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Revenio Group Oyj Pörssitiedote 19.4.2013 klo 9.00

REVENIO GROUP OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2013 - LIIKEVAIHDON VAHVA KASVU
JATKUI, KONSERNIN VUOSI ALKOI ODOTUSTEN MUKAISESTI

Keskeistä katsauskaudella:

  * Revenio Terveysteknologia -segmentti kehittyi edelleen erinomaisesti.
    Vuosineljänneksen myynti oli Terveysteknologia-segmentissä kaikkien aikojen
    paras
  * Revenio Teknologia ja Palvelut -segmentin alkuvuosi oli edellisvuoden
    kaltainen, liiketoiminnoista RIB-erikoisveneliiketoiminta kehittyi
    parhaiten
  * Done Logisticsin -liiketoiminnasta 18.12.2012 tehdyn luopumispäätöksen
    mukaisesti osia yhtiön liiketoiminnasta myytiin 7.2.2013
  * Yhtiökokous päätti maksaa osinkoa 0,02 (0,02) euroa/osake, nykyisellä
    osakemäärällä 0,20 (0,20) euroa/osake.  Lisäksi yhtiökokous valtuutti
    hallituksen päättämään myöhemmin enintään 1.000.000,00 euron suuruisesta
    pääomanpalautuksesta.
  * Yhtiökokous päätti osakkeiden yhdistelystä. Kymmenen vanhaa osaketta vastaa
    yhtä uutta Revenio Group Oyj:n osaketta yhdistelyn täytäntöönpanohetkestä
    27.3.2013 alkaen.

Konsernin avainlukuja:

  * Liikevaihto 7,1 (5,8) milj. euroa, kasvua 21,0 %
  * Liikevoitto 1,2 (1,2)  milj. euroa eli 16,3 (19,7) % liikevaihdosta
  * Revenio Terveysteknologia -segmentin liikevaihto 3,1 (2,6) milj. euroa,
    kasvua 19,1 %.
  * Revenio Terveysteknologia -segmentin liiketulos 1,1 (1,2) milj. euroa  eli
    36,8 (44,0) prosenttia liikevaihdosta, muutos 0,0 Meur
  * Revenio Teknologia ja Palvelut -segmentin liikevaihto 4,0 (3,2) milj. euroa,
    kasvua 22,7 %.
  * Revenio Teknologia ja Palvelut -segmentin  liiketulos 0,2 (0,2) milj. euroa
    eli 5,7 (7,8) prosenttia liikevaihdosta, muutos 0,0 Meur
  * Lopetettujen toimintojen tulos 0,0  (-0,7) milj. euroa, Done Logisticsilla
    ei tulosvaikutusta ensimmäisellä vuosineljänneksellä
  * Tulos ennen veroja, jatkuvat toiminnot, 1,2 (1,0) milj. euroa
  * Laimentamaton osakekohtainen tulos, jatkuvat toiminnot 0,11 (0,13) euroa,
    laimennettu osakekohtainen tulos, jatkuvat toiminnot 0,11 (0,13) euroa.
  * Liiketoiminnan rahavirta 0,7 (0,4) milj.  euroa.
  * Konserni pitää ennallaan vuotta 2013 koskevan tulosohjeistuksen: Konsernin
    jatkuvien toimintojen liikevaihdon ja liiketuloksen ilman kertaluonteisia
    eriä arvioidaan kasvavan vuodesta 2012.

Toimitusjohtaja Olli-Pekka Salovaara:
"Vuoden 2012 lopussa käynnistämämme strategiamuutoksen tärkeimpänä tavoitteena
on tukea Terveysteknologia-segmenttimme kasvua rakentavia toimenpiteitä.
Tavoitteenamme on rakentaa Icaresta terveysteknologian alueella
silmänpainemittareiden johtava globaali toimija. Strategialinjauksemme on jo
tässä vaiheessa osoittautunut toimivaksi ja Terveysteknologia-segmentti
suoriutui vuoden ensimmäisestä neljänneksestä erinomaisesti. Kuluvana vuonna
keskitymme strategiamme mukaisesti Terveysteknologia-segmentin
kehitystoimenpiteisiin, kasvusta ja hyvästä kannattavuudesta tinkimättä.
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Terveysteknologia-segmenttimme Icare Finland Oy teki katsauskaudella
toimintahistoriansa parhaan liikevaihdon ja tuloksen. Myynti kasvoi
erinomaisesti kaikilla markkina-alueilla, erityisesti Pohjois-Amerikassa ja
Kaukoidässä. Myös edellisvuonna käynnistynyt myynti Venäjällä kasvoi hyvin,
samoin myynti Saksassa. Etelä-Euroopan maissa nähdään myös piristymisen
merkkejä. Anturiliiketoiminta kasvoi muuta liiketoimintaa voimakkaammin, mikä
kuvaa myytyjen laitteiden jatkuvaa ja kasvavaa käyttöä. Segmentin liikevaihto
kasvoi 19,1%, ollen 3,1 (2,6) miljoonaa euroa. Suhteellisen kannattavuustason
hienoinen lasku johtui strategian mukaisista panostuksista tulevaisuuden
kasvuedellytysten luomiseen.

Teknologia ja Palvelut -segmentti keskittyy  uuden strategian mukaisesti omiin
vahvuuksiinsa ja kannattavaan kasvuun. RIB-erikoisveneliiketoiminnan alkuvuosi
on ollut erittäin kiireinen, ja katsauskauden liikevaihto nousi selvästi
edellisvuoteen verrattuna. Informaationäytöt-liiketoiminta ylsi myynnissään
lähes viime vuoden tasoon ja kasvatti vientiään.  Contact Center -liiketoiminta
teki voitollisen liiketuloksen, vaikkakin jäi myynnillisesti hieman
edellisvuodesta. Ohjelmistoliiketoiminnan tulos oli suhdannetilanne huomioiden
kohtuullinen. Makrotalouden tilanne vaikuttaa jossakin määrin Teknologia ja
Palvelut -segmentin tilauksiin, mutta odotamme erityisesti
Ohjelmistoliiketoiminnan ja Informaationäytöt-liiketoiminnan myynnin piristyvän
loppuvuoden aikana.

