
   
  Osavuosikatsaus 

       Q1     Tammi−maaliskuu 2017 

 
 

  

Kamux Oyj  Osavuosikatsaus  24.5.2017 klo 12:00 
 
 
Kamux Oyj:n osavuosikatsaus tammi−maaliskuu 2017 
 

LIIKEVAIHTO JA OIKAISTU LIIKEVOITTO KASVOIVAT  

Ensimmäinen vuosineljännes lyhyesti 

- Kamuxin myymien autojen määrä kasvoi 13,8 % ja oli 9 698 autoa (1−3/2016: 8 523) 

- Kamuxin liikevaihto kasvoi 12,6 % ja oli 109,3 milj. euroa (97,0) 

- Bruttokate kasvoi 5,4 % ja oli 12,5 milj. euroa (11,9) eli 11,5 % (12,3) liikevaihdosta 

- Oikaistu liikevoitto kasvoi 5,5 % ja oli 4,6 milj. euroa (4,4) eli 4,3 % (4,5) liikevaihdosta 

- Osakekohtainen tulos oli 0,07 euroa (0,07) 

Avainluvut 

milj. euroa 1−3/2017 1−3/2016 Muutos, % 1−12/2016 

Liikevaihto 109,3 97,0 12,6 % 404,8 

Bruttokate 12,5 11,9 5,4 % 49,2 

osuus liikevaihdosta, % 11,5 % 12,3 %   12,2 % 

Liikevoitto (EBIT) 3,4 4,0 -13,5 % 15,7 

osuus liikevaihdosta, % 3,1 % 4,1 %  3,9 % 

Oikaistu liikevoitto* 4,6 4,4 5,5 % 18,0 

osuus liikevaihdosta, % 4,3 % 4,5 %   4,4 % 

Liikevaihto integroiduista palveluista 5,4 4,2 30,5 % 19,3 

osuus liikevaihdosta, % 5,0 % 4,3 %   4,8 % 

Myytyjen autojen lukumäärä 9 698 8 523 13,8 % 36 290 

Bruttokate per myyty auto, euroa 1 293 1 395 -7,4 % 1 357 

Vertailukelpoisten liikkeiden myynnin kasvu, % -6,9 % 26,7 % -125,9 % 12,2 % 

Nettovelka 26,1 23,3 12,4 % 30,9 

Vaihto-omaisuus 48,1 40,2 19,6 % 47,9 

Vaihto-omaisuuden kierto, päivää 43,8 39,0 12,2 % 43,1 

Investoinnit 0,3 0,1 157,3 % 2,1 

Henkilöstö keskimäärin kauden aikana 389 301 29,2 % 343 

Oman pääoman tuotto (ROE), % 38,8 % 62,3 % -37,7 % 43,8 % 

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 20,6 % 28,9 % -28,6 % 22,5 % 

Omavaraisuusaste, % 41,0 % 32,7 % 25,7 % 36,9 % 

Laimentamaton tulos/osake, euroa 0,07 0,07 -11,0 % 0,29 

 

* Liikevoitto oikaistuna listautumiseen liittyvillä kuluilla, strategiseen suunnitteluun, strategian 

toteuttamiseen ja maantieteelliseen laajentumiseen liittyvillä erityiserillä, yhteensä 1,2 milj. euroa 

vuoden 2017 ensimmäisellä neljänneksellä (1−3/2016: 0,4 milj. euroa).  
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Näkymät ja taloudelliset tavoitteet 

Kamux ei julkaise lyhyen aikavälin näkymiä. Yhtiön keskipitkän aikavälin tavoitteena on 

liikevaihdon kasvattaminen vähintään 700 milj. euroon vuonna 2019, 4−5 prosentin 

liikevoittomarginaali vuonna 2019 ja vähintään 5 prosentin liikevoittomarginaali pitkällä 

aikavälillä. 

Konsernijohtaja Juha Kalliokoski:  

”Kamux jatkoi vahvaa kasvua ja kansainvälistymistä vuoden 2017 ensimmäisellä neljänneksellä. 

Liikevaihtomme kasvoi 109,3 milj. euroon eli 12,6%. Oikaistu liikevoittomme nousi 4,6 milj. 

euroon, missä oli kasvua 5,5%. Myytyjen autojen määrä kasvoi 13,8 % ja oli 9 698 autoa. Liikevaihto 

integroiduista palveluista kasvoi 5,4 milj. euroon ja oli 5,0 % liikevaihdosta. 

Toimintaympäristömme oli alkuvuonna Suomessa haasteellinen ennen kaikkea liikenne- ja 

viestintäministeriön julkaiseman tieliikenneselvityksen aiheuttaman epävarmuuden vuoksi. Tämä 

huomioon ottaen olen tyytyväinen ensimmäisen vuosineljänneksen kehitykseemme.  

Jatkoimme alkuvuonna myymäläverkostomme laajentamista. Tammikuussa vietimme Saksan 

Nedderfeldin liikkeemme virallisia avajaisia ja helmikuussa avasimme uuden autoliikkeen Turkuun. 

Tavoitteemme on avata useita uusia autoliikkeitä vuoden 2017 aikana eri toimintamaissamme. 

Ruotsissa keskityimme alkuvuonna liiketoimintaprosessiemme edelleen kehittämiseen, minkä 

uskomme tukevan Ruotsin liiketoimintaamme loppuvuoden aikana. Huhtikuussa teimme 

merkittävän rekrytoinnin, kun Olli Kilpi palkattiin kansainvälisten liiketoimintojemme johtajaksi. 

Kilvellä on pitkä ja monipuolinen kokemus vähittäiskaupan alalta, ja hän on muun muassa 

vastannut McDonaldsin Ruotsin ja Norjan liiketoiminnoista sekä työskennellyt Henkelillä ja Procter 

& Gamblella. Vuoden 2017 aikana tavoitteenamme on vahvistaa edelleen organisaatiotamme 

erityisesti digitalisaation ja kansainvälistymisen osa-alueilla.  

Strategiamme kulmakivenä on kasvaa kannattavasti uusia liikkeitä avaamalla sekä lisäämällä 

olemassa olevien liikkeiden myyntiä. Erinomainen asiakaskokemus on tärkeä osa Kamuxin 

toimintamallia ja haluamme olla alan edelläkävijä myös digitaalisen asiakaskokemuksen alueella. 

Osana digitaalista strategiaamme avasimme verkkokaupan Suomessa helmikuussa.  

Katsauskauden jälkeen, 12.5.2017, aloitimme pörssitaipaleemme Nasdaq Helsingin pre-listalla, ja 

16.5.2017 alkoi kaupankäynti Kamuxin osakkeella Nasdaq Helsingin pörssilistalla. 

