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Efore-konsernin täydennetty puolivuosikatsaus 1.1.– 30.6.2018   

 
EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, AUSTRALIAAN, 

ETELÄ-AFRIKKAAN, HONGKONGIIN, JAPANIIN, KANADAAN, SINGAPOREEN, UUTEEN-

SEELANTIIN TAI YHDYSVALTOIHIN TAI MIHINKÄÄN MUUHUN MAAHAN, JOSSA 

JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA 
 
Yhtiö on täydentänyt 16.8.2018 julkaistua puolivuosikatsaustaan 30.6.2018 päättyneeltä kuuden 
kuukauden jaksolta rahoitusasemaa kuvaavilla päivitetyillä tiedoilla, tarkentanut  konsernitaseen 
30.6.2018 korollisten rahoitusvelkojen keskinäistä ryhmittelyä,  tarkentanut eräitä 
puolivuosikatsauksen laatimisperiaatteita, liitetietoja, ROE- tunnuslukua 1-6/2018, lisännyt  
EBITDA- ja EBITDA oikaistu -tunnusluvut ja muuttanut  ”Liiketulos” termin ”Liikevoitto/tappio” 

termiksi. Lisäksi yhtiö on täsmentänyt terminologiaa tilikauden 2018 tulosennusteessa operatiivisen 

kassavirran osalta liiketoiminnan rahavirraksi. Yhtiö tulee raportoimaan tämän terminologian 
mukaisesti tulevaisuudessa.  

 
Tammi-kesäkuu 2018 lyhyesti 
- Liikevaihto oli 24,6 milj. euroa (39,4 milj. euroa*).  
- Liikevoitto/tappio oli -4,0 milj. euroa (0,7 milj. euroa). 

- Osakekohtainen tulos oli -0,08 euroa (0,00 euroa). 
 

 
1–6/18 1–6/17 Muutos 1–12/17 

Keskeiset tunnusluvut, MEUR 6 kk 6 kk % 12 kk 

 
  

 

 

 

Liikevaihto 24,6 39,4 -37,5 69,9 

 Telekommunikaatioliiketoiminta 7,6 19,4 -61,1 31,7 

 Teollisuusliiketoiminta 17,0 19,9 -14,5 38,2 

EBITDA (käyttökate) -1,6 2,6  3,6 

Oikaistu EBITDA (käyttökate) -1,6 2,6  3,6 

Liikevoitto/tappio -4,0 0,7 
 

-0,2 

Oikaistu liikevoitto/tappio -4,0 0,7  -0,2 

Tulos ennen veroja -4,5 0,3 
 

-1,0 

Tilikauden tulos -4,3 0,0 
 

-0,6 

 
  

   Osakekohtainen tulos, EUR -0,08 0,00 
 

-0,01 

Omavaraisuusaste, % 7,5 18,7 -59,9 17,9 

Nettovelkaantumisaste, % 562,6 97,5 
 

115,6 

Liiketoiminnan rahavirta -5,3 2,4 
 

4,7 

     

     

     Lukuja puolivuosittain, MEUR H1/2018 H2/2017 H1/2017 
 

 
  

 

 

 Liikevaihto 24,6 30,5 39,4  
   Telekommunikaatioliiketoiminta 7,6 12,2 19,4 
   Teollisuusliiketoiminta 17,0 18,3 19,9 
 EBITDA (käyttökate) -1,6 1,0 2,6  

Oikaistu EBITDA (käyttökate) -1,6 1,0 2,6  

Liikevoitto/tappio -4,0 -0,9 0,7 
 Oikaistu liikevoitto/tappio -4,0 -0,9 0,7  

 
 
* Telekommunikaatioliiketoiminnan 2017 liikevaihtoon sisältyi n. 2 milj. euron arvosta 

komponenttien myyntiä omakustannushintaan Wuxi Hodgen Technologylle.  
 

* * 

* 
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Arvio tilikauden 2018 taloudellisesta kehityksestä   
 
Yhtiön taloudellisen tilanteen ja erityisesti telekommunikaatiosektorin markkinakehitykseen liittyvän 
epävarmuuden johdosta tulosohjeistuksen antaminen on ollut poikkeuksellisen haastavaa.  

 
Tästä syystä Efore on muun muassa 27.4.2018 julkaistussa pörssitiedotteessa todennut, että 
”ensimmäisen vuosipuoliskon liikevaihdon kehityksen, telekommunikaatioliiketoiminnan 
suunnitellun rakennejärjestelyn sekä yhtiön pääomarakenteen vahvistamisen ja muiden 
liiketoimintojen käynnissä olevien kehityssuunnitelmien päivityksen vuoksi yhtiö ei tällä hetkellä 
anna arviota konsernin koko vuoden 2018 tuloskehityksestä”. 
 

Vuoden 2018 ensimmäisen puoliskon aikana näkyvyys telekommunikaatioliiketoiminnan 
loppuvuoden markkinatilanteeseen on parantunut. Kuluvan vuoden keväällä ja kesällä tehdyt 
tuotelanseeraukset ja toteutetut toimenpiteet kustannusten sopeuttamiseksi sekä toimintojen 

tehostamiseksi ovat myös osaltaan parantaneet näkyvyyttä konsernin vuoden 2018 
tuloskehitykseen. Näiden muutosten ja toimenpiteiden myötä Efore arvioi nyt saavuttavansa 
vuoden toisella vuosipuoliskolla ensimmäistä vuosipuoliskoa merkittävästi paremman liiketuloksen 

sekä positiivisen liiketoiminnan rahavirran vuoden 2018 kuuden viimeisen kuukauden ajanjaksolta. 
Koko vuoden 2018 liiketulos ja liiketoiminnan rahavirta jäävät kuitenkin negatiivisiksi.     
 
Jorma Wiitakorpi, toimitusjohtaja:  
 
”Konsernin liikevaihto jäi merkittävästi viime vuoden vastaavasta ajanjaksosta ja liikevoitto 
heikkeni selvästi. 

 
Liikevoiton negatiiviseen kehitykseen vaikutti ennen kaikkea liikevaihdon alhainen taso. 
Tuotemarginaalit laskivat hieman, mutta kiinteiden kulujen sopeutuksella ja toimintoja tehostamalla 
kyettiin kompensoimaan marginaalien lasku. Liikevoitto/tappio sisältää 0,7 milj. euroa aktivoitujen 

tuotekehityskustannusten alaskirjausta. 
 
Merkittävimmät syyt liikevaihdon laskuun olivat telekommunikaatioliiketoiminnan vaikea 

markkinatilanne, suunniteltujen tuotelanseerausten siirtymät, materiaalien ja komponenttien 
saatavuuteen liittyvät vaikeudet katsauskauden jälkipuoliskolla sekä valuuttakurssien epäsuotuisat 
muutokset. 
 
Teollisuusliiketoiminnan liikevaihto laski viime vuoden vastaavasta jaksosta 14,5 % päätyen 17,0 
milj. euroon. Muutamien avainasiakkaiden odotettua heikompi kysyntä ja suunnitelluissa 

tuotelanseerauksissa tapahtuneet siirtymät sekä valuuttakurssimuutokset vaikuttivat negatiivisesti 
teollisuusliiketoiminnan liikevaihdon kehitykseen. 
 
Telekommunikaatioliiketoiminnan liikevaihto laski merkittävästi viime vuoden vastaavasta jaksosta 
päätyen 7,6 milj. euroon. Markkinatilanne telekommunikaatioliiketoiminnassa oli Eforen kannalta 
huono kysynnän painottuessa pienempiin tukiasemiin. Suurin osa Eforen Telecom-tuotelinjan 

tuotteista on perinteisesti suunniteltu suurempiin tukiasemiin, joiden volyymi on laskenut aiemmin 

arvioitua nopeammin. Komponenttien saatavuusongelmat katsauskauden lopussa siirsivät 
toimituksia heinä-elokuulle. Tämän lisäksi muutaman uuden tuotteen lanseeraus siirtyi 
alkuvuodesta vuoden jälkimmäiselle puolelle.  
 
Efore ilmoitti helmikuussa 2018 tutkivansa erilaisia rakenteellisia vaihtoehtoja 
telekommunikaatioliiketoimintansa pitkän aikavälin kannattavuuden varmistamiseksi. Neuvottelut 
telekommunikaatioliiketoimintaan liittyvistä rakennejärjestelyistä ja tuotetarjonnan laajentamisesta 

jatkuvat edelleen.  
 
Toimenpiteet taseen keventämiseksi jatkuivat ja osana kustannustehokkuuden parantamista 
Telecom-tuotelinjan tuotekehitystoiminnot Ruotsissa lopetettiin ja keskitettiin Suomeen ja Kiinaan. 
Toimenpiteet kiinteiden kulujen sopeuttamiseksi ja operatiivisen toiminnan tehokkuuden 
parantamiseksi jatkuvat edelleen.  

 
Yhtiössä on käynnissä merkintäetuoikeusannin valmistelu 10.4.2018 tiedotetun mukaisesti ja 
3.5.2018 pidetyn ylimääräisen yhtiökokouksen antaman valtuutuksen puitteissa. 
Merkintäetuoikeusannilla on tarkoitus vahvistaa yrityksen pääomarakennetta ja käyttöpääomaa.” 
 
Tammi-kesäkuun liikevaihto ja tulos 
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Tammi-kesäkuun liikevaihto oli 24,6 milj. euroa (39,4 milj. euroa).   
 
Teollisuusliiketoiminnan liikevaihto laski 14,5 % vertailukaudesta päätyen 17,0 milj. euroon (19,9 

milj. euroa). Muutamien avainasiakkaiden odotettua heikompi kysyntä ja suunnitelluissa 
tuotelanseerauksissa tapahtuneet siirtymät sekä valuuttakurssimuutokset vaikuttivat negatiivisesti 
teollisuusliiketoiminnan liikevaihdon kehitykseen. 
 
Telekommunikaatioliiketoiminnan liikevaihto laski 61,1 % vertailukaudesta päätyen 7,6 milj. euroon 
(19,4 milj. euroa). Vaikea markkinatilanne telekommunikaatioliiketoiminnassa, suunniteltujen 
tuotelanseerausten siirtymiset sekä materiaalien ja komponenttien saatavuuteen liittyvät vaikeudet 

vaikuttivat negatiivisesti telekommunikaatioliiketoiminnan liikevaihdon kehitykseen.  
 
