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Incap lyhyes  

Incap on kansainvälises   toimiva sopimusvalmistaja, jonka palvelut 
ka  avat elektromekaanisten tuo  eiden koko elinkaaren suunni  elusta 
ja valmistuksesta huolto- ja ylläpitopalveluihin. 

Incapin asiakkaat ovat oman alansa johtavia energiatehokkuus- ja 
hyvinvoin  teknologian laitetoimi  ajia, joille yh  ö tuo  aa palveluja 
strategisena kumppanina.

Incapilla on toimintaa Suomessa, Virossa ja In  assa. 
Konsernin liikevaihto vuonna 2009 oli noin 70 miljoonaa euroa ja yh  ön 
palveluksessa on noin 780 henkilöä. 

Incapin osake on lista  u NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä.
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Vuosi 2009 lyhyes  

  Avainluvut (IFRS)  2009  2008

Liikevaihto, milj. euroa 69,8 93,9

Liikevoi  o, milj. euroa -5,0 -3,6

 % liikevaihdosta -7,1 -3,9

Voi  o ennen veroja, milj. euroa -6,8 -5,4

 % liikevaihdosta -9,7 -5,8

Tilikauden voi  o/tappio, milj. euroa -6,7 -5,4

Tulos/osake (EPS), euroa -0,55 -0,44

Sijoitetun pääoman tuo  o (ROI), % -15,9 -8,6

Oman pääoman tuo  o (ROE), % -68,5 -33,4

Omavaraisuusaste, % 16 27

Ne  ovelkaantumisaste, % 320 146

Investoinnit, milj. euroa 1,1 1,8

 % liikevaihdosta 1,5 1,9

Henkilöstö vuoden lopussa 783 727

Incapin liikevaihto laski 26 prosen   a 69,8 miljoonaan euroon vuonna 2009. 
Liikevaihdon lasku oli ennakoitu ja johtui lähes kokonaan  etoliikenne-
verkkotuo  eiden volyymivalmistuksen vähenemisestä sekä päätöksestä 
luopua pienistä ja kanna  ama  omista asiakkuuksista. Liikevaihto kasvoi 
hyvinvoin  teknologian tuo  eissa. Energiatehokkuustoimialan kysyntä 
heikkeni Euroopassa hieman, mu  a toimitukset In  an tehtaalta kasvoivat 
edelleen. 

Tilikauden liiketappio oli -5,0 miljoonaa euroa, josta noin 2,5 miljoo-
naa euroa on kertaluonteista kuluvarausta Vuoka  n tehtaan mahdollista 
sulkemista varten. Kanna  avuuden paranemiseen tähtäävää tervehdytys-
ohjelmaa jatke   in ja henkilöstökulut ja muut liiketoiminnan kulut olivat 
noin 3,8 miljoonaa alhaisemmat kuin edellisenä vuonna.

Toiminnan tehostamisessa merki  ävä saavutus oli materiaalihallinnan 
ja -hankinnan kehi  äminen siten, e  ä vaihto-omaisuuden määrä laski lähes 
5 miljoonalla eurolla vuoden aikana. 

Yh  ön valmistuskapasitee  n rakennemuutos eteni suunnitellus  . 
Muutoksen myötä eri tehtaiden roolit Incapin tuotannossa selkiytyvät ja 
tuotantoa voidaan tulevaisuudessa ohjata aiempaa helpommin yhtenä 
kokonaisuutena. 

Palvelutarjonnan parantamiseksi tuotesuunni  elu keskite   in In  aan 
ja tavoi  eena on kaksinkertaistaa suunni  elijoiden määrä Bangaloren yk-
sikössä vuoden 2010 aikana. Tuotesuunni  elua tarjotaan In  asta käsin 
kaikille konsernin asiakkaille globaalis  . Samaan aikaan panostetaan val-
miste  avuussuunni  elun kehi  ämiseen kaikissa tehtaissa.

Kiinassa aloite   in markkinakartoitus ja uusasiakashankinta paikallisen 
kumppanin kanssa. Tavoi  eena on etsiä uusia asiakkaita erityises   In  an 
tehtaalle. Aasian merkitys on Incapille tulevaisuudessa yhä tärkeämpi sekä 
valmistuksen e  ä myynnin kannalta.
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TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

Koh   kanna  avaa kasvua
Incapin liiketoiminnan muutos jatkui valitun strategialinjauksen mukaises  . 
 Jatkoimme tervehdytysohjelman toteu  amista ja onnistuimme saavu  amaan 
osan tavoi  eistamme. Toiminnan tehostumisesta huolima  a tulos jäi kuitenkin 
vielä tappiolliseksi. Rakennemuutos viedään loppuun vuonna 2010, jolloin  voimme 
alkaa rakentaa edellytyksiä kanna  avalle kasvulle.

Vuoden 2009 markkina  lanne oli haastava. Yleinen 
laskusuhdanne vaiku    Incapin palvelujen koko-
naiskysyntään varsinkin vuoden loppu puolella.  
Liikevaihdon supistuminen noin neljänneksellä 
johtui pääasiassa  etoliikennetuo  eiden volyy-
mivalmistuksen hallitusta alasajosta strate gian 
mukaises  .

Kanna  avuus kehi  yi vuoden ensimmäisillä 
neljänneksillä parempaan suuntaan, mu  a viimei-
sen neljänneksen tappio ja sille kirja  u kuluvaraus 
tekivät koko vuoden tuloksesta heikomman kuin 
edellisenä vuonna. Tervehdytysohjelman tulokset 
alkoivat kuitenkin näkyä toiminnassa ja rahavirta 
oli posi  ivinen.

Tärkeimmät kanna  avuu  a parantaneet toi-
menpiteet olivat materiaalihallinnan ja -hankinnan 
kehi  äminen, minkä ansiosta vaihto-omaisuuden 
arvo laski lähes 5 miljoonaa euroa vuoden aika-
na. Parempaa tehokkuu  a hae   in myös selki-
y  ämällä tehtaiden rooleja aiempaa paremman 
ohjattavuuden aikaansaamiseksi tuotannossa. 

Strategiamme mukaises   kehi  mme valmistus-
kapasitee   amme kokonaisuutena, mikä merkit-
see jatkossa tehtaiden nykyistä voimakkaampaa 
erilaistumista. Samalla tuotannon tehokkuuden ja 
tuo  avuuden ylläpito tehtaissa helpo  uu.

Incap rakentaa kilpailuetua keski  ymällä 
kasvualoihin 
Incapin valitsemat liiketoiminta-alueet, energia-
tehokkuus- ja hyvinvoin  teknologia, ovat tulevai-
suuden kasvualoja. 

Energiantuotannossa siirrytään yhä vähemmän 
ympäristöä kuormi  aviin ratkaisuihin, ja samalla 
energian käy  öä pyritään op  moimaan kaikissa 
tuotesovelluksissa. Lisäksi uusia energialähteitä 
kehitetään yhä kilpailukykyisemmiksi. Mo  ivina 
on pitkällä aikavälillä jatkuvas   nouseva energian 
hinta ja lisääntyvät sank  ot ympäristöä kuormit-
taville teknologioille. Ratkaisuja näihin kehityspai-
neisiin etsitään älykkäästä säätö- ja ohjausteknii-
kasta sekä energiatehokkaista sähkölai  eista.
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Hyvinvoin  in lii  yvän teknologian kehitystä 
ohjaa ennen kaikkea väestön keskimääräinen elin-
iän pidentyminen, jonka myötä tervey  ä, elämän-
laatua ja hyvinvoin  a edistävien laiteratkaisujen 
kysyntä kasvaa voimakkaas  . Myös turvallisuu  a 
parantavien teknologioiden yleistyminen on kan-
sainvälinen trendi, joka lisää uusien tuo  eiden 
kehi  ämistä. 

Samaan aikaan asiakaskuntamme on siirty-
mässä sopimusvalmistuksessa kohti aiempaa 
 laajempia yhteistyömalleja. Uudessa toiminta-
tavassa sopimusvalmistaja on yhä useammin 
aidon strategisen kumppanin roolissa, ja sen on 
kye  ävä tuomaan lisäarvoa asiakkaalleen paitsi 
varsinaisessa valmistuksessa myös tuotesuunnit-
telussa ja tuo  een elinkaaren hallinnassa. Asi-
akkaamme harkitsevat keski  ymistä pelkästään 
tuotekehitykseen, myyn  in ja markkinoin  in sen 
sijaan että rakentaisivat tai kehittäisivät omia 
tuotanto laitoksia.

Asiakkaat edelly  ävät valmistuskumppaneil-
taan myös kykyä vastata heidän kansainvälisen 
toimintansa tarpeisiin. Sopimusvalmistajan kilpai-
luasemaa parantaa olennaises   mahdollisuus tar-
jota paikallista palvelua asiakkaiden eri markkina-
alueilla, samaan aikaan kun sopimusneuvo  elut 
käydään globaalilla tasolla. Incap pystyy järjestä-
mään asiakkaiden tuotannon omissa tehtaissaan 
joko Suomessa, Virossa tai In  assa.

Monipuolisen elektromekaniikan valmistuk-
sen ja loppukokoonpanon ohella Incapin ydin-
osaamista on tuotesuunni  elun ja tuotannon yh-
distäminen. Meillä on tuotesuunni  elussa laaja 
ja monialainen osaamispohja, joka tällä hetkellä 
paino  uu elektroniikkaan ja pienjännitetekniik-
kaan. Olemme viime vuonna keski  äneet yh  ön 
tuotesuunni  elun In  aan ja tavoi  eemme on 
kaksinkertaistaa siellä suunni  elijoiden määrä 
vuoden 2010 aikana.

Toimintatapamme keskeisiä vahvuuksia ovat 
joustavuus ja ketteryys. Meillä ei ole raskaita 
 organisaatiorakenteita jarrunamme, vaan toi-
mimme asiakaslähtöises   ja uu  a rakentaen. Siksi 
uskon, e  ä Incap on näistä lähtökohdista eri  äin 
halu  u sopimusvalmistuskumppani myös tulevai-
suudessa.

Aasian markkina kasvaa, Eurooppa erikoistuu
Incapin markkinoilla suurin kasvupoten  aali on 
maan  eteellises   tarkastellen Aasiassa. Alueella 
on useita kasvavia osamarkkinoita, joista tärkeim-
mät Incapin kannalta ovat In  a ja Kiina. 

In  assa olemme jo ak  ivises   mukana, aloi  aa-
han tehtaamme Tumkurissa nyt kolma  a toiminta-
vuo  aan. In  an lisäksi selvitämme mahdollisuuksia 
toimintojen laajentamiseksi Kiinaan, jossa jo tällä 
hetkellä teemme hankinta- ja myyn  yhteistyötä 
paikallisen kumppanin kanssa. Tavoi  eena on tar-
jota asiakkaille lisää palveluja sekä tuotesuunni  e-
lussa e  ä valmistuksessa molemmissa maissa. 

Aasian markkinoilta tuleva imu on Incapin 
toiminnassa selkeäs   paikallisen markkinakasvun 
vetämää, ja siellä valmistamamme tuo  eet toimi-
tetaankin suureksi osaksi Aasiaan vaikka In  an yh-
 ömme asiakkaat ovatkin pääosin eurooppalaisia 

tai amerikkalaisia yh  öitä.
Euroopassa markkina ei juurikaan kasva ja so-

pimusvalmistuksessa voi yleises   o  aen saavu  aa 
kasvua vain toimimalla tehokkaammin, laskemalla 
hintatasoa ja erikoistumalla aiempaa pitemmäl-
le. Kun vielä valtaosa valmiste  avien tuo  eiden 
hinnasta muodostuu materiaalikustannuksista, 
eurooppalaisten markkinoiden voi hyvällä syyllä 
sanoa olevan kypsässä vaiheessa. Incap on valin-
nut tässä markkinassa erikoistumiseen perustuvan 
strategian.

Euroopan markkinoilla Incap on eri  äin vahva 
kumppani sellaisissa tuo  eissa, joita ei kannata 

kulje  aa pitkiä matkoja tai jotka ovat vielä tuote-
kehityksen alkuvaiheessa. Incapin toimintatapaan 
sopii myös hyvin syvällistä osaamista edelly  ä vien 
tai kokonaan uusiin innovaa  oihin perustuvien 
tuo  eiden vieminen varsinaiseen tuotantoon. 
Tällaisia tuo  eita syntyy jatkuvas   erityises   hy-
vinvoin  teknologian aloille.

Näkymät vuodelle 2010
Yleisen taloudellisen epävarmuuden vuoksi näky-
mä vuoden 2010 markkinakehitykseen on varsin 
lyhyt. Osa energiatehokkuusteknologian asiakas-
kunnastamme arvioi  lausmäärien Euroopassa 
laskevan lieväs   vielä ensi vuoden aikana, joskin 
suurimman notkahduksen arvioidaan olevan jo ta-
kana päin. Aasiassa kasvun ennakoidaan jatkuvan. 
Euroopassa odotetaan varsinkin hyvinvoin  tek-
nologian markkinasegmen  n kehi  yvän suotui-
sas  . 

Incapin tavoi  eena on siirtyä strategian mu-
kaises   kanna  avaan kasvuun vuoden 2010 aika-
na. Arvioimme, e  ä liikevaihtomme vuonna 2010 
yli  ää kuluneen vuoden tason ja e  ä liiketulos on 
merki  äväs   parempi kuin vuonna 2009. 

Kiitän Incapin asiakkaita, henkilöstöä ja kump-
paneita viime vuoden aikana tehdystä hyvästä yh-
teistyöstä. Tuokoon uusi vuosi 2010 meille posi  i-
visia kasvuhaasteita!

Helsingissä maaliskuussa 2010

Sami Mykkänen
toimitusjohtaja
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Incap etenee valitun 
erilaistumisstrategian mukaises  

Incapin asiakkaat ovat omien alojensa johtavia 
yrityksiä, jotka rakentavat kilpailukykyään yhteis-
työssä strategisten kumppaneiden kanssa. Incap 
haluaa olla valitsemiensa asiakkaiden ensisijainen 
valmistus- ja teknologiapartneri.

Asiakassuhteissaan Incap pyrkii pitkäjäntei-
syyteen. Menestymisen edellytyksenä on asiak-
kaan liiketoiminnan hyvä tuntemus sekä palve-
luiden kehi  äminen heidän tarpeidensa mukai-
ses  . Incapilla on toimintaa sekä Euroopassa e  ä 
 Aasiassa, mikä antaa yh  ölle mahdollisuuden glo-
baalis   toimivien asiakkaiden paikalliseen palve-
luun. Yh  ö uskoo, e  ä varsinkin Aasian kasvavat 
markkinat tarjoavat Incapin  palvelutarjonnalle 
merki  ävän kasvupoten  aalin.

Incap valmistaa elektroniikkaa ja mekaniikkaa 
sisältäviä tuotekokonaisuuksia ja vastaa usein myös 
tuo  een suunni  elusta ja tuo  eeseen  lii  yvistä 
elinkaaripalveluista. Palveluja kehitetään avaina-

siakkaiden kysynnän mukaises   ja varsinkin tuo-
tesuunni  elua vahvistetaan ka  amaan keskeisten 
asiakastoimialojen teknologiatarpeet.

Myyn  - ja markkinoin  toiminnassa paino  uu 
ak  ivinen asiakassuhteiden hoito, palvelulaajuu-
den kasva  aminen nykyisillä asiakkailla sekä sys-
temaa   nen uusasiakashankinta.

Tavoi  eet vuonna 2010
Incap jatkaa kanna  avuuden parantamiseen täh-
tääviä toimenpiteitä vuonna 2010. Toiminnan 
tehostamisen pääpaino on materiaalitoimintojen 
kehi  ämisessä, tuotantorakenteen muutoksen 
läpi viennissä ja prosessien virtaviivaistamisessa. 

