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Neo Industrial Oyj: Kannattavassa kasvussa 

Tammi–syyskuussa 2020 

• Konsernin liikevaihto oli 86,7 miljoonaa euroa (72,9 miljoonaa) 
• Käyttökate oli 5,6 miljoonaa euroa (2,9 miljoonaa) 
• Liiketulos oli 1,9 (-0,5) miljoonaa euroa. 
• Katsauskauden tulos oli 0,2 (-1,7) miljoonaa euroa 

Lähiajan näkymät ennallaan: Vuonna 2020 tilikauden tuloksen odotetaan kääntyvän positiiviseksi 
edellyttäen, että COVID-19 pandemian aiheuttamat vallitsevat olosuhteet eivät olennaisesti vaikuta 
yhtiön toimituskykyyn. 

Kaapelitoimialan päämarkkinoilla ei tällä hetkellä ole näkyvissä välitöntä merkittävää kysyntämuutosta. 

Kumitoimialalta odotetaan positiivista käyttökatetta vallitsevissa markkinaolosuhteissa. 

TOIMITUSJOHTAJA JUKKA POUTANEN: 

Reka Kaapelin liikevaihto kasvoi selvästi viime vuodesta, vaikka COVID-19 pandemia rajoitti toisella 
vuosineljänneksellä kasvua.  

COVID-19 pandemia ei ole merkittävästi vaikuttanut kaapelitoimialan markkinakysyntään. 

Käyttökate parani, vaikka COVID-19 pandemia on aiheuttanut ylimääräisiä kustannuksia ja 
toimitusviiveitä ja lisäksi alumiinin ja kuparin hintavaihtelut rasittivat liiketulosta. Yhteensä nämä 
pienensivät käyttökatetta n. 0,5 - 0,8 miljoonaa euroa. 

Voimakas kasvu sitoi käyttöpääomaa ja vaikutti liiketoiminnan kassavirtaan. 

Kesäkuussa toteutetun Reka Kumin hankinnan myötä yhtiölle muodostui uusi toimiala, kumiteollisuus, 
kaapeliteollisuuden rinnalle. Tämä on askel sijoitusyhtiöstä teolliseksi monialakonserniksi. Reka Kumin 
alustavassa yhdistelyssä ei syntynyt liikearvoa. COVID -19 pandemia on vaikuttanut kumitoimialan 
volyymeihin, mutta asiakaskysyntä on elpymässä. 

Yhtiö on valmistellut nimen vaihtamista Reka Industrialiksi. Ylimääräinen yhtiökokous kutsutaan 
marraskuulle koolle käsittelemään nimen vaihdosta. Erillinen yhtiökokouskutsu julkaistaan 22.10.2020 

Green Bond rahoitettavia hankkeita on viety eteenpäin ja uusia on työstettävänä. Panostuksia on 
laitettu etenkin tuulivoimaan ja energiakulutuksen vähentämiseen liittyviin kohteisiin. Ensimmäinen 
Green Bond joukkovelkakirjalainan sijoittajakirje julkaistiin maaliskuussa. 

KATSAUSKAUDEN KESKEISET TAPAHTUMAT 

Neo Industrial Oyj:n tytäryhtiö Reka Kaapeli Oy sai tammikuussa 2020 Skandinaviasta merkittävän 
maakaapelisopimuksen, jonka kokonaisarvo on noin 9 miljoonaa euroa. Toimitukset ajoittuvat vuosille 
2020 - 2022. 

Neo Industrial Oyj osti kesäkuussa 2020 Reka Kumin koko osakekannan Neo Industrialin suurimmalta 
osakkeenomistajalta, Reka Oy:ltä 7,5 miljoonan euron käteisvastikkeella. Hallituksen riippumattoman 
komitean yrityskaupan arvioimisen tueksi hankkiman ulkopuolisen asiantuntijan fairness opinion -
lausunnon mukaan osakkeista maksettava vastike on ostajan kannalta taloudellisessa mielessä 
kohtuullinen (fair from financial point of view). 



Varsinainen yhtiökokous hyväksyi yrityskaupan 24.6.2020 ja kauppa toteutui yhtiökokouksen jälkeen 
25.6.2020. Reka Kumi yhdistettiin konserniin 30.6.2020, sillä kaupan toteutuspäivän ja kesäkuun lopun 
luvuissa ei ollut olennaista eroa.  

Yrityskaupan myötä yhtiölle muodostui uusi toimiala, kumiteollisuus, kaapeliteollisuuden rinnalle. Tämä 
on askel sijoitusyhtiöstä teolliseksi monialakonserniksi.  

Uuden konsernin odotetaan hyötyvän suuremmasta koosta, toimialojen eri sesongeista ja parhaiden 
käytäntöjen jakamisesta. Toimialojen eri sesongit pienentävät kausivaihteluiden vaikutusta yhtiön 
tulokseen. 

Suluissa olevat luvut viittaavat vastaavaan ajanjaksoon vuotta aiemmin, ellei toisin mainita. 
Liiketoimintakatsaus on tilintarkastamaton. 