Pörssilistautumisen tavoitteena on tukea Kamuxin kasvustrategiaa ja kansainvälistymistä sekä 

lisätä Kamuxin näkyvyyttä Suomessa ja ulkomailla. Pörssilistautuminen on tärkeä merkkipaalu 

matkallamme alan johtavaksi toimijaksi Euroopassa.” 

Markkinakatsaus  

Suomi on Kamuxin kotimarkkina ja liikevaihdolla mitattuna myös yhtiön suurin 

liiketoimintasegmentti. Kamux arvioi, että ensimmäisellä vuosineljänneksellä se säilytti 

markkinajohtajuutensa Suomen käytettyjen autojen kaupassa. Vuoden 2017 ensimmäisellä 

vuosineljänneksellä markkinan kehitykseen vaikutti erityisesti liikenne- ja viestintäministeriön 

19.1.2017 julkaisema tieliikenneselvitys ja sen aiheuttama epävarmuus. Sittemmin pois vedetty 

selvitys aiheutti epävarmuutta liittyen autoverotukseen Suomessa, mikä vaikutti negatiivisesti 

uusien ja käytettyjen autojen myyntiin. Kamux uskoo, että markkinat Suomessa kasvavat 

loppuvuonna, olettaen että markkinat elpyvät kuten maaliskuussa oli jo nähtävissä. 

Ruotsi on Kamuxin toiseksi suurin markkina. Yhtiö arvioi, että ensimmäisellä vuosineljänneksellä 

se säilytti markkinalla asemansa kymmenen suurimman käytettyjen autojen myyjän joukossa. 
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Ruotsissa sekä uusien että käytettyjen autojen markkina kehittyi positiivisesti ensimmäisen 

vuosineljänneksen aikana.  

Saksassa Kamux on toiminut hieman yli vuoden ja avasi toisen liikkeensä Hampurin alueelle vuoden 

2016 lopussa. Yhtiö arvioi, että Kamuxin markkinaosuus Hampurin käytettyjen autojen myynnissä 

kasvoi edellisen vuosineljänneksen tasolta ollen kuitenkin edelleen hyvin pieni.  

Liikevaihto  

Liikevaihto kasvoi 12,6 % edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna ja oli 109,3 milj. euroa 

(1−3/2016: 97,0). Liikevaihto kasvoi ennen kaikkea uusien liikkeiden avaamisen ansiosta. Kasvu oli 

kokonaan orgaanista. Kamuxin integroitujen palveluiden osuus liikevaihdosta kasvoi ja oli 5,4 milj. 

euroa (4,2) eli 5,0 % (4,3) liikevaihdosta.  

Kamuxin Suomessa, Ruotsissa ja Saksassa myymien autojen määrä kasvoi 13,8 % edellisvuoden 

vastaavaan ajanjaksoon verrattuna ja oli 9 698 autoa (8 523). Myytyjen autojen lukumäärä kasvoi 

uusien autoliikkeiden avaamisen ansiosta. Liikevaihto per myyty auto oli 11 266 euroa (11 383). 

Liikevaihdon jakauma  

milj. euroa 1−3/2017 1−3/2016 1−12/2016 

Käytettyjen autojen myynti 103,8 92,9 385,5 

Palkkiot rahoitus- ja vakuutusyhtiöiltä 4,5 3,4 15,8 

Kamux Plus 0,9 0,8 3,5 

Yhteensä 109,3 97,0 404,8 

 

Tulos 

Vuoden 2017 ensimmäisen neljänneksen aikana Kamuxin bruttokate kasvoi 5,4 % edellisvuoden 

vastaavasta ajanjaksosta ja oli 12,5 milj. euroa (11,9). Oikaistu liikevoitto kasvoi 5,5 % 4,6 milj. 

euroon (4,4) eli 4,3 %:iin liikevaihdosta. Oikaistun liikevoiton kasvu johtui ennen kaikkea uusien 

liikkeiden avaamisesta. Oikaistu liikevoitto on oikaistu listautumiseen liittyvillä kuluilla, sekä 

strategiseen suunnitteluun, strategian toteuttamiseen ja maantieteelliseen laajentumiseen 

liittyvillä erityiserillä. Liikevoittoa oikaisevat erät olivat yhteensä 1,2 milj. euroa (0,4) 

ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Kamux arvioi maksavansa yhteensä arviolta 1,8 milj. euroa 

listautumisprosessiin ja yhtiön pörssivalmiuteen liittyviä asiantuntija- ja muita kuluja sekä 

palkkioita. Näistä kuluista kirjattiin ensimmäiselle vuosineljännekselle 0,4 milj. euroa. Loput 

kirjaamatta olevista kuluista ja palkkioista, noin 1,4 milj. euroa, arvioidaan kirjattavan 30.6.2017 

päättyvän kuuden kuukauden jakson osavuosikatsaukseen. Kamuxin liikevoitto laski 13,5 % 

edellisvuoteen verrattuna ja oli 3,4 milj. euroa (4,0). Lasku johtui edellä mainituista, 

listautumisprosessiin liittyvistä kustannuksista ja muista liikevoittoa oikaisevista eristä. 

Ensimmäisen vuosineljänneksen tulos ennen veroja oli 3,3 milj. euroa (3,7). Osakekohtainen tulos 

oli 0,07 euroa (0,07).  
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Liiketoimintasegmenttien avainluvut 

