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Aktiivinen arvonluoja
•

Neo Industrial on tavoitteellinen omistaja, joka kehittää yrityksiään
aktiivisesti.

•

Neo Industrial on sitoutunut omistaja, joka lisää yritystensä arvoa
pitkäjänteisesti.

•

Neo Industrial hankkii omistukseensa puolivalmisteita ja lopputuotteita
valmistavia yrityksiä, joilla on kasvupotentiaalia, yhteinen teollisen
toiminnan logiikka sekä keskinäisiä myynnin, markkinoiden ja jakelun
synergiaetuja.

Mahdollisuutemme
•

Toimialamme palvelevat perustarpeita, jotka pysyvät.

•

Yrityksillämme on vahvat kotimarkkina-asemat ja hyvät asiakassuhteet.

•

Voiman- ja tiedonsiirron kasvava tarve lisää kaapelien kysyntää.

•

Palonkestävä kuitu yleistyy etenkin sisustuksessa.

•

Yhteiskunnan kehitys ja sääntelyn lisääntyminen edellyttävät
turvallisuutta ja laatua.

•

Venäjä rakentaa infrastruktuuriaan ja uusia asuntoja.

•

Venäjän yritysrakenne uudistuu.
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Keskeistä vuonna 2010
 Neomarkasta Neo Industrial Oyj
 Konserni muuttunut teolliseksi monialayhtiöksi: kaksi uutta toimialaa Pientaloteollisuus
(Finndomo) alkaen Q2:lla sekä Viskoosikuidut (Avilon) alkaen Q3:lla.

 Konserni: Liikevaihto 83,4 MEUR (69,1), liiketappio -10,6 MEUR (-5,4) muodostui suurelta
osin Viskoosikuidut-toimialan käynnistyspanostuksista.

 Kaapelitoimiala: Toimialan liikevaihto oli 83,4 miljoonaa euroa (69,1). Liiketulos jäi -2,9

MEUR tappiolliseksi (-4,1). Riihimäen tehtaalla kesäkuussa sattunut testauslaiterikko
vaikutti toimialan myyntiin ja kannattavuuteen – vahinko on arviolta 3,1 MEUR, josta 2,1
MEUR on huomioitu toimialan heinä-syyskuun tuloksessa keskeytysvakuutuskorvauksen
muodossa. Toimialan kannattavuus koheni kuitenkin H2:lla positiiviseksi.

 Viskoosikuidut-toimiala: Toimialalla ei ollut vielä vuonna 2010 liikevaihtoa. Avilonin

tuotannon käynnistämisen kertaluonteiset, pääosin vuodelle 2010 kirjattavat kulut olivat 6,7
MEUR.

 Pientaloteollisuus-toimiala: Finndomo kasvatti liikevaihtoaan touko-joulukuussa 28,2% 93,0
MEUR (72,6). Finndomon touko-joulukuun tulos jäi kuitenkin tappiolliseksi korkean
kulurakenteen vuoksi. Neo Industrialin osuus tappiosta oli -1,3 MEUR.
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Kaapelitoimiala
Vuosi 2010 lyhyesti
 Vuosi kokonaisuutena vaikea, joskin kaapelimyynti piristyi hiljaisen alkuvuoden jälkeen
kaikilla markkina-alueilla ja toimialan kannattavuus koheni H2:lla.

 Riihimäen tehtaalla kesäkuussa sattunut testauslaiterikko vaikutti sekä toimialan myyntiin
että kannattavuuteen merkittävästi. Lokakuuhun asti kestänyt vahinko on arviolta 3,1
MEUR, josta 2,1 MEUR on huomioitu toimialan heinä-syyskuun tuloksessa
keskeytysvakuutuskorvauksen muodossa.

 Lisäksi toimiala kirjasi kertaluonteiset 0,8 MEUR kulut tuotannon uudelleenjärjestelyistä
(kuparilanganvetotoiminnon siirto Keuruulle).

