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Tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2016 (Tilintarkastamaton) 
 

Q4/2016: Kasvu ja kannattavuus jatkuivat vahvana. Liikevaihto +21 %, liiketulos 
+74 % 
 

Loka-joulukuu 2016 lyhyesti, konsernin jatkuvat toiminnot: 
 

 Liikevaihto oli 6,6 (5,5) miljoonaa euroa, kasvua 21,3 % 

 Liiketulos 2,1 (1,2) miljoonaa euroa, kasvua 73,8 % 

 Osakekohtainen tulos, jatkuvista toiminnoista 0,21 (0,14) euroa 

 Revenion toimitusjohtaja vaihtui 1.1.2017 alkaen, jolloin Timo Hildén aloitti Revenion 

toimitusjohtajana  

 

Tammi-joulukuu 2016 lyhyesti, konsernin jatkuvat toiminnot  
 

 Liikevaihto oli 23,4 (20,3) miljoonaa euroa, kasvua 15,7 % 

 Liiketulos oli 7,1 (5,8) miljoonaa euroa, kasvua 22,5 % 

 Anturimyynti jatkaa vahvaa kasvuaan ja oli 6,3 (5,1) miljoonaa euroa eli 26,8 % 

liikevaihdosta 

 Osakekohtainen tulos, jatkuvista toiminnoista 0,70 (0,61) euroa 

 Maaliskuussa Revenio tiedotti, että FDA ei myöntänyt Icare HOME -silmänpainemittarille 

myyntilupaa Yhdysvalloissa. Yhtiö jätti täydennetyn FDA-myyntilupahakemuksen Icare 

HOME-silmänpainemittarille marraskuussa. 

 Yhtiö sai katsauskauden jälkeen tammikuussa FDA:lta neljä lisäkysymystä, joihin se vastasi 

20 vuorokauden kuluessa. Yhtiö odottaa FDA:n päätöstä maaliskuun 2017 lopulla. 

 Huhtikuussa saatiin Icare ic100:lle myyntilupa Yhdysvaltoihin 

 Astmatuotteelle haettiin CE-merkkiä, tuotenimeksi Ventica. CE-merkki Venticalle saatiin 

katsauskauden jälkeen tammikuussa. 

 Hallituksen esitys 22.3.2017 kokoontuvalle yhtiökokoukselle osingoksi on 0,74 (0,70) euroa.  

 

Keskeiset tunnusluvut, jatkuvat toiminnot, 
MEUR     

 
      

 

1.1-
31.12.2016 

1.1-
31.12.2015 

Muutos-
% 

1.10-
31.12.2016 

1.10-
31.12.2015 

Muutos-
% 

Liikevaihto, konserni 23,4 20,3 15,7 6,6 5,5 21,3 

Liiketulos, konserni  7,1 5,8 22,5 2,1 1,2 73,8 

Liikevaihto, 
Terveysteknologia 

23,4 20,3 15,7 6,6 5,5 21,3 

Liiketulos, Terveysteknologia 8,6 7,4 17,0 2,6 1,8 41,4 

Laimentamaton tulos/osake 0,70 0,61 14,8 0,21 0,14 50,2 
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Liiketoiminnan rahavirta                    6,0 4,9 22,6    

 
31.12.2016 31.12.2015 Muutos, 

%-:köä    

Omavaraisuusaste, % 78,9 81,6 -2,7    

Nettovelkaantumisaste, % -43,8 -48,3 4,5    

 
 
Taloudellinen ohjeistus vuodelle 2017 
 
Liikevaihdon kasvun odotetaan jatkuvan vahvana. Kannattavuuden odotetaan säilyvän hyvällä 

tasolla kasvupanostuksista huolimatta. 

 

Toimitusjohtaja Timo Hildén kommentoi vuoden 2016 tulosta: 
 

Vuosi 2016 toi mukanaan pääosin onnistumisia, mutta myös takaiskuja. Onnistumisia olivat muun 

muassa Kiinan vahva myynti, Icare ic100 -silmänpainemittarin valmistuminen sovitussa 

aikataulussa myyntikuntoon sekä sille Yhdysvalloissa saamamme myyntilupa. Yhdysvallat on 

edelleen suurin yksittäinen markkinamme ja onnistuminen siellä on meille tärkeää. Anturien 

valmistamisen keskittäminen pääosin Suomeen on myös osoittautunut erittäin viisaaksi ja hyvin 

hoidetuksi projektiksi. 

 

Kulunut vuosi on ollut myös haastava. Onnistumisten lisäksi koimme takaiskuja; Icare HOME –

silmänpainemittarin myyntilupahakemuksen läpivienti Yhdysvalloissa ei sujunut niin kuin 

toivoimme ja jouduimme tekemään loppuvuonna uuden myyntilupahakemuksen Yhdysvaltojen 

terveysviranomaiselle FDA:lle. Hakemusvaihe oli kokonaisuudessaan meille paljon ennakoitua 

raskaampi. Henkilöstömme on kuitenkin tehnyt antaumuksellisesti ja peräänantamattomasti töitä 

projektin eteen ja uskomme, että työmme lopulta palkitaan. 

 

Revenio Research Oy:n ihosyöpään ja astmaan liittyvien tuotteiden kehityshankkeet etenevät 

suunnitellusti. Astmatuotteemme sai nimekseen Ventica® ja sille myönnettiin CE-merkki, joka 

tulee avaamaan mahdollisuudet ensimmäisten kliinisten tutkimusten käynnistämiselle 

kaupallisella tuotteella.  

 

Odotuksemme liittyvät jatkossakin kasvuun. Olemme panostaneet tulevaisuuteemme valitsemalla 

silmänpaineen mittaamiseen käyttämämme kimmoketonometrian lisäksi myös muita 

terveysteknologioita, joiden ympärille rakennamme yrityksemme osaamista. Tämä varmistaa sen, 

että emme jää yhden tuotteen ja teknologian yhtiöksi vaan meistä on tulossa todellinen 

terveysteknologiatuotteiden suunnittelija ja markkinoija. Olemme valmistautuneet tulevaan 

palkkaamalla eri tehtäviin niin kotimaassa kuin maailmallakin osaavia ammattilaisia, joilta 

odotamme hyviä tuloksia niin myynnillisesti kuin tuotekehityksenkin osalta. Maineemme on hyvä 

ja voimme valita parhaat tekijät hakijoiden joukosta. Olemme pitäneet oman joukkomme 



 3 

mahdollisimman kompaktina ja käyttäneet mahdollisimman paljon osaavia yhteistyötahoja 

kaikkeen eritysosaamista vaativaan tekemiseen. Nämä yhteistyötahot ovat omalla panoksellaan 

olleet mahdollistamassa saavutuksiamme. 