milj. euroa 1−3/2017 1−3/2016 Muutos % 1−12/2016 

Liikevaihto      

Suomi 91,1 83,3 9,3 % 343,2 

Ruotsi 16,0 13,7 16,2 % 60,9 

Saksa 5,3 2,2 142,5 % 10,8 

Segmentit yhteensä 112,4 99,3 13,2 % 414,9 

Konsernitoiminnot ja eliminoinnit -3,1 -2,3 -38,1 % -10,1 

Yhteensä 109,3 97,0 12,6 % 404,8 

      
Bruttokate      

Suomi 11,3 10,6 6,5 % 44,1 

Ruotsi 0,9 1,1 -18,7 % 4,3 

Saksa 0,4 0,2 83,5 % 0,8 

Segmentit yhteensä 12,5 11,9 5,4 % 49,2 

Konsernitoiminnot ja eliminoinnit - - - - 

Yhteensä 12,5 11,9 5,4 % 49,2 

      
Bruttokate, osuus liikevaihdosta, %      

Suomi 12,4 % 12,7 % -2,6 % 12,9 % 

Ruotsi 5,6 % 8,0 % -30,0 % 7,0 % 

Saksa 6,7 % 8,8 % -24,3 % 7,7 % 

Segmentit yhteensä 11,2 % 12,0 % -6,9 % 11,9 % 

Konsernitoiminnot ja eliminoinnit - - - - 

Yhteensä 11,2 % 12,0 % -6,9 % 11,9 % 

      
Liikevoitto      

Suomi 6,0 5,5 9,3 % 22,2 

Ruotsi -0,5 -0,5 -11,2 % -1,5 

Saksa -0,4 -0,1 -442,6 % -0,7 

Segmentit yhteensä 5,1 5,0 2,2 % 20,0 

Konsernitoiminnot ja eliminoinnit -1,7 -1,0 -63,2 % -4,3 

Yhteensä 3,4 4,0 -13,5 % 15,7 

      
Liikevoitto, osuus liikevaihdosta, %      

Suomi 6,6 % 6,6 % 0,0 % 6,5 % 

Ruotsi -3,2 % -3,3 % 4,2 % -2,4 % 

Saksa -8,1 % -3,6 % -123,8 % -6,7 % 

Segmentit yhteensä 4,5 % 5,0 % -9,7 % 4,8 % 

Konsernitoiminnot ja eliminoinnit - - - - 

Yhteensä 3,1 % 4,1 % -23,2 % 3,9 % 
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Integroitujen palvelujen osuus kaikista Kamuxilta ostetuista käytetyistä autoista 

segmenteittäin  

prosenttia 1−3/2017 1−3/2016 1−12/2016 

Rahoituspalvelut       

Suomi 45 47 47 

Ruotsi 48 42 45 

Saksa 25 29 28 

        

Vakuutuspalvelut       

Suomi 47 56 52 

Ruotsi 84 20 60 

        

Kamux Plus       

Suomi 17 20 20 

Ruotsi 26 25 25 

 

Suomi 

Kamuxin liikevaihto Suomessa kasvoi 9,3 % edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta ja oli 91,1 milj. 

euroa (83,3). Ensimmäisen kolmen kuukauden aikana myytyjen autojen lukumäärä kasvoi 836 

kappaletta eli 9,3 % verrattuna vuoden 2016 ensimmäiseen vuosineljännekseen. Kasvu perustui 

pääasiallisesti uusien autoliikkeiden myyntiin.  

Integroitujen palveluiden osuus liikevaihdosta kasvoi Suomessa 4,9 milj. euroon (3,9) eli 5,4 %:iin 

(4,7) liikevaihdosta. Suomi-segmentin liikevoitto kasvoi 9,3 % edellisvuoden vastaavasta 

ajanjaksosta ja oli 6,0 milj. euroa (5,5) eli 6,6 % (6,6) liikevaihdosta. Ensimmäisen 

vuosineljänneksen aikana Kamux avasi yhden uuden liikkeen Suomessa, helmikuussa 2017 Turkuun. 

Ruotsi 

Kamuxin liikevaihto Ruotsissa kasvoi 16,2 % edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta ja oli 16,0 milj. 

euroa (13,7). Ensimmäisen kolmen kuukauden aikana myytyjen autojen lukumäärä kasvoi 92 

kappaletta eli 9,9 % verrattuna vuoden 2016 ensimmäiseen neljännekseen. Kasvu perustui 

pääasiallisesti uuden autoliikkeen avaamiseen vuonna 2016.  

Integroitujen palveluiden osuus liikevaihdosta kasvoi Ruotsissa 0,4 milj. euroon (0,2) eli 2,8 %:iin 

(1,7) liikevaihdosta. Ruotsi-segmentin liiketappio oli edellisvuoden tasolla ja oli -0,5 milj. euroa 

(-0,5). Kamux jatkoi ensimmäisellä vuosineljänneksellä liiketoimintaprosessien kehittämistä 

Ruotsissa. Ensimmäisen vuosineljänneksen aikana Kamux ei avannut uusia liikkeitä Ruotsissa. 

Saksa 

Kamuxin liikevaihto Saksassa kasvoi 142,5 % edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta ja oli 5,3 milj. 

euroa (2,2). Ensimmäisen kolmen kuukauden aikana myytyjen autojen lukumäärä kasvoi 247 

kappaletta eli 144,4 % verrattuna vuoden 2016 ensimmäiseen vuosineljännekseen. Kasvu perustui 

pääasiallisesti joulukuussa 2016 avattuun uuteen autoliikkeeseen. Myös Saksassa jatkettiin 

ensimmäisellä vuosineljänneksellä liiketoimintaprosessien edelleen kehittämistä. 
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Integroitujen palveluiden osuus liikevaihdosta kasvoi Saksassa 0,1 milj. euroon (0,0) eli 2,6 %:iin 

(1,3) liikevaihdosta. Saksa-segmentin liiketappio kasvoi edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta ja 

oli -0,4 milj. euroa (-0,1). Liiketappion kasvu johtui kustannusten kasvusta yhtiön rakentaessa 

organisaatiota tulevaisuuden kasvua varten. Ensimmäisen vuosineljänneksen merkittävin 

tapahtuma Saksassa oli joulukuussa 2016 ovensa avanneen, Nedderfeldissä sijaitsevan autoliikkeen 

viralliset avajaiset, jotka pidettiin tammikuussa 2017. 

Konsernin tase ja rahoitusasema 

Konsernin taseen loppusumma oli maaliskuun 2017 lopussa 77,7 milj. euroa (78,4), mistä omaa 

pääomaa oli 31,9 milj. euroa. Nettovelka oli 26,1 milj. euroa (23,3), mistä pitkäaikaista velkaa oli 

23,9 milj. euroa (29,8). Ensimmäisen vuosineljänneksen aikana yhtiö suuntasi osakeanneissa 

yhteensä 91 522 uutta osaketta yhtiön uudelle avainhenkilölle ja uusille hallituksen jäsenille. 

Kamuxilla on viisivuotinen 40 milj. euron lainasopimus Nordea Bank AB (publ), Suomen sivuliikkeen 

kanssa. Lainasopimus sisältää 30 milj. euron viisivuotisen määräaikaislainan ja 10 milj. euron 

viisivuotisen valmiusluoton. Valmiusluotosta 7,5 milj. euroa on käytössä monivaluuttaisena 

luottolimiittinä, jonka Kamux otti käyttöön joulukuussa 2016. Katsauskauden jälkeen 21.4.2017 

lainasopimusta muutettiin siten, että valmiusluotto kasvoi 20 milj. euroon ja 30 milj. euron 

määräaikaislainaa lyhennetään edelleen 1,5 milj. eurolla puolivuosittain listautumisen jälkeen. 