Hyvin käynnistyneen strategiamuutoksemme ja liiketoiminnallisesti hyvän
alkuvuoden lisäksi olen iloinen Revenio-konsernia kohtaan lisääntyneestä
kiinnostuksesta. Markkina-arvomme on kasvanut katsauskaudella 55,4 (32,3)
miljoonaan euroon, mikä näkemykseni mukaan heijastelee markkinoiden luottamusta
uuteen strategiaamme."

MARKKINATILANNE

REVENIO TERVEYSTEKNOLOGIA

Revenio Terveysteknologia -segmentin muodostaa silmänpainemittareiden
kehittämiseen, valmistamiseen ja myyntiin erikoistunut Icare Finland Oy.

Revenio Terveysteknologia -segmentin tämänhetkiset päämarkkinat ovat Pohjois-
Amerikassa, Euroopassa, Venäjällä ja eräissä Aasian maissa, kuten Japanissa ja
Intiassa. Merkittävän kysyntäpotentiaalin omaavia, vielä hyödyntämättömiä
markkina-alueita ovat erityisesti latinalainen Etelä-Amerikka ja Kiina.

Markkinatilanne oli katsauskaudella hyvä ja Terveysteknologia-segmentti teki
katsauskaudella myyntiennätyksensä. Erityisesti Pohjois-Amerikassa, Kaukoidässä,
Venäjällä ja Saksassa kysyntä oli vilkasta. Aiemmin maailmantalouden
suhdannetilanteesta kärsinyt Etelä-Eurooppa osoitti elpymisen merkkejä.

Anturiliiketoiminta kasvoi katsauskaudella muuta liiketoimintaa voimakkaammin,
mikä kuvaa myytyjen laitteiden jatkuvaa ja kasvavaa käyttöä.

Erinomaista kysyntätilannetta tukivat katsauskaudella julkistetut
asiantuntijoiden lausunnot. Icare on työskennellyt teknologiansa lanseerauksesta
lähtien tiiviissä yhteistyössä alan johtavien, kansainvälisten asiantuntijoiden
kanssa. Heillä on tärkeä merkitys uuden teknologian hyväksymiselle hoitoalalla
eri maissa. Katsauskaudella Icaren silmänpainemittareita käytettiin useita
tutkimuksissa ja ne toivat puolestaan asiantuntijoiden lausunnoille lisätukea,
vauhdittaen silmänpainemittareiden myyntiä.

Icaren silmänpainemittareilla voidaan mitata myös eläinten silmänpainetta ja
myynti tälle kohderyhmälle oli katsauskaudella vahvassa kasvussa erityisesti
Euroopassa ja Kanadassa. Tämä kohderyhmä on Icarelle kiinnostava mahdollisuus
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laajentaa asiakaskuntaansa.

Icaren markkina-asemaa voidaan vahvistaa entisestään kehittämällä
tuoteominaisuuksia. Näitä kilpailuetumatkan säilyttämiseen tähtääviä
toimenpiteitä käynnistettiin. Laitekannan kasvaessa myös tuotteistettujen
huoltopalveluiden kysyntä kasvaa.

REVENIO TEKNOLOGIA JA PALVELUT

Revenio Teknologia ja Palvelut -segmentti muodostettiin 1.12.2012 alkaen
neljästä konsernin liiketoiminnasta ja yhtiöstä sekä osasta aiemmin konsernin
emoyhtiöön kuuluneista toiminnoista.

Segmenttiin kuuluvat liiketoiminnat ovat Contact Center -liiketoiminta, RIB-
erikoisveneliiketoiminta, Informaationäytöt-liiketoiminta ja
Ohjelmistoliiketoiminta.

Revenio Teknologia ja Palvelut -segmentti keskittyy strategiansa mukaisesti
hyvään kannattavuuskehitykseen, orgaaniseen kasvuun ja tehokkuuteen.

Contact Center -liiketoiminta

Contact Center -liiketoiminnan markkinatilanne oli katsauskaudella vakaa.
Toimialan kilpailutilanne on kiristymässä, sillä puhelinliittymien
puhelinmyyntikielto on vapauttanut tuotantokapasiteettia toimialalla.

Toimialan markkinakasvu on maltillista erityisesti outbound-toimeksiannoissa,
kuten telemarkkinointikampanjoissa, missä puhelinliittymämyyntikiellon vaikutus
näkyy voimakkaimmin ja vaikuttaa toimeksiantojen hintatasoon.  Revenion Contact
Center -liiketoiminnan ydinosaamiseen kuuluvien inbound-toimeksiantojen, kuten
 vaihde- ja asiakaspalvelu-ulkoistuksien markkinassa ei tapahtunut suuria
muutoksia. Uusmyyntimahdollisuudet muodostuvat enimmäkseen pienehköistä
asiakastoimeksiannoista.

RIB-erikoisveneliiketoiminta

RIB-erikoisveneliiketoiminnan alkuvuosi oli veneiden tuotannossa vilkas ja
liikevaihto kasvoi katsauskaudella voimakkaasti. Katsauskauteen ajoittui useita
tilausten toimituksia viranomaisasiakkaille, kuten Hollantiin, Ruotsiin ja
Maltalle.

Liiketoiminnan markkinatilanne on positiivinen, mihin vaikuttaa tuotteiden
kilpailukyvyn lisäksi myös perinteisten markkina-alueiden ulkopuolella tehty
myyntityö.  RIB-venehankintoihin liittyviä hankkeita on kansainvälisillä
markkinoilla vireillä runsaasti, mutta niiden ennustettavuus on
kilpailutilanteesta johtuen vaikeaa.

Informaationäytöt-liiketoiminta

Informaationäytöt-liiketoiminnan katsauskauden myynnissä näkyi toimialan
syklisyys.  Alkuvuosi erityisesti Pohjoismaiden markkinoilla on tyypillisesti
hiljainen, sillä tuotteiden asentaminen ulkotiloihin talviolosuhteissa ei ole
kustannustehokasta. Valtaosa liikevaihdosta muodostui viennistä, kotimaan
myynnin jäädessä edellisen vuoden vastaavasta ajanjaksosta. Liiketoiminta jatkoi
aktiivisesti vientiponnisteluita myös uusille markkina-alueille.