 

Haluan kiittää Olli-Pekka Salovaaraa, Revenion pitkäaikaista toimitusjohtajaa, hänen lähes 

kymmenen vuoden mittaisesta toimitusjohtajakaudestaan, jonka aikana olemme muovanneet 

Reveniosta menestyvän terveysteknologiayhtiön. Olemme olleet monissa asioissa edelläkävijöitä, 

mistä voimme yhtiönä olla ylpeitä.  

 

Olli-Pekka Salovaara: ”Henkilökuntamme ylsi jälleen erinomaisiin tuloksiin. Lämmin kiitos heille 

siitä. Kiitos myös osakkeenomistajillemme heidän luottamuksestaan toimintaamme kohtaan. Olen 

vakuuttunut, että Revenio-konsernin maailman huippua edustava osaaminen ja strategia 

muodostavat vakaan pohjan Revenion menestykselle myös tulevaisuudessa. Tästä on hyvä jatkaa. 

Menestyksellistä jatkoa!” 

 

LIIKETOIMINTAKATSAUS 1.1.-31.12.2016, jatkuvat toiminnot 

Revenio-konserniin kuuluvat emoyhtiön lisäksi silmänpaineen mittausteknologiaan keskittyvä 

Icare Finland Oy sekä sen 100 %:sti omistama tytäryhtiö Icare USA Inc., tutkimus- ja 

kehityshankkeisiin keskittyvä Revenio Research Oy, sekä 53,5 %:sti omistettu tytäryhtiö Oscare 

Medical Oy. Revenio Terveysteknologia -segmenttiin kuuluvat Icare Finland Oy, Icare USA Inc., 

Revenio Research Oy sekä Oscare Medical Oy.  

Revenio-konsernin liikevaihto kasvoi katsauskaudella ollen 23,4 (20,3) miljoonaa euroa, kasvua 

15,7 %. Liikevaihdon kasvuun vaikutti myynnin sujuminen erityisesti Kiinassa, Australiassa, 

Kanadassa, Venäjällä, Italiassa, Hollannissa ja Espanjassa sekä pienissä Aasian maissa. Myynti 

Yhdysvalloissa oli vuoden viimeisellä neljänneksellä hiljaisemman alkuvuoden jälkeen vahvaa, 

erityisesti uuden sukupolven silmänpainemittari Icare ic100:n hyvästä vastaanotosta johtuen. 

Revenio-konsernin liiketulos katsauskaudella oli 7,1 (5,8) miljoonaa euroa, kasvua 22,5 %. 

Liiketulos oli 30,1 % (28,4 %) liikevaihdosta.  

Palkkakulut katsauskaudella olivat lähes 15 % edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa suuremmat 

johtuen panostuksista markkinointiin ja myyntiin erityisesti uuden sukupolven silmänpainemittarin 

ic100:n osalta. Myyntiin ja markkinointiin sekä tuotekehitykseen kohdentuneista rekrytoinneista 

valtaosa tapahtui kesän 2015 jälkeen. Tämän seurauksena kiinteiden kulujen kasvu on taittunut 

katsauskauden loppupuolella edellisvuoteen verrattuna. Tuotemixin muutokset vaikuttivat 

osaltaan valmistuskustannusten kasvuun.  

Katsauskauden alussa uuden sukupolven Icare ic100 -silmänpainemittari sai CE-merkin ja 

myyntiluvan Euroopassa ja myynti sujui hyvin katsauskauden aikana. Tuote sai myyntiluvan 

Yhdysvalloissa huhtikuussa ja laitemyynti käynnistyi lanseerauksen jälkeen toukokuussa. Saatu 
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tuotepalaute sekä Euroopasta että Yhdysvalloista on ollut erinomaista. Tuotetta myytiin 

katsauskauden aikana yli 3000 kappaletta. Yhdysvaltojen myynnin kehitys oli katsauskaudella 

odotettua hitaampaa, mikä johtui osittain tuotesukupolven vaihdoksesta Icare TA01:stä Icare 

ic100:aan. Icare ic100:n odotetaan korvaavan vaiheittain tulevien vuosien aikana jo vuonna 2003 

markkinoille tuodun Icare TA01:n, vaikkakin TA01:n myynnin odotetaan jatkuvan vielä vuosia 

erityisesti kehittyvissä maissa. Icare ic100:n rekisteröinnit on aloitettu muun muassa Japanissa ja 

Kanadassa.  

Yhdysvaltojen lääkelupaviranomainen FDA ei hyväksynyt Icare HOME -silmänpainemittarin 

myyntilupahakemusta maaliskuussa. FDA edellytti laajempaa käytettävyystutkimusta, joka 

aloitettiin kesällä. Uusi hakemus Icare HOME -silmänpainemittarin myyntiluvan saamiseksi 

jätettiin FDA:lle marraskuun lopulla.  Yhtiö sai katsauskauden jälkeen tammikuussa FDA:lta neljä 

täydentävää kysymystä, joihin se vastasi 20 vuorokauden kuluessa. FDA keskeytti käsittelyajan 

vastauksen laatimisen ajaksi, minkä vuoksi yhtiö arvioi FDA:n päätöksen siirtyvän 20 vuorokaudella 

eteenpäin alunperin odotetusta vastausajasta. Kyse on myyntilupahakemusprosessiin liittyvästä 

normaalista menettelystä. Yhtiö arvioi saavansa FDA:lta myyntilupahakemukseen liittyvän 

päätöksen maaliskuun 2017 lopulla. Icare HOME -silmänpainemittaria myytiin katsauskauden 

aikana kaikissa Euroopan maissa, Japanissa, Kanadassa, Australiassa ja Kiinassa.  

Katsauskauden aikana otettiin kolmas anturituotantolinja käyttöön Suomessa. Yli 90 % 

anturituotannosta on nyt Suomessa. Antureiden lisäksi myös silmänpainemittarit valmistetaan 

Suomessa. Anturimyynti jatkoi ennustetusti vahvaa kasvua installoidun laitekannan kasvaessa.  

Anturimyynti oli 24,4 % edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa suurempaa. Anturimyynnin osuus 

liikevahdosta oli 26,8 %.  

