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Efore Oyj - neljännesvuosikatsaus 
EFORE-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.11.2005-31.1.2006 (3kk)

EFORE OYJ           Pörssitiedote    9.3.2006         klo 9.00      

EFORE-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.11.2005-31.1.2006 (3kk)

Ensimmäinen neljännes lyhyesti (1.11.2005 –31.1.2006)
-         Liikevaihto oli 22,1  milj. euroa (19,1  euroa). Kasvua edellisen
          tilikauden vastaavaan neljännekseen verrattuna oli 16,0 %.
-         Liikevoitto oli -0,9 milj. euroa (1,1 milj. euroa).
-         Tulos ennen veroja oli –0,8 milj. euroa (1,0 milj. euroa)
-         Nettotulos oli –0,9 milj. euroa (1,2 milj. euroa).
-         Osakekohtainen tulos oli –0,02 euroa ( 0,03 euroa).
-         Sijoitetun pääoman tuotto oli –6,7 % (9,7 %)
-         Oman pääoman tuotto oli –10,0 % (12,0 %)
-         Omavaraisuusaste oli 68,2 % (70,0 %)
-         Liiketoiminnan rahavirta oli –5,2 milj. euroa (2,4 milj. euroa)
-         Nettovelkaantumisaste oli –36,3 % (-43,8 %). Korolliset kassavarat
          ylittävät korolliset velat 13,5 milj. eurolla.

IAS/IFRS-RAPORTOINTI

Efore siirtyi kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaiseen
raportointiin tilikauden 2006 alussa. Tämän raportin vertailutietoina on
käytetty vuoden 2005 IFRS:n mukaisia lukuja, joiden tiedot julkistettiin
27.2.2006. Osavuosikatsauksen laskentaperiaatteet ovat samat kuin 27.2.2006
julkistetussa pörssitiedotteessa, joka löytyy Eforen internet-sivuilta
osoitteessa www.efore.fi/tiedotteet.

Efore raportoi tilikauden 2006 alusta alkaen ensisijaisena segmenttinä koko
konsernin ja toissijaisena segmenttinä maantieteelliset alueet, jotka perustuvat
asiakkaiden sijaintiin. Maantieteelliset alueet ovat Amerikka (Pohjois-, Väli-
ja Etelä-Amerikka), EMEA (Eurooppa, Lähi-Itä ja Afrikka) ja APAC (Aasia ja
Tyynenmeren alue)

LIIKEVAIHTO JA TULOSKEHITYS

Tilikauden ensimmäisen neljänneksen liikevaihto nousi 22,1 milj.euroon (19,1
milj.euroa), jossa kasvua edellisen tilikauden vastaavaan ajankohtaan oli 16,0
%. Ensimmäisen neljänneksen liikevaihdon kasvuun vaikutti nykyisille asiakkaille
toimitettavien volyymituotteiden kohtuullinen markkinatilanne sekä  uusille
asiakkaille käynnistyneet toimitukset. Maantieteellisesti myynti jakautui
seuraavasti: EMEA 11,1 milj. euroa (12,7 milj. euroa), Amerikka 8,4 milj. euroa
(4,8 milj. euroa) ja APAC 2,6 milj. euroa (1,6 milj. euroa).
Asiakassegmenteittäin myynti jakautui seuraavasti: Tietoliikenne 67,1 % (74,0
%), teollisuuselektroniikka 28,4 % (21,7 %) ja terveydenhuollon elektroniikka
4,5 % (4,3 %).

Ensimmäisen neljänneksen liikevoitto oli -0,9 milj.euroa (1,1 milj.euroa).
Tarkastelujakson liikevoittoa heikensivät tuotannon painopisteen siirtämisestä
Suomesta ja Yhdysvalloista Viron ja Kiinan tehtaille johtuneet
rakennejärjestelykustannukset. Merkittävimmät kustannukset syntyivät muutosta,
laiteasennuksista ja tuotesiirroista Viron uuteen tehtaaseen, jossa tuotanto
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alkoi joulukuun 2005 alussa. Liikevoittoa heikensivät myös ns. RoHS-vaatimukset
täyttävien tuotteiden ylösajosta seuranneet kertaluontoiset kustannukset Virossa
ja Kiinassa. Samalla tuloskehitystä heikensivät aiempien tuoteversioiden
alasajosta aiheutuneet ylimääräiset kustannukset, erityisesti Yhdysvalloissa.

