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OSAVUOSIKATSAUS 1.11.2000 - 30.4.2001 (6 kk)
EFOREN LIIKEVAIHTO 28,9 MEUR JA LIIKETULOS - 0,8 MEUR
Efore-konsernin liikevaihto kuuden kuukauden tarkastelujaksolla
oli 28,9 Meur (29,6 Meur). Liiketulos oli - 0,8 Meur (2,7 Meur).
Emoyhtiön liikevaihto oli 22,9 Meur (22,1 Meur).
LIIKETOIMINNAN KEHITYS
Elektroniikka-alan markkinoiden muutokset aiheuttivat nopean
muutoksen Eforen toimintaan maaliskuusta alkaen.
Tietoliikennetoimialan kysynnän hiipuminen johti
maailmanlaajuisesti valmistuskapasiteetin vapautumiseen ja
kilpailutilanteen kiristymiseen. Edelleen hinnan merkitys
kilpailutekijänä kasvoi. Kysyntätilanteen oletetaan parantuvan
tilikauden loppua kohti. Loppuvuoden kysyntään vaikuttavat
nykyisten tuotteiden menekin lisäksi uusien 3G-verkkoihin
liittyvien tuotteiden toimitusten käynnistyminen.
Suoran viennin ja ulkomaan laskutuksen osuus liikevaihdosta oli
52,3 % eli 15,1 Meur (12,5 Meur, 42 %). Merkittävimmät vientimaat
olivat Hollanti, Kiina, Iso-Britannia, Ruotsi, Itävalta, USA ja
Saksa.
6 KUUKAUDEN NETTOTULOS - 1,3 MEUR
Tilikauden ensimmäisellä neljänneksellä alkanut myönteinen
tuloskehitys taittui tarkastelujakson lopulla. Tehtaiden
käyttöasteet laskivat ja materiaalikustannukset pysyivät
korkealla, mikä vaikutti epäsuotuisesti tulokseen verrattuna
edelliseen tilikauteen. Materiaalikustannuksia piti korkealla
viime vuoden lopulla tehdyt ostositoumukset, joissa hintataso on
selvästi nykyhintaa korkeampi. Jatkossa tilanne on tältä osin
helpottumassa. Lisäksi tulosta rasittivat kasvaneet panostukset
tuotekehitykseen koskien etenkin 3G- tuotteita.
Konsernin kuuden kuukauden katsauskauden liiketulos oli - 0,8
Meur (2,7 Meur). Ensimmäisen neljänneksen liikevoitto oli 0,7
Meur (1,7 Meur) ja toisen neljänneksen liiketappio 1,5 Meur
(liikevoitto 1,1 Meur).
Emoyhtiön kuuden kuukauden liiketulos oli - 1,2 Meur (2,7 Meur).
Ensimmäisen neljänneksen liikevoitto oli 0,4 Meur (1,8 Meur), ja
toisen neljänneksen liiketulos - 1,6 Meur (1,1 Meur).
Konsernin katsauskauden tappio ennen satunnaisia eriä oli 1,3
Meur (voitto 2,7 Meur) ja nettotulos - 1,3 Meur (1,6 Meur).
Muuntolaite Oy:n sulautumisessa 31.1.2001 syntynyt verovapaa
fuusiovoitto (0,7 Meur) on kirjattu emoyhtiössä satunnaisiin
tuottoihin. Fuusiolla ei ollut vaikutusta konsernin tulokseen.
LIIKEVAIHDON KEHITYS
Alan markkinoiden muutoksista ja toiminnan vaihteluista johtuen