Tavoi  eena on laajentaa liiketoimintaa kas-
va  amalla toimituslaajuu  a nykyisillä asiakkailla 
ja hakemalla systemaa   ses   uusia asiakkuuksia 
valituilta asiakastoimialoilta. Palveluja kehitetään 
muun muassa vahvistamalla suunnitteluosaa-

Incapin liiketoimintastrategian y  menä on erilaistuminen energiatehokkuuteen 
ja hyvinvoin  in lii  yvien tuo  eiden sopimusvalmistukseen, jossa kasvunäkymät 
ovat maailmanlaajuisten valtatrendien ansiosta hyvät.

STRATEGIA JA TOIMINTAYMPÄRISTÖ 
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mista globaalis  . Markkinoin  a tehostetaan ja 
panostuksia myyn  in sekä paikalliseen palveluun 
 lisätään.

Toimintaympäristön muutos avaa uusia 
mahdollisuuksia
Incapin toimintaympäristöön vaiku  avia trendejä 
ovat valmistuspalvelujen uusi kilpailuaalto, valit-
tujen markkinasegmen   en hyvät kasvunäkymät 
ja paikallisten palvelujen korostuminen kansain-
välisessä liiketoiminnassa. Näiden trendien vai-
kutuksesta yh  ön tulevaisuuden näkymät ovat 
muu  uneet merki  äväs  .

Talouden elpyessä asiakkaiden  halukkuus 
toimintansa uudelleenjärjestelyyn kasvaa, mikä 
avaa Incapille uusia mahdollisuuksia o  aa hal-
tuun asiak kaiden tuotannon  ulkoistuksia. Samaan 
aikaan asiakkaat vähentävät yhteistyökumppani-
ensa määrää ja odo  avat va litsemiltaan sopimus-

valmistajilta en  stä laajempaa palveluvalikoimaa. 
Yhteistyö laajenee ka  amaan pelkän valmistuksen 
lisäksi yhä useammin myös tuotesuunni  elua ja 
muita tuo  een elinkaaripalveluja, jolloin asiak-
kaat voivat keski  yä omaan ydinliiketoimintaansa: 
tuotekehitykseen, oman brändin hallintaan sekä 
myyn  in ja markkinoin  in.

Incapin valitsemilla markkinasegmenteillä 
on hyvät kas vu nä ky mät, koska teollisuuden mega-
tren  dit  vauhdi  avat niiden kehi tystä. Näitä ovat 
esimer kiksi pyrkimys energiatehokkuuden lisää-
miseen kaikissa toiminnoissa, tarve hyödyntää 
uusia energialähteitä sekä ihmisten hyvinvoin  in 
ja terveyteen lii  yvien palveluiden kysynnän kas-
vu. Incapin strategiset valinnat perustuvat näiden 
trendien hyödyntä miseen.

 Incapin avainasiakkaat haluavat yhä enem-
män paikallista palvelua, vaikka niiden oma lii-
ketoiminta olisikin globaalia. Asiakasyritykset 

haluavat järjestää sopimusvalmistuksen siten, 
e  ä niillä on mahdollisuus hyödyntää paikallista 
markkina  lanne  a kilpailukykynsä vahvistamisek-
si. Siksi myös sopimusvalmistuskumppanin tulee 
kyetä tarjoamaan palveluita laaja- alaises   ja eri 
markkinoilla. Koska Incapilla on valmistustoimin-
taa sekä Eu roo passa e  ä Aasiassa, yh  öllä on erit-
täin hyvät mahdollisuudet tukea asiakkaita heidän 
päämarkkina-alueillaan.

• Keskitymme energiatehokkuuteen ja hyvinvoin  in lii  yvien lai  eiden sopimusvalmistukseen. 

• Hyödynnämme Aasian merki  ävän kasvupoten  aalin.

• Vahvistamme tuotesuunni  elua In  assa palvelemaan globaalis   kaikkia asiakkaitamme. 

• Kehitämme palveluja avainasiakkaiden tarpeiden mukaises  .

• Jatkamme kanna  avuuden paranemiseen tähtääviä toimenpiteitä.

Incapin strategian ydinkohdat
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VISIO

Incap on valitsemissaan 
asiakkuuksissa johtava 

elektromekaanisten tuo  eiden 
valmistus- ja elinkaari -

palveluja tuo  ava yritys

MISSIO

Incap tuo  aa asiakkailleen 
kilpailukykyä strategisena 
valmistus- ja teknologia-

partnerinaARVOT

Asiakaslähtöisyys
Tuloksellisuus

Jatkuva kehi  yminen
Yksilön arvostus
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Suunni  elupalvelut
Incapin suunni  elupalvelujen merki  ävin lisä arvo 
asiakkaalle syntyy valmiste  avuuden huomioi-
misesta jo tuo  een suunni  eluvaiheessa. Pal-
velumme kattavat kaikki keskeiset osa-alueet 
tuote- ja testaussuunni  elusta tuoteintegroin  in 
ja ylläpidon suunnitteluun. Teemme tuotteille 
tarvi  aessa myös hyväksyntä-, EMC- ja ympäris-
tötes  t.  Panostamme merki  äväs   tuotesuun-
ni  elun kehi  ämiseen ja tarjoamme asiakkail-
lemme uusia vaihtoehtoja tuotteiden kehittä-
miseksi edelleen.

Materiaalihankinta
Incap hankkii tuo  een eri elinkaaren vaiheissa tar-
vi  avat materiaalit edullises   ja nopeas   hyödyn-
täen kansainvälisiä hankintalähteitä. Systemaa   -
nen materiaalihallinta varmistaa tuo  een laaduk-
kaan ja kustannustehokkaan valmistuksen.

Prototyypit ja esisarjat, tuo  een ylösajo
Tehokkaalla tuotannollistamispalvelulla varmis-
tetaan tuo  eiden sujuva ja nopea siirtyminen 
suunni  eluvaiheesta tuotantoon ja markki noille. 

Incapin palvelutarjonta

Incapin ka  ava palveluvalikoima tarjoaa asiakkaille mahdollisuuden koko tuo  een 
elinkaaren hallintaan yhden kumppanin kanssa. Palvelut ulo  uvat tuotesuunni  e-
lusta aina tuo  een elinkaaren loppuun saakka. Avainasioita palvelujen tuo  amises-
sa ovat joustavuus ja nopeus, korkea laatu ja toimitusvarmuus sekä hyvä palvelu.

VAHVUUDET

Kokemus ja amma   taito

Incapilla on yli 30-vuo  sen historiansa 
 perusteella vankka kokemus niin elektroniikan 
kuin ohutlevymekaniikan valmistusmenetel-
mistä. Olemme kehi  äneet toimintaamme 

yhdessä asiakkaidemme kanssa, heidän 
 tarpeidensa pohjalta.

Asiakaslähtöisyys ja sitoutuminen

Organisaa  omme on rakenne  u asiakkaiden 
mukaan. Toimimme lähellä asiakasta, joten 
 kanssakäyminen on helppoa ja vaivatonta. 

 Henkilöstön vahva sitoutuminen ja palvelual   us 
ovat ominaisuuksia, joiden varaan asiakas-

suhteemme perustuvat.

Nopeus ja joustavuus

Toimintamallimme ja valmistustekno logiamme 
ovat rakentuneet pienten ja keskisuurten 

tuotantosarjojen pohjalta. Asiakkaiden tarpeet 
ja ennusteet muu  uvat usein nopeas  kin, joten 

toiminnan joustavuus ja notkeus punnitaan 
päivi  äin.

Laatu ja toimitusvarmuus

Energiatehokkuustoimialan, terveydenhuollon ja 
turvallisuustekniikan lai  eiden laatuvaa  mukset 

ovat korkeat, koska asiakkaidemme tuo  eilta edel-
lytetään keskimääräistä suurempaa luote  avuu  a 
vaa  vissa käy  öympäristöissä. Toimitusvarmuus 
on osa laadukasta toimintaa ja yksi tärkeimmistä 

tuotantomme mi  areista.

Valmistamme asiakkaan prototyypit ja suoritam-
me niiden testauksen nopeasti ja joustavasti. 
 Annamme suunni  elua varten palaute  a tuot-
teen valmiste  avuuden parantamiseksi ja laa-

dimme tarvi  aessa tuotannollistamiseen lii  yvät 
dokumen  t.

Toteutamme tuotteen valmistuksen siirrot 
asiak kaalta meille tai tehtaasta toiseen amma   -
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taitoisen projek  toiminnan avulla. Projek  n eri 
etapeissa tehdään katselmoinnit, joiden perusteel-
la projek   etenee hallitus   seuraavaan vaiheeseen. 
Olemme valmiit o  amaan vastaan myös asiakkaan 
koko tuotannon ulkoistuksia.

Sarjavalmistus, loppukokoonpano ja testaus
Elektroniikkatuo  eiden valmistus sisältää yleises-
  käytössä olevat valmistusprosessit kuten auto-

maa   - ja manuaaliladonnan, suojapinnoi  amisen, 
laitekokoonpanon ja tuotetestauksen. Käytämme 
ohutlevyosien ja -tuo  eiden valmistuksessa uu  a 
tekniikkaa, joka mahdollistaa vaa   vien tuo  eiden 
valmistuksen ja monimutkaistenkin muotojen tar-
kan ja nopean työstön.

Loppukokoonpano ja tuotekokonaisuudet ovat 
merki  ävä osa kokonaisvaltaista palveluamme. 
Elektroniikka- ja mekaniikkatuo  eista yhdisteltyjen 
lopputuo  eiden kokoonpano eli ns. box-build/pro-
duct integra  on -palvelu voi sisältää myös tuo  een 
pakkaamisen asiakkaan pakkaukseen ja toimi  ami-
sen suoraan loppuasiakkaalle.

Tuo  eiden laatu ja toimivuus varmistetaan pro-
sessi- ja tuotetestauksella. Tuo  eiden tes tauksessa 
käytämme korkeatasoisia testausteknologioita.

Vastaamme asiakkaidemme puolesta myös 
tuo  eiden valmistuksen pitämisestä kilpailukykyi-
senä kehi  ämällä tuotantoamme jatkuvas   yhä 
tehokkaammaksi.

Huolto- ja ylläpitopalvelut
Incapin jälkimarkkinapalvelut sisältävät tuo  eiden 
huollon lisäksi niiden ylläpito- ja varaosapalvelun. 
Osana tuo  een elinkaaripalvelua tarjoamme yllä-
pitosuunni  elua, jolla tuo  een käy  öikää voidaan 
pidentää. Hoidamme lisäksi tuo  een valmistuksen 
hallitun lope  amisen uuden tuotesukupolven kor-
vatessa vanhan ja huolehdimme ns. End-of-life-
komponen   en saatavuudesta.

Suunni elu

Hankinta, ostot

Prototyypit, NPI

SarjavalmistusLoppukokoonpano

Testaus

Huolto ja ylläpito

   
  M

ek
an

iik
ka

      
                                      Elektroniikka  

Hyvinvoin -
teknologia

Energia-
tehokkuus

Tuotekokonaisuudet 

Incap tarjoaa asiakkailleen mahdollisuuden ulkoistaa tuo  eensa koko elinkaaren. Täydellisim-

millään elinkaaripalvelu tarkoi  aa sitä, e  ä asiakas ainoastaan määri  elee tuo  een tärkeimmät 

ominaisuudet ja Incap suunni  elee ja valmistaa valmiit markkinoitavat tuo  eet. Elinkaaripalve-

luiden avulla asiakas vapau  aa omat resurssinsa kokonaan omien asiakassuhteidensa hoitoon, 

tuo  een myyn  in ja markkinoin  in sekä uusiin tuoteinnovaa  oihin.

Elinkaaripalvelut
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Well-being-liiketoimintayksikkö tarjoaa terveydenhuol-
lon, hyvinvoinnin, turvallisuuden ja ajanvieteteollisuuden 
 tekno logiayrityksille monipuolisia laitevalmistuspalveluja, 
joita täy dentävät ka  avat lisäarvopalvelut tuo  een 
elinkaaren hallintaan.

WELL BEING SOLUTIONS

Luote  avaa kumppanuu  a
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Väestön keskimääräinen eliniän pidentyminen lisää tervey  ä, elämän 
laatua ja hyvinvoin  a edistävien tuoteratkaisujen kysyntää. Kuntoilu-
harrastuksiin lii  yvä kulutuselektroniikka on yksi Incapin hyvinvoin  -
segmen  n kasvualueista. 

Incap valmistaa hyvinvoin  alan yrityksille muun muassa terveyden  laa ja 
elintoimintoja rekisteröiviä monitoreja, urheilusuorituksia analysoivia 
mi  areita, henkilö- ja elintarvikevaakoja, hammaslääke  eteellisiä lai  eita, 
peliautomaa  eja, metallinpaljas  mia, lukkoja ja säähavaintolai  eita. 

Well-being solu  ons -liiketoimintayksikön mark-
kinoiden kasvu pitkällä aikavälillä perustuu ikära-
kenteen muutokseen, vapaa-ajan lisääntymiseen 
ja kulu  ajien jatkuvas   kasvavaan kiinnostukseen 
omasta ja läheistensä hyvinvoinnista sekä turval-
lisuudesta. Näiden trendien kau  a syntyy uuden-
laista palvelukysyntää, jonka tyydy  ämisessä tar-
vitaan älykkäitä lai  eita.

Liiketoimintayksikön asiakkaiden lopputuo  ei-
ta ovat terveyden  laa ja elintoimintoja rekisteröi-
vät monitorit, urheilusuorituksia analysoivat mit-
tarit, henkilö- ja elintarvikevaa’at, hammaslääke-

asiakkaiden ulo  uville tarvitaan teknisiä lai  ei-
ta. Well-being-yksikön asiakkaiden varsinainen 
ydinliiketoiminta ei siis ole pelkästään lai  eiden 
myyminen vaan yhä enemmän lai  eisiin lii  y-
vien palveluiden tuo  aminen. Incapin roolina 
yhteistyössä on suunnitella ja valmistaa tarvi  a-
vat lai  eet. Yhteistyö sopimusvalmistajan kanssa 
antaa asiakkaalle mahdollisuuden keski  yä oman 
ydinosaamisen kehi  ämiseen ja tuotebrändin ra-
kentamiseen.

 eteelliset lai  eet, peliautomaa  t, seurantaan ja 
jälji  ämiseen käyte  ävät lai  eet, metallinpaljas-
 met, lukot ja säähavaintolai  eet. Näille ratkai-

suille on ominaista yhä suurempi  etoteknisyys 
ja sisäänrakenne  ujen ominaisuuksien merkitys 
käy  äjälle. Sovelluskohteita löytyy niin terveyden-
huollosta, vanhustenhoidosta kuin ajanviete- ja 
turvatekniikan parista.

Liiketoimintayksikön asiakkaat ovat omien 
alojensa johtavia teknologiayrityksiä. Useiden 
asiakkaiden liiketoiminnassa palveluiden rooli on 
keskeinen, mu  a palvelujen tuo  amiseksi loppu-
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Liikevaihtotavoite saavute   in
Vuonna 2009 Well-being solu  ons -liiketoimin-
tayksikkö saavu    liikevaihtotavoi  eensa huoli-
ma  a vaikeasta markkina  lanteesta. Kysynnässä 
oli vuoden mi  aan voimakkaita vaihteluja. Alku-
vuodesta taantuman vahvistuessa osa asiakas-
kunnasta vähensi  lauksiaan selväs  , mu  a jo 
loppukeväästä toimitusmäärät kasvoivat. Joiden-
kin asiakkaiden  lauskanta on tyypillises   pitkä, 
mikä osaltaan pehmensi taantuman vaikutusta. 
Niin ikään kysyntää tasasi jonkin verran se, e  ä 
joidenkin lopputuo  eiden kohdalla toteutui lasku-
suhdanteessa tyypillinen siirtymä uus- ja korvaus-
investoinneista sellaisten tuo  eiden ylläpitohuol-
toon ja modernisoin  in, joiden toimitusketjussa 
Incap on mukana.

