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Enintään 25 090 458 Tarjottavan Osakkeen Merkintäetuoikeusanti 

Enintään 35 000 000 Suunnattavan Osakkeen Suunnattu Anti 
Merkintähinta 0,20 euroa Tarjottavalta Osakkeelta ja Suunnattavalta Osakkeelta 

________________________________ 

Tämä esite (”Esite”) liittyy osakkeenomistajien merkintäetuoikeuteen perustuvaan osakeantiin (”Merkintäetuoikeusanti”), jossa Enedo Oyj (”Yhtiö” 
tai ”Enedo”) tarjoaa merkittäväksi enintään 25 090 458 Yhtiön uutta osaketta (”Tarjottavat Osakkeet”), ja osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta 
poikkeavaan suunnattuun antiin, jossa Yhtiö tarjoaa merkittäväksi enintään 35 000 000 Yhtiön uutta osaketta (”Suunnattavat Osakkeet) (”Suunnattu 
Anti”) tässä Esitteessä määritellyn menettelyn mukaisesti. Merkintähinta on sekä Merkintäetuoikeusannissa että Suunnatussa Annissa 0,20 euroa tar-
jottavalta osakkeelta. Tarjottavat Osakkeet ja Suunnattavat Osakkeet ovat vapaasti luovutettavissa, ja ne tuottavat samat osakkeenomistajan oikeudet 
kuin olemassa olevat Enedon osakkeet (”Olemassa Olevat Osakkeet” ja yhdessä Tarjottavien Osakkeiden ja Suunnattavien Osakkeiden kanssa ”Osak-
keet”). Merkintäetuoikeusanti ja Suunnattu Anti (yhdessä ”Annit”) liittyvät Yhtiön 16.2.2021 tiedottamaan 8,6 miljoonan euron lainojen järjestelyyn, 
jolla Yhtiö maksaa näistä lainoistaan 5,3 miljoonaa euroa ja lainoista mitätöidään yhteensä 3,3 miljoonaa euroa (”Lainojen Järjestely”). Lainojen 
Järjestelyn lisäksi Yhtiö tarvitsee käyttöpääomaa liiketoimintansa jatkuvuuden turvaamiseen ja käänneohjelman toteuttamiseen. 
 
Merkintäetuoikeusannissa kukin Olemassa Olevien Osakkeiden haltija, pois lukien Yhtiö itse, joka on Merkintäetuoikeusannin täsmäytyspäivänä 
15.3.2021 (”Täsmäytyspäivä”) merkitty Euroclear Finland Oy:n (”Euroclear Finland”) ylläpitämään Yhtiön osakasluetteloon tai hallintarekisteröi-
tyjen Olemassa Olevien Osakkeiden osalta osakkeenomistaja, jonka lukuun osakkeet on Täsmäytyspäivänä kirjattu osakasluetteloon, saa automaattisesti 
kolme (3) vapaasti luovutettavissa olevaa arvo-osuusmuotoista merkintäoikeutta (”Merkintäoikeus”) (ISIN-koodi FI4000490966, kaupankäyntitunnus 
ENEDOU0121) kutakin Täsmäytyspäivänä omistamaansa yhtä (1) Olemassa Olevaa Osaketta kohden. Osakkeenomistaja tai se henkilö tai yhteisö, 
jolle Merkintäoikeudet ovat siirtyneet, on oikeutettu merkitsemään yhden (1) Tarjottavan Osakkeen kutakin yhtä (1) Merkintäoikeutta kohden. Merkin-
täoikeudet ovat vapaasti luovutettavissa, ja ne ovat kaupankäynnin kohteena Nasdaq Helsinki Oy:ssä (”Helsingin Pörssi”) 18.3.2021 klo 10.00 ja 
26.3.2021 klo 18.30 välisenä aikana. Suunnatussa Annissa tarjotaan yhteensä 34 000 000 Suunnattavaa Osaketta Inission AB (publ):n (”Inission”) 
merkittäväksi ja yhteensä 1 000 000 Suunnattavaa Osaketta Joensuun Kauppa ja Kone Oy:n (”Joensuun Kauppa ja Kone”) merkittäväksi. Antien 
merkintäaika alkaa 18.3.2021 klo 10.00 ja päättyy 1.4.2021 klo 16.30 (”Merkintäaika”). Ohjeet Merkintäoikeuksien käyttämisestä ja Tarjottavien 
Osakkeiden sekä Suunnattavien Osakkeiden merkitsemisestä on esitetty Esitteen kohdissa ”Merkintäetuoikeusannin ehdot” ja ”Suunnatun Annin eh-
dot”. 
 
Yhtiön osakkeenomistajat Rausanne Oy, Rausatum Oy, Adafor Oy, Soinitilat Oy, 4capes Oy, Jaakko Heininen ja Pekka Heininen ovat sitoutuneet 
tietyin tavanomaisin edellytyksin merkitsemään Merkintäetuoikeusannissa Tarjottavia Osakkeita yhteensä 1 659 617 eurolla. Rausanne Oy, Rausatum 
Oy ja Adafor Oy ovat antaneet merkintäsitoumuksensa 12.2.2021, Jaakko Heininen ja Pekka Heininen 14.2.2021 sekä Soinitilat Oy ja 4capes Oy 
15.2.2021. Joensuun Kauppa ja Kone on sitoutunut 12.2.2021 merkitsemään yhteensä 4 781 127 Merkintäetuoikeusannissa Tarjottavaa Osaketta Jussi 
Capital Oy:n Yhtiön osakkeiden omistukseen perustuvilla Merkintäoikeuksilla. Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Tuomo Lähdesmäki, Yhtiön hallituk-
sen jäsenet Matti Miettunen ja Taru Narvanmaa sekä Yhtiön toimitusjohtaja Vesa Leino ovat sitoutuneet 9.3.2021 tietyin tavanomaisin edellytyksin 
merkitsemään Merkintäetuoikeusannissa Tarjottavia Osakkeita yhteensä 149 080,6 eurolla. Saadut merkintäsitoumukset vastaavat yhteensä 13 824 614 
osaketta eli yhteensä 55,1 prosenttia kaikista Merkintäetuoikeusannissa Tarjottavista Osakkeista. Annettujen merkintäsitoumusten mukaisesti Joensuun 
Kauppa ja Kone, Rausanne Oy, 4Capes Oy ja Soinitilat Oy merkitsevät kukin erikseen yli 5,0 prosenttia Merkintäetuoikeusannissa Tarjottavista Osak-
keista. Lainojen Järjestelyn toteutumisen jälkeen Jussi Capital Oy myy kaikki omistamansa yhteensä 1 593 709 (318 742 euroa) Yhtiön osaketta Joen-
suun Kauppa ja Koneelle 0,20 euron osakekohtaiseen hintaan. Lisäksi Inission on sitoutunut 15.2.2021 merkitsemään enintään 34 000 000 osaketta 
Yhtiön Suunnatussa Annissa tarjoamista Suunnattavista Osakkeista tietyin edellytyksin, ja Joensuun Kauppa ja Kone on sitoutunut 12.2.2021 merkit-
semään 1 000 000 Yhtiön Suunnatussa Annissa tarjoamista Suunnattavista Osakkeista tietyin edellytyksin (Suunnatun Annin merkintäsitoumusten 
ehdollisuudesta katso Esitteen kohta ”Antien järjestämiseen liittyviä sopimuksia, kaupankäynnin kohteeksi ottamista koskevat järjestelyt sekä lähdevero 
– Merkintäsitoumukset”). Mikäli Annit toteutuvat täysimääräisinä, Inissionista tulee Yhtiön suurin osakkeenomistaja noin 49,6 prosentin osuudella. 
 
Käyttämättömät Merkintäoikeudet raukeavat 1.4.2021 klo 16.30. Katso ”Merkintäetuoikeusantiin ja Suunnattuun Antiin liittyviä tärkeitä päi-
vämääriä”. Merkintäoikeuksia, Tarjottavia Osakkeita tai Suunnattavia Osakkeita ei ole rekisteröity eikä niitä rekisteröidä Yhdysvaltain arvopaperilain 
mukaisesti tai minkään Yhdysvaltain osavaltion arvopaperiviranomaisessa, eikä niitä tietyin poikkeuksin saa tarjota, myydä, myydä edelleen, pantata, 
siirtää tai muutoin luovuttaa, toimittaa suoraan tai välillisesti Yhdysvaltoihin tai Yhdysvalloissa. Yhdysvaltojen lisäksi tiettyjen muiden maiden lain-
säädäntö saattaa rajoittaa Esitteen jakelua. Esitettä ei tule pitää arvopaperien tarjoamisena sellaisessa maassa, johon Merkintäoikeuksia, Tarjottavia 
Osakkeita tai Suunnattavia Osakkeita olisi kiellettyä toimittaa tai tarjota. Merkintäoikeuksia, Tarjottavia Osakkeita tai Suunnattavia Osakkeita ei saa 
suoraan tai välillisesti tarjota, myydä, myydä edelleen, siirtää tai toimittaa tällaisiin maihin tai tällaisissa maissa. 
 
Merkintäoikeuksiin, Tarjottaviin Osakkeisiin ja Suunnattaviin Osakkeisiin sijoittamiseen liittyy riskejä. Osakkeenomistajien ja muiden sijoittamista 
harkitsevien tulisi tutustua koko Esitteeseen ja erityisesti sen kohtaan ”Riskitekijät” harkitessaan sijoituksen tekemistä Yhtiöön. Olemassa Olevat Osak-
keet ovat kaupankäynnin kohteena Helsingin Pörssissä kaupankäyntitunnuksella ENEDO. Enedo aikoo jättää hakemuksen Tarjottavien Osakkeiden ja 
Suunnattavien Osakkeiden listaamiseksi Helsingin Pörssiin. Kaupankäynnin Merkintäoikeuksien perusteella merkittyjä Tarjottavia Osakkeita edusta-
villa väliaikaisilla osakkeilla (”Väliaikaiset Osakkeet”) Helsingin Pörssin pörssilistalla odotetaan alkavan arviolta 6.4.2021. Tarjottavat Osakkeet yh-
distetään Olemassa Oleviin Osakkeisiin arviolta 9.4.2021, ja kaupankäynti Tarjottavilla Osakkeilla samana osakelajina Olemassa Olevien Osakkeiden 
kanssa alkaa arviolta seuraavana pankkipäivänä. Kaupankäynti Suunnattavilla Osakkeilla alkaa arviolta 12.4.2021 klo 10.00. 
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ESITTEESEEN LIITTYVIÄ TIETOJA 

Esitteessä ”Yhtiö”, ”Enedo” tai ”Konserni” tarkoittavat asiayhteydestä riippuen joko Enedo Oyj:tä tai Enedo Oyj:tä ja sen tytäryhtiöitä yhdessä, ellei 
asiayhteydestä selvästi ilmene, että ilmaisulla tarkoitetaan vain Enedo Oyj:tä, sen tytäryhtiöitä tai liiketoimintaa tai jotakin näistä yhdessä. Viittauksilla 
Yhtiön osakkeisiin, osakepääomaan tai Yhtiön hallintoon tarkoitetaan kuitenkin Enedo Oyj:n osakkeita, osakepääomaa ja hallintoa. Enedo Oyj on 
Suomen lainsäädännön mukaisesti perustettu julkinen osakeyhtiö, johon sovelletaan voimassaolevaa osakeyhtiölakia (624/2006, muutoksineen) (”Osa-
keyhtiölaki”). Esite on laadittu seuraavien säädösten mukaisesti: arvopaperimarkkinalaki (746/2012, muutoksineen) (”Arvopaperimarkkinalaki”), 
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 2017/1129 arvopapereiden yleisölle tarjoamisen tai kaupankäynnin kohteeksi säännellyllä mark-
kinalla ottamisen yhteydessä julkaistavasta esitteestä ja direktiivin 2003/71/EY kumoamisesta (”Esiteasetus”), komission delegoitu asetus (EU) 
2019/980 arvopapereiden yleisölle tarjoamisen tai kaupankäynnin kohteeksi säännellyllä markkinalla ottamisen yhteydessä julkaistavasta esitteestä 
annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1129 täydentämisestä esitteen muodon, sisällön, tarkastuksen ja hyväksymisen osalta 
sekä komission asetuksen (EY) N:o 809/2004 kumoamisesta (liitteet 3 ja 12), komission delegoitu asetus (EU) 2019/979 Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU) 2017/1129 täydentämisestä esitteen tiivistelmään sisältyviä keskeisiä taloudellisia tietoja, esitteiden julkaisemista ja luokit-
telua, arvopapereita koskevaa mainontaa, esitteen täydennyksiä ja notifiointiportaalia koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla sekä komission dele-
goidun asetuksen (EU) N:o 382/2014 ja komission delegoidun asetuksen (EU) 2016/301 kumoamisesta, Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen 
(European Securities and Markets Authority, ”ESMA”) ohjeet sekä Finanssivalvonnan määräykset ja ohjeet. Esite on laadittu Esiteasetuksen 14 artiklan 
mukaisena yksinkertaistettuna esitteenä. Esite sisältää myös Esiteasetuksen 7 artiklan mukaisen tiivistelmän vaaditussa muodossa. Finanssivalvonta on 
toimivaltaisena viranomaisena hyväksynyt Esitteen. Finanssivalvonta hyväksyy Esitteen vain siltä osin, että se täyttää Esiteasetuksen mukaiset katta-
vuutta, ymmärrettävyyttä ja johdonmukaisuutta koskevat vaatimukset. Sijoittajien on tehtävä oma arvionsa arvopapereihin sijoittamisen tarkoituksen-
mukaisuudesta. Finanssivalvonnan hyväksyntää ei tule pitää osoituksena sen liikkeeseenlaskijan hyväksynnästä, jota Esite koskee. Esitteen hyväksy-
mispäätöksen numero on FIVA 11/02.05.04/2021.  

Esitteen voimassaoloaika päättyy, kun Tarjottavat Osakkeet ja Suunnattavat Osakkeet on otettu kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssissä. Velvol-
lisuus täydentää Esitettä mahdollisten merkittävien uusien seikkojen sekä Esitteestä mahdollisesti ilmenevien olennaisten virheiden tai epätarkkuuksien 
johdosta päättyy samanaikaisesti Esitteen voimassaolon kanssa. 
 
Esite on saatavilla Antien pääjärjestäjän UB Securities Oy:n (”Pääjärjestäjä” tai ”UB Securities”) verkkosivustolta osoitteesta www.unitedban-
kers.fi/fi/annit/enedo arviolta 11.3.2021 alkaen. Esite on saatavilla myös Yhtiön verkkosivustolta osoitteesta https://enedopower.com/sijoittajille/annit 
arviolta 11.3.2021 alkaen. 

Ketään ei ole valtuutettu antamaan Anneista muita kuin Esitteeseen sisältyviä tietoja tai lausuntoja. Mikäli tällaisia tietoja tai lausuntoja annetaan, on 
otettava huomioon, että ne eivät ole Yhtiön tai Pääjärjestäjän hyväksymiä. Pääjärjestäjä toimii Anneissa ainoastaan Yhtiön puolesta. Pääjärjestäjän 
asiakkailleen tarjoama suoja koskee ainoastaan Yhtiötä, eikä Pääjärjestäjä anna neuvoja Anneista tai Esitteestä muille kuin Yhtiölle. Sijoittajien tulee 
luottaa ainoastaan Esitteen sisältämään tietoon. Esitteessä olevat tiedot on annettu Esitteen päivämääränä. Esitteen julkaiseminen ei missään olosuhteissa 
merkitse, että Yhtiön liiketoiminnassa ei olisi tapahtunut tai voisi tapahtua muutoksia, jotka ovat vaikuttaneet tai voisivat vaikuttaa haitallisesti Yhtiön 
liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen tai taloudelliseen asemaan Esitteen päivämäärän jälkeen tai että Esitteessä esitetyt tiedot pitäisivät paikkansa 
tulevaisuudessa. Mikään Esitteessä esitetty ei ole eikä mitään Esitteessä esitettyä tule pitää Yhtiön tai Pääjärjestäjän lupauksena tai vakuutuksena tule-
vaisuudesta. Mikäli sen jälkeen, kun Finanssivalvonta on hyväksynyt Esitteen, mutta ennen kuin Väliaikaiset Osakkeet, Tarjottavat Osakkeet tai Suun-
nattavat Osakkeet on hyväksytty kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssissä, ilmenee merkittävä uusi seikka taikka Esitteessä havaitaan olennainen 
virhe tai olennainen epätarkkuus, joka voi vaikuttaa arvopapereiden arviointiin, Esitettä täydennetään Esiteasetuksen mukaisesti. Mikäli Esitettä täy-
dennetään tai oikaistaan sellaisen siinä olevan virheen tai puutteen tai olennaisen uuden tiedon johdosta, jolla saattaa olla olennaista merkitystä sijoit-
tajille, merkitsijöillä, jotka ovat sitoutuneet merkitsemään Tarjottavia Osakkeita tai Suunnattavia Osakkeita ennen Esitettä koskevan täydennysasiakirjan 
julkaisemista, on Esiteasetuksen mukaan oikeus perua merkintänsä peruutusajan kuluessa. Peruutusaika kestää vähintään kolme työpäivää täydennys-
asiakirjan julkaisemisesta. Peruutusoikeus on lisäksi ehdollinen sille, että Esitteen täydentämiseen johtanut seikka ilmenee tai havaitaan ennen merkin-
täajan päättymistä. 

Sijoituspäätöstä tehdessään sijoittajien tulee tukeutua omiin tutkimuksiinsa, analyyseihinsa ja selvityksiinsä Yhtiöstä sekä Antien ehdoista, mukaan 
lukien niihin liittyvät edut ja riskit. Yhtiö tai Pääjärjestäjä tai niiden lähipiiriin kuuluvat tahot tai edustajat eivät anna vakuutusta Tarjottavien Osakkeiden 
tai Suunnattavien Osakkeiden tarjouksensaajille tai merkitsijöille niiden Tarjottaviin Osakkeisiin tai Suunnattaviin Osakkeisiin tekemän sijoituksen 
laillisuudesta niihin sovellettavan lain nojalla. Sijoittajien tulee harkintansa mukaan kysyä neuvoa omilta neuvonantajiltaan ennen Tarjottavien Osak-
keiden tai Suunnattavien Osakkeiden merkitsemistä. Sijoittajien tulee tehdä itsenäinen arvio Tarjottavien Osakkeiden tai Suunnattavien Osakkeiden 
merkinnän oikeellisuudesta, verotuksellisista, liiketoiminnallisista ja taloudellisista sekä muista seurauksista. Sijoittajien tulee tehdä itsenäinen arvio 
myös Tarjottavien Osakkeiden tai Suunnattavien Osakkeiden merkintään liittyvistä riskeistä. Sijoittaja vastaa itse Anteihin osallistumisen aiheuttamista 
veroseuraamuksista. 
 
Useissa maissa, erityisesti Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa ja Japanissa, Esitteen jakeluun sekä Tarjottavien Osakkeiden ja Suunnattavien 
Osakkeiden tarjoamiseen liittyy lakisääteisiä rajoituksia (kuten rekisteröinti-, listalleotto-, kvalifikaatio- ja muita määräyksiä). Tarjous merkitä Tarjot-
tavia Osakkeita tai Suunnattavia Osakkeita ei koske henkilöitä, jotka ovat sellaisessa maassa, jossa kyseisen tarjouksen tekeminen olisi lainvastaista. 
Esitettä tai muutakaan mainos- tai tarjousmateriaalia ei saa jaella, levittää, julkaista tai muutoin käyttää sellaisessa yhteydessä sellaisessa maassa, jossa 
Merkintäoikeuksien, Tarjottavien Osakkeiden tai Suunnattavien Osakkeiden tarjoaminen olisi lainvastaista. Merkintäoikeuksien, Tarjottavien Osakkei-
den, Suunnattavien Osakkeiden, Merkintäetuoikeusannin tai Suunnatun Annin rekisteröimiseksi tai Merkintäoikeuksien, Tarjottavien Osakkeiden tai 
Suunnattavien Osakkeiden tarjoamiseksi yleisölle muualla kuin Suomessa ei ole ryhdytty minkäänlaisiin toimenpiteisiin. Yhtiö ja Pääjärjestäjä edellyt-
tävät, että Esitteen haltuunsa saavat henkilöt hankkivat asianmukaiset tiedot näistä rajoituksista ja noudattavat niitä. Yhtiö ja Pääjärjestäjä eivät ole 
oikeudellisessa vastuussa, mikäli Esitteen haltuunsa saaneet henkilöt rikkovat näitä rajoituksia, riippumatta siitä, ovatko henkilöt mahdollisia Tarjotta-
vien Osakkeiden tai Suunnattavien Osakkeiden merkitsijöitä tai Merkintäoikeuksien, Tarjottavien Osakkeiden tai Suunnattavien Osakkeiden ostajia. 
Tämä Esite ei ole tarjous myydä Merkintäoikeuksia, Tarjottavia Osakkeita tai Suunnattavia Osakkeita kenellekään sellaisessa maassa, jossa tarjouksen 
tekeminen kyseiselle henkilölle on lainvastaista, eikä se ole pyyntö saada Tarjottavia Osakkeita tai Suunnattavia Osakkeita koskevaa merkintää kenel-
täkään sellaisessa maassa, jossa kyseisen pyynnön tekeminen olisi lainvastaista.  

Merkintäoikeuksia, Tarjottavia Osakkeita tai Suunnattavia Osakkeita ei ole rekisteröity eikä niitä rekisteröidä Yhdysvaltain arvopaperilain mukaisesti 
tai minkään Yhdysvaltain osavaltion arvopaperiviranomaisessa, eikä niitä tietyin poikkeuksin saa tarjota, myydä, myydä edelleen, pantata, siirtää tai 
muutoin luovuttaa, toimittaa suoraan tai välillisesti Yhdysvaltoihin tai Yhdysvalloissa. Yhdysvaltojen lisäksi tiettyjen muiden maiden lainsäädäntöön 
saattaa sisältyä Esitteen jakelua koskevia rajoituksia. Esitettä ei tule pitää arvopaperien tarjoamisena sellaisessa maassa, johon Merkintäoikeuksia, 
Tarjottavia Osakkeita tai Suunnattavia Osakkeita olisi kiellettyä toimittaa tai tarjota. Merkintäoikeuksia, Tarjottavia Osakkeita tai Suunnattavia Osak-
keita ei saa suoraan tai välillisesti tarjota, myydä, myydä edelleen, siirtää tai toimittaa tällaisiin maihin tai tällaisissa maissa. Tarjottavien Osakkeiden 
ja Suunnattavien Osakkeiden merkinnän ehtona on, että jokaisen merkitsijän katsotaan, tai joissain tilanteissa edellytetään, antaneen Yhtiölle kotipai-
kastaan tietyt vakuutukset, joihin Yhtiö ja Pääjärjestäjä nojautuvat. Yhtiö pidättää itsellään oikeuden yksinomaisessa harkinnassaan hylätä minkä ta-
hansa Tarjottavien Osakkeiden tai Suunnattavien Osakkeiden merkinnän, jonka Yhtiö tai sen edustajat uskovat rikkovan mitä tahansa lakia, sääntöä tai 
määräystä. Anteihin sovelletaan Suomen lakia, ja kaikki Anteja koskevat riidat ratkaistaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa Suomessa.  

https://enedopower.com/sijoittajille/annit
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TIIVISTELMÄ 

Johdanto ja varoitukset 
 
Tämä tiivistelmä sisältää kaikki ne osiot, jotka kyseessä olevasta arvopaperista ja sen liikkeeseenlaskijasta tulee esittää 
Esiteasetuksen mukaisesti. Tätä tiivistelmää tulee lukea Esitteen johdantona. Sijoittajan tulee perustaa päätöksensä si-
joittaa Tarjottaviin Osakkeisiin ja Suunnattaviin Osakkeisiin Esitteeseen kokonaisuutena. Tarjottaviin Osakkeisiin ja 
Suunnattaviin Osakkeisiin sijoittava sijoittaja voi menettää kaiken tai osan sijoitetusta pääomasta. Jos tuomioistuimessa 
pannaan vireille Esitteeseen sisältyviä tietoja koskeva kanne, kantajana toimiva sijoittaja voi sovellettavan lainsäädän-
nön mukaan joutua ennen oikeudenkäynnin vireillepanoa vastaamaan Esitteen käännöskustannuksista. Yhtiö vastaa si-
viilioikeudellisesti tästä tiivistelmästä vain, jos tiivistelmä luettuna yhdessä Esitteen muiden osien kanssa on harhaanjoh-
tava, epätarkka tai epäjohdonmukainen tai jos tiivistelmässä ei luettuna yhdessä Esitteen muiden osien kanssa anneta 
keskeisiä tietoja sijoittajien auttamiseksi, kun he harkitsevat sijoittamista Tarjottaviin Osakkeisiin tai Suunnattaviin 
Osakkeisiin. 
 
Liikkeeseenlaskijan yhteystiedot ovat seuraavat: 
 
Liikkeeseenlaskijan nimi:  Enedo Oyj 
Postisoite:   Martinkyläntie 43, 01720 Vantaa 
Käyntiosoite:   Martinkyläntie 43, 01720 Vantaa 
Yritys- ja yhteisötunnus:  0195681-3 
Oikeushenkilötunnus (LEI-tunnus): 7437009XPNDQBLPM1R38 
Osakkeiden ISIN-koodi:  FI4000415252 
Kaupankäyntitunnus:  ENEDO 
 
Yhtiön osakkeet on laskettu liikkeeseen arvo-osuuksina Euroclear Finlandin ylläpitämässä arvo-osuusjärjestelmässä ja 
hyväksytty kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssin pörssilistalla. 
 
Finanssivalvonta on Esiteasetuksen mukaisena toimivaltaisena viranomaisena hyväksynyt Esitteen 11.3.2021. Finanssi-
valvonta on hyväksynyt Esitteen vain siltä osin, että se täyttää Esiteasetuksen mukaiset kattavuutta, ymmärrettävyyttä ja 
johdonmukaisuutta koskevat vaatimukset. Finanssivalvonnan hyväksyntää ei tule pitää osoituksena sen liikkeeseenlaski-
jan hyväksynnästä, jota Esite koskee. Esitteen hyväksymispäätöksen numero on FIVA 11/02.05.04/2021. 
 
Toimivaltaisen viranomaisen eli Finanssivalvonnan, joka hyväksyy Esitteen, yhteystiedot ovat seuraavat: 
 
Finanssivalvonta 
PL 103, 00101 Helsinki 
Puhelinnumero: +358 9 183 51 
Sähköposti: kirjaamo@fiva.fi 
 
Keskeisiä tietoja liikkeeseenlaskijasta 
 
Kuka on arvopapereiden liikkeeseenlaskija? 
 
Liikkeeseenlaskijan rekisteröity toiminimi on Enedo Oyj, ja sen kotipaikka on Vantaa. Yhtiö on rekisteröity Patentti- ja 
rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin (”Kaupparekisteri”) y-tunnuksella 0195681-3 ja oikeushenkilötun-
nuksella (LEI-tunnus) 7437009XPNDQBLPM1R38. Yhtiö on julkinen osakeyhtiö, joka on perustettu Suomessa ja johon 
sovelletaan Suomen lakia. 
 
Yleistä 
 
Enedo on kansainvälinen, vaativia tehonsyöttöjärjestelmiä ja teholähteitä suunnitteleva, kehittävä ja valmistava yhtiö. 
Yhtiön asiakaskunta koostuu muun muassa teollisuuden alkuperäisistä laitevalmistajista (”OEM-yhtiöt”, original equip-
ment manufacturer) sekä alan tukkumyyjistä ja jakelijoista. Teholähteet muuttavat verkosta saatavan sähkövirran lait-
teelle sopivaan muotoon. Yhtiö valmistaa myös kokonaisratkaisuja, joilla voidaan tehonsyötön lisäksi muun muassa va-
rastoida energiaa sähkökatkojen varalle. Yhtiön valmistamat teholähteet ovat joko vakioratkaisuja tai asiakaskohtaisesti 
räätälöityjä. 
 
Enedon tarjoamia tuotteita ja ratkaisuja käytetään muun muassa teollisuudessa, terveydenhuollon laitteissa, energian tuo-
tannossa ja jakelussa, kuljetusalalla ja valaistuksessa. Yhtiön tarjoamat tuotteet ja ratkaisut eroavat toisistaan teknisten 
ominaisuuksien, kuten jännitteen ja sähkövirran suhteen sekä lopputuotteen asettamien vaatimusten perusteella. Yhtiön 
erityisosaamista ovat vaativissa ympäristöolosuhteissa käytettävät tuotteet ja ratkaisut. 
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Yhtiön tuotekategoriat ovat Power Systems, Power Supplies ja LED Drivers. Power Systems -tuotekategoriaan kuuluvat 
järjestelmätuotteet ja raideliikenteen teholähderatkaisut, Power Supplies -tuotekategoriaan teollisuuden teholähteet ja 
LED Drivers -tuotekategoriaan puolestaan valaistusratkaisuihin keskittyvät teholähteet. 
 
Enedon pääkonttori sijaitsee Vantaalla. Enedolla on toimintaa Tunisiassa (tuotanto), Italiassa (tuotekehitys, myynti), Suo-
messa (pääkonttori, tuotekehitys, myynti) ja Yhdysvalloissa (myynti).  
 
Yhtiön liikevaihto vuonna 2020 oli 38,5 miljoonaa euroa (2019: 43,3) ja sen palveluksessa työskenteli keskimäärin 
371 työntekijää (2019:388). 
 
Suurimmat osakkeenomistajat 
 
Seuraavassa taulukossa esitetään Euroclear Finlandin ylläpitämässä osakasluettelossa 9.3.2021 olleet Yhtiön kymmenen 
suurinta osakkeenomistajaa: 
 

 
Yhtiön tiedossa ei ole, että kenelläkään osakkeenomistajalla olisi Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 4 pykälän mukaista 
suoraa tai välillistä määräysvaltaa Yhtiössä. Yhtiön tiedossa ei ole järjestelyjä, jotka voisivat tulevaisuudessa johtaa mää-
räysvallan vaihtumiseen Yhtiössä. 
 
Johdon avainhenkilöt ja tilintarkastaja 
 
Yhtiön hallituksen jäsenet ovat Tuomo Lähdesmäki (puheenjohtaja), Taru Narvanmaa, Antti Sivula, Matti Miettunen ja 
Michael Peters. Yhtiön johtoryhmään kuuluvat toimitusjohtaja Vesa Leino, Olli Mustonen, Carlo Rosati, Fabio Orlandini 
ja Jussi Vanhanen. 
 
Yhtiön lakisääteinen tilintarkastaja on tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Henrik 
Holmbom.  
 
Mitkä ovat liikkeeseenlaskijaa koskevat keskeiset taloudelliset tiedot? 
 
Seuraavassa taulukossa on esitetty Enedon keskeisiä taloudellisia tietoja ilmoitettuina päivinä ja ajanjaksoina: 
 
KONSERNIN TULOSLASKELMA-, TASE- 
JA RAHAVIRTALASKELMATIETOJA, 
MEUR 

1.1.–31.12. 1.1.-31.12. 

2020 2019 

 
(tilintarkastamaton, 

jollei toisin  
mainittu) 

(tilintarkastamaton, 
jollei toisin  
mainittu) 

Tuloslaskelmatietoja   
Liikevaihto, MEUR 38,5* 43,3* 

Osakkeenomistaja Osakkeiden lukumäärä Prosenttia 
Jussi Capital Oy 1 593 709 18,9 
Rausanne Oy 868 509 10,3 
Soinitilat Oy 506 940 6,0 
4capes Oy 457 200 5,4 
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Helsingin 
sivukonttori 349 834 4,1 
Heininen Jaakko 326 606 3,9 
AGP Communications Oy 276 949 3,3 
Heininen Pekka 215 424 2,6 
Adafor Oy 211 649 2,5 
Heininen Invest Oy 156 181 1,9 
 
Yhteensä 4 963 001 58,9 
 
Muut 2 922 004 34,6 
 
Yhteensä 7 885 005 93,5 
 
Hallintarekisteröityjä 547 730 6,5 
 
Yhteensä 8 432 735  100,00 
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Liikevaihdon kasvu (%) -11,1 28,7 
Tilikauden voitto/tappio (jatkuvat toiminnot) -6,2* -2,6* 
Liikevoitto/-tappio, MEUR -4,3* -2,6* 
Jatkuvien toimintojen osakekohtainen tulos -0,74* -0,31* 
Tasetietoja   
Oma pääoma -2,1* 3,7* 
Korolliset nettorahoitusvelat, MEUR 16,8 12,6 
Taseen loppusumma 29,2* 32,1* 
Rahavirtalaskelmatietoja   
Liiketoiminnan rahavirta (sis. lopetetut toimin-
not) 

 
-2,3* -0,5* 

Investointien rahavirta -1,3* -0,8* 
Rahoituksen rahavirta 3,7* -1,3* 
 
* Tilintarkastettu. 
 
Tilintarkastuskertomuksen sisältämä lisätieto 
 
Yhtiön tilintarkastaja on antanut tilintarkastuskertomuksen tilikaudelta 1.1.–31.12.2020. Tilintarkastuskertomus sisältää 
lisätiedon Yhtiön toiminnan jatkuvuuteen liittyvästä olennaisesta epävarmuudesta. Tilintarkastaja kiinnittää huomiota 
konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteisiin kohtaan ”toiminnan jatkuvuuden periaatteen soveltaminen”, jossa todetaan 
muun muassa, että tilinpäätöspäivän jälkeen 16.2.2021 Yhtiö tiedotti 12 miljoonan euron Merkintäetuoikeusannin ja 
Suunnatun Annin suunnittelusta sekä siihen liittyvästä 8,6 miljoonan euron Lainojen Järjestelystä, jolla Yhtiö maksaisi 
5,3 miljoonan euron lainat ja lainoja mitätöitäisiin 3,3 miljoonan euron edestä. Suunnitelluilla Anneilla ja Lainojen Jär-
jestelyllä on toteutuessaan merkittävä vaikutus Yhtiön vakavaraisuuteen ja likviditeettiin. Kokonaisjärjestelyn toteutumi-
seen liittyy epävarmuutta. Yhtiöllä ei ole tilinpäätöksen allekirjoitushetkellä 10.3.2021 riittävästi käyttöpääomaa seuraa-
vien 12 kuukauden toiminnan rahoittamiseksi ilman suunniteltuja Anteja ja Lainojen Järjestelyä. Yhtiön laatiman seuraa-
van 12 kuukauden kassavirtaennusteen toteutuminen ja siten toiminnan jatkuvuuden varmistaminen edellyttää Antien ja 
Lainojen Järjestelyn toteutumisen lisäksi liikevaihdon kasvua ja kannattavuuden parantamista. Epävarmuus koronapan-
demian vaikutuksista liiketoimintaan ja epävarmuus Antien toteutumisesta ovat sellaisia olennaisia epävarmuustekijöitä, 
jotka saattavat antaa merkittävää aihetta epäillä Yhtiön kykyä jatkaa toimintaansa. Tilintarkastuskertomuksen allekirjoi-
tuspäivänä kokonaisjärjestelyn toteutuminen on kesken. Tilintarkastajan käsityksen mukaan edellä mainitut tapahtumat 
ja olosuhteet osoittavat sellaista olennaista epävarmuutta, joka saattaa antaa merkittävää aihetta epäillä Yhtiön ja Konser-
nin kykyä jatkaa toimintaansa. Tilintarkastuskertomuksen lausuntoa ei ole mukautettu tämän seikan osalta. 
 
Mitkä ovat liikkeeseenlaskijaan liittyvät olennaiset riskit? 
 
Seuraavat riskit voivat toteutuessaan vaikuttaa olennaisen haitallisesti Yhtiön liiketoimintaan ja siten myös Yhtiön Osak-
keiden arvoon: 
 

• Heikko taloussuhdanne, negatiivinen yhteiskunnallinen ja poliittinen kehitys, epävarmuudet markkinoilla tai 
alueilla, joilla Yhtiö toimii, koronapandemiasta johtuvat liikkumis- ja kokoontumisrajoitukset sekä muut epä-
varmuustekijät voivat aiheuttaa tuotantokatkoksia ja toimitusvaikeuksia, vaikeuttaa komponenttien saatavuutta 
ja vähentää Yhtiön tuotteiden kysyntää 

• Yhtiö arvioi, että sen käyttöpääoma riittää vuoden 2021 huhtikuun loppuun, ja mikäli Lainojen Järjestely ja 
Annit eivät toteudu, Yhtiön liiketoiminnan jatkuvuus vaarantuu 

• Yhtiö ei voi toteuttaa suunnittelemaansa käänneohjelmaa, mikäli Annit eivät toteudu vähintään 11 miljoonan 
euron määräisinä, ja vaikka Annit toteutusivat täysimääräisinä, Yhtiö voi epäonnistua käänneohjelmansa sekä 
mahdollisten tulevien organisaatiouudistusten toteuttamisessa, ja niille asetetut tavoitteet sekä myynnin kasvu-
tavoitteet voivat jäädä saavuttamatta 

• Mahdolliset tuotannossa tarvittavien komponenttien tai raaka-aineiden saatavuuteen liittyvät ongelmat tai epä-
onnistuminen reagoinnissa niiden hintojen muutoksiin voivat heikentää Yhtiön toimituskykyä, johtaa tuotanto-
katkoksiin ja aiheuttaa Yhtiölle lisäkustannuksia 

• Muutokset teholähdemarkkinoiden liiketoimintaympäristössä voivat heikentää Yhtiön tuotteiden kysyntää ja 
pienentää Yhtiön markkinaosuutta 

 
Keskeiset tiedot arvopapereista 
 
Mitkä ovat arvopapereiden keskeiset ominaisuudet? 
 
Yhtiö pyrkii keräämään Anneilla noin 12,0 miljoonan euron bruttovarat tarjoamalla merkittäväksi enintään 60 090 458 
Yhtiön osaketta. Yhtiön Olemassa Olevat Osakkeet on laskettu liikkeeseen arvo-osuuksina Euroclear Finlandin 
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ylläpitämässä arvo-osuusjärjestelmässä ISIN-koodilla FI4000415252 ja hyväksytty kaupankäynnin kohteeksi Helsingin 
Pörssin pörssilistalle kaupankäyntitunnuksella ENEDO. Osakkeilla ei ole nimellisarvoa, ja ne ovat euromääräisiä. 
 
