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Neo Industrial Oyj:n jakautuminen
Neo Industrialin ylimääräinen yhtiökokous 8.11.2012 hyväksyi Neo
Industrialin jakautumissuunnitelman.
Tavoitteena liiketoimintarakenteiden selkeyttäminen ja toiminnan
läpinäkyvyys.
100%

• Kaapelitoimialan kehittäminen jatkuu Neo Industrial Oyj:ssä.
• Viskoosikuidut-toimialan kehittäminen jatkuu Avilon Oyj:ssä.
Järjestely edesauttaa osakkeiden arvonnousua pitkällä aikavälillä.

Viiden Neo Industrialin velkojan vastustaessa jakautumista päädyttiin
yhdessä velkojien kanssa anomaan jakautumiskäsittelyn lykkäämistä
1.3.2013 saakka. Neo Industrial on velkojien kanssa pyytänyt uutta
lykkäystä 8.5.2013 saakka.
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Neo Industrial Oyj kehittää kaapelitoimialaa
Jakautumisprosessista johtuen viskoosikuidut –toimiala käsitellään
tilinpäätöksessä lopetettuna liiketoimintona
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Neo Industrial Oyj:n strategia ennallaan
•

Neo Industrial on tavoitteellinen omistaja, joka kehittää yrityksiään aktiivisesti.

•

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

•

Neo Industrialin strategia on hankkia omistukseensa puolivalmisteita ja lopputuotteita
valmistavia yrityksiä, joilla on kasvupotentiaalia, yhteinen teollisen toiminnan logiikka
sekä keskinäisiä myynnin, markkinoiden ja jakelun synergiaetuja, ja luoda näin
osakkeelleen arvoa.

•

Investoinnit ovat pitkäaikaisia ja niistä irtaannutaan vasta siinä vaiheessa, kun Neo
Industrial ei enää pysty lisäämään yrityksen arvoa.
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Neo Industrial Oyj sijoituskohteena

Avilon Oyj

Kaapeli

Viskoosikuidut

•

•

Re-startup

•

Puuvillan korvaava
kuitu

•

Markkinoiden kasvu
yli 10% vuodessa

•

Salkun tukijalka,
perusbisnes.
Rakentamisen ja infran
kehittymisen mukaan
tasaisesti kasvava,
raaka-ainekeskeinen
liiketoiminta.

Pientaloteollisuus
•

Pientaloteollisuustoimialasta luovuttu

•

Osakkusyhtiö Finndomo
Oy:n osakkeet
alaskirjattu Neo
Industrial Oyj:n
taseessa

Uudet mahdollisuudet
•

Teolliset, nykyisten
toimialojen kanssa
synergiset sijoitukset.
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Keskeistä vuonna 2012


Neo Industrial -Konsernin liikevaihto oli 106,2 (102,8 ) MEUR.



Liiketulos 0,8 (-4,8) MEUR ja tilikauden tulos -3,8 (-28,4) MEUR



Tilikauden tulokseen vaikutti Avilonin saneerausohjelman mukaisen 10,3 MEUR velkojen
leikkauksen tuloutuminen sekä Reka Kaapeli Oy:n tilavuokrasopimusten muutos
toistaiseksi voimassaoleviksi 0,9 MEUR ennen veroja ja 0,7 MEUR verojen jälkeen.
Tulosta heikensi etenkin Finndomon omistusosuuden alaskirjaus 6,4 MEUR.



Kaapelitoimiala kehittyi myönteisesti. Toimialan liikevaihto kasvoi edellisvuotisesta 106,2
(102,9) MEUR ja kannattavuus parani merkittävästi, liiketulos oli 2,1 (-3,1) MEUR.



Neo Industrialin maksuvalmiustilanne jatkui kireänä koko katsauskauden
 Kaapelitoimialan käyttöpääoman hallinta
 Reka Kaapelin factoring-sopimukset neuvoteltiin uudelleen. Järjestely osaltaan helpotti
Kaapelin käyttöpääomatilannetta.
 Viskoosikuiduissa Avilonin oman kuitutuotannon seisokki jatkui johtuen vaikeasta
markkinatilanteesta. Linjojen uudelleenkäynnistys edellyttää lisää
käyttöpääomarahoitusta
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Keskeistä vuonna 2012


Osakkuusyhtiö Finndomo Oy hakeutui helmikuussa yrityssaneeraukseen varmistaakseen
talopaketti- ja valmistaloliiketoiminnan jatkuvuuden Suomessa.