Ohjelmistoliiketoiminta

Ohjelmistoliiketoiminnan liiketoimintaympäristö muuttui katsauskaudella
edellisvuotta haastavammaksi makrotalouden tilanteen heijastuessa yritysten
investointipäätöksiin ja viivästyttäen niitä. Liiketoimintamahdollisuuksia on
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aiemmin toimitettujen asiakastoimitusten laajennuksissa ja nykyisten
järjestelmien kehitys- ja ylläpitotöissä.

LIIKEVAIHTO, KANNATTAVUUS JA TULOS

Revenio Group -konsernin jatkuvien toimintojen liikevaihto 1.1.-31.3.2013 oli
7,1 (5,8) miljoonaa euroa. Liikevaihdon kasvu oli 21,0 prosenttia.

Jatkuvien toimintojen liiketulos ennen poistoja (ebitda) oli 1,3 (1,3) miljoonaa
euroa eli 19,0 (22,8) prosenttia liikevaihdosta.

Jatkuvien toimintojen liiketulos oli 1,2 (1,2) miljoonaa euroa eli 16,3 (19,7)
prosenttia liikevaihdosta. Tulos ennen veroja, jatkuvat toiminnot, oli 1,2 (1,0)
miljoonaa euroa eli 16,6 (17,7) prosenttia liikevaihdosta. Katsauskauden tulos
jatkuvista toiminnoista oli 0,9 (1,0) miljoonaa euroa 12,4 (17,0) prosenttia
liikevaihdosta. Tilikauden lopetettujen toimintojen tulos oli 0,0 (-0,8)
miljoonaa euroa. Tilikauden voitto oli 0,9 (0,2) miljoonaa euroa.

Laimentamaton osakekohtainen tulos jatkuvista toiminnoista oli 0,11 (0,13) euroa
ja laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos oli 0,11 (0,13) euroa.
Lopetettujen toimintojen laimentamaton ja laimennettu osakekohtainen tulos oli
0,00 (-0,10) euroa.  Tilikauden jatkuvien ja lopetettujen toimintojen
osakekohtainen tulos laimennusvaikutuksella oikaistuna oli 0,11 (0,03) euroa.
Oma pääoma/osake oli 1,85 euroa (1,98 euroa).

Konsernin jatkuvien toimintojen liikevaihto katsauskaudella nousi edellisvuoden
vastaavaan ajankohtaan verrattuna 21,0 prosenttia. Liikevaihdon kasvu oli
merkittävää Revenio Terveysteknologia -segmentissä sekä Revenio Teknologia ja
Palvelut -segmentin RIB-erikoisveneliiketoiminnassa.

Revenio Terveysteknologia-segmentin liiketulos ylsi lähes edellisvuoden
vastaavan ajankohdan tasolle, huolimatta edellisvuota suuremmista
kehittämispanostuksista. Terveysteknologia-segmentin liiketulos oli 1,1 (1,2)
miljoonaa euroa. Teknologia ja Palvelut -segmentin liiketulos oli edellisvuoden
tasolla ollen 0,2 (0,2) miljoonaa euroa.

Konserni päätti 18.12.2012 luopua Done Logistics Oy:n liiketoiminnasta. Yhtiö on
tästä päivästä lähtien luokiteltu konserniraportoinnissa lopetettuihin
toimintoihin. Muutos raportoinnissa koskee myös vertailuvuosia. Lopetettujen
toimintojen tulos tilikaudelta 2013 käsittää Done Logistics Oy:n tuloksen sekä
muutokset varaukseen liiketoiminnan loppuunsaattamiskuluista.

TASE, RAHOITUS JA INVESTOINNIT

Konsernin taseen loppusumma 31.3.2013 oli 24,2 (23,8) miljoonaa euroa.

Konsernin oma pääoma oli 14,4 (15,2) miljoonaa euroa. Konsernin korollinen
nettovelka oli katsauskauden lopussa -1,7 (-1,1) miljoonaa euroa ja
nettovelkaantumisaste oli -11,9 (-7,0) prosenttia. Konsernin omavaraisuusaste
oli 62,3 (64,9) prosenttia. Konsernin likvidit varat katsauskauden päättyessä
olivat 3,7 (2,3) miljoonaa euroa.

Liiketoiminnan kehityksestä johtuen konsernin rahoitustilanne säilyi
katsauskaudella vakaana. Katsauskaudella ei nostettu ulkoista vieraan pääoman
ehtoista rahoitusta. Rahoitustilannetta vahvistivat osaltaan myös optioilla
tehdyistä osakemerkinnöistä saadut rahavarat, yhteensä 0,4 Meur.

Liiketoiminnan jatkuvien toimintojen rahavirta oli 0,7 (0,4) miljoonaa euroa.
Rahavirta oli liiketulosta alhaisemmalla tasolla johtuen RIB-
erikoisveneliiketoiminnan projektitoimituksen maksujen ajoituksesta ja
lopetettujen liiketoimintojen alasajoon liittyvistä, edellisellä tilikaudella
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kuluksi kirjatuista maksuista.

Konsernin investoinnit aineellisiin ja aineettomiin käyttöomaisuushyödykkeisiin
olivat 0,1 (0,2) miljoonaa euroa. Investoinnit kohdistuivat pääasiassa
tuotekehitykseen, tietotekniikkaan ja ohjelmistoihin.

LIIKETOIMINTA SEGMENTEITTÄIN

Revenio Group Oyj:n liiketoiminta on jaettu kahteen segmenttiin: Revenio
Terveysteknologia (Icare Finland Oy) ja Revenio Teknologia- ja Palvelut (Midas
Touch Oy, Done Software Solutions Oy, Boomeranger Boats Oy ja FLS Finland Oy).
Done Logistics on luokiteltu tilikauden päättyessä lopetettaviin toimintoihin.