Tarjottavat Osakkeet ja Suunnattavat Osakkeet tuottavat Yhtiön Olemassa Olevien Osakkeiden kanssa yhtäläiset oikeu-
det. Tarjottavat Osakkeet ja Suunnattavat Osakkeet oikeuttavat omistajansa Yhtiön jakamiin osinkoihin ja muuhun varo-
jenjakoon sekä muihin osakkeenomistajien oikeuksiin sen jälkeen, kun ne on rekisteröity Kaupparekisteriin ja kirjattu 
sijoittajien arvo-osuustilille. Osakkeisiin liittyvät oikeudet sisältävät muun muassa etuoikeuden merkitä uusia osakkeita 
Yhtiössä, oikeuden osallistua yhtiökokokseen ja käyttää äänioikeutta, oikeuden osinkoon ja muuhun vapaan oman pää-
oman varojenjakoon ja oikeuden vaatia osakkeiden lunastusta käypään hintaan osakkeenomistajalta, joka omistaa yli 90 
prosenttia kaikista Osakkeista ja äänistä Yhtiössä, sekä muut Osakeyhtiölaissa säädetyt oikeudet. 
 
Kaikki Yhtiön Osakkeet tuottavat yhtäläiset oikeudet Yhtiön osinkoihin ja varojenjakoon, mukaan lukien varojenjako 
Yhtiön mahdollisessa purkautumistilanteessa. Enedolla ei ole vahvistettua osingonjakopolitiikkaa. Yhtiön tulevat osingot 
ja niiden suuruus määräytyvät muun muassa seuraavien tekijöiden perusteella: Yhtiön tulos ja taloudellinen tila, Yhtiön 
nettorahoitusvelan määrä ja lainanhoitotarve, Yhtiön pääoma- ja kehitystarpeet, Yhtiön liiketoiminnan rahavirta, Osake-
yhtiölain osingonjakoa koskevat rajoitukset ja muut Yhtiön hallituksen olennaisiksi katsomat tekijät. Yhtiö ei jakanut 
osinkoa tilikaudelta 2019. Hallitus on ehdottanut vuoden 2021 varsinaiselle yhtiökokoukselle, että osinkoa ei jaeta. 
 
Missä arvopapereilla tullaan käymään kauppaa? 
 
Yhtiö aikoo jättää hakemuksen Tarjottavien Osakkeiden ja Suunnattavien Osakkeiden ottamiseksi kaupankäynnin koh-
teeksi Helsingin Pörssin pörssilistalle kaupankäyntitunnuksella ENEDO. 
 
Merkintäoikeudet ovat kaupankäynnin kohteena Helsingin Pörssissä (kaupankäyntitunnus ENEDOU0121) 18.3.2021 ja 
26.3.2021 välisenä aikana. Kaupankäynnin Merkintäoikeuksien perusteella merkittyjä Tarjottavia Osakkeita vastaavilla 
Väliaikaisilla Osakkeilla odotetaan alkavan Helsingin Pörssissä kaupankäyntitunnuksella ENEDON0121 6.4.2021. Mer-
kintäetuoikeusannissa ja Suunnatussa Annissa merkityt Tarjottavat Osakkeet ja Suunnattavat Osakkeet rekisteröidään 
Kaupparekisteriin arviolta 9.4.2021. Tarjottavien Osakkeiden kaupankäynnin odotetaan alkavan Helsingin Pörssin pörs-
silistalla samana osakelajina Yhtiön Olemassa Olevien Osakkeiden kanssa arviolta 12.4.2021. Suunnattavien Osakkeiden 
kaupankäynnin odotetaan alkavan Helsingin Pörssin pörssilistalla arviolta 12.4.2021. 
 
Mitkä ovat arvopapereihin liittyvät keskeiset riskit? 

 
• Keskittynyt omistusrakenne Antien toteutumisen jälkeen antaa merkittävän päätösvallan suurimmalle osakkeen-

omistajalle, mikä voi  heikentää Yhtiön osakkeiden likviditeettiä 
• Jollei osakkeenomistaja käytä Merkintäoikeuksiaan, osakkeenomistajan omistus laimentuu ja Merkintäoikeudet 

saattavat menettää arvonsa 
• Yhtiön osingonjaosta ei ole varmuutta 
• Sijoittajat eivät voi peruuttaa Merkintäoikeuksien käyttämistä tai Väliaikaisilla Osakkeilla tehtyjä kauppoja, ja 

mikäli Merkintäetuoikeusanti peruutettaisiin, Merkintäoikeudet olisivat arvottomia 
 
Keskeiset tiedot arvopapereiden yleisölle tarjoamisesta ja kaupankäynnin kohteeksi ottamisesta 
 
Mitkä ovat arvopaperiin sijoittamisen edellytykset ja aikataulu? 
 
Osakkeenomistaja, joka on Merkintäetuoikeusannin täsmäytyspäivänä 15.3.2021 (”Täsmäytyspäivä”) merkitty Euro-
clear Finland Oy:n (”Euroclear Finland”) ylläpitämään Yhtiön osakasluetteloon tai hallintarekisteröityjen olemassa ole-
vien Osakkeiden osalta osakkeenomistaja, jonka lukuun osakkeet on Täsmäytyspäivänä kirjattu Yhtiön osakasluetteloon, 
saa automaattisesti kolme (3) vapaasti luovutettavissa olevaa arvo-osuusmuotoista merkintäoikeutta kutakin Täsmäytys-
päivänä omistamaansa yhtä (1) Olemassa Olevaa Osaketta kohden (”Merkintäoikeus”). Osakkeenomistaja tai se henkilö 
tai yhteisö, jolle Merkintäoikeudet ovat siirtyneet, on oikeutettu merkitsemään yhtä (1) Merkintäoikeutta kohden yhden 
(1) Tarjottavan Osakkeen (”Ensisijainen Merkintä”). 
 
Osakkeenomistajalla ja muulla sijoittajalla on oikeus merkitä Tarjottavia Osakkeita, joita ei ole merkitty Ensisijaisen 
Merkinnän perusteella (”Toissijainen Merkintä”). Mikäli kaikkia Tarjottavia Osakkeita ei ole merkitty Toissijaisessa 
Merkinnässä, merkitsemättä jääneet Tarjottavat Osakkeet voidaan allokoida merkittäväksi hallituksen päättämällä tavalla. 
 
Tarjottavien Osakkeiden merkintäaika alkaa 18.3.2021 klo 10.00 Suomen aikaa ja päättyy 1.4.2021 klo 16.30 Suomen 
aikaa. Merkintäetuoikeutta tulee käyttää Merkintäaikana. Käyttämättömät Merkintäoikeudet raukeavat Merkintäajan 
päättymisen jälkeen, ja ne poistetaan haltijan arvo-osuustililtä ilman erillistä ilmoitusta. 
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Suunnattavien Osakkeiden merkintäaika alkaa 18.3.2021 klo 10.00 Suomen aikaa ja päättyy 1.4.2021 klo 16.30 Suomen 
aikaa. 
 
Merkintäpaikat eli tilinhoitajat, omaisuudenhoitajat ja hallintarekisteröinnin hoitajat voivat asettaa merkinnän tekemiselle 
merkintäajan päättymistä aikaisemmin päättyviä aikarajoja. 
 
Merkintähinta on 0,20 euroa Tarjottavalta Osakkeelta ja Suunnattavalta Osakkeelta. 
 
Yhtiön osakkeenomistajat Rausanne Oy, Rausatum Oy, Adafor Oy, Soinitilat Oy, 4capes Oy, Jaakko Heininen ja Pekka 
Heininen ovat sitoutuneet tietyin tavanomaisin edellytyksin merkitsemään Merkintäetuoikeusannissa Tarjottavia Osak-
keita yhteensä 1 659 617 eurolla. Rausanne Oy, Rausatum Oy ja Adafor Oy ovat antaneet merkintäsitoumuksensa 
12.2.2021, Jaakko Heininen ja Pekka Heininen 14.2.2021 sekä Soinitilat Oy ja 4capes Oy 15.2.2021. Joensuun Kauppa 
ja Kone Oy (”Joensuun Kauppa ja Kone”) on sitoutunut 12.2.2021 merkitsemään yhteensä 4 781 127 Merkintäetuoi-
keusannissa Tarjottavaa Osaketta Jussi Capital Oy:n Yhtiön osakkeiden omistukseen perustuvilla Merkintäoikeuksilla. 
Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Tuomo Lähdesmäki, Yhtiön hallituksen jäsenet Matti Miettunen ja Taru Narvanmaa 
sekä Yhtiön toimitusjohtaja Vesa Leino ovat sitoutuneet 9.3.2021 tietyin tavanomaisin edellytyksin merkitsemään Mer-
kintäetuoikeusannissa Tarjottavia Osakkeita yhteensä 149 080,6 eurolla. Saadut merkintäsitoumukset vastaavat yhteensä 
13 824 614 osaketta eli yhteensä 55,1 prosenttia kaikista Merkintäetuoikeusannissa Tarjottavista Osakkeista. Annettujen 
merkintäsitoumusten mukaisesti Joensuun Kauppa ja Kone, Rausanne Oy, 4Capes Oy ja Soinitilat Oy merkitsevät kukin 
erikseen yli 5,0 prosenttia Merkintäetuoikeusannissa Tarjottavista Osakkeista. Lainojen Järjestelyn toteutumisen jälkeen 
Jussi Capital Oy myy kaikki omistamansa yhteensä 1 593 709 (318 742 euroa) Yhtiön osaketta Joensuun Kauppa ja 
Koneelle 0,20 euron osakekohtaiseen hintaan.  
 
Lisäksi Inission AB (publ) (”Inission”) on sitoutunut 15.2.2021 merkitsemään enintään 34 000 000 osaketta Yhtiön Suun-
natussa Annissa tarjoamista Suunnattavista Osakkeista. Inissionin antama merkintäsitoumus on ehdollinen seuraavien 
edellytysten täyttymiselle: 1) Lainojen Järjestely toteutuu sovitun mukaisesti; 2) Yhtiö allokoi kaikki merkintäsitoumuk-
sen kattamat osakkeet Inissionille merkintäsitoumuksen ehtojen mukaisesti, kuitenkin niin, ettei Inissionin osuus ei ylitä 
49,99 prosenttia Yhtiön osakkeista ja äänistä Antien jälkeen; 3)  Esitteen julkaisun jälkeen, mutta ennen Tarjottavien ja 
Suunnattavien Osakkeiden ottamista kaupankäynnin kohteeksi, ei ole ilmennyt seikkaa tai olosuhdetta, joka edellyttäisi 
Esitteen täydentämistä ennen Tarjottavien Osakkeiden ja Suunnattavien Osakkeiden kaupankäynnin alkua (arviolta 
6.4.2021); 4) ettei Yhtiö  ennen  Suunnattavien Osakkeiden kaupankäynnin kohteeksi ottamista aktiivisesti hanki tarjouk-
sia, jotka voisivat kohtuullisesti arvioiden johtaa Inissionin antaman merkintäsitoumuksen kanssa kilpailevaan järjeste-
lyyn ottaen kuitenkin huomioon, että hallituksen tulee noudattaa huolellisuusvelvollisuuttaan osakkeenomistajiaan koh-
taan; 5) Yhtiö on noudattanut soveltuvan arvopaperimarkkinasääntelyn mukaista tiedonantovelvollisuuttaan; ja 6) Suun-
natussa Annissa ja Merkintäetuoikeusannissa annetut merkintäsitoumukset toteutetaan niiden ehtojen mukaisesti. Mikäli 
jokin edellä olevista ehdoista ei täyttyisi, Inission sopii Yhtiön kanssa siitä, luopuuko se sitoumuksensa ehdollisuudesta 
tämän ehdon osalta. Koska Inissionin osuus Yhtiön osakkeista ja äänistä ei saa ylittää 49,99 prosenttia, sille Suunnatussa 
Annissa allokoitavien osakkeiden lukumäärä on riippuvainen Merkintäetuoikeusannin tuloksesta. Finanssivalvonta on 
myöntänyt Inissionille 8.3.2021 tietyin edellytyksin Arvopaperimarkkinalain 11 luvun 26 §:n mukaisen pysyvän poik-
keusluvan velvollisuudesta tehdä pakollinen ostotarjous. Poikkeuslupa koskee 30 prosentin tarjousvelvollisuusrajan yli-
tystä ja sen edellytyksenä on, etteivät Inission tai sen kanssa yksissä tuumin toimivat henkilöt tarjousvelvollisuusrajan 
ylittämisen jälkeen hanki tai merkitse lisää Yhtiön osakkeita tai muutoin kasvata ääniosuuttaan Yhtiössä. Lisäksi Joen-
suun Kauppa ja Kone on sitoutunut 12.2.2021 tietyin tavanomaisin edellytyksin ja edellyttäen, että Lainojen Järjestely 
toteutuu, merkitsemään 1 000 000 Yhtiön Suunnatussa Annissa tarjoamista Suunnattavista Osakkeista. Mikäli Annit to-
teutuvat täysimääräisinä, Inissionista tulee Yhtiön suurin osakkeenomistaja noin 49,6 prosentin osuudella.  
 
Sovellettava laki ja riidanratkaisu 
 
Anteihin sovelletaan Suomen lakia. Anneista mahdollisesti aiheutuvat erimielisyydet ratkaistaan toimivaltaisessa tuomio-
istuimessa Suomessa. 
 
Palkkiot ja kulut 
 
Yhtiö odottaa maksavansa Antien toteuttamisesta 0,7 miljoonaa euroa kertaluonteisina palkkioina ja kuluina. 
 
Tarjottavien Osakkeiden ja Suunnattavien Osakkeiden merkinnästä ei peritä maksuja, eikä Tarjottavien Osakkeiden ja 
Suunnattavien Osakkeiden merkinnästä peritä varainsiirtoveroa. Tilinhoitajat, omaisuudenhoitajat ja arvopaperivälittäjät, 
jotka toteuttavat merkintätoimeksiantoja, saattavat periä näistä toimenpiteistä välityspalkkion omien hinnastojensa mu-
kaisesti. Tilinhoitajat ja omaisuudenhoitajat perivät myös hinnastonsa mukaisen maksun arvo-osuustilin ylläpitämisestä 
ja osakkeiden säilyttämisestä. 
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Laimentuminen 
 
Tarjottavien Osakkeiden ja Suunnattavien Osakkeiden enimmäismäärä yhteensä vastaa noin 713 prosenttia Yhtiön kai-
kista Olemassa Olevista Osakkeista ja äänistä ennen Anteja sekä noin 88 prosenttia Yhtiön kaikista Osakkeista ja äänistä 
Antien jälkeen olettaen, että Annit toteutuvat täysimääräisinä. 
 
Mikäli Yhtiön nykyiset osakkeenomistajat eivät merkitse Merkintäetuoikeusannissa Tarjottavia Osakkeita (lukuun otta-
matta merkintäsitoumuksen antaneiden osakkeenomistajien osallistumista), nykyisten osakkeenomistajien omistus lai-
menee noin 88 prosenttia olettaen, että Merkintäetuoikeusanti toteutuu täysimääräisenä. 
 
Yhtiön taseen 31.12.2020 mukainen osakkeen nettoarvo suhteessa Antien 0,20 euron merkintähintaan oli -0,25 euroa. 
 
Miksi tämä Esite on laadittu? 
 
Antien tarkoitus 
 
Yhtiö pyrkii keräämään Merkintäetuoikeusannilla ja Suunnatulla Annilla (yhdessä ”Annit”) yhteensä 12 miljoonan brut-
tovarat. Annit liittyvät Yhtiön 16.2.2021 tiedottamaan 8,6 miljoonan euron lainojen järjestelyyn, jolla Yhtiö maksaa näistä 
lainoistaan 5,3 miljoonaa euroa ja lainoista mitätöidään yhteensä 3,3 miljoonaa euroa (”Lainojen Järjestely”). Anneilla 
kerättävistä varoista 5,3 miljoonaa euroa käytetään tämän Lainojen Järjestelyn toteuttamiseen. Lainojen Järjestelyn seu-
rauksena Yhtiön käytössä olevien tililimiittien ja pankkilainojen yhteismäärä pienenee noin 60 prosentilla vuoden 2020 
lopun 13,4 miljoonasta eurosta. Loput kerättävistä varoista käytetään Yhtiön yleisiin käyttöpääomatarpeisiin ja Yhtiön 
käänneohjelman toteuttamiseen. 
 
Yhtiön nykyinen käyttöpääoma riittää huhtikuun 2021 loppuun. Pelkkä Lainojen Järjestely ei turvaa Yhtiön toiminnan 
jatkuvuutta, vaan Yhtiö tarvitsee lisäksi käyttöpääomaa liiketoimintansa jatkuvuuden turvaamiseen ja käänneohjelman 
toteuttamiseen. Yhtiö on saanut merkintäsitoumuksia Merkintäetuoikeusannin ja Suunnatun Annin osalta. Pelkästään näi-
den merkintäsitoumusten perusteella Yhtiö kerää yhteensä noin 7,3 miljoonan euron bruttovarat. Tällä määrällä Yhtiö 
voisi toteuttaa Lainojen Järjestelyn ja saisi riittävästi käyttöpääomaa toimintansa jatkuvuuden turvaamiseksi kesäkuun 
2021 loppuun. Lainojen Järjestelyn toteuttaminen ja käyttöpääoman riittävyyden turvaaminen 12 kuukaudeksi edellyttäisi 
vähintään 9 miljoonan euron bruttovarojen keräämistä Anneilla. Käänneohjelman suunniteltu toteuttaminen edellyttäisi 
lisäksi, että Yhtiö keräisi Anneilla 9 miljoonan euron lisäksi 2 miljoonan euron bruttovarat. 
 
Antien ehtojen mukaan Yhtiön hallitus voi päättää olla hyväksymättä merkintöjä ja olla toteuttamatta Anteja, jos hallitus 
katsoo, että Antien toteuttaminen ei enää ole Yhtiön edun mukaista. Hallitus aikoo toteuttaa Annit, mikäli niillä saadaan 
kerättyä vähintään jo annettujen merkintäsitoumusten mukaiset 7,3 miljoonan euron bruttovarat. Tällöin hallitus joutuisi 
kuitenkin  etsimään  lisärahoitusta Yhtiön  käyttöpääomatarpeen turvaamiseksi ja käänneohjelman toteuttamiseksi. 
 
Antien arvioitu tuotto 
 
Olettaen, että kaikki Tarjottavat Osakkeet ja Suunnattavat Osakkeet merkitään, Yhtiö kerää Anneilla noin 12 miljoonan 
euron bruttovarat. Yhtiö odottaa maksavansa Antien toteuttamisesta 0,7 miljoonaa euroa kertaluonteisina palkkioina ja 
kuluina. Yhtiö kerää Anneilla noin 11,3 miljoonan euron nettovarat olettaen, että Annit toteutuvat täysimääräisinä. 
 
Eturistiriidat 
 
Kenelläkään hallituksen ja johtoryhmän jäsenellä ja toimitusjohtajalla ei ole eturistiriitoja niiden tehtävien, joita heillä on 
Yhtiössä, ja heidän yksityisten etujensa ja/tai heidän muiden tehtäviensä välillä. Yhtiön hallituksen ja johtoryhmän jäsen-
ten välillä ei ole perhesuhteita. 
 
Pääjärjestäjä ja siihen yhteydessä olevat tahot ovat tarjonneet ja voivat tulevaisuudessa tarjota Yhtiölle neuvonanto- tai 
pankkipalveluja osana Yhtiön tavanomaista liiketoimintaa. 
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RISKITEKIJÄT 

Yhtiöön sijoittamiseen liittyy useita riskejä, joista monet voivat olla merkittäviä. Jäljempänä on kuvattu Yhtiöön ja sen 
liiketoimintaan sekä Osakkeisiin liittyviä riskejä. Monet Yhtiöön ja sen liiketoimintaan liittyvistä riskeistä kuuluvat sen 
liiketoiminnan luonteeseen ja ovat tyypillisiä sen toimialalla. Sijoittamista harkitsevia kehotetaan tutustumaan huolelli-
sesti Esitteeseen sisältyviin tietoihin ja erityisesti jäljempänä kuvattuihin riskitekijöihin. Sijoituspäätökseen mahdollisesti 
vaikuttavia tekijöitä on käsitelty myös muualla Esitteessä. Esitteen kuvaus riskitekijöistä perustuu laatimishetken tietoihin 
ja arvioihin eikä ole välttämättä tyhjentävä. Yhtiö on osana riskitekijöiden olennaisuuden arviointia ottanut huomioon 
riskien mahdollisen toteutumisen todennäköisyyden. Riskitekijöissä on esitetty potentiaalisia tapahtumia, jotka voivat 
joko toteutua tai jäädä toteutumatta. Tällaisille potentiaalisille tapahtumakuluille ominaisen epävarmuuden johdosta 
Yhtiö ei pysty esittämään kaikkien riskien osalta tarkkaa arviota tällaisen tapahtumien toteutumisen tai toteutumatta 
jäämisen todennäköisyydestä. 
 
Tässä esitetyt riskit on jaettu luonteensa mukaan viiteen ryhmään: 
 
Yhtiön toimintaympäristöön liittyviä riskejä 
 
Yhtiön toimialaan ja liiketoimintaan liittyviä riskejä 
 
Sääntelyyn liittyviä riskejä 
 
Yhtiön rahoitukseen liittyviä riskejä 
 
Merkintäoikeuksiin ja Osakkeisiin liittyviä riskejä 
 
Jokaisessa ryhmässä esitetään ensimmäisenä Esiteasetuksessa asetettuihin vaatimuksiin perustuvan kokonaisarvion mu-
kaan olennaisimmaksi arvioitu riski. Ensimmäisen riskitekijän jälkeen kussakin ryhmässä kuvattujen riskien esitysjärjes-
tyksen tarkoituksena ei ole kuvata riskien toteutumisen todennäköisyyttä tai mahdollista vaikutusta toisiinsa. Ryhmien 
esitysjärjestys ei ole arvio kuhunkin ryhmään kuuluvien riskien merkityksestä verrattuna muihin ryhmiin kuuluviin ris-
keihin. 
 
Kuvattujen riskien ja epävarmuustekijöiden lisäksi myös sellaisilla riskeillä ja epävarmuustekijöillä, joita ei tällä hetkellä 
tunneta tai pidetä olennaisina, voi olla olennaisen haitallinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan tai Osakkeiden markkina-
hintaan. 
 
Yhtiön toimintaympäristöön liittyviä riskejä 

Heikko taloussuhdanne, negatiivinen yhteiskunnallinen ja poliittinen kehitys, epävarmuudet markkinoilla tai alueilla, 
joilla Yhtiö toimii, koronapandemiasta johtuvat liikkumis- ja kokoontumisrajoitukset sekä muut epävarmuustekijät 
voivat aiheuttaa tuotantokatkoksia ja toimitusvaikeuksia, vaikeuttaa komponenttien saatavuutta ja vähentää Yhtiön 
tuotteiden kysyntää 

Yleiset taloudelliset, yhteiskunnalliset ja poliittiset olosuhteet vaikuttavat Yhtiön toimintaympäristöön. Taloudellinen 
epävarmuus Yhtiön suurimmilla markkinoilla Euroopassa ja Yhdysvalloissa, mutta myös Aasiassa, muualla Pohjois-
Amerikassa tai laajemmin voi vaikuttaa Yhtiön liiketoimintaan monella tapaa ja vaikeuttaa tulevan liiketoiminnan enna-
koimista ja suunnittelua. Taloudellista ennustettavuutta heikentävät myös geopoliittiset jännitteet muun muassa Itä-Aasi-
assa ja Lähi-idässä. Myös uudet tullimaksut Yhtiön toimintamaissa voivat muodostua merkittäväksi riskitekijäksi, sillä 
Yhtiö toimittaa komponentteja ja tuotteita jatkuvasti ympäri maailmaa. 
 
Koronapandemia on lisännyt teollisuusmarkkinan epävarmuutta ja vaikuttanut merkittävästi Yhtiön asiakkaiden toimin-
takykyyn, niiden lopputuotteiden kysyntään sekä yleiseen teollisuuden toimintaympäristöön. Esimerkiksi LED Drivers- 
ja Power Supplies -tuotekategorioissa koronapandemian vaikutukset, kuten kokoontumisrajoitukset, ovat johtaneet sii-
hen, että vapaa-aikaan ja urheiluun liittyvien valaisujärjestelmien kysyntä on siirtynyt eteenpäin katsomokapasiteetin ol-
lessa vajaakäytössä. Samoin uusien liiketilojen avaaminen muun muassa vaatekaupan alalla on hiljentynyt, mikä on vai-
kuttanut uusien valaistusratkaisujen kysyntään ja vanhojen uusintaan. Negatiivinen taloudellinen kehitys ja asiakkaiden 
toimintaympäristön muutokset voivat johtaa Yhtiön asiakkaiden päätöksenteon hidastumiseen, lykkäämiseen tai perumi-
seen, eikä Yhtiö välttämättä onnistu mukauttamaan toimintaansa näihin muutoksiin. 
 
Yhtiön oma tuotanto on keskittynyt Yhtiön Tunisian tehtaaseen, jossa valmistettujen tuotteiden osuus Yhtiön liikevaih-
dosta on noin kolmannes. Tunisian kansalliset koronatoimet, poliittinen ympäristö, yhteiskunnallinen ja taloudellinen 
tilanne ja muut tehtaan toimintakykyyn vaikuttavat tekijät ovat osittain Yhtiön vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella, 
minkä vuoksi Tunisiaan kohdistuu yleinen maariski. Koronapandemiatilanne ja siihen liittyvät rajoitukset voivat muuttua 
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nopeasti, ja jos esimerkiksi Yhtiön Tunisian tehdas suljetaan tulevaisuudessa koronarajoitusten vuoksi, etenkin Yhtiön 
pienemmät asiakkaat saattavat vaihtaa toimittajaa.  
 
Koronapandemian arvioitu vaikutus Yhtiön liikevaihtoon tilikaudella 2020 oli 3,0–4,0 miljoonaa euroa negatiivinen, mikä 
johtui ennen kaikkea Tunisian tuotannon rajoituksista Tunisian hallituksen koronapandemiatoimenpiteiden seurauksena. 
Koronapandemian ehkäisemistoimenpiteistä syntyi lisäkuluja erityisesti Italiassa ja Tunisiassa. Koronapandemiasta joh-
tuneet työntekijöiden lomautukset kevensivät Konsernin kustannuksia tilikaudella 2020. Koronapandemian tulosvaikutus 
kokonaisuudessaan oli arviolta 0,6–1,1 miljoonaa euroa negatiivinen. Koronapandemiaan liittyvien elvytystoimien joh-
dosta Yhtiö sai Italiassa Italian valtiollisen Mediocredito Centrale S.p.A -pankin takaamaa lainoitusta. Suomessa ja Itali-
assa Yhtiö sopi tiettyjen verojen ja työeläkemaksujen siirroista. 
 
Liikkumis- ja matkustusrajoitukset saattavat aiheuttaa häiriöitä myös globaaleihin toimitusketjuihin, mikä voi vaikeuttaa 
komponenttien saatavuutta. Esimerkiksi Yhdysvaltain markkinoilla jakelijat ovat reagoineet markkinoiden epävarmuu-
teen pienentämällä varastojaan. Yhtiön tarvitsemien komponenttien toimitusajat ovat osittain pitkiä, ja tiettyjen kompo-
nenttien saatavuuden ajoittaiset vaikeudet saattavat vaikuttaa Yhtiön toimituskykyyn. Kaiken kaikkiaan koronapande-
mian vaikutukset voivat heijastua ennakoimattomana käyttäytymisen muutoksena niin hankintaketjuissa kuin Yhtiön asi-
akkaissa. Esimerkkejä tästä voivat olla muun muassa maksuehtojen ja tilausten muutokset. Yhtiön korkea velkaantunei-
suus, suhteellisen alhainen likviditeetti ja laskusaatavarahoituksen käyttö lisäävät Yhtiön herkkyyttä negatiivisille mark-
kinamuutoksille. 
 
Edellä mainitut tekijät saattavat aiheuttaa tuotantokatkoksia, vaikeuttaa komponenttien saatavuutta ja vähentää Yhtiön 
tuotteiden kysyntää, ja niillä voi siten olla olennaisen haitallinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan, 
liiketoiminnan tulokseen ja tulevaisuudennäkymiin sekä Osakkeiden arvoon. 
 
Yhtiön toimialaan ja liiketoimintaan liittyviä riskejä 
 
Yhtiö arvioi, että sen käyttöpääoma riittää vuoden 2021 huhtikuun loppuun, ja mikäli Lainojen Järjestely ja Annit 
eivät toteudu, Yhtiön liiketoiminnan jatkuvuus vaarantuu 

Yhtiö pyrkii keräämään Merkintäetuoikeusannilla ja Suunnatulla Annilla (yhdessä ”Annit”) yhteensä 12 miljoonan brut-
tovarat. Annit liittyvät Yhtiön 16.2.2021 tiedottamaan 8,6 miljoonan euron lainojen järjestelyyn, jolla Yhtiö maksaa näistä 
lainoistaan 5,3 miljoonaa euroa ja lainoista mitätöidään yhteensä 3,3 miljoonaa euroa (”Lainojen Järjestely”). Anneilla 
kerättävistä varoista 5,3 miljoonaa euroa käytetään tämän Lainojen Järjestelyn toteuttamiseen. Loput kerättävistä varoista 
käytetään Yhtiön yleisiin käyttöpääomatarpeisiin ja Yhtiön käänneohjelman toteuttamiseen. 
 
Yhtiön nykyinen käyttöpääoma riittää huhtikuun 2021 loppuun. Yhtiön käyttöpääomavaje seuraavan 12 kuukauden ai-
kana on noin 5 miljoonaa euroa. Pelkkä Lainojen Järjestely ei turvaa Yhtiön toiminnan jatkuvuutta, vaan Yhtiö tarvitsee 
lisäksi käyttöpääomaa liiketoimintansa jatkuvuuden turvaamiseen ja käänneohjelman toteuttamiseen. Yhtiö on saanut 
merkintäsitoumuksia Merkintäetuoikeusannin ja Suunnatun Annin osalta. Pelkästään näiden merkintäsitoumusten perus-
teella Yhtiö kerää yhteensä noin 7,3 miljoonan euron bruttovarat. Tällä määrällä Yhtiö voisi toteuttaa Lainojen Järjestelyn 
ja saisi riittävästi käyttöpääomaa toimintansa jatkuvuuden turvaamiseksi kesäkuun 2021 loppuun. Lainojen Järjestelyn 
toteuttaminen ja käyttöpääoman riittävyyden turvaaminen 12 kuukaudeksi edellyttäisi vähintään 9 miljoonan euron brut-
tovarojen keräämistä Anneilla. Käänneohjelman suunniteltu toteuttaminen edellyttäisi lisäksi, että Yhtiö keräisi Anneilla 
9 miljoonan euron lisäksi 2 miljoonan euron bruttovarat. 
 
Antien ehtojen mukaan Yhtiön hallitus voi päättää olla hyväksymättä merkintöjä ja olla toteuttamatta Anteja, jos hallitus 
katsoo, että Antien toteuttaminen ei enää ole Yhtiön edun mukaista. Hallitus aikoo toteuttaa Annit, mikäli niillä saadaan 
kerättyä vähintään jo annettujen merkintäsitoumusten mukaiset 7,3 miljoonan euron bruttovarat. Tällöin hallitus joutuisi 
kuitenkin  etsimään  lisärahoitusta Yhtiön  käyttöpääomatarpeen turvaamiseksi ja käänneohjelman toteuttamiseksi.  
 
Erityisesti epävarmuus koronapandemian vaikutuksista liiketoimintaan ja epävarmuus Antien toteutumisesta ovat olen-
naisia epävarmuustekijöitä, jotka saattavat antaa merkittävää aihetta epäillä Yhtiön kykyä jatkaa toimintaansa. Mikäli 
Lainojen Järjestely ja Annit eivät toteudu, Yhtiö ei todennäköisesti kykene hoitamaan nykyisiä velvoitteitaan ja joutuu 
maksuvaikeuksiin. Tässä tilanteessa myös Yhtiön liiketoiminnan jatkuvuus vaarantuu. 
 
Yhtiö ei voi toteuttaa suunnittelemaansa käänneohjelmaa, mikäli Annit eivät toteudu vähintään 11 miljoonan euron 
määräisinä, ja vaikka Annit toteutusivat täysimääräisinä, Yhtiö voi epäonnistua käänneohjelmansa sekä mahdollisten 
tulevien organisaatiouudistusten toteuttamisessa, jolloin niille asetetut tavoitteet sekä myynnin kasvutavoitteet voivat 
jäädä saavuttamatta 
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Mikäli Annit toteutuvat täysimääräisesti, Yhtiö kerää niillä yhteensä noin 12 miljoonaa euroa. Anneilla kerättävistä va-
roista 5,3 miljoonaa euroa käytetään Lainojen Järjestelyn toteuttamiseen, ja loput kerättävistä varoista käytetään Yhtiön 
yleisiin käyttöpääomatarpeisiin ja Yhtiön käänneohjelman toteuttamiseen.  
 
Käänneohjelman suunniteltu toteuttaminen edellyttää, että Yhtiö kerää Anneilla vähintään 11 miljoonan euron bruttova-
rat. Yhtiö aikoo investoida Yhtiön helmikuussa 2020 päivitetyn strategian mukaisten ja koronapandemian vuoksi viiväs-
tyneiden tervehdyttämistoimien toteuttamiseen (katso myös kohta ”Antien tausta ja syyt sekä hankittavien varojen 
käyttö”). Yhtiö aikoo toteuttaa käänneohjelman, jolla Yhtiö tavoittelee merkittävää positiivista muutosta taloudellisessa 
tuloksessaan vuoden 2023 loppuun mennessä. Yhtiön tarkoituksena on parantaa kustannustehokkuuttaan edelleen sekä 
rakenteellisilla että operatiivisilla muutoksilla, jotka mahdollistavat Yhtiön pysyvien vuotuisten kulujen laskun. 
 
Ei ole kuitenkaan varmuutta, että käänneohjelma tai muut organisaatiouudistukset toteutuvat suunnitellusti tai että niille 
asetettuja tavoitteita saavutetaan. Yhtiö voi epäonnistua esimerkiksi yksiköiden tai henkilöiden sijoittelussa, jolloin liike-
toiminnan tehostuminen voi jäädä toteutumatta suunnitellussa aikataulussa tai kokonaisuudessaan. Lisäksi on mahdol-
lista, ettei Yhtiön uudistettu organisaatio vastaa Yhtiön liiketoiminnan tarpeita, jolloin Yhtiö voi joutua muuttamaan or-
ganisaatiotaan. Mahdollisten organisaatiouudistusten toteuttaminen vie erityisesti Yhtiön johdon aikaa ja resursseja 
muulta liiketoiminnalta. On myös mahdollista, että Yhtiö ei kykene laajentumaan suunnitellusti uusille markkina-alueille 
tai kasvattamaan myyntiään nykyisille asiakkailleen suunnitelmiensa mukaisesti. 
 
Mikäli Yhtiö ei saa kerättyä Anneilla vähintään 11 miljoonan euron bruttovaroja, Yhtiö ei voi toteuttaa käänneohjelmaa 
eikä siten välttämättä pysty kääntämään toimintaansa kannattavaksi. Mahdollisella epäonnistumisella käänneohjelman tai 
muiden organisaatiouudistusten hallinnassa ja toteuttamisessa sekä myynnin kasvutavoitteiden saavuttamisessa voi olla 
olennaisen haitallinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan, liiketoiminnan tulokseen ja tulevaisuu-
dennäkymiin sekä Osakkeiden arvoon. 
 
Mahdolliset tuotannossa tarvittavien komponenttien tai raaka-aineiden saatavuuteen liittyvät ongelmat tai epäonnis-
tuminen reagoinnissa niiden hintojen muutoksiin voivat heikentää Yhtiön toimituskykyä, johtaa tuotantokatkoksiin 
ja aiheuttaa Yhtiölle lisäkustannuksia 

Yhtiön tuotannossaan tarvitsemien komponenttien ja raaka-aineiden hinnoilla ja saatavuudella on olennainen vaikutus 
Yhtiön liiketoimintaan. Yhtiön tarvitsemien komponenttien toimitusajat ovat osittain pitkiä, ja tiettyjen komponenttien 
saatavuudessa voi olla ajoittain haasteita, mikä voi vaikeuttaa Yhtiön toimituksia asiakkailleen. Komponenttien ja raaka-
aineiden hintoihin ja saatavuuteen vaikuttavat useat sellaiset tekijät, joihin Yhtiö ei voi vaikuttaa, kuten markkinaolosuh-
teet, yleiset maailmanlaajuiset talousnäkymät, tuotantokapasiteetti asianomaisilla markkinoilla, Yhtiön toimittajien tuo-
tantorajoitukset, infrastruktuurin häiriöt, sääntely, vientirajoitukset, tuontitullien taso, kysyntä muiden kyseisten tuotan-
nontekijöiden käyttäjien keskuudessa, valuuttakurssit ja muut tekijät, kuten pandemiat. Myös koronapandemia on lisännyt 
maakohtaista epävarmuutta, mikä on vaikuttanut ja voi jatkossakin vaikuttaa haitallisesti Yhtiön toimituskykykyyn. Li-
säksi voimistuva sähköistyminen sekä siirtyminen mekaanisista ratkaisuista elektronisiin globaalina kehityssuuntauksena 
kasvattaa komponenttien kysyntää ja heikentää niiden saatavuutta sekä voi nostaa niiden hintaa. Esimerkiksi viime ai-
koina puolijohteiden tarve ja elektroniikan käyttö ajoneuvoteollisuudessa ovat kasvaneet merkittävästi, mikä on osaltaan 
johtanut siihen, että Yhtiön tarvitsemien puolijohdekomponenttien toimitusajat ovat pidentyneet ja tiettyjen komponent-
tien saatavuudessa on ollut ajoittain vaikeuksia. Yhtiön arvion mukaan komponenttien saatavuuteen voi liittyä haasteita 
myös tulevaisuudessa.  
 
