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Componenta Oyj:n liiketoimintakatsaus tammi-syyskuulta 2020 
 
 

Katsauskauden liikevaihto kasvoi ja käyttökate säilyi edellisvuoden tasolla, Q3:lla 
käyttökate parani selvästi 
 
Tässä liiketoimintakatsauksessa esitetyt tiedot koskevat Componenta-konsernin kehitystä tammi- 
syyskuussa 2020 ja vastaavalla ajanjaksolla vuonna 2019, ellei toisin mainita. Kaikki katsaukseen sisältyvät 
luvut koskevat jatkuvia toimintoja, ellei toisin mainita. Katsauskauden jatkuvia toimintoja olivat valimot 
Porissa ja Karkkilassa sekä metallituotetehtaat Jyväskylässä, Härmässä, Kurikassa, Leppävedellä ja 
Sastamalassa. 
 
Tämä ei ole IAS 34 -standardin mukainen osavuosikatsaus. Yhtiö noudattaa arvopaperimarkkinalain 
mukaista puolivuotisraportointia ja julkistaa vuoden kolmen ja yhdeksän ensimmäisen kuukauden osalta 
liiketoimintakatsaukset, joissa esitetään yhtiön taloudellista kehitystä kuvaavat keskeiset tiedot. 
 
Tässä katsauksessa esitettävät taloudelliset tiedot ovat tilintarkastamattomia.  
 
 
Tammi-syyskuu 2020 
 

• Liikevaihto kasvoi ollen 52,5 Me (32,3 Me).  

• Käyttökate säilyi edellisvuoden tasolla ollen 1,9 Me (1,9 Me).  

• Liiketulos oli -2,5 Me (0,1 Me). 

 
Heinä-syyskuu 2020 
 

• Liikevaihto kasvoi ollen 15,8 Me (10,0 Me).  

• Käyttökate parani ollen 0,6 Me (-0,7 Me).  

• Liiketulos oli -0,9 Me (-1,6 Me).   

 
 
Toimitusjohtaja Sami Sivuranta: 
 
”Vuoden kolmannella neljänneksellä markkinoiden epävarmuus jatkui edelleen, mikä näkyi myyntivolyymien 
laskuna edellisvuoteen verrattuna. Yhtiön liikevaihto kasvoi kuitenkin vertailukaudesta, koska Componenta 
Manufacturing Oy yhdisteltiin konserniin 30.8.2019 alkaen. Kannattavuutemme parantui aktiivisen toiminnan 
sopeuttamisen ja muiden suunnitellusti tehtyjen toimenpiteiden johdosta.  
 
COVID-19-pandemia vaikutti yhtiön liikevaihtoon ja kannattavuuteen jonkin verran heikentävästi myös 
kolmannella neljänneksellä ja sen arvioidaan vaikuttavan konsernin liikevaihtoon ja kannattavuuteen jonkin 
verran negatiivisesti myös kuluvan vuoden viimeisellä neljänneksellä. 
 
Olemme jatkaneet toimenpiteitä, joiden tavoitteena on ollut turvata työntekijöidemme terveys ja turvallisuus, 
ylläpitää yrityksen hyvä toimituskyky ja asiakaspalvelu poikkeustilanteesta huolimatta, sekä minimoida 
pandemian taloudelliset vaikutukset Componentalle. OIemme varmistaneet oman tuotantomme raaka-
aineiden saatavuuden käyttämällä myös vaihtoehtoisia kanavia. Näin toimituskykymme on säilynyt hyvänä 
huolimatta pandemian aiheuttamista rajoitustoimenpiteistä ja ongelmista kansainvälisissä 
hankintakanavissa.  
 
Kustannusten hallitsemiseksi ja pandemian negatiivisten vaikutusten lieventämiseksi olemme myös  
rajoittaneet suunniteltuja investointeja, minimoineet matkustamisen ja ulkoisten asiantuntijapalveluiden 
käytön sekä käynnistäneet sopeutustoimet YT-neuvottelujen myötä kaikissa liiketoimintayksiköissämme ja 
konsernihallinnossa. Koko henkilöstömme on ollut vahvasti sitoutunutta eri sopeutustoimiimme ja 
taloudellisen suorituskykymme ylläpitoon ja parantamiseen. Lyhyen aikavälin toimenpiteiden lisäksi olemme 
jatkaneet strategiamme mukaisten pidemmän aikavälin toimenpiteiden suunnittelua ja toteutusta. 
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Katsauskauden aikana olemme vahvistaneet myyntiämme rekrytoinnein ja -toimenkuvamuutoksin sekä 
selkeyttäneet tulosyksiköittemme vastuuta ja myynnin omistajuutta.  
 
