä
näkökulmia, ja hankkeeseen liittyvät päätökset tehdään
aina huolellisen harkinnan perusteella. Ymmärrämme
täysin päätöksen arvioidut negatiiviset vaikutukset, ja
teemme parhaamme niiden hallitsemiseksi.
Päätös koskee ainoastaan Fennovoiman ja RAOS
Projectin välistä laitostoimitussopimusta. Päätöksellä ei
ole suoraa vaikutusta Fennovoiman omistajien väliseen
osakassopimukseen.

This decision concerns solely the EPC contract between
Fennovoima and RAOS Project. The decision does not
have a direct impact on the shareholder’s agreement
between owners of Fennovoima.

Questions and Answers – Kysymyksiä ja vastauksia
Key questions related to the decision – Päätöstä koskevat kysymykset
Question
In short, what is being
announced today?

Answer
Fennovoima has announced
today that it has terminated
the EPC Contract with the
plant supplier RAOS Project
related to Hanhikivi 1.

Kysymys
Tiivistettynä: mitä
tänään on
ilmoitettu?

What is the reason for the
announcement?

Fennovoima has terminated
EPC contract with RAOS
Project due to RAOS Project's

Mitä syitä
päätöksen takana
on?
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Vastaus
Fennovoima on tänään
ilmoittanut päättäneensä
ydinvoimalaitostoimittaja
RAOS Projectin kanssa
solmitun Hanhikivi 1 hankkeen
laitostoimitussopimuksen.
Fennovoima on päättänyt
RAOS Projectin kanssa
solmitun

significant delays in project
delivery and inability to
deliver the project. There
have been significant and
growing delays during the last
years and the situation has
now worsened.

What does this mean to
the Hanhikivi 1 project?

This means that cooperation
with RAOS Project is
terminated with immediate
effect and both the design
and licensing work and works
at the Hanhikivi 1 site with
RAOS project end. We will
assess further options for the
project in due course.

Mitä tämä
tarkoittaa
Hanhikivi 1hankkeelle?

Will this lead to litigation,
is Rosatom going to sue
Fennovoima?

The EPC Contract sets out a
process that the parties must
follow. We do not comment
more on this topic.

What will this process
cost and who will pay for
it?

The EPC Contract sets out a
process that the parties must
follow. We do not comment
more on this topic.

Johtaako tämä
oikeudenkäyntiin,
haastaako
Rosatom
Fennovoiman
oikeuteen?
Mitä tämä prosessi
tulee maksamaan,
ja kuka tämän
maksaa?

Why is this
announcement made
now?

There have been significant
delays in the project and the
situation has now worsened.
This means that we had to
terminate the EPC Contract
with RAOS Project.

Miksi tämä
ilmoitus tehdään
juuri nyt?

Is there a commonly
agreed way to close the
current Hanhikivi 1
project?

The EPC Contract sets out a
process that the parties must
follow. We do not comment
more.

How was the decision
done and by whom?
What parties were
included in this decision?

Fennovoima has made the
decision to terminate the EPC
Contract.

What is Rosatom’s role in
this decision?

This decision is solely made by
Fennovoima.

Onko olemassa
yhteisesti sovittua
tapaa päättää
nykyinen Hanhikivi
1-hanke?
Miten päätökseen
päädyttiin ja kuka
oli päätöksen
takana? Mitkä
osapuolet ovat
olleet mukana
päätöksenteossa?
Mikä oli Rosatomin
rooli
päätöksenteossa?
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laitostoimitussopimuksen
johtuen RAOS Projectin
merkittävistä viiveistä ja
kyvyttömyydestä viedä hanke
loppuun. Viime vuosien
aikana toimittajan merkittävät
viivästykset ovat jatkuneet ja
kasvaneet ja tilanne on
entisestään heikentynyt.
Käytännössä tämä tarkoittaa,
että yhteistyö RAOS Projectin
kanssa loppuu välittömin
vaikutuksin, ja sekä
suunnittelu- ja lisensointityö
että työt Hanhikivi 1 työmaalla RAOS Projectin
kanssa päättyvät. Fennovoima
arvioi hankkeen eri
vaihtoehtoja myöhemmin.
Laitostoimitussopimuksessa
määritellään prosessi, jota
osapuolten tulee noudattaa.
Emme kommentoi aihetta
enempää.
Laitostoimitussopimuksessa
määritellään prosessi, jota
osapuolten tulee noudattaa.
Emme kommentoi aihetta
enempää.
Hankkeessa on ollut
merkittäviä toimittajan
viivästyksiä, ja tilanne on nyt
heikentynyt entisestään.
Tämän vuoksi meidän oli
päätettävä
laitostoimitussopimus RAOS
Projectin kanssa.
Laitostoimitussopimuksessa
määritellään prosessi, jota
osapuolten tulee noudattaa.
Emme kommentoi aihetta
enempää.
Päätöksen
laitostoimitussopimuksen
päättämisestä teki
Fennovoima.