Revenio Research Oy:n ihosyöpään ja astmaan liittyvien tuoteaihioiden kehityshankkeet etenevät 

suunnitellusti. CE-merkkihakemus astmatuotteelle jätettiin kesällä ja myöhemmin syksyllä tuote 

sai nimen Ventica®. Katsauskauden jälkeen tammikuussa Ventica® sai CE-merkin, mikä 

mahdollistaa myynnin ja markkinoinnin käynnistämisen Euroopassa. Kliiniset kokeet ovat jo 

käynnistyneet Suomessa ja eri Euroopan maissa. Tutkimusten tulokset ovat tärkeitä tuotteen 

markkinoinnin ja uskottavuuden näkökulmasta. Ihosyövän diagnosointiin tarkoitetun laitteen 

prototyypillä jatkettiin potilaskokeita katsauskauden ajan kahdessa suomalaisessa sairaalassa. 

Tulosten tulkinnan jälkeen aloitetaan kaupallisen tuotteen kehittäminen.  

Oscare Medical Oy:n myynnilliset saavutukset ovat olleet pettymys. Kiinnostusta on saatu 

merkittävissä määrin eri puolelta Eurooppaa ja Kaukoitää, mutta päätöksenteko on ollut hidasta. 

Myönteistä katsauskaudella oli merkittävän apteekkiketju Bootsin rajoitettu laitteen käyttöönotto 

norjalaisissa apteekeissa. Neuvotteluita käydään parhaillaan useiden eurooppalaisten 

apteekkiketjujen kanssa.  
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TALOUDELLINEN KATSAUS 1.1.-31.12.2016 
 

Liikevaihto, kannattavuus ja tulos, jatkuvat toiminnot  
 
Revenio-konsernin liikevaihto 1.1.–31.12.2016 oli 23,4 (20,3) miljoonaa euroa. Liikevaihdon kasvu 

oli 15,7 %. Liikevaihdon kasvuun vaikuttivat erityisesti Kiinan myynnin vahva kasvu, Icare ic100 -

silmänpainemittarin valmistuminen sovitussa aikataulussa myyntikuntoon sekä sille Euroopassa ja 

Yhdysvalloissa saadut myyntiluvat.  

 

Tulos ennen veroja oli 7,1 (5,9) miljoonaa euroa eli 30,4 (29,2) % liikevaihdosta, kasvua 20,5 %. 

Konsernin liiketulos tammi-joulukuussa 2016 oli 7,1 (5,8) miljoonaa euroa, kasvua 22,5 %. 

Liiketuloksen kasvuun vaikutti kiinteiden kulujen kasvun hidastuminen, kun samaan aikaan myynti 

jatkoi vahvaa kasvua. 

 

Revenio-konsernin loka-joulukuun 2016 liikevaihto oli 6,6 (5,5) miljoonaa euroa, kasvua 21,3 %. 

Tulos ennen veroja oli 2,2 (1,3) miljoonaa euroa eli 33,2 (23,0) % liikevaihdosta, kasvua 74,9 %.  

 

Laimennettu ja laimentamaton osakekohtainen tulos tammi-joulukuussa 2016 oli 0,70 (0,61) 

euroa. Oma pääoma / osake oli 1,97 (1,52) euroa.  

 

Revenio Terveysteknologia -segmentin liikevaihto tammi-joulukuussa 2016 oli 23,4 (20,3) 

miljoonaa euroa, kasvua 15,7 %. Segmentin liiketulos vastaavana ajankohtana oli 8,6 (7,4) 

miljoonaa euroa, kasvua 17,0 % edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta.  

 

Liikevaihto ja segmenttien kate (MEUR), jatkuvat toiminnot 

    

 Terveysteknologia Emoyhtiö Konserni 

Liikevaihto 1-12/2016 23,4 0,0 23,4 

Liikevaihto 1-12/2015 20,3 0,0 20,3 

Muutos (%) 16 0 16 

    

Segmentin liiketulos 1-12/2016 8,6 -1,6 7,1 

Segmentin liiketulos 1-12/2015 7,4 -1,6 5,8 

Muutos (%) 17 -3 23 

 

Tase, rahoitus ja investoinnit  

 

Konsernin taseen loppusumma 31.12.2016 oli 19,0 (18,4) miljoonaa euroa. Konsernin oma 

pääoma oli 15,0 (15,0) miljoonaa euroa. Konsernin korollinen nettovelka oli katsauskauden 

lopussa -6,3 ( -7,1) miljoonaa euroa ja nettovelkaantumisaste oli -43,8 (-48,3) %. Konsernin 

omavaraisuusaste oli 78,9 (81,6) %. Konsernin likvidit varat katsauskauden päättyessä 31.12.2016 
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olivat 7,1 (8,3) miljoonaa euroa. Konsernin korolliset velat olivat 0,7 (0,9) miljoonaa euroa 

katsauskauden lopussa. Huolimatta panostuksista Terveysteknologia-segmentin tulevaisuuden 

kasvuun, konsernin rahoitustilanne säilyi katsauskaudella vakaana. Liikearvon määrä taseessa 

31.12.2016 oli 1,2 (1,1) miljoonaa euroa. 

 

Liiketoiminnan rahavirta oli 6,0 (4,9) miljoonaa euroa. Konsernin investoinnit aineellisiin ja 

aineettomiin käyttöomaisuushyödykkeisiin olivat 1,4 (1,5) miljoonaa euroa. Investoinnit 

kohdistuivat pääosin tuotekehitykseen.  

 

Henkilöstö  
 
Konsernin jatkuvien toimintojen palveluksessa oli katsauskaudella keskimäärin 41 (37) henkilöä. 

Tilikauden lopun henkilöstömäärä oli 41 (40). 

Katsauskaudella toukokuussa Revenio Group Oyj:n hallitus nimitti Revenio-konsernin 

toimitusjohtajaksi KTM Timo Hildénin (synt. 1959) 1.1.2017 alkaen Olli-Pekka Salovaaran jätettyä 

tehtävänsä katsauskauden lopussa. Hildén on työskennellyt Revenio-konserniin kuuluvan Icare 

Finland Oy:n toimitusjohtajana huhtikuusta 2012 alkaen. Hildén nimitettiin samalla Revenion 

Terveysteknologia-segmentin toimialajohtajaksi 16.5.2016 alkaen. 

