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Żywność dla Zdrowia, Serca i Ziemi

Cel Raisio:



NASZE WARTOŚCI

ODWAGA       UCZCIWOŚĆ          ENTUZJAZM



Strategia Raisio 2019 - 2021



Główne cele strategiczne grupy Raisio

Produkty funkcjonalne na 
bazie owsa będą jednym 
z filarów działalności Raisio, 
również poza Finlandią

Mniej marek w portfolio,
ale silniejszych, w centrum 
uwagi Benecol oraz Elovena

Firma oparta na wartościach, 
której długoterminowy sukces 
umożliwiają wykwalifikowani     
i zaangażowani pracownicy
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Program odpowiedzialności Raisio: plan na dobrą żywność

Zdrowa 
żywność

Opakowania 
przyjazne 

środowisku

Profesjonaliści 
w żywności

Żywność   
zgodna ze 

zrównoważonym 
rozwojem

Zmiany 
klimatyczne          

i zmniejszenie 
emisji CO2
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Plan na dobrą żywność: Główne cele 2019 - 2023

Promujemy odpowiedzialność 
całego naszego łańcucha 
dostaw i oczekujemy od 
partnerów biznesowych                 
poszanowania praw człowieka

Wyeliminujemy plastik      
z opakowań we wszystkich 

naszych produktach

Naszych produktów będzie  
zdrowszą alternatywą w swoich 

kategoriach

80%

Dążymy do neutralnej dla 
środowiska produkcji w 
kontekście emisji CO2

Wszystkie opakowania w 
produktach Raisio będą 
nadawać się do 

recyklingu Walka ze 
zmianami 

klimatycznymi

Dążymy do zadowolenia 
PRACOWNIKA, wspierając jego 
zdrowy styl życia



Wizja
Oferowanie innowacyjnych rozwiązań 
dla konsumentów globalnie wspierając 

ich w drodze do obniżania stężenia 
cholesterolu

 Dzienne spożycie 1,5-2,4 g stanoli 
roślinnych obniża stężenie cholesterolu 
o 7-10 % po 2-3 tygodniach stosowania

 Postępowanie dietetyczne na każdym 
etapie leczenia hipercholesterolemii

 Stanole roślinne rekomendowane przez 
polskie i europejskie wytyczne

 Addytywny efekt do stosowanych leków 
obniżających stężenie cholesterolu

Udowodniono, że estry stanoli roślinnych obniżają poziom cholesterolu we krwi. Wysoki poziom cholesterolu jest czynnikiem ryzyka rozwoju choroby niedokrwiennej serca. Wykazano, że dzienne spożycie 1,5-2,4 g stanoli roślinnych obniża poziom cholesterolu o 7-10% w ciągu 2-3 tygodni.



Innowacja Raisio - MURU

Roślinny odpowiednik mięsa 
mielonego na bazie owsa:

• W pełni roślinne, łatwe w 
użyciu białko roślinne

• 41% owsa, z dodatkiem 
grochu, ziemniaków, wody, soli

• Produkt jest bogaty w błonnik 
i zawiera tyle białka, co mięso 
mielone



Sojusz strategiczny z firmą Dr. Schär
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Firma Raisio, właściciel marek Benecol, Elovena i Provena podpisała umowę o strategicznym sojuszu z włoską
firmą Dr. Schär AG.

Dr Schär jest wiodącym producentem żywności bezglutenowej, Raisio zaś jest prekursorem w funkcjonalnej
żywności obniżającej poziom cholesterolu i innowacyjnym ekspertem w produktach na bazie fińskiego owsa.
Połączenie doświadczenia firm Raisio i Dr. Schar otwiera nowe możliwości handlowe dla obu partnerów.

Komunikat giełdowy, 09.03.2019 r.



Inwestycja w nowy zakład produkcyjny
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Firma Raisio inwestuje około 200 milionów złotych w zakład produkcyjny, aby rozwijać i wytwarzać produkty o
wartości dodanej na bazie roślin. Inwestycja jest odpowiedzią na silny wzrost popytu na żywność pochodzenia
roślinnego, zwłaszcza na rynkach europejskich.

Nowy zakład produkcyjny zostanie zbudowany w neutralnym pod względem emisji dwutlenku węgla obszarze
przemysłowym w Raisio. Inwestycja umożliwia również korzystanie z ekologicznych opakowań zgodnie z
programem odpowiedzialności Raisio. Raisio szacuje, że pierwsze produkty wyprodukowane w nowej fabryce
będą dostępne w sklepach w 2021 roku.

Komunikat giełdowy, 11.06.2019 r.



Dziękuję za uwagę