Maaliskuussa viskoosikuidut-toimialalla solmittiin aiesopimus ruotsalaisen Cellmark Ab:n
kanssa PPV-teknologian kansainvälisestä markkinoinnista ja myynnistä.



Maaliskuun lopulla päätettiin 0,2 miljoonan euron investoinnista antimikrobisen
jälkikäsittelyn mahdollistamiseksi Avilonin Valkeakosken tehtaalla. Ensimmäiset
asiakastoimitukset toteutettiin loppuvuodesta.



Huhtikuussa Finndomo myi Sonkajärven talopakettiliiketoiminnan Omatalo Oy:lle ja
heinäkuussa Hartolan talotehtaan liiketoiminnan Stora Ensolle. Finndomon osakkeet
kirjattiin taseesta alas kesäkuussa ja samalla luovuttiin pientaloteollisuus-segmentistä.



Toukokuussa käräjäoikeudelle jätetty Avilonin saneerausohjelmaesitys hyväksyttiin
kesäkuussa. Saneerausohjelma loi osaltaa edellytyksiä yhtiön tulevaisuuden
rakentamiselle.
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Keskeistä vuonna 2012


Elokuussa Neo Industrial tiedotti hallituksen vahvistamasta jakautumissuunnitelmasta
uuden yrityksen muodostamiseksi viskoosikuidut-toimialasta. Marraskuussa pidetty
ylimääräinen yhtiökokous hyväksyi jakautumissuunnitelman. Lisäksi yhtiökokous valtuutti
hallituksen päättämään, että jakautumista ei ilmoiteta täytäntöönpantavaksi, mikäli
olosuhteet muuttuvat ja hallitus arvioi, ettei jakautumisen täytäntöönpano ole yhtiön ja sen
osakkeenomistajien edun mukaista.



Marraskuussa viskoosikuidut-toimialalla solmittiin PPV-teknologiasopimus aiemmin
heinäkuussa solmitun aiesopimuksen pohjalta kiinalaisen Tangshan Sanyo Xingda
Chemical Fibre Companyn kanssa.



Pohjois-Savon käräjäoikeus vahvisti Finndomo Oy:n yrityssaneerausohjelman 3.
joulukuuta.
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Avainluvut 2012, MEUR
Liikevaihto, josta
Kaapelitoimiala
Liikevoitto, josta
Kaapelitoimiala
Tilikauden tulos

2012

2011

106,2

102,8

106,2

102,9

0,8

-4,8

2,1

-3,1

-3,8

-28,4
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Kaapelitoimiala
vuosi 2012 lyhyesti


Myynti kasvoi; liikevaihto 106,2 (102,9) MEUR



Liiketuloksessa merkittävä parannus 2,1 (-3,1)
MEUR.



Pohjoismaiden kaapelimarkkinassa kysyntä hyvällä
tasolla alkuvuonna, mutta heikkeni selvästi
loppuvuonna verrattuna samaan jaksoon
edellisvuonna.






Kasvunäkymiä

Baltiassa ja Venäjällä jäätiin vuoden 2011 tasosta.
Kilpailutilanne jatkui vaikeana markkina-alueilla.

•

Toiminnan tehostuminen, panostusten lisääminen
Pohjoismaissa ja metallihintojen vakaus olivat
keskeisimpiä tekijöitä liiketuloksen parantumiselle.
Muovien hinnoissa voimakkaita vaihteluita.

•

Alan peruskasvu voimakaapeleissa
Infrastruktuurin
rakentaminen

•

Erikoiskaapelit

•

Projektimyynti

Asiakaspalvelukykyky on kehittynyt positiivisesti
toteutetun tuotannonohjaustiimin avulla.
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Kaapelitoimiala
Vuosi 2012 lyhyesti


Käyttöpääoman hallinta oli edelleen
haasteena ja vaati operatiiviselta johdolta
runsaasti huomiota. Tilanne ei luonut
parhaita mahdollisuuksia sesonkikauteen
varautumiseen ja raaka-aineiden oikealle
ajoitukselle tehtaille. Tilanne kohentui
loppuvuotta kohden



Venäjän liiketoiminnassa erikoiskaapeleiden
liikevaihto oli odotusten mukainen. Venäjän
liiketoiminnan tulos jäi hieman tappiolliseksi.



Venäjällä panostetaan palonkestävien
erikoiskaapelien valmistuskapasiteettiin.
Investointi valmistuu suunnitelman
mukaisesti kesällä 2013.

