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Digitalist Group Oyj:n johdon osavuotinen katsaus ajalta 1.1.-30.9.2021 

 

YHTEENVETO 

 

Heinäkuu- syyskuu 2021 (vuoden 2020 vertailuluvut suluissa): 

 

● Liikevaihto 3,9 milj. euroa (4,3 milj. euroa), laskua 9,3%.  

● EBITDA 0,5 milj. euroa (-0,8 milj. euroa), 13,2% liikevaihdosta (-18,9%). 

● EBIT -0,0 milj. euroa (-1,5 milj. euroa), -0,7% liikevaihdosta (-34,3%).  

● Katsauskauden tulos -0,4 milj. euroa (-2,5 milj. euroa), -9,8% liikevaihdosta (-58,3%) 

● Tulos per osake (laimennettu ja laimentamaton) -0,00 euroa (-0,00 euroa). 

 

Tammikuu - syyskuu 2021 (vuoden 2020 vertailuluvut suluissa):  

 

● Liikevaihto 13,5 milj. euroa (15,5 milj. euroa), laskua 12,9%.  

● EBITDA -1,3 milj. euroa (-2,3 milj.euroa), -9,7% liikevaihdosta, (-14,8%).  

● EBIT -3,5 milj. euroa (-8,2 milj.euroa), -25,7% liikevaihdosta (-52,8%).  

● Katsauskauden tulos -3,9 milj. euroa (-10,5 milj.euroa), -29,0% liikevaihdosta ( -66,4).  

● Tulos per osake (laimennettu ja laimentamaton) -0,01 (-0,02) euroa.  

● Henkilökunnan lukumäärä katsauskauden lopussa 160 (187), vähennystä 14,4%. 

 

Katsauskauden liiketulos ja nettotulos sisältävät liikearvon alaskirjauksen -0,5 milj. euroa. Liiketulos, 

käyttökate ja nettotulos sisältävät Ticknovate Ltd:n divestoinnista tuloutuneen myyntivoiton 1,3 milj. euroa.   

   

Toimitusjohtajan katsaus  

 

Etätyöskentely ja etätapaamissuositukset ovat tuoneet henkilöstömme eri studioista ja maista lähemmäksi 

toisiaan kuin koskaan aiemmin. Tämä on kasvavien digitalisaatiotarpeiden ohella  Covidin positiivinen 

vaikutus. Pystymme nyt paljon paremmin työskentelemään yhdessä ja tukemaan asiakkaitamme yhdistäen 

henkilöstöämme tiimeiksi kaikilta studioiltamme ja erityisosaamisalueiltamme.   

 

Digitalist jatkaa yhteistyötä useiden alallaan tunnetuimpien tuotemerkkien kanssa. Suurimpia asiakkaitamme 

ovat Honda, Spotify, Posti, Electrolux ja Tetra Pak. Kesän jälkeen yhtiö on hankkinut uusia asiakkaita kaikilla 

maa- ja liiketoiminta-alueilla, nuoria ja kasvavia yrityksiä kuten Wayout International, Yangi ja Pophouse.  

 

Osana kolmannen vuosineljänneksen toimenpiteitä oli Ticknovate Ltd:n onnistunut myynti. Tällä järjestelyllä 

Digitalist Group paransi taloudellista joustavuuttaan ja keskittymistään ydinliiketoimintaansa.  

 

Neljänneksen aikana Digitalist Group käynnisti myös avoimen lähdekoodin teknologiatarjontansa 

laajentamisen Suomen markkinoille. 
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Kolmas vuosineljännes on ollut uuden alun suunnittelua. Pyrimme parantamaan kannattavuuttamme 

liikevaihdon kasvulla sekä jatkuvalla kustannusseurannalla. Toivomme Covid-pandemia päättyvän pian ja 

odotamme Digitalist Groupin olevan entistä vahvempi, kun asiat palautuvat normaaliksi.  