Well-being-yksikön liiketoiminnan kehitystä 
vakau  aa myös se, e  ä asiakaskunta on monia-
lainen, joten suhdannevaihtelu ei vaikuta kaikkiin 
asiakkaisiin samassa rytmissä. Asiakaskuntaan 
kuuluu niin kulu  ajatuo  eiden kuin investoin  -
hyödykkeidenkin valmistajia. 

Koh   kokonaisvaltaista vastuuno  oa
Well-being-yksikön tuo  eita valmistetaan lähes 
kaikissa Incapin tehtaissa Suomessa, Virossa ja 
 In  assa. Liiketoimintayksikön palveluissa varsi-
naisen valmistuksen ohella tärkeässä roolissa on 
tuotesuunni  elu. Asiakaskunnan kiinnostus myös 
koko tuo  een valmistamiseksi täysin valmiiksi 
tuo  eeksi ns. box build -periaa  eella kasvaa jat-
kuvas  .

Kuressaaren, Vuoka  n ja Helsingin tehtaalla 
on lääkinnällisten lai  eiden valmistuksessa tar-
vi  ava ISO13485:2003-ser  fi oin  , joka avaa Well-
being-liiketoimintayksikölle uusia mahdollisuuksia 
monilla sovellusalueilla. 

Hyvinvoin  teknologian tuo  eissa elinkaari-
palveluiden tuo  aminen koetaan tärkeäksi kil-
pailutekijäksi. Incap voi o  aa vastatakseen koko 
tuo  een elinkaaren suunni  elusta ja materiaali-
hankinnoista valmistukseen ja tuo  een valmistuk-
sen halli  uun lope  amiseen as  .

Yhteistyö sopimusvalmistajan kanssa 
antaa asiakkaalle mahdollisuuden 

keski  yä oman ydinosaamisen kehi  ä-
miseen ja tuotebrändin rakentamiseen.
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ENERGY EFFICIENCY SOLUTIONS

Energy effi  ciency -liiketoimintayksikkö tuo  aa 
 energiatoimialan laitevalmistajille osakokonaisuuksia 
ja  lai  eita, joita käytetään energian tuotannossa ja 
 jakelussa sekä sähkötekniikan monenlaisissa sovel-
luksissa. 

Energiatehokkuus syntyy 
osaamisesta
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Energy effi  ciency solu  ons -liiketoimintayksikön 
markkinoiden tärkeimmät kasvutekijät ovat uusiu-
tuvien energiavarojen monipuolisempi hyödyntä-
minen ja pyrkimys energiatehokkuuden lisäämi-
seen energiantuotannossa ja -siirrossa sekä säh-
kölai  eissa. Ympäristönäkökoh  en paino  uminen 
lähes kaikilla toimialoilla on viime vuosina lisännyt 
kiinnostusta kehi  yny  ä säätö- ja ohjaustekniik-
kaa sisältäviin sähkölai  eisiin. Incapin kannalta 
kehitys on myönteinen, sillä sähköteknisten lait-
teiden suunni  elu ja valmistaminen ovat yh  ön 
ydinosaamista.

Liiketoimintayksikkö toimi  aa asiakkailleen 
muun muassa roo  orikomponen  eja sähkömoot-
toreihin ja generaa  oreihin, teholähteitä ja säh-
könmuuntoon soveltuvia lai  eita sekä UPS-lait-
teita, jotka varmistavat katkeama  oman ja häiri-
ö  ömän virransyötön. Kasvavia tuoteryhmiä ovat 
myös aurinko- ja tuulivoimatekniikan lai  eet.

Kysyntä säilyi vakaana
Energy effi  ciency -liiketoimintayksikkö jakautuu 
kahteen markkina-alueeseen, Eurooppaan ja 
 Aasiaan. Euroopassa liiketoimintayksikön toiminta 

paino  uu energian tuotannossa ja jakelussa tarvit-
tavien komponen   en ja lai  eiden valmistukseen. 
Pääosa tuotannosta tapahtuu Vaasan tehtaalla, 
jossa valmistetaan muun muassa sähkömoo  o-
reiden roo  oreita ja muita osia.

Euroopan myyn   kehi  yi alkuvuonna odo-
tusten mukaises  , mu  a toimitukset kuitenkin 
alenivat selväs   vuoden jälkipuoliskolla inves-
tointitoiminnan kansainvälisen hiljentymisen 
seurauksena.

In  an tehtaalla valmistuksen painopiste on 
sähkönsyötön varmistamisessa, mi  aamisessa ja 

Incap valmistaa energiatoimialan yrityksille muun muassa generaa  o-
reiden ja sähkömoo  oreiden komponen  eja, varmennetun sähkönsyö-
tön lai  eita, energiami  areita, teholähteitä ja sähkönjakelulai  eiden 
komponen  eja.  

Energiatehokkuu  a edistävän tekniikan ja uusiutuviin energialähtei-
siin perustuvien tuoteratkaisujen kysyntä kasvaa ilmastonmuutoksen 
tuomien haasteiden myötä. Tuulienergian käytön yleistyminen lisää 
Incapin toimi  amien roo  orikomponen   en kysyntää. 
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säätämisessä käyte  ävissä lai  eissa. Lähes puolet 
tehtaan tuotannosta perustuu omaan tuotesuun-
ni  eluun ja sen osuuden arvioidaan tulevaisuu-
dessa kasvavan edelleen.

Aasian markkina-alueen liikevaihto kasvoi edel-
lisvuodesta selväs   jääden kuitenkin kokonaisuu-
dessaan tavoi  eesta. Vakiintuneiden tuo  eiden 
kysyntä pysyi tasaisena, mu  a uusien asiakkaiden 
tuo  eet siirtyivät suunni  elu- ja protovaiheesta 
volyymivalmistukseen odote  ua hitaammin. In  -
an tuotannossa tarvi  avien komponen   en saata-
vuus heikkeni vuoden lopussa ja niiden toimitus-
aikojen pidentyminen vaiku    osaltaan joidenkin 
asiakkaiden loppuvuoden toimituksiin.

Energy effi  ciency -liiketoimintayksikön mark-
kinat kasvavat voimakkaimmin Aasiassa etenkin 
elektroniikkatuo  eiden osalta. Raskaiden tuot-
teiden valmistus sen sijaan säilyy Euroopassa 
vahvana lähinnä kalliiden kuljetuskustannusten 
ja asiakkaiden sijainnin vuoksi. 

Koh   strategista kumppanuu  a
Incapin tavoi  eena on integroitua yhä  iviimmin 
asiakkaiden liiketoimintaketjun osaksi ja rakentaa 
strategisia kumppanuuksia kansainvälises   toi-
mivien asiakasyritysten kanssa. Tavoi  eena on 
ylivoimainen energiatoimialan tuntemus ja kyky 
kehi  ää ak  ivises   tuoteratkaisuja alan johtavien 
yritysten tarpeisiin.

Incapin keskeinen kilpailuetu laitevalmistuk-
sessa on valmius tarjota ka  avia elinkaaripalve-
luita sekä ainutlaatuista osaamista elektroniikan, 
sähkövoimatekniikan ja konepajatuo  eiden yhdis-
tämisessä. Asiakas saa näin kaikki tarvitsemansa 
valmistuspalvelut yhdeltä sopimusvalmistus-
kumppanilta.

Ympäristönäkökoh  en paino  uminen lähes 
 kaikilla toimialoilla on viime vuosina lisännyt 

kiinnostusta kehi  yny  ä säätö- ja ohjaus -
tek niikkaa sisältäviin sähkölai  eisiin.
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LIIKETOIMINNAN KEHITYS VUONNA 2009 

Lisää kilpailukykyä toimintojen 
tehostamisella
Incap kartoi    ak  ivises   uusia mahdollisuuksia liiketoiminnan tulevaa kasvua 
 varten. Kanna  avuuden parantamiseen pyri   in muun muassa tehostamalla 
 materiaalihallintaa, keski  ämällä suunni  elupalveluja ja selkiy  ämällä tuotanto-
rakenne  a.

Tuloskehitys
Hyvin vointiteknologian tuotteiden liikevaihto 
 kasvoi selväs   aiempaan vuoteen verra  una sa-
malla kun energiatehokkuustoimialan kysyntä 
 Euroopassa heikkeni jonkin verran. Toimitukset 
In  an yksiköstä sen sijaan kasvoivat.  Liikevaihto 
jakau tui liiketoimintayksiköittäin  seuraavasti: 
Energy efficiency 36 %, Well-being 49 % ja 
Emerging business 15 %. 

Incapin liikevaihto vuonna 2009 oli 69,8 mil-
joonaa euroa. Noin 26 %:n lasku edelliseen vuo-
teen verra  una johtui pääosin  etoliikennetuot-
teiden valmistuksen vähenemisestä yh  ön strate-
gialinjauksen mukaises  . Liikevaihtoa alensi myös 
kanna  avuuden paranemiseen tähtäävä pienten 
tai kanna  ama  omien asiakkuuksien karsiminen 
vuoden alussa.

 Yh  ön liiketappio oli 5,0 miljoonaa euroa, 
johon sisältyy noin 2,5 miljoonan euron kuluva-
raus Vuokatin tehtaan mahdollisesta sulkemi-

sesta. Kanna  avuuden parantamiseksi jatke   in 
tervehdytysohjelman toteu  amista. Kustannus-
säästöjä saavute   in muun muassa materiaali- ja 
henkilöstö kuluissa sekä hallinnollisissa kuluissa. 
Henkilöstökulut ja muut liiketoiminnan kulut olivat 
noin 3,8 miljoonaa euroa pienemmät kuin edel-
lisenä vuonna. 

Asiakkuuksien kehi  äminen
Edellisenä vuonna käy  öönotetun, liiketoimin-
tayksiköihin perustuvan toimintamallin vakiinnut-
taminen jatkui vuonna 2009. Liiketoimintayksiköt 
paneutuivat avainasiakkaiden liiketoimintaan ja 
hakivat mahdollisuuksia toimituslaajuuden kas-
va  amiseen. Uusasiakashankintaa varten teh  in 
markkinakartoituksia selkeäs   rajatuilla toimialoil-
la ja maan  eteellisillä alueilla. Kiinassa käynnis-
te   in markkinatutkimus ja uusasiakashankinta 
paikallisen kumppanin kanssa. Euroopassa laajen-
ne   in yhteistyötä merki  ävän asiakkaan kanssa ja 

In  an tehtaalle saa  in uusia asiakkuuksia lähinnä 
suunni  elupalvelujen kau  a.  

Yh  ön organisaa  ota muute   in vuoden 2009 
lopussa siten, e  ä Emerging business -liiketoimin-
tayksikkö sulaute   in osaksi muita toimintoja. 
Tämän jälkeen Incapilla on kaksi liiketoiminta-
yksikköä Energy effi  ciency ja Well-being sekä niitä 
tukevat yhteinen tuotanto, suunni  elupalvelut, 
NPI-palvelut ja materiaalihankinta.

Yhteistyössä useiden avainasiakkaiden kans-
sa kehite   in tuotanto- ja logis  ikkaprosesseja ja 
hio   in toimintoja sauma  omammin yhteen. Tar-
koituksena on palvella asiakkaita paremmin koko 
toimitusketjussa ja päästä yhä pitkäjänteisempään 
ja kiinteämpään yhteistyöhön.

Suunni  elupalvelujen tehostaminen 
Vuoden 2009 aikana Incap teki tärkeän strategisen 
valinnan keski  ämällä tuotesuunni  elun In  aan. 
Päätös merkitsee vahvaa lisäpanostusta tuote-
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suunni  eluun, sillä samalla asete   in tavoi  eeksi 
suunni  elijoiden määrän kaksinkertaistaminen 
vuonna 2010. In  a on tuotesuunni  elun osalta 
luonnollinen valinta, sillä maassa koulutetaan run-
saas   insinöörejä ja ohjelmistosuunni  elijoita ja 
maan teoree   sen koulutuksen taso on eri  äin 
korkea. 

Tuotesuunni  elun vahvistaminen yhdiste  ynä 
Incapin perinteiseen valmistusosaamiseen lisää 
kasvumahdollisuuksia erityises   Aasian markki-
noilla. Bangaloreen keskite  y tuotesuunni  elu 
palvelee kaikkia Incapin asiakkaita markkina-
 alueesta riippuma  a.

Investoinnit ja tuotannon kehi  äminen
Vuonna 2009 ei toteute  u merki  äviä tuotannol-
lisia investointeja, sillä nykyiset tuotantolai  eet 
vastasivat markkina  lanne  a ja tyydy   vät asiak-
kaiden tarpeet. Toteutetut investoinnit olivat pie-
nehköjä kone- ja laiteinvestointeja, joilla lisä   in 
lähinnä tuotannon automaa  ota. 

In  assa ote   in käy  öön uusi tehdasrakennus 
ja sinne teh  in joitakin laitekantaa modernisoivia 
hankintoja. Uuden tehtaan valmistuskapasitee   a 
kasvate   in siirtämällä sinne Vuoka  n tehtaalta 
piirilevyjen ladontalinja.

Tuotannon kehi  ämisessä jatke   in op  moin-
 a eri tehtaiden välillä. Lähtökohtana on tehtaiden 

lähentäminen toisiinsa, jo  a tuotantoa voidaan 
suunnitella samankaltaisten tuotteiden osalta 
 en  stä joustavammin.  Yleisenä tavoi  eena kai-
kissa tehtaissa oli hyvä tuo  avuus ja toimitus-
varmuus. 

Pitemmällä aikavälillä Incap pyrkii kehi  ämään 
tuotannonohjausta kokonaisvaltaises  . Tavoi  ee-
na on tuotannon  lastollisten seurantamenetel-
mien kehi  äminen ja valmiuksien rakentaminen 
 laus-toimitusketjun kyvykkyyden mi  aamiselle. 

Kehitystyössä käytetään Six sigma -työkaluja so-
veltuvin osin. 

Vuoden 2009 aikana toteute   in laajami  ai-
nen prosessien kuvaaminen. Tehdaskohtaiset laa-
tujärjestelmät on koo  u koko yh  ön ka  avaan, 
prosessipohjaiseen järjestelmään, joka au  aa mit-
taamaan ja op  moimaan toimintaa ja varmistaa 
tärkeiden tehtävien oikean suori  amisen organi-
saa  on eri tasoilla.

Syksyllä ale   in selvi  ää mahdollisuuksia kes-
ki  ää yh  ön Euroopassa oleva elektroniikkaval-
mistus Viroon. Tähän lii  yen toteute   in vuoden 
aikana sekä yksi  äisten tuo  eiden e  ä kokonai-
sen tuoteperheen valmistuksen siirrot Vuoka  n 
tehtaalta Kuressaareen. Tilikauden pää  ymisen 
jälkeen helmikuussa käynniste   in Vuoka  n teh-
taalla yhteistoimintaneuvo  elut, jotka koskevat 
tehtaan tuotannon siirtämistä Viroon vuoden 
2010 aikana. 

Vaasan mekaniikkatehtaassa käynnistettiin 
noin puolitoista vuo  a kestävä merki  ävä ke-
hityshanke, jonka tavoi  eena on parantaa tuo-
tannon prosesseja ja kehi  ää työturvallisuu  a. 
Kehitystyössä hyödynnetään 5S-fi losofi aa, joka 
tähtää tuo  avuuden, laadun ja turvallisuuden 
 parantamiseen. Helsingin tehtaalla aloitettiin 
kehitysohjelma työhyvinvoinnin, tehtaan järjes-
tyksen, siisteyden sekä tehokkuuden parantami-
seksi.

Materiaalihallinnan ja -hankinnan kehittä-
miseen panoste   in vuoden aikana koko konser-
nissa. Toimenpiteiden tuloksena vaihto-omai-
suuden määrä saa  in alenemaan vuoden aikana 
16,2 miljoonasta eurosta 11,4 miljoonaan euroon. 
Hankinnan tehostamiseksi suoria ostoja Aasiasta 
lisä   in, mikä vaiku    myönteises   materiaalikus-
tannuksiin.