Ensimmäisen neljänneksen tulos ennen veroja oli -0,8 milj. euroa (1,0 milj.
euroa) ja nettotulos oli –0,9 milj. euroa (1,2 milj. euroa).

LIIKETOIMINNAN KEHITYS

Tarkastelujakson aikana neuvoteltiin ja solmittiin sopimuksia uusista tuotteista
sekä nykyisille että uusille asiakkaille. Markkina-asema johtavien
matkapuhelinverkkojen valmistajien tehoelektroniikkatoimittajana vahvistui
edelleen. Uusia tuotekehityshankkeita käynnistettiin erityisesti
tietoliikennesektorin asiakkaiden kanssa.

Tuotekehitystoiminta konsernin suunnittelukeskuksissa Suomessa, USA:ssa ja
Kiinassa kohdistui pääasiassa asiakaskohtaisten teholähteiden ja muiden
elektroniikkatuotteiden suunnitteluun. Pääosa uusista tuotteista liittyy uusiin
2,5G- ja 3G-tukiasematuoteperheisiin, kiinteisiin tietoliikenneverkkoihin,
laajakaistaverkkoihin sekä standardituotteina myytäviin
tasasuuntaajajärjestelmiin. Useita asiakaskohtaisia tuotekehityshankkeita on
käynnissä myös terveydenhuollon laitteisiin liittyen. Lisäksi
tuotekehityspanoksia jatkettiin muun muassa uusien teholähdeteknologia-alustojen
kehittämiseen.

Tarkastelujakson aikana uusia tuotteita ja teknologiaratkaisuja kehitettiin
yhteensä 1,4 milj. eurolla (1,4 milj. euroa). Tuotekehityksen ja sitä avustavien
toimintojen henkilömäärä oli tarkastelujakson lopussa 96 henkilöä.

Viron uusi 7200 m2 suuruinen tehdashalli luovutettiin Eforelle 15.11.2005 ja
vihittiin käyttöön 17.1.2006. Uusi tehdas keskittyy suurivolyymisten tuotteiden
valmistukseen pääasiassa Euroopan markkinoille. Osa toimituksesta suuntautuu
myös Amerikkaan ja Aasiaan. Pienivolyymisten tuotteiden valmistuksen osalta
jatketaan jo aiemmin Virossa alkanutta alihankintayhteistyötä. Viron ja Kiinan
tuotannon laajenemisen myötä Eforen tuotannosta oli edullisemman kustannustason
maissa tarkastelujakson lopussa jo 62,5 % (43,5 %).

INVESTOINNIT

Tarkastelujakson aikana investoinnit käyttöomaisuuteen olivat 1,3 milj. euroa (
1,4 milj. euroa), joista 0,4 milj. euroa (0,5 milj. euroa) muodostui
tuotekehitysaktivoinneista. Investointien suuruuteen vaikuttivat oman tuotannon
kasvattamiseen liittyvät laiteinvestoinnit erityisesti Virossa. Lähivuosina
tavoitteena on edelleen, että investoinnit eivät ylittäisi suunnitelman mukaisia
poistoja.

RAHOITUS

Konsernin rahoitusasema tarkastelujaksolla oli hyvä. Konsernin
nettorahoitustuotot olivat 0,1 milj. euroa (-0,1 milj. euroa). Konsernin
omavaraisuusaste katsauskauden lopussa oli 68,2 % (70,0 %) ja
nettovelkaantumisaste –36,3 % (-43,8 %). Konsernin korolliset nettovelat olivat
–13,5  milj. euroa (-17,5 milj. euroa), eli konsernin korolliset kassavarat
ylittävät konsernin korolliset velat 13,5  milj. eurolla.

Liiketoiminnan rahavirta oli –5,2 milj. euroa (2,4 milj. euroa) ja rahavirtojen
muutos 6,5 milj. euroa vähennystä (4,0 milj. euroa vähennystä). Kassavirta
investointien jälkeen oli –6,5 milj. euroa ( -0,9 milj. euroa). Käyttöpääomaan
sitoutui aikaisempaa suurempia eriä tarkastelujaksolle ajoittuneesta Viron uuden
tehtaan käynnistämisestä, eräistä uusista asiakkuuksista sekä ostovelkojen
pienentymisestä johtuen.

