Yhtiökokous 26.4.2019
Arvoisat osakkeenomistajat, hyvät kokoukseen osallistujat,
Markkinaosuudet jakautuvat uudelleen vaikeina aikoina ja uskallan väittää,
ettei Saga Furs ainakaan ole menettänyt niitä. Yhtiöstä on kehittynyt viime
vuosien aikana maailman paras turkisten huutokauppayhtiö. Ei ehkä suurin,
mutta paras. Tarjoamme kansainvälisille turkismarkkinoille laajimman
valikoiman turkiksia, myös kiitos yhteistyön Fur Harvestersin kanssa. One-stopshopping on Pertti joskus osuvasti sanonut. Koneellinen lajittelumme on
markkinoiden luotettavin ja tasalaatuisin, ja sitä kehitetään koko ajan.
Sijaintimme Vantaalla on maantieteellisesti lähes kansainvälisten markkinoiden
keskipisteessä, ja sieltä on suoria lentoja alan kaikkiin tärkeisiin keskuksiin.
Sijaintimme on myös aikavyöhykkeiden kannalta hieno. Huutokauppoja voi
seurata online kaikilta markkinoilta kohtuulliseen kellonaikaan.
Yhtiö on myös taloudellisesti vakaa, joka osoitetaan myöhemmin tänään. Tämä
tarkoittaa sitä, että voimme rahoittaa sekä tuottajia että ostajia. Se on heille
avuksi, mutta tuottaa myös yhtiölle merkittäviä tuloja. Vahva tase takaa myös
sen, että voimme ylläpitää esim. design- ja valmistuskoulutusta, sekä muita
palveluja kansainväliselle muotialalle, turkisalalle tyypillisistä voimakkaista
suhdannevaihteluista huolimatta. Esimerkki tästä on Fox2shop-projekti, jossa
tehdään yhteistyötä kymmenien suurten untuvatakki- ja muiden tekstiilien
valmistajien kanssa. Opetamme heitä näin käyttämään Saga Fursin sertifioituja
turkiksia tuotteissaan.
Saga Fursin entinen hallituksen puheenjohtaja Jorma Kauppila on panoksellaan
tehnyt yrityksestä sellaisen, kuin se on tänään. Niin kauan kun jaksan muistaa,
hän on painottanut hyvän talouden merkitystä. Jormalle suuri kiitos hänen
työpanoksestaan.
Yhtiö on myös muutoin vahvasti mukana alan maailmanlaajuisessa
kehityksessä, sekä vaikuttajana että uudistajana. Saga Fursilla on edustus
kaikilla merkittävillä markkinoilla sekä tärkeimmissä alan organisaatioissa.
Tämän vuoden huutokaupat viittaavat tähän mennessä siihen, että minkin
myynti alkaa tasoittua monen vuoden vapaan pudotuksen jälkeen.
Maailmanlaajuinen minkin tuotanto on vähentynyt, ja tulee vielä vähentymään
seuraavaan kauteen mennessä. Tämä antaa edellytykset hintojen
palautumiselle. Tuotannon vähentyminen aiheuttaa myös kovempaa kilpailua

huutokauppayhtiöiden välillä, onnistuneeseen huutokauppaan kun tarvitaan
tietty määrä nahkoja.
Kettumarkkinat näyttävät myös vakaimmilta maaliskuun huutokaupan jälkeen.
Voi olla, että kotimaisen kettutuotannon laskeminen 20%:lla on vaikuttanut
asiaan, mutta vasta kesäkuun huutokaupan jälkeen nähdään, jatkuuko tämä
suunta. Kiinan tuotanto on edelleen kattava, ja pikkuhiljaa nähdään, miten
suuri meidän laadullinen etumatkamme loppujen lopuksi on. Jatkamme
sertifioidun tuotannon markkinoimista.
Suomalaisen turkisalan täytyy kokonaisuudessaan jatkaa ponnistelujaan
vastuullisen kasvatuksen, kiertotalouden, ympäristön hoidon ynnä muun
osalta. Saga Furs on myös osa tätä kokonaisuutta.