Konsernin johtoryhmää laajennettiin ja 1.6.2016 alkaen johtoryhmän jäsenet ovat Revenio Group 

Oyj:n toimitusjohtaja Olli-Pekka Salovaara (31.12.2016 saakka), Icare Finland Oy:n toimitusjohtaja 

sekä Terveysteknologia-segmentin toimialajohtaja Timo Hilden, Revenio Group Oyj:n talousjohtaja 

Robin Pulkkinen, Icare Finland Oy:n myynti- ja markkinointijohtaja Tomi Karvo, Revenio Research 

Oy:n tutkimus- ja tuotekehitysjohtaja Ari Kukkonen sekä uutena jäsenenä Icare Finland Oy:n 

tuotannosta vastaava operaatiojohtaja Ari Isomäki. Johtoryhmän kokouksiin osallistuu 

ulkopuolisena viestinnän asiantuntijana ja johtoryhmän sihteerinä Tiina Olkkonen. Lisäksi 

konsernille perustettiin 1.6.2016 alkaen vuosineljänneksittäin kokoontuva laajennettu johtoryhmä, 

johon kuuluu varsinaisten johtoryhmän jäsenten lisäksi Icare USA Inc.:n toimitusjohtaja John 

Floyd. 

 

Henkilöstön määrä segmenteittäin keskimäärin katsauskauden aikana: 

 

 31.12.2016  31.12.2015  Muutos 

Revenio Terveysteknologia 36  32  4 

Emoyhtiö 5  5  0 

Yhteensä 41  37  4 

 

Katsauskaudella maksetut palkat ja palkkiot olivat yhteensä 3,7 (2,7) miljoonaa euroa jatkuvista 

toiminnoista. 
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Osakkeet, osakepääoma ja johdon omistus  
 
Revenio Group Oyj:n kokonaan maksettu ja kaupparekisteriin merkitty osakepääoma 31.12.2016 

oli 5 314 918,72 euroa ja osakkeiden lukumäärä 7.979.406 kappaletta. 

 

Osakemäar̈ä korottui katsauskaudella yhteensä 32.978 kappaleella vuoden 2007 optio-ohjelmien 

perusteella tehtyjen osakemerkintöjen johdosta. Merkintöjä tehtiin 32.978 kappaletta optio- 

oikeuksilla 2007C. Optio-oikeuksien 2007C merkintäaika päättyi 1.5.2016. 

 

Yhtiöllä on yksi osakelaji, ja kaikilla osakkeilla on samanlainen äänioikeus sekä oikeus osinkoon ja 

yhtiön varoihin. Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan sekä heidän lähipiirinsä omistusosuus 

osakkeista 31.12.2016 oli 13,5 % eli 1.073.742 osaketta ja optio-oikeuksista 5,0 %. 

 

Revenio Group Oyj:n yhtiökokous päätti 15.3.2016 hallituspalkkioiden maksamisesta 40 %:sti 

yhtiön omina osakkeina. Tämän mukaisesti Revenio Group Oyj luovutti 27.5.2016 tiedotetun 

mukaisesti 2.455 kappaletta yhtiön osakkeita seuraavasti: Hallituksen puheenjohtaja Pekka 

Tammelalle luovutettiin yhteensä 819 osaketta, minkä jälkeen hänen omistuksensa yhtiön 

liikkeelle laskemissa instrumenteissa on yhteensä 26.888 osaketta. Hallituksen jäsen Ari Kohoselle 

on luovutettu 409 osaketta, minkä jälkeen hänen ja hänen lähipiirinsä omistus yhtiön liikkeelle 

laskemissa instrumenteissa on yhteensä 342.269 osaketta. Hallituksen jäsen Pekkä Röngälle on 

luovutettu 409 osaketta, minkä jälkeen hänen omistuksensa yhtiön liikkeelle laskemissa 

instrumenteissa on yhteensä 1.210 osaketta. Hallituksen jäsen Kyösti Kakkoselle on luovutettu 409 

osaketta, minkä jälkeen hänen ja hänen lähipiirinsä omistus yhtiön liikkeelle laskemissa 

instrumenteissa on yhteensä 592.719 osaketta. Hallituksen jäsen Ann-Christine Sundellille on 

luovutettu 409 osaketta, minkä jälkeen hänen omistuksensa yhtiön liikkeelle laskemissa 

instrumenteissa on yhteensä 809 osaketta. Osakkeilla maksettava hallituspalkkio-osuus on näillä 

luovutuksilla tullut kokonaisuudessaan maksetuksi. Luovutusten jälkeen yhtiön hallussa on 4.959 

yhtiön omaa osaketta. 

 

Revenio-konsernin henkilöstö on perustanut loppuvuodesta 2015 henkilöstörahaston, jonne 

Suomessa työskentelevä henkilöstö voi rahastoida ansaitsemiaan palkkioita, joita maksetaan 

yhtiössä käytössä olevista täydentävistä palkkiojärjestelmistä. Tulospalkkiojärjestelmän piirissä on 

yhtiön koko henkilöstö. Henkilöstörahastolla on hallussa lähes 6.000 Revenion osaketta. 

 

Omien osakkeiden hankinta 
 
Revenio Group Oyj:n hallitus päätti 25.2.2016 aloittaa omien osakkeiden hankinnan yhtiön 

varsinaiselta yhtiökokoukselta 19.3.2015 saadun valtuutuksen perusteella, yhteensä enintäan̈ 

seitsemäntuhatta (7.000) kappaletta. Määräaikana omia osakkeita hankittiin yhteensä 6.860 

kappaletta. Katsauskauden päättyessä 31.12.2016 Revenio Group Oyj:n hallussa oli 4.959 

kappaletta yhtiön omaa osaketta. Osakkeiden hankinta toteutettiin sijoitetun vapaan 

omanpäaöman rahastosta, sitä vähentäen. 
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Kaupankäynti Nasdaq Helsingissä 
 
Revenio Group Oyj:n osakkeita vaihdettiin Nasdaq Helsingissä 1.1.–31.12.2016 yhteensä 48,2 

(62,3) miljoonalla eurolla, mikä vastaa 1,9 (2,8) miljoonaa osaketta ja 23,6 (33,7) % osakkeiden 

kokonaismäärästä. Ylin kaupantekokurssi oli 30,74 (34,9) euroa ja alin 22,20 (14,33) euroa. 

Katsauskauden lopun päätöskurssi oli 30,48 (28,61) euroa ja katsauskauden keskikurssi 25,66 

(22,06) euroa. Revenio Group Oyj:n markkina-arvo 31.12.2016 oli 243,2 (227,3) miljoonaa euroa.  