Likvidit varat ilman käyttämättömiä luottoliimittejä olivat katsauskauden
päättyessä 15,3 milj. euroa ( 19,9 milj. euroa). Taseen loppusumma oli 54,7
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milj. euroa (56,9 milj. euroa).

Konsernin käyttöpääoma suhteessa liikevaihtoon oli kuluneella 12 kk ajanjaksolla
13,4 % (12,8 %). Konsernin tavoitteena on pitää käyttöpääoman suhde
liikevaihtoon pienempänä kuin 10 %.

VEROTUS

Veroina on otettu huomioon konserniyhtiöiden tilikauden tulosten ja paikallisten
verosäännösten perusteella lasketut verot. Konsernituloslaskelmassa tuloveroihin
on sisällytetty kuluna myös laskennallisten verosaamisten ja –velkojen muutos
0,1 milj. euroa.

HENKILÖSTÖ

Konsernin henkilöstön määrä oli tarkastelujaksolla keskimäärin 750(587)) ja
tarkastelujakson lopussa 758 (602). Henkilöstön määrä kasvoi tarkastelujakson
aikana 7 hengellä. Oman henkilöstön lisäksi konsernissa oli tarkastelujakson
lopussa vuokratyövoimaa 184  henkilöä. Vuokratyövoiman määrä väheni
tarkastelujakson aikana 34  henkilöllä. Henkilöstön maantieteellinen jakauma
sisältäen vuokratyövoiman tarkastelujakson lopussa oli seuraava: Eurooppa 447
(395), Amerikka 144 (126) ja Aasia 351 (218).

KONSERNIN RAKENNE JA ORGANISAATIO

Konserniin kuuluvat emoyhtiö Efore Oyj ja sen kokonaan omistamat tytäryhtiöt
Efore (UK) Ltd, Efore (USA) Inc., Efore (Suzhou) Electronics Co. Ltd., Efore
(SIP) Technologies Co. Ltd., Efore Ltda, Efore AS ja FI-Systems Oy. Lisäksi
Efore Oyj omistaa 25 % saksalaisesta tehoelektroniikkayhtiö Power Innovation
GmbH:sta.

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 25.1.2006

Efore Oyj:n varsinainen yhtiökokous 31.10.2005 päättyneeltä tilikaudelta
pidettiin katsauskauden aikana. Yhtiökokous teki seuraavia päätöksiä.

Hallitus

Yhtiön hallitukseen valittiin nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti seitsemän
varsinaista jäsentä. Hallitukseen valittiin Johan Ek, Isto Hantila, Reijo
Mäihäniemi, Outi Raitasuo, Olli Riikkala, Timo Syrjälä ja Matti Tammivuori.
Kaikki hallituksen jäsenet valittiin tehtäväänsä uudelleen.

Hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi Timo
Syrjälän ja varapuheenjohtajaksi Reijo Mäihäniemen. Hallituksen
tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Reijo Mäihäniemi ja jäseniksi
Timo Syrjälä ja Matti Tammivuori. Palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi
valittiin Olli Riikkala ja jäseniksi Reijo Mäihäniemi ja Outi Raitasuo.

Tilintarkastaja

Varsinaiseksi tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö Ernst & Young Oy.

Osinko

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, ettei tilikaudelta jaeta
osinkoa.

Ylikurssirahaston alentaminen

Yhtiökokous päätti alentaa yhtiön ylikurssirahastoa 3.971.543,60 eurolla
siirtämällä alentamismäärä yhtiön vapaaseen omaan pääomaan. Ylikurssirahaston
alentaminen edellyttää Patentti- ja rekisterihallituksen lupaa, joka saadaan
arvion mukaan kuuden kuukauden kuluttua varsinaisen yhtiökokouksen päätöksestä.
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Hallituksen valtuutuutukset

Hallitus valtuutettiin päättämään yhtiön osakepääoman korottamisesta enintään
6.890.039,65 eurolla, joka vastaa 8.105.929 uutta osaketta kirjanpidolliselta
vasta-arvoltaan 0,85 euroa. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen
yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään vuoden yhtiökokouksen päätöksestä ja
se sisältää oikeuden poiketa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta, jos
siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.