Segmenttirakenne vastaa konsernin organisaatiorakennetta ja sisäistä
tulosraportointia.

Revenio Terveysteknologia

Revenio Terveysteknologia -segmentin muodostaa silmänpainemittareiden
kehittämiseen, valmistamiseen ja myyntiin erikoistunut Icare Finland sekä osa
aiemmin konsernin emoyhtiöön kuuluneita toimintoja. Liiketoimintasegmentin
johtajana toimii oman toimensa ohella konsernin toimitusjohtaja Olli-Pekka
Salovaara.

Terveysteknologia-segmentin liikevaihto katsauskaudella 1.1.-31.3.2013 oli 3,1
(2,6) miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi 19,1 prosenttia. Terveysteknologia-
segmentin liiketulos  oli 1,1 (1,2) miljoonaa euroa.

Terveysteknologia-segmentin liikevaihto kasvoi merkittävästi katsauskauden
aikana. Myynti erityisesti Pohjois-Amerikan, Venäjän, Kaukoidän ja Saksan
markkinoilla kasvoi erinomaisesti. Myös aiemmin maailmantalouden suhdanteista
kärsinyt Etelä-Eurooppa osoitti kysynnän vilkastumista. Myynnistä merkittävimmän
osan muodostaa yhtiön päätuote, silmänpainemittari Icare TA-01 ja sen käyttämät
kertakäyttöiset anturit, joiden myynti kasvoi vahvasti. Tämä osoittaa myytyjen
laitteiden jatkuvaa ja kasvavaa käyttöä. Uusista tuotteista kotikäyttöön
tarkoitettu silmänpainemittari Icare One ja ammattikäyttöön tarkoitettu Icare
Pro ovat vielä elinkaarensa alkuvaiheessa. Niiden myynnin kasvu noudatteli muun
myynnin kasvua. Icaren silmänpainemittareilla voidaan mitata myös eläinten
silmänpainetta ja tämän kohderyhmän myynti oli katsauskaudella vahvassa kasvussa
erityisesti Euroopassa ja Kanadassa. Icarelle myös tämä kohderyhmä on merkittävä
kaupallinen mahdollisuus.

Katsauskaudella saavutettiin jälleen näkyvyyttä silmälääketieteen tutkimuksen ja
alan johtavien tutkijoiden parissa. Icaren tuotteet olivat mukana useissa
merkittävissä lääketieteellisissä tutkimuksissa, mikä osaltaan tuki myynnin
kasvua.

Silmänpainemittareiden maailmanlaajuisen myynnin kannalta olennaisia ovat
maakohtaiset myyntiluvat. Katsauskaudella edistettiin erityisesti uusien
tuotteiden myyntilupahakemuksia markkinoilla, joilla niitä ei vielä ole. Uusi
FDA-lupahakemus Icare Onen osalta arvioidaan jätettävän vuoden aikana.

Icaren vienti- ja tuotekehitysresursseja vahvistettiin katsauskaudella.
 Käynnistetyillä nykytuotteiden jatkokehityshankkeilla pyritään tuotteiden
kilpailukyvyn säilyttämiseen ja lisäämiseen tulevina vuosina. Laatuprosessisen
ja hankintatoimen kehitys jatkui. Hankkeiden tavoitteena on varmistaa
liiketoiminnan kasvun jatkuminen ja luoda uusia kasvumahdollisuuksia.

Revenio Terveysteknologia -segmentin liiketulos säilyi erinomaisella tasolla
huolimatta strategian mukaisista panostuksista tulevaisuuden kasvuun.
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Revenio Teknologia ja palvelut

Revenio Teknologia ja Palvelut -segmentti muodostettiin 1.12.2012 alkaen
neljästä konsernin liiketoiminnasta ja yhtiöstä sekä osasta aiemmin konsernin
emoyhtiöön kuuluneista toiminnoista. Segmentin johtajaksi nimitettiin Riku
Lamppu, joka toimii myös segmenttiin kuuluvan Midas Touch Oy:n
toimitusjohtajana.

Segmenttiin kuuluvat liiketoiminnat ovat Contact Center -liiketoiminta (Midas
Touch Oy), RIB-erikoisveneliiketoiminta (Boomeranger Boats Oy),
Informaationäytöt-liiketoiminta (FLS Finland Oy) ja Ohjelmistoliiketoiminta
(Done Software Solutions Oy).

Segmentin liikevaihto 1.1.-31.3.2013 oli 4,0 (3,2) Meur ja liiketulos 0,2 (0,2)
Meur.

Liikevaihto kasvoi merkittävästi RIB-erikoisveneliiketoiminnassa. Liiketoiminnan
alkuvuosi oli tuotannon osalta vilkas. Katsauskauteen on ajoittunut useita
toimituksia viranomaisasiakkaille. Ruotsiin ja Maltalle. Liiketoiminnan tulos
oli positiivinen, vaikkakin kiireinen alkuvuosi lisäsi jossakin määrin
liiketoiminnan kustannustasoa.

Contact Center -liiketoiminnan strategiana on ollut kasvattaa inbound-
toimeksiantojen osuutta liiketoiminnasta vakaampien näkymien ja pienemmän liike-
ja suhdanneriskin johdosta. Inbound-liiketoimintaa ovat esimerkiksi teknisen
asiakaspalvelun, vaihteenhoidon ja ulkoistetun asiakaspalvelun ratkaisut.
Liiketoiminta jäi hieman edellisvuoden vastaavan ajankohdan liikevaihdosta ja
-tuloksesta, mikä johtui telemarkkinoinnista tulevan liikevaihdon
supistumisesta.

Informaationäytöt-liiketoiminnan liikevaihto oli edellisvuoden tasolla, mutta
liiketulos jäi hieman edellisvuoden vastaavan ajankohdan liiketuloksesta, ollen
kuitenkin selvästi positiivinen. Liiketoiminnan liikevaihdon kasvu kertyi
pääosin vahvasti kasvaneesta viennistä. Kotimaan myynti säilyi edellisvuoden
vastaavan ajankohdan tasolla.