Tammi-kesäkuun liikevoitto heikkeni huomattavasti verrattuna edelliseen vuoteen ollen -4,0 milj. 

euroa (0,7 milj. euroa). Liikevoiton heikkenemiseen vaikutti ennen kaikkea liikevaihdon alhainen 
taso. Liikevoitto sisältää 0,7 milj. euroa aktivoitujen tuotekehityskustannusten alaskirjausta.  
 

Liiketoiminnan kehitys 
 
Efore on laajentanut teollisuusliiketoiminnan tuotevalikoimaa strategisilla markkinasegmenteillä 
(testaus- ja mittauslaitteet, digitaaliset näytöt, terveydenhuollon laitteet). Avainasiakkaille 
toimitettiin useita uusia asiakaskohtaisia tuotteita, joissa on hyödynnetty aiemmin kehitettyjä 
tuotealustoja. Lisäksi markkinoille tuotiin uusi korkeatehoinen (200 W) tuoteperhe, jonka tuotteet 
on suunniteltu erityisesti näyttötauluihin ja kotiterveydenhoidossa käytettäviin laitteisiin. Osana 

Eforen osaamista markkinoille tuotiin myös korkean IP-luokan tuotteet, joita käytetään vaativissa 
ympäristöolosuhteissa esim. kosteissa olosuhteissa, leikkaussaleissa ja vaativissa 
automaatioratkaisuissa.  
 

Digital Light –tuotevalikoimaa on edelleen täydennetty tuomalla markkinoille ensimmäinen versio 
uudesta, korkeamman tehotiheyden Strato EVO –tuoteperheestä. Strato EVO –tuoteperhe esiteltiin 
keväällä 2018 Frankfurtissa ja Las Vegasissa “Light & Building” ja  “Strategy in Light” -messuilla. 

 
Erityisesti sisätiloihin, arkkitehtonisiin kohteisiin ja ulkovalaistukseen suunnitellut Strato EVO -
tuotteet ovat jatkoa aiemmin kehitetylle, menestyksekkäälle Strato-perheelle. Hinnaltaan 
kilpailukykyisten ja täysin ohjelmoitavien teholähteiden myötä asiakkaiden varastoitavien 
tuotenimikkeiden määrää kyetään vähentämään ja samalla vastaamaan nopeammin markkinoiden 
kysyntään. Lisäksi katsauskauden lopussa toimitettiin asiakkaille ensimmäiset korkeamman 

teholuokan (1500 W) teholähteet, joita käytetään mm. urheilustadionien ja lentokenttien 
valaistuksessa. 
 
Tuotelanseerausten myötä Eforella on hyvät edellytykset laajentaa Digital Light- ja Digital Power -
tuotelinjojen tarjontaa myös uusille markkinasegmenteille.  
 

Efore on myös laajentanut Digital Light- ja Digital Power -tuotteiden jälleenmyyjäverkostoa 

solmimalla viisi edustussopimusta Englannissa, Skandinaviassa, Kiinassa sekä Yhdysvalloissa.    
 
Telekommunikaatiomarkkina on murroksessa, mikä asettaa uusia vaatimuksia alan toimijoille. 
Suurin osa Eforen Telecom-tuotelinjan tuotteista on perinteisesti suunniteltu suurempiin 
tukiasemiin, joiden volyymi on laskenut kysynnän siirtyessä pienempiin tukiasemiin. 
Markkinamuutoksen vuoksi Efore on vuodesta 2017 alkaen kohdistanut tuotekehitysinvestoinnit 
ennen kaikkea pienempiin tukiasemiin tarkoitettuihin tuotteisiin. Valikoimaa on laajennettu 

katsauskauden aikana tuotteisiin, joita voidaan käyttää riippumatta verkkoteknologiasta. 5G-
teknologiaan perustuvat tuotteet ovat avainasemassa tulevaisuuden verkkolaajennuksissa. 
 
Telekommunikaatio- ja teollisuusmarkkinoille suunnatuilla järjestelmätuotteilla on jatkossa aiempaa 
merkittävämpi rooli koko Eforen tulevaisuuden tuotetarjonnassa. Järjestelmätuotteilla tarkoitetaan 
tässä yhteydessä laajempia kokonaisuuksia, jotka koostuvat Eforen nykytuotteiden lisäksi 

esimerkiksi sähkömekaniikasta ja kaapeloinneista. Näissä tuotteissa voidaan hyödyntää jo olemassa 
olevaa tasasuunninjärjestelmien suunnittelusta saatua asiantuntemusta ja osaamista. Efore jatkaa 
myös telekommunikaatiomarkkinoille suunnattujen järjestelmätuotteiden kehittämistä, ja 
toimitusten arvioidaan alkavan kuluvan vuoden 2018 aikana. 
 
Komponenttimarkkinoiden tilanteesta johtuen tiettyjen komponenttien saatavuus on ollut haastava. 
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Komponenttipulan seurauksena katsauskauden jälkipuoliskolla ei kyetty toimittamaan kaikkia 
tuotteita asiakkaille niiden tarpeiden mukaisesti. Samoin jouduttiin tekemään ostoja päivän hintaan 
(ns. spot-hinta) komponenttimarkkinoilta, mikä lisäsi kustannuksia. Yhtiö jatkaa toimenpiteitä 
turvatakseen paremmin komponenttien saatavuuden. 

 
Tunisian tehtaan toimintojen kehittämistä jatketaan edelleen investoimalla tuotantolaitteistoon ja 
laadunvarmistukseen.  
 
Konsernin operatiivisen toiminnan kehittämistä jatkettiin. Osana tätä prosessia organisaatiorakenne 
uudistettiin vuoden 2018 alussa siirtymällä tuotelinjapohjaiseen organisaatioon. Uudessa 
tuotelinjapohjaisessa organisaatiossa yhtiöllä on kaksi liiketoiminta-aluetta, teollisuusliiketoiminta ja 

telekommunikaatioliiketoiminta. Teollisuusliiketoiminta muodostuu kolmesta tuotelinjasta, jotka 
ovat Digital Power, Digital Light ja Systems. Telekommunikaatioliiketoiminnan tuotelinja on 
Telecom. Uuden organisaatiorakenteen myötä pystytään toimimaan entistä asiakaslähtöisemmin 

sekä kehittämään edelleen yhtiön operatiivista tehokkuutta ja kykyä hyödyntää uusia 
liiketoimintamahdollisuuksia.  
 

Toimenpiteet taseen keventämiseksi jatkuivat ja osana kustannustehokkuuden parantamista 
Telecom-tuotelinjan tuotekehitystoiminnot Ruotsissa lopetettiin ja keskitettiin Suomeen ja Kiinaan. 
Toimenpiteet kiinteiden kulujen sopeuttamiseksi ja operatiivisen toiminnan tehokkuuden 
parantamiseksi jatkuvat edelleen. 
 
Markkinanäkymät  
 

Teollisuusliiketoiminnassa LED-valaistuksen, mittalaitteiden, terveydenhuollon laitteiden ja 
infrastruktuurin teholähteet tarjoavat edelleen useita kasvumahdollisuuksia. Yhtiö panostaa 
asiakassegmentteihin, joissa korkea luotettavuus sekä tuotteiden pitkät elinkaaret ovat määrääviä 
tekijöitä. 

 
Telekommunikaatiomarkkinoiden epävakauden ja tuotetarjonnan monimuotoisuuden vuoksi 
tulevaisuuden ennustaminen on haastavaa, mutta vuoden 2018 jälkipuoliskon ja vuoden 2019 

näkymät ovat sekä selkiytyneet että parantuneet kuluvan vuoden alun tilanteesta. Eforen 
telekommunikaatioasiakkaiden tuotekehityspanostukset keskittyvät yhä enemmän 5G-
teknologiaan. Eforen markkinoille tuomat uudet tuotteet tukevat sekä nykyistä teknologiaa että 
tulevaa 5G-verkkoteknologiaa.  
 
Eforen keväällä ja kesällä 2018 markkinoille tuomat uudet tuoteratkaisut luovat mahdollisuuksia 

kasvuun jo vuoden 2018 toisella puoliskolla.  
 
Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät 
 
Yleinen talouskehitys saattaa vaikuttaa yhtiön liiketoimintaympäristöön. 
 

Liiketoiminnan luonteeseen kuuluen Eforeen kohdistuu reklamaatioita, joiden lopullista ratkaisua ei 

voida ennustaa. Tällä hetkellä käytettävissä olevien tietojen perusteella näillä reklamaatioilla ei 
oleteta olevan merkittävää vaikutusta konsernin taloudelliseen asemaan.  
 
Merkittävimmät liiketoimintariskit liittyvät avainasiakkaiden tuotteiden menestykseen markkinoilla. 
Eforen tuotekehitysprojektien eteneminen riippuu osittain asiakkaiden omien projektien 
aikatauluista. Lisäksi markkinoille tyypillinen kysynnän vaihtelu aiheuttaa nopeita muutoksia Eforen 
liiketoimintaan. 

 
Yhtiön tarvitsemien komponenttien toimitusajat ovat pidentyneet ja tiettyjen komponenttien 
saatavuudessa on ollut ajoittain vaikeuksia, mikä saattaa vaikuttaa toimituskykyyn jatkossakin. 
Yhtiön arvion mukaan komponenttipula jatkuu vuoteen 2020. 
 
Eteneminen järjestelmätuotteisiin teollisuusliiketoiminnassa voi tarkoittaa tuotevastuuriskin 

lisääntymistä.  
 
Johtuen heikosta rahoitustilanteesta, nykyisiin luottolimiitteihin ja rahoituksen riittävyyteen liittyy 
riskejä, joita yhtiö pyrkii hallitsemaan aktiivisella eri vaihtoehtojen suunnittelulla ja 
implementoinnilla. 
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Efore seuraa aktiivisesti riskien mahdollisia vaikutuksia sen rahoitukseen ja maksuvalmiuteen.  
 