Näillä toimilla olemme onnistuneet saamaan uusmyyntiä katsauskauden aikana, mikä tukee osaltaan 
konsernin pitkän aikavälin kasvu- ja kannattavuustavoitteiden saavuttamista. Uusmyynti alkaa vaikuttaa 
konsernin liikevaihtoon sekä kannattavuuteen sitä mukaa, kun niihin liittyvät toimitukset käynnistyvät ja 
tulevat jatkossa osaltaan kompensoimaan COVID-19-pandemian negatiivisia vaikutuksia.  
 
Likviditeettimme oli katsauskaudella hyvä ja katsauskauden päättymisen jälkeen se on edelleen hieman 
parantunut. Syyskuun 2020 lopussa konsernilla oli käyttämättömiä ja sitovia luottositoumuksia 4,0 Me. 
 
Jatkamme määrätietoisia toimia Componentan aseman vahvistamiseksi markkinoilla ja kannattavuutemme 
parantamiseksi osana kasvustrategiamme toteuttamista.  
 
Katsauskauden jälkeen tiedotimme muutoksista yhtiön suurimmissa omistajissa, kun 5.10.2020 toteutuneella 
kaupalla Joensuun Kauppa ja Kone Oy:n ja Etra Capital Oy:n johtama sijoittajaryhmä osti noin 15 % yhtiön 
osakkeista ja äänistä CapManin hallinnoimilta rahastoilta ja Leverator Oy:ltä.  
 
Omistusmuutoksen yhteydessä tiedotimme suunnittelevamme merkintäetuoikeusantia, joka on tarkoitus 
toteuttaa vuoden 2020 loppuun mennessä. Onnistuneen annin myötä suunnitelmissamme on aloittaa 
neuvottelut konsernin emoyhtiön saneerausvelkojen ennenaikaisesta maksamisesta. Tavoitteenamme on 
tällä lisätä pitkän aikavälin uskottavuuttamme etenkin asiakkaidemme päätöksenteon tueksi tulevan 
uusmyynnin ja volyymiallokaation kohdistamisessa Componentalle.” 
 
 
Taloudellinen kehitys katsauskaudella 
 
Myyntivolyymit laskivat jonkin verran katsauskauden aikana. Componenta-konsernin liikevaihto kuitenkin 
kasvoi ollen 52,5 Me (32,3 Me). Liikevaihdon kasvu johtui Componenta Manufacturing Oy:n konserniin 
yhdistelystä 30.8.2019 alkaen. Käyttökate oli 1,9 Me (1,9 Me). Katsauskauden kannattavuutta rasitti 
pääasiassa pandemiasta johtunut toimitusvolyymien lasku ja tuotemixin muutokset.  Vastaavasti liiketulos oli 
-2,5 Me (0,1 Me). Koneisiin ja kalustoon liittyvät poistot olivat 1,3 Me suuremmat edellisvuoteen verrattuna. 
Nettorahoituserät olivat -1,1 Me (-0,4 Me). Poistojen ja nettorahoituserien, kasvu johtui pääasiassa 
Componenta Manufacturing Oy:n hankinnasta. 
 
Katsauskauden lopussa konsernin rahavarat olivat yhteensä 7,7 Me (6,0 Me). Katsauskauden päättymisen 
jälkeen konsernin likviditeetti on hieman parantunut. Pitkäaikaiset korolliset velat ja pitkäaikaiset korottomat 
saneerausvelat olivat yhteensä 20,9 miljoonaa euroa ja lyhytaikaiset korolliset velat ja lyhytaikaiset 
korottomat saneerausvelat olivat yhteensä 4,3 miljoonaa euroa 30.9.2020. Componenta allekirjoitti 
22.4.2020 uuden luottolimiittisopimuksen määrältään 2,0 Me ja konsernilla oli katsauskauden lopussa 
käyttämättömiä, sitovia luottositoumuksia 4,0 Me. Hyvään likviditeettiin ovat vaikuttaneet myös 
eläkeyhtiöiden ja verottajan COVID-19-pandemian johdosta myöntämät maksuhelpotukset 30.9.2020 
tilanteen mukaan määrältään 4,5 Me velvoitteille, jotka on maksettava erillisten maksuaikataulujen 
mukaisesti 7.6.2022 mennessä. Maksuhelpotuksista maksetaan 2,5 % vuotuista korkoa. 
 