Hallituksen yhtiökokoukselle tekemät ehdotukset hallituksen valtuuttamiseksi
päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja luovuttamisesta vedettiin
yhtiökokouksen aikana hallituksen toimesta pois yhtiökokouksen käsittelystä.

OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT

Efore Oyj:n osakkeiden kokonaismäärä tarkastelujakson lopussa oli 40,529,648 ja
rekisteröity osakepääoma 34.450.200,80 euroa.

Osakkeen ylin kurssi tarkastelujaksolla oli 2,06 euroa ja alin kurssi 1,72
euroa. Keskikurssi tarkastelujaksolla oli 1,89 euroa ja päätöskurssi 1,87 euroa.
Osakekannan markkina-arvo laskettuna tilikauden viimeisellä osakkeen
kaupankäyntihinnalla oli 75,8 milj. euroa.

Kauppojen yhteismäärä Efore Oyj:n osakkeilla Helsingin Pörssissä
tarkastelujakson aikana oli 7,2 milj. kappaletta ja vaihdon arvo 13,6 milj.
euroa, 17,7 % osakkeiden kokonaismäärästä tarkastelujakson lopussa.
Osakkeenomistajien lukumäärä oli tarkastelujakson lopussa 4559.

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Eforen liikevaihdon kehityksen kannalta tärkeimmän eli
tietoliikenneverkkomarkkinoiden ennustetaan jatkavan euromääräisesti
kohtuullista kasvuaan vuoden 2006 aikana. Tietoliikenneverkkomarkkinoiden
loppuvuoden kehitykseen vaikuttaa mm. Kiinan 3G-päätöksen ajankohta.

Tietoliikennesektorin kohtuullisesta markkinanäkymästä, uusista asiakkuuksista
ja uusista tuotteista johtuen Eforen alkaneen tilikauden (12 kk) liikevaihdon
arvioidaan kasvavan edelliseen tilikauteen verrattuna. Myynnin kasvun,
operatiivisen toiminnan tehostumisen ja käynnissä olevien tuotannon siirtojen
myötä tilikauden liikevoiton ja osakekohtaisen tuloksen arvioidaan paranevan
edelliseen tilikauteen verrattuna, aiemman ohjeistuksen mukaisesti.

Nykyisen liiketoiminnan kasvattamisen lisäksi Efore tutkii osallistumista
teholähdetoimialan konsolidointikehitykseen.

KONSERNITULOSLASKELMA                                               
                                                                              
Me                                  11/05-     11/04-    muutos     11/04-
                                     01/06      01/05                10/05
                                      3 kk       3 kk         %      12 kk
                                                                
                                                                
LIIKEVAIHTO                           22,1       19,1      16,0       81,6
                                                                          
Valmiiden ja keskeneräisten                                                
tuotteiden varastojen muutos           0,0        0,2    -100,1       -0,1
Liiketoiminnan muut tuotot             0,1        0,1      16,6        0,2
Liiketoiminnan kulut                 -22,2      -17,5      26,9      -79,3
Poistot                               -0,9       -0,6      38,6       -2,8
Arvonalentumiset                       0,0       -0,1     -67,5       -0,4
LIIKEVOITTO(-TAPPIO)                  -0,9        1,1    -181,4       -0,8
% liikevaihdosta                      -4,0        5,7                 -1,0
Rahoitustuotot ja -kulut               0,1       -0,1    -225,6        0,4
Osuus osakkuusyhtiön                                                        
tuloksesta                             0,0        0,0    -100,0        0,0
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TULOS ENNEN VEROJA                    -0,8        1,0    -178,0       -0,4
% liikevaihdosta                      -3,5        5,2                 -0,5
Tuloverot                             -0,2        0,3    -166,2       -1,0
KATSAUSKAUDEN VOITTO(TAPPIO)          -0,9        1,2    -175,6       -1,5
                                                                          
Tulos/osake, eur                     -0,02       0,03    -166,7      -0,04
Tulos/osake, eur (laimennettu)       -0,02       0,03    -166,7      -0,04
                                                                