AVAINLUVUT  1-9/2020 1-9/2019 1-12/2019 
Liikevaihto, milj. euroa 86,7 72,9 97,5 
Liiketulos, milj. euroa 1,9 -0,5 0,5 
Käyttökate, milj. euroa 5,6 2,9 4,9 
Katsauskauden tulos, milj. euroa 0,2 -1,7 -1,4 
Tulos/osake, euroa 0,03 -0,29 -0,24 
Liiketoiminnan kassavirta, milj. euroa 0,3 3,3 7,8 
 

COVID-19 

Kaapelitoimialalla COVID-19 pandemia ei ole näkynyt asiakkaiden kysyntämäärissä. COVID-19 
pandemia rajoitti kuitenkin kasvua toisella vuosineljänneksellä. Ylimääräisiä kustannuksia ja 
toimitusviiveitä on pandemiasta kertynyt henkilöstön oltua herkemmin sairaslomalla mahdollisen 
tartuntariskin eliminoimiseksi. COVID-19 pandemian lisäkustannusten vaikutuksen liiketulokseen 
kaapelitoimialalla arvioidaan olevan katsauskaudella 0,4 - 0,7 miljoonaa euroa. 

Kumitoimialalla COVID-19 on näkynyt asiakkaiden kysyntämäärissä. Osalla asiakkaista volyymit ovat 
tavanomaisia alhaisempia johtuen joko asiakkaan omasta kysynnästä, muiden toimittajien 
toimitusongelmista, tehtaiden väliaikaisesta sulkemisesta tai näiden yhdistelmistä. 

COVID-19 ei ole merkittävästi vaikuttanut kummankaan toimialan materiaalihankintaan. COVID-19 ei 
myöskään ole toistaiseksi vaikuttanut asiakkaiden maksukäyttäytymiseen. 

SEGMENTIT                                            

Neo Industrialin teollisina toimialoina ovat kaapeliteollisuus ja kumiteollisuus. 

KAAPELITOIMIALA 

Kaapelitoimialan liikevaihto oli 82,3 miljoonaa euroa (72,9). Käyttökate oli 6,4 miljoonaa euroa (3,9).  

Reka Kaapeli Oy:n kotimaan myyntivolyymit kasvoivat edellisvuodesta. Myös viennin myyntivolyymit 
kasvoivat.  

Toimialan avainraaka-aineita ovat kupari ja alumiini sekä muovit. Katsauskaudella kuparin ja alumiinin 
hintavaihtelut ovat olleet merkittäviä.  



Vuoden alussa kuparin tonnimääräinen hinta oli 5 481 euroa ja alumiinin tonnimääräinen hinta 1 603 
euroa. Syyskuun 2020 lopussa kuparin tonnimääräinen hinta oli 5 646 euroa ja alumiinin 
tonnimääräinen hinta 1 484 euroa.  

Kuparin päiväkohtainen hinta on katsauskauden aikana ollut korkeimmillaan syyskuussa, jolloin se oli 5 
796 euroa tonnilta, ja alimmillaan maaliskuussa, jolloin se kävi 4 283 eurossa tonnilta. Alumiinin hinta 
on ollut korkeimmillaan tammikuussa, jolloin se oli 1 631 euroa tonnilta, ja alimmillaan huhtikuussa, 
jolloin se kävi 1 308 eurossa tonnilta.  

Toimialan osakkuusyhtiön Nestor Cables konsernin liikevaihto tammi-syyskuussa 2020 oli 27,3 
miljoonaa euroa (26,3). Liiketulos oli positiivinen ja edellisvuotta parempi. Nestor Cablesin oma pääoma 
kääntyi positiiviseksi ja siten tulososuus 0,4 miljoonaa euroa on huomioitu konsernin tuloksessa sekä 
osakkuusyhtiöosuuden tasearvossa.  

KUMITOIMIALA 

Reka Kumi yhdistettiin konserniin 30.6.2020. Kumitoimialan liikevaihto konsernissa oli 4,4 miljoonaa 
euroa ja käyttökate oli 0,1 miljoonaa euroa. Käyttökatetta rasittaa Reka Kumin hankintaan liittyviä eriä 
0,1 miljoonaa euroa 

COVID -19 pandemia on vaikuttanut kumitoimialan volyymeihin. Asiakkaiden tuotantolaitokset ovat nyt 
pääosin avautuneet. 

RAHOITUSASEMA 

Taseen loppusumma oli katsauskauden päättyessä 73,4 miljoonaa euroa. 31.12.2019 taseen 
loppusumma oli 58,9 miljoonaa euroa. 

Neo Industrial Oyj osti kesäkuussa Reka Kumin koko osakekannan. Kauppasumma 7,5 miljoonaa 
euroa maksettiin käteisellä. Kauppa rahoitettiin 7,5 miljoonan euron pankkilainalla. Reka Kumi 
yhdistettiin konserniin 30.6.2020.  

30.9.2020 konsernin korolliset lainat ilman IFRS 16 vuokrasopimuksia olivat 25,6 miljoonaa euroa. 
Summasta 19,9 miljoonaa euroa on pitkäaikaista.  