Jatkuvien toimintojen liiketoiminnan rahavirta katsauskaudella oli 6,9 Me (4,7 Me). Rahavirran vahvistuminen 
johtuu suurelta osin eläkeyhtiöiden ja verottajan pandemiaan liittyvistä maksuaikahelpotuksista, mutta myös 
käyttöpääoman suotuisasta kehityksestä omien toimenpiteiden ansiosta. Katsauskauden lopussa jatkuvien 
toimintojen käyttöpääoma (sis. vaihto-omaisuus ja myyntisaamiset vähennettynä ostoveloilla) oli 4,7 Me ja 
vuoden 2019 tilinpäätöshetkellä 6,7 Me. Käyttöpääoman muutokseen on vaikuttanut vaihto-omaisuuteen 
sitoutuneen pääoman pienentyminen sekä myyntisaamisten hieman lyhentynyt kiertoaika ja ostovelkojen 
pidentynyt kiertoaika parantuneiden maksuehtojen ansiosta.  
 
Avainluvuissa oman pääoman tuoton, sijoitetun pääoman tuoton, omavaraisuusasteen ja keskimääräisen  
henkilöstön määrän muutokset vertailukaudesta johtuvat pääasiassa siitä, että Componenta Manufacturing 
Oy on yhdistelty Componenta-konserniin 30.8.2019 lähtien. 
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Avainluvut 

     
Jatkuvat toiminnot, Me  1-9/2020  1-9/2019 Muutos-%  1-12/2019 

Liikevaihto 52,5 32,3 62,4 50,7 

Käyttökate 1,9 1,9 0,3 1,6 

Liiketulos -2,5 0,1 -2 684,3 -1,7 

Liiketulos, % -4,7 0,3 -1 691,5 -3,3 

Tulos rahoituserien jälkeen -3,6 -0,3 -1 094,2 -2,1 

Katsauskauden tulos -3,5 -0,3 -1 020,9 -2,1 

Laimentamaton osakekohtainen tulos, e -0,01 -0,00 -737,0 -0,01 

Laimennettu osakekohtainen tulos, e -0,01 -0,00 -865,0 -0,01 

Korollinen nettovelka* 6,6 5,5 20,0 8,7 

Oman pääoman tuotto, % -32,9 -2,2 -1 397,4 -11,7 

Sijoitetun pääoman tuotto, % -12,0 0,5 -2 493,8 -6,7 

Omavaraisuusaste, % 22,4 31,7 -29,5 29,4 

Bruttoinvestoinnit sis. taseeseen kirjattujen 
vuokrasopimusten osuuden, Me 

4,2 1,0 310,9 2,8 

Liiketoiminnan rahavirta 6,9 4,7 48,5 4,1 

Konsernin saneerausvelat 11,7 13,1 -10,8 12,3 

Henkilöstö keskimäärin kauden aikana ml. 
vuokratyövoima 

593 466 27,3 508 

Henkilöstö kauden lopussa ml. vuokratyövoima 582 686 -15,2 617 

Tilauskanta kauden lopussa 8,9 10,8 -17,9 9,0 

     
*) Sisältää saneerausveloista vain korolliset velat. Yhtiön pitkäaikaiset korolliset velat ja pitkäaikaiset korottomat saneerausvelat olivat 
yhteensä 20,9 miljoonaa euroa  ja lyhytaikaiset korolliset velat ja lyhytaikaiset korottomat saneerausvelat olivat yhteensä 4,3 miljoonaa 
euroa 30.9.2020. 
 
 

 
Saneerausohjelmat 
 
Saneerausohjelmien toteuttaminen on edennyt suunnitellusti. Componenta Oyj:n ja Componenta Castings 
Oy:n maksuohjelmat alkoivat 2019 ja päättyvät vuonna 2023. 
 