Päätös
laitostoimitussopimuksen
päättämisestä on yksin
Fennovoiman.

What is the shareholders’
role in this decision?

Fennovoima is a privately
owned company and the
decision to terminate the EPC
contract is solely made by
Fennovoima.

Mikä oli
osakkaiden rooli
päätöksenteossa?

Has the government of
Finland impacted this
decision?

Fennovoima is a privately
owned company, and the
Finnish government has not
had an impact on the decision
to terminate the EPC contract.

Onko Suomen
hallitus vaikuttanut
päätökseen?

Does Rosatom agree on
the decision?

We are not able to comment
on RAOS Project’s or
Rosatom’s behalf. Please
contact them for their
comments.
Fennovoima’s shareholder
base is not affected by the
termination of the EPC
Contract.

Onko Rosatom
yhtä mieltä
päätöksen kanssa?

Is Fennovoima still
somehow connected to
Rosatom after the
termination of the EPC
Contract?

How is this connected to
Russian’s war on Ukraine?
Did the war affect the
decision?

Fennovoima has terminated
the EPC contract of plant
delivery with RAOS Project
due to RAOS Project's
significant delays and inability
to deliver the project. There
have been significant and
growing delays during the last
years and the situation has
worsened.

Has Fennovoima cut all
their ties to Russian
companies after the EPC
termination?

This decision terminates the
EPC contract between
Fennovoima and the Russian
owned ROAS Project.

You state that the
decision is based only on
RAOS Project’s significant
delays and inability to
deliver the project. Why
do you act now and not
when these problems
occurred?

There have been significant
delays during the last years
and the situation has
worsened. Due to the
worsened situation, we did
not see any other solution
than terminating the EPC
contract.
In our view as of today there
is more than six years delay in
the project.
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Jatkuuko
Fennovoiman ja
Rosatomin välinen
suhde jollain tapaa
laitostoimitussopi
muksen
päättämisen
jälkeen?
Miten tämä liittyy
Venäjän ja
Ukrainan sotaan?
Vaikuttiko sota
päätöksentekoon?

Katkaiseeko
laitostoimitussopi
muksen
päättäminen kaikki
Fennovoiman
siteet venäläisiin
yrityksiin?
Väitätte, että
päätöksen takana
on ainoastaan
RAOS Projectin
viivästykset ja
kyvyttömyys viedä
hanke loppuun.
Miksi toimitte
vasta nyt, ettekä
silloin, kun
ongelmat
ilmenivät?

Fennovoima on yksityisessä
omistuksessa oleva yritys ja
päätös
laitostoimitussopimuksen
päättämisestä on yksin
Fennovoiman tekemä.
Fennovoima on yksityisessä
omistuksessa oleva yritys,
eikä Suomen hallitus ole
vaikuttanut päätökseen
päättää
laitostoimitussopimus.
Emme voi kommentoida
RAOS Projectin tai Rosatomin
puolesta. Pyydämme olemaan
heihin yhteydessä.
Laitostoimitussopimuksen
päättämisellä ei ole vaikutusta
Fennovoiman
omistuspohjaan.

Fennovoima on päättänyt
RAOS Projectin kanssa
solmitun
laitostoimitussopimuksen
johtuen RAOS Projectin
merkittävistä viiveistä ja
kyvyttömyydestä viedä hanke
loppuun. Viime vuosien
aikana toimittajan merkittävät
viivästykset ovat jatkuneet ja
kasvaneet ja tilanne on
entisestään heikentynyt.
Tämä päätös päättää
laitostoimitussopimuksen
Fennovoiman ja
venäläisomisteisen RAOS
Projectin välillä.

Viime vuosien aikana on
ilmennyt merkittäviä viiveitä
ja tilanne on heikentynyt.
Tilanteen heikennyttyä emme
nähneet muita vaihtoehtoja
kuin päättää
laitostoimitussopimus.
Meidän tämänhetkisen
näkemyksemme mukaan
projektissa on yli kuuden
vuoden viive.