Ohjelmistoliiketoiminnassa katsauskauden liikevaihto kertyi edellisellä
tilikaudella aloitettujen suurten asiakastoimituksen loppuunsaattamisesta sekä
asiakkaiden tilaamista pienkehitystöistä nykyisiin järjestelmiinsä.  Liikevaihto
katsauskaudella oli edellisvuoden vastaavan ajankohdan tasolla, kannattavuus jäi
hieman edellisvuodesta.

Segmentin liikevaihdon kasvuun vaikutti eniten RIB-erikoisveneliiketoiminnan
liikevaihdon voimakas kasvu. Kaikki segmentin liiketoiminnot tekivät
katsauskaudella selvästi positiivisen liiketuloksen.

 Liikevaihto ja segmenttien kate 1-3/2013 ja 1-3/2012,
 jatkuvat toiminnot:

                   Liikevaihto     Liikevaihto     Segmentin      Segmentin
                                                   kate           kate

                   1-3/2013        1-3/2012        1-3/2013       1-3/2012

                   MEUR        %   MEUR        %   MEUR        %  MEUR       %

 Terveysteknologia 3,1         44  2,6         45  1,1         37 1,2        44

 Teknologia- ja
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 Palvelut          4,0         56  3,2         55  0,2         6  0,3        9

 Yhteensä          7,1         100 5,8         100 1,4         19 1,4        24

 Emoyhtiön kulut                                   -0,2           -0,3

 Liiketulos                                        1,2         16 1,2        20

Konsernin liikevaihtoja liiketulos segmenteittäin vuosineljänneksittäin

jatkuvista toiminnoista olivat:

 MEUR                      Q1/13 Q4/12 Q3/12 Q2/12 Q1/12

 Liikevaihto

 Revenio Terveysteknologia   3,1   3,2   2,6   2,6   2,6

 Revenio Teknologia-

 ja Palvelut                 4,0   4,5   3,4   3,2   3,2

 Yhteensä                    7,1   7,7   6,1   5,8   5,8

 Segmentin kate:

 Revenio Terveysteknologia   1,1   1,2   1,0   1,0   1,2

 Revenio Teknologia-

 ja Palvelut                 0,2   0,5   0,5   0,2   0,2

 Yhteensä                    1,3   1,7   1,6   1,3   1,3

 Emoyhtiön kulut            -0,2  -0,2  -0,2  -0,2  -0,2

 Liikevoitto                 1,2   1,4   1,4   1,0   1,2

 Liikevoitto-%                16    18    22    17    20

 HENKILÖSTÖ

Konsernin jatkuvien toimintojen palveluksessa oli katsauskaudella keskimäärin
214 (203) henkilöä. Tilikauden lopun henkilöstömäärä oli 227 (201).

 Henkilöstön määrä segmenteittäin keskimäärin katsauskauden aikana:

                           31.3.2013   31.3.2012             Muutos

 Revenio Terveysteknologia        16          13                  3

 Revenio Teknologia-

 ja Palvelut                     194         186                  8

 Emoyhtiö                          4           4                  0

 Yhteensä                        214         203                 11
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Katsauskaudella maksetut palkat ja palkkiot olivat yhteensä 1,9 (1,8) miljoonaa
euroa jatkuvista toiminnoista.

OSAKKEET, OSAKEPÄÄOMA JA JOHDON OMISTUS

Revenio Group Oyj:n kokonaan maksettu ja kaupparekisteriin merkitty osakepääoma
31.3.2013 oli 5.314.918,72 euroa ja osakkeiden lukumäärä 7.768.909 kappaletta.
Hallituksen hyväksymien, vielä rekisteröimättömien osakemerkintöjen lukumäärä
oli 26.200 kpl osavuosikatsauksen julkistamishetkellä. Merkintöjen tultua
rekisteröidyksi kaupparekisteriin osakemäärä tulee nousemaan 7.795.109
osakkeeseen.

Yhtiöllä on yksi osakelaji, ja kaikilla osakkeilla on samanlainen äänioikeus
sekä oikeus osinkoon ja yhtiön varoihin.

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan sekä heidän lähipiirinsä omistusosuus
osakkeista 31.3.2013 oli 6,8%  prosenttia eli 530.519 osaketta ja optio-
oikeuksista 0,0 prosenttia eli 5 optio-oikeutta.

MUUTOKSET OSAKKEENOMISTUKSESSA

Katsauskaudella ei ollut liputuskynnyksen ylittäviä muutoksia
osakkeenomistuksessa.

VOIMASSAOLEVAT OPTIO-OHJELMAT

Revenio Group Oyj:n hallitus päätti 23.11.2007 varsinaisen yhtiökokouksen
3.4.2007 myöntämien osakeantivaltuuksien nojalla optiojärjestelmästä, johon
kuuluu enintään 3.684.365 optio-oikeutta. Kymmenen optio-oikeutta oikeuttaa
merkitsemään yhden Revenio Group Oyj:n osakkeen. Liikkeeseen laskettujen optio-
oikeuksien perusteella merkittävien osakkeiden osuus on 31.3.2013 osakemäärällä
enintään 4,7 prosenttia yhtiön osakkeista ja äänistä, kun optio-oikeuksilla
merkityt uudet osakkeet on rekisteröity.

Optio-oikeuksilla merkittävät uudet osakkeet oikeuttavat osinkoon
merkintävuodesta lähtien.

Optio-oikeudet on jaettu kolmeen sarjaan A (1.684.365 kappaletta), B (1.000.000
kappaletta) ja C (1.000.000 kappaletta). Osakkeiden merkintäaika on optio-
oikeudella A 1.5.2009-1.5.2013, optio-oikeudella B 1.11.2010-1.11.2014 sekä
optio-oikeudella C 1.5.2012-1.5.2016. Osakkeen merkintähinta on osakkeen

painotettu keskikurssi 1.-30.11.2007 kerrottuna kymmenellä (5,99 euroa, optio-
oikeus A), 1.-30.4.2009 kerrottuna kymmenellä (2,47 euroa, optio-oikeus B) ja
1.-30.11.2010 kerrrottuna kymmenellä (2,41 euroa optio-oikeus C).