HENKILÖSTÖ 

Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä 1.1.–30.9.2020 oli 343 (247). Katsauskauden lopussa 
30.9.2020 konsernin palveluksessa oli 496 (246) henkilöä. 

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. 

Neo Industrialin kaapelitoimialan liiketoiminnan merkittävimmät riskit liittyvät markkinatilanteen 
kehittymiseen, raaka-aineiden ja valuuttojen hintavaihteluihin sekä käyttöpääoman hallintaan eri 
tilanteissa. Suurten kausivaihtelujen aikana tavarantoimittajien maksuehdot vaikuttavat olennaisesti 
niiden kykyyn rakentaa riittävät varmuusvarastot kilpailukykyisen toimitusajan varmistamiseksi. 
Kausivaihteluiden vaikutusta tehtaiden kuormitustilanteeseen pyritään myös tasaamaan toimintamallien 
kehittämisellä. COVID-19 pandemia on kaapelitoimialalla näkynyt lisäkustannuksina ja toimitusviiveinä. 
Pandemian vaikutusta tulevaisuuteen on vaikea arvioida. Lisäkustannusten odotetaan jatkuvan toisella 
vuosipuoliskolla. 



Neo Industrialin kaapelitoimialan liiketoiminnan avainraaka-aineita ovat metallit (kupari ja alumiini) ja 
muovit. Neo Industrial käyttää metallien ostoissa osittaista hintasuojausta hyödykejohdannaisten avulla. 
Metallien osalta on tärkeää sekä metallien dollarimääräisen hinnan että USD/EUR 
valuuttakurssisuhteen kehitys. Valuuttasuojauksia tehdään lisäksi tärkeimpien myyntivaluuttojen osalta. 
Sähkön hinnan suojauksissa käytetään hintakiinnityksiä. 

Euroalueen taloustilanne ja epävarmuus poliittisessa kentässä saattaa vaikuttaa kumitoimialan 
asiakkaiden hankintamääriin ja uusien projektien käynnistämisiin. COVID-19 on vaikuttanut asiakkaiden 
hankintamääriin ja pandemian vaikutusta tulevaisuuteen on vaikea arvioida. COVID-19 pandemian 
odotetaan vaikuttavan asiakkaiden hankintamääriin myös toisella vuosipuoliskolla. COVID-19 
pandemian vuoksi kumitoimiala sai Business Finlandilta 100 tuhannen euron avustuksen tuotteidensa, 
markkinoinnin ja kilpailukyvyn kehittämiseen. Kehittämistoimet ovat käynnissä. 

USA:n kauppapakotteiden ja tuotetullien nosto sekä Brexit saattavat vaikuttaa kumitoimialan 
asiakkaiden tuotevolyymeihin negatiivisesti. Myös aasialaisten toimijoiden lisääntynyt kilpailu 
Euroalueella voi vaikuttaa asiakkaiden ostopäätöksiin. 

Konserni on toteuttanut ja toteuttaa konsernirakenteen yksinkertaistamista sulautumisilla. Verottaja on 
kyseenalaistanut vuonna 2015 toteutetun tytäryhtiösulautumisen veroneutraaliuden. Neo Industrial Oyj 
on valittanut veropäätöksestä. Neo Industrial Oyj:n näkemys on, että sulautuminen on yleisseuraanto ja 
siten veroneutraali. Yhtiön ja verottajan näkemysero on 1,2 miljoonaa euroa. 

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT 

Katsauskauden jälkeen ei ole ollut olennaisia tapahtumia. 

LÄHIAJAN NÄKYMÄT 

Vuonna 2020 tilikauden tuloksen odotetaan kääntyvän positiiviseksi edellyttäen, että COVID-19 
pandemian aiheuttamat vallitsevat olosuhteet eivät olennaisesti vaikuta yhtiön toimituskykyyn. 

Kaapelitoimialan päämarkkinoilla ei tällä hetkellä ole näkyvissä välitöntä merkittävää kysyntämuutosta. 

Kumitoimialalta odotetaan positiivista käyttökatetta vallitsevissa markkinaolosuhteissa. 

Hyvinkäällä 22.10.2020 

 

Neo Industrial Oyj 
Hallitus  

Lisätietoja: 

Jukka Poutanen, toimitusjohtaja, puh. 040 833 9007 

Huomautus 

Ne 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. 

Suluissa olevat luvut viittaavat vastaavaan ajanjaksoon vuotta aiemmin, ellei toisin mainita. 

Tietoja julkaisijasta Neo Industrial Oyj 

Neo Industrial Oyj on suomalainen yhtiö, joka rakentaa kestävää tulevaisuutta kehittämällä ja 
uudistamalla modernia yhteiskuntaa. Omistamme teollista liiketoimintaa harjoittavia kasvuvoimaisia 
listaamattomia yhtiöitä, joille olemme pitkäjänteinen ja vastuullinen kumppani. Monialayhtiönä luomme 
vastuullisesti uusia mahdollisuuksia älykkäälle ja energiatehokkaalle yhteiskunnalle. Neo Industrial 
Oyj:n B-osake noteerataan NASDAQ Helsinki Oy:n päämarkkinalla. 
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