 Reka Kaapeli reagoi alkuvuoden markkinatilanteeseen mm. lomautuksilla ja irtisanomisilla.
 Raaka-ainehinnat merkittävässä roolissa koko tilikauden: kuparin hinta vuoden lopussa
ennätyskorkealle. Hinnannousu vaikea siirtää kaapelien hintoihin.

 Hyvinkään ja Keuruun tehtaat hyvässä käytössä kesästä lähtien, myös Riihimäen

toimitusvarmuus parani loppuvuonna. Tuotanto iskussa markkinoiden nousua varten.

 Kaapelin Venäjän-toiminnot uudelleenarvioinnin edessä vuonna 2011 Venäjän päätettyä
poistaa metallien tullivapauden.

Kuparin hintakehitys
Arvo ennätyslukemiin vuodenvaihteessa

Viskoosikuidut
Avilonin vuosi 2010 lyhyesti
 Viskoosikuidut-segmentti syntyi syyskuussa 2010, kun Neo Industrial osti 2008 konkurssiin
haetun Kuitu Finland Oy:n pesältä Valkeakoskella sijaitsevan tuotantolaitoksen.

 Avilon valmistaa viskoosikuitua sekä palonkestävää viskoosikuitua. Päämarkkina-alueet
ovat Kiina, Eurooppa ja Yhdysvallat.

 Yhtiön operatiivinen toiminta käynnistyi syksyllä - tuotannon oli määrä alkaa joulukuussa.
 Viskoosikuidun pääraaka-aineen, liukosellun, saatavuuden hankaloiduttua huomattavasti
joulukuussa tuotannon käynnistymistä siirrettiin tammikuun 2011 alkuun, jolloin tehdas
käynnistyi onnistuneesti.

 Käytössä ensin yksi linja, jolla on valmistettu viskoosikuitua 13.1. alkaen. Ensimmäiset 2,7
MEUR arvoiset kaupat tehtiin jo kahden viikon tuotannon jälkeen.

 Tehdas työllisti vuoden lopussa suoraan 135 henkilöä, pääasiassa Kuidun entisiä osaajia.

Viskoosikuidut
Sijoitus ja potentiaali

 10 MEUR kauppahintaan sisältyivät tehtaan kiinteistöt vuokrasopimuksineen, irtaimisto ja
immateriaalioikeudet.

 Avilonin tämänhetkinen tuotantokyky on noin 30 000 tonnia kuitua vuodessa yhdellä
linjalla. Kysynnän kasvaessa Avilon voi käynnistää kohtuullisin investoinnein toisen
olemassa olevan linjan.

 Tehtaan kertaluontoisiksi kuluiksi kirjatut käynnistämiskustannukset olivat 6,7 MEUR.
 Neon arvioiden perusteella Avilonin on mahdollista saavuttaa yhden linjan kapasiteetilla
vuonna 2011 noin 80 MEUR liikevaihto.

 Avilonin valtit ovat maailmanmarkkinan vertailutasoa oleva laatu, hyvä maine, olemassa

olevat asiakassuhteet ja erittäin osaavat ihmiset. Tavoitteena globaali markkinajohtajuus
palonkestävän viskoosikuidun valmistuksessa.

 Käynnistämistä siirtäneet liukosellun saatavuusvaikeudet helpottunevat liukosellun
lisäkapasiteetin valmistumisen myötä vuoden 2011 aikana.

Puuvillan hintakehitys
Ennennäkemätön puuvillapula tukee Avilonin liiketoimintaa.

Pientaloteollisuus
Finndomon vuosi 2010 lyhyesti

 30 % Finndomo-sijoitus tehtiin huhtikuussa 2010 – osaksi raportointia toukokuussa 2010.
 Finndomo on Pohjoismaiden johtava puurakenteisten pientalojen valmistaja.
 Finndomon liikevaihto oli touko-joulukuussa 93,0 (72,6) MEUR, kasvua 28,2 %, ja syysjoulukuussa 39,6 (30,1) MEUR, kasvua 31,5 %.

 Piristyneet valmistalomarkkinat nostivat Finndomon myyntiä – menestystä myös
aluerakentamisprojekteissa.