Valmiusluoton lisäksi Kamuxilla on 0,3 milj. euron arvoinen vuokratakauslimiitti.   

Nettokäyttöpääoma maaliskuun lopussa oli 41,4 milj. euroa (31,3). Vaihto-omaisuuden arvo oli 

48,1 milj. euroa (40,2).  

Tammi−maaliskuussa Kamuxin liiketoiminnan rahavirta oli 4,8 milj. euroa (0,7). Rahavarat kauden 

lopussa olivat 0,9 milj. euroa (6,6). 

Omavaraisuusaste kauden lopussa oli 41,0 % (32,7). Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) oli 20,6 % 

(28,9) ja oman pääoman tuotto (ROE) 38,8 % (62,3). 

Investoinnit, tutkimus ja tuotekehitys 

Kamuxin investoinnit olivat tammi−maaliskuussa yhteensä 0,3 milj. euroa (0,1) ja koostuivat 

pääasiallisesti IT-järjestelmäinvestoinneista sekä normaaleista, autoliikkeisiin tehtävistä 

ylläpitoinvestoinneista. Kamuxin liiketoiminnassa tutkimus ja tuotekehityskustannukset ovat 

pääasiallisesti yhtiön vähittäiskaupan toimintamallin edelleen kehittämiseen ja liiketoiminnan 

prosessikehitykseen liittyviä menoja. 

Kamux investoi vuonna 2017 edelleen uusien autoliikkeiden avaamiseen liittyen 

perusparannusmenoihin ja tarvittaviin laitteisiin ja kalusteisiin, sekä digitalisoimisen hankkeisiin, 

kuten esimerkiksi CRM/ERP-järjestelmään, analytiikkaan, tiedonhallintaan ja taloushallinnon 

järjestelmiin. Yhtiö rahoittaa nämä investoinnit sen olemassa olevilla rahavaroilla, 

tulorahoituksella sekä tarvittaessa luottolimiiteillä.  

Henkilöstö 

Tammi−maaliskuussa 2017 Kamuxin henkilöstömäärä kokoaikaisiksi työntekijöiksi muutettuna oli 

keskimäärin 389 (301). Kamux rekrytoi viimeisen vuoden aikana yli 100 uutta työntekijää. Uuden 

henkilöstön rekrytointia jatketaan jatkuvasti Kamuxin kasvun tukemiseksi. 
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Henkilöstö segmenteittäin keskimäärin 

  31.3.2017 31.3.2016 31.12.2016 

Suomi 312 249 280 

Ruotsi 53 42 47 

Saksa 24 10 16 

Yhteensä 389 301 343 

 

Osake ja osakkeenomistajat 

Maaliskuun 2017 lopussa Kamuxin osakepääoma oli 80 000 euroa ja osakkeiden lukumäärä  

38 454 303 osaketta. Yhtiön hallussa oli katsauskauden lopussa 1 319 862 omaa osaketta eli 3,4 % 

kaikista osakkeista.   

Katsauskauden jälkeen, 12.5.2017, alkoi kaupankäynti Kamuxin osakkeilla Nasdaq Helsingin pre-

listalla. Kaupankäynti Kamuxin osakkeilla Nasdaq Helsingin pörssilistalla alkoi 16.5.2017. 

Listautumisannissa Kamux laski liikkeeseen 2 852 853 kappaletta uusia osakkeita. Yhtiö keräsi 

annilla 20,5 milj. euron bruttovarat. Kamuxin osakkeiden lukumäärä nousi 41 307 156 osakkeeseen, 

ja yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden määrä on 1 319 862 osaketta eli 3,2 % kaikista 

osakkeista. Kamuxin johtoryhmä ja työntekijät omistivat yhtiöstä arviolta 28 % välittömästi 

listautumisannin jälkeen. 

Hallinto 

Yhtiön osakkeenomistajat päättivät yksimielisellä päätöksellä 10.3.2017 valita Reija Laaksosen 

uudeksi hallituksen jäseneksi. Yhtiön osakkeenomistajat päättivät yksimielisellä päätöksellä 

27.3.2017 valita Harri Sivulan uudeksi hallituksen jäseneksi. Sivulan valinta oli ehdollinen yhtiön 

listautumisannin toteutumiselle ja se tuli voimaan, kun yhtiön osakkeet otettiin kaupankäynnin 

kohteeksi Nasdaq Helsingin pre-listalle. Laaksonen toimii tällä hetkellä Fazer makeisten 

digitaalisten toimintojen johtajana. Sivula on viimeksi toiminut GS1:n toimitusjohtajana vuosina 

2015-2017 ja Restel Oy:n toimitusjohtajana vuosina 2011-2014. Sivula toimii lisäksi useiden 

yhtiöiden hallituksissa, muun muassa Tokmanni Group Oyj:n hallituksen puheenjohtajana sekä 

Atria Oyj:n, GS1 Finlandin sekä Makua Foods Oy:n hallituksen jäsenenä. 

Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät 

Kamux on kasvattanut viime vuosien aikana voimakkaasti liikevaihtoaan ja liikevoittoaan. 
Tulevaisuudessa Kamuxin liikevaihto ja liikevoitto saattavat kuitenkin kasvaa hitaammin tai laskea 
historialliseen kehitykseen verrattuna.  

Kamuxin nopea ja voimakas kasvu viime vuosina ja yhtiön liiketoiminnan laajentuminen ovat 
aiheuttaneet lisävaatimuksia sisäisen ohjeistuksen kattavuudelle ja valvonnalle. Epäonnistuminen 
sisäisen ohjeistuksen implementoinnissa ja valvonnassa saattaa aiheuttaa taloudellisia 
seuraamuksia Kamuxille ja heikentää yhtiön mainetta. 

Kamuxin maantieteelliseen laajentumiseen liittyy useita riskejä, ja epäonnistuminen sopivien 
yhteistyökumppaneiden tunnistamisessa, uusien työntekijöiden palkkaamisessa ja 
kansainvälistymisestä arvioitujen hyötyjen saavuttamisessa voi vaikuttaa olennaisen haitallisesti 
Kamuxiin. Lisäksi yhtiön menestys on riippuvainen muun muassa yhtiön johdosta ja muusta 
ammattitaitoisesta henkilöstöstä sekä kyvystä rekrytoida, kehittää, kouluttaa, motivoida ja pitää 
palveluksessaan ammattitaitoista henkilöstöä.  
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Kamux toimii käytettyjen autojen vähittäiskaupan markkinoilla ja epävarmat yleiset taloudelliset 
olosuhteet Kamuxin toimintamaissa saattavat vaikuttaa haitallisesti Kamuxin liiketoimintaan, 
taloudelliseen asemaan ja liiketoiminnan tulokseen. 