konserni jäi edellisen vuoden vastaavan ajanjakson
liikevaihdosta. Konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 28,9
Meur ja muutos - 2,2 % edellisen tilikauden vastaavasta
ajanjaksosta. Ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 15,9
Meur (15,7 Meur), kasvu 1,7 % ja toisen neljänneksen liikevaihto
oli 13,0 Meur (13,9 Meur), lasku 6,7 %.
KONSERNIRAKENNE
Konserniin kuuluvat emoyhtiö Efore Oyj ja sen kokonaan omistamat
tytäryhtiöt, Efore Power Design Oy, Efore (USA), Inc., Efore (UK)
Ltd ja Efore (Suzhou) Electronics Co. Ltd. Efore Oyj omistaa 25 %
tehoelektroniikan alalla toimivasta saksalaisesta Power
Innovation GmbH:sta. Muuntolaite Oy sulautui emoyhtiöön Efore
Oyj:ön 31.1.2001
KATSAUSKAUDEN TAPAHTUMAT
Eforen toimitusjohtaja DI Berndt Schalin ilmoitti 18.2.2001
eroavansa yhtiön palveluksesta. Uudeksi toimitusjohtajaksi
valittiin 27.2.2001 DI Markku Hangasjärvi. Hangasjärvi toimi
yhtiön hallituksen varajäsenenä 6.3.2001 asti ja otti
toimitusjohtajan tehtävät vastaan 1.4.2001.
Toimitusjohtaja Hangasjärvi on käynnistänyt CAP-ohjelman (Crash
Action Program), jolla Eforen kannattavuutta parannetaan jo tällä
tilikaudella. Ohjelma jakautuu viiteen kokonaisuuteen, jotka
ovat: tuotannon tehostaminen, materiaalikustannusten alentaminen,
varastojen pienentäminen, kiinteiden kustannusten leikkaaminen ja
uusien tuotteiden kannattavuuden varmistaminen. Hallitus on
katsauskauden lopulla hyväksynyt toimenpiteet käynnistettäväksi
välittömästi.
Efore (USA), Inc:in toimitusjohtajana 31.12.2000 asti toiminut
Juhani Vasakari siirtyi eläkkeelle 31.3.2001. Efore Oyj:n
varatoimitusjohtajana jatkava Vesa Vihavainen otti Efore (USA),
Inc:in toimitusjohtajan tehtävät vastaan 1.1.2001. Efore Oyj:n
toiseksi varatoimitusjohtajaksi nimitettiin 27.2.2001 talous- ja
hallintojohtaja Jorma Lappalainen.
Efore on valinnut strategiakseen palvella maailmanlaajuisesti
toimivia tietoliikenteen ja muun elektroniikan
järjestelmätoimittajia. Tämä edellyttää ketteryyttä ja valmiutta
kansainvälisen toiminnan kehittämiseen. Eforen toimintamalli
perustuu asiakasvastuullisiin ryhmiin, joissa asiakaskohtaisesti
kootut tuotekehitys- ja tuotantotiimit toimivat. Tavoitteina ovat
asiakkaan tyytyväisyys ja toiminnan kannattavuus.
Efore on vahvasti mukana tuotteissa, jotka liittyvät uusimman
teknologian tietoliikenneverkko-ratkaisuihin eli 2,5G - 3Gverkkoihin. Osa näistä tuotteista on jo tuotannossa ja uusimpien,
viime vuonna käynnistettyjen kehitysprojektien tuloksena
syntyneiden tuotteiden siirto tuotantoon on joko meneillään tai
alkamassa tilikauden toisella puoliskolla. Myös uusia 3Gverkkoihin liittyviä tuotekehityshankkeita on alkuvuodesta
käynnistetty.
Emoyhtiön Efore Oyj:n ja siihen 31.1.2001 sulautuneen Muuntolaite
Oy:n yhteinen liikevaihto kuuden kuukauden tarkastelujaksolla oli
25,3 Meur (27,8 Meur), muutos - 9 %. Muuntolaite Oy sulautui
sopimuksen mukaisesti Efore Oyj:öön edellisen katsauskauden
päättyessä 31.1.2001. Sulautumisessa syntyi 0,7 Meur
fuusiovoitto.
Efore (USA), Inc:n liikevaihto 4,2 Meur (2,4 Meur)
katsauskaudella kasvoi edellisen vuoden tasosta 75 %. Yhtiön
toiminnan uudelleenjärjestelyjen tuloksena USA:n tehtaan tuotanto
toimii nyt SMT-linjan osalta kahdessa vuorossa ja muu tuotanto
yhdessä vuorossa. Tuotantoa ja kustannuksia on sopeutettu
tapahtuneiden muutosten mukaisesti jatkuvasti. USA:n tehdas on
saatu sovitetuksi globaaliin toimintamalliin. Samalla on jatkettu
sekä asiakaspohjan että tuotevalikoiman laajentamista. USA:n
alueella kasvatetaan perustettua edustajaverkkoa, joka jo nyt
käsittää 18 osavaltiota ja Kanadan.