Yhtiössä on käynnissä merkintäetuoikeusannin valmistelu 10.4.2018 tiedotetun mukaisesti ja 
3.5.2018 pidetyn ylimääräisen yhtiökokouksen antaman valtuutuksen puitteissa. Efore valmistelee 

merkintäoikeusannin järjestämistä loppuvuoden 2018 aikana. 
 
Efore on, ehdollisena suunnitellun merkintäoikeusannin toteutumiselle, sopinut 
päärahoittajapankkinsa kanssa lainojen uudelleen järjestelystä. 
 
Kattavampi selvitys riskienhallinnasta on esitetty Eforen www-sivuilla ja edellisen vuoden 2017 
tilinpäätöksessä. 

 
Investoinnit ja tuotekehitys  
 

Konsernin investoinnit olivat katsauskaudella 1,9  milj. euroa (2,2 milj. euroa), joista 
tuotekehitysaktivointien osuus oli 1,5 milj. euroa (1,8 milj. euroa). Katsauskauden lopussa 
aktivoitujen tuotekehityskustannusten määrä taseessa oli 8,6 milj. euroa (8,3 milj. euroa). 

 
Katsauskauden aikana tuotekehityksen aktivoituja kustannuksia kirjattiin alas yhteensä 0,7 milj. 
euron arvosta johtuen lähinnä muutoksista telekommunikaatioliiketoiminnan joidenkin asiakkaiden 
yksittäisten tuotteiden volyymiodotuksissa. 
 
Kokonaisuudessaan katsauskauden tuotekehityspanostukset olivat 4,5 milj. euroa (5,1 milj. euroa) 
eli 18,2 % (12,8 %) liikevaihdosta. Näistä aktivoitiin 1,5 milj. euroa (1,8  milj. euroa).  

 
Aiemmin aktivoituja tuotekehityskustannuksia alaskirjattiin 0,7 milj. euroa. Tämän lisäksi ei 
konsernitasolla ole todettu muita alaskirjaustarpeita. Emoyhtiössä tehtiin kuitenkin emoyhtiön omaa 
pääomaa heikentävä 3,0 milj. euron arvonalennus tytäryhtiösijoituksissa.  

 
Rahoitus 
 

Konsernin korolliset velat olivat 15,3 milj. euroa suuremmat kuin konsernin kassavarat (7,3 milj. 
euroa suuremmat) katsauskauden lopussa. Konsernin nettorahoituskulut olivat –0,5 milj. euroa (-
0,5 milj. euroa). 
 
Liiketoiminnan rahavirta oli -5,3 milj. euroa (2,4 milj. euroa). Negatiivinen rahavirta johtui sekä 
tappiollisesta tuloksesta että nettokäyttöpääoman muutoksesta. Rahavirta investointien jälkeen oli -

7,2 milj. euroa (0,2 milj. euroa).  Konsernin omavaraisuusaste oli katsauskauden lopussa 7,5 % 
(18,7 %) ja nettovelkaantumisaste 562,6 % (97,5%).  
 
Likvidit varat ilman käyttämättömiä luottolimiittejä olivat katsauskauden päättyessä 2,8 milj. euroa 
(3,2 milj. euroa). Katsauskauden lopussa konsernilla oli käyttämättömiä luottolimiittejä ilman 
factoring-limiittejä yhteensä 1,7 milj. euroa (4,7 milj. euroa). Taseen loppusumma oli 36,3 milj. 

euroa (40,8 milj. euroa). 

 
Kuten pörssitiedotteella 10.4.2018 tiedotettiin, Efore sopi 4,4 milj. euron lyhytaikaisesta 
rahoituksesta useamman yhtiön omistajatahon kanssa. Osan lainakokonaisuudesta ovat 
myöntäneet Eforen lähipiiriin kuuluvat Jussi Capital Oy sekä Rausanne-konserni. Muut 
lainarahoittajat ovat yhtiön 20 suurimman omistajan joukosta. Lainajärjestely on toteutettu 
tavanomaisin markkinaehdoin.  
 

Italian tytäryhtiöllä on 2,0 miljoonan euron laina, jonka net debt/ebitda ja net debt/net 
equity -kovenanttiehtojen tarkasteluajankohta on 31.12.2018. Yhtiön johto uskoo, että mikäli nämä 
kovenanttiehdot eivät täyty 31.12.2018, lainan jatkoehdot saadaan neuvoteltua Yhtiölle 
hyväksyttävästi lainanantajapankin kanssa. 
 
Efore on, ehdollisena suunnitellun merkintäoikeusannin toteutumiselle, sopinut 

päärahoittajapankkinsa kanssa lainojen uudelleen järjestelystä. 
 
Eforen 31.12.2018 erääntyville päärahoittajapankin 6,0 miljoonan euron lainojen lyhennyksille on 
neuvoteltu uusi maksuohjelma seuraaville viidelle vuodelle. Päärahoittajapankin kanssa tehdyissä 
lainasopimuksissa on seuraavat kovenantit: (i) omavaraisuusaste, (ii) nettovelat/12 kuukauden 
rullaava oikaistu käyttökate ja (iii) euromääräinen oikaistu käyttökate.  
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Ehdot koskien omavaraisuusastetta sekä euromääräistä oikaistua käyttökatetta rikkoutuivat 
tilikauden 2017 lopussa, mutta Yhtiö sai helmikuussa 2018 päärahoittajapankilta erityisluvan 
poiketa lainan kovenanttiehdoista. Efore on sopinut Yhtiön päärahoittajapankin kanssa, että 

lainoihin liittyviä kovenanttiehtoja tarkastellaan seuraavan kerran 31.12.2018. Päärahoittajapankki 
on ilmoittanut että jos kovenanttiehdot eivät täyty 31.12.2018 toteutettavassa tarkastelussa, 
rahoittajapankki on valmistautunut antamaan erityisluvan niistä poikkeamiseen. 
 
Efore valmistelee merkintäetuoikeusantia yhtiön pääomarakenteen ja käyttöpääoman 
vahvistamiseksi toteutettavaksi loppuvuoden 2018 aikana. Merkintäetuoikeusannilla on tarkoitus 
hakea yhteensä 11 milj. euron lisäpääomaa ylimääräisen yhtiökokouksen 3.5.2018 antamien 

valtuuksien perusteella. 
 
Tietyt yhtiön osakkeenomistajat, yhtiön kaikki hallituksen jäsenet, yhtiön toimitusjohtaja Jorma 

Wiitakorpi ja talousjohtaja Vesa Leino ovat sitoutuneet peruuttamattomasti merkitsemään 
osakeannissa liikkeeseen laskettavia tarjottavia osakkeita yhteensä enintään noin 5,6 miljoonalla 
eurolla. Sitoumukset vastaavat noin 51,0 prosenttia tarjottavista osakkeista. Merkintäsitoumukset 

on annettu tavanomaisin ehdoin, mukaan lukien, että kellään sitoumuksen antajalla ei ole 
velvollisuutta merkitä tarjottavia osakkeita siten, että merkitsijän omistusosuus yhtiössä nousisi 
30,0 prosenttiin yhtiön äänimäärästä. 
 
Henkilöstö 
 
Konsernin palveluksessa oli katsauskaudella keskimäärin 398 (436) henkilöä ja katsauskauden 

lopussa 396 (450) henkilöä. Henkilömäärän väheneminen johtui pääosin vuonna 2017 toteutetusta 
Kiinan tuotannon ulkoistuksesta.  
 
Osakkeet, osakepääoma ja osakkeenomistajat  

 
Eforella oli katsauskauden päättyessä hallussaan 3 506 620 kappaletta omia osakkeita.  
Osakkeen ylin kurssi katsauskauden aikana oli 0,62 (0,69) euroa ja alin kurssi 0,25 (0,54) euroa. 

Keskikurssi katsauskaudella oli 0,39 (0,62) euroa ja päätöskurssi 0,29 (0,67)  euroa. Osakekannan 
markkina-arvo laskettuna katsauskauden viimeisellä osakkeen kaupankäyntihinnalla oli 15,2 (35,0) 
milj. euroa.  
 
Osakevaihto katsauskaudella oli 1,1 milj. euroa ja 3,2 milj. kappaletta, mikä vastaa 5,7  % yhtiön 
kaikista osakkeista. Eforella oli katsauskauden lopussa 55 772 891 (55 772 891) täysin maksettua 

osaketta ja 3 830 (3 844) osakkeenomistajaa. 
 
Efore ei vastaanottanut katsauskaudella liputusilmoituksia. 
 
Hallinnointi 
 

Varsinainen yhtiökokous 12.4.2018 

 
Yhtiökokous vahvisti konsernin ja emoyhtiön tilinpäätöksen tilikaudelta 2017 ja myönsi 
vastuuvapauden yhtiön hallitukselle ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti, että osinkoa ei jaeta 
tilikaudelta 2017. 
 
Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Marjo Miettinen, Tuomo Lähdesmäki ja Antti Sivula ja uusina 
jäseninä Taru Narvanmaa ja Matti Miettunen. Hallitus valitsi järjestäytymis-kokouksessaan 

puheenjohtajaksi Tuomo Lähdesmäen ja varapuheenjohtajaksi Marjo Miettisen. Hallituksen jäsen 
Jarmo Simola ilmoitti 28.3.2018 eroavansa Efore Oyj:n hallituksesta.  
 
Yhtiökokous valitsi yhtiön tilintarkastajaksi uudelleen tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab:n, 
päävastuullisena tilintarkastajana KHT Henrik Holmbom. 
 

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhdessä tai useammassa erässä 
osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen 
osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisista.  
 
Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 11 150 000 
osaketta, mikä vastaa noin 20,0 % yhtiön kaikista osakkeista.  
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Valtuutus kumosi varsinaisen yhtiökokouksen 5.4.2017 antaman valtuutuksen päättää 
osakeanneista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutus on voimassa 
seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2019 asti. 

 
Ylimääräinen yhtiökokous 3.5.2018 
 

Ylimääräinen yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakkeenomistajien 
merkintäetuoikeuden mukaisesta osakeannista. Valtuutuksen perusteella voidaan antaa enintään 
390 410 237 osaketta. Valtuutus on voimassa 31.12.2018 saakka. Valtuutus ei kumoa hallitukselle 
aikaisemmin annettuja valtuutuksia. 
 