Kamux toimii kilpailluilla ja hajanaisilla käytettyjen autojen markkinoilla ja kilpailu saattaa 
kiristyä tulevaisuudessa. 

Autoverolainsäädäntöön tehtävät muutokset tai lainvalmistelu voivat vaikuttaa olennaisen 
haitallisesti uusien ja käytettyjen autojen kauppaan ja Kamuxiin. Kamuxin verorasitus voi kasvaa 
verolakien tai niiden soveltamistavan muutosten tai verotarkastuksen seurauksena. 

Kamuxin IT-järjestelmät ovat yhtiön toiminnalle erityisen tärkeitä ja ne kattavat kaikki 
liiketoiminnan keskeiset alueet. Mikäli nämä järjestelmät tai palvelut eivät toimi suunnitellulla 
tavalla tämä voi häiritä Kamuxin liiketoimintaa ja vaikuttaa haitallisesti yhtiön liiketoimintaan.  

Kamux uskoo, että sen tuotemerkki ja maine asiakkaiden keskuudessa ovat tärkeitä yhtiön 
menestyksen kannalta. Jos Kamux ei pysty säilyttämään riittävää palvelutasoa, tai jos jokin 
tapahtuma vahingoittaa yhtiön mainetta, tällä voi olla olennainen haitallinen vaikutus Kamuxiin.  

Kamuxin riskienhallinnan pääperiaatteita on kuvattu konsernin tilinpäätöksessä ja verkkosivuilla 
osoitteessa www.kamux.com. 

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat 

Kamuxin varsinainen yhtiökokous vahvisti 12.4.2017 tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille 

ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilivuodelta 2016. Yhtiökokous valitsi hallituksen jäseniksi 

uudelleen Matti Virtasen, Reija Laaksosen, David Nuutisen, Jokke Paanasen ja Vesa Uotilan. Lisäksi 

todettiin Harri Sivulan hallitusjäsenyyden astuvan voimaan, kun yhtiön osakkeet otettiin 

kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsingin pre-listalle. Matti Virtanen valittiin hallituksen 

puheenjohtajaksi. Yhtiökokous nimitti tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n 

tilintarkastajakseen 31.12.2017 päättyvälle tilikaudelle. PricewaterhouseCoopers Oy on 

nimittänyt päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Janne Rajalahden.  

Yhtiökokous päätti hyväksyä 0,06 euron osakekohtaisen osingon kutakin päätöksen tekemisen 

hetkellä ulkona ollutta osaketta kohden jaettavaksi vuoden 2016 jakokelpoisista varoista. Osingon 

kokonaismäärä 2,2 milj. euroa maksettiin 25.4.2017.  

Yhtiökokous valtuutti Kamuxin hallituksen päättämään suunnatusta osakeannista. Valtuutuksen 

perusteella voidaan laskea liikkeeseen osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen 

yhdessä tai useammassa erässä uusia ja/tai olemassa olevia osakkeita siten, että osakkeita 

annetaan yhteensä enintään 300 000 kappaletta. Osakeannissa voidaan antaa osakkeita maksutta. 

Annettavat osakkeet voidaan käyttää Kamuxin avainhenkilöiden palkitsemiseen yhtiön 

osakepalkkiojärjestelmän mukaisesti. Hallituksella on oikeus päättää muista osakeannin ehdoista. 

Osakeantivaltuutus on voimassa 31.12.2019 saakka. 

Yhtiö suuntasi osakeannissa yhteensä 26 100 uutta osaketta yhtiön uudelle avainhenkilölle. 

Osakkeet rekisteröitiin kaupparekisteriin 26.4.2017. 

Yhtiön 27.4.2017 tehdyllä osakkeenomistajien yksimielisellä päätöksellä päätettiin, että yhtiön 

hallituksen puheenjohtajalle maksetaan hallituspalkkiota 36 000 euroa vuodessa ja yhtiön 

hallituksen muille jäsenille 20 000 euroa hallituspalkkiota vuodessa. Hallituksen kokouksista ei 

makseta erillistä korvausta.   

Yhtiö hallitus hyväksyi 27.4.2017 että yhtiö maksaa Listautumiseen liittyvästä vuoden 2017 toisen 

vuosineljänneksen aikana tehdystä työstä Virtanen Consulting GmbH:lle, Matti Virtasen 
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määräysvallassa olevalle yhtiölle, yhteensä enintään 62 tuhatta euroa vuoden 2017 toisen 

vuosineljänneksen aikana. 

Yhtiön hallitus valtuutettiin 3.5.2016 tehdyllä yhtiön osakkeenomistajien yksimielisellä 

päätöksellä päättämään maksullisesta suunnatusta osakeannista. Valtuutuksen perusteella 

voidaan laskea liikkeeseen yhdessä tai useammassa erässä enintään 6 000 000 uutta osaketta 

osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen. Yhtiön hallitukselle annettu valtuutus on 

voimassa 30.6.2017 saakka, ja se kumosi yhtiön yhtiökokouksen 22.12.2015 antaman 

osakeantivaltuutuksen. Yllä mainittuun valtuutukseen perustuen yhtiön hallitus päätti 11.5.2017 

uusien osakkeiden liikkeeseen laskemisesta. Osakeannissa laskettiin liikkeeseen 2 852 853 

kappaletta yhtiön uusia osakkeita ja osakkeiden lukumäärä nousi 41 307 156 osakkeeseen.  

Katsauskauden jälkeen Kamux listautui Nasdaq Helsinkiin. Kaupankäynti Kamuxin osakkeilla alkoi 

Nasdaq Helsingin pre-listalla 12.5.2017 ja Nasdaq Helsingin pörssilistalla 16.5.2017. 

Yhtiö avasi toukokuussa uudet liikkeet Iisalmeen ja Espooseen.   
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Kamux Oyj:n osavuosikatsaus tammi−maaliskuu 2017 

Pääasialliset laadintaperiaatteet 

Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 – Osavuosikatsaukset standardin mukaisesti. 

Osavuosikatsauksessa noudatetaan samoja laatimisperiaatteita ja laskentamenetelmiä kuin 

vuoden 2016 tilinpäätöksessä sekä niitä uusia ja uudistettuja IFRS-standardeja, jotka on kuvattu 

vuoden 2016 tilinpäätöksessä. Osavuosikatsaus ei kuitenkaan sisällä kaikkea sitä informaatiota ja 

liitetietoja, jotka esitetään vuositilinpäätöksessä. Näin ollen osavuosikatsausta tulee lukea 

yhdessä yhtiön vuositilinpäätöksen 2016 kanssa. 