Fennovoima states that
Hanhikivi 1 would
contribute to electricity
supply with 10% of the
whole demand in Finland.
What will happen to the
supply of electricity?

Hanhikivi 1 would have
contributed to Finland’s
electricity supply by 10% once
completed. At this point we
can’t hypothesize the future
of electricity supply. There
will be need for new clean
electricity though.

The Finnish government’s
climate targets rely
heavily on energy
transition. What is the
impact of the decision to
Finland’s climate targets?

Nuclear power plant provides
stable and low carbon
electricity. We were hoping
for the Hanhikivi-1 nuclear
power plant to contribute to
Finland’s climate targets.
However, this is unfortunately
not possible due to the
supplier's inability to carry out
the project.
We have from the beginning
of the war strongly
condemned the Russian
invasion of Ukraine. However,
the decision to terminate the
EPC contract is not related to
it. Fennovoima has
terminated the EPC contract
of plant delivery with RAOS
Project due to RAOS Project's
significant and growing delays
and inability to deliver the
project. There have been
significant delays during the
last years and the situation
has worsened.

Is this decision due to the
Russian war in Ukraine?

Fennovoima on
todennut, että
Hanhikivi1 kattaisi
10 prosenttia
Suomen koko
sähkönkysynnästä.
Mitä tapahtuu
sähkön
saatavuudelle?
Suomen valtion
ilmastotavoitteet
nojaavat vahvasti
vihreään
siirtymään. Mikä
on päätöksen
vaikutus
tavoitteiden
kannalta?
Johtuuko tämä
päätös Venäjän
sodasta
Ukrainassa?

Hanhikivi 1 olisi
valmistuttuaan kattanut noin
10 prosenttia Suomen
sähköntuotannosta. Emme voi
ottaa kantaa
sähköntuotannon
tulevaisuuteen. Suomessa on
joka tapauksessa tarvetta
puhtaalle energialle.
Ydinvoima on luotettava tapa
tuottaa vähähiilistä sähköä.
Odotuksenamme oli, että
Hanhikivi 1 -ydinvoimalaitos
voisi vastata Suomen
ilmastotavoitteisiin. Tämä ei
kuitenkaan ole nyt
mahdollista, sillä hankkeen
laitostoimittaja ei ole kyennyt
toteuttaman hanketta.
Olemme alusta asti jyrkästi
tuominneet Venäjän
hyökkäyksen Ukrainaan.
Päätös päättää
laitostoimitussopimus ei
kuitenkaan liity siihen.
Fennovoima on päättänyt
RAOS Projectin kanssa
solmitun
laitostoimitussopimuksen
johtuen RAOS Projectin
merkittävistä viiveistä ja
kyvyttömyydestä toteuttaa
hanke. Viime vuosien aikana
toimittajan merkittävät
viivästykset ovat jatkuneet ja
kasvaneet, ja tilanne on
entisestään heikentynyt.

Financials – Taloudelliset kysymykset
Question
What is Fennovoima's(?)
total investment on
Hanhikivi 1 project so far?

How big has been the
domestic investment?
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Answer
At the moment Fennovoima’s
total investment in Hanhikivi
1 project has been about 700
million Euros. Additionally,
RAOS Project has made
significant investments that
are not included in
Fennovoima’s investment
figures.
At the moment Fennovoima’s
domestic investment has
been about 600 million Euros.

Kysymys
Mikä on
Fennovoima
tähänastinen
kokonaisinvestointi
Hanhikivi1:een?

Vastaus
Tällä hetkellä Fennovoiman
kokonaisinvestointi Hanhikivi
1 -hankkeeseen on ollut noin
700 miljoonaa Euroa. Lisäksi
RAOS Project on investoinut
merkittävästi hankkeeseen,
mutta nämä investoinnit eivät
näy Fennovoiman luvuissa.

Kuinka suuri osuus
hankkeesta on
ollut kotimaisia
investointeja?

Tällä hetkellä Fennovoiman
kotimaisten investointien
osuus on ollut noin 600
miljoonaa Euroa.

Do the shareholders need
to invest still more money
in Fennovoima? If yes,
how much?

We will be in close dialog with
our shareholders and discuss
the impacts and needs related
to the decision. We do not
comment more.

Täytyykö
osakkaiden
investoida yhä
lisää rahaa
Fennovoimaan?
Jos, niin kuinka
paljon?

Käymme tiivistä
vuoropuhelua
osakkeenomistajien kanssa ja
keskustelemme päätöksen
vaikutuksista sekä tarpeista.
Emme kommentoi enempää.