Komponenttien ja raaka-aineiden saatavuus voi heikentyä myös, jos Yhtiön sopimussuhteet komponenttitoimittajien 
kanssa päättyvät. Yhtiö hankkii tarvitsemansa komponentit ja raaka-aineet nimetyiltä toimittajilta, ja tällaisia komponent-
teja ei välttämättä pystytä korvaamaan lyhyellä aikavälillä toisen toimittajan komponentilla, mikäli toimittajien toimin-
nassa tapahtuu muutoksia, kuten tuotannon lopettaminen tai eksklusiivinen yhteistyö kilpailijan kanssa, tai mikäli toimit-
tajan hinnoittelu muuttuu. Lisäksi komponentin korvaaminen toisen toimittajan komponentilla saattaa edellyttää alkupe-
räiseen tuotteeseen tehtäviä muutoksia ja aiheuttaa siten Yhtiölle viivästyksiä ja lisäkustannuksia. Komponenttien ja 
raaka-aineiden saatavuuteen liittyvät ongelmat voivat heikentää Yhtiön toimituskykyä, johtaa tuotantokatkoksiin ja ai-
heuttaa Yhtiölle lisäkustannuksia sekä vaikuttaa sitä kautta Yhtiön liiketoiminnan kannattavuuteen. Lisäksi Yhtiön kyky 
siirtää komponenttien tai raaka-aineiden kustannusten nousu asiakkailleen riippuu suuressa määrin sopimussuhteista ja 
markkinatilanteesta, eikä Yhtiö välttämättä pysty nostamaan tuotteidensa hintoja heti tai ollenkaan. Komponenttien ja 
raaka-aineiden saatavuuteen ja hintojen nousuun liittyvien riskien toteutumisella voi siten olla olennaisen haitallinen vai-
kutus Yhtiön liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan, liiketoiminnan tulokseen ja tulevaisuudennäkymiin sekä Osakkei-
den arvoon. 
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Muutokset teholähdemarkkinoiden liiketoimintaympäristössä voivat heikentää Yhtiön tuotteiden kysyntää ja pienen-
tää Yhtiön markkinaosuutta 

Teholähdemarkkinoiden liiketoimintaympäristön muutokset ja kehityssuunnat vaikuttavat keskeisesti Enedon liiketoi-
mintaan. Teholähdemarkkinoille on tyypillistä myös kysynnän vaihtelu, joka tuo haastavuutta Yhtiön liiketoimintaympä-
ristöön. Enedon asiakkaita ovat teollisuudessa toimivat alkuperäiset laitevalmistajat (”OEM-yhtiöt”, original equipment 
manufacturer) sekä alan tukkumyyjät ja jakelijat. Yhtiölle keskeisiin teholähdemarkkinoihin vaikuttaa erityisesti loppu-
tuotteiden kysynnän kehitys kuljetuksen, terveydenhuollon, avaruuden ja ilmailun, teollisuuden ja LED-valaistuksen toi-
mialoilla. Myös muutokset asiakkaiden liiketoiminnassa ja taloudellisessa tilanteessa sekä muutokset teholähdemarkki-
noiden kilpailutilanteessa voivat vaikuttaa keskeisesti Yhtiön liiketoimintaan. Esimerkiksi koronapandemian aiheuttamat 
kokoontumisrajoitukset ovat heikentäneet viihde- ja kulttuurialalla käytettävien LED Drivers -tuotteiden kysyntää. 
 
Enedo pyrkii vastaamaan toimintaympäristönsä muutoksiin yhteistyökumppanuuksilla sekä sopeuttamalla ja tehostamalla 
liiketoimintaansa, mutta ei ole varmuutta, että näissä toimenpiteissä onnistutaan. Teholähdemarkkinan liiketoimintaym-
päristössä tapahtuvat muutokset voivat heikentää Yhtiön tuotteiden kysyntää ja johtaa siihen, että Yhtiön markkinaosuus 
pienenee. Näiden riskien toteutumisella voi olla olennaisen haitallinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, taloudelliseen 
asemaan, liiketoiminnan tulokseen ja tulevaisuudennäkymiin sekä Osakkeiden arvoon. 
 
Yhtiö ei välttämättä onnistu toteuttamaan strategiaansa odotetulla tavalla, Yhtiön strategia voi osoittautua epäonnis-
tuneeksi, eikä Yhtiö välttämättä onnistu mukauttamaan strategiaansa toimintaympäristön muutoksiin 

Enedo julkisti päivitetyn strategiansa helmikuussa 2020. Enedon strategisena toiminta-ajatuksena on tuottaa tehokkaita 
ja laadukkaita tehoelektroniikkatuotteita ja ratkaisuja asiakaskuntansa vaativiin nykyisiin ja tuleviin tarpeisiin. Enedon 
toiminnan kulmakivet ovat jatkossa elinkaariajattelu, älykäs räätälöinti, yhteistyökumppanuudet ja kustannustehokkuus. 
Ei kuitenkaan ole takeita siitä, että Yhtiön valitsema strategia on kilpailukykyinen lyhyellä, keskipitkällä tai pitkällä täh-
täimellä tai että Yhtiö pystyy toteuttamaan strategiaansa menestyksekkäästi. Lisäksi Yhtiön suunnitteleman  käänneoh-
jelman menestyksekäs toteuttaminen on edellytys myös Yhtiön strategian toteutumiselle, ja käänneohjelman toteutus 
edellyttää, että Annit toteutuvat täysimääräisinä. Antien toteutumiseen liittyy kuitenkin epävarmuutta, ja myös monet 
Yhtiön strategian mukaiseen kasvuun sekä taloudelliseen asemaan ja kilpailukyvyn parantamiseen liittyvistä tekijöistä 
ovat sellaisia, ettei Yhtiöllä ole mahdollisuutta hallita niitä kokonaan tai osittain. On mahdollista, että talouden yleisessä 
kehityksessä, Yhtiön tuotteiden kysynnässä tai Yhtiön toimintaan vaikuttavassa sääntelyssä tapahtuu sellaisia muutoksia, 
jotka vaikuttavat olennaisen haitallisesti Yhtiön strategian toteuttamiseen ja myös Yhtiön taloudelliseen asemaan. Jos 
Yhtiö ei onnistu toteuttamaan strategiaansa, se ei todennäköisesti saavuta myynnin kasvutavoitteitaan ja sen markkina-
osuus saattaa pienentyä. Strategian epäonnistuminen voi johtaa myös siihen, että Yhtiön kilpailukyky erittäin kilpailluilla 
markkinoilla heikkenee. Lisäksi vaikka Yhtiö onnistuisi toteuttamaan strategiaansa, markkinaolosuhteet ja asiakkaiden 
vaatimukset saattavat muuttua nopeasti, jolloin ei ole varmuutta siitä, onnistutaanko strategiaa mukauttamaan riittävän 
nopeasti. Lisätietoja Yhtiön strategiasta on esitetty kohdassa ”Enedon liiketoiminta – Strategia”. 
 
Mahdollinen epäonnistuminen strategian kannalta olennaisten riskien tunnistamisessa tai strategian toteuttamisessa voisi 
vaikuttaa olennaisen haitallisesti Yhtiön liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan, liiketoiminnan tulokseen ja tulevaisuu-
dennäkymiin sekä Osakkeiden arvoon. 
 
Kilpailun voimistuminen ja muutokset Yhtiön toimialan kilpailuympäristössä voivat vaikuttaa haitallisesti Yhtiön lii-
ketoiminnan tulokseen 

Teholähdemarkkinoilla vallitsee voimakas kilpailu, joka voi kiristyä entisestään uusien markkinoille tulijoiden johdosta. 
Enedon pääasiallisia kansainvälisiä kilpailijoita ovat Power Supplies- ja LED Drivers -tuotekategorioissa Delta Electro-
nics ja Mean Well, Power Supplies -tuotekategoriassa TDK Lambda, Advanced Energy, Cosel, Artesyn ja XP Power, 
LED Drivers -tuotekategoriassa Philips ja Inventronics sekä Power Systems -tuotekategoriassa Benning, CE+T ja ABB. 
Osalla kilpailijoista on Enedoa laajemmat taloudelliset resurssit, mikä mahdollistaa laajemmat investoinnit tuotekehityk-
seen sekä yritysostoihin. Enedo ei välttämättä kykene vastaamaan kilpailuympäristössä tapahtuviin muutoksiin tehok-
kaasti, jos sen kilpailijat käyttävät voimavarojaan painopistealueidensa muuttamiseen, uusille markkinoille laajentumi-
seen, hintojen alentamiseen, markkinointi-investointiensa kasvattamiseen taikka uusien tehoelektroniikkatuotteiden ke-
hittämiseen ja markkinoille tuomiseen. Yhtiön kilpailijat saattavat reagoida nopeammin uusiin teknologioihin ja asiak-
kaiden tarpeiden ja mieltymysten muutoksiin, tai ne voivat kohdentaa Yhtiötä laajempia resursseja tuotteiden ja palvelui-
den kehittämiseen ja myyntiin. On myös mahdollista, että Yhtiön kilpailijat kykenevät vastaamaan teholähdemarkkinoilla 
tapahtuviin teknologisiin muutoksiin Yhtiötä nopeammin tai tehokkaammin, mikä voi pienentää Enedon markkina-
osuutta. Lisäksi matalamman kustannustason alueilta tulevan kilpailun voimistuminen saattaa kiristää hintakilpailua ja 
heikentää Yhtiön kannattavuutta. Markkinoille voi tulla myös uusia kilpailijoita tai Yhtiön kilpailijoiden yhteenliittymiä, 
joilla on Yhtiötä paremmat taloudelliset, tekniset, markkinointi- tai muut resurssit yhdessä tai useammassa markkinaseg-
mentissä. 
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Mikäli Enedo ei pysty täyttämään hintoihin, toimitusvarmuuteen ja tuotteiden laadukkuuteen liittyviä asiakkaiden vaati-
muksia, se voi menettää markkinaosuuttaan tai sille voi aiheutua tappiota. Kilpailu voi lisätä painetta laskea Enedon 
tuotteiden ja palveluiden hintoja, mikä voi heikentää Enedon kykyä säilyttää kannattavuutensa tai parantaa sitä. Kilpai-
luympäristön muutokset, Enedon mahdollinen epäonnistuminen niihin sopeutumisessa tai niiden hallinnassa sekä muiden 
kilpailuun liittyvien riskien toteutuminen voivat vaikuttaa olennaisen haitallisesti Yhtiön liiketoimintaan, taloudelliseen 
asemaan, liiketoiminnan tulokseen ja tulevaisuudennäkymiin sekä Osakkeiden arvoon. 

Yhtiön mahdollinen epäonnistuminen tuotteidensa markkinoinnissa, myynnissä ja skaalaamisessa sekä asiakkaiden 
edellyttämien tuotemodifikaatioiden toteuttamisessa saattaa heikentää Yhtiön tuotteiden kysyntää ja aiheuttaa Yhtiölle 
lisäkustannuksia 

Yhtiö kehittää teollisuusliiketoiminnan tuotteita erityisille korkean teknologian kohdemarkkinoille. Yhtiö on tuonut viime 
vuosina markkinoille uuden sukupolven MHE-tasasuuntaajatuotteen (MHE eli modular high efficiency), joka on korkean 
hyötysuhteen teholähde, ja vuonna 2021 Yhtiö toi markkinoille uutena tuoteryhmänä DLD-sarjan (eli korkeatehoiset) 
LED Drivers -tuotteet. Vaikka Yhtiön uudet tuotteet otettaisiin markkinoilla hyvin vastaan, Yhtiön liiketoiminnan me-
nestys riippuu kuitenkin ensi sijassa siitä, miten Yhtiö onnistuu näiden uusien tuotteiden skaalaamisessa ja asiakkaiden 
uusiin tuotteisiin edellyttämien modifikaatioiden toteuttamisessa. Yhtiön tuotteilla on myös monenlaisia käyttötarkoituk-
sia, minkä vuoksi Yhtiön myynti ja markkinointi vaikuttavat merkittävästi siihen, millaiseksi uusien tuotteiden kysyntä 
muodostuu. Mahdollinen epäonnistuminen uusien tuotteiden markkinoinnissa ja myynnissä tai tuotteiden skaalattavuu-
den ja asiakkaiden edellyttämien modifikaatioiden toteuttamisessa saattaa heikentää uusien tuotteiden kysyntää (katso 
myös kohta ”– Yhtiö voi epäonnistua kilpailukykynsä kannalta riittävien ja oikea-aikaisten tuotekehitysinvestointien te-
kemisessä, eikä Yhtiön kehittämien uusien tuotteiden kysyntä välttämättä vastaa odotuksia”) ja aiheuttaa Yhtiölle lisäkus-
tannuksia. sekä vaikuttaa siten olennaisen haitallisesti Yhtiön liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan, liiketoiminnan tu-
lokseen ja tulevaisuudennäkymiin sekä Osakkeiden arvoon. 
 
Yhtiön toteuttamasta divestoinnista voi aiheutua Yhtiölle odottamattomia kaupanvastuita, ja Yhtiön mahdollisiin tu-
leviin yritysostoihin liittyvien taloudellisten tavoitteiden ja synergiaetujen saavuttaminen on epävarmaa 

Marraskuussa 2019 Yhtiö divestoi telekommunikaatioliiketoimintansa kiinalaiselle Shenzhen Kexin Communication 
Technologies Co. Ltd:lle. On mahdollista, että Yhtiölle aiheutuu divestoinnista odottamattomia kaupanvastuita ja sitä 
kautta lisäkustannuksia. 
 
Yhtiö voi toteuttaa myös myöhemmin yritysjärjestelyjä, mutta Yhtiö ei välttämättä onnistu toteuttamaan niitä Yhtiölle 
hyväksyttävin ehdoin tai lainkaan. Yritysostoista päättäessään Yhtiö tekee tiettyjä selvityksiä, arvioita ja olettamia muun 
muassa hankinnan kohteen tulevasta taloudellisesta kehityksestä, jotka pohjautuvat senhetkisiin selvityksiin ja Yhtiön 
johdon arvioihin muun muassa kohteen liiketoiminnasta ja taloudellisesta asemasta, mutta ei voi olla varmuutta siitä, että 
sen selvitykset, arviot, olettamat ja havainnot osoittautuvat oikeiksi. Yritysjärjestelyihin liittyvien taloudellisten tavoittei-
den saavuttaminen riippuu monista tekijöistä, eikä Yhtiö voi taata, että niitä saavutetaan suunnitellussa aikataulussa tai 
lainkaan. Yritysjärjestelyihin saattaa liittyä myös ennalta tuntemattomia riskejä tai vastuita, joihin Yhtiö ei ole pystynyt 
varautumaan ja jotka realisoituvat vasta hankinnan jälkeen.  
 
Edellä mainittujen riskien toteutuminen voi vaikuttaa olennaisen haitallisesti Yhtiön liiketoimintaan, taloudelliseen ase-
maan, liiketoiminnan tulokseen ja tulevaisuudennäkymiin sekä Osakkeiden arvoon. 
 
Mahdolliset Yhtiön oman ja sopimusvalmistajien tuotannon häiriöt ja keskeytykset saattavat heikentää Yhtiön kykyä 
toimittaa tuotteitaan ja aiheuttaa lisäkustannuksia 

Yhtiö jakaa tuotteensa Suomen tuotteisiin ja Italian tuotteisiin. Yhtiön Italian tuotteita valmistetaan Yhtiön omassa teh-
taassa Tunisissa, minkä lisäksi Yhtiöllä on Italian ja Suomen tuotteita varten sopimusvalmistajia Euroopassa ja Aasiassa. 
Yhtiön myyntiorganisaatio on globaali.  
 
Mikäli Tunisian tehtaassa tai Yhtiön sopimusvalmistajan tuotannossa sattuu keskeytys tai muu häiriö, kuten tuotantoka-
pasiteetin puute tai tulipalo, keskeytyksen tai häiriön aiheuttamia ongelmia ei välttämättä pystytä korjaamaan toimitusten 
edellyttämässä aikataulussa. Esimerkiksi Yhtiön Tunisian tehdas oli vuoden 2020 keväällä kaksi viikkoa suljettuna ko-
ronapandemian johdosta annettujen viranomaismääräysten vuoksi. Lisäksi Tunisian tehdas sijaitsee kolmannelta osapuo-
lelta vuokratuissa tiloissa, minkä vuoksi siihen liittyy riski maa-alueen tai tilojen vuokrasopimuksen irtisanomisesta.  
 
Yhtiön sopimusvalmistaja saattaa muuttaa strategiaansa ja lopettaa Yhtiön tuotteiden valmistuksen, jolloin Yhtiön on 
vaihdettava sopimusvalmistajaa. Mikäli Yhtiö ei löydä vaihtoehtoisia tuotantotiloja tai kumppaneita tai onnistu siirtämään 
valmistusta muualle kustannustehokkaasti ja toimitusten edellyttämässä aikataulussa, tällaisilla olosuhteilla voi olla olen-
naisen haitallinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, eikä Yhtiö välttämättä kykene täyttämään velvoitteitaan asiakkaita 
kohtaan. Tämä voi puolestaan heikentää merkittävästi Yhtiön koko liiketoiminnan tuottavuutta ja kannattavuutta. 
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Yhtiön oman tuotannon tai sopimusvalmistajan toiminnan mahdolliset häiriöt ja keskeytykset voivat aiheuttaa tuotanto-
katkoksia ja sitä kautta lisäkustannuksia, joten niillä voi olla olennaisen haitallinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, ta-
loudelliseen asemaan, liiketoiminnan tulokseen ja tulevaisuudennäkymiin sekä Osakkeiden arvoon. 
 
Mahdolliset vaikeudet IT-järjestelmien ylläpidossa ja päivittämisessä sekä IT-järjestelmien mahdolliset puutteet ja viat 
voivat aiheuttaa Yhtiölle ylimääräisiä kustannuksia  

Yhtiö käyttää IT-järjestelmiä muun muassa Yhtiön valmistuksen hallinnoinnissa sekä suunnittelu- ja kehitystoiminnassa. 
IT-järjestelmiä tarvitaan materiaalien tilaamiseen, hallintaan sekä valmistukseen liittyviin prosesseihin, tuotteiden toimit-
tamiseen asiakkaille, osto- ja myyntitapahtumien käsittelyyn ja liiketoiminnan tuloksen raportointiin, hallinnollisten, oi-
keudellisten ja verotukseen liittyvien vaatimusten noudattamiseen ja muihin Yhtiön liiketoiminnan hallintaan liittyviin 
tarpeellisiin prosesseihin. Yhtiön eri toimipaikoissa käytetään eri toiminnanohjausjärjestelmiä, ja näiden järjestelmien 
hajanaisuus saattaa hankaloittaa Yhtiön liiketoimintaa ja muodostua riskitekijäksi tulevaisuudessa. Lisäksi Yhtiö on ot-
tamassa asteittain käyttöön uutta toiminnanohjausjärjestelmää (ERP-järjestelmä) vuosien 2021–2022 aikana. Ei ole kui-
tenkaan varmuutta, onnistuuko Yhtiö järjestelmän käyttöönotossa suunnitellusti ja toteutuvatko käyttöönotosta odotetut 
hyödyt kokonaisuudessaan. Yhtiön IT-järjestelmien yllättävät häiriöt voivat aiheuttaa merkittäviä ylimääräisiä kustan-
nuksia Yhtiölle. Yhtiön tietojärjestelmät voivat myös vahingoittua tai ne voivat lakata toimimasta esimerkiksi kolmansien 
palveluntuottajien häiriöiden, katastrofien, sähkökatkosten, tietoturvaloukkausten tai suuronnettomuuksien, kuten tulipa-
lojen ja luonnonmullistusten johdosta. Epäonnistuminen toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotossa ja muut tietojärjes-
telmien toiminnan olennaiset keskeytykset tai vakavat virheet voivat aiheuttaa Yhtiölle kuluja ja mainehaittaa, johtaa 
vahingonkorvausvaateisiin, vaatia henkilöstöresursseja ja vaikeuttaa Yhtiön liiketoimintaa, millä voi olla olennaisen hai-
tallinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan, liiketoiminnan tulokseen ja tulevaisuudennäkymiin sekä 
Osakkeiden arvoon. 
 
Yhtiön avainasiakkaiden liiketoiminnan ennakoimattomat muutokset, avainasiakkaiden menettäminen tai niiden os-
tojen väheneminen voivat toteutuessaan vaikuttaa haitallisesti Yhtiön liiketoimintaan ja liiketoiminnan tulokseen 

Konsernin liikevaihdosta 31.12.2020 päättyneellä tilikaudella noin 51 prosenttia (2019: 60 prosenttia) kertyi kymmeneltä 
suurimmalta asiakkaalta. Vaikka Yhtiön asiakaspohja on viime vuosina laajentunut, Yhtiön avainasiakkaiden liiketoi-
minnan muutokset saattavat edelleen vaikuttaa merkittävästi Yhtiön liiketoimintaan. Lisäksi yhteistyön jatkaminen avain-
asiakkaiden kanssa edellyttää Yhtiöltä kykyä ennakoida avainasiakkaiden tarpeita ja tuottaa kilpailukykyisiä palveluita 
ja tuotteita niiden odotusten mukaisesti. Mikäli avainasiakkaat päättävät olla ostamatta Yhtiön tuotteita taikka päättävät 
vähentää tai perua merkittäviä tilauksia, voi tällä olla merkittävä vaikutus Yhtiön liikevaihtoon ja liiketoiminnan tulok-
seen, sillä on mahdollista, että Yhtiö ei pysty korvaamaan menettämäänsä avainasiakasta riittävän nopeasti. Avainasiak-
kaiden menetys tai avainasiakkaiden tilausten väheneminen voi johtua esimerkiksi kilpailutilanteen kiristymisestä, avain-
asiakkaiden kanssa tehtyjen sopimusten tulkintaerimielisyyksistä, avainasiakkaiden taloudellisista tai liiketoiminnallisista 
vaikeuksista, avainasiakkaiden toimialan rakenteellisista muutoksista tai siitä, ettei Yhtiö kykene vastaamaan tuotteiden 
modifikaatioita, toimitusten laatua, oikea-aikaisuutta tai kustannustasoa koskeviin avainasiakkaiden vaatimuksiin. Avain-
asiakkaiden menettäminen, avainasiakkaiden ostojen merkittävä väheneminen tai avainasiakkaiden taloudelliset tai liike-
toiminnalliset ongelmat voivat vaikuttaa olennaisen haitallisesti Yhtiön liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan, liiketoi-
minnan tulokseen ja tulevaisuudennäkymiin sekä Osakkeiden arvoon. 
  
Yhtiön tuotteiden mahdolliset virheet tai puutteet voivat aiheuttaa Yhtiölle merkittävää taloudellista vahinkoa tai hei-
kentää Yhtiön mainetta 

Yhtiö toimii teollisuusliiketoiminnan markkinoilla, joilla tuotteiden kestävyys ja luotettavuus vaativissa olosuhteissa on 
erityisen tärkeää. Yhtiön tuotteissa voi kuitenkin ilmetä niiden elinkaaren aikana virheitä tai puutteita, jotka voivat johtaa 
tuottojen menettämiseen, vahingonkorvausvastuuseen ja/tai oikeusriitaan. Yhtiöön ja sen tytäryhtiöihin kohdistetaan vaa-
timuksia ja reklamaatioita osana niiden liiketoimintaa, ja Yhtiö ja sen tytäryhtiöt voivat joutua tällaisten vaatimusten 
johdosta osallisiksi oikeudenkäynteihin ja muihin menettelyihin (katso myös kohta ”Enedon liiketoiminta – Oikeuden-
käynnit”). Alalla tavanomaisen käytännön mukaan tuotteisiin liittyvät vaatimukset pyritään hoitamaan korjaamalla vial-
liset tuotteet tai vaihtamalla ne. Yhtiö harkitsee huolellisesti tällaisia vaatimuksia ja tekee niistä tarvittavat varaukset. 
Yhtiön tuotevastuisiin liittyvät vahinkoriskit on katettu Yhtiön näkemyksen mukaan asianmukaisin vakuutuksin, minkä 
lisäksi Yhtiö pyrkii suojautumaan tällaisilta virheiltä kouluttamalla ja valvomalla henkilöstöään. On kuitenkin mahdol-
lista, että tällaisia virheitä tai puutteita ei pystytä täysin välttämään. Mahdolliset tuotevirheet tai puutteet voivat aiheuttaa 
Yhtiölle taloudellista vahinkoa tai heikentää Yhtiön mainetta, ja niillä voi siten olla olennaisen haitallinen vaikutus Yhtiön 
liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan, liiketoiminnan tulokseen ja tulevaisuudennäkymiin sekä Osakkeiden arvoon. 
 
Yhtiön liiketoiminta riippuu ammattitaitoisesta henkilöstöstä, ja mahdollinen epäonnistuminen osaavien asiantunti-
joiden rekrytoinnissa tai sitouttamisessa voi estää Yhtiötä toimimasta, kehittymästä ja kasvattamasta liiketoimintaansa 
menestyksekkäästi 
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Enedon menestys ja kasvustrategia riippuvat suurelta osin sen kyvystä houkutella ja sitouttaa palvelukseensa avainhen-
kilöitä ja ammattitaitoista henkilöstöä. Enedon toimialalla kilpailu pätevästä henkilöstöstä on voimakasta, ja Enedon me-
nestys ja orgaanisen kasvun mahdolliset riippuvat suurelta osin siitä, kuinka hyvin Yhtiö pystyy hankkimaan palveluk-
seensa, motivoimaan ja pitämään palveluksessaan ammattitaitoista henkilöstöä organisaation joka tasolla. Jos Yhtiö me-
nettää useampia avainhenkilöitä palveluksestaan tai epäonnistuu pätevien ja ammattitaitoisten työntekijöiden rekrytoin-
nissa ja kouluttamisessa, tämä voi estää Yhtiötä toimimasta, kehittymästä ja kasvattamasta toimintaansa menestyksek-
käästi. Tässä tilanteessa Enedo saattaa joutua palkkaamaan uusia työntekijöitä aiempaan korkeammilla kustannuksilla tai 
sopeuttamaan tuotantoaan muulla tavoin. Enedon liiketoiminnan tulos ja strategian toteuttaminen riippuvat olennaisesti 
myös Yhtiön henkilöstön kyvystä luoda liiketoimintaa ja tuottaa laadukkaita tuotteita nopeasti muuttuvassa toimintaym-
päristössä. Mahdollinen epäonnistuminen ammattitaitoisen henkilöstön rekrytoinnissa tai sitouttamisessa voi vaikuttaa 
olennaisen haitallisesti Yhtiön liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan, liiketoiminnan tulokseen ja tulevaisuudennäky-
miin sekä Osakkeiden arvoon. 
 
Yhtiö voi epäonnistua kilpailukykynsä kannalta riittävien ja oikea-aikaisten tuotekehitysinvestointien tekemisessä 

Yhtiö toimii korkean teknologian toimialalla, jolla menestyminen edellyttää merkittäviä ja oikea-aikaisia investointeja 
tutkimukseen ja tuotekehitykseen. Pysyminen toimialan nopean kehityksen mukana edellyttää, että Yhtiöllä on oikeaan 
aikaan käytössään riittävät resurssit tuotekehitykseen. Konsernin investoinnit tilikaudella 2020 olivat 1,9 miljoonaa euroa 
(3,2 miljoonaa euroa tilikaudella 2019), joista tuotekehitysaktivointien osuus oli 1,3 miljoonaa euroa (2,1 miljoonaa euroa 
tilikaudella 2019). Tilikauden 2020 lopussa aktivoitujen tuotekehityskustannusten määrä taseessa oli 4,9 miljoonaa euroa 
(5,4 miljoonaa euroa tilikauden 2019 lopussa). Kokonaisuudessaan tilikauden 2020 aikana tuotekehityskulut olivat 4,2 
miljoonaa euroa (4,5 miljoonaa euroa). Näistä aktivoitiin taseeseen 1,3 miljoonaa euroa (2,1 miljoonaa euroa) ja tilikau-
den kuluina kirjattiin 2,9 miljoonaa euroa (2,4 miljoonaa euroa) eli 7,6 prosenttia (5,5 prosenttia) liikevaihdosta.  
 
Yhtiön tuotekehitysinvestointien positiivinen volyymivaikutus tulee esiin vasta tulevaisuudessa asteittain, ja uusien tuot-
teiden kehitysinvestointeihin liittyy myös riski niiden epäonnistumisesta. On myös mahdollista, että liian pienet tai liian 
myöhään tehdyt tuotekehitysinvestoinnit johtavat siihen, että Yhtiö ei pysy nopeasti kehittyvän toimialan kehityksen mu-
kana. Yhtiön tuotekehitysprojektien eteneminen riippuu myös osittain Yhtiön asiakkaiden omien projektien aikatauluista. 
Mahdollisella epäonnistumisella Yhtiön liiketoiminnan kannalta riittävien ja oikea-aikaisten tuotekehitysinvestointien te-
kemisessä voisi olla olennaisen haitallinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan, liiketoiminnan tu-
lokseen ja tulevaisuudennäkymiin sekä Osakkeiden arvoon. 
 
Yhtiön maineen vahingoittuminen tai Yhtiötä koskevat kielteiset markkinakäsitykset saattavat heikentää Yhtiön asia-
kassuhteita ja vaikeuttaa työntekijöiden sitouttamista Yhtiöön 

Enedon maine ja tunnettuus vaikuttavat keskeisesti Yhtiön kykyyn säilyttää olemassa olevat asiakkaat ja luoda uusia 
asiakassuhteita. Yhtiön vaikutusmahdollisuuksien ulottumattomissa olevat seikat, kuten Yhtiöön mahdollisesti kohdis-
tuva kielteinen julkisuus, voivat vaikuttaa asiakkaiden ja yleisön käsityksiin Yhtiöstä. Yhtiön maine voi vahingoittua 
esimerkiksi epäonnistuneiden asiakashankkeiden, tyytymättömien asiakkaiden, oikeudenkäyntien tai viranomaisseuraa-
musten, työntekijöiden virheiden tai epäeettisten menettelyjen seurauksena. Kielteiset käsitykset Yhtiöstä tai kielteinen 
julkisuus saattavat heikentää Yhtiön kykyä houkutella asiakkaita ja pitää asiakkaat uskollisina sekä rekrytoida ammatti-
taitoisia työntekijöitä ja saada heidät sitoutumaan Yhtiöön. Mikäli Yhtiön brändin maine heikkenee, menetetyn mainear-
von takaisin saaminen saattaa osoittautua mahdottomaksi tai vaatia merkittäviä kustannuksia. Mistä tahansa syystä joh-
tuvalla Yhtiön maineen tai brändin vahingoittumisella voisi olla olennaisen haitallinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, 
taloudelliseen asemaan, liiketoiminnan tulokseen ja tulevaisuudennäkymiin sekä Osakkeiden arvoon.  
 
Yhtiö voi joutua kirjaamaan liikearvon tai muiden aineettomien tai aineellisten hyödykkeiden arvonalentumisia, mikä 
voi vaikuttaa haitallisesti Yhtiön taloudelliseen asemaan ja liiketoiminnan tulokseen 

Yhtiön konsernitaseen liikearvo 31.12.2020 oli 4,3 miljoonaa euroa, muut aineettomat hyödykkeet 6,0 miljoonaa euroa 
ja aineelliset hyödykkeet 3,5 miljoonaa euroa. Liikearvosta ei tehty arvonalentumiskirjauksia tilikausien 2019 ja 2020 
aikana. Tilikauden 2020 aikana muista aineettomista hyödykkeistä tehtiin arvonalentumiskirjauksia 0,2 miljoonaa euroa 
ja tilikauden 2019 aikana 0,2 miljoonaa euroa. Aineellisista hyödykkeistä ei ole tehty arvonalentumiskirjauksia tilikausien 
2020 ja 2019 aikana. Liikearvoon ei tehdä poistoja, vaan Yhtiö testaa liikearvoaan arvonalentumisen varalta vuosittain 
tai tätä useammin, jos on olemassa merkkejä mahdollisesta arvonalentumisesta tapahtumien tai olosuhteiden muutosten 
johdosta. Muut aineettomat hyödykkeet ja aineelliset käyttöomaisuusomaisuushyödykkeet poistetaan niiden taloudelli-
sena vaikutusaikana, ja niitä tarkastellaan arvonalentumisen varalta, kun tapahtumat tai olosuhteiden muutokset viittaavat 
siihen, että omaisuuden kirjanpitoarvo ylittää kerrytettävissä olevan rahamäärän. 
 
Huomioiden koronan vaikutukset liiketoimintaan lyhyellä ja -keskipitkällä aikavälillä arvonalentumistestauksessa sovel-
lettiin tilikaudella 2020 alhaisempia kasvuolettamia ennustetun liikevaihtokehityksen osalta sekä alhaisempaa kannatta-
vuuskehitystä suhteessa aikaisempiin testauksiin. Arvonalentumistestauksen seurauksena emoyhtiön Italian 
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tytäryhtiösijoitukseen tehtiin 5,3 miljoonan euron arvonalennus, jolla ei ollut vaikutusta Konsernin tulokseen, mutta se 
heikensi emoyhtiön omaa pääomaa. Tämän lisäksi Italian tytäryhtiön tappioihin liittyvään laskennalliseen verosaamiseen 
tehtiin 0,8 miljoonan euron arvonalennus. Kassavirtaa tuottava yksikkö Enedo SpA on arvonalentumistestauksissa herkin 
kannattavuuden muutokselle. Tilinpäätöksen 2020 laatimisen yhteydessä tehdyn arvonalentumistestauksen mukaan 
Enedo SpA:n herkkyydet ovat laskeneet merkittävästi vuoteen 2019 nähden. 
 
Arvonalentumistestauksessa käytettäviä merkittävimpiä arvioita ovat liikevaihdon ja merkittävimpien kuluerien kehitty-
minen, laskelmissa käytettävä diskonttauskorko samoin kuin rahavirtojen kasvuvauhti viiden vuoden ennustejakson jäl-
keiseltä ajalta. Vaikka johdon näkemyksen mukaan käytetyt arviot ja oletukset ovat riittävän tarkkoja rahavirtaa tuottavien 
yksiköiden kerrytettävissä olevan rahamäärän määrittämiseksi, saattavat arvioidut kerrytettävissä olevat rahamäärät poi-
keta merkittävästi tulevaisuudessa toteutuvista. Muutokset liikevaihdossa tai kuluerissä, kassavirtaennusteissa, diskont-
tauskoroissa tai Yhtiön strategiasuunnitelmiin perustuvissa kasvuprosenteissa tai näiden tekijöiden yhdistelmä voi johtaa 
liikearvon tai muiden omaisuuserien arvonalennuksiin, jotka heikentäisivät Yhtiön tulosta. Mikäli Yhtiön on kirjattava 
merkittäviä liikearvoon tai muihin omaisuuseriin liittyviä arvonalentumistappioita tulevaisuudessa, arvonalentumistap-
pion suuruudesta riippuen tällä voi olla olennaisen haitallinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan, 
liiketoiminnan tulokseen ja tulevaisuudennäkymiin sekä Osakkeiden arvoon. 
 
Lakot ja muut työtaistelut sekä erimielisyydet Yhtiön työntekijöiden tai ammattiliittojen kanssa voivat vaikuttaa olen-
naisen haitallisesti Yhtiön maineeseen, liiketoimintaan ja taloudelliseen asemaan 

Yhtiöllä tai sen tytäryhtiöillä on liiketoimintaa useissa maissa, joissa lakot ovat tavanomaisia, kuten Tunisiassa, Italiassa 
ja Suomessa. Lisäksi Yhtiön käänneohjelmaan sisältyvät rakenteelliset toimenpiteet saattavat johtaa erimielisyyksiin 
työntekijöiden tai ammattiliittojen kanssa. Yhtiöön, sen asiakkaisiin tai sopimusvalmistajiin saatetaan kohdistaa lakkoja 
ja muita työtaistelutoimenpiteitä, jotka voivat aiheuttaa liiketoiminnan keskeytyksiä ja vaikuttaa siten olennaisen haital-
lisesti Yhtiön liiketoimintaan. Osa Yhtiön henkilöstöstä kuuluu ammattiliittoihin, joiden kanssa on tehty työehtosopimuk-
sia. Työnantajajärjestöt eivät välttämättä pysty neuvottelemaan uusia tyydyttäviä työehtosopimuksia, kun aikaisempien 
työehtosopimusten voimassaolo päättyy. Yhtiön työntekijöitä koskevat nykyiset työehtosopimukset eivät myöskään vält-
tämättä estä lakkoja tai työnseisauksia, ja erimielisyydet työntekijöiden ja ammattiliittojen kanssa saattavat lisätä henki-
löstökuluja palkkojen tai etuisuuksien kasvun johdosta. Myös työselkkauksilla Yhtiön asiakkaiden toimialoilla tai muu-
toin Yhtiön liiketoimintaan liittyvillä aloilla voi olla haitallinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan. Edellä mainittujen ris-
kien toteutumisella voi olla olennaisen haitallinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan, liiketoimin-
nan tulokseen ja tulevaisuudennäkymiin sekä Osakkeiden arvoon. 
 