Efore (Suzhou) Electronics Co., Ltd. on kasvanut ennakkoodotusten mukaisesti. Liikevaihto oli 3,9 Meur (0,0 Meur). Efore
Suzhou valmistaa ja myy pääasiassa asiakaskohtaisia teholähteitä.
Eforen tehtaan paikallisuus tuo kilpailuetua voimakkaasti
kasvavilla markkinoilla. Efore (Suzhou) Electronics'in
laatujärjestelmän rakentaminen on meneillään ja tavoitteena on
saada ISO 9002 sertifikaatti tilikauden toisen puoliskon aikana.
Efore Power Design Oy:n tuotekehityskapasiteetti on ollut täysin
käytössä konserniyhtiöiden uusien tuotteiden kehitysprojekteissa
koko katsauskauden ajan. Keskitetty toimintatapa on osoittautunut
koko konsernin kannalta kustannustehokkaaksi.
Tuotekehitysyksikössä on nyt 47 henkiloä.
Saksalaisen osakkuusyhtiön Power Innovation GmbH:n liikevaihto
tarkastelujaksolla oli 2,2 Meur ja se teki positiivisen tuloksen.
INVESTOINNIT
Investoinnit olivat 1,2 Meur (1,1 Meur), josta kehittämismenojen
aktivointi oli 0,5 Meur.
HENKILÖSTÖ
Konsernin henkilöstön määrä oli katsauskaudella keskimäärin 523
(501) ja katsauskauden lopussa 525 (485). Henkilöstöstä oli 442
(84,5 %) Suomessa ja 81 (15,5 %) ulkomaan toimipisteissä.
RAHOITUSASEMA
Rahoitusasemaan on vaikuttanut erityisesti materiaalien
saatavuuden varmistukseen liittyvät varmuusmarginaalit ja
tuotannon globaalista toimintamallista johtuva varastojen kasvu
uutta tuotantoa käynnistettäessä. Pääoman sitoutuminen on
tapahtunut käyttöpääomaan.
Rahoitusaseman parantamiseksi tehostetaan voimakkaasti kysynnän
muutosseurantaa ja optimoituvaa materiaalien hallintaa eri
varastoissa käyttöpääoman pienentämiseksi.
Konsernin rahoitusasema on jonkin verran kaventunut.
Nettorahoituskulut olivat 0,4 Meur (tuotot 0,02 Meur). Konsernin
omavaraisuusaste katsauskauden lopussa oli 39,3 % (45,6 %).
Likvidit varat katsauskauden lopussa olivat 1,5 Meur (6,1 Meur).
Taseen loppusumma on 34,9 Meur (35 Meur).
GLOBAALI TUOTANTOMALLI
Saarijärven tehtaalle katsauskaudella asennettu toinen noin 2
Meuron arvoinen pintaliitos-ladontalinja (SMT) varmistaa toisella
vuosipuoliskolla tuotantoon siirtyvien uusien tuotteiden
tarvitseman volyymien lisäyksen.
USA:n tehtaalle edellisellä tilikaudella hankittulla
pintaliitosladontalinjalla (SMT) pystytään valmistamaan kaikkia
konsernin tuotanto-ohjelmaan kuuluvia tuotteita. Strategian
mukainen tuotannon globaali toimintamalli on tältä osin
toteutunut.
KESKITETTY TUOTEKEHITYS
Efore Power Design Oy vahvistaa keskitetysti konsernin
tuotekehitystoimintaa ja sen uudella teknologialla suunnittelemat
tuotteet valmistetaan konsernin tehtailla. Sopimusvalmistajista
poiketen tuotekehitystoiminta on oleellinen osa Eforen tapaisen
teholähdetoimialalla toimivan yrityksen strategiaa. Kehitystyön
kysyntä on jatkunut edelleen voimakkaana.
HALLINTO
Efore Oyj:n varsinainen yhtiökokous 6.3.2001 vahvisti konsernin
ja emoyhtiön tuloslaskelman ja taseen tilikaudelta 1.11.1999 31.10.2000 ja myönsi vastuuvapauden yhtiön hallitukselle ja
toimitusjohtajalle. Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen
voittovarojen käyttämisestä ja 1,19 markan osingon maksamisesta.

