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Kaapelitoimialan liikevaihto kasvoi ja liiketulos parani selkeästi edellisvuodesta

Neo Industrialin liikevaihto ajalla 1.1. - 30.9.2016 oli 74,8 miljoonaa euroa (64,4 miljoonaa euroa
vertailukaudella 1.1.-30.9.2015). Liiketulos oli 4,9 miljoonaa euroa (-1,4).

Kaapelitoimialan liikevaihto kasvoi kolmen ensimmäisen vuosineljänneksen aikana 16 % ja liiketulos
parani 5,7 miljoonaa euroa edellisvuoteen nähden. (Vertailukauden liiketulosta rasittivat
kertaluontoiset kuluerät yhteensä 0,8 miljoonaa euroa.)

Toimitusjohtaja Ralf Sohlströmin mukaan kasvaneeseen liikevaihtoon ja liiketulokseen vaikuttivat
viime vuonna solmitut maakaapeleiden toimitussopimukset sekä aktiiviset toimenpiteet tehtaiden
käyttöasteiden ja toimituskyvyn parantamiseksi. Aiemmin päätettyjä investointeja on otettu
onnistuneesti käyttöön, ja viime lokakuussa käynnistetyn tehostamisohjelman avulla on onnistuttu
parantamaan kaapelitoimialan kustannustehokkuutta ja tehtaiden tuottavuutta.

Konsernin rahoitusvelat ovat vähentyneet merkittävästi. Konsernin rahoitustilanteen parantumisen
myötä johto on voinut keskittyä liiketoiminnan kehittämiseen.

Markkinat osoittavat piristymisen merkkejä ja sähköverkon rakentajien uskotaan jatkavan
maakaapeloinnin investointeja jakeluvarmuuden parantamiseksi.
             

AVAINLUVUT (IFRS)    
    
 1-9/2016 1-9/2015 1-12/2015
Liikevaihto, milj. euroa 74,8 64,4 84,6
Liiketulos, milj. euroa 4,9 -1,4 -2,0
Katsauskauden tulos, milj. euroa 2,9 -2,7 -3,7
Tulos/osake, euroa 0,49 -0,45 -0,62
Sijoitetun pääoman tuotto, % (ROI) 18,1 -3,9 -6,0
Omavaraisuusaste, % 20,5 12,7 11,8



SEGMENTIT
Neo Industrialin teollisena toimialana on kaapeliteollisuus.

KAAPELITOIMIALA

Kaapelitoimialan liikevaihto ajalla 1.1. - 30.9.2016 oli 74,8 miljoonaa euroa (64,4 miljoonaa euroa
vertailukaudella 1.1.-30.9.2015). Liiketulos oli 5,5 miljoonaa euroa (-0,2). Vertailukauden liiketulosta
rasittivat kertaluontoiset kuluerät yhteensä 0,8 miljoonaa euroa.

Tammi-syyskuussa 2016 Reka Kaapeli Oy:n päämarkkina-alueella Pohjoismaissa myyntivolyymit
kasvoivat selvästi edellisvuodesta. Myyntivolyymit muilla markkina-alueilla olivat hieman
edellisvuotta alhaisemmat.

Katsauskauden lopussa alumiinin ja kuparin hinnat olivat euromääräisesti hieman korkeammat
verrattuna edellisen vuodenvaihteen hintatasoon.T

ehdyt investoinnit, 1,5 miljoonaa euroa, kohdistuivat erityisesti tuottavuuden tehostamiseen.
Toimialan osakkuusyhtiön Nestor Cables Oy:n liikevaihto tammi-syyskuussa 2016 oli 20,4 miljoonaa
euroa (22,1). Liiketulos oli positiivinen, mutta jäi edellisvuodesta. Konsernissa osakkuusyhtiön
osakkeiden kirjanpitoarvo on nolla eikä tulososuutta ole huomioitu konsernin luvuissa.

RISKIT JA LIIKETOIMINNAN EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Neo Industrialin rahoitusriskejä ovat valuutta-, korko-, hyödyke-, maksuvalmius-, luotto- ja
sijoitustoiminnan markkinariskit. Rahoitusriskejä ja niiden suojaustoimenpiteitä on kuvattu
tarkemmin tilinpäätöksen liitetiedoissa. Yhtiön tulevaisuuden riskitekijät liittyvät sen toimialayhtiöiden
liiketoiminnan kehitykseen. Kansainvälisen talouden ja rahoitusmarkkinoiden epävarma tilanne
muodostaa riskin konsernin rahoituksen järjestämisessä.