Energy efficiency 36 %

Well-being 49 %

Emerging business 15 %

Liikevaihto liiketoimintayksiköi  äin

Tuotekokonaisuudet 37 %

Mekaniikka 40 %

Elektroniikka 23 %

Liikevaihto tuoteryhmi  äin

Tuotekokonaisuuksien osuus liikevaihdosta 

kasvoi tavoi  eiden mukaises   samalla kun 

elektroniikkavalmistuksen osuus supistui. 

Emerging business -liiketoimintayksikön lii-

kevaihdosta suurin osa syntyi  etoliikenne-

tuo  eiden volyymivalmistuksesta. Toimialan 

tuo  eiden hallitun alasajon jälkeen yksikkö 

lakkaute   in vuoden 2009 lopussa ja jäljelle 

jääneet asiakkuudet siirtyivät kahden muun 

liiketoimintayksikön vastuulle. 

Liikevaihdon rakenne
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YHTEISKUNTAVASTUU

Incapin yhteiskuntavastuun lähtökohtana on kestävän kehityksen periaa  eiden 
huomioiminen yh  ön toiminnassa. Incap harjoi  aa ja kehi  ää liiketoimintaansa 
siten, e  ä toiminnan tuo  avuus ja kilpailukyky parantuvat tasapainossa yh  ön 
sidosryhmien ja ympäristön vaa  musten kanssa. 

Sidosryhmävastuu
Yh  ö kunnioi  aa ja nouda  aa kansainvälisiä sopi-
muksia ihmisten, lasten ja työntekijöiden oikeuk-
sista. Incap seuraa omien tavarantoimi  ajiensa ja 
palveluntuo  ajiensa toimintaa ja tekee säännöl-
lisiä toimi  aja-arviointeja, joissa laadun ja toimi-
tusvarmuuden ohella kiinnitetään huomiota myös 
toimi  ajien yhteiskuntavastuuseen. 

Incap pitää säännöllisesti yhteyttä liiketoi-
minnan kannalta merki  äviin pää  äjiin ja muihin 
 sidosryhmiin. Yh  ön yleishyödyllinen tuki ohja-
taan lasten ja nuorten hyvinvointia edistäviin 
kohteisiin.

Sosiaalinen vastuu
Incapin henkilöstöpoli  ikka perustuu sukupuol-
ten, kansallisuuksien ja rotujen väliseen tasa-
arvoon. Incap parantaa henkilöstön hyvinvoin  a 
kehi  ämällä työturvallisuu  a ja työterveyshuol-
toa sekä tukemalla työkykyä ylläpitävää toimintaa. 
Henkilöstön tyytyväisyy  ä seurataan säännöllisin 

Taloudellinen vastuu 
Incapin tavoi  eena on hyvä tuloskehitys, joka 
tukee myös yhteiskuntavastuun periaatteiden 
toteu  amista. Taloudellinen menestys varmistaa 
toiminnan ja työolojen jatkuvan kehi  ämisen sekä 
turvaa työpaikkojen säilymisen. 

Incap tunnistaa vastuunsa toimitusketjun 
osana sekä asiakkaiden e  ä omien toimi  ajiensa 
suuntaan ja pyrkii edistämään kaikkien yhteistyö-
kumppaneidensa menestystä. Yh  ö pyrkii tuo  a-
maan omistajien sijoi  amalle pääomalle mahdol-
lisimman hyvän tuoton ja turvaamaan yrityksen 
arvon vakaan kasvun. 

tutkimuksin, joissa yh  ön tuloksia verrataan myös 
muihin vastaaviin yrityksiin. Henkilöstön osaamis-
ta kehitetään tavoi  eellisella koulutuksella, ja työ-
mo  vaa  on edistämiseen kiinnitetään huomiota 
muun muassa esimieskoulutuksessa.

Incap tukee asiakkaitaan tuoteturvallisuuden 
parantamisessa muun muassa kiinni  ämällä tuo-
tesuunni  elussa huomiota tuo  eiden riski  ömyy-
teen. Tuo  eiden valmistuksen yhteydessä tehtä-
vällä laadunvarmistuksella ja testauksella estetään 
virheellisten tuo  eiden pääsy markkinoille.

Ympäristövastuu
Incap sitoutuu laatu- ja ympäristöpoli  ikkansa 
mukaises   suojelemaan ja säily  ämään ympäris-
töä ehkäisemällä saastumista sekä vähentämällä 
luonnonvarojen ja materiaalien kulutusta. 

Incap pyrkii tuotannossaan minimoimaan 
raaka-ainehukkaa ja käy  ää valmistusprosessis-
sa sellaisia menetelmiä ja materiaaleja, joista on 
mahdollisimman vähän hai  aa ympäristölle. 

Lähtökohtana kestävä kehitys
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LAATU JA YMPÄRISTÖ

Jatkuvaa ja systemaa   sta 
laadun parantamista 
Incapin toiminnassa laadun merkitys on eri  äin suuri sekä asiakkaan tuo  eiden 
valmistamisessa e  ä oman toiminnan kehi  ämisessä. Tavoi  een mukainen laatu-
taso merkitsee tyytyväisiä asiakkaita, pieniä kustannuksia ja vähäistä ympäristö-
kuormitusta.

Incapin jatkuvaa laadun ja tuo  avuuden kehit-
tämistä ohjaa yh  ön laatu- ja ympäristöpoli  ik-
ka. Kehitystyön tavoi  eena on paitsi täy  ää asiak-
kaiden vaa  mukset ja viranomaismääräykset myös 
jatkuvas   parantaa toiminnan laatua ja siten var-
mistaa yh  ön kilpailukyky tulevaisuudessakin.

Incapin toiminnan merki  ävimmät ympäristö-
vaikutukset lii  yvät energian ja materiaalien käyt-
töön sekä logis  ikkaan. Tuotannossa käytetään 
jonkin verran kemikaaleja, mu  a niiden aiheu  a-
mat ympäristövaikutukset ja -riskit on kuitenkin 
arvioitu pieniksi.

Vuoden 2009 ympäristötavoi  eina olivat säh-
könkulutuksen vähentäminen ja hukkamateriaali-
en minimoin  . Lisäksi pyri   in ympäristökuormi-
tuksen vähentämiseen muun muassa karsimalla 
lentomatkustusta ne   - ja puhelinneuvo  elutyö-
kaluja hyödyntämällä.

Laatu- ja ympäristömi  areita kehite   in edel-
leen ja niiden näkyvyy  ä henkilöstölle parannet-
 in. Asiakastyytyväisyyden kehi  yminen on tär-

keä mi  ari, josta kerätään  etoa vuosi  aisessa 
asiakaskyselyssä. Syksyn 2009 kyselyssä saadun 
palau  een perusteella laadi   in tehdaskohtainen 
toimintasuunnitelma, joka sisältää konkree   set 

toimenpiteet asiakastyytyväisyyden paranta-
miseksi.

Vuoden aikana toteutettiin huomattavan 
paljon sisäisiä laatuauditointeja, joissa hae   in 
kehityskohteita prosessien parantamista varten.  
Suomen yksiköihin koulute   in lisää sisäisiä au-
ditoijia. Valmennusta prosessien kuvaamiseen 
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anne   in kaikissa yksiköissä samalla korostaen 
prosessimaisen aja  elun toimintatapaa jatkuvan 
parantamisen pohjana. 

Henkilöstön laatu- ja ympäristökoulutuksen 
painopisteet olivat Kerralla kuntoon -periaa  ees-
sa, 5S-siisteys- ja turvallisuuskoulutuksessa, pro-
sessien jatkuvan parantamisen koulutuksessa sekä 
yleisen laatu  etoisuuden lisäämisessä.

Prosessit kuntoon
Prosessipohjaista laadunohjausta varten hankit-
tu toimintajärjestelmän hallintaohjelmisto ”IMS” 
ote   in käy  öön vuonna 2009, jolloin järjestel-
mään kuva   in yh  ön ydin- ja tukiprosessit. Vuon-
na 2010 työ etenee toiminnan analysoin  in ja 
edelleen kehi  ämiseen. Prosessien kehi  ämisen 
tavoi  eena on toiminnan virtaviivaistaminen sekä 
vastuiden ja roolien selkey  äminen.

Tärkeimmät laatu- ja ympäristöjohtamisen 
pääperiaa  eet
- Parannamme tuo  eiden ja palvelun laatua asiakaspalau  een perusteella.

- Kehitämme toimintaprosesseja jatkuvas   ympäristön suojelemiseksi ja 
säily  ämiseksi. 

- Vähennämme luonnonvarojen ja materiaalien kulutusta saastumisen ehkäisemiseksi.

- Noudatamme ympäristölakeja ja muita vaa  muksia.

- Mi  aamme laadun toteutumista osana päivi  äistä toimintaa.

- Kannustamme henkilöstöä laadun jatkuvaan kehi  ämiseen.

- Parannamme kanna  avuu  a lisäämällä tuo  avuu  a ja vähentämällä 
jä  een määrää. 

- Kehitämme ja arvioimme säännöllises   laatu- ja ympäristötavoi  eita.

IMS-toimintajärjestelmä on laatu- ja ympäris-
töasioiden kehi  ämisen kannalta eri  äin tärkeä 
työkalu, jonka avulla prosessimaista toimintaa 
voidaan seurata ja kehi  ää. Järjestelmästä odote-
taan saatavan merki  ävää hyötyä laadun ja tuo  a-
vuuden parantamisessa. Tavoi  eena on muokata 
toimintaa sujuvaksi, lyhentää toimitusaikoja, no-
peu  aa reklamaa  oiden käsi  elyä sekä tehostaa 
asiakkaan pyyntöihin reagoin  a. 

Ser   oidut järjestelmät
Incapin tuotantoyksiköillä on ISO 9001:2008 
-standardin mukainen laatujärjestelmä sekä 
ISO 14001:2004 -ympäristöstandardia vastaavat 
ser  fi  kaa  t. In  an tehtaalla on lisäksi autoteolli-
suuden edelly  ämä TS 16949 -laatuser  fi kaa   . 

Vuoka  n, Kuressaaren ja Helsingin tehtailla on 
lääkinnällisten lai  eiden valmistuksessa sovellet-

tavan ISO 13485:2003 -laatustandardin mukaiset 
ser  fi kaa  t. Suomen tehtaat ovat sitoutuneet 
Suomen pakkausalan ympäristörekisterin PYR:n 
ympäristötavoi  eisiin.

Laatu- ja ympäristöjärjestelmien ser  fi oinnit 
luovat yh  ön toiminnalle kestävän pohjan. Laatu- 
ja ympäristöstandardien mukaisten auditoin  en 
lisäksi Incapin yksiköissä tehdään asiakkaan jär-
jestämiä auditointeja. Näissä auditoinneissa esiin 
tulleet kehi  ämistoimet ja asiakkaan toivomukset 
pyritään täy  ämään molempia osapuolia tyydyt-
tävillä ratkaisuilla.
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HENKILÖSTÖ

Vahvuutena kokemus ja osaaminen 

Incapin asiakkaat ovat luo  aneet Incapille vaa  vien tuo  eidensa valmistuksen 
ja odo  avat yh  ön henkilöstöltä amma   taitoista ja vastuullista toimintaa sekä 
ak  ivista palveluasenne  a. Henkilöstön sitoutuneisuu  a ja työtyytyväisyy  ä 
 pyritään edistämään kehi  ämällä esimiestyötä. 

Incapin henkilöstöhallinnon tehtävänä on osaltaan 
edistää sisäistä yhteistyötä ja laadukasta esimies-
työskentelyä. Yhteistyön edistämisessä tärkeimpiä 
keinoja ovat avoin  edonkulku ja vuorovaikutus, 
joihin kannustetaan muun muassa sisäisellä vies-
 nnällä. Kehityskeskustelut ovat tärkeä työkalu, 

jolla yhdistetään yh  ön ja yksilön tavoi  eet ja 
konkre  soidaan sekä pitkäjänteisen kehi  ämisen 
e  ä päivi  äisen työn painopisteet.

Henkilöstön määrä
Vuoden 2009 alussa Incapin palveluksessa oli yh-
teensä 727 henkilöä ja lopussa 783 henkilöä. Hen-
kilöstöstä 37 % toimi In  assa, 40 % Suomessa ja 
23 % Virossa. Henkilömäärältään suurin yksikkö oli 
Tumkurin tehdas In  assa, jossa työskenteli vuoden 
lopussa 308 henkilöä. Oman henkilöstön lisäksi 
Incapissa työskentelee henkilöstöpalvelun kau  a 
vuokra  uja työntekijöitä, joiden määrä vuoden 
alussa oli 50 ja vuoden lopussa 35.

Henkilöstön määrä kasvoi voimakkaimmin In  -
assa, jossa lisä   in lähinnä tuotannon henkilöstöä. 

Konsernin toiminnoissa henkilöresursseja lisä   in 
vuoden aikana materiaalihallinnassa, tuotesuun-
ni  elussa, laadun kehi  ämisessä sekä myynnissä 
ja markkinoinnissa.

Kysynnän aleneminen joh   sopeutuksiin
Yleisen markkina  lanteen heikentymisen vuoksi 
Incap sopeu    toimintaansa vuoden 2009 aikana 
kaikissa yksiköissä ja toiminnoissa lähinnä lomau-
tuksin. Yhteistoimintaneuvottelujen tuloksena 
kahdeksan henkilön työsuhde pää  yi.

Konsernin tukipalvelujen paino  uminen Hel-
sinkiin tehos   toimintaa. Päätös tuotesuunnit-
telun keski  ämisestä In  aan merkitsi Suomessa 
sijaitsevan suunni  elu  imin purkamista.

Osaamisen kehi  äminen
Incapin osaamisen kehi  ämisen tavoi  eena on 
henkilöstön monitaitoisuuden lisääminen siten, 
e  ä toiminta on joustavaa niin tuotantoyksiköiden 
sisällä kuin eri tehtaiden välillä. Tehtaiden keski-
näinen työnjako antaa mahdollisuuden määritellä 

Teknises   vaa  vien tuo  eiden valmistuksessa 
henkilöstön osaamisella ja amma   taidolla 
on suuri merkitys.
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henkilöiden vastuut selkeäs   ja syventää kunkin 
erikoisosaamista.

Osaamisen kehi  ämisessä Incap käy  ää sekä 
sisäisen oppimisen keinoja e  ä ulkopuolisia kou-
lutuspalveluja. Vuonna 2009 hyödynne   in työssä 
oppimista ja osaamisen jakamista tehtaiden välillä 
muun muassa testauksessa, koneladonnassa sekä 
laadunhallinnassa. Sisäistä koulutusta järjeste   in 
muun muassa talousraportoinnista, asiakas- ja toi-
mitussopimuksista sekä IT-työkalujen tehokkaasta 
käytöstä. 

Virossa toteute   in IPC-ser  fi kaa  n mukaista 
tuotantoteknistä koulutusta. Suomen yksiköissä 
koulutus paino  ui työturvallisuuteen, sisäisiin laatu-
auditointeihin sekä ohjelmistotyökalujen käy  öön. 
In  assa järjeste   in ka  avaa laatukoulutusta. 

Kannustava palkitseminen
Yhtiön palkitsemisjärjestelmän tavoitteena on 
kannustaa ja sitouttaa henkilöstö strategian 
mukaiseen toimintaan. Palkitsemisjärjestelmä 
muodostuu tuotantopalkkioista, avain- ja toimi-

Vuoka  n tehdas sijoi  ui Teknologiateollisuuden työympäristön arvioin-

 kilpailussa Elektroniikka- ja sähköteollisuuden sarjan voi  ajaksi. Kil-

pailussa arvioi  in tuotannon eri työpisteissä työskentelyä, ergonomiaa, 

laiteturvallisuu  a, yleistä järjestystä ja työympäristötekijöitä. 