Yhtiön immateriaalioikeuksien suoja ei välttämättä ole riittävä, ja Yhtiö saattaa loukata muiden toimijoiden immate-
riaalioikeuksia, mistä saattaa aiheutua kustannuksia 

Yhtiöllä on immateriaalioikeuksia, kuten patentteja. Vaikka Yhtiö rekisteröi, vakiinnuttaa ja suojaa immateriaalioikeuksiaan 
soveltamalla patentti-, tavaramerkki- ja tekijänoikeuslainsäädäntöä sekä hyödyntämällä tietokantasuojaa ja sopimusjärjestelyjä, 
ei ole olemassa varmuutta siitä, että Yhtiön suojaamistoimenpiteet osoittautuvat kaikissa tilanteissa riittäviksi. Yhtiö ei välttä-
mättä pysty tulevaisuudessa luomaan tai muuten hankkimaan taikka hyödyntämään kaikkia liiketoiminnassaan mahdollisesti 
tarvitsemiaan immateriaalioikeuksia itselleen kilpailukykyisin ehdoin. Lisäksi teholähdemarkkinoiden riippuvuus patentoidusta 
tai muutoin suojatusta teknologiasta saattaa altistaa Yhtiön oikeudenkäynneille tai muille menettelyille, joissa Yhtiö joutuu 
puolustautumaan väitettyjä kolmansien osapuolten immateriaalioikeuksiin liittyviä loukkauksia, väitteitä tai muita riitoja vas-
taan, ja tällaisista menettelyistä saattaa aiheutua Yhtiölle odottamattomia kustannuksia ja lisätyötä. Immateriaalioikeuksien tar-
vittavan luomisen, hankkimisen, suojaamisen, vakiinnuttamisen ja hallinnan mahdollinen epäonnistuminen sekä mahdolliset 
muiden toimijoiden immateriaalioikeuksien loukkaukset voivat vaikuttaa olennaisen haitallisesti Yhtiön liiketoimintaan, talou-
delliseen asemaan, liiketoiminnan tulokseen ja tulevaisuudennäkymiin sekä Osakkeiden arvoon. 
Yhtiölle kielteinen päätös missä tahansa oikeudenkäynnissä tai viranomaismenettelyssä voi hankaloittaa Yhtiön liike-
toimintaa ja heikentää sen mainetta 

Enedolla on toimintaa Tunisissa (tuotanto), Italiassa (tuotekehitys, myynti), Suomessa (pääkonttori, tuotekehitys, myynti) 
ja Yhdysvalloissa (myynti), minkä lisäksi Enedolla on Italian ja Suomen tuotteita varten sopimusvalmistajia Euroopassa 
ja Aasiassa. Vaikka Yhtiöllä ei ole tällä hetkellä vireillä oikeudenkäyntejä, viranomaismenettelyjä tai kanteita, joilla olisi 
merkittävää vaikutusta sen liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan tai kannattavuuteen, Yhtiöön voidaan kohdistaa vaa-
timuksia ja reklamaatioita osana sen liiketoimintaa ja Yhtiö voi joutua osalliseksi oikeudenkäynteihin ja muihin menet-
telyihin niiden johdosta (katso myös kohta ”Enedon liiketoiminta – Oikeudenkäynnit”). Oikeudenkäyntien, viranomais-
menettelyjen ja vastaavien käsittelyjen tai kanteiden luonteen johdosta niiden lopputulosta on vaikea ennakoida. Mikä 
tahansa Enedolle kielteinen päätös missä tahansa oikeudenkäynnissä, viranomaismenettelyssä tai kanteessa voi vaikuttaa 
olennaisen haitallisesti sen liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan, liiketoiminnan tulokseen ja tulevaisuudennäkymiin 
sekä Osakkeiden arvoon. 
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Sääntelyyn liittyviä riskejä 

Yhtiön verorasitus voi kasvaa verolainsäädännössä tai sen soveltamisessa tapahtuneiden muutosten vuoksi tai vero-
tarkastusten epäedullisten lopputulosten vuoksi 

Enedon verorasitus riippuu tietyistä verotusta koskevista laeista ja määräyksistä sekä niiden soveltamisesta ja tulkinnasta. 
Muutokset verotusta koskevissa laeissa ja määräyksissä tai niiden tulkinnassa ja soveltamisessa voivat kasvattaa Yhtiön 
verorasitusta huomattavasti, mikä voi vaikuttaa olennaisen haitallisesti Yhtiön liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan, 
liiketoiminnan tulokseen ja rahavirtoihin. Yhtiöllä on verotuksessa hyödyntämättömiä vähennyskelpoisia tappioita, joita 
se pyrkii hyödyntämään tehokkaasti tulevaisuudessa, esimerkiksi yritysjärjestelyjen yhteydessä. On kuitenkin mahdol-
lista, että Yhtiö ei onnistu hyödyntämään vähennyskelpoisia tappioita esimerkiksi lakimuutosten takia, tappioiden van-
hentuessa tai sen johdosta, että tappioiden taseeseen kirjattua arvoa kirjataan alas, millä olisi haitallinen vaikutus Yhtiön 
liiketoiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan. Lisäksi kansalliset viranomaiset ovat kohdistaneet ja voivat kohdistaa 
Enedoon ajoittain verotarkastuksia. Tällainen tai muu verotarkastus tai mitkä tahansa muut veroviranomaisten tai muiden 
asianomaisten viranomaisten toteuttamat tarkastustoimenpiteet voivat johtaa lisäverojen (kuten tulo-, varainsiirto- ja ar-
vonlisäverojen) määräämiseen.  
 
Mahdollisella Enedon verovelvoitteiden lisääntymisellä voisi olla olennaisen haitallinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, 
taloudelliseen asemaan, liiketoiminnan tulokseen ja tulevaisuudennäkymiin sekä Osakkeiden arvoon. 
 
Yhtiön toiminnasta saattaa aiheutua vahinkoa ympäristölle, mikä saattaa aiheuttaa Yhtiölle korvausvastuita 
 
Enedon tuotannossa ja tuotekehityksessä syntyy elektroniikka- ja metallijätettä. Yhtiön tuotteet on suunniteltu täyttämään 
EU:n sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta annetun direktiivin (direktiivi 2012/19/EU) materiaalien kierrätettävyyttä kos-
kevat vaatimukset, ja elektroniikka- ja metallijätteen kierrätys on toteutettu tähän toimintaan erikoistuneiden yritysten 
kanssa. Elektroniikka- tai metallijätteen kierrättämisessä saattaa kuitenkin tapahtua virheitä. Lisäksi on mahdollista, että 
Yhtiö syyllistyy kiellettyjen materiaalin käyttöön ostamiensa komponenttien kautta (direktiivi 2011/65/EU). Yhtiön toi-
minnasta voi aiheutua myös muita riskejä ympäristölle. Vaikka Yhtiöllä on käytössään kansainvälisen 
ISO 14001:2004 -standardin mukaiset ympäristöjärjestelmät ja kansainvälisen ISO 9001:2000 -standardin mukaiset laa-
dunhallinnan työkalut ja vaikka Yhtiön tuotteiden suunnittelussa sovelletaan EU:n energiaa käyttävien tuotteiden ekolo-
giselle suunnittelulle asetettavien vaatimusten puitteista annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 
2009/125/EY, Yhtiön toiminnasta saattaa aiheutua vahinkoa ympäristölle, Yhtiön toiminnasta saattaa aiheutua vahinkoa 
ympäristölle, mikä saattaa johtaa ympäristölakien rikkomiseen ja korvausvastuuseen sekä mahdollisesti myös rikosoi-
keudelliseen vastuuseen. Tämän lisäksi seurauksena saattaa olla erilaisten lupaehtojen kiristyminen. Yhtiö saattaa myös 
joutua vastuuseen pilaantuneen alueen puhdistamisesta tai mahdollisesta kiinteistön arvon alentumisesta. Ympäristömää-
räyksiä saatetaan myös tiukentaa tai voimassa olevien määräysten soveltamiskäytäntö saattaa muuttua tiukemmaksi. Ym-
päristömääräysten tiukentumisella tai voimassa olevien määräysten tiukemmalla soveltamisella tai muiden ympäristöris-
kien toteutumisella voisi olla olennaisen haitallinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan, liiketoimin-
nan tulokseen ja tulevaisuudennäkymiin sekä Osakkeiden arvoon. 
 
Yhtiön liiketoiminnassa voi esiintyä oikeudellisia, hallinnollisia ja sääntelyyn liittyviä riskejä, joiden toteutuminen voi 
aiheuttaa Yhtiölle kustannuksia ja vahingoittaa sen mainetta 

Enedon on toiminnassaan noudatettava lukuisia säännöksiä, jotka liittyvät muun muassa tietosuojaan, kilpailuun, yritys-
toimintaan ja verotukseen. Lisäksi Yhtiön valmistamien tuotteiden tulee täyttää alueelliset tuotevaatimukset, kuten CE-
merkintä Euroopassa ja UL-merkintä Yhdysvalloissa, ja nämä vaatimukset voivat poiketa toisistaan. Lisäksi Enedon tulee 
listattuna yrityksenä noudattaa arvopaperimarkkinasääntelyyn liittyviä vaatimuksia muun muassa taloudellisen raportoin-
nin, tiedonantovelvollisuuksien ja hallinnoinnin osalta. Muutokset oikeudellisessa ympäristössä, mukaan lukien alueelli-
set tuotevaatimukset, voivat edellyttää Enedoa sopeuttamaan liiketoimintaansa tai strategiaansa, mikä saattaa vaikuttaa 
epäedullisesti Enedon markkina-arvoon tai liiketoiminnan tulokseen, kasvattaa kustannuksia ja hidastaa tai jopa pysäyttää 
tiettyjen investointien tai ratkaisujen kehittämisen. Lisääntyvästä sääntelystä voi lisäksi aiheutua raskaampia hallinnollisia 
velvollisuuksia, mikä voi vaatia henkilö- ja muita resursseja. Jos jokin edellä mainituista riskeistä toteutuu, Enedolle voi 
aiheutua kustannuksia oikeudellisista tai hallinnollisista menettelyistä, sen maine voi vahingoittua taikka sille voidaan 
määrätä korvausvelvoitteita. Näiden riskien toteutumisella voi olla olennaisen haitallinen vaikutus Yhtiön liiketoimin-
taan, taloudelliseen asemaan, liiketoiminnan tulokseen ja tulevaisuudennäkymiin sekä Osakkeiden arvoon. 
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Yhtiön rahoitukseen liittyviä riskejä 

Mikäli Lainojen Järjestely ja Annit eivät toteudu, Yhtiö ei välttämättä onnistu hankkimaan lisärahoitusta muulla ta-
voin, jolloin Yhtiön toiminnan jatkuvuus vaarantuu 
  
Annit liittyvät Yhtiön 16.2.2021 tiedottamaan 8,6 miljoonan euron Lainojen Järjestelyyn. Anneilla kerättävistä varoista 
5,3 miljoonaa euroa käytetään Lainojen Järjestelyn toteuttamiseen. Tämän seurauksena Yhtiön käytössä olevien tililimiit-
tien ja pankkilainojen yhteismäärä pienenee noin 60 prosentilla vuoden 2020 lopun 13,4 miljoonasta eurosta. Loput ke-
rättävistä varoista käytetään Yhtiön yleisiin käyttöpääomatarpeisiin ja Yhtiön käänneohjelman toteuttamiseen. 
 
Antien toteutumisesta ei kuitenkaan ole varmuutta. Esimerkiksi yleisen osakemarkkinan kehityksellä ja sijoittajien aktii-
visuudella on olennainen vaikutus Merkintäetuoikeusannin toteutumiseen. Antien ehtojen mukaan Yhtiön hallitus voi 
päättää olla hyväksymättä merkintöjä ja olla toteuttamatta Anteja, jos hallitus katsoo, että Antien toteuttaminen ei enää 
ole Yhtiön edun mukaista. Hallitus aikoo toteuttaa Annit, mikäli niillä saadaan kerättyä vähintään jo annettujen merkin-
täsitoumusten mukaiset 7,3 miljoonan euron bruttovarat. Tällöin hallitus joutuisi kuitenkin  etsimään  lisärahoitusta Yh-
tiön  käyttöpääomatarpeen turvaamiseksi ja käänneohjelman toteuttamiseksi. 
 
Yhtiön käyttöpääomarahoituksesta merkittävä osa tulee laskusaatavien rahoituksesta, joten liikevaihdon ja toimituskyvyn 
kehitys on merkittävä tekijä Yhtiön rahavirrassa. Lisäksi katteen kehityksellä on merkittävä vaikutus operatiiviseen raha-
virtaan. Mikäli liiketoiminnan rahavirta on merkittävästi ennustettua heikompaa, tämä heikentää Yhtiön strategian toteu-
tusta ja nostaa maksuvalmiusriskiä seuraavan 12 kuukauden aikana. Yhtiö pyrkii hallitsemaan rahoitusriskiä aktiivisella 
operatiivisten ja rahoituksellisten vaihtoehtojen suunnittelulla ja implementoinnilla. Koronapandemian kaikkia vaikutuk-
sia ei vielä kyetä arvioimaan ja Yhtiö pyrkiikin aktiivisella suunnittelulla varautumaan eri skenaarioihin. Epävarmuus 
Antien toteutumisesta on olennainen epävarmuustekijä, joka saattaa antaa merkittävää aihetta epäillä Yhtiön kykyä jatkaa 
toimintaansa. Lisäksi Yhtiön korkea velkaantuneisuus, suhteellisen alhainen likviditeetti ja laskusaatavarahoituksen 
käyttö lisäävät Yhtiön herkkyyttä negatiivisille markkinamuutoksille. 
 
Mikäli Lainojen Järjestely ja Annit eivät toteudu eikä Yhtiö kykene hankkimaan lisärahoitusta muulla tavoin, Yhtiö ei 
kykene hoitamaan nykyisiä velvoitteitaan ja joutuu maksuvaikeuksiin. Tällöin Yhtiön toiminnan jatkuvuus vaarantuu. 
Näiden riskien toteutumisella voi olla olennaisen haitallinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan, 
liiketoiminnan tulokseen ja tulevaisuudennäkymiin sekä Osakkeiden arvoon. 
 
Yhtiö tai sen tytäryhtiöt eivät välttämättä kykene täyttämään niiden lainasopimuksiin sisältyviä kovenanttiehtoja, mikä 
voi vaikuttaa haitallisesti Yhtiön taloudelliseen asemaan 
 
Enedon Italian tytäryhtiön pitkäaikaiseen lainaan liittyy kovenanttiehtoja (Net debt/EBITDA < 4 ja Net debt/Equity <1), 
joita Italian tytäryhtiö ei täyttänyt 31.12.2020. Italian tytäryhtiö sai rahoittajapankilta kovenanttiehdoista poikkeusluvan 
(waiver), jonka mukaan rahoittajapankki ei eräännyttänyt lainasaatavia 31.12.2020. Kovenanttiehtoja tarkastellaan uu-
delleen vuoden 2021 lopussa. 
 
Mikäli Yhtiö tai sen tytäryhtiöt eivät tulevaisuudessa pysty noudattamaan lainasopimuksiinsa liittyviä kovenanttiehtoja, 
ne voivat joutua neuvottelemaan rahoitussopimuksensa uudelleen, pyytämään poikkeusta kovenanttien noudattamisesta 
tai korvaamaan rahoitussopimuksen lainoja muulla rahoituksella kovenanttien rikkoutumisen ehkäisemiseksi. Ei voi olla 
varmuutta siitä, että Yhtiö kykenee ryhtymään tällaisiin toimenpiteisiin sen kannalta hyväksyttävillä ehdoilla tai ollen-
kaan. Tällainen tilanne saattaa lisätä Yhtiön rahoituskuluja tai Yhtiö saattaa joutua maksamaan vieraan pääoman ehtoisen 
rahoituksen nopeasti takaisin. Mahdollisella epäonnistumisella kovenanttien täyttämisessä saattaa siten olla olennaisen 
haitallinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan, liiketoiminnan tulokseen ja tulevaisuudennäkymiin 
sekä Merkintäoikeuksien ja Osakkeiden arvoon. 
 
Yhtiöön kohdistuvien valuuttakurssiriskien toteutuminen saattaa heikentää Yhtiön taloudellista asemaa 
 
Koska Yhtiö myy tuotteitaan useissa valuutoissa, se on altis valuuttakurssien vaihtelusta johtuville vaikutuksille. Esimer-
kiksi euron ja Yhdysvaltain dollarin välisen valuuttakurssin 10 prosentin vaihtelulla on Yhtiön tulokseen 0,3–0,4 miljoo-
nan euron vaikutus. Konsernin myynti on pääosin euron ja Yhdysvaltain dollarin määräistä, ja operatiiviset kulut syntyvät 
euron, Yhdysvaltain dollarin ja Tunisian dinaarin määräisinä. Yhtiöllä on suojauspolitiikka, jota se noudattaa ja päivittää 
säännöllisesti. Suojauspolitiikan mukaisesti Yhtiö suojautuu valuuttakurssiriskeiltä Yhdysvaltain dollarin määräisten tu-
lojen ja menojen yhteensovittamisella (matching) mutta ei käytä ulkoisia instrumentteja suojautumiseen. Epäonnistumi-
nen valuuttariskien hallinnassa voisi vaikuttaa olennaisen haitallisesti Enedon liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan, 
liiketoiminnan tulokseen ja tulevaisuudennäkymiin sekä Osakkeiden arvoon. 
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Korkotason vaihtelut voivat vaikuttaa epäedullisesti Enedon liiketoiminnan tulokseen 
 
Yhtiöllä oli 31.12.2020 korollista velkaa 17,9 miljoonaa euroa. Yhtiölle aiheutuu korkoriskejä toisaalta lainasalkkuun ja 
kassavaroihin kohdistuvista korkotason vaihteluista ja toisaalta siitä, ovatko korolliset velat kiinteä- vai vaihtuvakorkoi-
sia. Yhtiö hallitsee korkoriskiään lainojen korkojaksojen valinnoilla ja eri korkojohdannaisinstrumenteilla. Markkinakor-
kojen muutoksen seurauksena mahdollisella korkotason nousulla voi olla suora vaikutus saatavilla olevan rahoituksen 
kustannuksiin ja Yhtiön olemassa oleviin rahoituskustannuksiin. Vaikka Yhtiö seuraa systemaattisesti korkotason kehi-
tystä ja on varautunut tekemään mahdolliset korkosuojaukset tilanteeseen sopivimmilla suojausinstrumenteilla, epäon-
nistuminen korkoriskien hallinnassa voi aiheuttaa Yhtiöllä lisäkustannuksia ja nostaa Yhtiön hankkiman rahoituksen hin-
taa sekä vaikuttaa sitä kautta olennaisen haitallisesti Enedon liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan, liiketoiminnan tu-
lokseen ja tulevaisuudennäkymiin sekä Osakkeiden arvoon. 
 
Yhtiöön kohdistuvien luotto- ja vastapuoliriskien toteutuminen saattaa heikentää Yhtiön kassavirtaa ja likviditeettiä 
 
Yleinen taloudellinen tilanne tai yksittäisiin asiakkaisiin vaikuttavat markkinatekijät voivat uhata Yhtiön asiakkaiden 
maksukykyä. Enedon tärkeimmät luotto- ja vastapuoliriskit aiheutuvat myyntisaamisista ja rahoitusjärjestelyistä. Konser-
nin erääntyneiden saatavien määrä tilinpäätöshetkellä 31.12.2020 oli 1,8 miljoonaa euroa ja niistä tehdyn luottotappiova-
rauksen määrä 0,5 miljoonaa euroa. Yhtiön luotto- ja vastapuoliriskit toteutuvat silloin, kun Yhtiön sopimuskumppanit 
ovat kyvyttömiä tai haluttomia täyttämään velvoitteensa Yhtiötä kohtaan. Vaikka Yhtiö pyrkii vähentämään operatiivi-
seen toimintaan liittyvää luottoriskiä myymällä tuotteita vain sellaisille asiakkaille, jolla on hyvät luottotiedot, on ole-
massa riski siitä, etteivät Yhtiön asiakkaat kykene tulevaisuudessa suorittamaan velkojaan, mikä saattaa vaikuttaa haital-
lisesti Yhtiön kassavirtaan ja likviditeettiin. Vastapuolen maksukyvyttömyystilanteessa Enedo voi menettää saatavansa 
osittain tai kokonaan. Kukin edellä mainittu riski voi toteutuessaan vaikuttaa olennaisen haitallisesti Yhtiön liiketoimin-
taan, taloudelliseen asemaan, liiketoiminnan tulokseen ja tulevaisuudennäkymiin sekä Osakkeiden arvoon. 
 
Osakkeisiin ja Merkintäoikeuksiin liittyviä riskejä 

Keskittynyt omistusrakenne Antien toteutumisen jälkeen antaa merkittävän päätösvallan suurimmalle osakkeenomis-
tajalle ja saattaa heikentää Yhtiön osakkeiden likviditeettiä 
 
Inission on sitoutunut 15.2.2021 merkitsemään enintään 34 000 000 osaketta Yhtiön Suunnatussa Annissa tarjoamista 
Suunnattavista Osakkeista. Inissionin merkintäsitoumus on ehdollinen muun muassa sille, että Inissionin omistusosuus ei 
ylitä 49,99 prosenttia Yhtiön kaikista Osakkeista ja äänistä Antien jälkeen ja että Esitteen julkaisun jälkeen, mutta ennen 
Tarjottavien ja Suunnattavien Osakkeiden ottamista kaupankäynnin kohteeksi, ei ole ilmennyt seikkaa tai olosuhdetta, 
joka edellyttäisi Esitteen täydentämistä (Suunnatun Annin merkintäsitoumusten ehdollisuudesta katso Esitteen kohta ”An-
tien järjestämiseen liittyviä sopimuksia, kaupankäynnin kohteeksi ottamista koskevat järjestelyt sekä lähdevero – Mer-
kintäsitoumukset”). Finanssivalvonta on myöntänyt Inissionille 8.3.2021 tietyin edellytyksin pysyvän poikkeusluvan vel-
vollisuudesta tehdä pakollinen ostotarjous. Poikkeuslupa koskee 30 prosentin tarjousvelvollisuusrajan ylitystä, ja sen 
edellytyksenä on, etteivät Inission tai sen kanssa yksissä tuumin toimivat henkilöt tarjousvelvollisuusrajan ylittämisen 
jälkeen hanki tai merkitse lisää Yhtiön osakkeita tai muutoin kasvata ääniosuuttaan Yhtiössä. 
 
Mikäli Annit toteutuvat täysimääräisinä, Inissionista tulee Yhtiön suurin osakkeenomistaja noin 49,6 prosentin osuudella 
ja Inission pystyy vaikuttamaan Yhtiön osakkeenomistajien päätettäväksi saatettaviin seikkoihin, kuten hallituksen jäsen-
ten valintaan ja erottamiseen, tilinpäätöksen hyväksymiseen, osingonjaosta päättämiseen, osakepääoman korottamiseen 
ja yhtiöjärjestyksen muuttamiseen. Inissionin intressit voivat kuitenkin poiketa Yhtiön muiden osakkeenomistajien in-
tresseistä. Keskittynyt osakeomistus voi myös heikentää Yhtiön osakkeiden kaupankäynnin likviditeettiä, millä voi olla 
olennaisen haitallisen vaikutus Osakkeiden arvoon. 
 
Jollei osakkeenomistaja käytä Merkintäoikeuksiaan, osakkeenomistajan omistus laimentuu ja Merkintäoikeudet saat-
tavat menettää arvonsa, ja osakkeenomistajien omistus laimentuu myös Suunnatun Annin toteutumisen seurauksena 
 
Jos osakkeenomistajat päättävät olla käyttämättä Merkintäoikeuksiaan tai jos osakkeenomistaja tai tämän käyttämä arvo-
paperivälittäjä ei noudata Esitteen kohdassa ”Merkintäetuoikeusannin ehdot” annettuja ohjeita, Merkintäoikeudet raukea-
vat arvottomina. Tällöin näiden osakkeenomistajien suhteellinen omistusosuus ja osuus Osakkeisiin liittyvästä äänimää-
rästä laimentuvat vastaavasti. Osakkeenomistajien suhteellinen osuus laimenee myös Suunnatun Annin toteutumisen seu-
rauksena. Vaikka osakkeenomistaja päättäisi myydä Merkintäoikeutensa tai Merkintäoikeudet myytäisiin osakkeenomis-
tajan puolesta, Merkintäoikeuksista markkinoilla saatava korvaus ei välttämättä vastaa Merkintäetuoikeusannin toteutta-
misesta johtuvaa välitöntä laimentumista. 
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Yhtiön osingonjaosta ei ole varmuutta 
 
Enedolla ei ole vahvistettua osingonjakopolitiikkaa. Osingon jakamiseen ja mahdollisesti jaettavan osingon määrään vai-
kuttavat lukuisat tekijät, kuten Enedon liiketoiminnan tulos, Yhtiön taloudellinen asema sekä mahdolliset Enedoa sitovat 
lainasopimusten ehdot. Enedo ei jakanut osinkoa tilikaudelta 2019, eikä ole varmuutta, pystyykö Yhtiö maksamaan osin-
koa tulevaisuudessakaan. Yhtiön osingonjakokäytäntöä on kuvattu tarkemmin Esitteen kohdassa ”Osingot ja osinkopoli-
tiikka”. 
 
Inissionin merkintäsitoumukseen liittyy ehdollisuuksia 
 
Inission on sitoutunut 15.2.2021 merkitsemään enintään 34 000 000 Yhtiön Suunnatussa Annissa tarjoamista Suunnatta-
vista Osakkeista. Inissionin antama merkintäsitoumus on ehdollinen seuraavien edellytysten täyttymiselle: 1) Lainojen 
Järjestely toteutuu sovitun mukaisesti; 2) Yhtiö allokoi kaikki merkintäsitoumuksen kattamat osakkeet Inissionille mer-
kintäsitoumuksen ehtojen mukaisesti, kuitenkin niin, ettei Inissionin osuus ei ylitä 49,99 prosenttia Yhtiön osakkeista ja 
äänistä Antien jälkeen; 3) Esitteen julkaisun jälkeen, mutta ennen Tarjottavien ja Suunnattavien Osakkeiden ottamista 
kaupankäynnin kohteeksi, ei ole ilmennyt seikkaa tai olosuhdetta, joka edellyttäisi Esitteen täydentämistä ennen Tarjot-
tavien Osakkeiden ja Suunnattavien Osakkeiden kaupankäynnin alkua (arviolta 6.4.2021); 4) ettei Yhtiö ennen  Suunnat-
tavien Osakkeiden kaupankäynnin kohteeksi ottamista aktiivisesti hanki tarjouksia, jotka voisivat kohtuullisesti arvioiden 
johtaa Inission antaman merkintäsitoumuksen kanssa kilpailevaan järjestelyyn ottaen kuitenkin huomioon, että hallituk-
sen tulee noudattaa huolellisuusvelvollisuuttaan osakkeenomistajiaan kohtaan; 5) Yhtiö on noudattanut soveltuvan arvo-
paperimarkkinasääntelyn mukaista tiedonantovelvollisuuttaan; ja 6) Suunnatussa Annissa ja Merkintäetuoikeusannissa 
annetut merkintäsitoumukset toteutetaan niiden ehtojen mukaisesti.  Mikäli jokin edellä olevista ehdoista ei täyttyisi, 
Inission sopii Yhtiön kanssa siitä, luopuuko se sitoumuksensa ehdollisuudesta tämän ehdon osalta. 
 
Mikäli edellä mainitut Inissionin merkintäsitoumuksen ehdot eivät toteudu, ja ellei Inission ole luopunut sitoumuksensa 
ehdollisuudesta kyseisen ehdon osalta, Annit eivät toteudu, jolloin Yhtiö ei todennäköisesti kykene hoitamaan nykyisiä 
velvoitteitaan ja joutuu maksuvaikeuksiin. Tässä tilanteessa myös Yhtiön liiketoiminnan jatkuvuus vaarantuu. 
 
Merkintäoikeuksien, Tarjottavien Osakkeiden ja Suunnattavien Osakkeiden markkinahinta tai likviditeetti voi vaih-
della merkittävästi, ja Tarjottavien Osakkeiden ja Suunnattavien Osakkeiden markkinahinta voi laskea Merkintähin-
nan alapuolelle 
 
Enedo aikoo jättää hakemuksen Tarjottavien Osakkeiden ja Suunnattavien Osakkeiden ottamiseksi kaupankäynnin koh-
teeksi Helsingin Pörssin pörssilistalle. Merkintäoikeuksien, Tarjottavien Osakkeiden ja Suunnattavien Osakkeiden mark-
kinahinta voi vaihdella merkittävästi riippuen muutoksista markkinoiden suhtautumisessa Merkintäoikeuksiin, Tarjotta-
viin Osakkeisiin, Suunnattaviin Osakkeisiin tai niitä vastaaviin muihin arvopapereihin. Markkinahintaan voivat vaikuttaa 
myös monet muut tekijät ja tapahtumat, kuten Yhtiön liiketoiminnan tuloksen, markkinatilanteen tai liiketoiminnan muu-
tokset. Ei ole myöskään varmaa, kehittyykö Merkintäoikeuksille aktiivisia jälkimarkkinoita. Nämä seikat voivat vaikeut-
taa Merkintäoikeuksien myyntiä suurissa erissä. Tällaisten erien sekä myöhemmin suurempien Tarjottavien Osakkeiden 
tai Suunnattavien Osakkeiden erien myynnillä voi olla huomattava vaikutus niiden markkinahintaan. Merkintäoikeuksien, 
Tarjottavien Osakkeiden ja Suunnattavien Osakkeiden hinnat ja vaihto osakemarkkinoilla saattavat vaihdella ajoittain 
merkittävästi myös Yhtiön liiketoiminnan kehityksestä tai tulevaisuudennäkymistä riippumatta. Lisäksi Yhtiön liiketoi-
minnan tulos saattaa olla osakemarkkinoiden ja sijoittajien odotuksia heikompi. 
 
Mikä tahansa näistä tekijöistä voi johtaa Tarjottavien Osakkeiden tai Suunnattavien Osakkeiden markkinahinnan laske-
miseen Merkintähinnan alapuolelle. Mikäli näin käy Tarjottavien Osakkeiden tai Suunnattavien Osakkeiden peruuttamat-
toman merkinnän jälkeen, merkitsijälle aiheutuu välitön mutta realisoitumaton tappio. Tarjottavat Osakkeet tai Suunnat-
tavat Osakkeet eivät ole kaupankäynnin kohteena Merkintäaikana, joten Tarjottavia Osakkeita tai Suunnattavia Osakkeita 
ei välttämättä voida myydä ennen Merkintäajan päättymistä. 
 
Tulevat osakeannit tai merkittävien osakemäärien myynnit voivat vaikuttaa epäedullisesti Osakkeiden markkinahin-
taan ja mahdolliset tulevat suunnatut annit voivat laimentaa olemassa olevien osakkeenomistajien omistusta 
 
Merkittävien osakemäärien liikkeeseenlasku tai myynti taikka käsitys siitä, että tällaisia liikkeeseenlaskuja tai myyntejä 
saattaa tapahtua tulevaisuudessa, saattaa vaikuttaa haitallisesti Osakkeiden markkina-arvoon ja Enedon kykyyn hankkia 
tulevaisuudessa varoja pääoman korotusten avulla. Lisäksi mahdolliset tulevaisuudessa toteutettavat Enedon osakkeiden 
suunnatut annit laimentavat sellaisten Enedon nykyisten osakkeenomistajien omistusta, jotka eivät voi osallistua tällai-
seen suunnattuun antiin. 
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Kaikki ulkomaiset osakkeenomistajat eivät välttämättä voi käyttää merkintäetuoikeuttaan 
 
Tietyt osakkeenomistajat, jotka asuvat tai joiden rekisteröity osoite on tietyissä maissa Suomen ulkopuolella, mukaan 
luettuina yhdysvaltalaiset osakkeenomistajat, eivät välttämättä voi Merkintäetuoikeusannissa ja mahdollisissa tulevissa 
osakeanneissa käyttää osakkeiden omistukseen perustuvaa merkintäetuoikeuttaan, paitsi jos osakkeet on rekisteröity ky-
seisen maan arvopaperilainsäädännön mukaisesti tai muutoin vastaavalla tavalla, taikka jos käytettävissä on poikkeus 
sovellettavassa lainsäädännössä asetetuista rekisteröinti- tai muista vastaavista vaatimuksista. Jos tällaisia osakkeenomis-
tajia on paljon ja niiden merkintäoikeuksia (Merkintäoikeudet mukaan lukien) myydään markkinoilla, tällä voi olla epä-
edullinen vaikutus mainittujen oikeuksien arvoon. 
 
Merkintäajan päättyessä käyttämättömät Merkintäoikeudet raukeavat arvottomina 
 
Merkintäaika, jonka kuluessa Tarjottavia Osakkeita voi merkitä, alkaa 18.3.2021 klo 10.00 ja päättyy 1.4.2021 klo 16.30. 
Kaupankäynti merkintäoikeuksilla Helsingin Pörssissä alkaa 18.3.2021 klo 10.00 ja päättyy 26.3.2021 klo 18.30. Mer-
kintäoikeuksia ei voi käyttää Merkintäajan päätyttyä. Merkintäajan päättyessä käyttämättömät Merkintäoikeudet raukea-
vat arvottomina, eikä kyseisten Merkintäoikeuksien haltijalle makseta korvausta. 
 
Sijoittajat eivät voi käydä kauppaa Väliaikaisilla Osakkeilla Merkintäaikana eivätkä peruuttaa Merkintäoikeuksien 
käyttämistä tai Väliaikaisilla Osakkeilla Merkintäajan päättymisen jälkeen tehtyjä kauppoja, ja mikäli 
Merkintäetuoikeusanti peruutettaisiin, Merkintäoikeudet olisivat arvottomia 
 
Merkintäetuoikeusannissa tehdyt merkinnät ovat sitovia, eikä niitä voi peruuttaa, mitätöidä tai muuttaa lukuun ottamatta 
Esitteen kohdassa ”Merkintäetuoikeusannin ehdot” mainittuja poikkeustapauksia. Tarjottavat Osakkeet maksetaan mer-
kinnän yhteydessä. Väliaikaiset Osakkeet toimitetaan merkitsijöiden arvo-osuustileille vasta Merkintäajan päätyttyä, eikä 
niillä voi käydä kauppaa Merkintäaikana. Kaupankäynti Väliaikaisilla Osakkeilla alkaa Merkintäajan päättymisen jälkei-
senä ensimmäisenä kaupankäyntipäivänä eli arviolta 6.4.2021. Väliaikaisilla Osakkeilla tehdyt kaupat ja muut siirrot 
maksetaan kyseisen transaktion yhteydessä. Näin ollen sijoittajien on tehtävä sijoituspäätöksensä ennen kuin Merkintä-
etuoikeusannin lopullinen tulos on tiedossa. 
 
Mikäli Yhtiön hallitus päättäisi olla toteuttamatta Merkintäetuoikeusantia esimerkiksi sen vuoksi, että se ei olisi enää 
Yhtiön edun mukaista, Merkintähinta maksettaisiin takaisin Väliaikaisten Osakkeiden haltijoille, ja ilman Merkintäoi-
keuksia merkityistä Tarjottavista Osakkeista maksettu Merkintähinta palautettaisiin merkitsijöille. Mikäli Merkintäetuoi-
keusanti peruutettaisiin, käyttämättömiä Merkintäoikeuksia ei voisi enää käyttää ja ne olisivat arvottomia, mistä voisi 
aiheutua tappiota Merkintäoikeuksia markkinoilta ostaneille sijoittajille. Vastaavia tappioita voisi aiheutua myös sijoitta-
jille, jotka ovat ostaneet Väliaikaisia Osakkeita markkinoilta, mikäli Merkintäetuoikeusannin peruutuksen yhteydessä 
palautettava Merkintähinta olisi sijoittajan Väliaikaisista Osakkeista maksamaa hintaa pienempi. 
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VAKUUTUS ESITTEESSÄ ANNETUISTA TIEDOISTA 

Yhtiö on laatinut tämän Esitteen ja vastaa Esitteeseen sisältyvistä tiedoista. Yhtiö vakuuttaa, että sen parhaan ymmärryk-
sen mukaan Esitteessä esitetyt tiedot vastaavat tosiseikkoja eikä tiedoista ole jätetty pois mitään asiaan todennäköisesti 
vaikuttavaa. 
 

TULEVAISUUTTA KOSKEVAT LAUSUMAT 

Eräät Esitteessä esitetyt lausumat, mukaan lukien muun muassa kohdissa ”Tiivistelmä”, ”Riskitekijät”, ”Osingot ja osin-
kopolitiikka”, ”Eräitä taloudellisia tietoja”, ”Yhtiön viimeaikainen kehitys, kehitysnäkymät ja tulevaisuudennäkymät” ja 
”Enedon liiketoiminta” esitetyt lausumat, perustuvat Yhtiön johdon näkemyksiin ja käsityksiin sekä tällä hetkellä Yhtiön 
johdon tiedossa olevien seikkojen perusteella tekemiin oletuksiin, ja siten ne voivat olla tulevaisuutta koskevia lausumia. 
Tällaiset tulevaisuutta koskevat lausumat sisältävät tunnettuja ja tuntemattomia riskejä, epävarmuustekijöitä sekä muita 
tärkeitä tekijöitä, joiden johdosta Yhtiön todellinen tulos, toiminta ja saavutukset tai toimialan tulos voivat poiketa olen-
naisesti tällaisissa tulevaisuutta koskevissa lausumissa nimenomaisesti tai välillisesti esitetyistä tuloksista, toiminnasta 
tai saavutuksista. Tällaisia riskejä, epävarmuustekijöitä ja muita tärkeitä tekijöitä ovat muun muassa yleinen talous- ja 
markkinatilanne, Enedon kilpailuympäristö, Yhtiön kyky palkata pätevää henkilöstöä, Yhtiön toimialaan liittyvä mark-
kinakehitys sekä muut kohdassa ”Riskitekijät” kuvatut riskit. Tulevaisuutta koskevat lausumat eivät ole tae Enedon tule-
vasta toiminnallisesta tai taloudellisesta suorituskyvystä. Ellei sovellettavien lakien ja asetusten (mukaan lukien Arvopa-
perimarkkinalaki ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 596/2014 markkinoiden väärinkäytöstä (mark-
kinoiden väärinkäyttöasetus) sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/6/EY ja komission direktiivien 
2003/124/EY, 2003/125/EY ja 2004/72/EY kumoamisesta asettamista velvollisuuksista muuta johdu, Yhtiö ei sitoudu 
päivittämään tai arvioimaan tulevaisuutta koskevia lausumia uusien tietojen, tulevan kehityksen tai muiden seikkojen 
perusteella. Lisätietoja seikoista, jotka voivat vaikuttaa Enedon tulokseen, toimintaan tai tavoitteiden saavuttamiseen, on 
esitetty kohdassa ”Riskitekijät”. 
 

TILINPÄÄTÖKSEEN LIITTYVIÄ JA ERÄITÄ MUITA TIETOJA 

Yhtiön tilintarkastetut konsernitilinpäätökset 31.12.2020 ja 31.12.2019 päättyneiltä tilikausilta on laadittu EU:ssa käyt-
töön otettujen kansainvälisten IFRS-standardien mukaisesti.  
 
Yhtiön tilintarkastetut konsernitilinpäätökset 31.12.2019 ja 31.12.2020 päättyneiltä tilikausilta on tarkastanut tilintarkas-
tusyhteisö KPMG Oy Ab päävastuullisena tilintarkastajana KHT Henrik Holmbom. Esitteen taulukoissa esitetyt talou-
delliset ja muut tiedot on pyöristetty. Siten tietyissä tilanteissa sarakkeen tai rivin lukujen summa ei aina vastaa tarkalleen 
sarakkeen tai rivin loppusummana esitettyä lukua. Lisäksi tietyt Esitteen taulukoissa esitetyt prosenttiluvut on laskettu 
tarkoilla luvuilla ennen pyöristystä, eivätkä ne siten välttämättä vastaa prosenttilukuja, joihin olisi päästy, mikäli lukujen 
laskenta olisi perustunut pyöristettyihin lukuihin. 
 
Esitteessä ”euro” tai ”EUR” ovat viittauksia Euroopan talous- ja rahaliittoon osallistuvien Euroopan unionin (”EU”) jä-
senvaltioiden käyttämään rahayksikköön. 
 