 
TUNNUSLUVUT 

 

 
 

 
1–6/18 1–6/17 1–12/17 

KONSERNIN  TUNNUSLUKUJA, MEUR 6 kk 6 kk 12 kk 

 
  

  Tulos/osake, eur (laimentamaton) -0,08 0,00 -0,01 

Tulos/osake, eur (laimennettu) -0,08 0,00 -0,01 

Oma pääoma/osake, eur  0,05 0,14 0,13 

EBITDA (käyttökate) -1,6 2,6 3,6 

Oikaistu EBITDA -1,6 2,6 3,6 

Liikevoitto/tappio -4,0 0,7 -0,2  

Oikaistu liikevoitto/tappio -4,0 0,7 -0,2  

Oman pääoman tuotto-%(ROE) -176,8 0,3 -7,9 

Sij.pääoman tuotto-%(ROI) -39,5 5,7 -2,2 

Korolliset nettorahoitusvelat, Meur 15,3 7,3 8,1 

Omavaraisuusaste, % 7,5 18,7 17,9 

Nettovelkaantumisaste, % 562,6 97,5 115,6 

Maksuvalmius (Current ratio) 0,6 0,8 0,7 

Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen 1,9 2,2 5,2 

% liikevaihdosta 7,7 5,6 7,4 

Henkilöstö keskimäärin 397 436 432 

Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä keskimäärin 52 271 52 271 52 271 
Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä katsauskauden 
päättyessä 52 271  52 271 52 271 

 
 

 
 

TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT 

 

EBITDA (käyttökate)       =     Liikevoitto/tappio + aineellisten ja aineettomien 

                                                 hyödykkeiden  poistot +  arvonalentumiset 
 

 

Oikaistu EBITDA             =    EBITDA oikaistuna vertailukelpoisuuteen vaikuttavilla erillä esim.   

                                                rakennejärjestelyihin liittyen    
 

 

Oikaistu liikevoitto/tappio =   Liikevoitto/tappio oikaistuna vertailukelpoisuuteen vaikuttavilla 
                                                            erillä esim.  rakennejärjestelyihin liittyen   
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Sijoitetun pääoman 
tuotto-% (ROI) 

= 

Tulos ennen veroja + korko- ja muut rahoituskulut 

x 100 Oma pääoma + korolliset rahoitusvelat (keskim. tilikauden 

aikana) 

    

Oman pääoman tuotto-% 
(ROE) 

= 
Voitto/tappio 

x 100 
Oma pääoma (keskim. tilikauden aikana) 

 
 

 
 

 

Maksuvalmius (Current 
ratio) 

= 
Lyhytaikaiset varat  

Lyhytaikaiset velat  

    

Omavaraisuusaste-% = 
Oma pääoma 

x 100 
Taseen loppusumma - saadut ennakot  

    

Korolliset 

nettorahoitusvelat 
= 

Korolliset velat - kaupankäyntitarkoituksessa olevat 

sijoitukset - rahavarat 
 

    

Nettovelkaantumisaste-

% 
= 

Korolliset nettorahoitusvelat 
x 100 

Oma pääoma  

    

Tulos/osake = 

Emoyrityksen osakkeenomistajille kuuluva tilikauden 
voitto/tappio 

 

Keskim. ulkona olevien osakkeiden painotettu keskiarvo   

    

Tulos/osake 
(laimennettu) 

= 

Emoyrityksen osakkeenomistajille kuuluva tilikauden 
voitto/tappio 

 

Keskim. ulkona olevien osakkeiden painotettu keskiarvo 
(laimennusvaikutus huomioituna) 

 

    

    

Oma pääoma/osake = 
Oma pääoma   

Tilinpäätöspäivän osakkeiden lukumäärä  

    

    

Osakekannan markkina-
arvo 

= 
Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä tilinpäätöspäivänä 
x kurssi 

 

    

Henkilöstö keskimäärin = 
Tilikauden kalenterikuukausien lopussa palveluksessa olleen 
henkilökunnan lukumäärän keskiarvo 
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Konsernin lyhennetty puolivuosikatsaus 1.1. – 30.6.2018 
 
KONSERNIN LYHENNETTY LAAJA 
TULOSLASKELMA   

  

 

1–6/18 1–6/17 1–12/17 

MEUR 6 kk 6 kk 12 kk 

 
  

  Liikevaihto 24,6 39,4 69,9 

 
  

  Valmiiden ja keskeneräisten    
  tuotteiden varastojen muutos -0,7 -1,3 -1,9 

Valmistus omaan käyttöön 0,0 0,1 0,1 

Liiketoiminnan muut tuotot 0,1 0,4 0,5 

Materiaalit ja palvelut -16,6 -26,9 -48,0 

Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut -5,5 -6,1 -11,0 

Poistot -1,7 -1,9 -3,7 

Arvonalentumiset -0,7 0,0 -0,1 

Liiketoiminnan muut kulut -3,6 -2,9 -6,0 

Liikevoitto/tappio -4,0 0,7 -0,2 

Rahoitustuotot 1,0 1,9 2,6 

Rahoituskulut -1,5 -2,4 -3,5 

Tulos ennen veroja -4,5 0,3 -1,0 

Tuloverot 0,2 -0,2 0,5 

Tilikauden tulos -4,3 0,0 -0,6 

 
  

  Muut laajan tuloksen erät   

  Erät, joita ei myöhemmin siirretä tulosvaikutteiseksi   
  Etuuspohjaisen nettovelan uudelleen määrittämisestä 

johtuva erä   0,0 0,1 

 
  

  Erät jotka saatetaan myöhemmin siirtää 
tulosvaikutteiseksi   

  Muuntoerot 0,0 0,0 0,0 

Tilikauden laaja tulos yhteensä -4,3 0,0 -0,6 

 
  

  

 
  

  Tilikauden voiton (tappion)   
  jakautuminen   
  Emoyhtiön osakkeenomistajille -4,3 0,0 -0,6 

Määräysvallattomille omistajille 0,0 0,0 0,0 

 
  

  Tilikauden laajan tuloksen   
  jakautuminen   
  Emoyhtiön omistajille -4,3 0,0 -0,6 

Määräysvallattomille omistajille 0,0 0,0 0,0 

EMOYHTIÖN OSAKKEENOMISTAJILLE 
KUULUVASTA VOITOSTA(TAPPIOSTA) LASKETTU 
OSAKEKOHTAINEN TULOS   

  Tulos/osake, eur (laimentamaton) -0,08 0,00 -0,01 

Tulos/osake, eur (laimennettu) -0,08 0,00 -0,01 
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LYHENNETTY KONSERNITASE 
   

    

    MEUR 30.6.2018 30.6.2017 31.12.2017 

 
  

  VARAT   
  PITKÄAIKAISET VARAT    
  Aineettomat hyödykkeet 9,8 9,5 10,2 

Liikearvo 1,1 1,1 1,1 

Aineelliset hyödykkeet 2,8 2,5 2,9 

Muut saamiset, pitkäaikaiset 0,1 0,1 0,1 

Muut pitkäaikaiset sijoitukset 0,1 0,1 0,1 

Laskennallinen verosaaminen 3,2 2,3 2,9 

Pitkäaikaiset varat yhteensä 17,2 15,7 17,3 

 
  

  LYHYTAIKAISET VARAT    
  Vaihto-omaisuus 8,0 9,8 8,7 

Myyntisaamiset ja muut saamiset 8,1 12,0 8,5 

Tuloverosaaminen 0,2 0,2 0,3 

Rahavarat 2,8 3,2 4,5 

Lyhytaikaiset varat yhteensä 19,1 25,1 22,0 

VARAT YHTEENSÄ 36,3 40,8 39,3 

 
  

  OMA PÄÄOMA JA VELAT   
  OMA PÄÄOMA   
  Osakepääoma 15,0 15,0 15,0 

Omat osakkeet -2,4 -2,4 -2,4 

Muut rahastot 28,7 28,7 28,7 

Muuntoerot 3,3 3,3 3,3 

Kertyneet voittovarat -41,9 -37,0 -37,5 

Emoyhtiön omistajat 2,7 7,5 7,0 

Määräysvallattomat omistajat 0,0 0,0 0,0 

Oma pääoma yhteensä 2,7 7,5 7,0 

 
  

  PITKÄAIKAISET VELAT   
  Laskennallinen verovelka 0,2 0,3 0,2 

Korolliset rahoitusvelat 1,7 0,0 0,9 

Eläkevelvoitteet 1,3 1,4 1,3 

Varaukset 0,3 0,3 0,3 

Pitkäaikaiset velat yhteensä 3,4 2,0 2,7 

 
  

  LYHYTAIKAISET VELAT   
  Korolliset rahoitusvelat 16,4 10,5 11,7 

Ostovelat ja muut velat 13,3 19,6 17,3 

Tuloverovelka 0,2 0,2 0,2 

Varaukset 0,3 1,0 0,3 

Lyhytaikaiset velat yhteensä 30,2 31,3 29,6 

Velat 33,6 33,3 32,3 

OMA PÄÄOMA JA VELAT 36,3 40,8 39,3 
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KONSERNIN LYHENNETTY 
RAHAVIRTALASKELMA 1–6/18 1–6/17 1–12/17 

MEUR 6 kk 6 kk 12 kk 

 
  

  Liiketoiminnan rahavirta   

  Myynnistä saadut maksut 24,6 43,1 74,8 

Maksut liiketoiminnan kuluista -29,2 -40,2 -69,6 

Toiminnasta kertyneet rahavarat -4,6 3,0 5,2 

Maksetut korot -0,3 -0,3 -0,4 

Saadut korot liiketoiminnasta 0,0 0,0 0,1 

Muut rahoituserät liiketoiminnasta -0,4 -0,2 -0,1 

Maksetut verot 0,0 -0,1 0,0 

Liiketoiminnan rahavirta (A) -5,3 2,4 4,7 

 
  

  Investointien rahavirta    
  Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin 

hyödykkeisiin -1,9 -2,2 -5,3 
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden 
luovutustulot 0,0 0,1 0,1 