 

//Toimitusjohtaja Magnus Leijonborg 

 

 

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT 

 

Vuonna 2021 liikevaihdon odotetaan laskevan verrattuna vuoteen 2020 ja käyttökatteen (EBITDA) odotetaan 

pysyvän suurinpiirtein samalla tasolla verrattuna vuoteen 2020.  

 

 
MUITA KOLMANNEN VUOSINELJÄNNEKSEN TAPAHTUMIA  
 
Digitalist Group divestoi osuutensa Ticknovate Limited:issa 

 

Digitalist Group -konserniin kuuluva Digitalist UK Limited allekirjoitti 27.8.2021 tytäryhtiönsä Ticknovate Ltd:n 

divestointia koskevan sopimuksen. Yhtiö omistaa 65% Ticknovaten osakkeista. Osakekauppa toteutetaan 

myymällä kaikki Yhtiön hallussa olevat Ticknovaten osakkeet Turret Oy Ab:lle. Turret on Digitalist Group 

Oyj:n suurin osakkeenomistaja. 

 

Kauppahinta oli 2,6 milj. euroa ja se maksetaan käteisellä. Osakekauppa toteutui 31.8.2021. Osakekaupan 

osapuolet ovat sopineet mahdollisesta arviolta 0 - 0,4 milj. euron suuruisesta lisäkauppahinnasta riippuen 

Ticknovaten arvon kehityksestä 31.12.2023 mennessä. 

 

Digitalist Group -konserni on kirjannut muihin liiketoiminnan tuottoihin osakekaupasta 1,3 milj. euron 

myyntivoiton. Osakekaupalla ei ole olennaista vaikutusta konsernin vuoden 2021 liikevaihtoon, mutta se 

tukee konsernin omaa pääomaa. Digitalist Group hakee järjestelyllä lisää joustavuutta rahoitukseen sekä 

keskittymistä ydinliiketoimintaan. Ticknovate ja Digitalist Group jatkavat osakekaupan jälkeen yhteistyötä 

markkinaehtoisesti. 

 

Nimityksiä Digitalist Groupin johtoryhmässä 

Digitalist Group keventää konsernin johtoryhmää. 

Konsernin uusi johtoryhmä 23.9.2021 alkaen koostuu seuraavista henkilöistä: 

toimitusjohtaja Magnus Leijonborg 

talousjohtaja Mervi Södö    

 

Digitalist Group Oyj alensi aiemmin antamaansa ohjeistusta tulevaisuuden näkymistä  

Digitalist Group Oyj alensi aiemmin antamaansa ohjeistusta tulevaisuuden näkymistä. 17.8.2021 ohjeistus 

muutettiin seuraavaksi: 

 

Vuonna 2021 liikevaihdon odotetaan laskevan verrattuna vuoteen 2020 ja käyttökatteen (EBITDA) odotetaan 

pysyvän suurinpiirtein samalla tasolla verrattuna vuoteen 2020. 
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Yhtiön aiempi ohjeistus oli: 

Vuonna 2021 liikevaihdon ja käyttökatteen (EBITDA) odotetaan kehittyvän positiivisesti verrattuna vuoteen 

2020. 

 

Katsauskauden pörssitiedotteet ovat luettavissa yhtiön verkkosivuilla osoitteessa 

www.digitalist.global/investors/releases. 

 

 
RAPORTOINTIKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT 
 

 

Osavuosiraportin julkistamishetkellä yhtiö arvioi, että sen käyttöpääoma riittää seuraavan 12 kuukauden 

tarpeisiin. 

 

 

DIGITALIST GROUP OYJ 

Hallitus 

 

Lisätietoja antaa: 

 

Digitalist Group Oyj 

 

Toimitusjohtaja Magnus Leijonborg, puh +46 76 315 8422 , magnus.leijonborg@digitalistgroup.com 

Talousjohtaja Mervi Södö, puh. 040 136 5959, mervi.sodo@digitalistgroup.com 

 

Jakelu: 

NASDAQ OMX Helsinki 

Keskeiset tiedotusvälineet 

https://digitalist.global 

 

 