 

Yhteenveto kaupankäynnistä Nasdaq Helsingissä 1.1.-31.12.2016 

Tammi-joulukuu 

2016 

Osakevaihto 

kpl 

Arvo 

yhteensä, 

euroa 

Korkein, 

euroa 

Alin, 

euroa 

Keskihinta, 

euroa 

Viimeisin, 

euroa 

REG1V 1 880 141 48 240 446 30,74 22,20 25,66 30,48 

 

 31.12.2016 31.12.2015 

Markkina-arvo, euroa  243,2 227,3 

Osakkeenomistajia 7.814 6.507 

 

 

Riskit ja epävarmuustekijät 
 
Revenio-konsernin riskit jaetaan strategisiin ja operatiivisiin riskeihin, suhdanneriskeihin, 

vahinkoriskeihin ja rahoitusriskeihin.  

 

Konsernin strategisia riskejä ovat kaikilla toimialoilla vallitseva kilpailu, uusien kilpailevien 

hyödykkeiden uhka ja muut kilpailijoiden toimenpiteet, jotka voivat vaikuttaa kilpailutilanteeseen. 

Strategisen riskin muodostaa myös onnistuminen tutkimus- ja tuotekehitystoiminnassa ja siten 

tuotevalikoiman kilpailukyvyn säilyminen. Konserni kehittää uusia teknologioita Revenio Research 

Oy:n nimissä ja yksittäisten kehitysprojektien kaupallistamisen epäonnistuminen voi johtaa 

aktivoitujen kehitysmenojen tulosvaikutteiseen arvon alentumiseen. Konsernin toimialoilla, jotka 

strategian mukaisesti vaativat erityisosaamista, keskeisiä ovat myös avainhenkilöosaamisen 

pysyvyyteen ja kehittymiseen liittyvät riskit sekä riippuvuus alihankkija- ja toimittajaverkoston 

toimintakyvystä. 

 

Konsernin strategiaan kuuluvat yritysostot ja terveysteknologiaan liittyvien kehitysaihioiden 

hankinta. Yritysostojen onnistuminen vaikuttaa kasvu- ja kannattavuustavoitteiden 

toteutumiseen. Yrityskaupat voivat myös muuttaa konsernin riskiprofiilia. 
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Strategisia riskejä ja tarvetta toimenpiteisiin seurataan ja arvioidaan säan̈nöllisesti 

päivittäisjohtamisen, kuukausittaisen konsernin raportoinnin ja vuotuisten strategiapäivitysten 

yhteydessä. 

 

Operatiiviset riskit liittyvät merkittävimpien asiakkuuksien pysymiseen ja kehittymiseen, 

jakeluverkoston toimintaan sekä onnistumiseen asiakaspohjan ja markkinoiden laajentamisessa. 

Erityisesti Revenio Terveysteknologia -segmentissä operatiivisia riskejä liittyy uusille markkinoille 

laajentumiseen liittyviin tekijöihin, kuten uusien eri valtioiden harjoittama läak̈etieteellisten 

instrumenttien kaupan myyntilupasääntely ja tähän liittyvät terveydenhuoltomarkkinoita koskevat 

viranomaispäätökset. Operatiiviseksi riskiksi voidaan myös luokitella onnistuminen strategian 

mukaisissa, terveysteknologiaan liittyvissä tutkimus- ja kehityshankkeissa. 

 

Revenio Terveysteknologia -segmentissä lääketieteellisten instrumenttien tuottamiseen, 

tuotekehitykseen ja tuotannon ohjaukseen liittyvien operatiivisten riskien arvioidaan olevan 

keskimäar̈äistä suurempia toimialan laatuvaatimuksista johtuen. 

 

Vahinkoriskejä on katettu vakuutuksin. Omaisuus- ja keskeytysvakuutuksilla on suojauduttu 

mahdollisiin omaisuus- ja toiminnan keskeytymisriskeihin. Harjoitetulla liiketoiminnalla on 

kansainväliset vastuuvakuutukset. 

 

Rahoitusriskit jakaantuvat luotto-, korko-, maksuvalmius- ja valuuttariskeihin. Luottotappioriskien 

hallintaa varten yhtiöllä on kaikki konserniyhtiöt käsittävä luottovakuutus. Yhtiön hallitus 

käsittelee kokouksissaan kuukausittain ja tarvittaessa useammin talouteen ja rahoitukseen liittyvät 

asiat sekä antaa tarvittaessa päätöksiä ja ohjeita rahoitusriskien hallintaan mm. korko- ja 

valuuttasuojauksiin liittyen. Maksuvalmiusriskiin voivat vaikuttaa ulkopuolisen lainarahoituksen 

saatavuus, konsernin luotto- kelpoisuuden kehittyminen, liiketoiminnan kehitys ja muutokset 

asiakkaiden maksukäyttäytymisessä. Maksuvalmiusriskiä seurataan kassaennustein, joiden 

ennusteperiodi on enimmillään 12 kuukautta. 

 

Varsinainen yhtiökokous ja hallituksen voimassa olevat valtuudet  
 
Revenio Group Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päaẗökset 15.3.2016 

 

1. Tilinpäätös, hallitus ja tilintarkastajat 

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle 

vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.-31.12.2015. 

 

Yhtiökokous päätti valita hallitukseen viisi jäsentä ja valitsi hallituksen jäseniksi uudelleen Ari 

Kohosen, Pekka Röngän, Kyösti Kakkosen ja Pekka Tammelan sekä uutena jäsenenä Ann-Christine 

Sundellin. Hallitus päätti yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa valita 

puheenjohtajakseen edelleen Pekka Tammelan. 
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Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 48.000 euroa vuodessa 

ja hallituksen muille jäsenille 24.000 euroa vuodessa. 

 

Hallituksen jäsenten palkkio päätettiin maksaa 40 %:sti yhtiön omina osakkeina sekä 60 %:sti 

rahana. 

 

Yhtiökokous päätti, että yhtiön tilintarkastajana valitaan jatkamaan KHT-yhteisö 

PricewaterhouseCoopers Oy päävastuullisena tilintarkastajana KHT Samuli Perälä. Tilintarkastajille 

päätettiin maksaa palkkio kohtuullisen laskun mukaan. 

 

2. Vuosituloksen käsittely ja osingonjako 

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen voiton käsittelystä, jonka mukaan emoyhtiön 

tilikauden voitto 5.759.744,54 euroa lisätäan̈ edellisten tilikausien voittovaroihin ja osinkoa 

jaetaan 0,70 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkaalle, joka on täsmäytyspäivänä 17.3.2016 

merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksettiin 24.3.2016. 

 

3. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta 

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintäan̈ 795.392 oman osakkeen hankkimisesta 

yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaalla omalla päaömalla. Osakkeita voidaan hankkia 

yhtiön päaömarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen tai muiden järjestelyiden rahoittamiseksi 

tai toteuttamiseksi, osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi tai muutoin edelleen 

luovutettavaksi tai mitätöitäväksi. 