Luovutustulot muista sijoituksista 0,0 0,0 0,0 

Maksetut verot investoinneista 0,0 0,0 0,0 

Investointien rahavirta (B) -1,9 -2,1 -5,2 

 
  

  Rahoituksen rahavirta    

  Lyhytaikaisten lainojen nostot 7,1 4,0 6,1 

Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut -2,9 -7,1 -7,8 

Pitkäaikaisten lainojen nostot 1,3 0,0 0,9 

Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut 0,0 0,0 0,0 

Rahoitusleasing-velkojen takaisinmaksut 0,0 -0,1 -0,2 

Rahoituksen rahavirta (C) 5,5 -3,2 -1,1 

 
  

  Rahavirtojen muutos (A+B+C), lisäys (+),    
  vähennys (-) -1,7 -3,0 -1,6 

 
  

  Rahavarat tilikauden alussa 4,5 6,4 6,4 

Rahavarojen muutos -1,7 -3,0 -1,6 

Valuuttakurssien muutosten vaikutus 0,0 -0,2 -0,3 

Rahavarat tilikauden lopussa 2,8 3,2 4,5 
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 KONSERNIN LYHENNETTY LASKELMA OMAN 
PÄÄOMAN MUUTOKSISTA  

 
 

A Osakepääoma 

B Omat osakkeet 

C SVOP rahasto 

D Muut rahastot 

E Muuntoerot 

F Voittovarat 

G Emoyhtiön omistajat 

H Määräysvallattomat omistajat 

I Yhteensä 

 

 
MEUR A B C D E F G H I 

          OMA PÄÄOMA   15,0 -2,4 28,0 0,7 3,4 -37,0 7,6 0,0 7,6 

1.1.2017 

         

          

          Tilikauden tulos 
     

0,0 0,0 0,0 0,0 

          Muut laajan tuloksen erät 

         

          Muuntoerot 
    

0,0 
 

0,0 
 

0,0 

          Tilikauden laaja tulos 
yhteensä 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

          
Muut muutokset 

         

          
OMA PÄÄOMA  15,0 -2,4 28,0 0,7 3,3 -37,0 7,5 0,0 7,5 

30.6.2017                   

          

          MEUR A B C D E F G H I 

OMA PÄÄOMA   15,0 -2,4 28,0 0,7 3,3 -37,5 7,0 0,0 7,0 

1.1.2018 

         

          Tilikauden tulos 
     

-4,3 -4,3 0,0 -4,3 

          Muut laajan tuloksen erät 

         

          Muuntoerot 
    

0,0 
 

0,0 
 

0,0 

          Tilikauden laaja tulos 
yhteensä 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -4,3 -4,3 0,0 -4,3 

          Muut muutokset 
   

0,1 
 

-0,1 
   

          OMA PÄÄOMA  15,0 -2,4 28,0 0,8 3,3 -41,9 2,7 0,0 2,7 

30.6.2018                   
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LYHENNETYN PUOLIVUOSIKATSAUKSEN LIITETIEDOT 

 
Laadintaperiaatteet  
 

Lyhennetty puolivuosikatsaus on laadittu standardin IAS 34 Osavuosikatsaukset ja konsernin 
vuoden 2017 tilinpäätöksessä esitettyjen laadintaperiaatteiden mukaan. Lisäksi on noudatettu sen 
jälkeen voimaan tulleita ja käyttöönotettuja IFRS-standardien muutoksia. Näillä IFRS-standardien 
muutoksilla ei ole ollut olennaista vaikutusta puolivuosikatsaukseen. Lyhennetty puolivuosikatsaus 

on laadittu jatkuvuuden periaatetta noudattaen. Lyhennetyn puolivuosikatsauksen tiedot ovat 
tilintarkastamattomia.   
 
Lyhennetyn puolivuosikatsauksen laatiminen IFRS-standardien mukaisesti edellyttää konsernin 
johtoa tekemään harkintaan perustuvia ratkaisuja, jotka koskevat laatimisperiaatteiden valintaa ja 

niiden soveltamista. Näiden lisäksi johdolta edellytetään sellaisten arvioiden ja oletusten 
käyttämistä, jotka vaikuttavat konsernin varojen ja velkojen sekä tuottojen ja kulujen määriin.  

 
Merkittävimmät tämän lyhennetyn puolivuosikatsauksen osa-alueet, joissa johto on käyttänyt 
harkintaa sekä ne tulevaisuutta koskevat oletukset ja raportointikauden päättymispäivän arvioihin 
liittyvät keskeiset epävarmuustekijät, jotka aiheuttavat merkittävän riskin konsernin varojen ja 
velkojen kirjanpitoarvojen muuttumisesta olennaisesti seuraavan tilikauden aikana ovat, samoin 
kuin tilinpäätöksessä 2017 esitetyt,  aktivoitujen kehitysmenojen-, laskennallisten verosaamisten-
,  myyntisaamisten- ja vaihto-omaisuuden arvostaminen sekä rahoituksen riittävyys. 
 

Efore on soveltanut IFRS 15 standardia ”Myyntituotot asiakassopimuksista” 1.1.2018 alkaen. Eforen 
asiakassopimusten myyntitulot muodostuvat tavaroiden myynnistä, eivätkä ne sisällä merkittävää 
palveluiden myyntiä joten suoritevelvoitteet tuloutetaan myös nykyisen standardin mukaan yhtenä 
ajankohtana eikä standardimuutokseen siten liity muutosta aiempaan tuloutuskäytäntöön nähden. 

 
Efore on soveltanut IFRS 9 Standardia ”Rahoitusinstrumentit” 1.1.2018 alkaen.  Eforen osalta IFRS 

9:n pääasiallinen vaikutus liittyi odotettavissa olevien luottotappioiden kirjaamisen ajankohtaan. 
Muutoksella ei ollut olennaista vaikutusta raportoitaviin lukuihin.  
 
Efore ottaa käyttöön IFRS 16 Standardin ”Vuokrasopimukset” 1.1.2019 alkavalla tilikaudella. IFRS 
16 -standardin mukaisesti vuokralleottajan kaikki vuokrasopimukset kirjataan 
käyttöoikeusomaisuuserinä taseeseen pois lukien lyhytaikaiset alle 12 kk sopimukset ja arvoltaan 
vähäiset sopimukset. Muutos siirtää taseen ulkopuolisia vastuita taseeseen, minkä seurauksena 

käyttöomaisuuden ja vieraan pääoman määrät kasvavat sekä leasingmaksut siirtyvät poistoihin ja 
korkokuluihin. Efore jatkaa IFRS 16-standardiin siirtymisen seikkaperäistä analyysia ja ilmoittaa 
vaikutuksista yksityiskohtaisemmin vuoden 2018 tilinpäätöksessä.  
 
Kaikki puolivuosikatsauksessa olevat luvut on pyöristetty, minkä vuoksi yksittäisten lukujen 

yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta.   
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1–6/18 1–6/17 1–12/17 

LIIKEVAIHTO ALUEITTAIN, MEUR 6 kk 6 kk 12 kk 

 
  

  Amerikka 4,7 5,8 10,1 

Eurooppa, Lähi-itä  ja Afrikka 14,6 27,8 49,2 

Aasia ja Tyynenmeren alue 5,3 5,8 10,6 

Yhteensä 24,6 39,4  69,9 

 
  

  

 
1–6/18 1–6/17 1–12/17 

LIIKEVAIHTO ASIAKASRYHMITTÄIN, MEUR 6 kk 6 kk 12 kk 

 
  

  Telekommunikaatioliiketoiminta 7,6 19,4 31,7 

Teollisuusliiketoiminta 17,0 19,9 38,2 

Yhteensä 24,6 39,4 69,9 

 

 
* Telekommunikaatioliiketoiminnan 2017 liikevaihtoon sisältyi n. 2 milj. euron arvosta 
komponenttien myyntiä omakustannushintaan Wuxi Hodgen Technologylle.  
 
 
AINEETTOMIEN HYÖDYKKEIDEN MUUTOKSET  
 
1.1.2017 – 31.12.2017 
 

MEUR 
Kehittämis-

menot 
Aineettomat 

oikeudet 

Muut 
aineettomat 
hyödykkeet 

Ennakko-
maksut 

aineettomista 
hyödykkeistä Liikearvo Yhteensä 

Hankintameno 1.1.2017 15,8 5,1 3,0 - 1,1 25,0 

Muuntoerot -0,0 -0,0 -0,0 - - -0,0 

Lisäykset 3,5 0,0 0,3 0,3 - 4,1 

Vähennykset -0,9 -0,2 -0,0 0,0 - -1,2 

Siirrot erien välillä -0,5 0,2 0,2 -0,2 - -0,3 
Hankintameno 
31.12.2017 17,8 5,0 3,5 0,1 1,1 27,6 

       Kertyneet poistot ja 
arvonalentumiset 1.1.2017 -8,2 -3,8 -2,8 - 0,0 -14,7 

Muuntoerot 0,0 0,0 0,0 - - 0,0 
Vähennysten ja siirtojen 
kertyneet poistot 1,4 0,1 0,0 - - 1,5 

Poistot -2,2 -0,5 -0,2 - - -3,0 

Arvonalennukset -0,0 0,0 0,0 - - -0,1 

Kertyneet poistot ja 
arvonalentumiset 
31.12.2017 -9,0 -4,2 -3,0 - -0,0 -16,2 

       

       
Kirjanpitoarvo 1.1.2017 7,6 1,3 0,2 - 1,1 10,3 
Kirjanpitoarvo 
31.12.2017 8,8 0,8 0,5 0,1 1,1 11,4 

 
 
 

* 

* * 

* 
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 1.1.2018 – 30.6.2018 

 