Efore Oyj:n hallitukseen valittiin Ins., MBA Hannes Fabritius,
merkonomi Pirkko Fabritius, ekonomi Risto Kari, KTM Timo Syrjälä,
yo-merkonomi, VMK Matti Tammivuori sekä varajäseneksi DI Olli
Kokkonen. Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen pitämässään
järjestäytymiskokouksessa puheenjohtajaksi Hannes Fabritiuksen ja
varapuheenjohtajaksi Matti Tammivuoren. Tilintarkastajaksi
valittiin uudelleen Tilintarkastajien Oy - Ernst & Young,
päävastuullisena tilintarkastajana KHT Juha Nenonen.
Yhtiökokous hyväksyi seuraavan yhtiöjärjestyksen muutoksen:
"Yhtiön vähimmäispääoma on 12.750.000 euroa ja enimmäispääoma
51.000.000 euroa, joissa rajoissa osakepääomaa voidaan korottaa
tai alentaa yhtiöjärjestystä muuttamatta. Osakkeet jakautuvat Aja K-lajin osakkeisiin siten, että A-lajin osakkeita on vähintään
7.000.000 kappaletta ja enintään 28.000.000 kappaletta ja K-lajin
osakkeita vähintään 500.000 kappaletta ja enintään 2.000.000
kappaletta. A-lajin osakkeilla on yhtiökokouksessa yksi (1) ääni
ja K-lajin osakkeilla kaksikymmentä (20) ääntä. Osakkeet
tuottavat samanlaiset osinko- ja muut oikeudet yhtiössä."
Yhtiökokous antoi hallitukselle valtuutuksen päättää yhtiön omien
osakkeiden hankkimisesta voimassa olevan osakeyhtiölain
mukaisesti seuraavin ehdoin:
- Valtuutus on voimassa enintään yhden vuoden tästä
yhtiökokouksen päätöksestä lukien
- Valtuutuksen perusteella yhtiön haltuun hankittavien osakkeiden
enimmäismäärä on 406.755 kappaletta, mikä on viisi prosenttia
yhtiön rekisteröidystä osakemäärästä rahastoannin rekisteröimisen
jälkeen.
- Osakkeet hankitaan muussa kuin osakkeenomistajien omistuksen
suhteessa Helsingin Pörssin järjestämän julkisen kaupankäynnin
välityksellä
- Omat osakkeet voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen
kehittämiseksi, käytettäväksi yrityskauppojen tai muiden
järjestelyjen rahoittamisessa, muutoin edelleen luovutettavaksi
tai mitätöitäväksi.
- Samalla lakkautettiin varsinaisen yhtiökokouksen 16.3.2000
hallitukselle antama valtuutus hankkia omia osakkeita.
Yhtiökokous antoi hallitukselle valtuutuksen päättää yhtiön omien
osakkeiden luovuttamisesta voimassa olevan osakeyhtiölain
mukaisesti seuraavin ehdoin:
- valtuutus on voimassa enintään yhden vuoden tämän
yhtiökokouksen päätöksestä lukien
- valtuutuksen perusteella luovutettavien osakkeiden
enimmäismäärä on 406.755 kappaletta, joka on viisi prosenttia
yhtiön rekisteröidystä osakemäärästä rahastoannin rekisteröimisen
jälkeen
- osakkeita käytetään vastineena mahdollisissa yritysostoissa tai
muissa yritysjärjestelyissä
- hallitus valtuutettiin myös päättämään omien osakkeiden
myymisestä Helsingin Pörssissä julkisessa kaupankäynnissä varojen
hankkimiseksi yhtiölle investointien ja mahdollisten
yritysostojen rahoittamiseksi
- hallitus valtuutettiin päättämään A-osakkeiden mahdollisten
luovutusten tarkemmista ehdoista
- valtuutuksen puitteissa hallitus saa päättää osakkeenomistajien
etuoikeudesta poikkeamisesta vain, jos siihen on olemassa jokin
yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Etuoikeudesta
poikkeaminen ei kuitenkaan voi tapahtua yhtiön lähipiirin
hyväksi.
Yhtiökokous hyväksyi hallituksen esityksen yhtiön osakepääoman
korottamiseksi 6.914.838,40 euron määräisellä rahastoannilla
nykyisestä 6.914.838,40 eurosta 13.829.676,80 euroon. Rahastoanti
toteutettiin siirtämällä 510.271,91 euroa ylikurssirahastosta,
5.114.020,58 euroa vararahastosta ja 1.290.545,91 euroa
edellisten tilikausien voittovaroista osakepääomaan.
Rahastoannista yhdellä vanhalla A- ja K-osakkeella sai kullakin
yhden uuden samanalajisen osakkeen veloituksetta. Osakepääoman
korotus rekisteröitiin 9.3.2001. Uusilla osakkeilla on oikeus
31.10.2001 päättyvältä tilikaudelta mahdollisesti maksettavaan
osinkoon.
OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA

Efore Oyj:n rekisteröity osakepääoma 30.4.2001 oli 13.829.676,80
euroa. Yhtiön osakkeiden kokonaislukumäärä 8.135.104, joista Asarjan osakkeita on 7.605.488 ja K-sarjan osakkeita 529.616
kappaletta. Hallituksella ei ole voimassaolevaa valtuutusta
osakepääoman korottamiseen.
Kaupankäynti Efore Oyj:n A-osakkeilla Helsingin Pörssin Ilistalla katsauskauden aikana oli melko laimeaa, kauppojen
yhteismäärä 755.965 kappaletta (13,8 % A-osakkeiden
antioikaistusta osakemäärästä, 9,9 % kokonaismäärästä 30.4.2001)
ja vaihdon arvo oli 4,8 Meur. Osakkeen kurssi vaihteli 2,31 ja
4,20 euron välillä, keskikurssi 3,45 euroa (hinnat antioikaistu
rahastoannin jälkeen). Koko osakekannan markkina-arvo laskettuna
A-osakkeiden viimeisellä kaupankäyntihinnalla 30.4.2001 oli 21,9
Meur. Osakkeenomistajien lukumäärä oli katsauskauden päättyessä
1460 (31.10.2000:1361).
VEROTUS
Veroina on otettu huomioon katsauskauden tulosta vastaavat verot
erillisyhtiöissä. Varovaisuuden periaatteen mukaan laskennallista
verosaamista ulkomaisen tytäryhtiön osalta ei ole huomioitu.
OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA
Efore Oyj:n yhtiökokous 6.3.2001 antoi hallitukselle valtuutuksen
päättää yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta voimassa olevan
osakeyhtiölain mukaisesti. Valtuutus on voimassa enintään yhden
vuoden tästä yhtiökokouksen päätöksestä lukien.
Hallituksen päätöksen mukaisesti yhtiö on edellisen ja kuluvan
tilikauden aikana ostanut julkisessa kaupankäynnissä 119.200
kappaletta omia A-osakkeita, joista on maksettu yhteensä
481.237,83 euroa. Osakkeet ovat nimellisarvoltaan yhteensä
202.640 euroa ja kirjanpitoarvoltaan 336.144 euroa.
Yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden yhteenlaskettu osuus
osakepääomasta on 1,5 % ja äänimäärästä 0,7 %. Yhtiön hallussa
olevilla omilla osakkeilla ei ole äänioikeutta eikä niille
makseta osinkoa. Valtuutuksen perusteella yhtiön haltuun
hankittavien osakkeiden enimmäismäärä on 406.755 kappaletta,
joka on 5 % yhtiön osakemäärästä. Osakkeet hankitaan muussa kuin
osakkeenomistajien omistuksen suhteessa Helsingin Pörssin
järjestämän julkisen kaupankäynnin välityksellä.
LÄHIAJAN NÄKYMÄT
Tuotteidemme kysyntä on nyt vaikeasti ennakoitavissa
asiakkaittemme omien markkinoiden nopeista muutoksista johtuen.
Asiakaskohtaisten teholähteiden kysynnän odotetaan kuitenkin
paranevan tilikauden toisella puoliskolla painottuen viimeiselle
neljännekselle. Tasasuunnin-järjestelmien kauppa kasvaa
alkuvuoteen verrattuna edelleen maltillisesti.
Koska Eforen tuotteisiin tarvittavien komponettien kustannusosuus
on merkittävä, kuluvan tilikauden tuloksen kehittymiseen
vaikuttavat keskeisesti materiaalitilanne ja -hinnat. Tilikauden
alkupuoliskolla alkanut materiaalihintojen alentamisohjelma
parantaa kannattavuutta viiveellä riippuen olemassa olevien
varastojen purkautumisesta, hankintalähteiden kanssa sovittavista
uusista hinnoista ja jossain määrin myös nyt toimitettavien
tuotteiden tuoteparannuksista. Myös muilla CAP-ohjelman
toimenpiteillä on positiivinen vaikutus tuloksen kehitittymiseen.
Tulokseen vaikuttavat myös USA:n ja Kiinan liiketoiminnan kehitys
tilikauden aikana sekä kysynnän nopeat vaihtelut ja tehtaiden
käyttöasteet. Efore (USA) on pystynyt luomaan lupaavia
asiakaskontakteja, joiden uskotaan johtavan paikallisen myynnin
lisäkasvuun osittain jo kuluvan tilivuoden aikana.
Näkymät menestyksekkäälle toiselle vuosipuoliskolle ovat
epävarmat, mikäli uusien tuotteiden toimitusten alkaminen
viivästyy ja nykyisten tuotteiden kysyntä heilahtelee edelleen
voimakkaasti. Alkuvuoden heikosta tuloksesta johtuen koko