                                                                
KONSERNITASE                                                        
                                                                    
                                                                
Me                              31.01.2006 31.01.2005    muutos 31.10.2005
                                                              % 
VARAT                                                            
PITKÄAIKAISET VARAT                                              
Aineettomat hyödykkeet                 4,5        3,7      23,3        4,4
Aineelliset hyödykkeet                 8,8        7,2      21,2        8,6
Osuudet osakkuusyhtiöissä              0,0        0,1    -100,0        0,0
Pitkäaikaiset saamiset ja              1,7        2,5     -31,3        1,8
sijoitukset
PITKÄAIKAISET VARAT                   15,0       13,5      11,3       14,8
LYHYTAIKAISET VARAT                                                       
Vaihto-omaisuus                       13,7       12,1      12,8       13,2
Myyntisaamiset ja muut saamiset       10,6       11,4      -6,4       10,2
Rahoitusarvopaperit                   11,1        0,8    1349,0       11,5
Rahat ja pankkisaamiset                4,2       19,2     -77,9       10,3
LYHYTAIKAISET VARAT                   39,6       43,4      -8,7       45,2
VARAT                                 54,7       56,9      -4,0       59,9
                                                                          
OMA JA VIERAS PÄÄOMA                                                      
OMA PÄÄOMA                                                                
Osakepääoma                           34,5       34,5       0,0       34,5
Ylikurssirahasto ja muut               4,8        4,3      11,7        4,7
rahastot
Kertyneet voittovarat                 -1,9        1,1    -273,3       -1,0
OMA PÄÄOMA                            37,3       39,8      -6,4       38,2
VIERAS PÄÄOMA                                                             
Pitkäaikainen vieras pääoma            0,8        1,2     -27,5        0,8
Lyhytaikainen vieras pääoma           16,5       15,9       3,9       20,9
VIERAS PÄÄOMA                         17,4       17,1       1,8       21,7
OMA JA VIERAS PÄÄOMA                  54,7       56,9      -4,0       59,9
                                                                
TOISSIJAISTEN SEGMENTTIEN           11/05-     11/04-    muutos     11/04-
                                     01/06      01/05                10/05
LIIKEVAIHTO, Me                                               %           
                                                                          
Amerikka                               8,4        4,8      74,1       24,8
Eurooppa, Lähi-itä  ja Afrikka        11,1       12,7     -12,3       50,5
Aasia ja Tyynenmeren alue              2,6        1,6      66,4        6,3
YHTEENSÄ                              22,1       19,1      16,0       81,6
                                                                
                                                                
KONSERNIN  AVAINLUKUJA, Me                                          
                                    11/05-     11/04-    muutos     11/04-
                                     01/06      01/05                10/05
                                                              % 
Tulos/osake, eur                     -0,02       0,03    -166,7      -0,04
(osakeantioikaistu)
Tulos/osake, eur (laimennettu)       -0,02       0,03    -166,7      -0,04
Oma pääoma/osake, eur                 0,92       0,98      -6,1       0,94
Omavaraisuusaste,%                    68,2       70,0      -2,6       63,7
Oman pääoman tuotto-%(ROE)           -10,0       12,0    -183,3      -14,4
Sij.pääoman tuotto-%(ROI)             -6,7        9,7    -169,1       -1,1
Nettovelkaantumisaste, %             -36,3      -43,8     -17,1      -52,2
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Korolliset nettovelat, Me            -13,5      -17,5     -22,9      -19,9
Bruttoinvestoinnit                     1,3        1,4     -11,5        5,6
käyttöomaisuuteen, Me
% liikevaihdosta                       5,8        7,5                  6,8
Henkilöstö keskimäärin                 750        587      27,8        668
                                                                
                                                                
KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA          11/05-     11/04-    muutos     11/04-
                                     01/06      01/05                10/05
Me                                                            % 
Liiketoiminnan rahavirta ennen                                      
rahoituseriä ja veroja                -5,2        2,8                   8,1
Rahoituserät ja verot                  0,1       -0,4                   0,5
Liiketoiminnan rahavirta (A)          -5,2        2,4     -314,4        8,7
                                                                           
Investoinnit                          -1,3       -1,5                  -5,9
Investointien rahavirta (B)           -1,3       -1,5      -11,1       -5,9
                                                                           