Katsauskaudella ei jaettu uusia optioita henkilöstölle.

KAUPANKÄYNTI NASDAQ OMX HELSINGISSÄ

Revenio Group Oyj:n osakkeita vaihdettiin NASDAQ OMX Helsingissä 1.1.-31.3.2013
yhteensä 5,8 (5,5) miljoonalla eurolla, mikä vastaa 1,0 (1,2) miljoonaa osaketta
ja 12,5 (15,6) prosenttia osakkeiden kokonaismäärästä 27.3.2013 toimeenpannun
osakkeiden yhdistelyn jälkeen.

Ylin kaupantekokurssi oli 7,13 (5,00) euroa ja alin 4,10 (4,10) euroa.
Katsauskauden lopun päätöskurssi oli 7,13 (4,20) euroa ja katsauskauden
keskikurssi 5,90 (4,60) euroa. Revenio Group Oyj:n markkina-arvo 31.3.2013 oli
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55,4 (32,3) miljoonaa euroa. Tiedot on ilmoitettu osakkeiden yhdistelyn vaikutus
huomioiden.

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS JA HALLITUKSEN VOIMASSA OLEVAT VALTUUDET

Revenio Group Oyj:n varsinainen yhtiökokous 21.3.2013 vahvisti yhtiön
tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.-31.12.2012.

Yhtiökokous valitsi uudelleen hallituksen jäseniksi Pekka Tammelan ja Rolf
Fryckmanin sekä uutena jäsenenä Ari Kohosen. Yhtiökokous päätti, että
hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 36.000 euroa vuodessa ja
hallituksen muille jäsenille 18.000 euroa vuodessa. Hallituksen jäsenten
palkkiosta maksetaan 40 prosenttia yhtiön omina osakkeina ja 60 prosenttia
rahana.

Yhtiökokous päätti, että yhtiön tilintarkastajana valitaan jatkamaan KHT-yhteisö
PricewaterhouseCoopers Oy päävastuullisena tilintarkastajana KHT Juha Tuomala.

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen voiton käsittelystä, jonka mukaan
tilikauden voitto 1.545.444,10 euroa lisätään edellisten tilikausien
voittovaroihin ja osinkoa jaetaan 0,02 euroa osakkeelta eli yhteensä
1.536.675,74 euroa tilinpäätöshetken osakemäärällä.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 771.107 oman osakkeen
hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaaseen omaan pääomaan
kuuluvilla varoilla, jolloin hankinnat vähentävät yhtiön voitonjakoon
käytettävissä olevia varoja.

Yhtiökokous peruutti hallituksen voimassa olleet käyttämättömät antivaltuutukset
ja valtuutti hallituksen päättämään enintään 3.000.000 osakkeen antamisesta
osakeannilla tai antamalla Osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisia osakkeisiin
oikeuttavia erityisiä oikeuksia (mukaan lukien optio-oikeudet) yhdessä tai

useammassa erässä. Valtuutus myönnettiin käytettäväksi mahdollisten
yrityskauppojen tai muiden järjestelyiden rahoittamiseen ja toteuttamiseen,
yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseen tai muihin
hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Hallituksella on oikeus päättää kaikista

osakeannin sekä mainittujen erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan
lukien osakkeiden tai erityisten oikeuksien saajat ja maksettavan vastikkeen
määrä. Valtuutus sisältää myös oikeuden antaa osakkeita osakkeenomistajien
etuoikeudesta poiketen, ja se kattaa sekä uusien osakkeiden antamisen ettäyhtiön
hallussa mahdollisesti olevien omien osakkeiden luovutuksen. Valtuutus on
voimassa 30.4.2014 saakka.

HALLITUS JA TILINTARKASTAJAT

Revenio Group Oyj:n hallituksessa ovat toimineet 21.3.2013 alkaen aikaisemmista
jäsenistä  KTM, KHT Pajamaa Partners Oy:n osakas Pekka Tammela (puheenjohtaja);
optikko, Eyemakers Finland Oy:n hallituksen puheenjohtaja Rolf Fryckman sekä
uutena jäsenenä 21.3.2013 alkaen DI, Ekonomi Ari Kohonen. Kohonen toimii Tekla
Oy:n toimitusjohtajana ja Gerako Oy:n hallituksen puheenjohtajana.

Tilintarkastaja on KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy päävastuullisena
tilintarkastajana KHT Juha Tuomala.

ARVIO TOIMINNAN MERKITTÄVISTÄ RISKEISTÄ JA EPÄVARMUUSTEKIJÖISTÄ

Konsernin merkittävät riskit liiketoiminnassa on pörssitiedotettu
tilinpäätöstiedotteessa 8.2.2013. Tiedotetuissa riskeissä ei ole tapahtunut
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muutoksia tilinpäätöstiedotteen julkaisun jälkeen.

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Katsauskauden päättymisen jälkeen ei ole ollut merkittäviä tapahtumia.

NÄKYMÄT VUODELLE 2013

Konsernin jatkuvien toimintojen liikevaihdon ja liiketuloksen ilman
kertaluonteisia eriä arvioidaan kasvavan vuodesta 2012.

OSAVUOSIKATSAUKSEN LAATIMISPERIAATTEET

Tämä osavuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien kirjaamis- ja
arvostusperiaatteita noudattaen. Katsausta ei ole laadittu noudattaen kaikkia
IAS 34, Osavuosikatsaukset, -standardin vaatimuksia.  Osavuosikatsauksen luvut
ovat tilintarkastamattomia.