MEUR 

Kehittämis-
menot 

Aineettomat 
oikeudet 

Muut 
aineettomat 
hyödykkeet 

Ennakko-
maksut 
aineettomista 
hyödykkeistä Liikearvo Yhteensä 

Hankintameno 1.1.2018 17,8 5,0 3,5 0,1 1,1 27,6 

Muuntoerot 0,0 -0,0 0,0 - - 0,0 

Lisäykset 1,5 0,0 0,0 0,0 - 1,6 

Vähennykset -0,1 - -0,6 -  - -0,7 

Hankintameno 30.6.2018 19,2 5,0 2,9 0,1 1,1 28,4 

       Kertyneet poistot ja 
arvonalentumiset 1.1.2018 -9,0 -4,2 -3,0 - 0,0 -16,2 

Muuntoerot -0,0 0,0 -0,0 - - 0,0 
Vähennysten ja siirtojen 
kertyneet poistot 0,1 0,0 0,6 - - 0,7 

Poistot -1,1 -0,2 -0,1 - - -1,3 

Arvonalennukset -0,7 - 0,0 - - -0,7 
Kertyneet poistot ja 
arvonalentumiset 30.6.2018 -10,6 -4,4 -2,5 0,0 0,0 -17,5 

       

       Kirjanpitoarvo 1.1.2018 8,8 0,8 0,5 0,1 1,1 11,4 

Kirjanpitoarvo 30.6.2018 8,6 0,7 0,5 0,1 1,1 11,0 

        
AINEELLISTEN HYÖDYKKEIDEN MUUTOKSET 
 
1.1.2017 – 31.12.2017 

 

MEUR 

Rakennukset 
ja 

rakennelmat 
Koneet ja 
kalusto 

Muut 
aineelliset 

hyödykkeet 

Ennakkomaksut 
ja keskeneräiset 

hankinnat Yhteensä 

Hankintameno 1.1.2017 0,0 25,4 5,3 0,1 30,7 

Muuntoerot 0,0 -0,3 -0,3 0,0 -0,5 

Lisäykset 0,0 0,8 0,3 0,2 1,3 

Vähennykset 0,0 -7,4 -0,7 0,0 -8,1 

Siirrot erien välillä 0,0 0,2 0,0 -0,3 -0,0 

Hankintameno 31.12.2017 0,0 18,7 4,7 0,0 23,4 

      Kertyneet poistot ja 
arvonalentumiset 1.1.2017 0,0 -22,7 -5,1 - -27,9 

Muuntoerot 0,0 0,2 0,2 - 0,5 
Vähennysten ja siirtojen 
kertyneet poistot 0,0 6,9 0,6 - 7,6 

Poistot 0,0 -0,6 -0,1 - -0,7 

Arvonalennukset 0,0 0,0 0,0 - 0,0 

Kertyneet poistot ja 
arvonalentumiset 
31.12.2017 0,0 -16,2 -4,3 0,0 -20,6 

      
Kirjanpitoarvo 1.1.2017 - 2,6 0,1 0,1 2,8 

Kirjanpitoarvo 31.12.2017 0,0 2,5 0,4 0,0 2,9 



17 
 

 
 
1.1.2018 – 30.6.2018 
 

     
      

      

MEUR 

Rakennukset 
ja 

rakennelmat 
Koneet ja 
kalusto 

Muut 
aineelliset 

hyödykkeet 

Ennakkomaksut 
ja keskeneräiset 

hankinnat Yhteensä 

Hankintameno 1.1.2018 0,0 18,7 4,7 0,0 23,4 

Muuntoerot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 

Lisäykset 0,0 0,4 0,0 0,0 0,4 

Vähennykset 0,0 -0,2 0,0 0,0 -0,2 

Hankintameno 30.6.2018 0,0 18,9 4,7 0,0 23,7 

     
0 

Kertyneet poistot ja 
arvonalentumiset 1.1.2018 0,0 -16,2 -4,3 0,0 -20,6 

Muuntoerot 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,1 
Vähennysten ja siirtojen 
kertyneet poistot 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 

Poistot 0,0 -0,3 0,0 0,0 -0,4 
Kertyneet poistot ja 
arvonalentumiset 
30.6.2018 0,0 -16,4 -4,4 0,0 -20,9 

      

      
Kirjanpitoarvo 1.1.2018 0,0 2,5 0,4 0,0 2,9 

Kirjanpitoarvo 30.6.2018 0,0 2,5 0,3 0,0 2,8 

 
 
 
 
 

 

 

KONSERNIN VASTUUSITOUMUKSET 30.6.2018 30.6.2017   31.12.2017 

MEUR   
   

 
  

   Vakuudet ja vastuusitoumukset   
   

 
  

   Omasta puolesta annetut vakuudet:   
   Yrityskiinnitykset 5,0 5,0 

 
5,0 

Muut vastuusitoumukset 0,1 0,1 
 

0,1 

 
  

   Pantatut emoyhtiön omat osakkeet, kpl 3 501 955 3 501 955 
 

3 501 955 

 
  

   Velat, joiden vakuudeksi on annettu yrityskiinnitykset:   
   Lainat rahoituslaitoksilta 6,7 6,0 

 
6,5 

Saatavarahoituksen käytössä oleva määrä 3,0 6,7 
 

4,9 

Yhteensä 9,7 12,7 
 

11,5 

 
  

   

 
  

   Saatavarahoituksen luottovakuutuksen omavastuuosuus, 
vastuu ei ole realisoitunut. 0,2 0,3 

 
0,2 
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   Muut vuokrasopimukset   
   Konserni vuokralleottajana   
   

 
  

   Ei-purettavissa olevien muiden vuokrasopimusten 
perusteella maksettavat vähimmäisvuokrat:   

   

 
  

   Yhden vuoden kuluessa 1,0 0,8 
 

0,9 

1-5 vuoden kuluessa 1,9 2,2 
 

2,0 
 
 
 

    Johdannaissopimusten käyvät arvot 
 

    Eforella ei ole ollut avoimia johdannaisia esitettyjen katsauskausien päättyessä.  
   

     
Muut vastuuasiat 
 

    Liiketoiminnan luonteeseen kuuluen Eforeen kohdistuu reklamaatioita, joiden lopullista 
ratkaisua ei voida ennustaa. Tällä hetkellä käytettävissä olevien tietojen perusteella näillä 
reklamaatioilla ei oleteta olevan merkittävää vaikutusta konsernin taloudelliseen asemaan.  

  
 
Lähipiiritapahtumat 
 

    Efore Oyj:n on pantannut 3 501 995 omaa osaketta Jussi Capital Oy:n omavelkaisen takauksen 
vastavakuudeksi. Omien osakkeiden panttaukseen oli painava taloudellinen syy, koska se oli edellytys 
lainajärjestelylle. 

 
 
Rahoitusasema 
 
Efore on, ehdollisena suunnitellun merkintäoikeusannin toteutumiselle, sopinut päärahoittajapankkinsa 
kanssa lainojen uudelleen järjestelystä. 

 
Eforen 31.12.2018 erääntyville päärahoittajapankin 6,0 miljoonan euron lainojen lyhennyksille on neuvoteltu 
uusi maksuohjelma seuraaville viidelle vuodelle. Päärahoittajapankin kanssa tehdyissä lainasopimuksissa 
on seuraavat kovenantit: (i) omavaraisuusaste, (ii) nettovelat/12 kuukauden rullaava oikaistu käyttökate ja 
(iii) euromääräinen oikaistu käyttökate.  
 

Ehdot koskien omavaraisuusastetta sekä euromääräistä oikaistua käyttökatetta rikkoutuivat tilikauden 2017 
lopussa, mutta Yhtiö sai helmikuussa 2018 päärahoittajapankilta erityisluvan poiketa lainan 
kovenanttiehdoista. Efore on sopinut Yhtiön päärahoittajapankin kanssa, että lainoihin liittyviä 
kovenanttiehtoja tarkastellaan seuraavan kerran 31.12.2018. Päärahoittajapankki on ilmoittanut että jos 
kovenanttiehdot eivät täyty 31.12.2018 toteutettavassa tarkastelussa, rahoittajapankki on valmistautunut 
antamaan erityisluvan niistä poikkeamiseen. 
 
Italian tytäryhtiöllä on 2,0 miljoonan euron laina, jonka net debt/ebitda- ja net debt/net equity –
kovenanttiehtojen tarkasteluajankohta on 31.12.2018. Yhtiön johto uskoo, että mikäli nämä kovenanttiehdot 
eivät täyty 31.12.2018, lainan jatkoehdot saadaan neuvoteltua Yhtiölle hyväksyttävästi lainanantajapankin 
kanssa. 
 
Tietyt yhtiön osakkeenomistajat, yhtiön kaikki hallituksen jäsenet, yhtiön toimitusjohtaja Jorma Wiitakorpi ja 
talousjohtaja Vesa Leino ovat sitoutuneet peruuttamattomasti merkitsemään osakeannissa liikkeeseen 
laskettavia tarjottavia osakkeita yhteensä enintään noin 5,6 miljoonalla eurolla. Sitoumukset vastaavat noin 
51,0 prosenttia tarjottavista osakkeista. Merkintäsitoumukset on annettu tavanomaisin ehdoin, mukaan 
lukien, että kellään sitoumuksen antajalla ei ole velvollisuutta merkitä tarjottavia osakkeita siten, että 
merkitsijän omistusosuus yhtiössä nousisi 30,0 prosenttiin yhtiön äänimäärästä. 
 
Johdon arvion mukaan neuvotellut rahoitusratkaisut ja annetut merkintäsitoumukset antavat hyvät 
edellytykset annin toteutumiselle. Tämän perusteella johto arvioi, että edellä mainitut toimet varmistavat 
riittävän rahoituksen ja turvaavat liiketoiminnan jatkuvuuden. 



19 
 

PUOLIVUOSIKATSAUKSEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT  

 

Efore Oyj:n varsinainen yhtiökokous päätti 12.4.2018 yhtiön yhteistilillä olevien Efore 

Oyj:n osakkeiden ja niihin liittyvien oikeuksien menettämisestä. Tämän perusteella Efore 

Oyj:n yhteistililtä siirrettiin 4.625 Efore Oyj:n osaketta yhtiön omalle arvo-osuustilille. 

Siirron jälkeen Efore Oyj:n hallussa olevien omien osakkeiden määrä on 3.506.620. 