Fennovoima has received
a shareholder loan from
REIN [Rosatom Energy
International]. Does
Fennovoima need to pay
back that money?

We do not comment on any
details on the commitments
between the company and its
shareholders.

Fennovoima on
saanut
osakaslainaa
REINiltä [Rosatom
Energy
Internationalilta].
Täytyykö
Fennovoiman
maksaa tämä laina
takaisin?

Emme kommentoi
yksityiskohtia, jotka liittyvät
yhtiön ja sen
osakkeenomistajien
velvoitteisiin.

What is expected to happen next? – Mitä seuraavaksi tapahtuu?
Question

Answer

Kysymys

Vastaus

Is there plan to start a
new project with a new
supplier? And when
could that start?

Now the focus is on
activities related to EPC
Contract termination, as
well as informing our
employees on how the
situation is evolving. We will
assess all options and will
revert with more
information when the time
comes.
We are not able to comment
on RAOS Voima or Rosatom
behalf. Please contact them
for their comments.

Onko Fennovoimalla
suunnitelmissa
aloittaa uusi projekti
toisen
laitostoimittajan
kanssa?

Keskitymme nyt
laitostoimitussopimuksen
päättämiseen liittyviin toimiin
sekä työntekijöillemme
tiedottamiseen tilanteen
kehittymisestä. Arvioimme
kaikki vaihtoehdot ja
tiedotamme, mikäli siihen on
aihetta.

Pysyykö Rosatom
edelleen yhtenä
Fennovoiman
osakkaista?

We are not yet able to
comment on this. We are
currently assessing activities
and impacts related to the
EPC Contract termination.

Jatkaako Fennovoima
rakennuslupaprosessia
vai aikooko
Fennovoima vetäytyä
lupaprosessista?

Emme voi kommentoida
RAOS Voiman tai Rosatomin
puolesta. Pyydämme
olemaan suoraan heihin
yhteydessä.
Emme voi vielä ottaa tähän
kantaa. Arvioimme
parhaillaan
laitostoimitussopimuksen
päättämiseen liittyviä toimia
ja vaikutuksia.

Unfortunately, the
termination of the EPC
contract has an impact on
the whole supply chain.
However, since the project
is a turnkey project, most of
the companies in the supply
chain are contracted by
RAOS Project. We cannot
comment on their behalf.

Mitkä ovat
vaikutukset laitoksen
valmisteluun
osallistuneille
yrityksille? Esimerkiksi
työmaalla toimivat
urakoitsijat?

Will Rosatom remain as
a Fennovoima
shareholder?

Will Fennovoima
continue the
construction license
process or will
Fennovoima withdraw
the Construction License
Application?
What impact does the
decision have on
different companies that
are part of the supply
chain? For example
contractors working at
the site?
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Valitettavasti
laitostoimitussopimuksen
päättämisellä on vaikutusta
koko toimitusketjuun. Koska
kyseessä on kuitenkin
avaimet käteen -hanke,
suurin osa toimitusketjun
toimijoista on toiminut
laitostoimittaja RAOS
Projectin alihankkijoina,

emmekä voi kommentoida
aihetta heidän puolestaan.

Hanhikivi 1 site – Hanhikivi 1 -työmaa
Question

Answer

Kysymys

Vastaus

What happens to the
Hanhikivi site?

The works conducted with
RAOS Project at the nuclear
power plant construction
site will stop. Our focus is
now in preserving the site
and the facilities at the
site.
Fennovoima is the owner
of the site.
Works with RAOS Project
will cease. Going forward
we are assessing the
options. Our focus is now
in informing our employees
and preserving the site and
the facilities at the site.

Mitä Hanhikivi1:n
työmaalle tapahtuu?

Työt RAOS Projectin kanssa
ydinvoimalan työmaalla
päättyvät. Keskitymme nyt
työmaan ja sen tilojen
ylläpitämiseen.

Kuka omistaa työmaan ja
rakennukset työmaalla?
Jatkaako Fennovoima
rakennustöitä työmaalla?

It would be inappropriate
not to preserve the site
and facilities when a lot of
preparatory work has been
completed. We need to
keep options open for the
future.
No, this decision does not
impact significantly the
administration building
construction conducted by
Lehto Group. The
administration building is
practically nearly finished.
Fennovoima has
terminated the site office
contract.
Generally speaking, yes.
Detailed plant-specific
analysis must always be
done separately and would
require a new licensing
process.
Our focus is now in
informing our employees
and preserving the site and
the facilities at the site.
Going forward we will
assess all the options.