Suojakeinona pandemialle ja maksuvalmiuden varmistamiseksi olosuhteissa, joissa liiketoiminnan 
ennustettavuus oli erittäin heikko, Componenta Castings Oy sopi merkittävien saneerausvelkojien kanssa 
maksuohjelman 3.5.2020 ja 3.11.2020 mukaisten maksujen lykkäämisestä. Maksuja lykättiin siten, että 
maksut suoritetaan velkojille tasaisesti jäljelle jäävien maksuerien (kuusi erää) yhteydessä vuosien 2021 - 
2023 aikana. Yhtiö voi kuitenkin halutessaan maksaa suorittamatta jääneet maksuerät jo tätä aikaisemmin. 
Tästä huolimatta Componenta Castings Oy tulee suorittamaan maksuohjelman mukaiset maksut 
emoyhtiölleen Componenta Oyj:lle, jotta tämä voi suorittaa omat maksuohjelman mukaiset maksunsa 
normaalisti maksuohjelman mukaisesti. Sopimus parantaa vuoden 2020 rahoituksen rahavirtaa 0,3 Me. 
  
Componenta Oyj maksoi ulkoisia saneerausvelkoja 11.5.2020 saneerausohjelman mukaisesti 0,3 Me. 
Componenta Castings Oy maksoi 4.5.2020 ulkoisia saneerausvelkoja 0,3 Me ja sisäisiä saneerausvelkoja 
0,4 Me.  
 
Näiden maksuerien jälkeen konsernin ulkoiset saneerausvelat ovat yhteensä 11,7 Me (13,1 Me). 
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Maksuun tulevien ulkoisten saneerausvelkojen takaisinmaksuaikataulu 30.9.2020 

      

 Me 2020 2021 2022  2023 Yhteensä 

 Componenta Oyj 0,3 0,7 0,7     5,4 7,2 

 Componenta Castings Oy 0,3 1,1 1,0     2,0 4,4 

 Yhteensä 0,6 1,8 1,8       7,4* 11,7 
 
*) Componenta Oyj:n ja Componenta Castings Oy:n suurempi viimeinen erä johtuu siitä, että maksuohjelmassa on huomioitu 
ydinliiketoimintaan kuulumattomien kiinteistöjen myynnistä saadut tuotot, jotka käytetään velkojen maksuun ohjelman lopussa ja lisäksi 
viimeiseen erään sisältyy 80 Me lainatakauksen poistumisen aiheuttama lisäsuoritusvelvollisuus 3,2 Me. 
 

 
 
Maksuun tulevien konsernin sisäisten saneerausvelkojen takaisinmaksuaikataulu 30.9.2020 

      

 Me 2020 2021 2022  2023 Yhteensä 

 Componenta Oyj 0,0 0,0 0,0     0,0 0,0 

 Componenta Castings Oy 0,4 0,7 0,7     1,5 3,3 

 Yhteensä 0,4 0,7 0,7         1,5 3,3 
 
 
Katsauskauden päättymisen jälkeen 3.11.2020 Componenta Castings Oy maksoi  ulkoisia saneerausvelkoja 
0,3 Me ja sisäisiä saneerausvelkoja 0,4 Me. Näiden maksuerien jälkeen konsernin ulkoiset saneerausvelat 
ovat yhteensä 11,4 Me. 
 
 
Riskit ja liiketoiminnan epävarmuustekijät 
 
Componentan liiketoiminnan merkittävimpiä riskejä normaalioloissa ovat liiketoimintaympäristöön liittyvät 
riskit (kilpailutilanne- ja hintariski, hyödykeriskit ja ympäristöön liittyvät riskit), liiketoimintaan liittyvät riskit 
(asiakas-, toimittaja-, tuottavuus-, tuotanto- ja prosessiriskit, työmarkkinahäiriöt, sopimus- ja tuotevastuuriskit, 
henkilöstö- ja tietoturvariskit) sekä rahoitusriskit (rahoituksen saatavuuteen ja likviditeettiin liittyvät riskit, 
valuutta-, korko- ja luottoriskit).  
 
COVID-19-pandemiaan liittyen Componenta seuraa tiiviisti markkinoiden kehitystä ja asiakkaidensa 
tilannetta sekä sopeuttaa omaa toimintaansa sen mukaisesti. Pandemian arvioidaan vaikuttavan viimeisellä 
vuosineljänneksellä jonkin verran negatiivisesti Componentan liikevaihtoon ja kannattavuuteen.  
 