Kasvunäkymiä
•

Alan peruskasvu voimakaapeleissa

•

Infrastruktuurin
rakentaminen

•

Erikoiskaapelit

•

Projektimyynti
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Kaapelitoimiala
Vuosi 2012 lyhyesti


Toimialaan kuuluvan osakkuusyhtiön,
Nestor Cables Oy:n liikevaihto oli vuonna
2012 27,4 miljoonaa euroa (29,7). Nestorin
tilikauden tulos jäi hieman tappiolliseksi.
Sopeutustoimia toteutettiin vaikeassa
markkinatilanteessa.

Kasvunäkymiä
•

Alan peruskasvu voimakaapeleissa

•

Infrastruktuurin
rakentaminen

•

Erikoiskaapelit

•

Projektimyynti
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Kuparin hintakehitys 2008 - 2012
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Alumiinin hintakehitys 2008 – 2012
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EUR/USD syys-marraskuu 2012
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Viskoosikuidut
Avilonin vuosi 2012 lyhyesti





Toimialan liikevaihto 2,1 (18,4) MEUR, liiketulos 5,1 (-11,0)
MEUR. Tulokseen vaikutti saneerausohjelman mukainen 10,3
MEUR velkojen tulouttaminen
Avilonin strategiana on muuntautua pelkästä
standardiviskoosin tuottajasta erikoiskuituihin.
Perusviskoosin maailmanmarkkinahinta pysyi koko vuoden
liian alhaisena tuotannon uudelleenkäynnistämiseksi
Valkeakosken tehtaalla.



Palonsuojakuidussa markkinatilanne oli myös vaikea.



Palonsuojakuidun rinnalle kehitettiin antimikrobisia
kuitutuotteita. Valkeakosken tehtaalla toteutettiin
jälkikäsittelyinvestointi, jonka jälkeen antimikrobisen
jälkikäsittelyn koe- ja testiajot voitiin aloittaa. Ensimmäiset
testierät toimitettiin asiakkaille analysoitavaksi vuoden lopulla.

Kasvunäkymiä
•

Teknologian lisensiointi

•

Viskoosikuitukapasiteetin kasvu

•

Palonsuojakuidut

•

Antimikrobiset kuidut

•

Muut kuitumateriaalit

•

Alan peruskasvu;
viskoosi puuvillan
korvaajana
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Olennaiset tapahtumat tilikauden jälkeen


Reka Kaapeli Oy neuvotteli kausivaihtelujen tueksi 2,0 miljoonan euron lisärahoituspaketin helmikuussa.
Tässä yhteydessä allekirjoitettiin Kaapelitoimialan rahoitusta koskeva rahoitussopimus, joka on tarkoitus
päivittää jakautumisen jälkeen.



Viskoosikuidut-toimialalla on käyty aktiivisesti neuvotteluja rahoitus- ja teollisten kumppaneiden
hankkimiseksi.
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Lähiajan näkymät


Maailmantalouteen liittyy tällä hetkellä epävarmuutta, joka saattaa vaikuttaa Neo Industrialin
liiketoimintaan.



Kaapelitoimialalla on keväällä ja alkukesästä odotettavissa maakaapeloinnin kasvua Suomessa. Aiempina
vuosina tehdyt panostukset ja toteutetut toimintaprosessien muutokset luovat edellytykset kannattavaan
tulokseen ja volyymin säilyttämiseen päämarkkinoilla. Liiketuloksen vuonna 2013 uskotaan olevan
positiivinen.



Viskoosikuidut-toimialalla panostetaan sekä rahoitus- että teollisten kumppaneiden hankkimiseksi.
Standardiviskoosin hintataso on edelleen alhainen vaikka markkinan odotetaan edelleen kasvavan yli 10
% vuositasolla. Uuden tuoteryhmän, antimikrobisen kuidun, volyymikasvu riippuu sekä asiakkaiden
aikatauluista ja koeajojen tuloksista että päätösprosesseista. Myös hankintalogistiikassa on kehitettävää
jatkuvan ja tasaisen tuotantovolyymin varmistamiseksi eri tilanteissa. Kustannuksia ja toimintoja
sopeutetaan asiakaskysynnän kehittymisen mukaisesti. Oma viskoosikuidun valmistus käynnistyy, kun
toimintaedellytykset, tuotemix ja rahoitus on varmistettu. PPV-teknologianeuvotteluja jatketaan valittujen
kohdeyritysten kanssa. Ensimmäisen sopimuksen käytännön toimia viedään eteenpäin.



