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Missio

VISIO

Monialayhtiönä luomme uusia mahdollisuuksia
älykkäälle ja energiatehokkaalle yhteiskunnalle

Kaapeliliiketoiminnan kannattavuuden ja 
kilpailukyvyn parantaminen sekä markkina-

aseman vahvistaminen erityisesti 
Pohjoismaissa

Omistamme teollista liiketoimintaa 
harjoittavia kasvuvoimaisia, listaamattomia 

yrityksiä

STRATEGIA

Tavoitteenamme on tukea omistamiemme yhtiöiden kestävää ja 
kannattavaa kasvua sekä kasvattaa omistaja-arvoamme omistusyhtiöidemme menestyksen kautta

Olemme omistusyhtiöillemme kumppani, joka 
tuo lisäarvoa yhtiöihin vahvalla  

toimialaosaamisella sekä  aktiivisella ja 
vastuullisella omistajuudella

Olemme sitoutuneet kehittämään 
pitkäjänteisesti omistamiamme yhtiöitä

MISSIO:
Rakennamme kestävää tulevaisuutta kehittämällä ja uudistamalla modernin yhteiskunnan 

tukijalkana toimivaa teollisuutta

MUST-WIN-BATTLES

Vakavaraisuuden ja taloudellisen perustan 
vahvistaminen.

ROI: 15-18 %, Equity ratio: >35 %
Onnistuneet yritysostot

EN
EM

M
ÄN

 V
ÄH

EM
M

ÄL
LÄ

Vastuullisuuttamme ohjaavat YK:n kestävän kehityksen tavoitteet

27.2.2020
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Neo Industrial Oyj sijoitukset tänään

27.2.2020

Neo Industrial omistaa 22,94 %

Tuotteet
• Optiset tietoliikennekaapelit
• Kupariset

tietoliikennekaapelit
• Instrumentointikaapelit
• Valokaapelivarusteet

Neo Industrial omistaa 100 %

Tuotteet
• Pienjännitevoimakaapelit
• Keski- ja suurjännitekaapelit
• Asennuskaapelit
• Instrumentointi- ja  

ohjauskaapelit
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Must-Win-Battles
VISIO

Monialayhtiönä luomme uusia mahdollisuuksia
älykkäälle ja energiatehokkaalle yhteiskunnalle

Kaapeliliiketoiminnan kannattavuuden ja 
kilpailukyvyn parantaminen sekä markkina-

aseman vahvistaminen erityisesti 
Pohjoismaissa

Omistamme teollista liiketoimintaa 
harjoittavia kasvuvoimaisia, listaamattomia 

yrityksiä

STRATEGIA

Tavoitteenamme on tukea omistamiemme yhtiöiden kestävää ja 
kannattavaa kasvua sekä kasvattaa omistaja-arvoamme omistusyhtiöidemme menestyksen kautta

Olemme omistusyhtiöillemme kumppani, joka 
tuo lisäarvoa yhtiöihin vahvalla  

toimialaosaamisella sekä  aktiivisella ja 
vastuullisella omistajuudella

Olemme sitoutuneet kehittämään 
pitkäjänteisesti omistamiamme yhtiöitä

MISSIO:
Rakennamme kestävää tulevaisuutta kehittämällä ja uudistamalla modernin yhteiskunnan 

tukijalkana toimivaa teollisuutta

MUST-WIN-BATTLES

Vakavaraisuuden ja taloudellisen perustan 
vahvistaminen.

ROI: 15-18 %, Equity ratio: >35 %
Onnistuneet yritysostot
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Vastuullisuuttamme ohjaavat YK:n kestävän kehityksen tavoitteet

27.2.2020
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Avainluvut 2019

Avainluvut 2019 2018
Liikevaihto (M€) 97,5 103,8
Liiketulos (M€) 0,5 1,0
Tilikauden tulos (M€) -1,4 -0,5
Liiketoiminnan kassavirta (M€) 7,8 -1,3
Sijoitetun pääoman tuotto, % (ROI) 4,5 8,4
IAS 19 oikaistu omavaraisuusaste % 16,8 25,5
Tulos/osake (€) -0,24 -0,09

Konserni
2019  2018
97,4 103,8
0,9 1,9
- -
- -
- -
- -
- -

Kaapelitoimiala

27.2.2020
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Tuloskehitys kvartaaleittain
Neo Industrial -konsernin liikevaihto

Neo Industrial -konsernin liiketulos

27.2.2020
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Liiketoiminta 2019

• Toimitusjohtajaksi nimitettiin Jukka Poutanen 12.8.2019 alkaen.
• Neo Industrial Oyj myi sijoitusomaisuuteen kuuluneen Riihimäen 

Kaapelitehdas Oy:n osakkeensa. Kauppahinta oli 2,0 miljoonaa euroa. 
• Pitemmällä aikajänteellä houkuttelevampaa ostaa osa omaisuuseristä 

omaan taseeseen kuin käsitellä niitä IFRS 16 standardin mukaisesti.  
Kaapelitoimiala on toteuttanut ensimmäiset hankinnat liittyen Keuruun ja 
Riihimäen tuotantolaitoksiin.