Miksi ylläpidätte
työmaata, mikäli hanke
päättyy?

Fennovoima omistaa
työmaan.
Työt RAOS Projectin kanssa
päättyvät. Tilanteen
edetessä arvioimme eri
vaihtoehtoja.
Päätavoitteemme tällä
hetkellä on pitää
työntekijämme ajan tasalla
tilanteen kehittymisestä
sekä ylläpitää työmaata ja
sen tiloja.
Ei olisi tarkoituksenmukaista
jättää työmaata ja sen tiloja
ylläpitämättä, kun paljon
valmistelutyötä on jo tehty.
Meidän on pidettävä
vaihtoehdot avoinna
tulevaisuutta varten.
Ei, tämä päätös ei vaikuta
merkittävästi Lehto Groupin
toteuttamaan hallintotalon
rakentamiseen.
Hallintorakennus on
käytännössä jo lähes valmis.
Fennovoima on perunut
laitostoimiston urakan.

Who owns the site and
the facilities at the site?
Will Fennovoima still
continue works at the
site?

Why are you preserving
the site if the project is
terminated?

Does this
announcement impact
administration building
construction?

Is the site suitable for
another type of nuclear
power plant?

Is there a plan to bring
the Hanhikivi peninsula
back into its original
state?
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Vaikuttaako
laitostoimitussopimuksen
päättäminen alueen
hallintorakennuksen
rakentamiseen?

Onko alue sopiva
toisentyyppiselle
ydinvoimalalle?

Yleisesti ottaen kyllä.
Laitoskohtainen analyysi on
aina tehtävä erikseen ja se
vaatisi uuden lupaprosessin.

Onko tarkoituksena
palauttaa
Hanhikivenniemi
alkuperäiseen tilaan?

Keskitymme nyt
työntekijöidemme
tiedottamiseen ja työmaan
ylläpitoon. Tilanteen
edetessä arvioimme kaikkia
eri vaihtoehtoja.

If yes, does Fennovoima
have enough money to
do that?

There is no short-term
liquidity issue for
Fennovoima.

Jos, niin onko
Fennovoimalla tarpeeksi
rahaa siihen?

Fennovoimalla ei ole
lyhytaikaista
likviditeettiongelmaa.

Employee impact – Vaikutukset henkilöstöön
Question

Answer

Kysymys

Vastaus

Will this announcement
have headcount impact
in Fennovoima?

Yes, we are estimating that
there will be an employee
impact. Potential impacts will
have to be assessed during the
change negotiation process
with the personnel. All
Fennovoima employees and
both Helsinki and Pyhäjoki sites
are impacted by the change
negotiation process. Our main
objective right now is to keep
our employees informed on
how the situation is evolving.
Unfortunately, we estimate
that all Fennovoima employees
would be impacted by the
process.
Potential headcount reductions
are estimated to take place
before the end of 2022. Our
main objective right now is to
keep our employees informed
on how the situation is
evolving.

Vaikuttaako päätös
Fennovoiman
henkilöstömäärään?

We estimate that this impacts
both Helsinki office and
Pyhäjoki site.

Vaikuttaako päätös
sekä Helsingin
toimistoon että
Pyhäjoen
työmaahan?

Kyllä, arvioimme, että
tilanteella on vaikutusta
työntekijöihin, ja mahdolliset
vaikutukset arvioidaan
henkilöstön kanssa käytävien
muutosneuvottelujen aikana.
Neuvottelut koskevat kaikkia
Fennovoiman työntekijöitä
sekä Helsingissä että
Pyhäjoella. Päätavoitteemme
tällä hetkellä on pitää
työntekijämme ajan tasalla
tilanteen kehittymisestä.
Ikävä kyllä arvioimme, että
muutosneuvotteluilla tulisi
olemaan vaikutuksia kaikkiin
Fennovoiman työntekijöihin.
Mahdollisten
henkilöstövähennyksien
arvioidaan tapahtuvan
vuoden 2022 aikana.
Päätavoitteemme tällä
hetkellä on pitää
työntekijämme ajan tasalla
tilanteen kehittymisestä.
Laitostoimitussopimuksen
päättäminen arvioidaan
vaikuttavan sekä Helsingin
toimistoon että Pyhäjoen
työmaahan.

What is the expected
headcount reduction
need?
When are the
headcount reductions
expected?

Is this impacting both
Helsinki office and
Pyhäjoki sites?