 

Osakkeita voidaan hankkia säännellyllä markkinalla niillä markkinapaikoilla, joiden sääntöjen 

mukaan yhtiö saa käydä kauppaa omilla osakkeillaan. Tällöin osakkeet hankitaan suunnatusti eli 

muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa ja osakkeista maksettava 

vastike perustuu yhtiön osakkeen julkisesti noteerattuun markkinahintaan siten, että hankittavien 

osakkeiden vähimmäishinta on osakkeen alin julkisessa kaupankäynnissä noteerattu 

markkinahinta ja enimmäishinta on osakkeen korkein julkisessa kaupankäynnissä noteerattu 

markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana. 

 

Valtuutus on voimassa 30.4.2017 saakka. Tämä valtuutus kumoaa yhtiökokouksessa 19.3.2015 

päätetyn hankintavaltuutuksen. 

 

4. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden 

osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta 

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakkeiden yhdistelyn tultua hyväksytyksi enintäan̈ 

795.392 osakkeen antamisesta osakeannilla tai antamalla osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisia 

osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia (mukaan lukien optio-oikeudet) yhdessä tai useammassa 

erässä. 
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Valtuutus myönnettiin käytettäväksi mahdollisten yrityskauppojen tai muiden järjestelyiden 

rahoittamiseen ja toteuttamiseen, yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseen 

tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. 

 

Valtuutuksen sisältää hallitukselle oikeuden päättää kaikista osakeannin sekä mainittujen 

erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien osakkeiden tai erityisten oikeuksien 

saajat ja maksettavan vastikkeen määrä. Valtuutus sisältää myös oikeuden antaa osakkeita 

osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen eli suunnatusti. Hallituksen valtuutus kattaa sekä 

uusien osakkeiden antamisen että yhtiön hallussa mahdollisesti olevien omien osakkeiden 

luovutuksen. 

 

Valtuutus on voimassa 30.4.2017 saakka. Tämä valtuutus kumoaa yhtiökokouksessa 19.3.2015 

päätetyn valtuutuksen päättää osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien 

antamisesta. 

 

Hallitus ja tilintarkastajat 
 
Hallituksen jäsenet ovat Ari Kohonen, Pekka Rönkä, Kyösti Kakkonen, Ann-Christine Sundell ja 

Pekka Tammela, joka toimii hallituksen puheenjohtajana. 

 

Tilintarkastajana toimii KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy päävastuullisena tilintarkastajana 

KHT Samuli Perälä. 

 

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat  
 

Katsauskauden jälkeen tammikuussa 2017 astmatuote Ventica® sai CE-merkin ja tuotteen 

markkinointitoimenpiteet on käynnistetty. 

 

Revenio-konsernin toimitusjohtaja vaihtui katsauskauden päättymisen jälkeen 1.1.2017 kun 

16.5.2016 nimitetty Timo Hildén aloitti konsernin toimitusjohtajana. 

 

Hallituksen voitonjakoehdotus yhtiökokoukselle 

 

Konsernin tilikauden tulos oli 5 584 014,59 euroa ja emoyhtiön tulos oli 8 099 312,66 euroa. 

Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat 31.12.2016 olivat 13 628 185,43 euroa. Hallitus ehdottaa 

22.3.2017 kokoontuvalle yhtiökokoukselle, että emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat käytetään 

siten, että osinkona jaetaan 0,74 euroa/osake, yhteensä 5 904 760,44 euroa tilinpäätöshetken 

osakemäärällä. Loput voitonjakokelpoisista varoista jätetään omaan pääomaan.  

 

Hallituksen käsityksen mukaan ehdotettu voitonjako ei vaaranna emoyhtiön eikä konsernin 

maksuvalmiutta. 
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Tilinpäätöstiedotteen tai osavuosikatsauksen laadintaperiaatteet  
 
Tilinpäätöstiedote tai osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin 

mukaisesti. Konserni on 1.1.2016 alkaen ottanut käyttöön vuositilinpäätöksen 2015 

laatimisperiaatteissa mainitut IASB:n julkistamat uudet tai uudistetut IFRS-standardit ja IFRIC-

tulkinnat. 

 

Taloudellinen tiedottaminen vuonna 2017 

 

Revenio-konserni julkaisee vuonna 2017 tulostiedot suomeksi ja englanniksi seuraavasti: 

osavuosiraportti 1-3/2017, torstaina 20.4.2017, puolivuosikatsaus 1-6/2017, maanantaina 

7.8.2017 ja osavuosiraportti 1-9/2017, torstaina 26.10.2017. 

 

Arvopaperimarkkinalain 26.11.2015 voimaantulleen muutoksen seurauksena Revenio julkaisee 1-

3/2017 ja 1-9/2017 osavuosiraporttien selostusosat aiempaa tiivistetymmässä muodossa. 

Taulukko-osat raportoidaan aiemman käytännön mukaisina. 

 

TAULUKKO-OSA 

 

Konsernin tunnusluvut (MEUR) 1-12/2016 1-12/2015 

   

Liikevaihto, jatkuvat toiminnot 23,4 20,3 

Ebitda, jatkuvat toiminnot 7,7 6,3 

Ebitda-%, jatkuvat toiminnot 32,9 31,1 

Liiketulos, jatkuvat toiminnot 7,1 5,8 

Liiketulos-%, jatkuvat toiminnot 30,1 28,4 

Tulos ennen veroja, jatkuvat toiminnot 7,1 5,9 

Tulos ennen veroja-%, jatkuvat toiminnot 30,4 29,2 

Lopetettujen toimintojen tulos 0,0 1,9 

Katsauskauden tulos, jatkuvat toiminnot 5,6 4,6 

Katsauskauden tulos-%, jatkuvat toiminnot 23,8 22,7 

Bruttoinvestoinnit 1,1 2,3 

Bruttoinvestoinnit liikevaihdosta % 4,7 11,2 

Tuotekehitysmenot 1,5 0,9 

Tuotekehitysmenot liikevaihdosta % 6,3 4,5 

Nettovelkaantumisaste-% -43,8 -48,3 

Omavaraisuusaste-% 78,9 81,6 

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) 45,6 42,1 

Oman pääoman tuotto (ROE) 37,2 33,9 

Laimentamaton tulos/osake EUR, jatkuvat toiminnot 0,70 0,61 

Laimennettu tulos/osake EUR, jatkuvat toiminnot 0,70 0,61 

Oma pääoma/osake EUR 1,97 1,52 

Henkilöstö keskimäärin katsauskaudella, jatkuvat toiminnot 41 37 
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Liiketoiminnan rahavirta 6,0 4,9 