 Koko Finndomo-konsernin kannattavuus edelleen huono korkean kulurakenteen vuoksi;
Neon osuus tappiosta touko-joulukuussa -1,3 MEUR.

 Finndomon Suomen toimintojen käyttökate oli H2:lla positiivinen ja saneeraus on edennyt
hyvin. Ruotsin toimintojen saneerausta tehostetaan lähiaikoina. Koko Finndomon
tehostamistoimet jatkuvat edelleen.

Lähiajan näkymät
 Vaikka vuoden 2011 ensimmäinen neljännes on tappiollinen Kaapelin toiminnan

kausiluonteisuudesta ja Avilonin käynnistämiskustannuksista johtuen, ovat konsernin
tulosnäkymät vuodelle 2011 myönteiset.

 Kaapelitoimialan markkinatilanne ja kannattavuus kohentuivat vuoden 2010 loppua kohden.
Lisäksi myös merkittävät, kertaluonteisia kuluja aiheuttavat tuotannon järjestelyt on viety
pääosin loppuun. Kaapelin tuloksen uskotaan vuonna 2011 nousevan positiiviseksi.

 Viskoosikuidut-toimialan tuotanto käynnistettiin vuoden alussa onnistuneesti. Jos käyntiin
otetun linjan tuotanto pystytään kokonaisuudessaan myymään, voidaan yltää noin 80
miljoonan euron liikevaihtoon. Koska pääosa tuotannon käynnistämiseen liittyneistä
panostuksista tehtiin vuonna 2010, toimialan tuloksen odotetaan kääntyvän vuoden
loppupuolella voitolliseksi.

 Pientaloteollisuustoimialan markkinatilanteen odotetaan kehittyvän edelleen suotuisasti.

Finndomon Suomen toimintojen käyttökate oli positiivinen jo vuoden 2010 toisella
vuosipuoliskolla ja saneeraus on edennyt hyvin. Ruotsin toimintojen saneerausta tehostetaan
lähiaikoina. Finndomon kannattavuuden uskotaan paranevan vuonna 2011.

 Maksuvalmius on alkuvuonna liikevaihdon kaksinkertaistumisen johdosta kriittinen, ja

erityishuomion kohteena koko vuoden ajan. Maksuvalmiuden varmistamiseksi sekä
toimialojen voimakkaan kasvun mahdollistamiseksi toimenpiteinä rahoitus- ja
maksuehtoneuvottelujen lisäksi ovat varastojen kiertoa tehostavat toimenpiteet ja pääoman
vapauttaminen omaisuuseristä.

Yhteenveto
 Viskoosikuidut-toimialan käynnistämispanostukset on tehty, tuotanto on vauhdissa ja

markkinat vaikuttavat otollisilta. Voimme siis odottaa Avilonilta hyviä tuloksia jo tänä
vuonna. Liikevaihdon nopea kasvu on koko Avilonin toiminnalle positiivinen haaste. On
ollut mukava nähdä, että kun asiakkaamme käyvät Valkeakoskella, he toteavat Avilonin
palonkestävän kuidun olevan edelleen maailmanmarkkinan vertailutasoa. Näistä
odotuksista on hyvä ponnistaa.

 Kaapelitoimialan vaikeudet ovat takanapäin. Venäjän kasvu oli merkittävää

edellisvuotisesta, joskaan ei niin voimakasta kuin odotimme. Tänä vuonna kaikilla
markkinoilla, myös Venäjällä, on luvassa nousua. Kaapelitoimialaan tehdyt investoinnit ja
uudelleenjärjestelyt luovat edellytykset Reka Kaapelin tuotantovolyymin merkittäviin
lisäyksiin.

 Pientaloteollisuutta tukee niin ikään vireä markkina Suomessa ja Ruotsissa sekä

energiamääräysten muutos. Uskomme myös viennin vahvaan kasvuun Baltiaan ja
Venäjälle. Finndomon toiminnan uudelleenfokusointi sekä uudet tuotteet antavat aihetta
positiivisiin odotuksiin kuluvana vuonna.

Kiitos!
Kysymyksiä?