 KONSERNIN TUNNUSLUVUT (MEUR)                   1-3/2013   1-3/2012   1-12/2012

 Liikevaihto, jatkuvat toiminnot                     7,1        5,8        25,4

 Ebitda, jatkuvat toiminnot                          1,3        1,3         5,7

 Ebitda-%, jatkuvat toiminnot                       19,0       22,8        22,5

 Liiketulos, jatkuvat toiminnot                      1,2        1,2         4,9

 Liiketulos-%, jatkuvat toiminnot                   16,3       19,7        19,4

 Tulos ennen veroja, jatkuvat toiminnot              1,2        1,0         4,7

 Tulos ennen veroja-%, jatkuvat toiminnot           16,6       17,6        18,5

 Lopetettujen toimintojen tulos                      0,0       -0,7        -4,8

 Katsauskauden tulos, jatkuvat toiminnot             0,9        1,0        -0,3

 Katsauskauden tulos-%, jatkuvat toiminnot          12,4       16,9        -1,1

 Bruttoinvestoinnit                                  0,1        0,1         0,3

 Bruttoinvestoinnit liikevaihdosta %                 1,1        2,0         1,1

 Tuotekehitysmenot                                   0,1        0,0         0,4

 Tuotekehitysmenot liikevaihdosta %                  1,6        0,7         1,4

 Nettovelkaantumisaste-%                           -11,9       -7,0       -12,2

 Omavaraisuusaste-%                                 62,3       64,9        62,2

 Sijoitetun pääoman tuotto (ROI)                     2,5        8,4         0,4

 Oman pääoman tuotto (ROE)                           5,1        0,4        -1,8

 Laimentamaton tulos/osake EUR, jatkuvat
 toiminnot                                          0,11       0,13        0,59
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 Laimennettu tulos/osake EUR, jatkuvat
 toiminnot                                          0,11       0,13        0,59

 Laimentamaton tulos/osake EUR, lopetetut
 toiminnot                                          0,00      -0,10       -0,63

 Laimennettu tulos/osake EUR, lopetetut
 toiminnot                                          0,00      -0,10       -0,63

 Oma pääoma/osake EUR                               1,85       1,98        1,91

 Henkilöstö keskimäärin katsauskaudella,
 jatkuvat toiminnot                                  214        203         198

 Jatkuvien toimintojen liiketoiminnan rahavirta      0,7        0,4         4,8

 Investointien rahavirta                            -0,1        0,0        -0,1

 Rahoituksen rahavirta                              -1,0       -0,4        -0,2

 Rahavirta yhteensä                                 -1,3       -2,2         0,5

 KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA (MEUR)           1-3/2013   1-3/2012   1-12/2012

 LIIKEVAIHTO                                         7,1        5,8        25,4

 Liiketoiminnan muut tuotot                          0,0        0,0         0,1

 Materiaalit ja palvelut                            -2,1       -1,2        -6,9

 Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut              -2,4       -2,2        -8,4

 Poistot ja arvonalentumiset                        -0,2       -0,2        -0,8

 Liiketoiminnan muut kulut                          -1,3       -1,1        -4,5

 LIIKETULOS, JATKUVAT TOIMINNOT                      1,2        1,2         4,9

 Osuus osakkuusyhtiötuloksista                       0,0        0,0         0,0

 Rahoituskulut (netto)                               0,0       -0,1        -0,2

 TULOS ENNEN VEROJA, JATKUVAT TOIMINNOT              1,2        1,1         4,7

 Tuloverot                                          -0,3        0,0        -0,1

 Katsauskauden tulos jatkuvista toiminnoista         0,9        1,1         4,6

 Katsauskauden tulos lopetetuista toiminnoista       0,0       -0,7        -4,8

 KATSAUSKAUDEN TULOS                                 0,9        0,2        -0,3

 Muut laajan tuloksen erät                           0,0        0,0         0,0

 Muihin laajan tuloksen eriin

 liittyvät verot                                     0,0        0,0         0,0
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 Katsauskauden muut laajan tuloksen

 erät verojen jälkeen                                0,0        0,0         0,0

 KATSAUSKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ                  0,9        0,2        -0,3

 Katsauskauden tuloksen jakautuminen:

 Emoyrityksen omistajille                            0,9        0,2        -0,3

 Katsauskauden laajan tuloksen jakautuminen:

 Emoyrityksen omistajille                            0,9        0,2        -0,3

 Tulos/osake, laimentamaton, EUR, jatkuvat
 toiminnot                                          0,11       0,13        0,59

 Tulos/osake, laimennettu, EUR, jatkuvat
 toiminnot                                          0,11       0,13        0,59

 Tulos/osake, laimentamaton, EUR, lopetetut
 toiminnot                                          0,00      -0,10       -0,63

 Tulos/osake, laimennettu, EUR, lopetetut
 toiminnot                                          0,00      -0,10       -0,63

 KONSERNITASE (MEUR)                     31.3.2013   31.3.2012   31.12.2012

 VARAT

 PITKÄAIKAISET VARAT

 Aineelliset hyödykkeet                        1,5         1,6          1,6

 Liikearvo                                     8,1         8,1          8,1

 Aineettomat hyödykkeet                        0,6         0,9          0,6

 Osuudet osakkuusyrityksissä                   0,0         0,0          0,0

 Laskennalliset verosaamiset                   1,3         1,7          1,6

 PITKÄAIKAISET VARAT YHT.                     11,6        12,3         12,0

 LYHYTAIKAISET VARAT

 Vaihto-omaisuus                               1,4         1,2          1,3

 Myyntisaamiset ja muut saamiset               5,4         4,2          4,8

 Rahavarat                                     3,7         2,3          5,0

 LYHYTAIKAISET VARAT YHT.                     10,5         7,7         11,2

 Lopetettujen toimintojen

 pitkäaikaiset omaisuuserät                    2,2         3,8          1,8
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 VARAT YHT.                                   24,2        23,8         25,0

 OMA PÄÄOMA JA VELAT

 OMA PÄÄOMA

 Osakepääoma                                   5,3         5,3          5,3

 Ylikurssirahasto                              2,4         2,4          2,4

 Arvonmuutosrahasto                            0,3         0,3          0,3

 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto        7,4         7,0          7,1

