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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 tammi-maaliskuussa 2011
 Myynnin kasvua kaikilla toimialoilla – Avilonin alkuvuosi vielä tappiollinen.
 Konsernin liikevaihto oli 31,6 (16,6) MEUR.
 Liiketappio -7,2 (-2,3) MEUR.
 Kaapelitoimiala kasvatti liikevaihtoaan edellisvuotisesta jopa 47 %, 24,5 (16,6) MEURoon.
Toimialan kannattavuus koheni, mutta tulos jäi kuitenkin -0,4 (-2,0) MEUR tappiolliseksi.

 Kotimaan kaapelimarkkina vireä - liiketoiminta piristyi myös Venäjällä.
 Pientaloteollisuus-toimialan liikevaihto oli 22,5 MEUR - kannattavuus koheni.
 Finndomon Suomesta saatujen uusien tilausten kasvu 18%.
 Viskoosikuidut-toimialan liikevaihto oli 7,1 MEUR, tappio -6,6 MEUR johtuen tehtaan
käynnistämiskuluista sekä pääraaka-aineen tilapäisten saatavuusongelmien vuoksi
alentuneesta kapasiteetin käyttöasteesta.

 Avilonin kysyntätilanne on erittäin hyvä, ja tehtaan selluhuolto on turvattu.
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Kaapelitoimiala
Q1/2011 lyhyesti
 Myynti kasvoi selvästi; liikevaihto oli 24,5 (16,6) MEUR, kasvua 47 %.
 Liiketappio pieneni ja oli –0,4 (-2,0) MEUR.
 Suurin kasvu Suomesta ja Baltiasta sähkötukkukaupan kasvun siivittämänä.
 Raaka-ainehinnat tuovat edelleen haasteita, mutta hinnankorotukset kompensoivat.
 Hyvinkään ja Keuruun tehtaat hyvässä käytössä, Riihimäen tehtaan kapasiteetti
kausiluonteisuudesta johtuen matalampi.

 Rekan Suomen tehtaille rekrytoitiin yli 25 uutta työntekijää katsauskaudella.
 Venäjän liiketoiminnot tekivät positiivisen liiketuloksen. Negatiivinen kehitys on saatu

pysäytettyä, ja näkymät kuluvalle vuodelle ovat hyvät. Toimintamalli kuitenkin edelleen
harkinnassa Venäjän metallien tullivapauden päättymisen vuoksi.

 Rekan tarjous- ja tilauskanta olivat maaliskuun lopussa hyvällä tasolla.

Sähkötukkukauppa kasvussa

Lähde: Sähköteknisen kaupan liitto ry

Pientaloteollisuus
Finndomon Q1/2011 lyhyesti
 Finndomon liikevaihto oli 22,5 MEUR (- , raportoitu Q2/2010 alkaen).
 Suomesta saatujen uusien tilausten määrä kasvoi 18%.
 Valmistalomarkkinan lisäksi menestystä myös aluerakentamisprojekteissa.
 Kannattavuudessa käänne parempaan on tehty.
 Uusi strategia: Finndomo-konserni keskittyy tästedes Suomeen, Baltiaan ja Venäjään Ruotsin yhtiö vietiin yrityssaneeraukseen helmikuussa, myynti mahdollinen.

 Baltian ja Venäjän alueen myyntipanostukset tuottaneet tulosta jo Q1:llä.
 Alan kotimaan myynnin odotetaan kasvavan 5-10% kuluvana vuonna.
 Neo päätti katsauskaudella 2,8 MEUR lisäsijoituksesta Finndomoon.

Viskoosikuidut
Avilonin Q1/2011 lyhyesti
 Valkeakosken tehtaan tuotanto käynnistyi 13.1.2011 onnistuneesti. Toimialan liikevaihto oli
katsauskaudella 7,1 MEUR, liiketappio -6,6 MEUR.

 Liukosellun saatavuusvaikeudet jatkuivat – tuotannon käynnistämisen siirtyminen

joulukuulta 2010 tammikuun 2011 puoliväliin ja samasta syystä johtunut
tuotantokapasiteetin alentunut käyttöaste maaliskuun lopulla lisäsivät käynnistämiskuluja.

 Avilonin kuidun kysyntä ylitti tehtaan toimituskyvyn, jota liukosellupula rajoitti.
 Avilon valmistaa viskoosikuitua sekä palonkestävää viskoosikuitua, jonka valmistus alkoi
helmikuussa.

 Liukosellun saatavuuden vaikeuduttua huomattavasti maaliskuun lopussa tehdas
valmistautui pitempään seisokkiin, jolta kuitenkin vältyttiin.

 Tehdas käynnistyi uudelleen 21.4. ja päätuotantolinja käy nyt täydellä kapasiteetilla –
raaka-ainehuolto varmistettu.

Tekstiilimarkkinat kasvavat 3,5% p.a.
Viskoosituotanto kasvanee lähivuosina alla olevaa markkinaa nopeammin.

Lähde: PCI Fibres, Rayonier

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
loppuun katsauskaudella. Kaapelin liikevoiton uskotaan vuonna 2011 nousevan positiiviseksi.



Pientaloteollisuustoimialan markkinatilanteen odotetaan kehittyvän edelleen suotuisasti.
Finndomon Suomen toimintojen käyttökate oli positiivinen jo vuoden 2010 toisella
vuosipuoliskolla ja saneeraus on edennyt hyvin. Yrityssaneerauksessa olevien Ruotsin
toimintojen tulevaisuudelle etsitään vaihtoehtoja.



Viskoosikuidut-toimialan tuotanto käynnistettiin vuoden alussa onnistuneesti. Koska pääosa
tuotannon käynnistämiseen liittyneistä panostuksista tehtiin vuonna 2010 ja vuoden 2011
ensimmäisellä neljänneksellä, uskomme toimialan toisen vuosipuoliskon liikevoiton olevan
positiivinen.



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
 Vuoden 2011 ensimmäinen neljännes oli Neo Industrialille vielä odotetusti tappiollinen,
mutta myynti kasvoi kaikilla toimialoilla.

 Kaapelitoimialan markkinatilanne on kohentunut huomattavasti ja sen tammi-maaliskuun
liikevaihto oli erittäin hyvä. Maaliskuun lopun tarjous- ja tilauskantojen perusteella voi
odottaa kasvua.

 Strategiamuutoksen tehneen Finndomon myynti kasvoi Suomessa lähes 20%. Finndomo
keskittyy tästedes kotimaahan sekä Baltiaan ja Venäjään.

 Avilonin kuidun kysyntä oli suurempi kuin tehtaan tuotantokyky. Liukosellupula rasitti

tulosta merkittävästi. Nyt Avilonin jatko näyttää lupaavalta; sellunsaanti on turvattu ja
päätuotantolinja käy täydellä kapasiteetilla.

Kiitos!
Kysymyksiä?