Componenta on jo sopeuttanut toimintaansa muun muassa siirtämällä veroihin ja eläkkeisiin liittyviä maksuja 
verottajan ja eläkeyhtiöiden mahdollistamien maksuhelpotusten mukaisesti sekä lomauttamalla henkilöstöä 
ja sopimalla saneerausvelkojen maksujen lykkäämisestä Componenta Castings Oy:n merkittävien velkojien 
kanssa. Componentalle on myös myönnetty kesäkuussa ja elokuussa 2020 Business Finlandin 
kehitysrahoitusta liiketoiminnan häiriötilanteessa yhteensä noin 0,2 Me ja syyskuussa 2020 Valtiokonttorin 
kustannustukea 0,2 Me. Lisäksi Componenta sopi 22.4.2020 uudesta 2,0 Me määräisestä luottolimiitistä. 
Componentan voimassa olevat luottolimiitit edellyttävät uusimista seuraavan kerran marraskuun 2021 
lopussa. Konserni rahoittaa liiketoimintaansa myös myyntisaamisten ei-sitovilla factoring-järjestelyillä. 
Factoring-järjestelyiden irtisanominen tai luottolimiittien uusimatta jättäminen voisi aiheuttaa merkittävää 
epävarmuutta Componenta likviditeettiin. Konsernin likviditeetti on kuitenkin parantunut vuoden 2019 
tilinpäätöksen jälkeen, mikä helpottaa konsernia tilanteen hallinnassa. 
 
Mikäli heikko taloustilanne pitkittyy pandemian vuoksi, voi tällä olla merkittävää vaikutusta Componentan 
asiakkaiden taloudelliseen tilanteeseen, mikä heijastuu Componentaan luottotappioriskin kasvuna. COVID-
19-pandemian negatiiviset seuraukset voivat pitkittyessään aiheuttaa myös riskin yhtiön liikearvon, vaihto-
omaisuuden, myyntisaamisten tai käyttöomaisuuden arvonalentumisesta. Johto on arvioinut 
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myyntisaamisten1 tilannetta sekä vaihto-omaisuuden että käyttöomaisuuden arvostusta, eikä arvioinnin 
perusteella ole kirjattu merkittäviä arvonalentumisia. Johto on suorittanut myös liikearvon arvonalentumisen 
viitteiden arvioinnin osana kolmannen vuosineljänneksen liiketoimintakatsauksen laatimista, jonka 
perusteella ei ole kirjattu arvonalentumista liikearvoon. Näihin arvioihin ja oletuksiin liittyy riskiä ja 
epävarmuutta, ja näin ollen on mahdollista, että olosuhteiden, erityisesti COVID-19-tilanteen pitkittyessä 
johdon arviot ja ennusteet muuttuvat, mikä voi vaikuttaa omaisuuserien kerrytettävissä olevaan 
rahamäärään. 
 
Componentan toiminnan jatkuvuuden kannalta merkittävimmät riskit ja epävarmuudet liittyvät Componenta 
Oyj:n ja Componenta Castings Oy:n kykyyn suoriutua saneerausohjelmien mukaisista maksusuorituksista. 
Yhtiön toiminnan jatkuvuuteen liittyvistä epävarmuustekijöistä sekä muista liiketoiminnan riskeistä on annettu 
tarkempi kuvaus yhtiön 17.3.2020 julkistetussa tilinpäätöksessä sekä 24.7.2020 julkistetussa puolivuosi-
katsauksessa. 
 
 
Muutokset Componentan johdossa katsauskauden aikana 
 
Componenta-konsernin johtoryhmä supistui 1.3.2020 alkaen seitsemästä viiteen jäseneen. Muutoksella 
tavoitellaan kustannustehokasta hallintoa ja johdon vastuiden selkeyttämistä. Tässä yhteydessä 
materiaalipalveluista vastannut liiketoimintajohtaja Pasi Mäkinen nimitettiin konsernin operatiiviseksi 
johtajaksi 1.3.2020 alkaen. 
 