Lopetettujen toimintojen rahavirta 0,0 2,0 

Investointien rahavirta -1,4 1,3 

Rahoituksen rahavirta -5,9 -4,1 

Rahavirta yhteensä -1,2 4,2 

 

 

Konsernin laaja tuloslaskelma (MEUR) 1-12/2016 1-12/2015 
      

LIIKEVAIHTO   23,4 20,3 

Liiketoiminnan muut tuotot  0,1 0,1 

Materiaalit ja palvelut  -6,8 -5,3 

Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut -4,5 -3,9 

Poistot ja arvonalentumiset  -0,7 -0,5 

Liiketoiminnan muut kulut  -4,5 -4,8 

LIIKETULOS, JATKUVAT TOIMINNOT 7,1 5,8 

Rahoitustuotot ja -kulut (netto) 0,1 0,1 

TULOS ENNEN VEROJA, JATKUVAT TOIMINNOT 7,1 5,9 

Tuloverot   -1,5 -1,3 

Katsauskauden tulos jatkuvista toiminnoista 5,6 4,6 

Katsauskauden tulos lopetetuista toiminnoista 0,0 1,9 

KATSAUSKAUDEN TULOS  5,6 6,5 

Muut laajan tuloksen erät  0,0 0,0 

Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät verot 0,0 0,0 

Katsauskauden muut laajan tuloksen   

erät verojen jälkeen  0,0 0,0 

KATSAUSKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ 5,6 6,5 

Katsauskauden tuloksen jakautuminen:   

Emoyrityksen omistajille  5,8 6,8 

Määräysvallattomille omistajille -0,3 -0,3 

Katsauskauden laajan tuloksen jakautuminen:   

Emoyrityksen omistajille  5,8 6,8 

Määräysvallattomille omistajille -0,3 -0,3 

Tulos/osake, laimentamaton, EUR, jatkuvat toiminnot 0,70 0,61 

Tulos/osake, laimennettu, EUR, jatkuvat toiminnot 0,70 0,61 

 

 

Konsernin laaja tuloslaskelma (MEUR) 10-12/2016 10-12/2015 

   

LIIKEVAIHTO 6,6 5,5 

Liiketoiminnan muut tuotot 0,0 0,0 

Materiaalit ja palvelut -1,9 -0,6 

Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut -1,2 -2,1 

Poistot ja arvonalentumiset -0,2 -0,2 

Liiketoiminnan muut kulut -1,2 -1,4 
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LIIKETULOS, JATKUVAT TOIMINNOT 2,1 1,2 

Rahoitustuotot ja -kulut (netto) 0,1 0,0 

TULOS ENNEN VEROJA, JATKUVAT TOIMINNOT 2,2 1,3 

Tuloverot -0,5 -0,4 

Katsauskauden tulos jatkuvista toiminnoista 1,7 0,9 

Katsauskauden tulos lopetetuista toiminnoista 0,0 -0,1 

KATSAUSKAUDEN TULOS 1,7 0,8 

Muut laajan tuloksen erät 0,0 0,0 

Muihin laajan tuloksen eriin   

liittyvät verot 0,0 0,0 

Katsauskauden muut laajan tuloksen   

erät verojen jälkeen 0,0 0,0 

KATSAUSKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ 1,7 0,8 

Katsauskauden tuloksen jakautuminen:   

Emoyrityksen omistajille 1,8 1,1 

Määräysvallattomille omistajille -0,1 -0,3 

Katsauskauden laajan tuloksen jakautuminen:   

Emoyrityksen omistajille 1,8 1,1 

 

 

Konsernitase (MEUR) 31.12.2016 31.12.2015 

    

VARAT    

PITKÄAIKAISET VARAT   

Aineelliset hyödykkeet 0,9 0,7 

Liikearvo  1,2 1,2 

Aineettomat hyödykkeet 4,2 3,7 

Laskennalliset verosaamiset 0,3 0,2 

PITKÄAIKAISET VARAT YHT. 6,6 5,8 

LYHYTAIKAISET VARAT   

Vaihto-omaisuus 2,3 1,8 

Myyntisaamiset ja muut saamiset 3,1 2,6 

Rahavarat 7,1 8,3 

LYHYTAIKAISET VARAT YHT. 12,4 12,6 

Lopetettujen toimintojen    

pitkäaikaiset omaisuuserät 0,0 0,0 

VARAT YHT. 19,0 18,4 

OMA PÄÄOMA JA VELAT   

OMA PÄÄOMA   

Osakepääoma 5,3 5,3 

Ylikurssirahasto 2,4 2,4 

Arvonmuutosrahasto 0,3 0,3 

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 4,6 4,6 

Kertyneet voittovarat 3,1 2,8 

OMA PÄÄOMA, emoyhtiön    
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omistajien osuus 15,7 15,5 

Määräysvallattomien omistajien osuus  -0,8 -0,5 

OMA PÄÄOMA YHT. 15,0 15,0 

VELAT    

PITKÄAIKAISET VELAT   

Laskennalliset verovelat 0,0 0,0 

Varaukset 0,0 0,0 

Rahoitusvelat 0,7 0,5 

PITKÄAIKAISET VELAT YHT. 0,7 0,5 

LYHYTAIKAISET VELAT   

Ostovelat ja muut velat 3,2 2,5 

Rahoitusvelat 0,0 0,4 

LYHYTAIKAISET VELAT YHT. 3,3 2,9 

Lopetettujen toimintojen pitkäaikaisiin    

omaisuuseriin liittyvät velat 0,0 0,0 

VELAT YHT. 4,0 3,4 

OMA PÄÄOMA JA    

VELAT YHT. 19,0 18,4 

 

 

Konsernin oman pääoman muutoslaskelma (MEUR)     

       Määräysvallat-  

  Osake- Ylikurssi- Muut Voitto-  
tomien 
omis- Opo 

 

  pääoma rahasto rahastot varat Yhteensä 
tajien 
osuus yht. 