Vaihtoehtoiset tunnusluvut 

Esitteessä on tiettyjä Yhtiön historiallista taloudellista tulosta, taloudellista asemaa tai rahavirtoja kuvaavia vaihtoehtoisia 
tunnuslukuja, jotka eivät ole Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (European Securities and Markets Authority) 
”Vaihtoehtoiset tunnusluvut” -ohjeistuksen mukaisia IFRS-standardeissa määriteltyjä tai nimettyjä tunnuslukuja ja joita 
on siten pidettävä vaihtoehtoisina tunnuslukuina. Yhtiö esittää seuraavat vaihtoehtoiset tunnusluvut: 

 
• Oman pääoman tuottoprosentti (ROE), joka mittaa tilikauden tulosta suhteutettuna omaan pääomaan. Tun-

nusluku kuvaa Konsernin kykyä tehdä tuottoa omistajien sijoittamille varoille. 
 

• Sijoitetun pääoman tuottoprosentti (ROI), joka mittaa liiketoiminnan tulosta suhteutettuna sijoitettuun pää-
omaan. Tunnusluku kuvaa Konsernin kykyä tehdä tuottoa omistajien ja rahoittajien sijoittamille varoille. 
 

• Omavaraisuusaste, joka on rahoitusrakenteen tunnusluku, kertoo oman pääoman osuuden toimintaan sitoutu-
neesta pääomasta. Tunnusluku kuvaa Konsernin rahoitusrakennetta. 
 

• Korolliset nettorahoitusvelat, joka mittaa Konsernin korollisia rahoitusvelkoja vähennettynä rahavaroilla. 
 

• Nettovelkaantumisaste, joka kuvaa Konsernin velkaantumista suhteuttamalla korolliset nettorahoitusvelat 
omaan pääomaan. 
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• Oma pääoma / osake, joka esittää Konsernin nettovarallisuuden osuuden yksittäistä osaketta kohden. 
 

• Maksuvalmius (Current ratio), joka kuvaa Konsernin maksuvalmiutta suhteuttamalla lyhytaikaiset varat ly-
hytaikaisiin velkoihin. 
 

• Liikevoitto/-tappio, joka kuvaa liiketoiminnan kannattavuutta ennen rahoitustuottoja ja -kuluja sekä veroja. 
 

• Oikaistu liikevoitto/-tappio, joka on liikevoitto/-tappio oikaistuna vertailukelpoisuuteen vaikuttavilla erillä esi-
merkiksi rakennejärjestelyihin liittyen. 
 

• EBITDA (käyttökate), joka on kannattavuuden tunnusluku, joka mittaa liiketoiminnan tulosta ennen nettora-
hoituskuluja, veroja, poistoja ja arvonalentumisia. 
 

• Oikaistu EBITDA, joka on EBITDA oikaistuna vertailukelpoisuuteen vaikuttavilla erillä esimerkiksi rakenne-
järjestelyihin liittyen. 
 

• Voitto/tappio ennen veroja, joka kuvaa liiketoiminnan kannattavuutta ennen veroja. 
 
Yhtiö esittää vaihtoehtoisia tunnuslukuja lisätietona IFRS-standardeissa määritellyille tai nimetyille tunnusluvuille. Yh-
tiön näkemyksen mukaan vaihtoehtoiset tunnusluvut antavat merkityksellistä ja hyödyllistä Yhtiötä koskevaa lisätietoa 
johdolle, sijoittajille, arvopaperimarkkina-analyytikoille ja muille tahoille Yhtiön liiketoiminnasta, sen kannattavuudesta 
ja rahoitusasemasta. 
 
Vaihtoehtoisia tunnuslukuja ei tulisi tarkastella erillisenä IFRS:n mukaisista tunnusluvuista tai IFRS:n mukaisesti määri-
teltyjä tunnuslukuja korvaavina tunnuslukuina. Vaihtoehtoiset tunnusluvut eivät ole IFRS-standardeissa määriteltyjä tai 
nimettyjä. Kaikki yhtiöt eivät laske vaihtoehtoisia tunnuslukuja yhdenmukaisella tavalla, ja Esitteessä olevat vaihtoehtoi-
set tunnusluvut eivät välttämättä ole vertailukelpoisia muiden yhtiöiden esittämien samannimisten tunnuslukujen kanssa. 
Lisäksi IFRS-standardeihin perustumattomat tunnusluvut eivät välttämättä kuvaa Yhtiön historiallista liiketoiminnan tu-
losta, eikä niiden tarkoitus ole ennustaa mahdollista tulevaa tulosta. 
 

VERKKOSIVUSTON TIEDOT EIVÄT KUULU ESITTEESEEN 

Esite on saatavilla Enedon verkkosivustolta osoitteesta https://enedopower.com/sijoittajille/annit ja United Bankersin 
verkkosivustolta osoitteesta www.unitedbankers.fi/fi/annit/enedo. Enedon verkkosivustolla tai muilla verkkosivustoilla 
esitetyt tiedot eivät kuitenkaan ole osa Esitettä (pois lukien Esite, sen liitteet ja sen mahdolliset täydennykset), eikä sijoi-
tuspäätöstä harkitsevien tule perustaa päätöstään Merkintäoikeuksiin tai Tarjottaviin Osakkeisiin sijoittamisesta tällaisiin 
tietoihin. 
 

SAATAVILLA OLEVIA TIETOJA 

Esite julkaistaan sähköisenä versiona arviolta 11.3.2021 Enedon verkkosivustolla osoitteessa https://enedopower.com/si-
joittajille/annit, ja Esite on saatavilla tulostettuna versiona arviolta 11.3.2021 alkaen Yhtiön pääkonttorista osoitteesta 
Martinkyläntie 43, 01720 Vantaa. Lisäksi Esite on saatavilla sähköisenä versiona arviolta 11.3.2021 alkaen United Ban-
kersin verkkosivustolta osoitteesta www.unitedbankers.fi/fi/annit/enedo ja tulostettuna versiona arviolta 11.3.2021 alkaen 
United Bankersin pääkonttorista osoitteesta Aleksanterinkatu 21 A, 00100 Helsinki. 
 
Yhtiö julkistaa vuosikertomuksensa mukaan lukien konsernitilinpäätöksen, toimintakertomukset, puolivuosikatsaukset ja 
muut tiedot Arvopaperimarkkinalain ja Helsingin Pörssin sääntöjen määräämällä tavalla. Kaikki vuosikertomukset, puo-
livuosikatsaukset ja pörssitiedotteet julkaistaan suomeksi ja englanniksi. Mainittujen dokumenttien jäljennöksiä voi pyy-
tää osoitteesta Martinkyläntie 43, 01720 Vantaa, puhelimitse numerosta +358 9 478 46500 tai sähköpostitse osoitteesta 
ir@enedopower.com. 
 

MARKKINA- JA TOIMIALATIETOJA 

Esitteeseen sisältyy markkinoihin, talouteen ja Yhtiön toimialaan liittyviä tietoja, jotka ovat peräisin suoraan tai välilli-
sesti yhdestä tai useammasta nimetystä, julkisesta lähteestä. Toimialan julkaisuissa yleensä todetaan, että niiden sisältä-
mät tiedot on saatu luotettavina pidetyistä lähteistä, mutta näiden tietojen luotettavuutta ja kattavuutta ei voida taata. Yhtiö 
ei ole varmentanut tällaisia tietoja itsenäisesti. Yhtiö vahvistaa, että nämä tiedot on toistettu asianmukaisesti Esitteessä. 
Sikäli kun Yhtiö tietää ja on pystynyt kolmansien osapuolten julkistamien tietojen perusteella varmistamaan, toistetuista 
tiedoista ei ole jätetty pois seikkoja, jotka tekisivät niistä harhaanjohtavia tai epätarkkoja. 
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Toisaalla Esitteessä olevat lausumat, jotka koskevat Yhtiön markkina-alueita, Yhtiön markkina-asemia kyseisillä mark-
kina-alueilla sekä muita markkinoilla toimivia yrityksiä, perustuvat yksinomaan Yhtiön kokemuksiin, sisäisiin tutkimuk-
siin ja arvioihin sekä Yhtiön omiin markkinaoloja koskeviin selvityksiin, jotka Yhtiön mukaan ovat luotettavia. Yhtiö ei 
voi kuitenkaan taata sitä, että mikään näistä olettamuksista olisi täsmällinen tai antaisi oikean kuvan Yhtiön asemasta 
kyseisillä markkinoilla, eikä mitään Yhtiön sisäisiä selvityksiä tai tietoja ole varmennettu ulkopuolisten lähteiden avulla. 
Yhtiö arvioi toiminta-alueensa markkinoiden kasvuvauhtia ja markkinaosuuksiensa kehitystä pääasiassa tuotteidensa ja 
palveluidensa nykyisen kysynnän, kilpailijoiden julkistamien tietojen, käytettävissä olevien toimialajulkaisujen, raport-
tien ja muiden tilastojen perusteella.  
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ANTEIHIN LIITTYVIÄ TÄRKEITÄ PÄIVÄMÄÄRIÄ 

 
Viimeinen kaupankäyntipäivä Merkintäoikeuksia sisältävillä osakkeilla 11.3.2021 
Merkintäoikeuksien irtoamispäivä 12.3.2021 
Merkintäetuoikeusannin ja Suunnatun Annin Täsmäytyspäivä 15.3.2021 
Merkintäoikeudet kirjataan osakkeenomistajien arvo-osuustileille 16.3.2021 
Merkintäaika alkaa 18.3.2021 klo 10.00 
Kaupankäynti Merkintäoikeuksilla Helsingin Pörssissä alkaa 18.3.2021 klo 10.00 
Kaupankäynti Merkintäoikeuksilla Helsingin Pörssissä päättyy 26.3.2021 klo 18.30 
Merkintäaika päättyy 1.4.2021 klo 16.30 
Tämä on viimeinen mahdollinen päivä, jolloin Tarjottavia Osakkeita voi merkitä Mer-
kintäoikeuden perusteella. Merkintäpaikat ja tilinhoitajat saattavat edellyttää merkintä-
toimeksiannon antamista tiettynä päivänä jo ennen kuin kaupankäynti Merkintäoikeuk-
silla päättyy.  
Kaupankäynti merkittyjä Tarjottavia Osakkeita vastaavilla Väliaikaisilla Osakkeilla Hel-
singin Pörssissä alkaa Arviolta 6.4.2021 
Tarjottavat Osakkeet ja Suunnattavat Osakkeet merkitään Kaupparekisteriin ja Väliai-
kaiset Osakkeet yhdistetään Olemassa Oleviin Osakkeisiin Arviolta 9.4.2021 
Kaupankäynti Tarjottavilla Osakkeilla ja Suunnattavilla Osakkeilla Helsingin Pörssissä 
alkaa Arviolta 12.4.2021 
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ANTIEN TAUSTA JA SYYT SEKÄ HANKITTAVIEN VAROJEN KÄYTTÖ 
 
Yhtiö pyrkii keräämään Merkintäetuoikeusannilla ja Suunnatulla Annilla (yhdessä ”Annit”) yhteensä 12 miljoonan brut-
tovarat. Annit liittyvät Yhtiön 16.2.2021 tiedottamaan 8,6 miljoonan euron lainojen järjestelyyn, jolla Yhtiö maksaa näistä 
lainoistaan 5,3 miljoonaa euroa ja lainoista mitätöidään yhteensä 3,3 miljoonaa euroa (”Lainojen Järjestely”). Anneilla 
kerättävistä varoista 5,3 miljoonaa euroa käytetään tämän Lainojen Järjestelyn toteuttamiseen. Lainojen Järjestelyn seu-
rauksena Yhtiön käytössä olevien tililimiittien ja pankkilainojen yhteismäärä pienenee noin 60 prosentilla vuoden 2020 
lopun 13,4 miljoonasta eurosta. Loput kerättävistä varoista käytetään Yhtiön yleisiin käyttöpääomatarpeisiin ja Yhtiön 
käänneohjelman toteuttamiseen. 
 
Yhtiön nykyinen käyttöpääoma riittää huhtikuun 2021 loppuun. Pelkkä Lainojen Järjestely ei turvaa Yhtiön toiminnan 
jatkuvuutta, vaan Yhtiö tarvitsee lisäksi käyttöpääomaa liiketoimintansa jatkuvuuden turvaamiseen ja käänneohjelman 
toteuttamiseen. Yhtiö on saanut merkintäsitoumuksia Merkintäetuoikeusannin ja Suunnatun Annin osalta. Pelkästään näi-
den merkintäsitoumusten perusteella Yhtiö kerää yhteensä noin 7,3 miljoonan euron bruttovarat. Tällä määrällä Yhtiö 
voisi toteuttaa Lainojen Järjestelyn ja saisi riittävästi käyttöpääomaa toimintansa jatkuvuuden turvaamiseksi kesäkuun 
2021 loppuun. 
 
Lainojen Järjestelyn toteuttaminen ja käyttöpääoman riittävyyden turvaaminen 12 kuukaudeksi edellyttäisi vähintään 
9 miljoonan euron bruttovarojen keräämistä Anneilla.  Käänneohjelman suunniteltu toteuttaminen edellyttäisi lisäksi, että 
Yhtiö keräisi Anneilla 9 miljoonan euron lisäksi 2 miljoonan euron bruttovarat. Käänneohjelmalla Yhtiö tavoittelee mer-
kittävää positiivista muutosta taloudellisessa tuloksessaan vuoden 2023 loppuun mennessä. Käänneohjelman tärkeimmät 
elementit ovat vuosien 2021–2023 aikana haettavat arviolta yhteensä yli 4 miljoonan euron pysyvät vuotuiset säästöt 
suorissa ja epäsuorissa kuluissa vuoden 2020 kustannustasoon verrattuna (pois lukien lomautukset ja muut väliaikaiset 
säästöt), 5–10 prosentin vuosittainen myynnin kasvu sekä tase- ja rahoitusrakenteen selkeä parantaminen.  
 
Suunnatussa Annissa yhteensä 6,8 miljoonan euron merkintäsitoumuksen antanut Inission on saanut Finanssivalvonnalta 
tietyin edellytyksin luvan poiketa pysyvästi velvollisuudesta tehdä pakollinen julkinen ostotarjous sen omistuksen ylittä-
essä 30 prosenttia Yhtiön osakkeista ja äänistä merkinnän seurauksena. Inissionin antama merkintäsitoumus on ehdollinen 
Esitteen kohdassa ”Antien järjestämiseen liittyviä sopimuksia, kaupankäynnin kohteeksi ottamista koskevat järjestelyt ja 
lähdevero – Merkintäsitoumukset” kuvatuille edellytyksille.  
 
Antien ehtojen mukaan Yhtiön hallitus voi päättää olla hyväksymättä merkintöjä ja olla toteuttamatta Anteja, jos hallitus 
katsoo, että Antien toteuttaminen ei enää ole Yhtiön edun mukaista. Hallitus aikoo toteuttaa Annit, mikäli niillä saadaan 
kerättyä vähintään jo annettujen merkintäsitoumusten mukaiset 7,3 miljoonan euron bruttovarat. Tällöin hallitus joutuisi 
kuitenkin etsimään lisärahoitusta Yhtiön käyttöpääomatarpeen turvaamiseksi ja käänneohjelman toteuttamiseksi.  
 
Olettaen, että kaikki Tarjottavat Osakkeet ja Suunnattavat Osakkeet merkitään, Yhtiö kerää Anneilla noin 12 miljoonan 
euron bruttovarat. Yhtiö odottaa maksavansa Antien toteuttamisesta 0,7 miljoonaa euroa kertaluonteisina palkkioina ja 
kuluina. 
 
Olettaen, että kaikki Tarjottavat Osakkeet ja Suunnattavat Osakkeet merkitään, Yhtiö kerää Anneilla noin 11,3 miljoonan 
euron nettovarat.  
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MERKINTÄETUOIKEUSANNIN EHDOT 

Ylimääräisen yhtiökokouksen osakeantivaltuutus 

Enedo Oyj:n (”Enedo” tai ”Yhtiö”) 9.3.2021 pidetty ylimääräinen yhtiökokous valtuutti Yhtiön hallituksen päättämään 
enintään 25 298 205 uuden osakkeen antamisesta merkintäetuoikeusannissa. 

Yhtiön hallitus voi valtuutuksen perusteella päättää osakeannista, jossa osakkeenomistajilla on etuoikeus merkitä uusia 
osakkeita samassa suhteessa kuin he ennestään omistavat Yhtiön Osakkeita (”Osakkeet”). Valtuutus sisältää hallituksen 
oikeuden päättää mahdollisesti merkitsemättömien Yhtiön Osakkeiden toissijaisesta tarjoamisesta muille osakkeenomis-
tajille tai muille henkilöille merkittäväksi. Hallitus valtuutettiin päättämään kaikista muista osakeannin ehdoista. Valtuu-
tus on voimassa 31.12.2021 saakka. Valtuutus ei kumonnut hallitukselle aikaisemmin annettuja valtuutuksia. 

Yhtiön hallituksen osakeantipäätös 

Yhtiön hallitus päätti 11.3.2021 yllä mainitun ylimääräisen yhtiökokouksen antaman valtuutuksen nojalla osakkeenomis-
tajien merkintäetuoikeuden mukaisesta osakeannista, jossa Yhtiö laskee liikkeeseen enintään 25 090 458 uutta osaketta 
(”Tarjottavat Osakkeet”) näiden ehtojen mukaisesti (”Merkintäetuoikeusanti”). 

Merkintäetuoikeusannissa liikkeeseen laskettavat Tarjottavat Osakkeet vastaavat noin 300 prosenttia Yhtiön kaikista 
Osakkeista ja äänistä ennen Merkintäetuoikeusantia sekä noin 75 prosenttia Yhtiön kaikista Osakkeista ja äänistä Mer-
kintäetuoikeusannin jälkeen olettaen, että Merkintäetuoikeusanti toteutuu täysimääräisenä. Yhtiön Osakkeiden lukumäärä 
voi nousta Merkintäetuoikeusannin seurauksena nykyisestä 8 432 735 Osakkeesta enintään 33 523 193 Osakkeeseen. 

UB Securities Oy toimii Merkintäetuoikeusannin pääjärjestäjänä (”UB” tai ”Pääjärjestäjä”). 

Yhtiön osakkeenomistajat Rausanne Oy, Rausatum Oy, Adafor Oy, Soinitilat Oy, 4capes Oy, Jaakko Heininen ja Pekka 
Heininen ovat sitoutuneet tietyin tavanomaisin edellytyksin merkitsemään Merkintäetuoikeusannissa Tarjottavia Osak-
keita yhteensä 1 659 617 eurolla. Rausanne Oy, Rausatum Oy ja Adafor Oy ovat antaneet merkintäsitoumuksensa 
12.2.2021, Jaakko Heininen ja Pekka Heininen 14.2.2021 sekä Soinitilat Oy ja 4capes Oy 15.2.2021. Joensuun Kauppa 
ja Kone Oy (”Joensuun Kauppa ja Kone”) on sitoutunut 12.2.2021 merkitsemään yhteensä 4 781 127 Merkintäetuoi-
keusannissa Tarjottavaa Osaketta Jussi Capital Oy:n Yhtiön Osakkeiden omistukseen perustuvilla Merkintäoikeuksilla. 
Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Tuomo Lähdesmäki, Yhtiön hallituksen jäsenet Matti Miettunen ja Taru Narvanmaa 
sekä Yhtiön toimitusjohtaja Vesa Leino ovat sitoutuneet 9.3.2021 tietyin tavanomaisin edellytyksin merkitsemään Mer-
kintäetuoikeusannissa Tarjottavia Osakkeita yhteensä 149 080,6 eurolla. Saadut merkintäsitoumukset vastaavat yhteensä 
13 824 614 osaketta eli yhteensä 55,1 prosenttia kaikista Merkintäetuoikeusannissa Tarjottavista Osakkeista. Annettujen 
merkintäsitoumusten mukaisesti Joensuun Kauppa ja Kone, Rausanne Oy, 4Capes Oy ja Soinitilat Oy merkitsevät kukin 
erikseen yli 5,0 prosenttia Merkintäetuoikeusannissa Tarjottavista Osakkeista. Lainojen Järjestelyn toteutumisen jälkeen 
Jussi Capital Oy myy kaikki omistamansa yhteensä 1 593 709 (318 742 euroa) Yhtiön osaketta Joensuun Kauppa ja Ko-
neelle 0,20 euron osakekohtaiseen hintaan. 

Oikeus merkitä Tarjottavia Osakkeita Merkintäoikeuksilla (Ensisijainen Merkintä) 

Tarjottavat Osakkeet tarjotaan Yhtiön osakkeenomistajien merkittäviksi niiden Olemassa Olevien Osakkeiden osake-
omistuksen suhteessa. 

Osakkeenomistaja, joka on Merkintäetuoikeusannin täsmäytyspäivänä 15.3.2021 (”Täsmäytyspäivä”) merkitty Euro-
clear Finland Oy:n (”Euroclear Finland”) ylläpitämään Yhtiön osakasluetteloon tai hallintarekisteröityjen Olemassa 
Olevien Osakkeiden osalta osakkeenomistaja, jonka lukuun Osakkeet on Täsmäytyspäivänä kirjattu Yhtiön osakasluette-
loon, saa automaattisesti kolme (3) vapaasti luovutettavissa olevaa arvo-osuusmuotoista merkintäoikeutta kutakin Täs-
mäytyspäivänä omistamaansa yhtä (1) Olemassa Olevaa Osaketta kohden (”Merkintäoikeus”). 

Merkintäoikeudet kirjataan osakkeenomistajien arvo-osuustileille Euroclear Finlandin ylläpitämässä arvo-osuusjärjestel-
mässä 16.3.2021. 

Osakkeenomistaja tai se henkilö tai yhteisö, jolle Merkintäoikeudet ovat siirtyneet, on oikeutettu merkitsemään yhtä (1) 
Merkintäoikeutta kohden yhden (1) Tarjottavan Osakkeen (”Ensisijainen Merkintä”). Tarjottavien Osakkeiden murto-
osia ei voi merkitä. Yhtiön hallussa olevat omat Osakkeet eivät oikeuta Merkintäoikeuksiin. 
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Oikeus merkitä Merkintäoikeuden perusteella merkitsemättä jääneitä Tarjottavia Osakkeita (Toissijainen Mer-
kintä) 

Mikäli kaikkia Tarjottavia Osakkeita ei merkitä Merkintäoikeuksien perusteella Ensisijaisessa Merkinnässä, Yhtiön osak-
keenomistajalla ja muulla sijoittajalla on ilman Merkintäoikeutta oikeus merkitä sellaisia Tarjottavia Osakkeita, joita ei 
ole merkitty Ensisijaisessa Merkinnässä (”Toissijainen Merkintä”). 

Mikäli kaikkia Tarjottavia Osakkeita ei ole merkitty Toissijaisessa Merkinnässä, merkitsemättä jääneet Tarjottavat Osak-
keet voidaan allokoida merkittäväksi hallituksen päättämällä tavalla. 

Merkintähinta 

Merkintähinta on 0,20 euroa Tarjottavalta Osakkeelta (”Merkintähinta”). Merkintähinta kirjataan kokonaisuudessaan 
sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Merkintähinta perustuu Yhtiön sekä Lainojen Järjestelyn osapuolten ja mer-
kintään sitoutuneiden osapuolten välisiin neuvotteluihin ja on siten perusteltu Lainojen Järjestelyn toteuttamiseksi ja Yh-
tiön käyttöpääomatarpeiden turvaamiseksi. 

Merkintäaika 

Tarjottavien Osakkeiden merkintäaika alkaa 18.3.2021 klo 10.00 Suomen aikaa ja päättyy 1.4.2021 klo 16.30 Suomen 
aikaa (”Merkintäaika”). Merkintäpaikat eli tilinhoitajat, omaisuudenhoitajat ja hallintarekisteröinnin hoitajat voivat aset-
taa merkinnän tekemiselle Merkintäajan päättymistä aikaisemmin päättyviä aikarajoja. Merkintäetuoikeutta tulee käyttää 
Merkintäaikana. 

Merkintäoikeuksien käyttäminen Ensisijaisessa Merkinnässä ja Merkintähinnan maksaminen 

Merkintäoikeuden haltija voi osallistua Merkintäetuoikeusantiin merkitsemällä Tarjottavia Osakkeita arvo-osuustilillään 
olevilla Merkintäoikeuksilla ja maksamalla Merkintähinnan kokonaisuudessaan. 

Yksi (1) Merkintäoikeus oikeuttaa haltijansa merkitsemään yhden (1) Tarjottavan Osakkeen. Tarjottavien Osakkeiden 
murto-osia ei voi merkitä. Merkintäetuoikeusannissa merkittävien Tarjottavien Osakkeiden Merkintähinta on maksettava 
kokonaisuudessaan merkinnän tekemisen yhteydessä Pääjärjestäjän tai tilinhoitajan tai omaisuudenhoitajan antamien oh-
jeiden mukaisesti. Voidakseen osallistua Merkintäetuoikeusantiin Merkintäoikeuksien haltijan on annettava merkintätoi-
meksianto oman tilinhoitajansa tai omaisuudenhoitajansa ohjeiden mukaisesti. Merkintäoikeuksien haltija, joka ei saa 
merkintäohjeita omalta tilinhoitajaltaan, voi ottaa yhteyttä Pääjärjestäjään. 

Jos Merkintäoikeuteen oikeuttava Osake on pantattu tai sitä koskee jokin muu rajoitus, Merkintäoikeutta ei välttämättä 
voi käyttää ilman pantinhaltijan tai muun oikeudenhaltijan suostumusta. 

Niiden osakkeenomistajien tai muiden Merkintäetuoikeusantiin osallistuvien sijoittajien, joiden Osakkeet tai Merkintäoi-
keudet on rekisteröity hallintarekisterin hoitajan nimiin, on annettava merkintätoimeksianto hallintarekisterin hoitajan 
ohjeiden mukaisesti. Helsingin Pörssistä ostettujen Merkintäoikeuksien haltijoiden on annettava merkintätoimeksiantonsa 
oman arvo-osuustilin tilinhoitajansa, omaisuudenhoitajansa tai hallintarekisterin hoitajan antamien ohjeiden mukaisesti 
näiden asettamien määräaikojen puitteissa. 

Puutteelliset tai virheelliset merkintätoimeksiannot voidaan hylätä. Merkintätoimeksianto voidaan hylätä, mikäli merkin-
tämaksua ei makseta näiden ehtojen mukaisesti tai jos maksua ei tehdä täysimääräisesti. Maksettu merkintämaksu palau-
tetaan tällaisessa tilanteessa merkitsijälle. Palautettaville varoille ei makseta korkoa. 

Merkintäoikeuden perusteella tehdyt merkinnät ovat sitovia, eikä niitä voi muuttaa tai peruuttaa muutoin kuin näiden 
ehtojen kohdan ”Merkintöjen peruuttaminen tietyissä olosuhteissa” mukaisesti.  

Käyttämättömät Merkintäoikeudet raukeavat arvottomina Merkintäajan päättyessä 1.4.2021 klo 16.30 Suomen aikaa ja 
ne poistetaan haltijoiden arvo-osuustileiltä ilman erillistä ilmoitusta tai korvausta. Jotta Merkintäoikeuksien haltija ei 
menetä Merkintäoikeuksien arvoa, hänen tulee joko merkitä Tarjottavia Osakkeita näiden Merkintäetuoikeusannin ehto-
jen mukaisesti tai myydä käyttämättömät Merkintäoikeudet viimeistään Merkintäoikeuksien viimeisenä kaupankäynti-
päivänä 26.3.2021. 

Tarjottavien Osakkeiden merkintä ilman Merkintäoikeuksia (Toissijainen Merkintä) ja maksut 

Osakkeenomistajat ja muut sijoittajat voivat merkitä Tarjottavia Osakkeita ilman Merkintäoikeuksia Toissijaisessa Mer-
kinnässä.  
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Tarjottavien Osakkeiden merkintä Toissijaisessa Merkinnässä tehdään lähettämällä merkintätoimeksianto ja samanaikai-
sesti maksamalla Merkintähinta kokonaisuudessaan asianomaisen omaisuudenhoitajan tai tilinhoitajan tai, mikäli ky-
seessä on hallintarekisteröity sijoittaja, hallintarekisterin hoitajan ohjeiden mukaisesti.  

Puutteelliset tai virheelliset merkintätoimeksiannot voidaan hylätä. Merkintätoimeksianto voidaan hylätä, mikäli Merkin-
tähintaa ei makseta näiden ehtojen mukaisesti tai jos Merkintähinnan maksua ei tehdä täysimääräisesti. Maksettu merkin-
tämaksu palautetaan tällaisessa tilanteessa merkitsijälle. Palautettaville varoille ei makseta korkoa. Jos tiettyyn arvo-
osuustiliin liittyen annetaan useita merkintätoimeksiantoja, nämä toimeksiannot katsotaan yhdeksi arvo-osuustiliä koske-
vaksi toimeksiannoksi. Merkinnät tulee tehdä erikseen jokaisen arvo-osuustilin osalta. 

Toissijaisessa Merkinnässä tehdyt merkinnät ovat sitovia, eikä niitä voi muuttaa tai peruuttaa muutoin kuin näiden ehtojen 
kohdan ”Merkintöjen peruuttaminen tietyissä olosuhteissa” mukaisesti.  

Mikäli kaikkia Tarjottavia Osakkeita ei ole merkitty Toissijaisessa Merkinnässä, merkitsemättä jääneet Tarjottavat Osak-
keet voidaan allokoida merkittäväksi hallituksen päättämällä tavalla. Toissijaisen Merkinnän jälkeen merkitsemättä jää-
neiden Tarjottavien Osakkeiden merkintäaika päättyy 7.4.2021 klo 9.30 Suomen aikaa. Merkittyjen Tarjottavien Osak-
keiden Merkintähinta on maksettava kokonaisuudessaan merkinnän yhteydessä. 

Merkintöjen peruuttaminen tietyissä olosuhteissa 

Mikäli sen jälkeen, kun Finanssivalvonta on hyväksynyt Esitteen, mutta ennen kuin Tarjottavat Osakkeet tai Väliaikaiset 
Osakkeet on hyväksytty kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssissä, ilmenee merkittävä uusi seikka taikka Esitteessä 
havaitaan olennainen virhe tai olennainen epätarkkuus, joka voi vaikuttaa arvopapereiden arviointiin, Esitettä täydenne-
tään esiteasetuksen ((EU) N:o 2017/1129, ”Esiteasetus”) mukaisesti. Mikäli Esitettä täydennetään tai oikaistaan sellaisen 
siinä olevan virheen tai puutteen tai olennaisen uuden tiedon johdosta, jolla saattaa olla olennaista merkitystä sijoittajille, 
merkitsijöillä, jotka ovat sitoutuneet merkitsemään Tarjottavia Osakkeita ennen Esitettä koskevan täydennysasiakirjan 
julkaisemista, on Esiteasetuksen mukaan oikeus perua merkintänsä peruutusajan kuluessa. Peruutusaika kestää vähintään 
kolme työpäivää täydennysasiakirjan julkaisemisesta. Peruutusoikeus on lisäksi ehdollinen sille, että Esitteen täydentä-
miseen johtanut seikka ilmenee tai havaitaan ennen merkintäajan päättymistä. 

Merkintöjen perumiseen liittyvät menettelytavat julkistetaan pörssitiedotteella samanaikaisesti Esitteen mahdollisen täy-
dennyksen kanssa. Merkinnän mahdollisen perumisen tulee koskea sijoittajan tekemää merkintää kokonaisuudessaan. 
Perumisesta tulee ilmoittaa kirjallisesti sille tilinhoitajalle, omaisuudenhoitajalle tai hallintarekisteröinnin hoitajalle, jossa 
merkintätoimeksianto on tehty. 

Merkinnän perumiseen oikeuttavan ajanjakson päätyttyä perumisoikeutta ei enää ole. Mikäli merkintä perutaan, maksettu 
Merkintähinta palautetaan merkitsijälle arviolta kahden pankkipäivän kuluessa perumisilmoituksesta. Palautettaville va-
roille ei makseta korkoa. Jos Merkintäoikeuden tai Väliaikaisen Osakkeen haltija on myynyt tai muuten siirtänyt Merkin-
täoikeutensa tai Väliaikaiset Osakkeensa, myyntiä tai siirtoa ei voi perua. 

Kaupankäynti Merkintäoikeuksilla 

Merkintäoikeuksien haltijat voivat myydä Merkintäoikeutensa milloin tahansa ennen kuin kaupankäynti Merkintäoikeuk-
silla päättyy. Merkintäoikeudet ovat kaupankäynnin kohteena Helsingin Pörssin pörssilistalla 18.3.2021 klo 10.00 ja 
26.3.2021 klo 18.30 välisenä aikana Suomen aikaa. Merkintäoikeuksia voi myydä tai ostaa antamalla myynti- tai ostotoi-
meksiannon omalle arvo-osuustilin hoitajalle tai arvopaperivälittäjälle. Merkintäoikeuksien hinta Helsingin Pörssissä 
määräytyy markkinaehtoisesti.  

Merkintäoikeuksien ISIN-koodi on FI4000490966 ja kaupankäyntitunnus ENEDOU0121. 

Merkintöjen hyväksyminen ja Merkintäetuoikeusannin tuloksen julkistaminen 

Yhtiön hallitus hyväksyy kaikki Merkintäoikeuden perusteella ja näiden Merkintäetuoikeusannin ehtojen mukaisesti teh-
dyt merkinnät, jotka on tehty Merkintäetuoikeusantiin soveltuvien lakien ja säännösten mukaisesti.  

Jos kaikkia Merkintäetuoikeusannissa liikkeeseen laskettavia Tarjottavia Osakkeita ei ole merkitty Ensisijaisessa Mer-
kinnässä, Yhtiön hallitus tekee päätöksen merkitsemättömien Tarjottavien Osakkeiden jakamisesta niiden merkitsijöiden 
kesken, jotka ovat tehneet merkinnän Toissijaisessa Merkinnässä. Toissijaisen Merkinnän perusteella tehtyjen merkintö-
jen ylimerkintätilanteessa allokaatio merkitsijöille, mukaan lukien Yhtiön hallituksen jäsenille ja johdolle sikäli kuin 
nämä ovat tehneet merkintöjä Toissijaisessa Merkinnässä, määräytyy arvo-osuustilikohtaisesti Pääjärjestäjän tekemän 
ehdotuksen mukaisesti merkitsijöiden Merkintäoikeuden nojalla käyttämien Merkintäoikeuksien lukumäärän mukaisessa 
suhteessa, ja mikäli tämä ei ole mahdollista, arpomalla. Jos tiettyyn arvo-osuustiliin liittyen annetaan useita merkintätoi-
meksiantoja, nämä merkintätoimeksiannot yhdistetään yhdeksi arvo-osuustiliä koskevaksi merkintätoimeksiannoksi. 
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Mikäli merkitsijä ei saa kaikkia Toissijaisessa Merkinnässä merkitsemiään Tarjottavia Osakkeita, palautetaan saamatta 
jääneiden Tarjottavien Osakkeiden Merkintähinta merkitsijälle viimeistään arviolta 12.4.2021. Palautettaville varoille ei 
makseta korkoa.  

Yhtiön hallitus päättää merkintöjen hyväksymisestä arviolta 8.4.2021. Yhtiö julkistaa Merkintäetuoikeusannin lopullisen 
tuloksen pörssitiedotteella arviolta 8.4.2021.  

Tarjottavien Osakkeiden kirjaaminen arvo-osuustileille ja kaupankäynti Tarjottavilla Osakkeilla 

Merkintätoimeksiannon antajalla on oltava arvo-osuustili suomalaisessa tai Suomessa toimivassa tilinhoitajassa, ja hänen 
on ilmoitettava arvo-osuustilinsä numero merkintätoimeksiannossaan. Henkilötunnus, arvo-osuustilinumero ja muut mer-
kintätoimeksiannon kannalta tarpeelliset henkilötiedot voidaan luovuttaa myös muille toimeksiannon tai Merkintäetuoi-
keusantiin liittyvien tehtävien toteuttamiseen osallistuville tahoille. 

Merkintäoikeuden perusteella merkityt Tarjottavat Osakkeet kirjataan merkitsijän arvo-osuustilille merkinnän tekemisen 
ja maksamisen jälkeen Tarjottavia Osakkeita edustavina väliaikaisina osakkeina (ISIN-koodi FI4000490974 ja kaupan-
käyntitunnus ENEDON0121) (”Väliaikaiset Osakkeet”) Merkintäajan päätyttyä. Väliaikaiset Osakkeet ovat vapaasti 
luovutettavissa ja kaupankäynnin kohteena Helsingin Pörssin pörssilistalla omana osakelajinaan Merkintäajan päättymi-
sen jälkeisestä ensimmäisestä kaupankäyntipäivästä eli arviolta 6.4.2021 lähtien. Väliaikaiset osakkeet yhdistetään Yh-
tiön olemassa oleviin Osakkeisiin (ISIN-koodi FI4000415252) sen jälkeen, kun Tarjottavat Osakkeet on merkitty Patentti- 
ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin (”Kaupparekisteri”) arviolta 9.4.2021. Toissijaisessa Merkinnässä 
merkityt, maksetut ja hyväksytyt Tarjottavat Osakkeet kirjataan merkitsijöiden arvo-osuustileille sen jälkeen, kun Tarjot-
tavat Osakkeet on merkitty Kaupparekisteriin, arviolta 9.4.2021. Kaupankäynti Tarjottavilla Osakkeilla alkaa Helsingin 
Pörssin pörssilistalla arviolta 12.4.2021. 

Tietyillä rajoitetuilla alueilla asuvat osakkeenomistajat 

Merkintäoikeuksien antamiseen muissa maissa kuin Suomessa asuville Yhtiön osakkeenomistajille ja Tarjottavien Osak-
keiden antamiseen Merkintäoikeuksia käyttäville henkilöille, jotka asuvat muissa maissa kuin Suomessa, voi vaikuttaa 
kyseisten maiden arvopaperilainsäädäntö. Tämän vuoksi tiettyjä poikkeuksia lukuun ottamatta osakkeenomistajat, joiden 
olemassa olevat Osakkeet on rekisteröity suoraan arvo-osuustilille ja joiden rekisteröity osoite on Yhdysvalloissa, Kana-
dassa, Australiassa, Hongkongissa, Etelä-Afrikassa, Singaporessa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa tai muussa valtiossa, 
jossa osallistuminen Merkintäetuoikeusantiin ei olisi sallittua (”Rajoitetut Maat”), eivät välttämättä saa Merkintäoikeuk-
sia eivätkä ole oikeutettuja merkitsemään Tarjottavia Osakkeita. Yhtiön osakasluetteloon Suomessa rekisteröity kukin 
tällainen osakkeenomistaja voi pankin, hallintarekisterin hoitajan, omaisuudenhoitajan tai muun rahoituksen välittäjän 
kautta, jossa sen Osakkeet ovat säilytyksessä, myydä osan tai kaikki lukuunsa hallinnoiduista Merkintäoikeuksista siinä 
laajuudessa kuin sopimusjärjestelyt ja soveltuvat lait sallivat, ja saada myyntituotot (vähennettyinä kuluilla) tililleen. 