Componenta tiedotti 11.3.2020, että yhtiön hallitus on nimittänyt uudeksi toimitusjohtajaksi DI Sami 
Sivurannan. Hän on toiminut Componentan liiketoiminnan kehitysjohtajana syyskuusta 2019 lähtien sekä 
aiemmin eri yksiköiden johtotehtävissä vuosina 2004 - 2016, Parma Oy:n liiketoiminnan kehitysjohtajana 
2016 - 2017 ja HKScan Oyj:n operatiivisena johtajana 2017 - 2019. Nimitys astui voimaan välittömästi. 
 
Samalla konsernin johtoryhmä supistui viidestä neljään jäseneen. Konsernin johtoryhmän muodostivat 
30.9.2020 toimitusjohtaja Sami Sivuranta, lakiasiainjohtaja Mervi Immonen, talousjohtaja Marko Karppinen ja 
operatiivinen johtaja Pasi Mäkinen.  
 
 
Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset  
 
Componenta Oyj tiedotti 16.4.2020 varsinaisen yhtiökokouksen päätöksistä. Tiedote on luettavissa 
kokonaisuudessaan yhtiön verkkosivuilla. 
 
 
Optio-oikeuksien 2018A muuntaminen optio-oikeuksiksi 2018B ja optio-oikeuksien 2018B markkina-
arvo 
 
Componenta Oyj tiedotti 10.2.2020 optio-oikeuksista. Tiedote on luettavissa kokonaisuudessaan yhtiön 
verkkosivuilla. 
 
 
Katsauskauden jälkeiset tapahtumat 
 
Componenta tiedotti 5.10.2020 muutoksista yhtiön suurimmissa omistajissa sekä suunnitelmasta järjestää 
merkintäetuoikeusanti ja osakkeiden yhdistäminen. CapManin hallinnoimat rahastot ja Leverator Oy myivät 
5.10.2020 kaikki omistamansa yhteensä 36 685 788 kpl Componenta Oyj:n osaketta Joensuun Kauppa ja 
Kone Oy:n ja Etra Capital Oy:n johtamalle sijoittajaryhmälle hintaan 0,04 euroa/osake. Kaupan kohteena 
olleet osakkeet edustivat noin 15 % yhtiön osakkeista ja äänistä.  
 

 
1 Erääntyneiden myyntisaamisten määrä on tavanomaisella tasolla ottaen huomioon sen, että konsernin asiakkaille myöntämät maksuehdot ovat lyhyitä. Myyntisaamisten 

kokonaismäärää pienentää konsernin käytössä oleva factoring-rahoitus, joka kattaa osan myyntisaamisista. 
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Componentan hallitus kutsui 5.10.2020 koolle ylimääräisen yhtiökokouksen. Componenta Oyj:n ylimääräinen 
yhtiökokous 29.10.2020 päätti valtuuttaa hallituksen päättämään merkintäetuoikeusannin järjestämisestä 
sekä osakkeiden yhdistämisestä. Ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset ovat luettavissa yhtiön 
verkkosivuilla 29.10.2020 julkaistusta tiedotteesta. 
 
Yhtiökokoukselta haettu valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään suunnitellusta merkintäetuoikeusannista, 
jossa yhdellä (1) osakkeella saisi yhden merkintäoikeuden, jolla voi merkitä yhden (1) uuden osakkeen. 
Merkintähinnan suunnitellaan olevan 0,04 euroa/osake. Yhtiö tavoittelee merkintäetuoikeusannilla noin 9,5 
miljoonan euron bruttovaroja, ennen kuluja. 
 
Annilla kerättävillä varoilla vahvistetaan yhtiön taloudellista asemaa. Lisäksi yhtiön tarkoituksena on aloittaa 
neuvottelut Componenta Oyj:n saneerausvelkojien kanssa saneerausvelkojen ennenaikaisesta 
maksamisesta, joka voisi tapahtua vuoden 2021 alussa. Kyseisten saneerausvelkojen määrä 30.9.2020 oli 
7,2 miljoonaa euroa. Suunnitelluista neuvotteluista huolimatta yhtiö lyhentää saneerausvelkoja 
maksuohjelman mukaisesti marraskuussa 2020. 
 