 Kertyneet voittovarat                        -1,0         0,1         -0,4

 OMA PÄÄOMA, emoyhtiön

 omistajien osuus                             14,4        15,2         14,7

 OMA PÄÄOMA YHT.                              14,4        15,2         14,7

 VELAT

 PITKÄAIKAISET VELAT

 Laskennalliset verovelat                      0,2         0,3          0,2

 Varaukset                                     0,1         0,1          0,1

 Rahoitusvelat                                 1,2         0,1          1,4

 PITKÄAIKAISET VELAT YHT.                      1,5         0,5          1,7

 LYHYTAIKAISET VELAT

 Saadut ennakot                                1,2         0,4          1,4

 Ostovelat ja muut velat                       4,7         3,4          3,3

 Rahoitusvelat                                 0,8         1,0          1,8

 LYHYTAIKAISET VELAT YHT.                      6,7         4,8          6,5

 Lopetettujen toimintojen pitkäaikaisiin

 omaisuuseriin liittyvät velat                 1,7         3,3          2,1

 VELAT YHT.                                    9,9         8,6         10,3

 OMA PÄÄOMA JA

 VELAT YHT.                                   24,2        23,8         25,0

 KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA (MEUR)

                            Osake- Ylikurssi- Muut     Voitto- Opo

                            pääoma rahasto    rahastot varat   yht.
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 Oma pääoma 1.1.2013        5,3    2,4        7,4      -0,4    14,7

 Osingonjakovelka           0,0    0,0        0,0      -1,5    -1,5

 Käytetyt

 osakeoptiot                0,0    0,0        0,4      0,0     0,4

 Tilikauden tulos           0,0    0,0        0,0      0,9     0,9

 Oma pääoma 31.3.2013       5,3    2,4        7,7      -1,0    14,4

                            Osake- Ylikurssi- Muut     Voitto- Opo

                            pääoma rahasto    rahastot varat   yht.

 Oma pääoma 1.1.2012        5,3    2,4        7,3      1,3     16,4

 Osingonjakovelka           0,0    0,0        0,0      -1,5    -1,5

 Osakkeina toteutettavat ja

 maksettavat optiot         0,0    0,0        0,0      0,1     0,1

 Tilikauden tulos           0,0    0,0        0,0      0,2     0,2

 Oma pääoma 31.3.2012       5,3    2,4        7.4      0,1     15,2

 KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA (MEUR) 1-3/2013    1-3/2012   1-12/2012

 Tilikauden voitto                        0,9        0,2        -0,3

 Oikaisut tilikauden tulokseen            0,5        2,6         5,2

 Käyttöpääoman muutos                    -0,7       -2,3        -0,1

 Maksetut korot                           0,0        0,0        -0,1

 Saadut korot                             0,0        0,0         0,0

 LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA                 0,7        0,4         4,8

 Lopetettujen toimintojen rahavirta      -0,9       -2,2        -4,0

 Tytär-/Osakkuusyrityksen myynti vähennettynä

 myyntihetken rahavaroilla                0,0        0,2         0,2

 Investoinnit aineellisiin

 hyödykkeisiin                            0,0       -0,1        -0,2

 Investoinnit aineettomiin

 hyödykkeisiin                           -0,1        0,0         0,0

 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA                 -0,1        0,0        -0,1
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 Osakkeiden merkintä optioilla            0,4        0,0         0,0

 Jaetut osingot                           0,0        0,0        -1,5

 Lainojen takaisinmaksut                 -1,3       -0,4        -1,7

 Lainojen nostot                          0,0        0,0         3,2

 Rahoitusleasingvelkojen maksut           0,0        0,0        -0,1

 Myönnetyt osakkuusyhtiölainat            0,0        0,0        -0,1

 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA                   -1,0       -0,4        -0,2

 Rahavirta yhteensä                      -1,3       -2,2         0,5

 Rahavarat kauden alussa                  5,0        4,4         4,4

 Rahavarat kauden lopussa                 3,7        2,3         5,0

  LIIKEVAIHTO JA -VOITTO VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN, JATKUVAT TOIMINNOT (MEUR)

               Q1/2013 Q4/2012 Q3/2012 Q2/2012                    Q1/2012

 Liikevaihto       7,1     7,7     6,1     5,8                        5,8

 Liikevoitto       1,2     1,4     1,4     1,0                        1,2

 Liikevoitto-%      16      18      23      17                         20

 SUURIMMAT OSAKKEENOMISTAJAT 31.3.2013

                                         Osakemäärä      %

 1. Merivirta Jyri                        1 000 000   13 %

 2. Eyemaker's Finland Oy                   500 000    6 %

 3. Sijoitusrahasto Evli Suomi Osake        371 076    5 %

 4. Joensuun Kauppa ja Kone Oy              367 656    5 %

 5. Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera    350 000    5 %

 6. Gerako Oy                               340 000    4 %

 7. Alpisalo Mia                            294 815    4 %

 8. Salovaara Olli-Pekka                    151 330    2 %

 9. Kirkon Keskusrahasto                    124 081    2 %

 10. Keskinäinen vakuutusyhtiö Fennia        89 822    1 %

Revenio Group Oyj
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Hallitus

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Olli-Pekka Salovaara, gsm 040-5675520
olli-pekka.salovaara@revenio.fi
http://www.revenio.fi

JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki
Finanssivalvonta
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Revenio-konserni lyhyesti
Revenio on suomalainen terveysteknologiakonserni, jonka liiketoiminnan ytimen
muodostavat silmänpainemittarit. Revenio-konsernin Terveysteknologia-segmentin
muodostaa Icare Finland Oy:n harjoittama liiketoiminta. Nykytuotteista laajalti
patentoitu Icare-tuoteperhe on konsernin menestyksen kulmakivi. Revenio
tavoittelee terveysteknologiassa voimakasta kasvua orgaanisesti ja
yritysjärjestelyiden kautta.

Revenio-konserniin kuuluu myös muita liiketoimintoja, jotka on ryhmitelty
Teknologia ja Palvelut -segmentiksi. Segmentin liiketoiminnoille on yhteistä
globaalit markkinat ja oman alansa kärkeä edustavat teknologiatuotteet ja
-palvelut. Tämän segmentin liiketoiminnat ovat omalla alallaan erittäin
kannattavia ja ne tuottavat konsernille positiivista kassavirtaa.

Revenio-konsernin liikevaihto vuonna 2012 oli 25,4 miljoonaa euroa, liikevoiton
ollessa 19,4 %. Revenio Group Oyj on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oyj:ssä.
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