• Konserni on järjestellyt rahoitustaan. Kiinteistöihin liittyvät hankinnat on 
rahoitettu pitkäaikaisella rahoituksella. Loppuvuodesta Neo Industrial Oyj 
laski onnistuneesti liikkeeseen 10 miljoonan euron suuruisen "Green 
bond" –joukkovelkakirjalainan. 

27.2.2020
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Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

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

27.2.2020
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Lähiajan näkymät

• Vuonna 2020 tilikauden tuloksen odotetaan kääntyvän positiiviseksi. 

Riskit ja epävarmuustekijät on listattu yhtiön tilinpäätöksessä ja tilinpäätöstiedotteessa

27.2.2020



11

Green Bond

27.2.2020

• Neo Industrialin Green Bond - joukkovelkakirjalaina tukee Reka Kaapelin investointeja tuotekehitykseen ja tuotantoon 
vastuullisella tavalla. Noteerataan Luxemburgin Green Market –listalla.
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Toimialana Kaapeliteollisuus

Teollisuus Asuin- ja toimistorakentaminen

Verkonrakennus Energiantuotanto

27.2.2020
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Kaapelitoimialan katsaus –
Nestor Cables

• Toimialan osakkuusyhtiö Nestor Cables Oy:n liikevaihto oli 
31,5 M€ (edellisenä vuonna 36,0 M€)

• Liiketulos oli positiivinen mutta edellisvuotta pienempi
• Nestor Cables Oy:n osakkeiden arvo konsernitaseessa on 

aiempien vuosien kumulatiivisista tuloksista johtuen nolla, 
eikä tulososuutta vuoden 2019 tuloksesta ole huomioitu 
konsernin luvuissa. 

• Nestor Cables Oy julkisti loppuvuonna 2019 15,9 miljoonan 
euron puitesopimuksen Puolustusvoimien 
logistiikkalaitoksen kanssa. Hankintakokonaisuus sisältää 
valokaapeliyksiköitä, mittakuituja, kenttäparikaapeleita ja 
kantolaitteita hankittavaksi puitesopimuksella vuosina 
2020–2023.
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Kaapelitoimialan katsaus – Reka Kaapeli 

27.2.202014



Kaapelitoimialan katsaus –
Reka Kaapeli

• Liikevaihto 97,4 M€ (103,8 M€)
• Liiketulos 0,9 M€ (1,9 M€)
• Kotimaan myynti jäljessä, erityisesti maakaapelihankkeista

osa on siirtynyt eteenpäin. Vienti kasvoi suunnitellusti muttei 
kyennyt kompensoimaan kotimaan notkahdusta.

• Reka Kaapeli osti Keuruulla käytössään olevan
tehdaskiinteistön 5,5 M€:lla sekä 20,2% omistusosuuden 
kiinteistöyhtiöstä, jossa toimii yhtiön Riihimäen tuotantoyksikkö. 
Kiinteistöhankinnat on rahoitettu pitkäaikaisella rahoituksella. 

• Tilikauden aikana laadittiin suunnitelma kehittää ja kasvattaa 
merkittävästi sekä kotimaan että viennin myyntiorganisaatiota. 
Osa toimenpiteistä saatiin toteutettua vuoden 2019 loppuun 
mennessä ja loput toimenpiteistä on tarkoitus saada valmiiksi 
vuoden 2020 alussa.
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Viennissä edelleen potentiaalia

Verkostomessut Tampereella 23–24.1.2019 sekä Elmässan norr –messuilla Uumajassa 28.-29.8.2019

27.2.2020
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Laajempi korotetun paloluokan tuotevalikoima

27.2.2020
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Osaaminen omissa käsissä Suomessa

• on Suomen ainoa kaapelien polttotestauslaboratorio, joka 

tarjoaa CPR*-mukaista polttotestausta

* Rakennustuoteasetus (EU 305/2011)

27.2.2020
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Green Bond

27.2.2020

• Neo Industrialin Green Bond - joukkovelkakirjalaina tukee Reka Kaapelin investointeja tuotekehitykseen ja tuotantoon 
vastuullisella tavalla. Noteerataan Luxemburgin Green Market –listalla.



Kiitos

Jukka Poutanen
Toimitusjohtaja
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