 

Efore Oyj tiedotti 29.8.2018, että Efore-konsernin Digital Light ja Digital Power –

tuotelinjoista vastaava johtaja sekä Eforen Italian yhtiön toimitusjohtaja Alessandro 

Leopardi lopettaa yhtiön palveluksessa 26.10.2018 siirtyessään toisen yhtiön 

palvelukseen Italiassa. Leopardin lähdön jälkeen konsernin toimitusjohtaja Jorma 

Wiitakorpi ottaa vastuulleen toistaiseksi Digital Light ja Digital Power –tuotelinjojen 

johtamisen. Samassa yhteydessä Efore Italian talous- ja hallintopäällikkö Carlo Rosati 

nimitettiin konsernin johtoryhmän jäseneksi ja Italian yhtiön väliaikaiseksi 

toimitusjohtajajaksi. 

 

Efore Oyj sopi 21.11.2018 hankkivansa asiakaskohtaisten teholähteiden ja järjestelmien 

suunnitteluun ja valmistukseen erikoistuneen Powernet International Oy:n koko 

osakekannan. Powernetin velaton kauppahinta (yritysarvo) on 4,5 miljoonaa euroa ja 

osakkeiden kaupan toteutuksen yhteydessä maksettava kauppahinta on 2,5 miljoonaa 

euroa. Lisäksi osapuolet ovat sopineet Powernet-konsernin tilikauden 2019 

myyntikatteeseen perustuvasta lisäkauppahinnasta, joka on enintään 1,5 miljoonaa 

euroa. Efore aikoo rahoittaa hankinnan merkintäoikeusannilla. Powernetin hankinta on 

ehdollinen sille, että suunniteltu merkintäoikeusanti toteutuu riittävästi. 

 

Efore valmistelee merkintäoikeusannin järjestämistä loppuvuoden 2018 aikana Eforen 

3.5.2018 pidetyn ylimääräisen yhtiökokouksen valtuuksien perusteella. 

Merkintäoikeusannin järjestämisen tarkoituksena on Powernetin osakekannan 

hankinnan rahoittaminen, 10.4.2018 tiedotetun rahoitusjärjestelyn yhteydessä saatujen 

lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksu, sekä yhtiön taseen ja käyttöpääoman 

vahvistaminen. Yhtiö pyrkii keräämään merkintäoikeusannilla alustavasti noin 11 

miljoonaa euroa.  

 

Efore Oyj:n hallitus on vahvisti 21.11.2018 Eforen päivitetyn strategian sekä keskipitkän 

aikavälin taloudelliset tavoitteet 2019 - 2021. Eforen toiminnassa tulevat jatkossa 

olemaan tärkeinä elementteinä ja kulmakivinä seuraavat neljä osa-aluetta: 

elinkaariajattelu, älykäs räätälöinti, yhteistyökumppanuudet ja kustannustehokkuus. 

 

Edellyttäen, että suunniteltu järjestely Powernetin hankinnan osalta toteutuu, yhtiö on 
asettanut keskipitkän aikavälin tavoitteet seuraavasti: 

 Yhtiön tavoitteena on saavuttaa vuonna 2019 yli 70 miljoonan euron liikevaihto, 

selkeästi positiivinen käyttökate (oikaistuna vertailukelpoisuuteen vaikuttavilla 

erillä) ja positiivinen liiketoiminnan rahavirta. 

 Keskipitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet ovat:  

- 10% vuotuinen orgaaninen liikevaihdon kasvu 

- yli 90 miljoonan euron liikevaihto vuonna 2021 

- vähintään 10% käyttökate vuonna 2021 sekä 

- omavaraisuusasteen selkeä parantuminen vuoden 2018 ensimmäisen 
vuosipuoliskon tasosta. 

 

Efore on, ehdollisena aiemmin tiedotetun suunnitellun merkintäoikeusannin 

toteutumiselle, sopinut päärahoittajapankkinsa kanssa lainojen uudelleen järjestelystä. 

 

Eforen 31.12.2018 erääntyville päärahoittajapankin 6,0 miljoonan euron lainojen 
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lyhennyksille on neuvoteltu uusi maksuohjelma seuraaville viidelle vuodelle. 

Päärahoittajapankin kanssa tehdyissä lainasopimuksissa on seuraavat kovenantit: (i) 

omavaraisuusaste, (ii) nettovelat/12 kuukauden rullaava oikaistu käyttökate ja (iii) 

euromääräinen oikaistu käyttökate.  

 

Ehdot koskien omavaraisuusastetta sekä euromääräistä oikaistua käyttökatetta 

rikkoutuivat tilikauden 2017 lopussa, mutta Yhtiö sai helmikuussa 2018 

päärahoittajapankilta erityisluvan poiketa lainan kovenanttiehdoista. Efore on sopinut 

Yhtiön päärahoittajapankin kanssa, että lainoihin liittyviä kovenanttiehtoja tarkastellaan 

seuraavan kerran 31.12.2018. Päärahoittajapankki on ilmoittanut että jos 

kovenanttiehdot eivät täyty 31.12.2018 toteutettavassa tarkastelussa, rahoittajapankki 

on valmistautunut antamaan erityisluvan niistä poikkeamiseen. 

 

Efore Oyj:n toimitusjohtajaksi 1.1.2019 alkaen nimitettiin yhtiön talousjohtajana kesästä 

2017 toiminut KTM Vesa Leino (s. 1969). Samassa yhteydessä Eforen talousjohtajaksi ja 

johtoryhmän jäseneksi 1.1.2019 alkaen nimitettiin yhtiön nykyinen Group Controller KTM 

Olli Mustonen (s. 1985). 

 

Italian talous- ja hallintopäällikkö Carlo Rosati nimitetään 1.1.2019 alkaen Digital Power 

ja Digital Light –tuotelinjojen johtajaksi. Tuotelinjoista käytetään jatkossa nimeä Digital 

Power and Light. 

 

Rosati seuraa tehtävässä konsernin toimitusjohtajaa Jorma Wiitakorpea, joka on 

vastannut Digital Power and Light –tuotelinjan johtamisesta 26.10.2018 alkaen. Carlo 

Rosati jatkaa Efore SpA:n toimitusjohtajana sekä konsernin johtoryhmän jäsenenä.  

 

Jorma Wiitakorpi jatkaa myös uudessa tehtävässään Efore konsernin kehitysjohtajana 

aktiivisesti kaikkien tuotelinjojen toimintojen kehittämistä kesäkuun 2019 loppuun asti, 

jolloin hän jää pois Eforen palveluksesta. 

 

Yhtiö ilmoitti 27.11.2018 julkaisevansa vuonna 2019 seuraavat tulostiedotteet: 

- Tilinpäätöstiedote tilikaudelta 2018: 13.2.2019 

- Puolivuosikatsaus 2019 (1.1.2019 - 30.6.2019): 15.8.2019 

 

Varsinainen yhtiökokous pidetään 11.4.2019. Vuosikertomus 2018 julkaistaan viikolla 

12/2019. 

 

Efore tiedotti 27.4.2018 suunnitelmistaan yhtiöittää telekommunikaatioliiketoiminta 

erilliseksi yhtiöksi tavoitteenaan muodostaa yhteistyöyritys, jossa olisi Eforen lisäksi 

toinenkin toimialan yritys. Yhtiö on etsinyt tiedotetun mukaisesti yhteistyökumppania ja 

käynyt neuvotteluja asiasta eri alan toimijoiden kanssa Aasiassa. 

 

Mahdollinen yhteistyökumppani on kiinalainen teholähdevalmistaja, jonka kanssa Efore on 

tänään tehnyt aiesopimuksen. Aiottu yhteistyö käsittäisi muun muassa tuotekehityksen ja 

tuoteportfolion laajentamisen, myynnin ja markkinoinnin sekä projektinhallinnan. Osana 

aiesopimusta osapuolet ovat sopineet molemminpuolisista due diligence -tarkastuksista 

yhteisten tavoitteiden varmistamiseksi. Aieopimus on luonteensa mukaisesti sitomaton 

eikä velvoita lopullisen sopimuksen tekemiseen. 

 

Järjestelyn yhteydessä Efore siirtäisi telekommunikaatioliiketoimintaan liittyvät varansa ja 

velvoitteensa luotavaan alakonserniin, jonka emoyhtiönä toimisi tällä hetkellä Eforen 

täysin omistama kiinalainen tytäryhtiö Efore (Suzhou) Electronics Co., Ltd. Osapuolten 

tavoitteena on, että kumppani tekisi sijoituksen alakonserniin, jossa Eforella säilyisi ensi 

vaiheessa osake-enemmistö. Aiesopimuksen mukaan yhteistyökumppanilla olisi 

mahdollisuus kasvattaa omistustaan yhteistyöyrityksessä myöhemmin sovittavin ehdoin 

saavuttaakseen osake-enemmistön. Mahdollisen yhteistyön kautta Yhtiö tavoittelee 

telekommunikaatioliiketoiminnan kasvavaa volyymia, kannattavuuden varmistamista 
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pitkällä aikavälillä sekä Yhtiön uskottavuuden vahvistamista asiakkaiden suuntaan. 

Osapuolten alustava arvio alakonsernin arvostuksesta ennen yhteistyökumppanin 

sijoitusta on enintään 8 miljoonaa euroa. 

 

Yhteistyökumppanin ja Eforen mahdollinen laaja yhteistyö käsittäisi muun muassa 

tuotekehityksen ja tuoteportfolion laajentamisen, myynnin ja markkinoinnin sekä 

projektinhallinnan. Tuotekehityksessä tarkoituksena olisi hyödyntää ja jakaa molempien 

yhtiöiden osaamista ja resursseja kummankin asiakas- ja tuoteprojekteissa. Yhteistyö 

antaisi Eforelle laajemmat resurssit tuoteportfolion täydentämiseen ja asiakaskysyntään 

vastaamiseen sekä vahvistaisi Eforen uskottavuutta erityisesti suurten asiakkaiden 

näkökulmasta. Myynnissä ja markkinoinnissa yhteistyön tarkoituksena olisi hyödyntää 

globaalisti molempien yhtiöiden olemassa olevia myyntikanavia ja asiakkuuksia. Eforelle 

tämä tarkoittaisi erityisesti uusia mahdollisuuksia laajentaa asiakaspohjaa ja vähentäisi 

riippuvuutta yksittäisistä Telecom-tuotelinjan asiakkaista. Yhteistyömalli lisäisi Eforen 

liiketoiminnan skaalautuvuutta kasvavan volyymin kautta. Hankintojen ja 

materiaalitoimintojen osalta mahdollinen yhteistyö antaisi konkreettiset mahdollisuudet 

kustannussäästöihin, minkä myötä tuotteiden kustannuskilpailukyky paranisi. Yhtiön 

tavoitteena on, että yhteistyöjärjestely toteutettaisiin vuoden 2019 ensimmäisellä 

neljänneksellä.  
 