Maksuvalmius ja kasvun rahoittaminen on konsernissa erityishuomion kohteena koko vuoden ajan.
Rahoitus- ja maksuehtoneuvottelujen lisäksi toimenpiteinä ovat varastojen kiertoa edelleen tehostavat
toimenpiteet ja pääoman vapauttaminen omaisuuseristä.
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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.



Usean konserniyhtiön maksuvalmiustilanne on kireä. Avilonin tehdasseisokki ja yrityssaneerausmenettely
ovat osaltaan vaikeuttaneet muiden yhtiöiden rahoitusneuvotteluita. Kaapelitoimialalla raaka-aineiden ja
valuuttojen hintavaihtelut sekä kausivaihtelut tuovat haasteensa käyttöpääoman hallintaan.



Tilinpäätös on laadittu toiminnan jatkuvuus olettamalla. Toiminnan jatkuvuus edellyttää, että yhtiö kykenee
vuoden 2013 aikana hankkimaan lisärahoitusta ja neuvottelemaan muutoksia maksuehtoihin tai muulla
tavalla realisoimaan pääomia toiminnastaan. Neuvottelut niin rahoittajien, toimittajien kuin asiakkaiden
kanssa ovat käynnissä ja yhtiön johto uskoo onnistuvansa neuvotteluissa. Jos yhtiö ei kuitenkaan
onnistuisi rahoituksen järjestämisessä, on mahdollista, että yhtiö ei riittävässä määrin tai riittävän nopeasti
kykene realisoimaan omaisuuttaan ja maksamaan velkojaan tavanomaisessa liiketoiminnassa. Tämä
vaarantaisi yhtiön toiminnan jatkuvuuden nykymuodossaan. Avilon Fibres Oy:n omaisuuserät on arvostettu
saneerausmenettelyssä käytetyillä arvoilla tuotannon ollessa keskeytettynä.



Avilon Fibres Oy:n tilanne on erityisen haasteellinen ja toiminnan jatkuvuus vaatii rahoitusjärjestelyitä. Jos
viskoosikuidut-toimialaa koskevat rahoitus- ja teollisten kumppaneiden hankkimiseksi käydyt neuvottelut
eivät tuota tulosta on Avilon Fibres Oy:n toiminnan jatkuvuus vaarassa. Suurin vaikutus konsernin
tulokseen tällöin olisi Avilon Fibres Oy:n saneerausvelkojen leikkauksen (10,3 miljoonaa euroa)
tuloutuksen peruuntuminen. Avilon Fibres Oy:n teollisuuskiinteistön arvo konsernitaseessa (IFRS) on 2,1
miljoonaa euroa. Mikäli Avilon Fibres Oy:n toiminta jouduttaisiin lopettamaan ja omaisuus realisoimaan, on
mahdollista, että omaisuudesta ei saataisi taseen kirjanpitoarvoja vastaavia tuloja.
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Riskit ja liiketoiminnan epävarmuustekijät


Kaapelitoimialan liiketoiminnan merkittävimmät riskit liittyvät markkinatilanteen kehittymiseen, raakaaineen ja valuuttojen hintavaihteluihin sekä käyttöpääoman hallintaan eri tilanteissa. Suurten
kausivaihtelujen aikana tavarantoimittajien maksuehdot vaikuttavat olennaisesti kykyyn rakentaa riittävät
varmuusvarastot kilpailukykyisen toimitusajan varmistamiseksi.



Viskoosikuidut -toimialalla on tuotantoseisokki ja tuotannon aloittamiseen sekä liiketoiminnan uudelleen
käynnistämiseen liittyy riskejä. Toimialan muut merkittävimmät riskit liittyvät markkina- ja kilpailijatilanteen
kehittymiseen, rahoituksen saamiseen, valuuttojen hintavaihteluihin sekä raaka-aineiden hintavaihteluihin
ja saatavuuteen. Raaka-aineista merkittävimmät ovat sellu ja lipeä.



Yhtiö uskoo Venäjän kaapelimarkkinoiden kasvuun ja kehittymiseen ja on panostanut tuntuvasti Venäjän
liiketoimintamahdollisuuksien hyödyntämiseen. Panostukset sisältävät riskin, että Venäjän kasvu ei
toteudukaan odotetusti.
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