Kuressaaren kaupunginhallitus valitsi Incap Electronics Estonia OÜ:n 

vuoden 2009 parhaaksi työnantajaksi. Palkinnon perusteluina maini   in 

muun muassa, e  ä Incap on ollut varma työnantaja ja pystynyt huoleh-

 maan henkilöstöstään myös taloudellises   huonoina aikoina.

Turvallinen työympäristö
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henkilöiden kannusteohjelmasta ja johdon op  o-
ohjelmasta.

Vuoden 2009 aikana ote   in käy  öön avainhen-
kilöiden palkitsemisjärjestelmä, jossa yh  ön uuden 
strategian mukaiset tavoi  eet pure   in kunkin hen-
kilökohtaisiksi toiminnallisiksi tavoi  eiksi. Toimihen-
kilöiden kannustejärjestelmä perustui liikevoiton ja 
käy  öpääoman tuotolle asete  ujen tavoi  eiden 
toteutumiseen. Myös tuotantopalkkiojärjestelmiä 
kehite   in edelleen, ja niiden tärkeimpiä mi  areita 
olivat tehokkuus ja toimitusvarmuus. 
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Selvitys hallinto- ja 
ohjausjärjestelmästä

Incap Oyj nouda  aa toiminnassaan Suomen lakeja, 
yh  öjärjestystä sekä julkises   noteera  uja yh  öitä 
koskevia määräyksiä ja ohjeita. Incap toimii Helsingin 
Pörssin (NASDAQ OMX Helsinki Oy) sääntöjen mukai-
ses   ja soveltaa muun muassa Pörssin sisäpiiriohjet-
ta ja Keskuskauppakamarin Helsinki Takeover Coden 
suosituksia. Lisäksi yh  ö nouda  aa Finanssivalvon-
nan sääntöjä ja määräyksiä.

Incap Oyj noudattaa Arvopaperimarkkinayh-
distys ry:n 1.1.2009 voimaan tullutta Suomen 
lista yh  öiden hallinnoin  koodia. Hallinnoin  koo-
di on julkises   saatavilla esimerkiksi Arvopaperi-
markkinayhdistys ry:n Internet-sivuilla osoi  eessa 
www.cgfi nland.fi .

Yh  ökokous
Incap Oyj:n ylin pää  ävä elin on yh  ökokous, joka 
kokoontuu hallituksen kutsumana varsinaiseen yh  ö-
kokoukseen kerran vuodessa. Yh  ökokous pidetään 
kuuden kuukauden kuluessa  likauden pää  ymises-
tä, yleensä huh  kuussa. Ylimääräinen yh  ökokous 
pidetään, jos osakkeenomistajat, joilla on yhteensä 
vähintään 10 % osakkeista, vaa  vat sitä kirjallises   
 etyn asian käsi  elyä varten. 

Yh  ökokoukselle kuuluvat tehtävät on määritelty 
osakeyh  ölaissa ja yh  öjärjestyksessä. Tärkeimpiä 
yh  ökokouksessa pääte  äviä asioita ovat  linpäätök-
sen hyväksyminen, tuloslaskelman ja taseen vahvis-
taminen, voitonjaosta pää  äminen sekä hallituksen 

lukumäärän vahvistaminen ja hallituksen jäsenten ja 
 lintarkastajien valitseminen. 

Yh  ökokouksessa käsiteltävistä asioista  edo-
tetaan osakkeenomistajille kokouskutsussa, joka 
julkaistaan pörssi  edo  eena ja yh  ön ko  sivuilla 
vähintään 21 päivää ennen yh  ökokousta. 

Samalla ilmoitetaan yh  ökokoukselle esite  ä-
vät asiakirjat, hallituksen tai muun toimivaltaisen 
elimen päätösehdotukset, osakkeenomistajien ja 
äänioikeuk sien kokonaismäärä kokouskutsun päivänä 
sekä asiat, jotka on mahdollises   ote  u yh  ökoko-
uksen asialistalle, mu  a josta päätöstä ei ehdoteta 
tehtäväksi. Tiedot ovat saatavana yh  ön ko  sivuilla 
(www.incap.fi ) ainakin yh  ökokouksen pää  ymiseen 
saakka.

Hallitukselle ilmoitetut ehdokkaat hallituksen 
jäseniksi ilmoitetaan yh  ökokouskutsussa, mikäli 
ehdokasta kanna  avilla osakkeenomistajilla on vä-
hintään 10 % yh  ön osakkeiden tuo  amasta ääni-
määrästä. Näin toimitaan edelly  äen, e  ä ehdokas 
on antanut suostumuksensa valintaan ja e  ä yh  ö on 
saanut  edon ehdotuksesta niin hyvissä ajoin, e  ä se 
voidaan sisälly  ää yh  ökokouskutsuun. Yh  ökokous-
kutsun toimi  amisen jälkeen vastaavalla tavalla ase-
tetut ehdokkaat julkistetaan erikseen. Hallitukseen 
ehdote  ujen henkilöiden henkilö  edot julkaistaan 
yh  ön ko  sivuilla.

Yh  ökokouksen järjestelyissä edistetään käytet-
tävissä olevin kohtuullisin keinoin osakkeenomista-

jien osallistumista ja omistajaoikeuksien tehokasta 
käy  öä.

 Yh  ökokouksessa ovat läsnä toimitusjohtaja ja 
hallituksen puheenjohtaja sekä mahdollisuuk sien mu-
kaan kaikki hallituksen jäsenet. Hallituksen jäseneksi 
ensimmäistä kertaa ehdolla olevat henkilöt osallis-
tuvat valinnasta pää  ävään yh  öko koukseen, jollei 
heidän poissaololleen ole painavia syitä. Myös  lintar-
kastaja on läsnä varsinaisessa yh  ökokouksessa.

Yh  ökokouksen pöytäkirja äänestystuloksineen 
sekä yh  ökokouksen päätöksiin lii  yvät pöytäkirjan 
lii  eet julkaistaan yh  ön ko  sivuilla kahden viikon 
kuluessa yh  ökokouksesta. 

Incap Oyj:n yh  öjärjestyksessä ei ole lunastuslau-
sekkeita eikä yh  öllä ole  edossa osakassopimuksia 
tai sopimuksia yh  ön osakkeiden luovu  amisen ra-
joi  amisesta.

Vuonna 2009 varsinainen yhtiökokous pidettiin 
3. huh  kuuta Helsingissä. Yh  ökokoukseen osallistui 
yhteensä 20 osakkeenomistajaa, joiden osuus yh  ön 
osakkeista ja äänivallasta oli yhteensä 63,6 prosen   a.

Hallitus
Incap Oyj:n hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta 
järjestämisestä huoleh  i hallitus. Vuosi  ain pidet-
tävä varsinainen yh  ökokous pää  ää hallituksen 
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jäsenten määrästä ja valitsee jäsenet. Yh  öjärjes-
tyksen  mukaan hallituksessa on neljästä seitsemään 
varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi 
on vuosi ja se alkaa valinnan tehneestä yh  ökokouk-
sesta ja pää  yy seuraavan varsinaisen yh  ökokouk-
sen pää  yessä. Hallituksen jäsenet voidaan valita 
uudelleen.

Yh  ökokous valitsee hallituksen jäsenet. Hallituk-
sen jäsenten lukumäärää ja hallituksen kokoonpanoa 
pääte  äessä otetaan huomioon yh  ön toiminnan 
tarpeet ja yh  ön kehitysvaihe tavoi  eena mahdol-
listaa hallituksen tehtävien tehokas hoitaminen. 
Hallituksen jäseneksi vali  avalla on oltava tehtävän 
edelly  ämä pätevyys ja mahdollisuus käy  ää rii  ä-
väs   aikaa tehtävän hoitamiseen. Hallituksessa on 
molempia sukupuolia.

Hallituksen jäseniä vali  aessa otetaan huo mioon, 
e  ä hallituksen jäsenten enemmistön tulee olla riip-
puma  omia yh  östä. Lisäksi vähintään kahden tähän 
enemmistöön kuuluvista jäsenistä on oltava riippu-
ma  omia yh  ön merki  ävistä osakkeenomistajista. 
Hallitus arvioi jäsentensä riippuma  omuuden ja il-
moi  aa, ketkä heistä ovat riippuma  omia yh  östä ja 
ketkä riippuma  omia merki  ävistä osakkeenomista-
jista. Hallituksen jäsenen pätevyyden ja riippuma  o-
muuden arvioin  a varten hallituksen jäsenen tulee 
antaa hallitukselle rii  ävät  edot ja ilmoi  aa myös 
 edoissa tapahtuvista muutoksista.

Hallituksen uudet jäsenet perehdytetään yh  ön 
toimintaan. Toimitusjohtaja vastaa siitä, e  ä halli-
tuksen jäsenet saavat jatkuvas   käy  öönsä rii  ävät 
 edot yh  ön toiminnasta.

Incap Oyj:n hallitus ohjaa ja valvoo yh  ön toimi-
vaa johtoa. Hallituksen tärkeimmät tehtävät:
• pää  ää konsernin strategiset tavoi  eet
• pää  ää konsernirakenteesta ja -organisaa  osta
• käsitellä ja hyväksyä osavuosikatsaukset, konser-

ni  linpäätös ja toimintakertomus
• vahvistaa konsernin toimintasuunnitelma,  budje    

ja investoin  suunnitelma
• pää  ää yritys- ja liiketoimintaostoista sekä myyn-

neistä ja muista yritysjärjestelyistä 

• pää  ää strategises   ja taloudellises   merki  ävis-
tä yksi  äisistä investoinneista ja vastuusitoumuk-
sista konsernin hyväksymissääntöjen mukaises  

• hyväksyä rahoitussopimukset sekä tavanomaista 
suuremmat sopimusriskit

• vahvistaa konsernin riskienhallinta- ja raportoin-
 mene  ely

• hyväksyä konsernin rahoituspoli  ikka
• vahvistaa johtoryhmän työ- ja palkkaehtojen 

 raamit
• pää  ää konsernin tulospalkkiomallista
• nimi  ää toimitusjohtaja ja pää  ää hänen palk-

kauksestaan
• varmistaa yh  ön johtamisjärjestelmän toi minta.

Hallitus huoleh  i siitä, e  ä yh  össä on määritelty 
sisäisen valvonnan toimintaperiaa  eet ja e  ä yh  ös-
sä seurataan valvonnan toimivuu  a. Lisäksi hallitus 
huoleh  i siitä, e  ä yh  ölle on määritelty sen toimin-
nassa noudate  avat arvot ja ee   set periaa  eet. 

Hallitus on laa  nut toimintaansa varten kirjalli-
sen työjärjestyksen, jossa kuvataan hallituksen kes-
keiset tehtävät, toimintaperiaa  eet ja päätöksente-
komene  ely. Hallitus kokoontuu tarpeen mukaan 
ja se on päätösvaltainen, kun yli puolet hallituksen 
jäsenistä on paikalla. Päätökset tehdään yksinkertai-
sella äänten enemmistöllä ja äänten mennessä tasan 
ratkaisee puheenjohtajan ääni. Hallitus valitsee kes-
kuudestaan puheenjohtajan. 

Hallitus laa  i itselleen toimintasuunnitelman 
ja vuosikellon varsinaisten yh  ökokousten väliselle 
ajalle. Suunnitelma sisältää muun muassa kokous-
aikataulun sekä kussakin kokouksessa käsiteltävät 
vakioaiheet. Hallituksen kokousten lukumäärä  likau-
della sekä jäsenten keskimääräinen osallistuminen 
kokouk siin kirjataan hallituksen toimintakertomuk-
seen. 

Hallitus arvioi toimintaansa ja työskentelytapo-
jaan kerran vuodessa sisäisellä itsearvioin  menet-
telyllä. Lisäksi hallitus arvioi toimikautensa alkaessa, 
miten edellisen kauden toimintasuunnitelma on to-
teutunut ja millaisia odotuksia yh  ön sidosryhmillä 
on hallituksen toimintaan nähden.  

Hallituksen jäsenten henkilö- ja omistus  edot 
sekä hallituksen palkkiot ja muut taloudelliset etuu-
det  likaudelta julkaistaan vuosikertomuksessa ja 
yh  ön ko  sivuilla. 

Incap-konsernissa ei ole hallintoneuvostoa eikä 
hallitus ole perustanut valiokun  a. 

Tarkastusvaliokunnalle kuuluvat tehtävät hoitaa 
hallitus vahvistamansa työjärjestyksen mukaises  . 
Hallitus muun muassa 
• seuraa sisäisen valvonnan, sisäisen tarkastuksen 

ja riskienhallinnan tehokkuu  a
• seuraa ja valvoo  linpäätösraportoinnin ja muun 

taloudellisen raportoinnin prosessia
• seuraa konserni  linpäätöksen lakisääteistä  lin-

tarkastusta
• arvioi  lintarkastusyhteisön riippuma  omuu  a
• valmistelee  lintarkastajan valintaa koskevan pää-

tösehdotuksen yh  ökokoukselle 

Vuoden 2009 varsinainen yh  ökokous pää   , e  ä 
hallitukseen valitaan viisi jäsentä. Hallituksen jäse-
niksi vali   in Jukka Harju, Kari Häyrinen, Kalevi Lau-
rila, Lassi Noponen ja Susanna Miekk-oja. Järjestäy-
tymiskokouksessaan hallitus valitsi keskuudestaan 
puheenjohtajaksi Kalevi Laurilan ja varapuheenjoh-
tajaksi Susanna Miekk-ojan.

Kalevi Laurila, syntynyt 1947
Insinööri, Execu  ve MBA
Yh  östä riippumaton hallituksen jäsen

Susanna Miekk-oja, syntynyt 1950
Filosofi an maisteri
Sampo Pankki Oyj:n johtaja
Yh  östä ja yh  ön merki  ävistä omistajista 
riippumaton hallituksen jäsen

Jukka Harju, syntynyt 1956
Diplomi-insinööri, kauppa  eteiden maisteri
Elektrobit Oyj:n toimitusjohtaja
Yh  östä ja yh  ön merki  ävistä omistajista 
riippumaton hallituksen jäsen
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Kari Häyrinen, syntynyt 1959
Diplomi-insinööri, MBA
Finpro ry:n toimitusjohtaja
Yh  östä ja yh  ön merki  ävistä omistajista riippuma-
ton hallituksen jäsen

Lassi Noponen, syntynyt 1963
Oikeus  eteen kandidaa   , MBA 
Yh  östä ja yh  ön merki  ävistä omistajista riippuma-
ton hallituksen jäsen

Hallituksen sihteerinä on toiminut varatuomari Jari 
Pirinen. 

Hallitus kokoontui vuonna 2009 yhteensä 17 kertaa 
ja hallituksen jäsenten keskimääräinen osallistumis-
prosen    oli 98. 

Vuoden 2009 varsinainen yh  ökokous vahvis   
hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkioksi 48 000 
euroa, varapuheenjohtajan vuosipalkkioksi 36 000 
euroa ja hallituksen jäsenen vuosipalkkioksi 24 000 
euroa. Kokouspalkkion suuruus on 200 euroa kokouk-
selta. Puhelinkokouksista ei makseta kokouspalkkio-
ta. Hallituksen jäsenille vuonna 2009 maksetut palkat 
ja palkkiot olivat yhteensä 162 600 euroa. Hallituksen 
jäsenille ei makse  u konsultoin  palkkioita. 

Kukaan hallituksen jäsenistä ei kuulu yh  ön osa-
keperusteisen palkitsemisjärjestelmän piiriin. 

Toimitusjohtaja
Yh  ön opera  ivista toimintaa johtaa toimitusjohtaja 
osakeyh  ölain, muun sovelle  avan lainsäädännön 
sekä hallituksen ohjeiden ja määräysten mukaises  . 
Toimitusjohtaja informoi hallitusta yh  ön liiketoimin-
nan ja taloudellisen  lanteen kehityksestä sekä huo-
leh  i yh  ön toiminnan ja kirjanpidon lainmukaisuu-
desta ja varainhoidon luote  avasta järjestämisestä.