tilikauden liiketuloksen ennakoidaan jäävän lievästi
tappiolliseksi. Uusien tuotteiden ja ennakoidun kysynnän kasvun
myötä vuoden 2002 liikevaihdon ja tuloksen arvioidaan paranevan
huomattavasti.
Kaikki tilinpäätösluvut ovat euroina.
Tietoja ei ole tilintarkastettu.
Efore-konsernin 9 kuukauden osavuosikatsaus ajalta 1.11.2000 31.7.2001 julkaistaan 5.9.2001.
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Tulos/osake, eur
-0,23
0,13 -277,0
Oma pääoma/osake, eur
1,72
1,96 -12,2
Omavaraisuusaste,%
39,3
45,6 -13,8
Bruttoinvestoinnit
1,2
1,1
9,1
käyttöomaisuuteen, Meur
% liikevaihdosta
4,2
3,7
Henkilöstö keskimäärin
523
501
4,4
Tulos/osake =
Voitto ennen satunnaiseriä - tilikauden verot/

0,26
1,95
42,8
2,8
4,6
515

keskimääräinen osakeantioikaistu osakkeiden
lukumäärä
Oma pääoma/osake = Oma pääoma/antioikaistu osakkeiden lukumäärä
30.4.
Omavaraisuusaste-% = Oma pääoma/taseen loppusumma - saadut ennakot
x 100
Edellisen vuoden vertailussa käytetyt osakemäärät on antioikaistu.
KONSERNIN
VASTUUSITOUMUKSET
OMASTA PUOLESTA, Meur
- Annetut pantit
- Kiinteistökiinnitykset
- Yrityskiinnitykset
Vuokra- ja leasingvastuut
- alkaneelta tilikaudelta
maksettavat
- myöhemmin maksettavat

30.4.2001

30.4.2000 muutos 31.10.2000

0,1
0,6
6,2

0,1
0,6
6,2

%
0,0
0,0
0,0

0,1
0,6
6,2

1,1

1,2

-8,3

1,1

2,7

2,1

28,6

3,0

Lisätietoja antavat toimitusjohtaja Markku Hangasjärvi,
puh. 040 731 0114, hallituksen puheenjohtaja Hannes Fabritius,
puh. 040 501 5020 ja talous- ja hallintojohtaja Jorma
Lappalainen, puh. 040 821 8753.
Espoossa, 7.6.2001
EFORE OYJ
Hallitus

JAKELU

Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet

EFORE-KONSERNI
Efore-konserni suunnittelee, markkinoi ja valmistaa
tehoelektroniikkaa maailman johtaville tietoliikenne- ja
teollisuusyrityksille. Emoyhtiö on vuonna 1975 perustettu Efore
Oyj.Asiakkaat ovat pääosin kansainvälisesti toimivia
tietoliikenne-,teollisuusautomaatio- ja
sairaalaelektroniikkayrityksiä sekä teleoperaattoreita.
Konserniyhtiöt ovat erikoistuneet asiakaskohtaisiin
teholähteisiin, tasasuunninjärjestelmiin ja vaihtosuuntaajiin,
joilla muutetaan sähköä ja varmistetaan häiriötön virransyöttö.
Vuonna 1999 konsernin liikevaihto oli 289,9 Mmk, ja sen
palveluksessa oli 491 henkilöä. Efore Oyj on Helsingin pörssin Ilistalla noteerattava yhtiö. Konsernin kotimaan toimipisteet
sijaitsevat Espoossa, Saarijärvellä, Vantaalla, Tampereella ja
Jyväskylässä. Ulkomaantoimipisteet sijaitsevat Ruotsissa,
Englannissa, Teksasissa, Kiinassa ja osakkuusyhtiö Saksassa.
Lisätietoja kotisivuiltamme http://www.efore.fi