Osakkeenomistajien oikeudet 

Tarjottavat Osakkeet oikeuttavat Yhtiön mahdollisesti jakamaan täyteen osinkoon ja muuhun varojenjakoon sekä tuotta-
vat muut osakkeenomistajan oikeudet Yhtiössä siitä lähtien, kun Tarjottavat Osakkeet on rekisteröity Kaupparekisteriin 
arviolta 9.4.2021 sekä merkitty Euroclear Finlandin ylläpitämään Yhtiön osakasluetteloon arviolta 12.4.2021. Kukin Tar-
jottava Osake oikeuttaa omistajansa yhteen (1) ääneen Yhtiön yhtiökokouksessa.  

Maksut ja kulut 

Tarjottavien Osakkeiden merkinnästä ei peritä varainsiirtoveroa tai palvelumaksuja. Tilinhoitajat, omaisuudenhoitajat ja 
arvopaperivälittäjät saattavat periä välityspalkkion kaupankäynnistä Merkintäoikeuksilla omien hinnastojensa mukai-
sesti. Tilinhoitajat ja omaisuudenhoitajat voivat myös periä hinnastonsa mukaisen maksun arvo-osuustilin ylläpitämisestä 
ja osakkeiden säilyttämisestä. 

Saatavilla pidettävät tiedot 

Osakeyhtiölain 5 luvun 21 §:ssä tarkoitetut asiakirjat ovat nähtävillä Merkintäajan alkamisesta lähtien Yhtiön verkkosi-
vuilla osoitteessa www.enedopower.com/sijoittajille/. 

Sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaiseminen 

Merkintäetuoikeusantiin sovelletaan Suomen lakia. Merkintäetuoikeusannista mahdollisesti aiheutuvat erimielisyydet 
ratkaistaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa Suomessa. 
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Muut seikat 

Yhtiön hallitus päättää Tarjottavien Osakkeiden liikkeeseenlaskuun ja Merkintäetuoikeusantiin liittyvistä muista seikoista 
ja käytännön toimenpiteistä. Yhtiön hallitus voi päättää olla hyväksymättä merkintöjä, mukaan lukien Merkintäoikeuk-
sien nojalla tehtyjä merkintöjä, ja olla toteuttamatta Merkintäetuoikeusantia, jos hallitus katsoo, että Merkintäetuoi-
keusannin toteuttaminen ei enää ole Yhtiön edun mukaista. Mikäli Yhtiön hallitus päättää olla toteuttamatta Merkintä-
etuoikeusantia, Merkintäetuoikeudet ja Väliaikaiset Osakkeet raukeavat. 

Mikäli merkintä perutaan tai Merkintäetuoikeusantia ei toteuteta, maksettu Merkintähinta palautetaan merkitsijälle arvi-
olta kahden pankkipäivän kuluessa perumisilmoituksesta. Palautettaville varoille ei makseta korkoa. Jos Merkintäoikeu-
den tai Väliaikaisen Osakkeen haltija on myynyt tai muuten siirtänyt Merkintäoikeutensa tai Väliaikaiset Osakkeensa, 
myyntiä tai siirtoa ei voi perua. 

Katso myös ”Antien järjestämiseen liittyviä sopimuksia, kaupankäynnin kohteeksi ottamista koskevat järjestelyt sekä läh-
devero”. 

Merkitsemällä Tarjottavia Osakkeita Merkintäetuoikeusannissa merkitsijä valtuuttaa tilinhoitajansa, omaisuudenhoita-
jansa tai hallintarekisteröinnin hoitajansa luovuttamaan välttämättömiä henkilötietoja, arvo-osuustilinsä numeron sekä 
merkintää koskevia yksityiskohtia osapuolille, jotka osallistuvat merkintätoimeksiannon tai Tarjottavien Osakkeiden al-
lokointiin ja selvitykseen. 
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SUUNNATUN ANNIN EHDOT 

Ylimääräisen yhtiökokouksen osakeantivaltuutus 

Enedo Oyj:n (”Enedo” tai ”Yhtiö”) 9.3.2021 pidetty ylimääräinen yhtiökokous valtuutti Yhtiön hallituksen päättämään 
enintään 35 000 000 uuden Osakkeen antamisesta osakkeenomistajien merkintäetuoikeusannista poiketen Inission AB 
(publ):n (”Inission”) ja Joensuun Kauppa ja Kone Oy:n (”Joensuun Kauppa ja Kone”) merkittäväksi. 

Yhtiön hallitus voi valtuutuksen perusteella päättää suunnatusta osakeannista, jossa poiketaan osakkeenomistajien etuoi-
keudesta merkitä uusia osakkeita samassa suhteessa kuin ne ennestään omistavat Yhtiön Osakkeita (”Osakkeet”). Halli-
tus valtuutettiin päättämään kaikista muista osakeannin ehdoista. Valtuutus on voimassa 31.12.2021 saakka. Valtuutus ei 
kumonnut hallitukselle aikaisemmin annettuja valtuutuksia. 

Yhtiön hallituksen osakeantipäätös 

Yhtiön hallitus päätti 11.3.2021 yllä mainitun ylimääräisen yhtiökokouksen antaman valtuutuksen nojalla suunnatusta 
osakeannista, jossa Yhtiö laskee liikkeeseen enintään 35 000 000 uutta Osaketta (”Suunnattavat Osakkeet”) Yhtiön 
osakkeenomistajien merkintäoikeudesta poiketen Inissionin ja Joensuun Kauppa ja Koneen merkittäviksi näiden ehtojen 
mukaisesti (”Suunnattu Anti”).  

Suunnatussa Annissa liikkeeseen laskettavat Suunnattavat Osakkeet vastaavat noin 415 prosenttia Yhtiön kaikista Osak-
keista ja äänistä ennen Merkintäetuoikeusantia ja Suunnattua Antia sekä noin 51 prosenttia Yhtiön kaikista Osakkeista ja 
äänistä Merkintäetuoikeusannin ja Suunnatun Annin jälkeen olettaen, että Merkintäetuoikeusanti ja Suunnattu Anti to-
teutuvat täysimääräisenä. Yhtiön Osakkeiden lukumäärä voi nousta Merkintäetuoikeusannin ja Suunnatun Annin seu-
rauksena nykyisestä 8 432 735 Osakkeesta enintään 68 523 193 Osakkeeseen. 

UB Securities Oy toimii Suunnatun Annin pääjärjestäjänä (”UB” tai ”Pääjärjestäjä”). 

Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeaminen 

Suunnatun Annin tarkoituksena on turvata Yhtiön lainojen kokonaisjärjestelyn toteutuminen, käänneohjelman toteutta-
minen ja siten Yhtiön toiminnan jatkuvuus, joten Suunnatulle Annille ja osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poik-
keamiselle on Yhtiön kannalta osakeyhtiölain 9 luvun 4 §:n 1 momentin tarkoittama painava taloudellinen syy. 

Merkintäsitoumukset 

Inission AB (publ) (”Inission”) on sitoutunut 15.2.2021 merkitsemään enintään 34 000 000 Yhtiön Suunnatussa Annissa 
tarjoamista Suunnattavista Osakkeista.  

Inissionin antama merkintäsitoumus on ehdollinen seuraavien edellytysten täyttymiselle: 1) Lainojen Järjestely toteutuu 
sovitun mukaisesti; 2) Yhtiö allokoi kaikki merkintäsitoumuksen kattamat osakkeet Inissionille merkintäsitoumuksen 
ehtojen mukaisesti, kuitenkin niin, ettei Inissionin osuus ei ylitä 49,99 prosenttia Yhtiön osakkeista ja äänistä Antien 
jälkeen; 3) Esitteen julkaisun jälkeen, mutta ennen Tarjottavien ja Suunnattavien Osakkeiden ottamista kaupankäynnin 
kohteeksi, ei ole ilmennyt seikkaa tai olosuhdetta, joka edellyttäisi Esitteen täydentämistä ennen Tarjottavien Osakkeiden 
ja Suunnattavien Osakkeiden kaupankäynnin alkua (arviolta 6.4.2021); 4) ettei Yhtiö ennen Suunnattavien Osakkeiden 
kaupankäynnin kohteeksi ottamista aktiivisesti hanki tarjouksia, jotka voisivat kohtuullisesti arvioiden johtaa Inissionin 
antaman merkintäsitoumuksen kanssa kilpailevaan järjestelyyn ottaen kuitenkin huomioon, että hallituksen tulee noudat-
taa huolellisuusvelvollisuuttaan osakkeenomistajiaan kohtaan; 5) Yhtiö on noudattanut soveltuvan arvopaperimarkki-
nasääntelyn mukaista tiedonantovelvollisuuttaan; ja 6) Suunnatussa Annissa ja Merkintäetuoikeusannissa annetut mer-
kintäsitoumukset toteutetaan niiden ehtojen mukaisesti. Mikäli jokin edellä olevista ehdoista ei täyttyisi, Inission sopii 
Yhtiön kanssa siitä, luopuuko se sitoumuksensa ehdollisuudesta tämän ehdon osalta.  

Koska Inissionin osuus Yhtiön osakkeista ja äänistä ei saa ylittää 49,99 prosenttia, sille Suunnatussa Annissa allokoitavien 
osakkeiden lukumäärä on riippuvainen Merkintäetuoikeusannin tuloksesta. 

Finanssivalvonta on myöntänyt Inissionille 8.3.2021 tietyin edellytyksin Arvopaperimarkkinalain 11 luvun 26 §:n mu-
kaisen pysyvän poikkeusluvan velvollisuudesta tehdä pakollinen ostotarjous. Poikkeuslupa koskee 30 prosentin tarjous-
velvollisuusrajan ylitystä ja sen edellytyksenä on, etteivät Inission tai sen kanssa yksissä tuumin toimivat henkilöt tar-
jousvelvollisuusrajan ylittämisen jälkeen hanki tai merkitse lisää Yhtiön osakkeita tai muutoin kasvata ääniosuuttaan 
Yhtiössä. Lisäksi Joensuun Kauppa ja Kone Oy (”Joensuun Kauppa ja Kone”) on sitoutunut 12.2.2021 tietyin tavan-
omaisin edellytyksin ja edellyttäen, että Lainojen Järjestely toteutuu, merkitsemään 1 000 000 Yhtiön Suunnatussa An-
nissa tarjoamista Suunnattavista Osakkeista. Yhtiön saamat merkintäsitoumukset edustavat yhteensä 100 prosenttia kai-
kista Suunnatussa Annissa tarjottavista Suunnattavista Osakkeista. 



35 
 

Mikäli Merkintäetuoikeusannissa ei merkitä kaikkia Tarjottavia Osakkeita, Yhtiön hallitus allokoi Inissionille vähemmän 
osakkeita siten, että Inissionin osuus ei ylitä 49,99 prosenttia Yhtiön kaikista Osakkeista ja äänistä Antien jälkeen. 

Yhtiön ylimääräisessä yhtiökokouksessa 9.3.2021 Suunnattua Antia ja poikkeuslupaa kannattivat kaikki niistä riippumat-
tomat osakkeenomistajat. 

Merkintähinta 

Merkintähinta on 0,20 euroa Suunnattavalta Osakkeelta (”Merkintähinta”). Merkintähinta kirjataan kokonaisuudessaan 
sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Merkintähinta perustuu Yhtiön sekä Lainojen Järjestelyn osapuolten ja mer-
kintään sitoutuneiden osapuolten välisiin neuvotteluihin ja on siten perusteltu Lainojen Järjestelyn toteuttamiseksi ja Yh-
tiön käyttöpääomatarpeiden turvaamiseksi. 

Merkintähinnan maksu 

Suunnatussa Annissa merkittävien Suunnattavien Osakkeiden Merkintähinta on maksettava kokonaisuudessaan merkin-
nän tekemisen yhteydessä Pääjärjestäjän antamien ohjeiden mukaisesti. 

Merkintäaika 

Suunnattavien Osakkeiden merkintäaika alkaa 18.3.2021 klo 10.00 Suomen aikaa ja päättyy 1.4.2021 klo 16.30 Suomen 
aikaa (”Merkintäaika”). 

Merkintöjen hyväksyminen ja Suunnatun Annin tuloksen julkistaminen 

Yhtiön hallitus hyväksyy kaikki näiden Suunnatun Annin ehtojen mukaisesti tehdyt merkinnät, jotka on tehty Suunnat-
tuun Antiin soveltuvien lakien ja säännösten mukaisesti.  

Yhtiön hallitus päättää merkintöjen hyväksymisestä arviolta 8.4.2021. Yhtiö julkistaa Suunnatun Annin lopullisen tulok-
sen pörssitiedotteella arviolta 8.4.2021.  

Suunnattavien Osakkeiden kirjaaminen arvo-osuustileille ja kaupankäynti Suunnattavilla Osakkeilla 

Suunnattavien Osakkeiden merkitsijällä on oltava arvo-osuustili suomalaisessa tai Suomessa toimivassa tilinhoitajassa, 
ja hänen on ilmoitettava arvo-osuustilinsä numero merkintätoimeksiannossaan. Henkilötunnus, arvo-osuustilinumero ja 
muut merkintätoimeksiannon kannalta tarpeelliset henkilötiedot voidaan luovuttaa myös muille toimeksiannon tai Suun-
nattuun Antiin liittyvien tehtävien toteuttamiseen osallistuville tahoille. 

Merkityt Suunnattavat Osakkeet kirjataan merkitsijän arvo-osuustilille merkinnän tekemisen ja maksamisen jälkeen ja ne 
yhdistetään Yhtiön olemassa oleviin Osakkeisiin (ISIN-koodi FI4000415252) sen jälkeen, kun Suunnattavat Osakkeet on 
merkitty Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin (”Kaupparekisteri”) arviolta 9.4.2021. Kaupan-
käynti Suunnattavilla Osakkeilla alkaa Helsingin Pörssin pörssilistalla arviolta 12.4.2021. 

Osakkeenomistajien oikeudet 

Suunnattavat Osakkeet oikeuttavat Yhtiön mahdollisesti jakamaan täyteen osinkoon ja muuhun varojenjakoon sekä tuot-
tavat muut osakkeenomistajan oikeudet Yhtiössä siitä lähtien, kun Suunnattavat Osakkeet on rekisteröity Kaupparekiste-
riin arviolta 9.4.2021 sekä merkitty Euroclear Finlandin ylläpitämään Yhtiön osakasluetteloon arviolta 12.4.2021. Kukin 
Suunnattu Osake oikeuttaa omistajansa yhteen (1) ääneen Yhtiön yhtiökokouksessa.  

Maksut ja kulut 

Suunnattavien Osakkeiden merkinnästä ei peritä varainsiirtoveroa tai palvelumaksuja. Tilinhoitajat ja omaisuudenhoitajat 
voivat periä hinnastonsa mukaisen maksun arvo-osuustilin ylläpitämisestä ja osakkeiden säilyttämisestä. 

Saatavilla pidettävät tiedot 

Osakeyhtiölain 5 luvun 21 §:ssä tarkoitetut asiakirjat ovat nähtävillä Merkintäajan alkamisesta lähtien Yhtiön verkkosi-
vuilla osoitteessa www.enedopower.com/sijoittajille/. 

Sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaiseminen 

Suunnattuun Antiin sovelletaan Suomen lakia. Suunnatusta Annista mahdollisesti aiheutuvat erimielisyydet ratkaistaan 
toimivaltaisessa tuomioistuimessa Suomessa. 
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Muut seikat 

Yhtiön hallitus päättää Suunnattavien Osakkeiden liikkeeseenlaskuun ja Suunnattuun Antiin liittyvistä muista seikoista 
ja käytännön toimenpiteistä. Yhtiön hallitus voi päättää olla hyväksymättä merkintöjä ja olla toteuttamatta Suunnattua 
Antia, jos hallitus katsoo, että Suunnatun Annin toteuttaminen ei enää ole Yhtiön edun mukaista. Katso myös ”Antien 
järjestämiseen liittyviä sopimuksia, kaupankäynnin kohteeksi ottamista koskevat järjestelyt sekä lähdevero”. 

Mikäli merkintä perutaan tai Suunnattua Antia ei toteuteta, maksettu Merkintähinta palautetaan merkitsijälle arviolta 
kahden pankkipäivän kuluessa perumisilmoituksesta. Palautettaville varoille ei makseta korkoa. 

Merkitsemällä Suunnattavia Osakkeita Suunnatussa Annissa merkitsijä valtuuttaa tilinhoitajansa, omaisuudenhoitajansa 
tai hallintarekisteröinnin hoitajansa luovuttamaan välttämättömiä henkilötietoja, arvo-osuustilinsä numeron sekä merkin-
tää koskevia yksityiskohtia osapuolille, jotka osallistuvat merkintätoimeksiannon tai Suunnattavien Osakkeiden allokoin-
tiin ja selvitykseen.  
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PÄÄOMARAKENNE JA VELKAANTUNEISUUS 

Seuraavassa taulukossa esitetään Enedo-konsernin pääomarakenne ja velkaantuneisuus 31.12.2020. 
 
Seuraava taulukko tulee lukea yhdessä kohdan ”Eräitä taloudellisia tietoja” sekä Yhtiön 31.12.2020 päättyneeltä tilikau-
silta laaditun konsernitilinpäätöksen kanssa. 
 

(1 000 EUR) 31.12.2020 
(tilintarkastamaton, 

jollei toisin mainittu) 
  
Pääomarakenne  
Lyhytaikaiset korolliset velat 8 099* 
Takaamattomat/vakuudettomat 3 823 
Taatut/vakuudelliset 4 276 
Pitkäaikaiset korolliset velat 9 841* 
Takaamattomat/vakuudettomat 5 418 
Taatut/vakuudelliset 4 423 
Yhteensä  17 940 
  
Oma pääoma  
Osakepääoma 100* 
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 53 087* 
Omat osakkeet -2 425* 
Muuntoerot 2 674* 
Muut rahastot 702* 
Kertyneet voittovarat -56 273* 
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä -2 135* 
Määräysvallattomat omistajat 0* 
Oma pääoma yhteensä -2 135* 
  
Oma pääoma ja korolliset velat yhteensä 15 805 
  
Nettovelkaantuneisuus  
Likviditeetti (A)  
Rahavarat 1 136* 
Yhteensä 1 136 
  
Lyhytaikaiset korolliset velat (B)  
Lyhytaikaiset rahoitusvelat 7 614* 
Vuokrasopimusvelat 485* 
Yhteensä 8 099 
  
Lyhytaikainen nettovelkaantuneisuus (C = B-A) 6 963 
  
Pitkäaikaiset korolliset velat (D)  
Lainat rahoituslaitoksilta 9 236* 
Vuokrasopimusvelat 605* 
Yhteensä 9 841 
  
Nettovelkaantuneisuus (C + D) 16 804 

 
*  Tilintarkastettu. 
 
Yhtiön taloudellisessa asemassa ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia tilanteen 31.12.2020 jälkeen. 
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Alla on esitetty Enedo-konsernin taseen ulkopuoliset vastuut 31.12.2020. 
 

(1 000 EUR)  31.12.2020 
(tilintarkastamaton, 

jollei toisin mainittu) 
Taseen ulkopuoliset vastuut   
   
Yrityskiinnitykset  15 248* 
Taseen ulkopuoliset vastuut yhteensä  15 248 

 
* Tilintarkastettu. 
 
Käyttöpääomalausunto 
 
Yhtiöllä ei ole Esitteen päivämääränä riittävästi käyttöpääomaa seuraavien 12 kuukauden toiminnan rahoittamiseksi. Yh-
tiön johto arvioi Yhtiön käyttöpääoman riittävän vuoden 2021 huhtikuun loppuun. Mikäli Lainojen Järjestely ei toteudu, 
Yhtiön käyttöpääomavaje seuraavan 12 kuukauden aikana on noin 5 miljoonaa euroa. 
 
Yhtiö sopi 12.8.2020 emoyhtiön lainoja koskevan ns. stand-still-kauden jatkosta 30.6.2021 asti päärahoittajapankin ja 
Jussi Capital Oy:n kanssa. Aikaisempi stand-still-kausi päättyi 30.6.2020. 
 
Yhtiö kertoi 29.12.2020 tiedotteessa, että rahoitusjärjestelyt Italiassa oli saatu päätökseen ja että näiden järjestelyjen seu-
rauksena Enedo nosti yhteensä 2,7 miljoonaa euroa uutta lainaa Italiassa vuoden 2020 aikana. Kaikki Italian lainat sisäl-
tävät stand-still-sopimuksen ja lyhennysvapauden kesään 2021 saakka. Lainoilla on Italian valtiollisen Mediocredito 
Centrale S.p.A -pankin takaus. Yksi lainoista sisältää kovenanttiehtoja, joita Italian tytäryhtiö Yhtiö ei täyttänyt 
31.12.2020. Italian tytäryhtiö sai rahoittajapankilta kovenanttiehdoista poikkeusluvan (waiver), jonka mukaan rahoittaja-
pankki ei eräännyttänyt lainasaatavia 31.12.2020. Kovenanttiehtoja tarkastellaan uudelleen vuoden 2021 lopussa. 
 
Yhtiö aikoo toteuttaa käänneohjelman, jolla Yhtiö tavoittelee merkittävää positiivista muutosta taloudellisessa tulokses-
saan vuoden 2023 loppuun mennessä. Käänneohjelman tärkeimmät elementit ovat vuosien 2021–2023 aikana haettavat 
arviolta yhteensä yli 4 miljoonan euron pysyvät vuotuiset säästöt suorissa ja epäsuorissa kuluissa vuoden 2020 kustan-
nustasoon verrattuna (pois lukien lomautukset ja muut väliaikaiset säästöt), 5–10 prosentin vuosittainen myynnin kasvu 
sekä tase- ja rahoitusrakenteen selkeä parantaminen. 
 
Yhtiön johto arvioi, että mikäli Anneissa kerätään 9 miljoonan euron bruttovarat, ne yhdessä saatavan kassavirran kanssa 
antavat Yhtiölle riittävästi varoja käyttöpääomatarpeen kattamiseen seuraavien 12 kuukauden aikana (katso myös kohta 
”Antien tausta ja syyt sekä hankittavien varojen käyttö”).  
 
Yhtiön toimenpiteitä kassavajeen välttämiseksi voivat olla Antien lisäksi muun muassa lainanlyhennysten uudelleenneu-
vottelu ja ns. stand-still kausien jatkaminen, lainojen uudelleenrahoitus tasalyhenteisistä ns. bullet-lainoiksi joko nykyis-
ten tai uusien rahoittajien/sijoittajien kanssa, Yhtiön työntekijöiden mahdolliset lomautukset tai irtisanomiset, Yhtiön 
omaisuuserien arviointi ja mahdollinen myynti sekä maksuaikatauluista sopiminen Yhtiön toimittajien kanssa. 
 
Yhtiön johto arvioi Antien toteutuvan täysimääräisenä sekä Yhtiön käänneohjelman toteutuvan suunnitellusti. Yhtiön 
johto arvioi, että Antien lisäksi yllämainitut toimenpiteet tukevat kassavajeen pienentämistä seuraavien 12 kuukauden 
aikana. Mikäli Yhtiö ei kerää Anneissa riittäviä bruttovaroja ja Yhtiön suunnitellut toimenpiteet kassavajeen välttämiseksi 
eivät toteudu, Yhtiö ei välttämättä kykene jatkamaan toimintaansa seuraavan 12 kuukauden aikana. 
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ERÄITÄ TALOUDELLISIA TIETOJA 

Yhtiön tilintarkastettu konsernitilinpäätös 31.12.2020 päättyneeltä tilikaudelta sekä vertailutiedot 31.12.2019 päättyneeltä 
tilikaudelta on laadittu EU:ssa käyttöön otettujen kansainvälisten IFRS-standardien mukaisesti. Yhtiön tilintarkastettu 
konsernitilinpäätös 31.12.2020 päättyneeltä tilikaudelta on tämän Esitteen liitteenä A.  
 
Seuraavissa taulukoissa on esitetty valikoituja Enedo-konsernin taloudellisia tietoja 31.12.2020 ja 31.12.2019 päättyneiltä 
tilikausilta. Tiedot perustuvat Enedon tilintarkastettuihin konsernitilinpäätöksiin 31.12.2020 ja 31.12.2019 päättyneiltä 
tilikausilta. Alla esitetyt valikoidut taloudelliset tiedot eivät sisällä kaikkia Enedon konsernitilinpäätöksiin sisältyviä tie-
toja. 
 
 
 
  



40 
 

 
KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA 1.1.–31.12. 1.1.–31.12. 
 2020 2019 
 
(1 000 EUR) 

(tilintarkastettu) (tilintarkastettu) 

   
LIIKEVAIHTO 38 491 43 312 
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varasto-
jen muutos -710 -114 
Valmistus omaan käyttöön 374 298 
Liiketoiminnan muut tuotot 361 370 
Materiaalit ja palvelut -25 453 -28 381 
Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut -9 087 -9 545 
Poistot -3 307 -3 457 
Arvonalentumiset -171 -195 
Liiketoiminnan muut kulut -4 768 -4 878 
Liikevoitto/-tappio -4 270 -2 590 
Rahoitustuotot 692 1 453 
Rahoituskulut -1 809 -1 611 
VOITTO/TAPPIO ENNEN VEROJA -5 387 -2 747 
Tuloverot -796 187 
Voitto/tappio jatkuvista toiminnoista -6 183 -2 560 
Lopetetut toiminnot   
Voitto/tappio lopetetuista toiminnoista 350 -2 436 
TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO -5 833 -4 997 
   
Muut laajan tuloksen erät   
Erät, joita ei myöhemmin siirretä tulosvaikut-
teisiksi   

Etuuspohjaisen järjestelyiden arvon uudel-
leenmäärittäminen 13 -109 
 13 -109 

Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulos-
vaikutteisiksi   

Muuntoerot, jatkuvat toiminnot  11 -135 
Muuntoerot, lopetetut toiminnot  -476 

TILIKAUDEN LAAJA TULOS YH-
TEENSÄ -5 809 -5 717 
   
Tilikauden tuloksen jakautuminen jatku-
vista toiminnoista   
Emoyhtiön omistajille -6 182 -2 560 
Määräysvallattomille omistajille -1 0 
Tilikauden tuloksen jakautuminen lopete-
tuista toiminnoista   
Emoyhtiön omistajille 350 -2 436 
Määräysvallattomille omistajille 0 0 
Tilikauden tuloksen jakautuminen    
Emoyhtiön omistajille -5 832 -4 996 
Määräysvallattomille omistajille -1 0 
 -5 833 -4 997 
Laajan tuloksen jakautuminen jatkuvista 
toiminnoista   
Emoyhtiön omistajille -6 158 -2 804 
Määräysvallattomille omistajille -1 0 
Laajan tuloksen jakautuminen lopetetuista 
toiminnoista   
Emoyhtiön omistajille 350 -2 912 
Määräysvallattomille omistajille 0 0 
Laajan tuloksen jakautuminen   
Emoyhtiön omistajille -5 808 -5 716 
Määräysvallattomille omistajille -1 0 
 -5 809 -5 717 
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EMOYHTIÖN OSAKKEENOMISTA-
JILLE KUULUVASTA VOITOSTA (TAP-
PIOSTA) LASKETTU OSAKEKOHTAI-
NEN TULOS   
Jatkuvien toimintojen tulos/osake, EUR* -0,74 -0,31 
Lopetettujen toimintojen tulos/osake, EUR* 0,04 -0,29 
Tulos/osake, laimentamaton, EUR* -0,70 -0,60 
Tulos/osake, laimennettu, EUR* -0,70 -0,60 

 
*Ulkona olevien osakkeiden määrä on oikaistu vertailukausilta vastaamaan tilikaudella 2020 toteutetun käänteisen splitin jälkeistä 
osakemäärää.  
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KONSERNITASE 1.1.-31.12. 1.1.-31.12. 
 2020 2019 
(1 000 EUR) (tilintarkastettu) (tilintarkastettu) 
   
VARAT   
   
PITKÄAIKAISET VARAT   
Aineettomat hyödykkeet 5 990 6 999 
Liikearvo 4 275 4 275 
Aineelliset hyödykkeet 3 497 3 718 
Muut pitkäaikaiset sijoitukset 4 6 
Muut saamiset 259 327 
Laskennallinen verosaaminen 1 544 2 391 
PITKÄAIKAISET VARAT 15 569 17 717 
   
LYHYTAIKAISET VARAT   
Vaihto-omaisuus 6 586 7 608 
Myyntisaamiset ja muut saamiset 5 754 5 626 
Kauden verotettavaan tuloon perustuvat vero-
saamiset 108 95 
Rahavarat 1 136 1 076 
LYHYTAIKAISET VARAT 13 584 14 405 
   
VARAT 29 153 32 122 
   
OMA PÄÄOMA JA VELAT   
   
Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pää-
oman osuus   
Osakepääoma 100 15 000 
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 53 087 38 187 
Omat osakkeet -2 425 -2 427 
Muut rahastot 702 702 
Muuntoerot 2 674 2 663 
Kertyneet voittovarat -56 273 -50 453 
Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pää-
oman osuus -2 135 3 673 
   
Määräysvallattomat omistajat 0 1 
OMA PÄÄOMA -2 135 3 674 
   
PITKÄAIKAISET VELAT   
Laskennallinen verovelka 179 270 
Pitkäaikaiset rahoitusvelat 9 841 6 467 
Muut velat 42 0 
Eläkevelvoitteet 1 211 1 271 
Varaukset 199 211 
PITKÄAIKAISET VELAT  11 472 8 219 
   
LYHYTAIKAISET VELAT   
Lyhytaikaiset rahoitusvelat 8 099 7 175 
Ostovelat ja muut velat 11 304 12 613 
Kauden verotettavaan tuloon perustuvat vero-
velat 260 275 
Varaukset 153 166 
LYHYTAIKAISET VELAT  19 816 20 230 
   
Velat 31 288 28 449 
   
OMA PÄÄOMA JA VELAT 29 153 32 122 
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KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA  1.1.–31.12. 1.1.–31.12. 
 2020 2019 
(1 000 EUR) (tilintarkastettu) (tilintarkastettu, 

jollei toisin  
mainittu) 

   
Liiketoiminnan rahavirta   
Myynnistä saadut maksut 37 604 63 898 
Maksut liiketoiminnan kuluista -38 729 -62 878 
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja 
veroja -1 125 1 020 
Maksetut korot liiketoiminnasta -494 -524 
Saadut korot liiketoiminnasta 2 38 
Muut rahoituserät liiketoiminnasta -603 -958 
Maksetut verot liiketoiminnasta -67 -92 
Liiketoiminnan rahavirta (A) -2 287 -515 
   
Investointien rahavirta   
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyö-
dykkeisiin -1 904 -3 073 
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luo-
vutustulot 126 37 
Ostetut tytäryhtiöosakkeet 112 0 
Myydyt tytäryhtiöosakkeet rahavaroilla vähen-
nettynä 326 1 766 
Luovutustulot muista sijoituksista 0 440 
Investointien rahavirta (B) -1 340 -830 
   
Rahoituksen rahavirta   
Lyhytaikaisten lainojen nostot 679 1 600* 
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut -1 611 -2 642* 
Käyttöpääomarahoitus ja tililimiitit 1 592 496* 
Pitkäaikaisten lainojen nostot 5 021 0 
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -1 500 0 
Vuokrasopimusvelkojen takaisinmaksut -485 -693 
Rahoituksen rahavirta (C) 3 696 -1 239 
   
Rahavarojen muutos (A+B+C) vähennys (-), 
lisäys (+) 69 -2 584 
   
Rahavarat tilikauden alussa 1 076 3 653 
Rahavarojen muutos 69 -2 584 
Rahavarojen kurssierot -9 7 
Rahavarat tilikauden lopussa 1 136 1 076 

 
* Tilintarkastamaton. 
 
KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLU-
VUT, MEUR 

1.1.–31.12. 1.1.-31.12. 
2020 2019 

 
(tilintarkastamaton, 

jollei toisin  
mainittu) 

(tilintarkastamaton, 
jollei toisin  
mainittu) 

Tuloslaskelma   
   
Liikevaihto, MEUR 38,5* 43,3* 
Oikaistu EBITDA (käyttökate), MEUR -0,4 1,2 
EBITDA (käyttökate), MEUR -0,8 1,1 
Oikaistu liikevoitto/-tappio, MEUR -3,9 -2,4 
Liikevoitto/-tappio, MEUR -4,3* -2,6* 
Voitto/tappio ennen veroja, MEUR -5,4* -2,7* 
Tilikauden voitto/tappio (jatkuvat toiminnot), 
MEUR 

 
-6,2* -2,6* 

Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyö-
dykkeisiin, MEUR 

 
1,9* 3,2* 
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Kannattavuus   
Oman pääoman tuotto (ROE), % -803,6 -39,2 
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % -27,6 -9,2 
   
Rahoitus ja taloudellinen asema   
Korolliset nettorahoitusvelat, MEUR 16,8 12,6 
Nettovelkaantumisaste, %**  342,1 
Maksuvalmius (Current ratio) 0,7 0,7 
Omavaraisuusaste, % -7,4 11,5 
Liiketoiminnan rahavirta (sis. lopetetut toimin-
not) 

 
-2,3* -0,5* 

   
Muut tunnusluvut (jatkuvat toiminnot)   
Henkilöstö keskimäärin 371 388 
Palkat ja palkkiot, MEUR 7,0* 7,2* 
Tuotekehitysmenot (kuluina vähennetyt), 
MEUR 

 
2,9 2,4 

- prosenttia liikevaihdosta 7,6 5,5 
Tuotekehitysmenot (taseeseen aktivoidut), 
MEUR 

 
1,3 2,1 

- prosenttia liikevaihdosta 3,4 4,8 
Tuotekehitysmenot yhteensä, MEUR 4,2 4,5 

- prosenttia liikevaihdosta 10,9 10,4 
   
OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT, 
EUR*** 

 
 

   
Jatkuvien toimintojen osakekohtainen tulos, 
laimentamaton 

 
-0,74* -0,31* 

Jatkuvien toimintojen osakekohtainen tulos, 
laimennettu 

 
-0,74* -0,31* 

Osakekohtainen tulos, laimentamaton, EUR -0,70* -0,60* 
Osakekohtainen tulos, laimennettu, EUR -0,70* -0,60* 
Osakekohtainen osinko, EUR 0,0 0,0 
Osinko tilikauden voitosta/tappiosta, % - - 
Efektiivinen osinkotuotto, % - - 
Pääoman palautus per osake, EUR - - 
   
Oma pääoma/osake, antioikaistu, EUR -0,26 0,44 
Tilinpäätöspäivän kurssi, EUR 0,9 2,6 
Hinta/voitto-suhde, P/E-luku -1,29 -4,73 
   
Markkina-arvo   
Osakekannan markkina-arvo, MEUR 7,6 21,9 
   
Vaihto   
Osakkeiden vaihto, milj. kpl 2,9 1,6 
Osakevaihto 33,8 19,3 
   
Ulkona olevien osakkeiden määrä   
Keskimäärin laimentamaton 31.12,  
1 000 kpl 8 363 8 363 
Keskimäärin laimennettu 31.12,  
1 000 kpl 8 363 8 363 
Tilikauden päättyessä 31.12,  
1 000 kpl 8 363 8 363 
   
Osakekurssit   
Tilikauden alin, EUR 0,80 1,85 
Tilikauden ylin, EUR 2,78 3,50 
Tilinpäätöspäivän kurssi, EUR 0,90 2,60 
Keskikurssi, EUR 1,45 2,85 
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* Tilintarkastettu. 
** Negatiivisesta omasta pääomasta johtuen Yhtiö ei esitä nettovelkaantumisastetta vuodelta 2020. 
*** Vertailuvuoden osakkeiden lukumäärä on oikaistu vastaamaan käänteisen splitin jälkeistä määrää. 
 
Konsernin tunnuslukujen laskentakaavat 
 
 

EBITDA (käyttökate) 
 

Liikevoitto/-tappio + aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden poistot + arvonalentumiset 
  

Oikaistu EBITDA 
 
 
Oikaistu liikevoitto/tappio 
 
 
Sijoitetun pääoman tuotto-% 
(ROI) 
 

EBITDA oikaistuna vertailukelpoisuuteen vaikuttavilla erillä esim. rakennejärjestelyihin 
liittyen 
 
Liikevoitto/tappio oikaistuna vertailukelpoisuuteen vaikuttavilla erillä esim. rakennejärjes-
telyihin liittyen 
 
Voitto/tappio ennen veroja + korko- ja muut rahoituskulut 
Oma pääoma + korolliset rahoitusvelat (keskimäärin tilikauden aikana) 
 

 
 
 
 
 
x 100 

 
Oman pääoman tuotto-% 
(ROE) 
 

 
Voitto/tappio 
Oma pääoma (keskimäärin tilikauden aikana) 
 

x 100 

 
Maksuvalmius (Current ratio) 
 

 
Lyhytaikaiset varat 
Lyhytaikaiset velat 
 

 
Omavaraisuusaste-% 
 

 
Oma pääoma 
Taseen loppusumma – saadut ennakot 
 

x 100 

 
Korolliset nettorahoitusvelat 
 

 
Korolliset velat – kaupankäyntitarkoituksessa olevat sijoitukset – rahavarat 

 
Nettovelkaantumisaste, % 
 

 
Korolliset nettorahoitusvelat 
Oma pääoma 
 

x 100 

 
Tulos/osake 
 

 
Emoyrityksen osakkeenomistajille kuuluva tilikauden voitto/tappio 
Keskimäärin ulkona olevien osakkeiden painotettu keskiarvo 
 

 
Tulos/osake (laimennettu) 
 

 
Emoyrityksen osakkeenomistajille kuuluva tilikauden voitto/tappio 
Keskimäärin ulkona olevien osakkeiden painotettu keskiarvo (laimennusvaikutus huomioituna) 
 

 
Osinko/osake 
 

 
Tilikaudelta jaettava osinko 
Osakkeiden lukumäärä  
 

 
Osinko/tulos-% 
 

 
Osinko/osake 
Tulos/osake 
 

x 100 

 
Efektiivinen osinkotuotto-% 
 

 
Osinko/osake 
Tilinpäätöspäivän kurssi 
 

x 100 

 
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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Voitto/tappio ennen veroja Tilikauden voitto/tappio jatkuvista toiminnoista – tuloverot 
 
 

 

Liikevoitto/-tappio Tilikauden voitto/tappio jatkuvista toiminnoista – rahoitustuotot – rahoituskulut – tuloverot 
  
Kaikissa osakekohtaisissa tunnusluvuissa on käytetty ulkona olevien osakkeiden lukumäärää. 
Oma pääoma on emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma. 
Tilikauden tulos on emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden tulos. 
 