Hallitus nimittää toimitusjohtajan ja päättää 
 tämän palkka- ja muista eduista. Toimitusjohta-
jan toimisuhteen ehdot on määritelty hallituksen 
hyväk symässä kirjallisessa toimitusjohtajasopimuk-

sessa. Hallituksen puheenjohtaja on toimitusjohta-
jan  esimies. Toimitusjohtaja osallistuu hallituksen 
 kokouksiin esi  elijänä, mu  a hän ei ole hallituksen 
jäsen.

Toimitusjohtajan henkilö- ja omistus  edot jul-
kaistaan vuosikertomuksessa ja yh  ön ko  sivuilla 
samassa laajuudessa kuin hallituksen jäsenten vas-
taavat  edot. Lisäksi julkaistaan toimitusjohtajan 
sopimuksen mukaiset palkat ja muut taloudelliset 
etuudet, palkkioksi saadut osakkeet ja osakeperus-
teiset oikeudet, eläkeikä ja eläkkeen määräytymispe-
rusteet, ir  sanomisaika sekä ir  sanomisajan palkkaa 
sekä muita mahdollisia ir  sanomisen perusteella saa-
tavia korvauksia koskevat ehdot.

Incap-konsernin toimitusjohtajana toimi vuonna 
2009 insinööri Sami Mykkänen, joka on syntynyt 
vuonna 1973. Hänelle makse   in vuonna 2009 palk-
kaa ja palkkioita 168 125 euroa. Sami Mykkänen 
omis    likauden 2009 pää  yessä 19 400 kpl Incapin 
osakkeita ja 100 000 kpl op  oita 2009A. Toimitus-
johtajan eläkeikä määräytyy työeläkelain mukaan. 
Toimitusjohtajan ir  sanomisaika on kuusi kuukau  a 
ja yh  ön ir  sanoessa palvelussuhteen hänelle mak-
setaan ir  sanomisajan palkka. 

Muu johto
Incap-konsernin johtoryhmä avustaa toimitusjohta-
jaa opera  ivisen toiminnan johtamisessa ja osallis-
tuu hallituksessa käsiteltävien asioiden valmisteluun. 
Johtoryhmään kuuluvat toimitusjohtajan lisäksi yh  -
ön eri toiminnoista vastaavat johtajat. Johtoryhmän 
jäsenet nimi  ää toimitusjohtaja, joka myös pää  ää 
johtoryhmän jäsenten työ- ja palkkaehdoista ”yksi 
yli yhden” -periaa  eella. Johtoryhmä kokoontuu 
toimitusjohtajan johdolla säännöllises  , hallituksen 
yleislinjauksen mukaises  . 

Johtoryhmän kokoonpano ja  tehtävät sekä jäsen-
ten vastuualueet ja henkilö- ja omistus  edot julkais-
taan vuosikertomuksessa ja yh  ön ko  sivuilla. 

Palkitseminen
Hallituksen jäsenten palkkiot ja muut taloudelliset 
etuudet samoin kuin toimitusjohtajan ja johtoryh-
män omistamien osakkeiden ja op  o-oikeuksien yh-
teismäärä julkaistaan vuosikertomuksessa ja yh  ön 
ko  sivuilla. 

Toimitusjohtajalle ja muulle johdolle suunnatun 
palkitsemisjärjestelmän periaa  eet pää  ää hallitus 
ja ne selostetaan vuosikertomuksessa ja yh  ön ko-
 sivuilla. 

Tilikauden 2009 pää  yessä hallituksen jäsenten ja 
heidän määräysvaltayhteisöjensä sekä toimitusjoh-
tajan ja johtoryhmän omistamien osakkeiden yh-
teismäärä on 2 160 396 ja op  oiden 130 800 kap-
pale  a.  

Tilikaudella 2009 Incap-konsernin toimitusjohta-
jalle ja johdolle maksetuista palkoista ja palkkioista 
kiinteän palkan osuus oli 100 %. 

Vuonna 2009 perustetusta op  o-ohjelmasta on 
liikkeeseenlaskuvaiheessa jae  u toimitusjohtajalle 
100 000 kappale  a A-op  oita. Vuonna 2004 pe-
ruste  uun osakeperusteiseen palkitsemisjärjestel-
mään kuului  likauden pää  yessä yksi johtoryhmän 
jäsen. 

Sisäinen valvonta ja tarkastus, riskienhallinta  
Yh  ön sisäinen tarkastus tarkastaa ja arvioi Incap-
konsernin sisäisen valvonnan järjestelmiä ja riskien-
hallintatoimintojen lainmukaisuu  a sekä tarkoituk-
senmukaisuu  a,  resurssien tehokasta ja taloudellista 
käy  öä sekä johtamisessa ja päätöksenteossa käytet-
tävän  edon luote  avuu  a.  

Sisäinen tarkastus valvoo kaikkia Incap-konsernin 
yksiköitä ja toimintoja. Tarkastus kohdistuu ensisijai-
ses   niihin toimintoihin, jotka ovat yh  ön toiminnan 
luote  avuuden kannalta keskeisiä.   

Sisäinen tarkastus toimii Incap-konsernin hal-
lituksen hyväksymän toimintaohjeen ja toiminta-
suunnitelman mukaan. Tarkastuksen suunnittelu 



Incap Vuosikertomus 2009  •  33

pohjautuu riskiperusteiseen kolmivuo  seen toimin-
tasuunnitelmaan, jossa on vuosi  ain määritellyt tar-
kastuskohteet ja tarkastusresurssit.   

Sisäinen tarkastus on järjestetty siten, että 
tarkastuspalvelu ostetaan konsernin hallituksen 
valitsemalta ulkopuoliselta riippuma  omalta, am-
ma   taitoiselta ja rii  äväs   resurssoidulta palvelun 
tarjoajalta KHT-yhteisö Tuokko Tilintarkastus Oy:ltä 
(PKF Interna  onal). Sisäinen tarkastus raportoi hal-
litukselle ja ylimmälle johdolle. Hallitus vastaa siitä, 
e  ä sisäinen tarkastus on tarkoituksenmukainen ja 
voi toimia riippuma  omas  .

Lisäksi sisäinen tarkastus pyrkii toiminnallaan 
edistämään riskienhallinnan kehi  ymistä konsernin 
eri toiminnoissa.   

Riskienhallinta on osa yh  ön valvontajärjestel-
mää. Yh  ön riskienhallinnan periaa  eet on määri-
telty kirjallises   ja liiketoiminnan riskien seuranta on 
osa johtoryhmän ja hallituksen normaalia työsken-
telyä. Yh  ön riskit on ryhmitelty kohteen mukaan 
mm. talous- ja rahoitusriskeihin, markkinariskeihin, 
sopimusriskeihin, tuotantoriskeihin, ympäristöriskei-
hin ja toimi  ajariskeihin. 

Riskienhallinnan keskeisiä asioita ovat valvon-
nan ja toimenpiteiden ka  avuus, systemaa   suus, 
oleellisuus, jatkuvuus, asiantuntevuus, jäljite  ävyys 
ja dokumentoin  .

Liiketoimintaan lii  yviä merki  äviä lähiajan ris-
kejä ja epävarmuustekijöitä kuvataan osavuosikatsa-
uksissa ja  linpäätös  edo  eissa. Lisäksi hallituksen 
toimintakertomuksessa arvioidaan merki  ävimpiä 
riskejä ja epävarmuustekijöitä. 

Sisäpiiriasiat
Incap-konsernin sisäpiiriohjeet nouda  avat NASDAQ 
OMX Helsinki Oy:n 9.10.2009 voimaan tulleita ohjei-
ta ja ne on julkaistu yh  ön ko  sivuilla. Sisäpiiriohjeet 
on jae  u kaikille sisäpiiriläisille, ja ohjeiden noudat-
tamista seurataan mm. tarkistamalla sisäpiiriläisten 
 edot ja kaupankäyn   kerran vuodessa. 

Yh  ön sisäpiiriohjeiden mukaan pysyvään sisäpii-
riin kuuluvat henkilöt eivät saa käydä kauppaa yh  ön 

osakkeilla tai niihin rinnaste  avilla arvopapereilla 14 
päivää ennen osavuosikatsauksen tai  linpäätös  e-
do  een julkistamista. Sopiva kaupankäynnin ajan-
kohta on 28 päivän kuluessa osavuosikatsauksen ja 
 linpäätös  edo  een julkistamisesta kuitenkin edel-

ly  äen, e  ei pysyvään sisäpiiriin kuuluvalla henkilöl-
lä ole tuona ajankohtana hallussaan jotakin muuta 
sisäpiiri  etoa. Hallituksen ja johtoryhmän jäsenten 
sekä hallituksen sihteerin tulee aina tarkistaa oman 
kaupankäyn  nsä sopivuus sisäpiirivastaavalta ennen 
toimeksiantojen tekemistä. Tilapäiseen sisäpiiriin 
kuuluvat eivät saa käydä kauppaa yh  ön osakkeilla 
sinä aikana, kun he kuuluvat hankkeen sisäpiiriin.

Konsernin pysyvään sisäpiiriin kuuluvista henki-
löistä pidetään rekisteriä Euroclear Finland Oy:ssä. 
Rekisteri on jae  u julkiseen ja ei-julkiseen rekiste-
riin. Julkiseen rekisteriin kuuluvat hallituksen jäsenet, 
 lintarkastaja ja vara  lintarkastaja, toimitusjohtaja 

sekä johtoryhmä. Ei-julkisessa rekisterissä ovat hal-
lituksen sihteeri sekä sellaiset Incapin työntekijät, 
jotka saavat säännöllises   tehtäviensä yhteydessä 
sisäpiiri  etoa ja jotka toimitusjohtaja on määritellyt 
sisäpiiriin kuuluviksi. Hankekohtaisista sisäpiiriläisistä 
pidetään rekisteriä konsernihallinnossa.

Tilintarkastus
Tilintarkastuksen ensisijaisena tehtävänä on vahvis-
taa, e  ä  linpäätös antaa oikeat ja rii  ävät  edot 
yh  ön tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Lisäksi 
 lintarkastaja tarkastaa yh  ön hallinnon lainmukai-

suu  a. 
Tilintarkastaja valitaan vuosi  ain varsinaisessa 

yh  ökokouksessa toimikaudeksi, joka pää  yy seu-
raavan varsinaisen yh  ökokouksen pää  yessä. Hal-
lituksen tai osakkeenomistajien, joilla on vähintään 
10 % yh  ön osakkeiden tuo  amasta äänimäärästä, 
tekemä ehdotus  lintarkastajaksi ilmoitetaan yh  ö-
kokouskutsussa edelly  äen, e  ä ehdokas on antanut 
suostumuksensa valintaan ja e  ä yh  ö on saanut  e-
don ehdotuksesta niin hyvissä ajoin, e  ä se voidaan 
sisälly  ää yh  ökokouskutsuun. Jos  lintarkastajaeh-
dokas ei ole hallituksen  edossa yh  ökokouskutsua 

toimite  aessa, vastaavalla tavalla asete  u ehdokas 
julkistetaan erikseen. 

Tilintarkastajan palkkiot sekä mahdolliset palk-
kiot  lintarkastukseen lii  ymä  ömistä palveluista 
 likaudelta ilmoitetaan vuosikertomuksessa ja yh-
 ön ko  sivuilla.

Vuoden 2009 yh  ökokous valitsi  lintarkastajaksi 
edelleen  lintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy:n. 
Tilintarkastajalle makse   in palkkioita  lintarkas-
tuksesta 86 398 euroa ja muista palveluista 6 602 
euroa. 

Tiedo  aminen
Incap antaa  linpäätöksen ja toimintakertomuksen 
julkaisun yhteydessä erillisen selvityksen hallinto- ja 
ohjausjärjestelmästä. Hallinnoin  suosituksen mu-
kaisista seikoista annetaan  etoa yh  ön ko  sivuilla 
(www.incap.fi ) suomeksi ja englanniksi.

Incapin sijoi  ajavies  nnän tavoi  eena on tukea 
osakkeen oikeaa hinnanmuodostusta tuo  amalla 
täsmällistä ja ajan tasalla olevaa  etoa yh  ön liike-
toiminnasta ja taloudellisesta kehityksestä. Avoimel-
la, oikea-aikaisella ja monipuolisella  edo  amisella 
varmistetaan, e  ä kaikki markkinaosapuolet saavat 
saman ja rii  ävän informaa  on voidakseen arvioida 
yh  ötä sijoituskohteena. 

Helsingissä 23.2.2010

Incap Oyj
Hallitus
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Hallitus

Kalevi Laurila
Hallituksen puheenjohtaja

Insinööri, Execu  ve MBA, s. 1947
Yh  östä riippumaton hallituksen jäsen

Kalevi Laurila on ollut Incap Oyj:n hallituksen 
jäsenenä vuodesta 2002. Hän on toiminut 
aiemmin toimitusjohtajana JMC Tools Oy:ssä ja 
Turveruukki Oy:ssä sekä johtajana Rautaruukki 
Oyj:ssä. Kalevi Laurila on toiminut useiden yh-
 öiden hallituksissa.

Incapin osakkeita (oma, lähipiirin ja määräys-
valtayhteisöjen omistus): 2 107 346 kpl 
Op  oita: -

Susanna Miekk-oja
Hallituksen varapuheenjohtaja

Filosofi an maisteri, s. 1950
Yh  östä ja yh  ön merki  ävistä omistajista 
 riippumaton hallituksen jäsen

Susanna Miekk-oja on ollut Incap Oyj:n hallituk-
sen jäsenenä vuodesta 2007. Hän toimii Sampo 
Pankki Oyj:n varallisuudenhoidossa johtajana. 
Hän on uransa eri vaiheissa vastannut pääoma-
markkinatoiminnoista, perustanut omaisuuden-
hoitoliiketoiminnan ja toiminut rahastoyh  ön 
toimitusjohtajana. Susanna Miekk-oja on Hel-
singin yliopiston  edesää  ön hallituksen jäsen.

Incapin osakkeita: 12 000 kpl
Op  oita: -

Jukka Harju

Diplomi-insinööri, kauppa  eteiden maisteri, 
s. 1956
Yh  östä ja yh  ön merki  ävistä omistajista 
riippumaton hallituksen jäsen

Jukka Harju on ollut Incap Oyj:n hallituksen 
jäsenenä vuodesta 2007. Hän toimii Elektrobit 
Oyj:n toimitusjohtajana. Aikaisemmin hän on 
työskennellyt muun muassa partnerina Boier 
Capital Oy:ssä, toimitusjohtajana Tellabs Oy:ssä 
sekä eri tehtävissä Nokia Telecommunica  ons 
Oy:ssä (nyk. Nokia Siemens Networks). 

Incapin osakkeita (määräysvaltayhteisön 
 omistus): 10 000 kpl  
Op  oita: -
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Kari Häyrinen

Diplomi-insinööri, MBA, s. 1959

Yh  östä ja yh  ön merki  ävistä omistajista riip-
pumaton hallituksen jäsen

Kari Häyrinen on ollut Incap Oyj:n hallituksen 
jäsenenä vuodesta 2008. Hän toimii Finpro ry:n 
toimitusjohtajana. Kari Häyrinen on työskennel-
lyt aikaisemmin muun muassa Perlos Oyj:ssä ja 
Elcoteq Network Oyj:ssä Aasian Tyynenmeren 
aluejohtajana.

Incapin osakkeita: 6 400 kpl
Op  oita: -

Lassi Noponen

Oikeus  eteen kandidaa   , MBA, s. 1963

Yh  östä ja yh  ön merki  ävistä omistajista riip-
pumaton hallituksen jäsen

Lassi Noponen vali   in Incap Oyj:n hallitukseen 
vuonna 2009. Hän on toiminut tuuliturbiineja 
valmistavan Winwind Oy:n hallituksen puheen-
johtajana sekä työskennellyt toimitusjohtajana 
Proven  a Group Oy:ssä, osakkaana Evli Cor-
porate Finance Oy:ssä ja eri tehtävissä Neste 
Oyj:ssä. Lassi Noponen on ollut jäsenenä Sitran 
kansallisen Cleantech-strategian laa  neessa 
johtoryhmässä.

