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Liiketoimintakatsaus

• Kausivaihtelusta johtuen tammi- ja helmikuun liikevaihto jäi tänä vuonna 

poikkeuksellisen alhaiseksi

• Uusien tilausten määrä on vahvistunut maaliskuusta lähtien sesongin alettua, 

ja tehtaiden kapasiteetti on nyt hyvässä käytössä

• Kotimaan myynnin uudelleen organisoiminen toteutettiin onnistuneesti 

alkuvuoden aikana, ja uskomme aluemyyntiorganisaation vaikuttavan myyntiin 

positiivisesti

• Julkistimme alkuvuonna uusia tuotteita ja palveluja, joista älykkään 

kelanhallintajärjestelmän pilotointi on parhaillaan meneillään

• Vienti vetää ja yhtiö toimittaa kaapeleita mm. useaan tuulivoimaprojektiin 

Ruotsissa ja Norjassa
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Liikevaihto laski mutta tulos pysyi edellisvuoden tasolla

Avainluvut 1–3/2019 1–3/2018 1–12/2018 

Liikevaihto (M€) 19,6 22,9 103,8

Liiketulos (M€) -1,2 -1,2 1,0        

Katsauskauden tulos (M€) -1,2 -1,6 -0,5

Tulos/osake (€) -0,20 -0,26 -0,09     

Avainluvut Q1 2019
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Tuloskehitys kvartaaleittain
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Osa konsernia 
Neo Industrial omistaa 100 %

Tuotteet

Ei kuulu konserniin 
Neo Industrial omistaa 22,94 %

Tuotteet

• Pienjännitevoimakaapelit

• Keski- ja suurjännitekaapelit

• Asennuskaapelit

• Instrumentointi- ja 

ohjauskaapelit

• Optiset tietoliikennekaapelit

• Kupariset 

tietoliikennekaapelit

• Instrumentointikaapelit

• Valokaapelivarusteet
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Neo Industrial Oyj sijoituskohteena



• Valmistavaa perusteollisuutta

• Infran rakentamisen mukana tasaisesti kehittyvää liiketoimintaa

Toimialana Kaapeliteollisuus
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Kohderyhmät



Tulos:

Liikevaihto

EBIT

ROI

OVA

Liiketoiminnan logiikka:

Korkea käyttöaste

Matala investointitarve

Raaka-aineiden ja kiinteiden kulujen suuri osuus

Liiketoiminnan draiverit:

Yhteiskunnan sähköistyminen

Digitalisaatio

Hajautettu energiatuotanto

Säänkestävä sähkönjakelu

Kaapeliteollisuuden ansaintamalli
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• Yhtiön tavoitteena on käyttää vähintään 30 % nettotuloksesta 
osingonmaksuun

• Yhtiökokous päätti, että vuoden 2018 maksetaan osinkoa 0,02 euroa 
osakkeelta

Neo Industrial Oyj:n osinkopolitiikka
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Neo Industrial Oyj:n osakekurssin kehitys
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Kaapelitoimialan katsaus – Reka Kaapeli

• Liikevaihto 19,6 M€ pieneni edellisvuodesta 

(22,9 M€)

• Myyntivolyymit pienenivät edellisvuodesta sekä 

Pohjoismaissa että muilla markkina-alueilla

• Liiketulos -1,1 M€ samalla tasolla edellisvuoden 

vastaavaan ajanjaksoon nähden (-1,1 M€)

• Alumiinin ja kuparin hinnat olivat maaliskuun 

lopussa euromääräisesti lähes samalla tasolla 

verrattuna vuodenvaihteen hintatasoon

• Reka Kaapeli julkisti älykkään kelahallinta-

järjestelmän markkinoille tulon 

• Palonkestävien kaapelien tuoteperhe 

uudistettiin
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Reka Kaapeli lanseerasi uusia tuotteita
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Reka Kaapeli esitteli uusia tuotteitaan Verkostomessuilla Tampereella 23–24.1.2019 



Reka Kaapeli tuo älykkyyttä kaapelikeloihin

• Reka Kaapeli tuo älykkäät kaapelikelat markkinoille ensimmäisenä Pohjois-

Euroopassa
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– Älykäs kelahallinta mahdollistaa 

mm. kelojen sijainti- ja 

statustietojen seuraamisen 

reaaliaikaisesti sekä relevantin 

datan kulkemisen kelan mukana

– Älykästä kelahallintajärjestelmää 

pilotoidaan alkuvuoden 2019 

aikana yhteistyössä valittujen 

asiakkaiden kanssa, palvelu 

avataan asteittain kaikille Rekan 

asiakkaille talvella 2019-2020



Reka Kaapelilta uusi palonkestävä kaapeli

Palonkestävien kaapeleiden koko tuoteperhe uudistui helmikuussa 2019
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Kaapelitoimialan katsaus – Nestor Cables

• Toimialan osakkuusyhtiö Nestor Cables Oy:n liikevaihto 

pieneni 5,4 M€:oon (edellisenä vuonna 5,7 M€)

• Liiketulos oli tappiollinen ja edellisvuotta heikompi

• Tulososuutta ei ole huomioitu konsernin luvuissa

– Nestor Cables Oy:n osakkeiden kirjanpitoarvo on konsernissa 

nolla, eikä tulososuutta ole huomioitu konsernin luvuissa
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Tärkeimmät tavoitteet 2019

• Kannattavuuden parantaminen

• Liikevaihdon saaminen takaisin kasvu-uralle

• Kasvua viennistä lähialueille ja uusista tuotteista
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Lähiajan näkymät

• Vuonna 2019 Neo Industrialin liiketuloksen ilman vertailukelpoisuuteen 

vaikuttavia eriä odotetaan kasvavan vuodesta 2018
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Riskit ja epävarmuustekijät 1/2

• 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.
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Riskit ja epävarmuustekijät 2/2

• 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. Sähkön hinnan suojauksissa käytetään

hintakiinnityksiä.

• Konserni on toteuttanut ja toteuttaa konsernirakenteen yksinkertaistamista 

fuusioilla. Verottaja on kyseenalaistanut vuonna 2015 toteutetun 

tytäryhtiöfuusion veroneutraaliuden. Neo Industrial on hakenut muutosta 

veropäätökseen. Neo Industrialin näkemys on, että sulautuminen on 

yleisseuraanto ja siten veroneutraali. Yhtiön ja verottajan näkemysero on 

1,2 miljoonaa euroa.
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Kiitos
Ralf Sohlström

Toimitusjohtaja