 

 
Eräiden vaihtoehtoisten tunnuslukujen täsmäyttäminen 
 
Seuraavassa taulukossa esitetään oman pääoman tuottoprosentin (ROE), sijoitetun pääoman tuottoprosentin (ROI), oma-
varaisuusasteen, korollisten nettorahoitusvelkojen, nettovelkaantumisasteen, oman pääoman / osake, käyttökatteen 
(EBITDA), maksuvalmiuden (current ratio), oikaistun liikevoiton/-tappion ja oikaistun käyttökatteen (EBITDA) täs-
mäyttäminen. 
 

(miljoonaa euroa, ellei toisin mainita) 1.1.-31.12. 1.1.-31.12. 
  2020 2019 

 

(tilintarkastamaton, 
jollei toisin  
mainittu) 

(tilintarkastamaton, 
jollei toisin  
mainittu) 

Tilikauden voitto/tappio** -6,2* -2,6* 
Oma pääoma  kauden lopussa -2,1* 3,7* 
Oma pääoma kauden alussa 3,7* 9,4* 
Keskiarvo 0,8 6,5 
Oman pääoman tuotto-% (ROE) -803,6 % -39,2 % 

   
Liikevoitto/-tappio** -4,3* -2,6* 
Lyhytaikaisten sijoitusten korkotuotot** 0,0 0,0 
Muut rahoitustuotot** 0,1 1,1 
Realisoitumaton tuotto rahoitusvarojen ja vel-
kojen käyvän arvon muutoksesta** 0,0 0,0 
Muut rahoituskulut** -0,4 -0,3 
Realisoitumaton tappio rahoitusvarojen ja vel-
kojen käyvän arvon muutoksesta** 0,0 0,0 
Tulos ennen veroja sekä korko- ja muita rahoi-
tuskuluja** -4,6 -1,8 

   
Oma pääoma kauden lopussa -2,1* 3,7* 
Pitkäaikaiset korolliset rahoitusvelat kauden lo-
pussa 9,8* 6,5* 
Lyhytaikaiset korolliset rahoitusvelat kauden 
lopussa 8,1* 7,2* 
Sijoitettu pääoma kauden lopussa yhteensä 15,8 17,3 

   
Oma pääoma kauden alussa 3,7* 9,4* 
Pitkäaikaiset korolliset rahoitusvelat kauden 
alussa 6,5* 5,4* 
Lyhytaikaiset korolliset rahoitusvelat kauden 
alussa 7,2* 7,7* 
Sijoitettu pääoma kauden alussa yhteensä 17,3 22,5 

   
Oma pääoma ja korolliset rahoitusvelat keski-
määrin 16,6 19,9 
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Sijoitetun pääoman tuotto-% (ROI)** -27,6 % -9,2 % 

   
Oma pääoma -2,1* 3,7* 
Taseen loppusumma 29,2* 32,1* 
Saadut ennakot 0,1 0,2 
Omavaraisuusaste,% -7,4 % 11,5 % 

   
Pitkäaikaiset korolliset rahoitusvelat 9,8* 6,5* 
Lyhytaikaiset korolliset rahoitusvelat 8,1* 7,2* 
Rahavarat 1,1* 1,1* 
Korolliset nettorahoitusvelat 16,8 12,6 

   
Korolliset nettorahoitusvelat 16,8 12,6 
Oma pääoma -2,1* 3,7* 
Nettovelkaantumisaste -787,0 % 342,1 % 

   
Oma pääoma -2,1* 3,7* 
Tilinpäätöspäivän osakkeiden lukumäärä*** 8 363 486 8 363 486 
Oma pääoma / osake*** -0,26 0,44 

   
Liikevoitto/-tappio** -4,3* -2,6* 
Poistot aineellisista ja aineettomista hyödyk-
keistä** 3,3* 3,5* 
Arvonalentumiset** 0,2* 0,2* 
EBITDA** -0,8 1,1 

   
Lyhytaikaiset varat 13,6* 14,4* 
Lyhytaikaiset velat 19,8* 20,2* 
Current ratio 0,69 0,72 
   
EBITDA** -0,8 1,1 
Henkilöstöön liittyvät uudelleenjärjestelykulut  0,1 
Tuotannon järjestelykulut 0,2 0,2 
Vastuuasiaan liittyvän varauksen purkaminen  -0,2 
Enedo suunnitteluun ja toteutukseen liittyvät   
kulut 0,2 0,1 
Oikaistu EBITDA** -0,4 1,2 
   
Liikevoitto/tappio** -4,3* -2,6* 
Henkilöstöön liittyvät uudelleenjärjestelykulut  0,1 
Tuotannon järjestelykulut 0,2 0,2 
Vastuuasiaan liittyvän varauksen purkaminen  -0,2 
Enedo suunnitteluun ja toteutukseen liittyvät 
kulut 0,2 0,1 
Oikaistu liikevoitto/-tappio** -3,9 -2,4 

 
* Tilintarkastettu. 
** Jatkuvat toiminnot. 
*** Osakkeiden lukumäärä on oikaistu vastaamaan käänteisen splitin jälkeistä osakemäärää. 
 



48 
 

Lisätietoja vaihtoehtoisista tunnusluvuista on esitetty kohdassa ”Tilinpäätökseen liittyviä ja eräitä muita tietoja – Vaih-
toehtoiset tunnusluvut”. 
 
Yhtiön taloudellisessa tuloksessa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia 31.12.2020 jälkeen. 
 
Tilintarkastuskertomuksen sisältämä lisätieto 
 
Yhtiön tilintarkastaja on antanut tilintarkastuskertomuksen tilikaudelta 1.1.–31.12.2020. Tilintarkastuskertomus sisältää 
lisätiedon Yhtiön toiminnan jatkuvuuteen liittyvästä olennaisesta epävarmuudesta. Tilintarkastaja kiinnittää huomiota 
konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteisiin kohtaan ”toiminnan jatkuvuuden periaatteen soveltaminen”, jossa todetaan 
muun muassa, että tilinpäätöspäivän jälkeen 16.2.2021 Yhtiö tiedotti 12 miljoonan euron Merkintäetuoikeusannin ja 
Suunnatun Annin suunnittelusta sekä siihen liittyvästä 8,6 miljoonan euron Lainojen Järjestelystä, jolla Yhtiö maksaisi 
5,3 miljoonan euron lainat ja lainoja mitätöitäisiin 3,3 miljoonan euron edestä. Suunnitelluilla Anneilla ja Lainojen Jär-
jestelyllä on toteutuessaan merkittävä vaikutus Yhtiön vakavaraisuuteen ja likviditeettiin. Kokonaisjärjestelyn toteutumi-
seen liittyy epävarmuutta. Yhtiöllä ei ole tilinpäätöksen allekirjoitushetkellä 10.3.2021 riittävästi käyttöpääomaa seuraa-
vien 12 kuukauden toiminnan rahoittamiseksi ilman suunniteltuja Anteja ja Lainojen Järjestelyä. Yhtiön laatiman seuraa-
van 12 kuukauden kassavirtaennusteen toteutuminen ja siten toiminnan jatkuvuuden varmistaminen edellyttää Antien ja 
Lainojen Järjestelyn toteutumisen lisäksi liikevaihdon kasvua ja kannattavuuden parantamista. Epävarmuus koronapan-
demian vaikutuksista liiketoimintaan ja epävarmuus Antien toteutumisesta ovat sellaisia olennaisia epävarmuustekijöitä, 
jotka saattavat antaa merkittävää aihetta epäillä Yhtiön kykyä jatkaa toimintaansa. Tilintarkastuskertomuksen allekirjoi-
tuspäivänä kokonaisjärjestelyn toteutuminen on kesken. Tilintarkastajan käsityksen mukaan edellä mainitut tapahtumat 
ja olosuhteet osoittavat sellaista olennaista epävarmuutta, joka saattaa antaa merkittävää aihetta epäillä Yhtiön ja Konser-
nin kykyä jatkaa toimintaansa. Tilintarkastuskertomuksen lausuntoa ei ole mukautettu tämän seikan osalta.  



49 
 

YHTIÖN VIIMEAIKAINEN KEHITYS, KEHITYSNÄKYMÄT JA TULEVAISUUDENNÄKYMÄT 

Tiivistelmä viimeaikaisista tiedotteista 

Seuraavassa tiivistelmässä esitetään tietoja, jotka Yhtiö on julkistanut markkinoiden väärinkäyttöasetuksen nojalla Esit-
teen päivämäärää edeltäneiden 12 kuukauden aikana ja jotka ovat Esitteen päivämääränä Yhtiön tiedon mukaan edelleen 
oleellisia. Tiivistelmässä ei käsitellä säännöllistä taloudellista raportointia eikä muita tiedonantovelvollisuuksia, jotka 
eivät liity markkinoiden väärinkäyttöasetuksen vaatimuksiin. Tämän vuoksi yhteenveto ei ole tyhjentävä, eikä siinä käsi-
tellä kaikkia Yhtiön edellä mainitulla ajanjaksolla antamia pörssitiedotteita. 
 
Yhtiö tiedotti 23.3.2020 aloittaneensa yhteistoimintaneuvottelut mahdollisista lomautuksista ja varautuvansa koronan ai-
heuttamaan epävarmuuteen kaikissa toiminnoissaan. Toimenpiteiden taustalla olivat koronapandemian aiheuttamat no-
peat muutokset Yhtiön liiketoimintaympäristössä ja rajoitukset liikkuvuuteen ja muuhun yritystoimintaan erityisesti Tu-
nisiassa ja Italiassa sekä muualla Euroopassa. 
 
Yhtiö tiedotti 31.3.2020 saaneensa yhteistoimintaneuvottelut päätökseen ja toteuttavansa Suomen henkilöstöä koskevat 
määräaikaiset lomautukset enintään 90 päivän lomautuksella työntekijää kohden. Myös konsernin johtoryhmä alensi palk-
kojaan määräajaksi osana sopeuttamistoimenpiteitä. Vastaavat lomautukset alkoivat myös Yhtiön Italian toiminnoissa. 
 
Yhtiö tiedotti 15.10.2020 alentavansa puolivuosikatsauksessa 30.8.2020 antamaansa arviota vuoden 2020 taloudellisesta 
kehityksestä koronaviruksen aiheuttamista rajoituksista ja markkinaepävarmuudesta johtuen. 
 
Yhtiö tiedotti 29.12.2020 jatkavansa rahoitusjärjestelyjen suunnittelua strategiansa toteuttamiseksi ja kannattavuutensa 
kääntämiseksi. 
 
Yhtiö tiedotti 16.2.2021 sopineensa ehdollisesti yhteensä 3,3 miljoonan euron velkojensa mitätöinnistä, suunnittelevansa 
yhteensä noin 12 miljoonan euron suunnattua antia ja merkintäetuoikeusantia sekä aikovansa toteuttaa käänneohjelman 
tuloksensa parantamiseksi. 
 
Lähiajan epävarmuustekijät ja tulevaisuudennäkymät 

Seuraava katsaus sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia, joiden luonteeseen sisältyy riskejä ja epävarmuuksia. Yhtiön 
todellinen liiketoiminnallinen tulos ja taloudellinen asema saattavat poiketa merkittävästi tulevaisuutta koskevista lausu-
missa ilmaistuista johtuen monista tekijöistä, joita käsitellään erityisesti Esitteen kohdassa ”Riskitekijät”. Seuraava kat-
saus on laadittu perusteilla, jotka ovat (i) vertailukelpoisia Yhtiön historiallisten taloudellisten tietojen kanssa ja (ii) yh-
denmukaiset Yhtiön tilinpäätöksen laadintaperiaatteiden kanssa. 
 
Yhtiön näkemyksen mukaan LED-valaistuksen, mittalaitteiden, terveydenhuollon laitteiden ja infrastruktuurin teholäh-
teet tarjoavat edelleen useita kasvumahdollisuuksia. Yhtiö panostaa asiakassegmentteihin, joissa korkea luotettavuus sekä 
tuotteiden pitkät elinkaaret ovat määrääviä tekijöitä. 
 
Yhtiö arvioi jatkuvien liiketoimintojen vuoden 2021 liikevaihdon olevan yli 40 miljoonaa euroa, vuoden 2021 käyttökat-
teen (oikaistuna vertailukelpoisuuteen vaikuttavilla erillä) olevan positiivinen ja liikevoiton (oikaistuna vertailukelpoi-
suuteen vaikuttavilla erillä) paranevan vuodesta 2020 mutta olevan negatiivinen. 
 
Keskeisiä Yhtiön tulevaisuudennäkymiin vaikuttavia tekijöitä, joihin Yhtiön johto voi osittain vaikuttaa, ovat Yhtiön 
alihankkijoiden toimituskyky sekä Yhtiön asiakkaiden tuoteprojektien aikataulut ja mahdolliset siirtymät. Yhtiön asiak-
kaiden lopputuotteiden kysyntä, Yhtiön tuotteiden raaka-aineiden ja komponenttien hinnat ja saatavuus, valuuttakurssien 
vaihtelut sekä makrotalous ja mahdolliset talouspakotteet ovat tekijöitä, joihin Yhtiön johto ei voi vaikuttaa. Yhtiön tu-
losennuste perustuu johdon arvioihin ja oletuksiin Yhtiön tuotekategorioiden liikevaihdon, marginaalien, kiinteiden ku-
lujen, liiketoiminnan rahavirran sekä toimintaympäristön kehityksestä. 
 
Yleinen talouskehitys vaikuttaa Yhtiön liiketoimintaympäristöön. Koronavirus on nostanut teollisuuden epävarmuuden 
tasoa, ja sillä voi olla pandemian kehittymisestä riippuen mahdollisia vaikutuksia Yhtiön asiakkaiden toimintakykyyn, 
niiden lopputuotteiden kysyntään sekä yleiseen teollisuuden toimintaympäristöön. LED Drivers- ja Power Supplies -tuo-
tekategorioissa koronaviruksen vaikutukset voivat näkyä vapaa-ajan ja urheiluun liittyvän valaisujärjestelmien kysynnän 
siirtymisenä eteenpäin katsomokapasiteetin ollessa vajaakäytössä. Uusien liiketilojen avaaminen muun muassa vaatekau-
passa on ainakin väliaikaisesti hiljentynyt, mikä voi vaikuttaa uusien valaistusratkaisujen kysyntään ja vanhojen uusin-
taan. 
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Merkittävimmät liiketoimintariskit liittyvät avainasiakkaiden tuotteiden menestykseen markkinoilla. Enedon tuotekehi-
tysprojektien eteneminen riippuu osittain asiakkaiden omien projektien aikatauluista. Lisäksi markkinoille tyypillinen 
kysynnän vaihtelu aiheuttaa nopeita muutoksia Enedon liiketoimintaan. 
 
Liiketoiminnan luonteeseen kuuluen Enedoon kohdistuu reklamaatioita, joiden lopullista ratkaisua ei voida ennustaa. 
Tämänhetkisten tietojen perusteella näillä reklamaatioilla ei oleteta olevan merkittävää vaikutusta konsernin taloudelli-
seen asemaan. 
 
Yhtiön tarvitsemien komponenttien toimitusajat ovat osittain pitkiä ja tiettyjen komponenttien saatavuudessa voi olla 
ajoittain vaikeuksia, mikä saattaa vaikuttaa toimituskykyyn. Koronavirus on nostanut myös maakohtaisen epävarmuuden 
tasoa, mikä voi vaikuttaa toimituskykyymme. Koronaviruksen vaikutukset voivat heijastua ennakoimattomana käyttäy-
tymisen muutoksena niin hankintaketjuissa kuin Yhtiön asiakkaissa. Esimerkkejä tästä voivat olla muun muassa mak-
suehtojen ja tilausten muutokset. Yhtiön korkea velkaantuneisuus, suhteellisen alhainen likviditeetti sekä laskusaatavara-
hoituksen käyttö lisäävät Yhtiön herkkyyttä negatiivisille markkinamuutoksille. 
 
Yhtiön oma tuotanto on keskittynyt yhteen tehtaaseen Tunisiassa. Tunisian tuotantoon kohdistuu yleinen maariski. Tuni-
sian kansalliset koronatoimet, poliittinen ympäristö ja muut tehtaan toimintakykyyn vaikuttavat tekijät ovat osittain Yh-
tiön vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella.  
 
Merkintäetuoikeusannin, Suunnatun Annin ja Lainojen Järjestelyn toteutumiseen liittyy epävarmuutta pois lukien peruut-
tamattomat merkintäsitoumukset. Yleisen osakemarkkinan kehityksellä ja sijoittajien aktiivisuudella on olennainen vai-
kutus Merkintäetuoikeusannin toteutumiseen. 
 
Rahoituksen riittävyyteen liittyy riskejä, joita Yhtiö pyrkii hallitsemaan aktiivisella eri vaihtoehtojen suunnittelulla ja 
implementoinnilla. Koronaviruspandemian myötä kasvaneen taloudellisen epävarmuuden johdosta Konserni on päivittä-
nyt maksuvalmiusriskiin ja luotto- ja vastapuoliriskiin sekä toiminnan jatkuvuuteen liittyviä epävarmuustekijöitä liike-
toiminnan kehityksen sekä Antien toteutumisen osalta. 
 
Investoinnit 

Yhtiön investoinnit koostuvat tuotekehityksen taseaktivoinneista ja käyttöomaisuuden investoinneista. Merkittävimmät 
investoinnit viimeiseksi julkaistujen tilintarkastettujen konsernitilinpäätösten kattaman jakson päättymisen jälkeen ja 
Esitteen päiväykseen asti liittyvät tuotekehitykseen. Käyttöomaisuuden investoinnit jakaantuvat lukuisiin pienempiin 
kunnossapito- ja ylläpitoinvestointeihin. Yhtiö rahoittaa käynnissä olevat investoinnit nykyisellä käyttöpääomallaan huh-
tikuun 2021 loppuun. 
 
Konsernin investoinnit tilikaudella 2020 olivat 1,9 miljoonaa euroa (3,2 miljoonaa euroa tilikaudella 2019), joista tuote-
kehitysaktivointien osuus oli 1,3 miljoonaa euroa (2,1 miljoonaa euroa tilikaudella 2019). Tilikauden 2020 lopussa akti-
voitujen tuotekehityskustannusten määrä taseessa oli 4,8 miljoonaa euroa (5,4 miljoonaa euroa tilikauden 2019 lopussa). 
Kokonaisuudessaan tilikauden 2020 aikana tuotekehityskulut olivat 4,2 miljoonaa euroa (4,5 miljoonaa euroa). Näistä 
aktivoitiin taseeseen 1,3 miljoonaa euroa (2,1 miljoonaa euroa) ja tilikauden kuluina kirjattiin 2,9 miljoonaa euroa (2,4 
miljoonaa euroa) eli 7,6 prosenttia (5,5 prosenttia) liikevaihdosta. 
 
Tilikaudella 2020 tuotekehityksen aktivoituja kustannuksia kirjattiin alas yhteensä 0,2 miljoonan euron (0,2 miljoonan 
euron) arvosta johtuen lähinnä muutoksista Italian tuotteiden joidenkin asiakkaiden yksittäisten tuotteiden volyymiodo-
tuksissa. 
 
Konsernin investoinnit 1.1.2021 alkaen Esitteen päivämäärään mennessä olivat 0,8 miljoonaa euroa, joista tuotekehi-
tysaktivointien osuus oli 0,3 miljoonaa euroa. Esitteen päivämääränä aktivoitujen tuotekehityskustannusten määrä ta-
seessa oli 4,8 miljoonaa euroa.  
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ENEDON LIIKETOIMINTA 

Yleistä 

Enedo on kansainvälinen, vaativia tehonsyöttöjärjestelmiä ja teholähteitä suunnitteleva, kehittävä ja valmistava yhtiö. 
Yhtiön asiakaskunta koostuu muun muassa teollisuuden OEM-yhtiöistä sekä alan tukkumyyjistä ja jakelijoista. Teholäh-
teet muuttavat verkosta saatavan sähkövirran laitteelle sopivaan muotoon. Yhtiö valmistaa myös kokonaisratkaisuja, joilla 
voidaan tehonsyötön lisäksi muun muassa varastoida energiaa sähkökatkojen varalle. Yhtiön valmistamat teholähteet ovat 
joko vakioratkaisuja tai asiakaskohtaisesti räätälöityjä. 
 
Enedon tarjoamia tuotteita ja ratkaisuja käytetään muun muassa teollisuudessa, terveydenhuollon laitteissa, energian tuo-
tannossa ja jakelussa, kuljetusalalla ja valaistuksessa. Yhtiön tarjoamat tuotteet ja ratkaisut eroavat toisistaan teknisten 
ominaisuuksien, kuten jännitteen ja sähkövirran suhteen sekä lopputuotteen asettamien vaatimusten perusteella. Yhtiön 
erityisosaamista ovat vaativissa ympäristöolosuhteissa käytettävät tuotteet ja ratkaisut. 
 
Yhtiön tuotekategoriat ovat Power Systems, Power Supplies ja LED Drivers. Power Systems -tuotekategoriaan kuuluvat 
järjestelmätuotteet ja raideliikenteen teholähderatkaisut, Power Supplies -tuotekategoriaan teollisuuden teholähteet ja 
LED Drivers -tuotekategoriaan puolestaan valaistusratkaisuihin keskittyvät teholähteet. 
 
Yhtiön päämarkkina-alueet ovat Eurooppa ja Yhdysvallat. Yhtiön liikevaihto vuonna 2020 oli 38,5 miljoonaa euroa 
(2019: 43,3) ja sen palveluksessa työskenteli keskimäärin 371 työntekijää (2019:388). Power Systems -tuotekategorian 
liikevaihto vuonna 2020 oli 5,7 miljoonaa euroa (2019: 4,3), Power Supplies -tuotekategorian liikevaihto 24,1 miljoonaa 
euroa (2019: 27,5) ja LED Drivers -tuotekategorian liikevaihto 8,7 miljoonaa euroa (2019: 11,5). 
 
Enedon pääkonttori sijaitsee Vantaalla. Enedolla on toimintaa Tunisiassa (tuotanto), Italiassa (tuotekehitys, myynti), Suo-
messa (pääkonttori, tuotekehitys, myynti) ja Yhdysvalloissa (myynti).  
 
Yhtiön toimipaikat on esitetty alla olevassa kuvassa. 
 

 
Historia 

Enedo on perustettu vuonna 1975. Enedo on kasvanut kuuden ihmisen insinööritoimistosta kansainväliseksi toimijaksi, 
jolla on nykyisin toimintaa Suomessa, Tunisiassa, Italiassa ja Yhdysvalloissa. Yhtiön pääkonttori sijaitsee Vantaalla.  
 
Yhtiön alkuperäinen toiminimi oli Finlandia Interface Oy. Yhtiön ensimmäinen tuotantolaitos perustettiin Saarijärvelle 
vuonna 1984. Yhtiön ensimmäiset toimitukset matkapuhelinverkkojen tukiasemiin alkoivat vuonna 1989 ja laajentumi-
nen tasasuunninjärjestelmäliiketoimintaan tapahtui vuonna 1995. Yhtiö perusti ensimmäisen tuotantolaitoksensa ulko-
maille Yhdysvaltoihin vuonna 1996. Yhtiö listautui Helsingin pörssiin vuonna 1988. 
 
Vuosina 2008–2012 Yhtiö toteutti merkittävän uudelleenjärjestelyohjelman ja lakkautti Ison-Britannian ja Brasilian ty-
täryhtiönsä. Vuonna 2011 Yhtiö lopetti tuotantolaitokset Virossa ja Yhdysvalloissa, sulki tuotekehitysyksikkönsä Shen-
zhenissä ja myi 25 prosentin osuutensa saksalaisesta tehoelektroniikkayhtiöstä Power Innovation GmbH:sta.  
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Vuonna 2013 Yhtiö hankki italialaisen teholähdevalmistajan ROAL Electronicsin koko osakekannan. Yhtiö oli jo 2010-
luvun alusta tunnistanut telekommunikaatioalan syklisyyden ja halusi tasapainottaa Yhtiön liiketoimintaa vahvistamalla 
teollisuuden teholähteiden tarjontaa telekommunikaation teholähteiden lisäksi.  
 
Yritysoston jälkeen Yhtiö toteutti organisaatiouudistuksen, jonka tuloksena Yhtiön ydintoimintojen ympärille perustettiin 
telekommunikaation liiketoimintayksikkö ja ROAL Electronicsin ympärille teollisuuden liiketoimintayksikkö. Syksyllä 
2015 Yhtiö siirtyi toimintokohtaiseen organisaatioon. 
 
Keväällä 2017 Yhtiö sai päätökseen tuotannon ulkoistushankkeen, jonka yhteydessä Yhtiö siirsi Kiinassa Suzhoussa si-
jainneet tuotantoon, hankintatoimintoihin, tuotekehitykseen ja myyntiin liittyvät toimintonsa Hodgen Technologyn tiloi-
hin Wuxiin Kiinaan. 
 
Vuoden 2018 alussa Yhtiö siirtyi toimintokohtaisesta organisaatiosta tuotekategoriapohjaiseen organisaatioon. Yhtiö laa-
jensi teollisuusliiketoimintansa tuotevalikoimaa strategisilla markkinasegmenteillä, ja Telecom-tuotekategorian tuoteke-
hitystoiminnot Ruotsissa lopetettiin ja keskitettiin Suomeen ja Kiinaan.  
 
Yhtiö hankki omistukseensa asiakaskohtaisten teholähteiden ja järjestelmien suunnitteluun ja valmistukseen erikostuneen 
Powernet International Oy:n koko osakekannan joulukuussa 2018. Tällä hankinnalla Yhtiö siirsi painopistettään entistä 
vahvemmin kohti korkeamman lisäarvon tuotteita ja ratkaisuja. Vuoden 2018 lopussa Yhtiö toteutti myös noin 11,0 mil-
joonan euron merkintäetuoikeusannin.  
 
Vuoden 2019 alussa Vesa Leino aloitti Yhtiön toimitusjohtajana. Vuoden 2018 keväästä alkaen vireillä olleet telekom-
munikaatioliiketoiminnan rakennejärjestelyt saatiin päätökseen, kun Shenzhen Kexin Communication Technologies Co. 
Ltd osti Yhtiön telekommunikaatioliiketoiminnan marraskuussa 2019.  
 
Vuodesta 2020 lähtien Enedolla on ollut kolme tuotekategoriaa. Power Supplies -tuotekategoriaan kuuluvat teollisuuden 
teholähteet, LED Drivers -tuotekategoriaan valaistusratkaisuihin keskittyvät teholähteet ja Power Systems -tuotekatego-
riaan järjestelmätuotteet ja raideliikenteen teholähderatkaisut. 
 
Vuoden 2020 alussa Yhtiö julkisti uuden brändi-identiteetin, strategian ja logon, ja helmikuussa 2020 Yhtiö vaihtoi ni-
mensä Efore Oyj:stä Enedo Oyj:ksi.  
 
Keskeiset vahvuudet 

Tuotteiden energiatehokkuus ja valmius hyödyntää digitalisaation tuomia mahdollisuuksia 
 
Yhtiö vastaa tuotteillaan markkinoiden megatrendien asettamiin haasteisiin. Yhtiön tuotteet edustavat energiatehokkuu-
dessa alan parasta tasoa, ja niillä voidaan lisätä asiakkaan loppusovellusten energiatehokkuutta. Korkeamman lisäarvon 
tuotteilla saavutetaan korkeampi hyötysuhde, joka suoraan vähentää asiakkaan energiantarvetta ja siten kustannuksia. 
Lisäksi Yhtiön tuotesuunnittelun keskeinen piirre on elinkaariajattelu, jolla pyritään ennakoivaan huoltoon ja esimerkiksi 
esineiden Internetiä (IoT) hyödyntäviin älykkäisiin järjestelmiin, jotka alentavat asiakkaan pitoajan kustannuksia huolto-
tarvetta vähentämällä. Yhtiön tuotteiden kysyntään vaikuttaa myös elektroniikan määrän kasvu ja uusien elektronisten 
laitteiden kehittäminen, jota myös digitalisaatio tukee.  
 
Erinomainen tekninen osaaminen ja asiakasymmärrys 
 
Vaativaan loppukäyttöön tarkoitettujen teholähteiden tuotekehitys vaatii korkeatasoista osaamista ja vuosien kokemusta 
toimialalta. Teholähteiden kehitystyö edellyttää syvällistä sähkötekniikan ja tehoelektroniikan ymmärrystä sekä koke-
muksen kautta tulevaa osaamista laitteiden lämmönhallinnasta, puolijohteista, magneettikentistä, tuotannollisuudesta ja 
materiaalien käyttäytymisestä. Tuotekehitys ja kilpailukykyinen lopputulos edellyttävät tuotteen teknisen suunnittelun 
lisäksi eri osa-alueiden integrointia sekä ymmärrystä koko tuotteen toiminnasta. Yhtiön henkilöstön erinomainen tekninen 
osaaminen, pitkien asiakassuhteiden mahdollistama asiakkaan toimialan ja tarpeiden syvällinen ymmärrys sekä projektien 
joustava rytmitys suhteessa asiakkaan omaan myyntiprojektiin mahdollistavat Enedon kasvun myös tulevaisuudessa ja 
tekevät Yhtiöstä houkuttelevan yhteistyökumppanin. 
 
Hyvämaineiset, vakavaraiset ja tunnetut asiakkaat  
 
Enedon avainasiakkaat ovat omien alojensa johtavia toimijoita. Suuri osa asiakkaista toimii aloilla, jotka eivät ole erityi-
sen suhdanneherkkiä. Hyvämaineiset, vakavaraiset ja tunnetut asiakkaat luovat hyvät edellytykset Enedon liiketoimin-
nalle. 
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Laadukkaiden ja kestävien tuotteiden aikaansaama asiakastyytyväisyys 
 
Enedo on pitkälle erikoistunut toimija. Yhtiön kilpailuetu suhteessa suurempiin alan toimijoihin on erikoisosaaminen 
tuotteissa, joissa tärkeimpinä kriteereinä ovat laatu ja kestävyys pitkän elinkaaren aikana. Enedo on vahvimmillaan tuot-
teissa ja ratkaisuissa, jotka edellyttävät korkean tason kestävyyttä ja sähköteknisiä ominaisuuksia sekä toimivuutta vaati-
vissa olosuhteissa.  
 
Kokenut ja osaava johto 
 
Enedon johdolla on vankka kokemus liiketoiminnan kehittämisestä ja muutosvaiheessa olevien yhtiöiden johtamisesta. 
Lisäksi Yhtiön johdossa on erikoisalueidensa asiantuntijoita, joilla on vuosikymmenten kokemus teholähteiden tuoteke-
hityksestä, valmistuksesta sekä markkinoista. Viimeisen kahden vuoden aikana Yhtiön johto on uudistanut Yhtiön liike-
toimintaa voimakkaasti toteuttamalla irtaantumisen telekommunikaatioliiketoiminnasta, vahvistamalla teollisuusliiketoi-
mintaa hankkimalla Powernet International Oy:n, fokusoimalla Yhtiön toiminnan kolmeen tuotekategoriaan ja siirtymällä 
globaaliin myyntiorganisaatioon. Yhtiö uskoo, että sen johdon vahva kokemus muutosjohtamisesta, Yhtiön toimialasta, 
asiakkaista ja kilpailijoista tuovat Yhtiölle kilpailuetua. 
 
Joustava ja skaalautuva toimintamalli 
 
Yhtiö on toimialallaan haluttu ja arvostettu yhteistyökumppani. Yhteistyökumppanuudet mahdollistavat ketterän toimin-
tamallin, Yhtiön kokoa suuremman tuoteportfolion ilman tarvetta kasvaviin omiin tuotekehitysinvestointeihin, pääsyn 
uusille markkinoille ja paremman kilpailukyvyn. Yhteistyöllä on mahdollista myös saavuttaa skaalautuvuutta Yhtiön ku-
lurakenteeseen kasvavan volyymin kautta. 
 
Tuotantoymmärrys 
 
Suurimman osan Yhtiön tuotteista valmistavat sopimusvalmistajat, joihin Yhtiön tuotekehityksellä ja toimitusketjun hal-
linnalla on läheiset yhteistyösuhteet. Tämä yhdessä Yhtiön oman Tunisian tehtaan tuoman osaamisen kanssa takaa Yhti-
ölle vahvan ymmärryksen tuotteiden tuotannollistamisen suunnittelusta, mikä on tärkeä tekijä tuotteen laadun, tuotannon 
skaalautuvuuden, toimitusvarmuuden ja tuotekustannuksen osalta. 
 
Strategia 

Yhtiön hallitus vahvisti Yhtiön päivitetyn strategian helmikuussa 2020. Yhtiön toiminnassa ovat tärkeinä elementteinä ja 
kulmakivinä seuraavat neljä osa-aluetta: elinkaariajattelu, älykäs räätälöinti, yhteistyökumppanuudet ja kustannustehok-
kuus. Yhtiön näkemyksen mukaan nämä neljä osa-aluetta luovat hyvät edellytykset Yhtiön taloudellisen käänneohjelman 
läpiviennille, uuden tulevaisuuden rakentamiselle ja kasvulle. Yhtiön missiona on ”Smart Solutions for Electric Future”. 
 
Yksi tämän hetken ja tulevaisuuden megatrendeistä on kaiken sähköistyminen ja digitalisoituminen. Sähköä voidaan 
muuttaa hyvällä hyötysuhteella moneen käyttömuotoon, kuten mekaaniseksi liikkeeksi, lämmöksi tai kemialliseksi ener-
giaksi. Vastaavasti liike-energiaa muutetaan tai palautetaan tulevaisuudessa entistä enemmän sähköksi. 
 
Yhtiön toiminta-ajatuksena on tuottaa tehokkaita ja laadukkaita tehoelektroniikkatuotteita ja -järjestelmiä asiakaskun-
tansa vaativiin nykyisiin ja tulevaisuuden tarpeisiin. Yhtiö on mukana asiakkaidensa liiketoimintojen ja toimintaympä-
ristön sähköistämisessä ja digitalisoinnissa sekä luo omalta osaltaan edellytyksiä kestävälle kehitykselle. 
 
Telekommunikaatioliiketoiminnasta irtautumisen jälkeen Yhtiö keskittyy täysin teollisuusliiketoiminnan tuotteisiin, jotka 
jakautuvat kolmeen tuotekategoriaan: Power Systems, Power Supplies ja LED Drivers. Tuotekategorioiden myynnin ke-
hittämiseksi ja kasvattamiseksi Yhtiö on siirtynyt täysin hajautuneesta myyntiorganisaatiosta globaaliin yhtenäisesti joh-
dettuun myyntiorganisaatioon. Yhtiön myynnin painopistealueet ovat Euroopassa sekä erityisesti Pohjois-Amerikassa. 
 
Yhtiö aikoo toteuttaa käänneohjelman, jolla Yhtiö tavoittelee merkittävää positiivista muutosta taloudellisessa tulokses-
saan vuoden 2023 loppuun mennessä. Käänneohjelman tärkeimmät elementit ovat vuosien 2021–2023 aikana haettavat 
arviolta yhteensä yli 4 miljoonan euron pysyvät vuotuiset säästöt suorissa ja epäsuorissa kuluissa vuoden 2020 kustan-
nustasoon verrattuna (pois lukien lomautukset ja muut väliaikaiset säästöt), 5–10 prosentin vuosittainen myynnin kasvu 
sekä tase- ja rahoitusrakenteen selkeä parantaminen. 
 
Elinkaariajattelu 
 
Yhtiö keskittyy haastavien tehonsyöttöratkaisujen toimittamiseen vaativille markkinoille, joista esimerkkejä ovat tietolii-
kenne- ja teollisuusautomaatiolaitteet, vaativat valaistusjärjestelmät, liikennejärjestelmät, materiaalinkäsittelylaitteet ja 
sähkön varastointijärjestelmät. Omassa tuotekehityksessä ja innovaatioissa Yhtiö keskittyy älykkäiden, räätälöitävien, 
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modulaaristen ja suorituskyvyltään vaativien järjestelmien kehittämiseen tiiviissä liikesuhteessa avainasiakkaiden kanssa. 
Enedon tuotteissa keskitytään vahvasti koko elinkaaren hallintaan ja kokonaiskustannusten optimoimiseen. 
 
Älykäs räätälöinti 
 
Alueellinen markkinaosaaminen ja kyky kuunnella eri liiketoiminta-alueiden asiakkaiden erityistarpeita ovat jatkossakin 
tärkeä osa Yhtiön toimintamallia. Asiakkaiden palvelemisessa ja tuotteiden kehittämisessä hyödynnetään tuotealusta- ja 
moduuliajattelua. Tehokkaalla tuotealusta- ja moduulikehityksellä sekä näiden joustavalla yhdistämisellä asiakaskohtai-
siin tuoteräätälöinteihin voidaan asiakastarpeet tyydyttää kustannustehokkaasti ja nopeasti. 
 
Yhteistyökumppanuudet 
 
Yhtiön omia teknologioita, tuotekehitysosaamista ja -kapasiteettia vahvistetaan kiinteässä yhteistyössä huolellisesti va-
littujen kumppanien kanssa. Avainasiakkaiden vaatimat yksinkertaisemmat tuotteet valmistamme yhteistyössä massatuo-
tantoon erikoistuneiden kumppaniemme kanssa. Tuotteiden ja järjestelmien elinkaaren hallintaan ja huoltoon liittyvissä 
toiminnoissa Yhtiö käyttää oman osaamisensa lisäksi alueellisia yhteistyökumppaneita. 
 
Kustannustehokkuus 
 
Yhtiö jatkaa toimintojensa ja kustannustehokkuutensa parantamista uudistamalla toiminnan tukena olevia järjestelmiä 
sekä tehostamalla raaka-aineiden saatavuutta ja kustannusten hallintaa tiiviiden yhteistyökumppanuuksien avulla. Kus-
tannustehokkuutta tukee myös yksinkertainen ja nopean päätöksenteon mahdollistava organisaatio ja toimintamalli. 
 