Osavuosikatsauksen luvut ovat itsenäisesti pyöristettyjä. 

Osavuosikatsauksen laatiminen edellyttää, että johto tekee kirjanpidollisia arviota ja harkintaan 

perustuvia ratkaisuja sekä oletuksia, jotka vaikuttavat laadintaperiaatteiden soveltamiseen ja 

varojen ja velkojen, tuottojen ja kulujen kirjanpitoarvoihin. Toteumat voivat poiketa tehdyistä 

arvioista ja ratkaisuista. Tämän osavuosikatsauksen laatimisen yhteydessä johdon tekemät 

merkittävimmät konsernin laatimisperiaatteisiin ja keskeisimpiin epävarmuustekijöihin liittyneet 

arviot ovat samoja, joita sovellettiin vuoden 2016 tilinpäätöksessä. 

Osavuosikatsaus on tilintarkastamaton. 
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Konsernin laaja tuloslaskelma 

milj. euroa 1-3/2017 1-3/2016 1-12/2016 

Liikevaihto 109,3 97,0 404,8 

Liiketoiminnan muut tuotot 0,2 0,0 1,1 

Materiaalit ja palvelut -96,9 -85,2 -356,6 

Henkilöstökulut -5,0 -4,6 -19,9 

Liiketoiminnan muut kulut -3,9 -3,2 -12,8 

Poistot -0,2 -0,1 -0,8 

Liikevoitto 3,4 4,0 15,7 

Rahoituskulut -0,1 -0,3 -1,0 

Voitto ennen veroja 3,3 3,7 14,6 

Tuloverot -0,9 -0,9 -3,6 

Tilikauden voitto 2,4 2,8 11,0 

        

Muut laajan tuloksen erät       

Erät, jotka saatetaan tulevaisuudessa siirtää tulosvaikutteisiksi       

   Muuntoerot 0,0 0,0 0,0 

Muut laajan tuloksen erät yhteensä, verojen jälkeen 0,0 0,0 0,0 

Tilikauden laaja tulos yhteensä 2,4 2,8 11,0 

        

Tilikauden tuloksen jakautuminen       

Yhtiön omistajille 2,4 2,8 11,0 

Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen        

Yhtiön omistajille 2,4 2,8 11,0 

Yhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen 
tulos 

      

Osakekohtainen tulos, laimentamaton ja laimennettu, EUR 0,07 0,07 0,29 
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Konsernin tase 

milj. euroa 31.3.2017 31.3.2016 31.12.2016 

VARAT       

Pitkäaikaiset varat       

Aineettomat hyödykkeet 1,0 0,6 1,0 

Liikearvo 13,6 13,6 13,6 

Aineelliset hyödykkeet 1,8 0,9 1,7 

Muut saamiset 0,0 0,0 0,0 

Laskennalliset verosaamiset 0,3 0,2 0,3 

Pitkäaikaiset varat yhteensä 16,7 15,3 16,6 

       

Lyhytaikaiset varat      

Vaihto-omaisuus 48,1 40,2 47,9 

Myyntisaamiset ja muut saamiset 10,1 8,6 11,4 

Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset 1,8 0,0 1,8 

Rahavarat 0,9 6,6 0,7 

Lyhytaikaiset varat yhteensä 61,0 55,5 61,8 

VARAT YHTEENSÄ 77,7 70,7 78,4 

       

OMA PÄÄOMA JA VELAT      

Yhtiön omistajille kuuluva oma pääoma      

Osakepääoma 0,1 0,1 0,1 

Osakeanti 0,2 0,5 0,0 

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 4,4 0,9 4,1 

Muuntoero 0,1 0,1 0,1 

Kertyneet voittovarat 24,7 18,8 13,7 

Tilikauden voitto 2,4 2,8 11,0 

Yhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 31,9 23,1 28,9 

       

VELAT      

Pitkäaikaiset velat      

Lainat 23,9 29,8 25,4 

Johdannaisinstrumentit 0,1 0,2 0,1 

Varaukset 0,4 0,0 0,4 

Pitkäaikaiset velat yhteensä 24,3 30,0 25,8 

       

Lyhytaikaiset velat      

Lainat 3,2 0,0 6,3 

Ostovelat ja muut velat 13,0 13,2 12,3 

Varaukset 1,8 1,4 1,7 

Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat 3,5 3,1 3,4 

Lyhytaikaiset velat yhteensä 21,5 17,6 23,7 

Velat yhteensä 45,8 47,6 49,5 

OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 77,7 70,7 78,4 
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Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 

milj. euroa 

  
 

Sijoitetun 
vapaan 

oman 
pääoman 

rahasto 

Muuntoero 
Kertyneet 

voittovarat 

Oma  
pääoma 

yhteensä 
Osake-

pääoma 
Osakeanti 

Oma pääoma 1.1.2017 0,1   4,1 0,1 24,7 28,9 

Tilikauden voitto         2,4 2,4 

Muut laajan tuloksen erät       0,0   0,0 

Tilikauden laaja tulos yhteensä       0,0 2,4 2,4 

Liiketoimet omistajien kanssa:             

Osakkeiden liikkeellelasku    0,2 0,3     0,5 

Oma pääoma 31.3.2017 0,1 0,2 4,4 0,1 27,1 31,9 

              

Oma pääoma 1.1.2016 0,1   0,9 0,1 20,3 21,3 

Tilikauden voitto         2,8 2,8 

Muut laajan tuloksen erät       0,0   0,0 

Tilikauden laaja tulos yhteensä       0,0 2,8 2,8 

Liiketoimet omistajien kanssa:             

Osakkeiden liikkeellelasku   0,5       0,5 

Osingot osakkeenomistajille         -1,5 -1,5 

Oma pääoma 31.3.2016 0,1 0,5 0,9 0,1 21,6 23,1 
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Konsernin rahavirtalaskelma 

milj. euroa 1-3/2017 1-3/2016 1-12/2016 

Liiketoiminnan rahavirrat      

Tilikauden voitto 2,4 2,8 11,0 

Oikaisut:      

Poistot 0,2 0,1 0,8 

Rahoituskulut 0,1 0,3 1,0 

Varausten muutos 0,1 0,1 0,8 

Vaihto-omaisuuden arvonalennukset 0,0 0,0 0,3 

Tuloverot 0,9 0,9 3,6 

Muut liiketoimet, joihin ei liity maksutapahtumaa 0,0 -0,0 0,1 

Käyttöpääoman muutokset:     