Konserni on järjestellyt rahoitustaan vuodesta 2014 lähtien. Rahoituksen riittävyyden ja
maksuvalmiuden varmistamiseksi rahoitus- ja maksuehtoneuvottelujen lisäksi ovat varastojen
kiertoa tehostavat toimenpiteet ja pääoman vapauttaminen omaisuuseristä. Parantuneen
rahoitustilanteen myötä johto on voinut keskittyä liiketoiminnan kehittämiseen.

Kaapelitoimialan liiketoiminnan merkittävimmät riskit liittyvät markkinatilanteen kehittymiseen, raaka-
aineiden ja valuuttojen hintavaihteluihin sekä käyttöpääoman hallintaan eri tilanteissa. Suurten
kausivaihtelujen aikana tavarantoimittajien maksuehdot vaikuttavat olennaisesti kykyyn rakentaa
riittävät varmuusvarastot kilpailukykyisen toimitusajan varmistamiseksi. Kausivaihteluiden vaikutusta
tehtaiden kuormitustilanteeseen pyritään myös tasaamaan toimintamallien kehittämisellä.

Kaapelitoimialan avainraaka-aineita ovat metallit (kupari ja alumiini) ja muovit. Metallien ostoissa
käytetään osittaista hintasuojausta hyödykejohdannaisten avulla. Metallien osalta on tärkeää sekä
metallien dollarimääräisen hinnan että USD/EUR valuuttakurssisuhteen kehitys.

LÄHIAJAN NÄKYMÄT

Rakentaminen on hieman piristynyt Pohjoismaissa ja Länsi-Euroopassa. Johto uskoo sähköverkon
rakentajien jatkavan maakaapeloinnin investointeja jakeluvarmuuden parantamiseksi.
Kaapelitoimialan liikevaihdon 2016 arvioidaan kasvavan selkeästi vuodesta 2015. Konsernin
liiketuloksen uskotaan olevan positiivinen myös toisella vuosipuoliskolla ja koko vuoden
liiketuloksen olevan selkeästi positiivinen.

Tiedot ovat tilintarkastamattomia.

Hyvinkäällä 25.10.2016

Neo Industrial Oyj
Hallitus



Lisätietoja:
Ralf Sohlström, toimitusjohtaja, puh. 040 770 2720

Tämän katsauksen kannanotot, jotka eivät koske jo toteutuneita tosiasioita,
ovat tulevaisuutta koskevia arvioita. Tällaisia arvioita ovat esimerkiksi
odotukset, jotka koskevat markkinoiden kehittymistä, kasvua ja kannattavuutta
koskevat odotukset sekä lausumat, joissa esiintyy sana "uskoa", "olettaa",
"tulevat" tai muu vastaava ilmaisu. Koska nämä arviot perustuvat tämänhetkisiin
suunnitelmiin ja arvioihin, ne sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä, jotka
saattavat johtaa siihen, että todelliset tulokset poikkeavat olennaisesti niitä
koskevista kannanotoista.

Tällaisia tekijöitä ovat mm. 1) toimintaedellytykset, kuten esim. tuotannon
jatkuva onnistuminen ja siitä saatava tehokkuushyöty, tuotantopanosten
saatavuus ja kustannukset, uusien tuotteiden kysyntä, edellytysten muuttuminen
koskien pääoman saantia hyväksyttävillä ehdoilla; 2) alan olosuhteet, kuten
esim. tuotteiden kysynnän voimakkuus, kilpailutilanne, konsernin tuotteiden
vallitsevat ja tulevat markkinahinnat ja niitä koskevat hinnoittelupaineet,
konsernin asiakkaiden ja kilpailijoiden taloudellinen tilanne, kilpailijoiden
mahdolliset uudet kilpailevat tuotteet ja 3) yleinen taloudellinen tilanne,
kuten esim. konsernin maantieteellisten päämarkkina-alueiden taloudellinen
kasvu tai valuuttakurssien ja korkotason muutokset.
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