Incapin osakkeita: -
Op  oita: -
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Johto
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      Sami Mykkänen

Toimitusjohtaja

Insinööri, s. 1973
Yh  ön palveluksessa 
vuodesta 2007.

Työskennellyt aikaisemmin 
Powerwave Technologies Inc:n ja 
sen edeltäjien ADC:n, REMECin 
ja Solitra Oy:n palveluksessa mm. 
Kiinassa.

Incapin osakkeita: 19 400 kpl 
Op  oita: 100 000 kpl

      Jarmo Kolehmainen

Liiketoimintajohtaja, 
Energy effi  ciency Asia ja 
Incap Contract Manufacturing 
 Services Pvt. Ltd.:in toimitusjohtaja

Insinööri, s. 1965
Yh  ön palveluksessa 
vuodesta 2008.

Työskennellyt aiemmin mm. Perlos 
Telecommunica  on & Electronic 
Components (India) Pvt. Ltd.:n 
palveluksessa.

Incapin osakkeita: -
Op  oita: -

      Jari Koppelo

Liiketoimintajohtaja,
Energy effi  ciency Europe

Insinööri, s. 1975
Yh  ön palveluksessa 
vuodesta 2008.

Työskennellyt aikaisemmin mm.
ABB:n ja Serres Oy:n palveluksessa.

Incapin osakkeita: -
Op  oita: -

      Kimmo Akiander

Liiketoimintajohtaja, 
Well-being solu  ons

Diplomi-insinööri, s. 1969
Yh  ön palveluksessa 
vuodesta 2008.

Työskennellyt aiemmin mm. 
 Cencorp Oyj:n, Efore Oyj:n ja Ascom 
Energy Systemsin palveluksessa.

Incapin osakkeita: 2 250 kpl
Op  oita: -

      Mikko Hirvinen

Tuotantojohtaja

s. 1968
Yh  ön palveluksessa 
vuodesta 2007.

Työskennellyt aiemmin mm. Pulse 
Finland Oy:ssä ja Orbis Oy:ssä.

Incapin osakkeita: -
Op  oita: -

      Eeva Vaajoensuu

Talousjohtaja

Kauppa  eteiden maisteri, s. 1969
Yh  ön palveluksessa 
vuodesta 2008.

Työskennellyt aiemmin mm. Sarlin 
Group Oy Ab:n ja Schindler Oy:n 
palveluksessa.

Incapin osakkeita: -
Op  oita: -

      Hannele Pöllä

Vies  ntä- ja henkilöstöjohtaja

Diplomikielenkääntäjä (DKK), 
MKT, VJD s. 1955
Yh  ön palveluksessa 
vuodesta 2000.

Työskennellyt aiemmin mm.
Instrumentarium Oyj:ssä, Hoechst 
Fennica Oy:ssä ja Nextrom Oy:ssä.

Incapin osakkeita: 3 000 kpl
Op  oita: 30 800 kpl

1 2 3 4

5 6 7
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Organisaa  o
Asiakkaiden tarpeet ovat Incapin toiminnan läh-
tökohta ja siksi asiakassuhteista vastaavilla liike-
toimintayksiköillä on vahva, koko yh  ön toimin-
taa ohjaava rooli. Liiketoimintayksiköt vastaavat 
omien alueidensa asiakkuuksista ja uusasiakas-
hankinnasta sekä palveluiden myynnistä ja mark-
kinoinnista. 

Tuotanto palvelee liiketoimintayksiköitä ja sen 
tehtävänä on tuo  aa mahdollisimman tehokasta 
ja kilpailukykyistä valmistuspalvelua. Suunni  e-
lupalvelut, NPI ja projek  hallinta sekä materiaali-
hankinta tuottavat palveluja liiketoimintayksi-
köille ja toimivat  iviissä yhteistyössä tuotannon 
 kanssa. 

Konsernirakenne
Incap-konsernin emoyh  ö, Incap Oyj, on Suo-
messa rekisteröity ja Helsingissä ko  paikkaansa 
pitävä julkinen osakeyh  ö. Konserniin kuuluvat 
emo yh  ön lisäksi tytäryh  öt Incap Electronics 
 Estonia OÜ ja Incap Contract Manufacturing 
 Services  Private Limited.

Incap Contract Manufacturing
Services Pvt. Ltd.

Incap Oyj

ASIAKKAAT

Suunni  elupalvelut

NPI ja projek  hallinta

Materiaalihankinta

Tuotanto

Well-being

Konsernipalvelut

Energy e   ciency

Liiketoiminta-
yksiköt

Well-being

Incap Electronics 
Estonia OÜ
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Osakkeet ja osakkeenomistajat

Incap Oyj:llä on yksi osakelaji ja osakkeita on yhteensä 12 180 880 kappale  a. 
 Yh  ön kaupparekisteriin merki  y osakepääoma 31.12.2009 oli 20 486 769,50 
 euroa. Osakkeen kirjanpidollinen vasta-arvo on 1,68 euroa. Yh  öllä ei ole 
 hallussaan omia osakkeita.

Incap Oyj:n osakkeet noteerataan NASDAQ OMX 
Helsinki Oy:ssä. Pohjoismaisella yhteislistalla Incap 
kuuluu Small Cap -ryhmään ja toimialaluokkaan 
Teollisuustuo  eet ja palvelut/Electrical Equip-
ment. Incapin yh  ötunnus on ICP ja osakkeen 
kaupankäyn  tunnus ICP1V.

Osakkeen kurssi vaihteli  likauden aikana 
0,43 ja 0,99 euron välillä. Vuoden viimeinen 
 kaupantekokurssi oli 0,67 euroa. Osakkeiden 
 kokonaisvaihto  likauden aikana oli 24,5 %.  
Yh  ön markkina-arvo 31.12.2009 oli 8 161 190 
euroa. Yh  öllä oli  likauden pää  yessä 1 089 

osakasta. Osakkeista vajaat 3 % oli hallintarekis-
tereissä.

Hallituksen valtuudet
Yh  ökokous valtuu    3.4.2009 hallituksen yhden 
vuoden kuluessa yh  ökokouksesta lukien päät-
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tämään osakepääoman korottamisesta yhdellä  
tai useammalla uusmerkinnällä siten, että val-
tuutuksen perusteella merkittävien osakkeiden 
yhteenlaskettu määrä on enintään 1 200 000 osa-
ketta.

 Valtuutus oikeuttaa poikkeamaan osakkeen-
omistajien merkintäetuoikeudesta sekä päättä-
mään merkintähinnoista ja muista merkintäeh-
doista. Osakkeenomistajille kuuluvasta etuoikeu-
desta voidaan poiketa edellyttäen, että siihen on 
yhtiön kannalta painava taloudellinen syy kuten 
yhtiön liiketoiminnan kehittämiseen, yritysjärjes-
telyjen rahoittamiseen tai pääomahuoltoon liitty-
vä järjestely tai henkilöstöpoliittiset syyt. Hallitus 
on oikeutettu päättämään, että osakkeita voidaan 
merkitä apporttiomaisuutta vastaan, kuittausoike-
utta käyttäen tai muutoin tietyin ehdoin. 

Osakassopimukset
Yhtiön hallituksen tiedossa ei ole yhtiön osakkei-
den omistukseen ja äänivallan käyttöön liittyviä 
osakassopimuksia.

Optio-ohjelma 2004 
Vuonna 2004 käynnistetyssä optio-ohjelmassa op-
tio-oikeuksia on yhteensä enintään 630 000 kap-
paletta ja ne oikeuttavat merkitsemään 630 000 
Incap Oyj:n osaketta. Optio-ohjelmasta on jaettu 
optioita yhteensä 51 100 kappaletta ja Incapin 
osakepääoma voi näiden merkintöjen perusteella 
nousta enintään noin 85 848 eurolla. 

Optio-oikeudet on jaettu A-, B- ja C-optioihin. 
Osakkeen merkintähinta optio-oikeuksilla 2004A 
ja 2004B on 2,25 euroa, joka määräytyi Incapin 
osakkeen vaihdolla painotetusta keskikurssista 
1.–31.5.2004. Optio-oikeuksien 2004C merkintä-
hinta on Incapin osakkeen vaihdolla painotet-
tu keskikurssi Helsingin Pörssissä 1.–31.3.2006  
eli 2,05 euroa. Optio-oikeuksilla merkittävän  
osakkeen merkintähintaa alennetaan merkintähin-
nan määräytymisjakson alkamisen jälkeen ja en-
nen osakemerkintää päätettävien  osinkojen mää-
rällä, kunkin osingonjaon  täsmäytyspäi vänä. 

Osakkeiden merkintäaika optio-oikeuksilla 
2004A oli 1.4.2007–30.4.2009, optio-oikeuksilla 

2004B merkintäaika on 1.4.2008–30.4.2010 ja op-
tio-oikeuksilla 2004C 1.4.2009–30.4.2011. Optio-
ehtojen mukaisesti optio-oikeuksien 2004A mer-
kintäaika olisi alkanut kuitenkin vasta, kun Incapin 
osakkeen kahden kalenterikuukauden vaihdolla 
painotettu keskikurssi on vähintään 3,00 euroa. 
Tätä osakekurssia ei saavutettu, joten optioita ei 
voitu merkitä. Optio-oikeuksilla 2004B vastaavalla 
tavalla lasketun keskikurssin tulee olla vähintään 
4,20 euroa. Optio-oikeuksille 2004C ei ole määri-
telty vähimmäiskurssitasoa.  

Optiojärjestelyyn liittyy lisäksi osakeomistus-
ohjelma, jonka mukaan optionhaltijoiden tulee 
hankkia yhtiön osakkeita 20 %:illa realisoiduista 
optio-oikeuksista saadusta bruttotulosta. 

Optio-ohjelma 2009 
Helmikuussa 2009 käynnistetty optio-ohjelma 
sisältää yhteensä 600 000 kappaletta optio-oi-
keuksia, jotka oikeuttavat merkitsemään 600 000 
Incap Oyj:n osaketta. Toimitusjohtajalle jaettiin 
optio-ohjelman käynnistyttyä 100 000 kappalet-
ta optioita ja lisäksi hänelle jaetaan vuonna 2010 
enintään 100 000 kappaletta optioita edellyttäen, 
että hallituksen määrittämät tavoitteet yhtiön liike-
voitolle ja käyttöpääoman tuotolle vuodelle 2009 
ovat toteutuneet. Enintään 400 000 kappaletta 
optioita jaetaan yhtiön avainhenkilöille kahdessa 
erässä edellyttäen, että hallituksen vuosille 2009 
ja 2010 määrittämät tavoitteet yhtiön liikevoitolle 
ja käyttöpääoman tuotolle toteutuvat ja että kukin 
saavuttaa omat yksilöidyt tavoitteensa. 

Optio-oikeuksien perusteella merkittävien 
osakkeiden osuus on enintään 4,7 % yhtiön osak-
keista ja osakkeiden tuottamista äänistä mahdol-
lisen osakepääomankorotuksen jälkeen. 

Optio-oikeudet jaetaan optio-oikeuksiin 
2009A, 2009B ja 2009C. A-optioita on 100 000 
kappaletta, B-optioita 100 000 kappaletta ja C-
optioita 400 000 kappaletta. Osakkeen merkintä-
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hinta kaikilla op  o-oikeuksilla on yksi euro. Osak-
keiden merkintäaika op  o-oikeuksilla 2009A on 
1.4.2010–31.1.2014 ja op  o-oikeuksilla 2009B ja 
2009C 1.4.2011–31.1.2014. 

Jakamatta jäävät optio-oikeudet annetaan 
Incap Oyj:n kokonaan omistamalle tytäryh  ölle 
Euro-Ketju Oy:lle ja näiden jakamisesta hallitus 
pää  ää erikseen. 

  Osakepääoman kehitys

  Muutos,  Osakepääoma, 
Pvm  1 000 euroa Rekisteröity 1 000 euroa

31.1.1991 Fuusio 5 760 26.2.1992 7 862
28.4.1992 Korotus 424 25.11.1992 8 286
30.9.1992 Alennus 4 972 2.12.1992 3 314
15.1.1993  Korotus 32 11.8.1993 3 347
16.3.1994  Korotus 563 21.12.1994 3 910
10.3.1997  Korotus 978 21.3.1997 4 889
5.5.1997 Korotus 975 5.5.1997 5 864
4.5.1998  Korotus 40 4.5.1998 5 904
21.3.2002 Korotus 14 583 24.4.2002 20 487

  Omistuksen jakautuminen sektorei  ain 31.12.2009

 Omistajia,  Osakkeita ja
 kpl % ääniä, kpl %

Yksityiset yritykset 69 6,3 7 507 583 61,6
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset 8 0,7 650 169 5,3
Julkisyhteisöt 3 0,3 295 501 2,4 
Voi  oa tavoi  elema  omat yhteisöt 5 0,5 14 501 0,1
Ko  taloudet 1 003 92,1 3 713 121 30,5
Ulkomaat 1 0,1 5 0,1

Yhteensä   1 089 100,0 12 180 880 100,0

joista hallintarekisteröityjä                    5               347 197 2,8

Hallituksen ja toimitusjohtajan 
osakkeenomistus
Yh  ön hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja sekä 
heidän lähipiirinsä ja määräysvaltayhteisönsä 
omistavat yhteensä 2 155 146 osake  a eli noin 
18 % yh  ön osakekannasta ja äänistä. 



42  •  Incap Vuosikertomus 2009

  Omistuksen jakautuminen suuruusluoki  ain 31.12.2009

 Omistajia  Osakkeita ja ääniä
Osakkeita, kpl kpl % kpl %

 1 – 100 158 14,5 9 994 0,1
 101 – 500 303 27,8 98 072 0,8
 501 – 1 000 212 19,5 184 348 1,5
 1 001 – 5 000 267 24,5 705 273 5,8
 5 001 – 10 000 67 6,2 493 892 4,1
 10 001 – 50 000 59 5,4 1 243 782 10,2
 50 001 – 100 000 11 1,0 788 235 6,5
 100 001 – 500 000 9 0,8 1 696 283 13,9
    500 001 –  3 0,3 6 961 001 57,1

Yhteensä    1 089 100,0 12 180 880 100,0

  Suurimmat osakkeenomistajat 31.12.2009 

  Osuus osake- 
 Osakkeet, kpl ja äänimäärästä, %

Etra Invest Oy Ab 3 556 001 29,2
JMC Finance Oy 1 880 000 15,4
Ingman Finance Oy Ab 1 525 000 12,5
Sampo Oyj 290 672 2,4
Turun Kaupungin Vahinkorahasto 271 501 2,2
Svenska Handelsbanken AB (publ) 252 000 2,1
Laurila Kalevi Henrik 217 281 1,8
Thominvest Oy 150 000 1,2
Lehtonen Jussi Tapio 147 000 1,2
Venäläinen Kari Juhani 130 000 1,1

Kerran kuukaudessa päivi  yvä lue  elo Incapin 50 suurimmasta osakkeenomistajasta on nähtävissä yh  ön ko  sivuilla osoi  eessa www.incap.fi .
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Tietoja osakkeenomistajille
Yh  ökokous
Incap Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään 
tiistaina 13.4.2010 alkaen klo 15 Helsingissä 
G.W. Sundsmanin neuvo  elu  loissa osoi  eessa 
Eteläranta 16, 2. kerros. Osallistumisoikeus yh  ö-
kokoukseen on osakkeenomistajilla, jotka on 
30.3.2010 merki  y osakkeenomistajiksi Euroclear 
Finland Oy:n ylläpitämään osakaslue  eloon. 

Yh  ökokoukseen tulee ilmoi  autua viimeistään 
keskiviikkona 7.4.2010 klo 16:een mennessä. 

Hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan kat-
sotaan ilmoittautuneen yhtiökokoukseen osal-
listumista varten, jos hänet on ilmoite  u  lapäi-
ses   merki  äväksi osakaslue  eloon viimeistään 
8.4.2010 klo 10. Tätä varten hallintarekisteröidyn 
osakkeenomistajan on ote  ava yhtey  ä  linhoi-
tajayhteisöönsä.

Ilmoi  autua voi 
• sähköpos  tse laura.kuusela@incap.fi  
• kirjeitse osoitteella Incap Oyj/Yhtiökokous, 

 Valuraudankuja 6, 00700 Helsinki
• puhelimitse 040 509 4757/Laura Kuusela
• faksilla numeroon 010 612 5680. 
Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimi  amaan 
ilmoi  autumisen yhteydessä.

Taloudellinen raportoin   
Taloudellisten katsausten julkaisuajankohdat vuon-
na 2010 ovat seuraavat:
•  linpäätös  edote vuodelta 2009
  keskiviikkona 24.2.2010
• osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta
 keskiviikkona 5.5.2010

• osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 
 keskiviikkona 4.8.2010 
• osavuosikatsaus tammi-syyskuulta
 keskiviikkona 3.11.2010. 
Incap noudattaa kahden viikon hiljaista jaksoa 
(silent period) ennen  linpäätöksen ja osavuosikat-
sausten julkaisemista. Jakson aikana yh  ön edusta-
jat eivät anna lausuntoja taloudellisesta kehitykses-
tä tai tapaa pääomamarkkinoiden edustajia. 

Incap julkaisee pörssi  edo  eina sellaiset tapah-
tumat, jotka ovat yh  ön kannalta merki  äviä ja joilla 
arvioidaan olevan vaikutusta osakekurssiin. Lehdis-
tö  edo  eella annetaan  etoa yh  ön toiminnasta 
ilman kurssivaikutusta. Pörssi-ilmoitukset sisältävät 
hallinnollista tai teknisluonteista  etoa esimerkiksi 
talous  edo  amisen tai  laisuuksien ajankohdista.

Julkaisut
Incapin vuosikertomus, osavuosikatsaukset sekä 
lehdistö- ja pörssi  edo  eet julkaistaan  suomeksi 
ja englanniksi. Ne ovat nähtävissä myös yh  ön 
kotisivuilla osoitteessa www.incap.fi. Keskeisin 
sijoi  ajille suunna  u informaa  o on ryhmitelty 
ko  sivujen Sijoi  ajat-otsikon alle. 

Osakaspos  tukset tehdään Euroclear Finland 
Oy:n ylläpitämän osakerekisterin  etojen mukaan. 
Osakkeenomistajan tulee ilmoi  aa osoi  eenmuu-
tokset omaa arvo-osuus  liään hoitavalle  linhoi-
tajayhteisölle.
Julkaisuja voi  lata konsernivies  nnästä 
• sähkö pos  tse osoi  eesta 
 communica  ons@incap.fi , 
• osoi  eesta Incap Oyj/Vies  ntä, 
 Valuraudankuja 6, 00700 Helsinki, 
• puhelimitse numerosta 
 040 509 4757/Laura Kuusela.

Sijoi  ajasuhteet
Incapin sijoi  ajavies  nnän tavoi  eena on tukea 
osakkeen oikeaa hinnanmuodostusta tuo  amalla 
täsmällistä ja ajan tasalla olevaa  etoa Incap-kon-
sernin liiketoiminnasta ja taloudellisesta kehityk-
sestä. Avoimella, oikea-aikaisella ja monipuolisella 
 edo  amisella varmistetaan, e  ä kaikki markkina-

osapuolet saavat saman ja rii  ävän informaa  on 
voidakseen arvioida yh  ötä sijoituskohteena. 

Incap järjestää tulosjulkistusten yhteydessä 
 edotus  laisuuksia analyy  koille, rahoi  ajille, si-

joi  ajille ja lehdistölle. Kerran vuodessa pidetään 
sijoi  ajille, analyy  koille ja rahoi  ajille tarkoite  u 
pääomamarkkinapäivä (Capital Markets Day). Li-
säksi yh  ön edustajat tapaavat omistajia, sijoi  ajia 
ja analyy  koita sijoi  ajamessuilla, seminaareissa, 
eri järjestöjen  laisuuksissa ja kahdenkeskisissä ta-
paamisissa. Tilaisuuksien esitysaineistot ovat näh-
tävissä yh  ön ko  sivuilla.

Incapin sijoi  ajasuhteista vastaa  vies  ntä- ja 
henkilöstöjohtaja Hannele Pöllä, puh. 040 504 8296, 
hannele.polla@incap.fi .

Incapia seuraavia analyy  koita
Tietojemme mukaan ainakin Pohjola Pankki  seuraa 
Incapia sijoituskohteena. Incap ei vastaa  analyysien 
sisällöstä tai niissä esitetyistä arvioista. 

Hannu Rauhala/Pohjola Pankki
Puh. 010 2524 392
hannu.rauhala@pohjola.fi 
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Vuoden 2009  edo  eita

  Tammikuu

Incap eteni toimintamallinsa uudistamisessa nimit-
tämällä Energy effi  ciency Europe -liiketoimintayk-
sikön johtajaksi sähkövoimatekniikan insinöörin 
Jari Koppelon ja Well-being-liiketoimintayksikön 
johtajaksi diplomi-insinööri Kimmo Akianderin. 
Molemmat nimite   in myös Incap-konsernin joh-
toryhmän jäseniksi. (Pörssi  edote 2.1.2009)

Incap julkaisi koosteen edellisen vuoden pörssi- ja 
lehdistö  edo  eista. (Pörssi  edote 26.1.2009)

  Helmikuu

Incap alensi tulosarviotaan vuodelta 2008 päätet-
tyään kirjata vuoden 2008 viimeisen neljännek-
sen tulokseen 0,9 miljoonan euron kuluvarauk sen 
tuotantorakenteen uudelleenjärjestelyn vuoksi. 
 Uudelleenjärjestelyt liittyivät yhtiön käynnis-
tämään tervehdytysohjelmaan. (Pörssitiedote 
3.2.2009)

Incap Oyj:n hallitus pää    o  aa käy  öön yh  ön 
johdolle ja avainhenkilöille suunnatun osake-
pohjaisen kannus  nohjelman 10.4.2008 pidetyn 
varsinaisen yh  ökokouksen valtuutuksen mukai-
ses  . Ohjelma sisältää 600 000 op  ota, joilla voi 
merkitä yhteensä 600 000 yh  ön osake  a. Op  oi-
den jakamisen ehtona on, e  ä yh  ön hallituksen 
ase  amat tavoi  eet liikevoiton kehitykselle ja 
käy  öpääoman tuotolle toteutuvat. (Pörssi  edo-
te 3.2.2009)

Kutsu Incapin  linpäätöksen  edotus  laisuuteen 
25.2.2009. (Pörssi-ilmoitus 19.2.2009)

Incap julkaisi  linpäätöksen vuodelta 2008. Liike-
vaihto kasvoi 13 % ja oli 93,9 milj. euroa. Liiketulos 
oli kuitenkin 3,6 milj. euroa tappiolla. Tilikauden 
kanna  avuu  a rasi   vat kohonneiden tuotan-
to- ja rahoituskustannusten lisäksi toiminnan 
kehi  ämiseen ja henkilöstöjärjestelyihin lii  yvät 
kulut. Strategiassa teh  in selkeä suunnanmuutos 
ja Incap tulee vahvistamaan asemaansa energia-
tehokkuu  a ja hyvinvoin  a edistävän teknologian 
toimitusketjussa. (Pörssi  edote 25.2.2009) 

Kutsu Incapin yh  ökokoukseen 3.4.2009. (Pörssi-
 edote 25.2.2009) 

  Maaliskuu

Incap ilmoi    voi  aneensa Raha-automaa   yh-
distyksen tarjouskilpailun koskien uuden Pajatso-
 automaa  n valmistusta. Uusi Pajatso on merki  ä-
vä laajennus yhteistyöhön RAY:n kanssa. (Lehdistö-
 edote 10.3.2009)

Incap Oyj on käynnistänyt oulunsalolaisen Tracker 
Oy:n kanssa yhteistyön Tracker G400 -koirapai-
kantimien valmistamisesta. (Lehdistötiedote 
11.3.2009)

Incapin sähköinen vuosikertomus vuodelta 2008 
julkais  in suomeksi ja englanniksi yh  ön ko  sivuil-
la. (Pörssi-ilmoitus 19.3.2009)

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 40 prosent-
 a yh  ön osakkeista ja äänistä, ovat ilmoi  aneet 

ehdo  avansa yh  ökokoukselle, e  ä hallituksen 
jäsenmääräksi päätetään viisi ja e  ä hallitukseen 
valitaan nykyisten jäsenten lisäksi Lassi Noponen.  
(Pörssi  edote 27.3.2009)

  Huh  kuu

Incap Oyj:n yh  ökokous pide   in 3.4.2009. Yh  ö-
kokous pää   , e  ä hallitukseen valitaan viisi jäsen-
tä. Hallituksen jäseniksi vali   in uudelleen Jukka 
Harju, Kari Häyrinen, Kalevi Laurila ja Susanna 
Miekk-oja sekä uutena jäsenenä Lassi Noponen. 
Tilintarkastajaksi vali   in edelleen  lintarkastus-
yhteisö Ernst & Young Oy. Hallituksen järjestäy-
tymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi 
vali   in Kalevi Laurila ja varapuheenjohtajaksi 
Susanna Miekk-oja. 

Yh  ökokous valtuu    hallituksen pää  ämään osa-
kepääoman koro  amisesta osakkeenomistajien 
etuoikeudesta poiketen yhdellä tai useammalla 
uusmerkinnällä siten, e  ä valtuutuksen perusteel-
la merki  ävien osakkeiden yhteenlaske  u mää-
rä on enintään 1 200 000 osake  a. Valtuutus on 
voimassa yhden vuoden yh  ökokouksesta lukien. 
(Pörssi  edote 3.4.2009)

Kutsu Incapin tammi-maaliskuun osavuosikat-
sauksen tiedotustilaisuuteen. (Pörssi-ilmoitus 
30.4.2009)
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  Toukokuu

Incap julkaisi osavuosikatsauksen ajalta 1.1.–
31.3.2009. Liikevaihto laski 9 % ja oli 18,5 milj. 
euroa (20,3 milj. euroa). Liiketulos parani edel-
lisestä vuodesta ja oli -0,5 milj. euroa (-1,3 milj. 
euroa). Tuloskehitys kääntyi myönteiseen suun-
taan tervehdytysohjelman myötä. (Pörssi  edote 
6.5.2009) 

  Elokuu

Kutsu Incapin tammi-kesäkuun osavuosikat-
sauksen tiedotustilaisuuteen. (Pörssi-ilmoitus 
3.8.2009)

Incap julkaisi osavuosikatsauksen ajalta 1.1.–
30.6.2009. Liikevaihto laski 24 % 35,4 milj. euroon 
(46,7 milj. euroa), mu  a liiketulos parani selkeäs   
edellisvuodesta ja oli -1,0 milj. euroa (-1,9 milj. 
euroa). Liikevaihdon lasku johtui  etoliikenne-
tuotteiden volyymivalmistuksen suunnitelman 
mukaisesta ja hallitusta alasajosta. Muut asiakas-
toimialat kehi  yivät posi  ivises   ilman yllätyksiä. 
(Pörssi  edote 5.8.2009)

  Lokakuu

Incap käynnis   YT-neuvo  elut, joiden tavoi  ee-
na oli sopeu  aa toimintaa ja saada aikaan kus-
tannussäästöjä. Neuvo  elujen tuloksena yh  ön 
Suomessa työskentelevä henkilöstö lomaute   in 
tuotannollisista ja taloudellisista syistä kahdeksi 
viikoksi. Lisäksi konsernipalvelujen sekä Helsingin 
ja Vaasan tehtaiden henkilöstön lomautustarve  a 
pääte   in tarkastella kuukausi  ain tammikuusta 
2010 läh  en. Mahdolliset lisälomautukset toteu-
tetaan helmi-toukokuussa 2010 siten, e  ä lomau-
tusten kokonaiskesto on enintään 64 työpäivää. 
(Pörssi  edo  eet 5.10.2009 ja 27.10.2009)

Incap pää    kasva  aa suunni  eluyksikköään In-
 assa 15 henkilöstä 30:een vuoden 2010 aikana. 

Yksikkö palvelee Bangaloresta käsin kaikkia kon-
sernin asiakkaita globaalis  . Tyypillisiä asiakkaille 
In  assa suunniteltuja tuo  eita ovat UPSit, invert-
terit ja virtalähteet. Kaikilla Incapin tehtailla säilyy 
tuo  een valmiste  avuuteen lii  yvä suunni  elu 
vaikka tuotesuunni  elu keskitetään In  aan. (Leh-
distö  edote 6.10.2009)

Kutsu Incapin tammi-syyskuun osavuosikat-
sauksen tiedotustilaisuuteen. (Pörssi-ilmoitus 
30.10.2009)

  Marraskuu

Incap julkaisi osavuosikatsauksen ajalta 1.1.–
30.9.2009. Tuloskehitys oli myönteinen huolima  a 
liikevaihdon merki  ävästä laskusta. Yh  ön liike-
vaihto laski 24 % ja oli 52,0 milj. euroa (68,1 milj. 
euroa). Lasku johtui pääasiassa  etoliikennetuot-
teiden valmistuksen ennakoidusta alenemisesta 
noin 12 miljoonalla eurolla viime vuoden vastaa-
vaan jaksoon verra  una. Liikevaihtoa alensi myös 
kanna  avuuden paranemiseen tähtäävä pienten 
tai kanna  ama  omien asiakkuuksien karsiminen 
vuoden alussa. Liiketappio supistui selväs   ja lii-
ketulos oli -1,3 milj. euroa (-2,4 milj. euroa). (Pörs-
si  edote 4.11.2009)

  Joulukuu

Incap julkaisi talous  edo  amisen ajankohdat vuo-
delle 2010. (Pörssi-ilmoitus 17.12.2009)
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Yhteys  edot

Incap Oyj
Ko  paikka: Helsinki            www.incap.               Sähköpos  : info@incap.              Y-tunnus: 0608849-6

Incap Electronics Estonia OÜ

Tallinnan toimisto
Lõõtsa 8, EE-11415 Tallinn
Puh.  +372 45 217 23
Faksi  +372 61 815 83

Kuressaaren tehdas
Tehnika 9, EE-93802 Kuressaare
Puh.  +372 45 217 23
Faksi  +372 45 209 55

Incap Contract Manufacturing 
Services Pvt. Ltd.

Bangaloren toimisto
No. 415, 2nd Floor,
2nd Main, 1st Block
RT Nagar, Bangalore - 560032
Karnataka, India
Puh.  +91 80 4075 1100
Faksi  +91 80 4075 1199

Tumkurin tehdas
Pandithanahalli, Hirehalli Post
Tumkur - 572168
Karnataka, India
Puh.  +91 81 6224 3270–75
Faksi  +91 81 6224 3278

Incap Oyj

Kempeleen toimisto
Vääräojan  e 14, 90440 Kempele
Puh.  020 779 0550
Faksi  (08) 311 2080

Helsingin tehdas
Valuraudankuja 7, 00700 Helsinki
Puh.  020 779 0550
Faksi  010 612 5650

Vaasan tehdas
Strömbergin Puisto  e 6 A, 65320 Vaasa
Puh.  020 779 0550
Faksi  010 612 4077

Vuoka  n tehdas
Lastaajan  e 3, 88610 Vuoka   
Puh.  020 779 0550
Faksi  (08) 666 1615

Konsernin toimisto

Valuraudankuja 6, 00700 Helsinki
Puh.  020 779 0550
Faksi  010 612 5680



Incap Oyj
Valuraudankuja 6 
00700 Helsinki
Puh.  020 779 0550
Faksi  010 612 5680
www.incap.fi 