Merkintäetuoikeusanti on tarkoitus saada toteutettua vuoden 2020 loppuun mennessä. Joensuun Kauppa ja 
Kone Oy, Etra Capital Oy, Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma, Componentan hallituksen 
puheenjohtaja Harri Suutari, Gösta Serlachiuksen Taidesäätiö, Juhani Lemmetti, Suotuuli Oy ja Siementila 
Suokas Oy ovat sitoutuneet osallistumaan merkintäetuoikeusantiin vähintään omistusosuutensa mukaisella 
osuudella, joka on yhteensä noin 29 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Merkintäetuoikeusannin 
pääjärjestäjänä toimii UB Securities Oy. 
 
Lisäksi ylimääräinen yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti 29.10.2020 osakkeiden 
yhdistämisestä (reverse split). Osakkeiden yhdistäminen toteutetaan merkintäetuoikeusannin toteutumisen 
jälkeen. Sen jälkeen, kun osakkeiden yhdistäminen on toteutettu, viittäkymmentä (50) osaketta vastaa yksi 
(1) yhtiön osake. 
 
Osakkeiden yhdistäminen toteutetaan siten, että yhtiö lunastaa jokaiselta osakkeenomistajalta vastikkeetta 
osakemäärän, joka määräytyy lunastussuhteen 49/50 mukaisesti, eli jokaista 50 olemassa olevaa osaketta 
kohden lunastetaan 49 osaketta. Osakkeiden murto-osien syntymisen estämiseksi osakkeiden yhdistämisen 
yhteydessä osakkeenomistajat saavat maksuttomalla osakeannilla ylimääräisiä osakkeita tarvittaessa siten, 
että kullakin osakkeenomistajalla on viidelläkymmenellä (50) jaollinen määrä osakkeita ennen lunastuksen 
toteuttamista. 
 
Osakkeiden yhdistämisen tarkoituksena on parantaa osakkeiden kaupankäynnin edellytyksiä kasvattamalla 
yksittäisen osakkeen arvoa ja tehostamalla osakkeen hinnanmuodostusta. Hallitus katsoo, että osakkeiden 
yhdistäminen on siten yhtiön ja sen kaikkien osakkeenomistajien edun mukaista. Hallitus katsoo myös, että 
yhdistämiselle ja siihen liittyvälle osakeannille ja osakkeiden lunastamiselle on tämän vuoksi yhtiön kannalta 
erityisen painava taloudellinen syy. Osakkeiden yhdistäminen ei vaikuta yhtiön omaan pääomaan. Hallitus 
päättää osakkeiden yhdistämisen tarkasta täytäntöönpanopäivästä merkintäetuoikeusannin toteuduttua. 
 
 
Ohjeistus vuodelle 2020  
 
Componenta odottaa jatkuvien toimintojen liikevaihdon vuonna 2020 olevan 65 - 80 Me. Käyttökatteen 
odotetaan säilyvän positiivisena. Vuoden 2019 jatkuvien toimintojen liikevaihto oli 50,7 Me ja käyttökate 1,6 
Me. 
 
Mahdollinen raaka-aineiden kallistuminen ja yleinen kilpailutilanne sekä asiakkaiden myyntivolyymien kehitys 
voivat vaikuttaa liiketoimintanäkymiin. Covid-19-pandemian vuoksi tulevaan myynnin ja kannattavuuden 
kehitykseen liittyy merkittäviä epävarmuustekijöitä ja heikkoa näkyvyyttä. 
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Vaihtoehtoiset tunnusluvut 
 
Componenta julkaisee edelleen tiettyjä yleisesti käytössä olevia, IFRS-tilinpäätöksestä johdettavissa olevia 
tunnuslukuja. Näiden tunnuslukujen laskentakaavat on esitetty Componentan 17.3.2020 julkistetussa 
vuosikatsauksessa. 

 
 

Helsinki 6. marraskuuta 2020 
 

COMPONENTA OYJ 
 

Sami Sivuranta 
toimitusjohtaja 

 
 
 
 

Componenta on kansainvälinen teknologiayhtiö, jonka operatiiviset toiminnot sijaitsevat Suomessa. 
Componenta valmistaa laajalla teknologiaportfoliollaan muun muassa valettuja, koneistettuja tai 

koneistamattomia komponentteja asiakkailleen, jotka ovat paikallisia sekä globaaleja ajoneuvo-, kone- ja 
laitevalmistajia. Yhtiön osake listataan Nasdaq Helsingissä. 