 

Oma pääoma 1.1.2016  5,3 2,4 4,9 2,8 15,5 -0,5 15,0  

Osingonjako  0,0 0,0 0,0 -5,6 -5,6 0,0 -5,6  

Omien osakkeiden hankinta 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

Muut suorat kirjaukset 
voittovaroihin  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

Käytetyt osakeoptiot  0,0 0,0 -0,1 0,0 -0,1 0,0 -0,1  

Katsauskauden laaja tulos  0,0 0,0 0,0 5,8 5,8 -0,3 5,6  

Oma pääoma 31.12.2016  5,3 2,4 4,9 3,1 15,7 -0,8 15,0  

       Määräysvallat-  

  Osake- Ylikurssi- Muut Voitto-  
tomien 
omis- Opo 

 

  pääoma rahasto rahastot varat Yhteensä 
tajien 
osuus yht. 

 

Oma pääoma 1.1.2015  5,3 2,4 4,9 -0,4 12,3 -0,2 12,1  

Osingonjako  0,0 0,0 0,0 -3,6 -3,6 0,0 -3,6  

Käytetyt osakeoptiot  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

Katsauskauden laaja tulos  0,0 0,0 0,0 6,8 6,8 -0,3 6,5  

Oma pääoma 31.12.2015  5,3 2,4 4,9 2,8 15,5 -0,5 15,0  
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Konsernin rahavirtalaskelma (MEUR) 1-12/2016 1-12/2015 

      

Katsauskauden voitto  5,6 4,6 

Oikaisut katsauskauden tulokseen 0,7 0,4 

Verot    1,5 1,3 

Käyttöpääoman muutos  -1,0 -0,5 

Maksetut korot   0,0 -0,3 

Saadut korot   0,0 0,4 

Maksetut verot   -0,8 -1,1 

LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA  6,0 4,9 

Lopetettujen toimintojen rahavirta 0,0 1,9 

Tytär-/Osakkuusyrityksen myynti vähennettynä   

myyntihetken rahavaroilla  0,0 2,8 

Investoinnit aineellisiin    

hyödykkeisiin   -0,6 -0,4 

Investoinnit aineettomiin    

hyödykkeisiin   -0,8 -1,1 

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA  -1,4 1,3 

Lopetettujen toimintojen rahavirta 0,0 0,0 

Osakkeiden merkintä optioilla  0,0 0,0 

Omien osakkeiden hankkiminen -0,2 0,0 

Jaetut osingot ja pääomanpalautukset -5,6 -3,6 

Lainojen takaisinmaksut  -0,3 -0,6 

Lainojen nostot   0,1 0,0 

Rahoitusleasingvelkojen maksut 0,0 0,0 

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA  -5,9 -4,1 

Lopetettujen toimintojen rahavirta 0,0 0,2 

Rahavirta yhteensä   -1,2 4,2 

Rahavarat kauden alussa  8,3 4,1 

Rahavarat kauden lopussa  7,1 8,3 

 

 

Liikevaihto ja -voitto vuosineljänneksittäin, jatkuvat toiminnot (MEUR)  
         

 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015 Q2/2015 Q1/2015 

Liikevaihto 6,6 5,8 5,8 5,2 5,5 5,3 4,9 4,6 

Liikevoitto 2,1 1,9 1,7 1,3 1,2 1,6 1,5 1,4 

Liikevoitto-% 32 33 29 26 23 30 31 31 
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Suurimmat osakkeenomistajat 31.12.2016  

   

 Osakemäärä % 

1. Joensuun Kauppa ja Kone Oy 596 309 7 % 

2. Merivirta Jyri 500 000 6 % 

3. Gerako Oy 340 000 4 % 

4. Sijoitusrahasto Evli Suomi Pienyhtiöt 282 546 4 % 

5. Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera 265 000 3 % 

6. Alpisalo Mia 169 524 2 % 

7. Eyemakers Finland Oy 155 000 2 % 

8. Sijoitusrahasto Evli Suomi Select 119 818 2 % 

9. Sijoitusrahasto Danske Invest Suomen Pienyhtiöt 115 000 1 % 

10. Salovaara Olli-Pekka 105 047 1 % 
 
 

Taloudellisessa raportoinnissa käytettävät vaihtoehtoiset tunnusluvut 
 

Revenio on ottanut käyttöön Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (European Securities and 

Market Authority, ESMA) vaihtoehtoisista tunnusluvuista antaman ohjeistuksen. Yhtiö julkaisee 

IFRS-tunnuslukujen ohella tiettyjä yleisesti käytettyjä muita tunnuslukuja, jotka ovat pääosin 

johdettavissa tuloslaskelmasta ja taseesta. Näiden tunnuslukujen laskentakaavat on esitetty 

ohessa. Yhtiön näkemyksen mukaan tunnusluvut selventävät tuloslaskelman ja taseen antamaa 

kuvaa toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. 
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Laskentakaavat 
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Tiedotustilaisuus  

 

Tiedotustilaisuus analyytikoille, salkunhoitajille ja median edustajille järjestetään 16.2.2017 kello 

9.30 alkaen Pörssitalossa, osoitteessa Fabianinkatu 14, 00100 Helsinki. Tilaisuuden esitysmateriaali 

on nähtävillä yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.revenio.fi tilaisuuden päättymisen jälkeen. 
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Lisätietoja: 

Toimitusjohtaja Timo Hildén 
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timo.hilden@revenio.fi 
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Keskeiset tiedotusvälineet 
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Revenio-konserni lyhyesti 

Revenio-konserniin kuuluvat emoyhtiön lisäksi silmänpaineen mittausteknologiaan keskittyvä 

Icare Finland Oy sekä sen 100 %:sti omistama tytäryhtiö Icare USA Inc., tutkimus- ja 

kehityshankkeisiin keskittyvä Revenio Research Oy, sekä 53,5 %:sti omistettu tytäryhtiö Oscare 

Medical Oy. Revenion liiketoimintojen yhteisenä nimittäjänä on seulonta, seuranta ja 

maailmanlaajuinen tarve terveydenhuollon kustannussäästöhin ennaltaehkäisevä 

terveydenhuollon kautta.  

 

Revenio tavoittelee terveysteknologiassa voimakasta kasvua. Revenion tavoitteena on kehittää 

entistä tehokkaampia ja helposti käyttöönotettavia menetelmiä tunnistaa kansanterveydellisesti 

merkittäviä sairauksia jo niiden alkuvaiheessa. Revenion seulontateknologioiden fokuksessa ovat 

glaukooman, osteoporoosin, ihosyövän ja astman tunnistaminen ja niiden hoitoprosessin aikainen 

mittaaminen. 

 

Revenio-konsernin liikevaihto vuonna 2016 oli 23,4 miljoonaa euroa, liiketuloksen ollessa 30,1 % 

jatkuvista toiminnoista. Revenio Group Oyj on listattu Nasdaq Helsinki Oyj:ssä. 