Myyntisaamisten ja muiden saamisten muutos 1,6 -2,2 -5,1 

Ostovelkojen ja muiden velkojen muutos 0,7 2,1 2,7 

Vaihto-omaisuuden muutos -0,2 -4,0 -12,2 

Maksetut korot -0,2 -0,2 -0,7 

Muut rahoituserät, netto -0,1 -0,2 -0,2 

Maksetut tuloverot -0,8 0,9 -3,2 

Liiketoiminnasta kertynyt nettorahavirta 4,8 0,7 -1,1 

      

Investointien rahavirrat     

Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden hankinta -0,2 -0,1 -1,5 

Aineettomien käyttöomaisuushyödykkeiden hankinta -0,1 -0,0 -0,7 

Investointien nettorahavirta -0,3 -0,1 -2,1 

     
 

Rahoituksen rahavirrat     

Osakkeiden liikkeeseenlasku 0,3 0,5 3,2 

Omien osakkeiden hankinta - - -5,2 

Pankkilainojen nostot - 30,0 43,4 

Pankkilainojen takaisinmaksut -4,6 -25,3 -36,9 

Maksetut osingot  - - -1,5 

Rahoituksen nettorahavirta -4,3 5,1 3,1 

      

Rahavarojen nettovähennys/-lisäys 0,2 5,7 -0,1 

Rahavarat tilikauden alussa 0,7 0,8 0,8 

Valuuttakurssien muutosten vaikutukset rahavaroihin 0,0 0,0 -0,0 

Rahavarat tilikauden lopussa 0,9 6,6 0,7 
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Osakekohtainen tulos 

  1-3/2017 1-3/2016 1-12/2016 

Yhtiön osakkeenomistajille kuuluva tilikauden voitto (milj. euroa) 2,4 2,8 11,0 

Ulkona olevien osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo 
tilikauden aikana, 1 000 kpl, laimentamaton 

37 043 37 614 37 566 

Laimentamaton osakekohtainen tulos (euroa) 0,07 0,07 0,29 

Rekisteröimättömän osakeannin vaikutus osakkeiden lukumäärään 10 125 69 

Ulkona olevien osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo 
tilikauden aikana, 1 000 kpl, laimennettu  

37 053 37 739 37 635 

Laimennettu osakekohtainen tulos (euroa) 0,07 0,07 0,29 

 

Segmentit 

milj. euroa Suomi Ruotsi Saksa 
Segmentit 
yhteensä 

Konserni-
toiminnot 

Eliminoinnit Konserni 

1−3/2017               

Liikevaihto 91,1 16,0 5,3 112,4   -3,1 109,3 

sisäinen   3,0 0,2 3,1   -3,1   

ulkoinen 91,1 13,0 5,2 109,3     109,3 

Bruttokate 11,3 0,9 0,4 12,5     12,5 

Käyttökate 6,2 -0,5 -0,4 5,3 -1,7   3,6 

Poistot -0,2 0,0 0,0 -0,2 0,0   -0,2 

Liikevoitto 6,0 -0,5 -0,4 5,1 -1,7   3,4 

Rahoituskulut             -0,1 

Voitto ennen veroja             3,3 

        

        

milj. euroa Suomi Ruotsi Saksa 
Segmentit 
yhteensä 

Konserni-
toiminnot 

Eliminoinnit Konserni 

1−3/2016        

Liikevaihto 83,3 13,7 2,2 99,3  -2,3 97,0 

sisäinen   2,2 0,1 2,3  -2,3  

ulkoinen 83,3 11,6 2,1 97,0     97,0 

Bruttokate 10,6 1,1 0,2 11,9   11,9 

Käyttökate 5,6 -0,4 -0,1 5,1 -1,0  4,1 

Poistot -0,1 0,0 0,0 -0,1   -0,1 

Liikevoitto 5,5 -0,5 -0,1 5,0 -1,0  4,0 

Rahoituskulut       -0,3 

Voitto ennen veroja       3,7 
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milj. euroa Suomi Ruotsi Saksa 
Segmentit 
yhteensä 

Konserni-
toiminnot 

Eliminoinnit Konserni 

1−12/2016               

Liikevaihto 343,2 60,9 10,8 414,9   -10,1 404,8 

sisäinen 0,0 9,6 0,6 10,1   -10,1 0,0 

ulkoinen 343,2 51,3 10,3 404,8     404,8 

Bruttokate 44,1 4,3 0,8 49,2     49,2 

Käyttökate 22,8 -1,3 -0,7 20,8 -4,3   16,5 

Poistot -0,6 -0,1 0,0 -0,8 0,0   -0,8 

Liikevoitto 22,2 -1,5 -0,7 20,0 -4,3   15,7 

Rahoituskulut             -1,0 

Voitto ennen veroja             14,6 

 

Nettokäyttöpääoma  

milj. euroa 31.3.2017 31.3.2016 31.12.2016 

Vaihto-omaisuus 48,1 40,2 47,9 

Myyntisaamiset ja muut saamiset 10,1 8,6 11,4 

Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset 1,8 0,0 1,8 

Ostovelat ja muut velat -13,0 -13,2 -12,3 

Varaukset -2,2 -1,4 -2,0 

Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat -3,5 -3,1 -3,4 

Nettokäyttöpääoma 41,4 31,3 43,3 

 

Nettovelka 

milj. euroa 31.3.2017 31.3.2016 31.12.2016 

Pitkäaikaiset lainat       

Pankkilainat 23,9 29,8 25,4 

Pitkäaikaiset lainat yhteensä 23,9 29,8 25,4 

Lyhytaikaiset lainat       

Pankkilainat 3,0 0,0 5,0 

Tililimiitit 0,2 0,0 1,3 

Lyhytaikaiset lainat yhteensä 3,2 0,0 6,3 

Rahoitusvelat yhteensä 27,1 29,8 31,7 

Vähennetään rahavarat -0,9 -6,6 -0,7 

Nettovelka 26,1 23,3 30,9 
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Vuokravelvoitteet ja muut sitoumukset 

 

Muut vuokrasopimukset     
 

Ei-purettavissa olevien muiden vuokrasopimusten perusteella maksettavat vähimmäisvuokrat  

       
milj. euroa 31.3.2017 31.3.2016 31.12.2016 

Yhden vuoden kuluessa 5,4 4,1 5,0 

Vuotta pitemmän ajan ja enintään viiden vuoden kuluttua 11,8 8,4 11,8 

Yli viiden vuoden kuluttua 0,7 1,1 1,0 

Yhteensä 17,9 13,6 17,8 

      
 