Maksullinen osakeanti ja               0,0        1,0                   1,0
optiomerkinnät
Lainojen muutos                        0,0        0,0                  -0,3
Maksetut osingot                       0,0       -6,0                  -6,0
Rahoituksen rahavirta (C)              0,0       -4,9      -99,6       -5,3
                                                                           
Rahavirtojen muutos (A+B+C),                                               
lisäys (+),
vähennys (-)                          -6,5       -4,0       61,3       -2,5
                                                                
                                                                
KONSERNIN VASTUUSITOUMUKSET     31.01.2006 31.01.2005    muutos 31.10.2005
OMASTA PUOLESTA, Me                                           % 
                                                                   
- Yrityskiinnitykset                   0,0        6,7     -100,0        0,0
- Annetut pantit                       0,0        0,1      -82,3        0,1
- Muut vastuusitoumukset               0,2        0,2       -3,9        0,2
- Vuokra- ja leasingvastuut            6,8        4,0       70,7        7,4
                                                                    
Johdannaissopimukset                                                
- Valuuttatermiinit                                                 
   Käypä arvo                          0,7        0,0      n.a.         1,9
   Kohde-etuuden arvo                  0,7        0,0      n.a.         1,9
                                                                    
Muutosprosentit laskettu                                            
tarkkojen lukujen perusteella.

KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA                     
                                                             
Me               Osake- Ylikurssi-     Muut Muunto- Voitto- Yhteen-
                 pääoma  rahasto   rahastot   erot  varat    sä
                                                             
                                                             
OMA PÄÄOMA         34,5      4,0      0,7    0,2   -1,2  38,2
1.11.2005                                                    
                                                             
Muuntoeron          0,0      0,0      0,0    0,1   -0,1   0,0
muutos
                                                             
Muut muutokset      0,0      0,0      0,0    0,0    0,0   0,0
                                                             
Tilikauden          0,0      0,0      0,0    0,0   -0,9  -0,9
voitto/tappio
                                                             
OMA PÄÄOMA         34,5      4,0      0,8    0,3   -2,2  37,3
31.1.2006                                                    
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Me               Osake- Ylikurssi-     Muut Muunto- Voitto- Yhteen-
                 pääoma  rahasto   rahastot   erot  varat    sä
                                                             
OMA PÄÄOMA         17,1     20,1      0,3    0,0    5,9  43,4
1.11.2004                                                    
                                                             
Muuntoeron          0,0      0,0      0,0    0,0    0,0  -0,1
muutos
                                                             
Omien              -0,2      0,2      0,0    0,0    0,0   0,0
osakkeiden
mitätöinti                                                   
                                                             
Tilikauden          0,0      0,0      0,0    0,0    1,2   1,2
voitto/tappio
                                                             
Osingonjako         0,0      0,0      0,0    0,0   -6,0  -6,0
                                                             
Rahastoanti        17,0    -17,0      0,0    0,0    0,0   0,0
                                                             
Käytetyt            0,6      0,7      0,0    0,0    0,0   1,2
osakeoptiot
                                                             
OMA PÄÄOMA         34,5      4,0      0,3    0,0    1,1  39,8
31.1.2005                                                    

EFORE OYJ
Hallitus

Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Markku Hangasjärvi,puh. 040 731 0114

JAKELU
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet

Efore-konserni

Elektroniikkakonserni Efore on tietoliikenne-, teollisuuselektroniikka- ja
terveydenhuoltosektoreita palveleva kansainvälinen yritys, jonka liiketoiminta
muodostuu asiakaskohtaisista teholähteistä, tasasuuntaajajärjestelmistä ja
elektroniikan suunnittelu-, valmistus- sekä huolto- ja korjauspalveluista.

Eforen kotipaikka on Espoo. Suomessa toimintaa on Espoon lisäksi Saarijärvellä
ja Tampereella. Muut tuotekehitys- ja tuotantoyksiköt sijaitsevat Kiinassa,
Virossa ja USA:ssa. Yrityksellä on tuotantoa myös Brasiliassa. Lisäksi
konsernilla on osakkuusyhtiö Saksassa. Lokakuussa 2005 päättyneellä tilikaudella
konsernin liikevaihto oli noin 81,8 milj. euroa ja sen palveluksessa oli 751
henkilöä. Konsernin emoyhtiö Efore Oyj:n osake noteerataan Helsingin Pörssin
Päälistalla.
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