Mitä arvioitte
vähennystarpeeksi?

Milloin henkilöstön
vähennyksiä on
odotettavissa?

General – Yleiset kysymykset
Question
What is Fennovoima and
who owns it?
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Answer
Fennovoima is a Finnish
company established to
build and operate a
nuclear power plant in
order to produce stable
and low carbon electricity
for its shareholders.
Fennovoima has two
direct shareholders:
Voimaosakeyhtiö SF with
66% share and Rosatom
subsidiary RAOS Voima
with 34% share.

Kysymys
Mikä on Fennovoima ja
kuka sen omistaa?

Vastaus
Fennovoima on
suomalainen yhtiö, joka on
perustettu operoimaan
ydinvoimalaa. Sen
tarkoituksena on tuottaa
vakaasti ja
matalapäästöisesti sähköä
omistajilleen.
Fennovoimalla on kaksi
suoraa omistajaa;
Voimaosakeyhtiö SF 66 %
osuudella ja ja Rosatomin

What is RAOS Project?

RAOS Project is Rusatom
Energy International’s
Finnish subsidiary and a
plant supplier with whom
Fennovoima entered into
the EPC contract
concerning the Hanhikivi1
project in year 2013.
RAOS Voima is Rusatom
Energy International’s
Finnish subsidiary. RAOS
Voima owns 34% of
Fennovoima’s shares.
VSF is a Finnish company
and the biggest owner of
Fennovoima, with 66% of
shares.
EPC stands for
Engineering, procurement
and construction contract.
This in short means that
the contractor is fully
responsible for delivering
the construction project,
e.g. said nuclear plant
from start to finish.
The shareholder
agreement is between
Fennovoima, VSF and
RAOS Voima, stating the
shareholders’ obligations
and rights.

Mikä on RAOS Project?

What is Rosatom’s role in
this project?

EPC contractor RAOS
Project and Fennovoima’s
minority shareholder
RAOS Voima are
Rosatom’s subsidiaries.
There are various other
members of Rosatom
group in project’s supply
chain.

Mikä on Rosatomin osuus
hankkeessa?

How many employees
does Fennovoima have?

Fennovoima has about
400 own employees and
50 consultants.
Fennovoima has about 90
employees in Pyhäjoki.

Miten paljon
Fennovoimalla on
työntekijöitä?
Miten paljon
Fennovoimalla on
työntekijöitä Pyhäjoella?
Miten paljon työntekijöitä
on Hanhikivi 1 työmaalla?

What is RAOS Voima?

What is Voimaosakeyhtiö
SF?

What is an EPC contract?

What is the shareholder
agreement?

How many employees
Fennovoima has in
Pyhäjoki?
How many people work at
the Hanhikivi 1 site?
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Currently there are about
330 people working at the
site.

Mikä on RAOS Voima?

Mikä on Voimaosakeyhtiö
SF?

Mikä on
laitostoimitussopimus?

Mikä on osakassopimus?

tytäryhtiö RAOS Voima 34
% osuudella.
RAOS Project on Rusatom
Energy Internationalin
suomalainen tytäryhtiö ja
laitostoimittaja, jonka
kanssa Fennovoima solmi
vuonna 2013 Hanhikivi 1 hankkeen
laitostoimitussopimuksen.
RAOS Voima on Rusatom
Energy Internationalin
suomalainen tytäryhtiö. Se
omistaa 34 %
Fennovoiman osakkeista.
VSF on suomalainen yhtiö
ja Fennovoiman suurin
omistaja 66 % osuudella.
Laitostoimitussopimus
tarkoittaa sopimusta, jossa
sopimuksen
toimittajaosapuoli vastaa
kokonaisuuden, kuten
tässä kysymyksessä olevan
ydinvoimalan,
toimittamisesta alusta
loppuun saakka.
Osakassopimus on
Fennovoiman, VSF:n ja
RAOS Voiman välinen
sopimus, jossa
määritellään
osakkeenomistajien
velvollisuudet ja oikeudet.
Laitostoimittaja RAOS
Project ja Fennovoiman
vähemmistöomistaja
RAOS Voima ovat
Rosatomin tytäryhtiöitä.
Toimitusketjussa on suuri
määrä myös muita
Rosatom-konserniin
kuuluvia yhtiöitä.
Fennovoimalla on noin
400 omaa työntekijää ja
50 konsulttia.
Fennovoimalla on
Pyhäjoella noin 90
työntekijää.
Työmaalla työskentelee
tällä hetkellä noin 330
työntekijää.
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