Velat joiden vakuudeksi on annettu vakuuksia ja kiinnityksiä     
 

      

milj. euroa 31.3.2017 31.3.2016 31.12.2016 

Lainat 27,1 29,8 31,7 

lainoista annetut vakuudet 104,0 63,0 104,0 

       
Muut sitoumukset      

 
       

Tuhatta euroa 31.3.2017 31.3.2016 31.12.2016 

Vuokra- ja muut maksutakaukset 0,3 0,3 0,3 

 

Lähipiiritapahtumat 

milj. euroa 1-3/2017 1-3/2016 1-12/2016 

Käytettyjen autojen myynti - 0,0 0,2 

Käytettyjen autojen ostot ja vuokrakulut -0,2 -0,2 -0,7 

 

Yhtiö solmi 5.1.2017 konsultointisopimuksen David Nuutisen määräysvallassa olevan DN Advisory 

Oy:n kanssa. Yhtiö ostaa DN Advisory Oy:ltä yhtiön Ruotsin liiketoiminnan kehittämiseen ja 

johtamiseen liittyviä konsultointipalveluita 7,5 tuhannella eurolla kuukaudessa.  

Yhtiö suuntasi 30.1.2017 osakeannissa 52 174 uutta osaketta Yhtiön uudelle johtoon kuuluvalle 

avainhenkilölle. Osakkeet rekisteröitiin kaupparekisteriin 14.2.2017. 

Yhtiö suuntasi 27.3.2017 osakeannissa 39 348 uutta osaketta Yhtiön uusille hallitusjäsenille. 

Osakkeet rekisteröitiin kaupparekisteriin 20.4.2017. 

Kauden päättymisen jälkeen yhtiö suuntasi osakeannissa yhteensä 26 100 uutta osaketta yhtiön 

uudelle avainhenkilölle. Osakkeet rekisteröitiin kaupparekisteriin 26.4.2017. Lisäksi Yhtiön 

hallitus hyväksyi 27.4.2017 että yhtiö maksaa Listautumiseen liittyvästä vuoden 2017 toisen 

vuosineljänneksen aikana tehdystä työstä Virtanen Consulting GmbH:lle, Matti Virtasen 

määräysvallassa olevalle yhtiölle, yhteensä enintään 62 tuhatta euroa vuoden 2017 toisen 

vuosineljänneksen aikana. 
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Tunnuslukujen laskentakaavat sekä vaihtoehtoisten tunnuslukujen täsmäytys 

Kamux esittää vaihtoehtoisia tunnuslukuja lisätietona IFRS-standardien mukaisesti laadituissa 
konsernin tuloslaskelmissa, konsernin taseissa ja konsernin rahavirtalaskelmissa esitetyille 
tunnusluvuille. Kamuxin näkemyksen mukaan vaihtoehtoiset tunnusluvut antavat merkittävää 
lisätietoa Kamuxin toiminnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta ja rahavirroista ja ovat usein 
analyytikkojen, sijoittajien ja muiden tahojen käyttämiä. 
 
Vaihtoehtoisia tunnuslukuja ei tulisi tarkastella erillisenä IFRS:n mukaisista tunnusluvuista tai 
IFRS:n mukaisesti määriteltyjä tunnuslukuja korvaavina tunnuslukuina. Kaikki yhtiöt eivät laske 
vaihtoehtoisia tunnuslukuja yhdenmukaisella tavalla, ja siksi Kamuxin vaihtoehtoiset tunnusluvut 
eivät välttämättä ole vertailukelpoisia muiden yhtiöiden esittämien samannimisten tunnuslukujen 
kanssa. 
 

Oikaistun liikevoiton täsmäytyslaskelma 

milj. euroa 1−3/2017 1−3/2016 1−12/2016 

Liikevoitto (EBIT) 3,4 4,0 15,7 

Listautumiseen liittyvät kulut 0,4 0,4 1,2 

Strategiset selvitykset 0,6 - 0,6 

Maantieteelliseen laajentumiseen liittyvät erityiserät 0,2 0,0 0,2 

Osakepalkitseminen - - 0,3 

Oikaisuerät yhteensä 1,2 0,4 2,3 

Oikaistu liikevoitto 4,6 4,4 18,0 
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Tulosjulkistukset 2017 

Kamux julkaisee taloudellisia raportteja vuonna 2017 seuraavasti: 

Osavuosikatsaus tammi−kesäkuulta 2017 torstaina 24.8. 

Osavuosikatsaus tammi−syyskuulta 2017 torstaina 23.11. 

 

Puhelinkokous osavuosikatsaukseen liittyen 

Kamux järjestää puhelinkokouksen osavuosikatsaukseen liittyen tänään 24.5.2017 kello 15.00. 

Osavuosikatsauksen esittelevät toimitusjohtaja Juha Kalliokoski ja talousjohtaja Tapio Arimo. 

Osallistujia pyydetään rekisteröitymään muutamaa minuuttia ennen kokouksen alkamista 

osoitteessa 

https://praecomspark.webex.com/praecomspark/onstage/g.php?MTID=e50a5daac7d7a72ac9fe39

9c6aae1dc6f.  

Numerot ovat Suomi: +358 9 3158 4349, Iso-Britannia: +44 203 478 5289 ja  

Ruotsi: +46 8 5051 3563.  

Kansainväliset numerot: 

https://praecomspark.webex.com/praecomspark/globalcallin.php?serviceType=EC&ED=5345146

82&tollFree=0.  

Puhelinkokouksen tunnistenumero on: 842 758 004. 

 

Hämeenlinnassa 24.5.2017 

Kamux Oyj 

Hallitus 

 

 

Lisätietoja: 

Konsernijohtaja Juha Kalliokoski 

Puh. 050 544 5538 

 

Talousjohtaja Tapio Arimo 

Puh. 040 829 6452 

 

Viestintä- ja markkinointijohtaja Satu Heikkilä  

Puh. 0400 629 337 

 

https://praecomspark.webex.com/praecomspark/onstage/g.php?MTID=e50a5daac7d7a72ac9fe399c6aae1dc6f
https://praecomspark.webex.com/praecomspark/onstage/g.php?MTID=e50a5daac7d7a72ac9fe399c6aae1dc6f
https://praecomspark.webex.com/praecomspark/globalcallin.php?serviceType=EC&ED=534514682&tollFree=0
https://praecomspark.webex.com/praecomspark/globalcallin.php?serviceType=EC&ED=534514682&tollFree=0