Yhtiöön ja sen tytäryhtiöihin kohdistetaan vaatimuksia ja reklamaatioita osana niiden 

liiketoimintaa, ja yhtiö ja sen tytäryhtiöt voivat joutua osallisiksi oikeudenkäynteihin ja 

muihin menettelyihin tällaisten vaatimusten johdosta. Alalla tavanomaisen käytännön 

mukaan tuotteisiin liittyvät vaatimukset pyritään hoitamaan korjaamalla vialliset tuotteet 

tai vaihtamalla ne, ja reklamaatiot ja riitaisuudet on saatu sovittua ilman 

oikeudenkäyntiä. Yhtiö harkitsee huolellisesti näitä vaatimuksia ja tekee niistä tarvittavat 

varaukset. 

 

Yhtiö neuvottelee tällä hetkellä tuotereklamaatiosta, jonka on tehnyt Valoya Oy -niminen 

yhtiö. Valoya Oy on väittänyt, että yhtiön sille myymät tuotteet olisivat virheellisiä ja 

tämän perusteella esittänyt yhtiötä kohtaan vaatimuksen, joka ylittää merkittävästi 

sopimuksessa sovitun vastuunrajoituksen. Yhtiö on kiistänyt vaatimukset 

perusteettomina. Yhtiön käsityksen mukaan tuotteet ovat sopimuksen mukaisia, minkä 

lisäksi sopimuksessa oleva vastuunrajoitusehto rajaa yhtiön vastuun Valoya Oy:n 

ostomääriin tiettynä aikana. Yhtiön laskelmien mukaan tämä vastaisi muutamia 

kymmeniä tuhansia euroja. Edellä todetun johdosta Yhtiö pitää Valoya Oy:n vaatimusten 

menestymismahdollisuuksia pieninä.  Käytettävissä olevan tiedon perusteella yhtiö ei 

katso olevansa korvausvelvollinen Valoya Oy:n asiassa. Yhtiö ei ole tehnyt varausta 

Valoya Oy:n vaatimukseen liittyen. 

 

Yhtiö tiedotti 29.8.2018 Efore-konsernin Digital Light ja Digital Power -tuotelinjoista 

vastanneen johtajan ja Efore Spa:n toimitusjohtajan Alessandro Leopardin siirtymisestä 

toisen yhtiön palvelukseen 26.10.2018 alkaen. Leopardi on esittänyt marraskuun 2018 

lopussa Efore Spa:han ja Yhtiöön kohdistetun korvausvaatimuksen työ- ja 

toimisuhteeseen liittyvistä erinäisistä seikoista. Käytettävissä olevan tiedon perusteella 

Efore Spa ja yhtiö pitävät korvausvaatimusta kaikilta osin perusteettomana, eikä Efore 

Spa suunnittele tekevänsä varausta Leopardin vaatimusten johdosta. 

 

 

 

 

EFORE OYJ 

 

Hallitus 

 

Jorma Wiitakorpi                      Vesa Leino 

toimitusjohtaja                         talousjohtaja 
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Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Jorma Wiitakorpi, puh. 040-175 8510 tai Vesa Leino, 

talousjohtaja puh. +358 40 759 8956 

 

 

JAKELU 

Nasdaq Helsinki Oy 

Keskeiset tiedotusvälineet 

 

Efore-konserni 

Efore on vaativia tehoelektroniikkatuotteita kehittävä ja valmistava kansainvälinen 

konserni. Yhtiön pääkonttori on Suomessa ja sen myynti-, markkinointi- sekä 

tuotekehitystoiminnot sijaitsevat Euroopassa ja Kiinassa. Sen lisäksi konsernilla on 

myynti- ja markkinointiyksikkö Yhdysvalloissa. Joulukuussa 2017 päättyneellä tilikaudella 

konsernin liikevaihto oli 69,9  milj. euroa ja sen palveluksessa oli keskimäärin 432 

henkilöä. Konsernin emoyhtiö Efore Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinki 

Oy:ssä.www.efore.fi 

 

VASTUUNRAJOITUS 
 

Tämän asiakirjan sisältämää tietoa ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi, suoraan tai välillisesti, 

Australiaan, Etelä-Afrikkaan, Hongkongiin, Japaniin, Kanadaan, Singaporeen, Uuteen-Seelantiin tai 

Yhdysvaltoihin. Arvopapereiden liikkeeseen laskemiselle, merkitsemiselle ja myymiselle on asetettu erityisiä 

oikeudellisia tai lainsäädännöllisiä rajoituksia tietyissä valtioissa. Yhtiö ei ole vastuussa, jos tällaisia rajoituksia 

rikotaan. 

 

Tämän asiakirjan sisältämää tietoa ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa tässä mainittuja 

arvopapereita, eikä arvopapereita myydä alueilla, joilla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai 

myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai 

muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista. Sijoittajien ei tule hyväksyä 

arvopapereita koskevaa tarjousta tai hankkia arvopapereita, joihin tämä dokumentti viittaa, elleivät he tee sitä 

Yhtiön julkaisemaan esitteeseen sisältyviin tietoihin perustuen. 

 

Tämä asiakirja ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä tässä asiakirjassa tarkoitettuja 

arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 

arvopaperilain (United States Securities Act of 1933, muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten tai 

määräysten mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Arvopapereita koskevaa tarjousta tai 

mitään sen osaa ei rekisteröidä Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita tarjota yleisölle Yhdysvalloissa. 

 

Yhtiö ei ole antanut valtuutusta arvopapereiden tarjoamiseen yleisölle missään muussa Euroopan talousalueen 

jäsenvaltiossa kuin Suomessa. Lukuun ottamatta Suomea, missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa, joka on 

pannut täytäntöön Esitedirektiivin (kukin ”Relevantti Jäsenvaltio”), ei ole tehty eikä tulla tekemään mitään 

toimenpiteitä arvopapereiden tarjoamiseksi yleisölle siten, että se edellyttäisi esitteen julkaisemista Relevantissa 

Jäsenvaltiossa. Tämän seurauksena arvopapereita voidaan tarjota Relevanteissa Jäsenvaltioissa (a) 

Esitedirektiivissä määritellyille kokeneiksi sijoittajiksi lukeutuville oikeushenkilöille tai (b) missä tahansa 

muussa Esitedirektiivin 3(2) artiklan mukaisessa tilanteessa. Tässä kappaleessa ilmaisu ”tarjota arvopapereita 

yleisölle” tarkoittaa viestimistä millä tahansa tavalla ja antamalla riittävästi tietoa tarjouksen ehdoista ja 

tarjottavista arvopapereista, jotta sijoittaja pystyy päättämään arvopapereiden käyttämisestä, ostamisesta tai 

merkitsemisestä, koska ilmaisu voi vaihdella jäsenvaltiossa tehtyjen täytäntöönpanotoimenpiteiden seurauksena. 

Tässä ilmaisu ”Esitedirektiivi” tarkoittaa direktiiviä 2003/71/EY (muutoksineen, mukaan lukien 2010 

Muutosdirektiivi, siltä osin kuin se on pantu täytäntöön Relevantissa Jäsenvaltiossa), ja se sisältää kaikki 

relevantit täytäntöönpanotoimenpiteet Relevantissa Jäsenvaltiossa, ja ilmaisu ”2010 Muutosdirektiivi” tarkoittaa 

direktiiviä 2010/73/EU. 

 

Tässä esitetyt tiedot eivät ole tarjous myydä arvopapereita yleisölle Iso-Britanniassa. Tässä esitetyt tiedot on 

suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Iso-Britannian ulkopuolella tai (ii) Iso-Britannian vuoden 2000 

rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act (Financial Promotion)) vuoden 2005 

määräyksen (Order 2005) (”Määräys”) 19 (5) artiklan mukaisille sijoitusalan ammattilaisille tai (iii) Määräyksen 

49 (2) artiklan mukaisille yhteisöille, joilla on korkea varallisuusasema (high net worth entity), taikka muille 
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henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki tällaiset henkilöt jäljempänä ”asiaankuuluvat 

tahot”). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on tarkoitettu ainoastaan asiankuuluvien tahojen 

saataville. Kenenkään, joka ei ole asiaankuuluva taho, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen 

sisältöön. 

 

Tähän asiakirjaan sisältyvä informaatio on ainoastaan taustatietotarkoituksiin, eikä sen ole tarkoitus olla 

täydellistä tai valmista. Kenenkään ei tule luottaa missään tarkoituksessa tämän asiakirjan sisältämän 

informaation täydellisyyteen, tarkkuuteen tai kohtuullisuuteen. Tässä asiakirjassa oleva informaatio saattaa 

muuttua. 

 

Tämä asiakirja sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia. Nämä tulevaisuutta koskevat lausumat sisältävät riskejä 

ja epävarmuuksia, jotka voivat merkittävästi vaikuttaa odotettuihin tuloksiin ja jotka perustuvat joihinkin 

avainoletuksiin. Monet tekijät voivat vaikuttaa todellisten tulosten poikkeamiseen olennaisesti tulevaisuutta 

koskevissa lausumissa esitetyistä tai ennakoiduista. Näistä epävarmuuksista ja riskeistä johtuen, lukijoita 

varoitetaan olemaan nojautumatta liikaa näihin tulevaisuutta koskeviin lausumiin, jotka kuvaavat vain tilannetta 

tämän asiakirjan julkistamispäivänä. Yhtiö ei ota vastuuta tämän asiakirjan tulevaisuutta koskevien lausumien 

päivittämisestä, pois lukien lain edellyttämät päivitykset. 

 

 

 

 

 

 

 

 