Osana Yhtiön käänneohjelmaa kustannustehokkuutta parannetaan edelleen sekä rakenteellisilla että operatiivisilla muu-
toksilla, jotka mahdollistavat muutokset Yhtiön pysyvissä vuotuisissa kustannuksissa. Yhtiö on aloittanut uuden toimin-
nanohjaus- ja talousjärjestelmän käyttöönoton, joka mahdollistaa erityisesti tuotannon, logistiikan, myynnin ja hallinnon 
tehokkuuden kasvattamisen. Tämän lisäksi Yhtiö hakee kustannustehokkuutta toimitus- ja tuotantoketjujen uudelleen 
arvioinnilla, oman tuoteportfolion hallinnan tehostamisella ja Yhtiön oman Tunisian tuotannon roolin selkeyttämisellä ja 
strategisella tarkastelulla. 
 
Menestyminen tulevaisuuden liiketoiminnassa edellyttää kasvua 
 
Tavoitteena on saavuttaa vahva liikevaihdon ja kannattavuuden kasvu. Tavoitteena on myös tarjota nykyisille asiakkaille 
entistä houkuttelevampi tuoteportfolio ja suurempia kokonaisuuksia sekä tehdä Yhtiöstä entistä merkittävämpi yhteistyö-
kumppani. Tämän lisäksi Yhtiö etsii aktiivisesti uusia asiakkuuksia vaativien toimintaympäristöjen tuotteiden ja ratkai-
sujen markkinoilta. Tuotealusta- ja moduuliajattelun tuoma joustavuus mahdollistaa uudet asiakkuudet. 
 
Kasvun tukemiseksi Yhtiö on siirtynyt vuoden 2020 aikana globaaliin myyntiorganisaatioon, jossa kolmen eri maan 
myyntitiimit toteuttavat yhdessä globaalin myyntijohdon kanssa suunniteltuja hankkeita ja myyntiaktiviteetteja. Uudella 
organisaatiolla haetaan sekä nykyisille asiakkaille tarjottavaa laajempaa koko Yhtiön laajuista tuoteportfoliota että uusia 
asiakkuuksia. Uusia asiakkuuksia haetaan muun muassa Power Systems -tuotekategorian tuotteille Etelä-Euroopasta ja 
Pohjois-Amerikasta sekä LED Drivers -tuotekategorian tuotteille Pohjois-Euroopasta ja Pohjois-Amerikasta. 
 
Kasvualueina Yhtiö näkee sekä oman tuotekehityksen että yhteistyökumppaneiden tarjonnan kautta myös esimerkiksi 
sähkönjakelun älyverkot, prosessiteollisuuden automaation varmennukset, suurempitehoisten LED-valaistusten erilaiset 
käyttökohteet sekä laajentumisen rautateiden ja muiden vaativien liikennejärjestelmien tarvitsemiin ratkaisuihin. 
 
Konsernirakenne 

Konsernin emoyhtiö Enedo Oyj on suomalainen julkinen osakeyhtiö, johon sovelletaan Suomen lakia. Emoyhtiön koti-
paikka on Vantaa ja rekisteröity osoite Martinkyläntie 43, 01720 Vantaa. Konserniin kuuluu Esitteen päivämääränä yh-
deksän tytäryhtiötä. Konsernin hallinto on keskitetty emoyhtiö Enedo Oyj:hin.  
 

Konsernin emo- ja tytäryh-
tiösuhteet ovat seuraavat: 

Kotipaikka Kotimaa Konsernin 
omistusosuus 

% 

Osuus 
äänivallasta % 

Emoyrityksen 
omistusosuus 

% 
      
Emoyritys      
Enedo Oyj Vantaa Suomi    
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Emoyritys Enedo Oyj:n 
omistamat tytäryhtiöosak-
keet      
Efore (USA), Inc. Dallas TX Yhdysvallat 100 100 100 
Enedo (Hongkong) Co., Limi-
ted Kowloon Kiina 100 100 100 
Efore (Suzhou) Automotive 
Technology Co., Ltd Suzhou Kiina 100 100 100 
Enedo SpA Osimo Italia 100 100 100 
Enedo Holding Oy Vantaa Suomi 100 100 100 
Efore OU Pärnu Viro 100 100 100 
      
Enedo Holding Oy:n omista-
mat tytäryhtiöosakkeet      
Enedo Finland Oy Vantaa Suomi 100 100  
      
Enedo SpA:n omistamat ty-
täryhtiöosakkeet      
Enedo Sarl Charguia Tunisia 99,72 100  
Enedo Inc. Pennsylvania Yhdysvallat 100 100  
      

 
Organisaatio ja liiketoiminta-alueet 

Yhtiön organisaatiokaavio on esitetty alla:  
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Yhtiöllä on kolme tuotekategoriaa: Power Systems, Power Supplies ja LED Drivers.  
 
Power Systems 
 
Power Systems -tuotekategorian tuotteita ovat teholähdetuotteet ja pitkälle räätälöidyt teholähde- ja tehonsyöttökokonai-
suudet sekä turnkey-toimitusprojektit muun muassa junateollisuudelle. Power Systems -tuotekategorian tuotteita käyte-
tään erityisesti vaativissa toimintaympäristöissä, kuten sähkönsiirron ja -jakelun valvonnassa ja ohjauksessa, öljyn ja kaa-
sun tuotannossa ja jalostuksessa, automaatiossa, raideliikenteessä, tietoliikenteessä ja meriliikenteessä. Lisäksi Yhtiö ke-
hittää IoT-teknologiaa hyödyntävää tehonsyöttöjärjestelmien kunnonvalvontaa, jota käytetään muun muassa älykkäissä 
akkulatureissa. 
 
Tuotekategorian myynnistä noin puolet muodostuu teholähdejärjestelmistä ja puolet yksittäisistä teholähdetuotteista. 
Tuotekategorian keskeinen tuote on DC-varatehojärjestelmä, joka huolehtii tarvittavasta energian varastoinnista sekä te-
honsyötöstä tilanteissa, jossa normaali tuleva tehonsyöttö katkeaa. 
 

Toimitusjohtaja (CEO) 

Talous ja ICT 

Italian tuotteet Suomen tuotteet 

Tuotekehitys 
Tuotteiden ylläpito ja laatu 

Operaatiot 
Hankinta 

Tuotekehitys 
Tuotteiden ylläpito ja laatu 

Operaatiot 
Hankinta 

Globaali myyntiorganisaatio 
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Yhtiö toi vuonna 2018 markkinoille uuden sukupolven tasasuuntaajatuotteen (MHE eli modular high efficiency), joka on 
korkean hyötysuhteen teholähde. MHE:n suunnittelu perustuu passiiviseen jäähdytykseen, jossa tuote ei vaadi lainkaan 
puhallinta tai vastaavaa pakotettua jäähdytysilman kiertoa. Passiivinen jäähdytys on parhaimmillaan teollisuuden ympä-
ristöissä, joissa laaja lämpötila-alue, likaisuus ja kosteus rasittavat elektronisia laitteita. Näissä sovelluksissa passiivijääh-
dytteisten ratkaisujen pidempi elinikä ja alhaisemmat huolto- ja ylläpitokustannukset vaikuttavat asiakkaan päätöksente-
koon. Enedon MHE-tuotteiden hyötysuhde on yli 97 prosenttia edustaen Yhtiön arvion mukaan kyseisen teollisuussek-
torin ehdotonta huippua. 
 
Power Systems -tuotekategoria on tällä hetkellä keskittynyt Pohjois-Euroopan sekä Venäjän ja Itä-Euroopan markki-
noille, joilla Yhtiön brändi teholähteiden valmistajana tunnetaan hyvin. Tuotekategorian kilpailijat ovat lähinnä paikalli-
sesti toimivia järjestelmäintegraattoreita tai laitevalmistajia. 
 
Power Systems -tuotekategorian keskeinen vahvuus on kokonaisvaltainen tehonsyötön suunnitteluosaaminen sekä tekno-
logia ulottuen yksittäisestä teholähteestä aina järjestelmätason suunnitteluun ja tuotteen koko elinkaaren kattavaan huol-
toon. Tämä osaaminen luo tuotekategorialle kilpailuedun verrattuna muihin alan toimijoihin, joista moni on keskittynyt 
pelkästään järjestelmien integrointiin käyttäen kolmannen osapuolen teholähdetuotteita ja komponentteja. Tuotekatego-
rian erityisvahvuutena ovat omat passiivijäähdytteisiin tuotteisiin perustuvat ratkaisut, jotka soveltuvat vaativiin teolli-
suusolosuhteisiin. 
 
Tuotekategorian keskeiset kasvualueet lähimarkkinoilla ovat energiantuotanto ja jakelu, IT- ja tietoliikenne sekä Keski-
Euroopassa raideliikenteen asiakkaat. Yhtiöllä on yhteistyösopimus Keski-Euroopan raideliikenteen asiakkaisiin keskit-
tyvän yhteistyökumppanin kanssa. Kyseisillä aloilla ja maantieteellisesti lyhyen etäisyyden takia Yhtiö pystyy hyödyn-
tämään kokonaisvaltaista osaamistaan teholähdekokonaisuuksien suunnittelusta koko elinkaaren kestävään huoltoon asti. 
  
Power Supplies 
 
Power Supplies -tuotekategoriassa valmistetaan sekä koko asiakaskunnalle myytäviä vakioratkaisuja että asiakaskohtai-
sesti räätälöityjä teholähde- ja tehonsyöttökokonaisuuksia. Tuotekategorian tuotteita myydään pääasiassa Pohjois-Ame-
rikan ja Euroopan markkinoille mutta myös Kaukoitään. Tuotteet valmistetaan Tunisian tehtaassa tai hankitaan sopimus-
valmistajilta. 
 
Power Supplies -tuotekategorian tuotteita käytetään erilaisiin vaativiin kohteisiin, kuten tehdasautomaatioon, teolliseen 
testaukseen, LED-näyttöihin, kuljetusvälineisiin ja terveydenhuollon laitteisiin. Asiakaskohtaisesti räätälöityjen tuottei-
den pohjana ovat Yhtiön kehittämät tuotealustat, joita voidaan käyttää muille asiakkaille tarjottavissa tuotteissa. 
 
Tuotekategorian vahvuus ovat pitkät asiakassuhteet, jotka perustuvat vuosien aikana kehittyneeseen ymmärrykseen eri 
toimialojen alasegmenteistä ja erityisosaamisesta. Keskeisiä asiakkaita ovat esimerkiksi Yhdysvaltojen merkittävin tes-
taus- ja instrumenttialan toimija, johtava tšekkiläinen näyttämövalaisinvalmistaja, suomalainen tietoliikennealan toimija, 
suomalainen paperi- ja energiateollisuuden järjestelmätoimittaja, belgialainen korkean teknologian visuaalisia ratkaisuja 
tarjoava yhtiö ja johtava yhdysvaltalainen suurten videonäyttöjen valmistaja. 
 
LED Drivers 
  
LED Drivers -tuotekategorian tuotteet ovat erilaisissa valaistuksen lopputuotteissa käytettäviä LED-teholähteitä. Yhtiön 
tuoteportfolio painottui aiemmin matalan tehon LED-teholähteisiin, joita käytetään erityisesti huoneistojen valaistusrat-
kaisuissa. Yhtiö on siirtänyt asteittain painopistettään korkean tehon LED-teholähdemarkkinoille ja on kyennyt kasvatta-
maan osuuttaan ja myyntiään näillä markkinoilla. 
 
Matalan tehon LED-teholähteissä keskeinen vahvuus on ollut Strato-tuotesarjan vakaa kehitys ja arvostettu asema, joita 
Yhtiö on pystynyt hyödyntämään korkean tehon LED-teholähteiden markkinoille siirtyessään. Lisäksi Yhtiö toi vuonna 
2018 markkinoille uuden sukupolven Strato Evo -tuotesarjan, jonka merkittävin lisäarvo asiakkaalle on tuotteen ominai-
suuksien ohjelmoitavuus myyntikanavassa. Tämä vähentää asiakkaan varastointitarpeita ja varastoon sitoutunutta pää-
omaa. 
 
Korkean tehon LED-teholähteissä Yhtiö pystyy hyödyntämään entistä paremmin keskeisiä vahvuuksiaan, kuten pitkää 
kokemusta, projektiosaamista sekä tuotteidensa luotettavuutta, kestävyyttä ja tuoteälyä. Esimerkkejä korkean tehon LED-
teholähteiden lopputuotteista ovat urheilustadionien, lentokenttien ja teollisten alueiden valaistukset. 
 
Tuotanto, hankinta ja logistiikka 

Yhtiön tuotantoa, hankintaa ja logistiikkaa johdetaan Italian ja Suomen tuotteissa paikallisesti. Enedolla on Tunisiassa 
oma tehdas, joka valmistaa Italian tuotteita. Lisäksi Yhtiöllä on Italian ja Suomen tuotteita varten sopimusvalmistajia 
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Euroopassa ja Aasiassa. Yhtiön valmistamien tuotteiden tulee täyttää alueelliset tuotevaatimukset, kuten CE-merkintä 
Euroopassa ja UL-merkintä Yhdysvalloissa.  
 
Tuotanto 
 
Yhtiön Tunisian tehtaassa työskenteli vuonna 2020 keskimäärin 227 työntekijää. Tehtaassa hyödynnetään monipuolista 
tuotantoteknologiaa ja valmistetaan noin sataa erilaista tuotetta. Tuotanto keskittyy pienten ja keskisuurten erien valmis-
tukseen, joka on työvoimavaltaista. Tunisian tehtaan työvoimakustannukset ovat merkittävästi pienemmät kuin esimer-
kiksi Aasiassa keskimäärin. Lisäksi Tunisiassa on paljon teholähteiden ja elektroniikan valmistukseen liittyvää osaamista. 
 
Tunisian tehtaassa valmistettujen tuotteiden suhteellinen osuus Yhtiön liikevaihdosta on noin kolmannes. Esitteen päivä-
määränä Tunisian tehtaan toimintaa ohjataan sekä paikallisesti että Yhtiön Italian tytäryhtiöstä käsin. Yhtiön tavoitteena 
on kuitenkin tehdä Tunisian tehtaasta oma itsenäinen tuotantoyksikkö, joka vastaa paikallisesti kaikista tuotantoon liitty-
vistä toiminnoista, kuten tuotannon suunnittelusta ja materiaalihankinnoista. 
 
Tuotannon jatkuva kehittäminen on keskeinen osa Enedon strategiaa. Yhtiön tavoitteena on parantaa jatkuvasti sekä so-
pimusvalmistajien että Tunisian tehtaan tuottavuutta, kustannustehokkuutta ja laatua. Tunisian tehdasta kehitetään inves-
toimalla tuotantolaitteistoihin, infrastruktuuriin ja osaamiseen ja keskittymällä tuotteisiin ja alustoihin, joiden proses-
seissa, komponenteissa ja kysynnässä on yhtenäisiä piirteitä. Läheinen yhteistyö sopimusvalmistajien kanssa sekä oma 
Tunisian tehdas mahdollistavat Yhtiölle nopean ja joustavan tuotannon sekä luovat kiinteän yhteyden tuotekehityksen ja 
valmistusprosessin välille, mikä ylläpitää tuotekehityksen ymmärrystä tuotantoprosessista ja sen kustannuksista.  
 
Hankinta ja logistiikka 
 
Yhtiön hankintatoiminnot koostuvat komponenttiostoista Tunisian tehtaalle, ostoista Enedon tuotteita tekeviltä sopimus-
valmistajilta sekä Enedon tuotemerkillä myytävien välitystuotteiden ostoista niiden valmistajilta. Yhtiöllä on yli 150 ak-
tiivista komponenttien toimittajaa, viisi pääasiallista sopimusvalmistajaa sekä kolme välitystuotevalmistajaa. Vuonna 
2020 Yhtiön kokonaishankintojen arvo oli 24 miljoonaa euroa, josta komponenttihankintojen osuus oli 34 prosenttia, 
sopimusvalmistajahankintojen 55 prosenttia ja välitystuotteiden 11 prosenttia. Kustannusten lisäksi komponenttien ja 
tuotteiden saatavuudesta ja hankintojen joustavuudesta on tullut keskeinen Yhtiön hankintapäätöksiin vaikuttava tekijä. 
Puolijohteiden kasvanut tarve erityisesti ajoneuvoteollisuudessa ja elektroniikan käytön kasvun johdosta on osaltaan joh-
tanut siihen, että Yhtiön tuotteisiin tarvittavien puolijohdekomponenttien toimitusajat ovat pidentyneet ja tiettyjen kom-
ponenttien saatavuudessa on ollut ajoittain vaikeuksia. Yhtiön arvion mukaan komponenttipula on rakenteellinen, ja sen 
voidaan odottaa jatkuvan lähivuosina. 
 
Hankinnoilla ja logistiikalla on merkittävä vaikutus Yhtiön talouden ja nettokäyttöpääoman kehitykseen. Yhtiö pyrkii 
edelleen vapauttamaan pääomaa muun muassa läpikäymällä olemassa olevat hankintaketjukumppanit ja niiden ehdot, 
rahtireitit ja varastojen sijainnit sekä pyrkimällä huolehtimaan siitä, että ne vastaavat paremmin muuttuvia markkinaolo-
suhteita. 
 
Henkilöstö 

Yhtiön palveluksessa työskenteli 31.12.2020 päättyneellä tilikaudella keskimäärin 371 henkilöä ja tilikauden lopussa 354 
henkilöä. Konsernin työntekijöistä 99 prosenttia työskenteli Euroopassa ja Afrikassa ja 1 prosentti Pohjois-Amerikassa.  
   
Merkittävät tavanomaiseen liiketoimintaan kuulumattomat sopimukset 

Yhtiö sopi 12.8.2020 emoyhtiön lainoja koskevan ns. stand-still-kauden jatkosta 30.6.2021 asti päärahoittajapankin ja 
Jussi Capital Oy:n kanssa. Aikaisempi stand-still-kausi päättyi 30.6.2020. 
 
Yhtiö sopi 16.2.2021 yhteensä noin 8,6 miljoonan euron lainojensa kokonaisjärjestelystä (”Lainojen Järjestely”), jolla 
Yhtiö maksaa näistä lainoistaan 5,3 miljoonaa euroa ja lainoista mitätöidään yhteensä 3,3 miljoonaa euroa. Lainojen 
Järjestelyn toteutuminen edellyttää, että Yhtiö toteuttaa Merkintäetuoikeusannin ja Suunnatun Annin tietyille uusille si-
joittajille. Osakekohtainen merkintähinta on sekä Merkintäetuoikeusannissa että Suunnatussa Annissa 0,20 euroa. Antien 
merkintähinta perustuu Yhtiön sekä Lainojen Järjestelyn osapuolten ja merkintään sitoutuneiden osapuolten välisiin neu-
votteluihin ja on siten perusteltu Lainojen Järjestelyn toteuttamiseksi ja Yhtiön käyttöpääomatarpeiden turvaamiseksi. 
Anneissa kerättävistä varoista 5,3 miljoonaa euroa käytetään Lainojen Järjestelyn toteuttamiseen (katso myös kohta ”An-
tien tausta ja syyt sekä hankittavien varojen käyttö”). Lainojen Järjestelyn toteutumisen jälkeen Jussi Capital Oy myy 
kaikki omistamansa yhteensä 1 593 709 (318 742 euroa) Yhtiön osaketta Joensuun Kauppa ja Koneelle 0,20 euron osa-
kekohtaiseen hintaan. 
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Yhtiö on saanut merkintäsitoumuksia Merkintäetuoikeusannin ja Suunnatun Annin osalta (katso Esitteen kohta ”Merkin-
täsitoumukset”). Pelkästään näiden merkintäsitoumusten perusteella Yhtiö kerää yhteensä noin 7,3 miljoonan euron brut-
tovarat. Tällä määrällä Yhtiö voisi toteuttaa Lainojen Järjestelyn ja saisi riittävästi käyttöpääomaa toimintansa jatkuvuu-
den turvaamiseksi kesäkuun 2021 loppuun. 
 
Edellä kuvattuja lukuun ottamatta Yhtiö tai mikään sen tytäryhtiöistä ei ole Esitteen päivämäärää edeltävien kahden tili-
kauden aikana tehnyt merkittäviä muita kuin tavanomaiseen liiketoimintaan kuuluvia sopimuksia tai sopimuksia, joista 
syntyy velvollisuuksia tai oikeuksia jollekin Konserniin kuuluvalle yhtiölle siten, että kyseiset velvollisuudet tai oikeudet 
ovat merkittäviä Konsernille Esitteen päivämääränä. 
 
Oikeudenkäynnit 

Yhtiöön ja sen tytäryhtiöihin kohdistetaan vaatimuksia ja reklamaatioita osana niiden liiketoimintaa, ja Yhtiö ja sen ty-
täryhtiöt voivat joutua osallisiksi oikeudenkäynteihin ja muihin menettelyihin tällaisten vaatimusten johdosta. Alalla ta-
vanomaisen käytännön mukaan tuotteisiin liittyvät vaatimukset pyritään hoitamaan korjaamalla vialliset tuotteet tai vaih-
tamalla ne, ja reklamaatiot ja riitaisuudet on saatu sovittua ilman oikeudenkäyntiä. Yhtiö harkitsee huolellisesti näitä 
vaatimuksia ja tekee niistä tarvittavat varaukset. 
 
Yhtiön Italian tytäryhtiö on osallisena oikeudenkäynnissä, joka liittyy Yhtiön alihankkijan työntekijöiden työnantajakor-
vauksiin Italian sosiaaliturvaviranomaiselle INPS:lle (Istituto nazionale della providenza sociale).  Italian tytäryhtiö voitti 
oikeudenkäynnin paikallisessa Anconan oikeudessa ja asia on jatkokäsittelyssä. Oikeuskäsittelyllä ei ole olennaista vai-
kutusta Konsernin taloudelliseen asemaan. 
 
Yhtiön Italian tytäryhtiön entinen toimitusjohtaja Alessandro Leopardi on esittänyt marraskuun 2018 lopussa Enedo 
SpA:han ja Enedo Oyj:hin kohdistetun korvausvaatimuksen työ- ja toimisuhteeseen liittyvistä erinäisistä seikoista. Asia 
on oikeuskäsittelyssä. Enedo SpA ja Enedo Oyj pitävät korvausvaatimusta kaikilta osin perusteettomana. Oikeuskäsitte-
lyllä ei ole olennaista vaikutusta Konsernin taloudelliseen asemaan. 
 
Yhtiö ei ole Esitteen päiväystä edeltävien 12 kuukauden aikana ollut osallisena oikeudenkäynneissä, välimiesmenette-
lyissä tai hallintomenettelyissä, joilla voi olla tai on ollut viimeisen 12 kuukauden aikana merkittävä vaikutus Yhtiön tai 
sen tytäryhtiöiden taloudelliseen asemaan tai kannattavuuteen, eikä Yhtiö ole tietoinen tällaisten menettelyjen vireillä 
olosta tai alkamisen uhasta. 
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 TOIMIALAKATSAUS 

Yleistä 
 
Enedo on kansainvälinen, vaativia tehonsyöttötuotteita ja -ratkaisuja suunnitteleva, kehittävä ja valmistava yhtiö. Yhtiö 
toimii globaalisti, mutta Yhtiön pääasialliset kohdemarkkinat ovat Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Teholähteet muuttavat 
verkosta saatavaa sähkövirtaa laitteelle sopivaan muotoon. Teholähteet voivat olla standardoituja, modulaarisia tai kulle-
kin sähkölaitteelle räätälöityjä. 
 
Teholähdemarkkinalla vallitsevat voimistuvat globaalit megatrendit, jotka tukevat erityisesti sellaisia teholähdevalmista-
jia, joilla on korkeaa teknologista osaamista. Yhtiön teollisuusliiketoiminnassa esimerkiksi LED-valaistuksen lisäänty-
minen entisestään tukee niihin soveltuvien teholähteiden markkinaa, koska LED-valaisimiin tarvitaan erillinen teholähde. 
Lisäksi Yhtiön johdon arvion mukaan esimerkiksi valmistavassa teollisuudessa lisääntyvä automaatio ja uudet teknologiat 
kasvattavat teholähteiden kysyntää.1 
 
Yleiskatsaus teholähdemarkkinaan 
 
Teholähdemarkkinalla asiakkaita ovat OEM-yhtiöt sekä alan tukkumyyjät ja jakelijat. Teholähteet ovat komponentteja 
OEM-yhtiöiden tuotteille, jotka myydään loppukäyttäjälle. Teholähteet myydään OEM-yhtiöille joko suoraan tai alan 
tukkumyyjän tai jakelijan kautta. Vuonna 2019 noin 42,5 miljardin Yhdysvaltain dollarin teholähdemarkkinasta noin 
74 prosenttia koostui teholähdevalmistajien OEM-yhtiöille myymistä teholähteistä ja loput noin 26 prosenttia OEM-yh-
tiöiden omiin lopputuotteisiinsa valmistamista teholähteistä. Yhtiö toimii näistä markkinoista ainoastaan ensimmäisellä 
eli kaupallisella teholähdemarkkinalla (”Kaupallinen Teholähdemarkkina”)2 (merchant power supply market). Kau-
pallisella Teholähdemarkkinalla tuotteet myydään suoraan tai alan tukkumyyjän tai jakelijan kautta OEM-yhtiöille. Tä-
män toimialakatsauksen ennusteissa on oletettu, että koronarokote kehitetään vuonna 2021 ja valtaosa maailman väestöstä 
on rokotettu vuoden 2022 loppuun mennessä ja että toimiala palaa normaaliin tilaan vuonna 20223. 
 
Globaalin Kaupallisen Teholähdemarkkinan kooksi arvioidaan vuonna 2020 noin 31 miljardia Yhdysvaltain dollaria. 
Markkinan arvioidaan jatkavan kasvuaan jälleen vuoden 2020 jälkeen ja saavuttavan 39,1 miljardin Yhdysvaltain dollarin 
koon vuonna 2024. Vuosille 2019–2024 arvioitu keskimääräinen vuosittainen kasvu on 4,3 prosenttia. Vaikka markkina 
kokonaisuutena kasvaa varsin maltillisesti, sen sisäiset segmentit kasvavat eri vauhtia.4 

 
Lähde: Micro-Tech Consultants. Global Switching Power Supply Industry 2020. 
  
Kaupallisella Teholähdemarkkinalla ei ole muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta merkittäviä markkinaosuuksia hallit-
sevia toimijoita, sillä Kaupallisen Teholähdemarkkinan koko on yli 31 miljardia Yhdysvaltain dollaria ja sillä toimii yli 
tuhat yhtiötä. Näin ollen myös keskisuurilla toimijoilla, kuten Enedolla on sen johdon arvion mukaan mahdollisuus kas-
vattaa markkinaosuuttaan ja kasvaa markkinaa nopeammin esimerkiksi erityisosaamisen tai merkittävien asiakkuuksien 
kautta. 
 

 
1 Yhtiön johdon arvio.  
2 Micro-Tech Consultants. Global Switching Power Supply Industry 2020. 10/2020 
3 Micro-Tech Consultants. Global Switching Power Supply Industry 2020. 10/2020 
4 Micro-Tech Consultants. Global Switching Power Supply Industry 2020. 10/2020 
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Aasian ja Tyynenmeren alue on Kaupallisen Teholähdemarkkinan selvästi suurin markkina-alue, ja sen osuus arvioidusta 
vuoden 2020 markkinasta on noin 14,3 miljardia Yhdysvaltain dollaria. Myös ennustettu kasvuvauhti on tällä alueella 
voimakkainta, ja sen odotetaan olevan keskimäärin noin 4,7 prosenttia vuosittain vuosina 2019–2024. Vuoden 2020 
markkinasta Pohjois- ja Etelä-Amerikan osuuden arvioidaan olevan noin 10,0 miljardia Yhdysvaltain dollaria, kun taas 
Euroopan, Lähi-idän ja Afrikan (”EMEA-alue”) vastaava osuus on noin 6,8 miljardia Yhdysvaltain dollaria. Pohjois- ja 
Etelä-Amerikan markkinan odotetaan kasvavan noin 3,9 prosentin ja EMEA-alueen markkinan noin 4,3 prosentin keski-
määräistä vuosittaista vauhtia vuosina 2019–2024. Pohjois- ja Etelä-Amerikan sekä EMEA-alueen markkinat ovat Yhtiön 
kannalta keskeisimmät kohdemarkkinat. Muun maailman osuus on vähäinen, ja sen odotetaan pienentyvän hieman vuo-
sina 2019–2024.5 

 
Lähde: Micro-Tech Consultants. Global Switching Power Supply Industry 2020 
 
Koska teholähteitä toimitetaan OEM-yhtiöille, teholähteiden kysyntä on sidoksissa OEM-yhtiöiden tuotteiden kysyntään. 
Teholähteiden ominaisuudet ovat usein keskeisessä asemassa OEM-yhtiöiden tuotteiden myynnissä. Toimialalla tavoi-
tellaan luotettavia asiakkaita, joiden tuotteiden elinkaaret ovat pitkiä. Yhtiön asiakaskuntaan kuuluu johtavia globaaleja 
huipputeknologiaa valmistavia yhtiöitä useilta eri teollisuudenaloilta. 
 
Noin 75-vuotisesta historiastaan huolimatta teholähdemarkkina on edelleen suhteellisen jakautunut, ja eri valmistajia on 
arviolta yli tuhat. Markkinan kattavia tuotestandardeja on niukasti, ja tuotteet voivat poiketa toisistaan huomattavasti. 
LED-markkina poikkeaa tästä, sillä markkinalle on kehittynyt erityisesti hallintaohjelmistojen osalta standardeja, joista 
voidaan mainita DMX ja Dali. Suurin osa tuotteista on asiakkaalle räätälöityjä (custom products). Vaikka standardituot-
teiden (standard products) ja modulaaristen tuotteiden (modified standard products) osuuden suhteessa räätälöityihin 
tuotteisiin odotetaan laskevan vuosina 2019–2024, molempien tuotekategorioiden kysynnän arvioidaan kasvavan samalla 
ajanjaksolla.6 
 
Standardituote ei tarkoita, ettei niiden kehitys vaatisi merkittäviä aika- ja tuotekehitysinvestointeja, vaan termillä viitataan 
useamman asiakkaan ja segmentin tarpeisiin soveltuviin teholähteisiin, jotka eivät edellytä asiakaskohtaisia muutoksia. 
Modulaarisilla tuotteilla tarkoitetaan esimerkiksi yhden standarditeholähdealustan täydentämistä erityyppisillä ominai-
suuksilla tiettyä lopputuotetta varten. Standardituotteita suosivaan kehitykseen ovat vaikuttaneet vaatimukset alhaisem-
mista hinnoista. Lisäksi monet teholähteiden ostajat suosivat useampaa toimittajaa, mikä edellyttää tietyn asteen standar-
dointia. Vuonna 2020 standardoitujen ja modulaaristen tuotteiden osuudeksi kokonaiskysynnästä arvioidaan noin 29,2 
prosenttia. Vuosina 2019–2024 modulaaristen tuotteiden markkinan kasvuvauhdin arvioidaan olevan keskimäärin noin 
2,0 prosenttia vuodessa.7 

 
5 Micro-Tech Consultants. Global Switching Power Supply Industry 2020. 10/2020 
6 Micro-Tech Consultants. Global Switching Power Supply Industry 2020. 10/2020 
7 Micro-Tech Consultants. Global Switching Power Supply Industry 2020. 10/2020 
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Lähde: Micro-Tech Consultants. Global Switching Power Supply Industry 2020  
 
Kaupallinen Teholähdemarkkina jaetaan kahdeksaan segmenttiin käyttötarkoituksen mukaan: LED-valaistus, kuljetus, 
terveydenhuolto, puolustusteollisuus, teollisuus, telekommunikaatio, kuluttajatuotteet sekä tietokone- ja yritystuotteet. 
Kunkin segmentin osuus vuoden 2020 arvioidusta markkinasta on esitetty alla olevassa kuviossa, jossa kuljetussegmentti 
on jaettu edelleen kahteen erilliseen segmenttiin. Näistä segmenteistä Yhtiö ei juurikaan toimi kuljetus (maantie)-, puo-
lustusteollisuus-, kuluttajatuote-, tietokone- ja yritystuote- sekä telekommunikaatiosegmenteillä. Edellä mainittujen seg-
menttien markkinat ovat merkittävän kokoiset, ja niiden odotetaan kasvavan noin 3,9 prosentin vuosivauhtia vuosina 
2019–2024. Toisaalta kyseisten segmenttien teholähteet ovat pitkälle standardoituja, ja katteet ovat muihin segmentteihin 
verrattuna pienemmät. Erityisesti kuljetussegmenttiin (maantie) odotetaan merkittävää jopa 13,5 prosentin vuosittaista 
kasvua vuosina 2019–2024. Kuljetussegmentin (maantie) kasvu koostuu pääosin sähköautojen huomattavasta kasvusta, 
mutta ala on erittäin kilpailtu ja heikkokatteinen.8  

 
Lähde: Micro-Tech Consultants. Global Switching Power Supply Industry 2020 
 
Yhtiön pääasiallinen kohdemarkkina koostuu LED-valaistuksesta, teollisuudesta, terveydenhuollosta ja kuljetuksesta 
(rautatie, meri, ilma). Segmenttien arvioitu kehitys on esitetty alla olevassa taulukossa. Yhtiön kohdemarkkinan kaikkien 
segmenttien on arvioitu kasvavan vuosina 2019–2024. 

 
8 Micro-Tech Consultants. Global Switching Power Supply Industry 2020. 10/2020 
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Lähde: Micro-Tech Consultants. Global Switching Power Supply Industry 2020 
 
Kuljetus (rautatie, meri, ilma) 
 
Kuljetuksen osuuden Kaupallisesta Teholähdemarkkinasta arvioidaan olevan noin 2,2 prosenttia vuonna 2020.9 Kulje-
tussegmentti (rautatie, meri, ilma) käsittää raideliikenteen, kaupallisen lentoliikenteen ja merenkulun laitteet. Kuljetus-
segmenttiin odotetaan 2,2 prosentin keskimääräistä vuosittaista kasvua vuosina 2019–2024. Rautatie ja merenkulku ovat 
vakiintuneita markkinoita, ja pitkän aikavälin kasvun odotetaan olevan hyvää, noin 2,6–3,8 prosentin keskimääräistä 
vuosittaista kasvua vuosina 2019–2024 koronapandemiasta huolimatta. Koronapandemia vaikutti lentoliikenteeseen voi-
makkaasti ja johti väliaikaiseen laskuun markkinan koossa. 10 

 
Lähde: Micro-Tech Consultants. Global Switching Power Supply Industry 2020  
  
 
Terveydenhuolto 
 
Terveydenhuolto on varsin pieni osa teholähdemarkkinasta, mutta positiiviset trendit tukevat sen kiihtyvää kasvua. Ter-
veydenhuoltoteknologian ja -menetelmien kehittyminen, väestön ikääntyminen sekä lisääntynyt yleinen kiinnostus ter-
veyttä kohtaan lisäävät laitteiden kysyntää. Segmentin keskimääräisen vuosittaisen kasvun vuosina 2019–2024 arvioidaan 
olevan noin 1,4 prosenttia. Terveydenhuollon laitteissa on standardeja potilaan turvaamiseksi, kuten vuotovirran rajoitta-
minen. Tämä vaatii teholähdetoimittajalta sekä ymmärrystä että korkeaa teknologiaosaamista. Erityisesti terveydenhuol-
lon laitteissa käytettävien teholähteiden vaatimustaso on korkea. Teholähteiden tulee olla laadukkaita, ja niihin kohdistuu 
vaativa testaus- ja sertifiointiprosessi, mikä tarkoittaa merkittäviä aika- ja kehitysinvestointeja. Toisaalta terveydenhuol-
lon laitteiden elinkaaret ovat pitkät verrattuna muihin teholähteiden loppukohteisiin, usein jopa kymmenen vuotta, minkä 

 
9 Micro-Tech Consultants. Global Switching Power Supply Industry 2020. 10/2020 
10 Micro-Tech Consultants. Global Switching Power Supply Industry 2020. 10/2020 
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vuoksi investoinnilla on selkeä pitkäaikainen tuottopotentiaali. Teholähteitä käytetään muun muassa ultraääni-, laser- ja 
magneettikuvauslaitteissa.11 

 
 Lähde: Micro-Tech Consultants. Global Switching Power Supply Industry 2020  
 
Teollisuus 
 
Teollisuussegmentti liittyy pääasiassa valmistavan teollisuuden tuotantolaitoksiin. Teollisuudessa teholähteitä käytetään 
muun muassa tehdasautomaatioon, testaus- ja mittauslaitteisiin sekä LED-näyttöihin. Käyttökohteita voivat olla laser-
leikkauskoneet, 3D-tulostimet tai teollisuusrobotit. Teollisuudessa on myös tarvetta laajemmille tehonsyöttöön perustu-
ville järjestelmille. Vuonna 2020 teollisuussegmentin osuus koko markkinasta on noin 8 prosenttia.12 Segmentti on va-
kiintunut ja kasvaa maltillisesti, mutta sen katteet ovat vähäisempien volyymien takia korkeat. Teollisuusrobotit ja kehit-
tyvä tehdasautomaatio voivat kuitenkin luoda uusia mahdollisuuksia teollisuussegmenttiin keskittyville yrityksille. 13 

 
Lähde: Micro-Tech Consultants. Global Switching Power Supply Industry 2020  
 
LED-valaistus 
 
LED-valaistus on Yhtiön pääasiallisen kohdemarkkinan nopeimmin kasvava segmentti. LED-valaistuksen teholähde-
markkinan arvioidaan kasvavan keskimäärin noin 5,4 prosentin vuosivauhtia vuosina 2019–2024.14 LED-valaistuksen 
markkinoiden odotettiin kasvavan nopeampaa tahtia, mutta pääosin hintatason laskusta johtuen näkymät tulevaisuudelle 
ovat maltillisemmat aiempaan verrattuna.15 LED-valaistuksen markkinan keskeisin tekijä on pyrkimys energiakustannus-
ten laskemiseen, mikä on johtanut loistelamppujen korvaamiseen.16 LED-valaistuksen etuja ovat matala energiankulutus, 

 
11 Micro-Tech Consultants. Global Switching Power Supply Industry 2020. 10/2020 
12 Micro-Tech Consultants. Global Switching Power Supply Industry 2020. 10/2020 
13 Micro-Tech Consultants. Global Switching Power Supply Industry 2020. 10/2020 
14 Micro-Tech Consultants. Global Switching Power Supply Industry 2020. 10/2020 
15 Micro-Tech Consultants. Global Switching Power Supply Industry 2020. 10/2020 
16 Micro-Tech Consultants. Global Switching Power Supply Industry 2020. 10/2020 
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pitkä käyttöikä ja monipuolisuus. Toisin kuin perinteisissä valaisimissa LED-valaisimissa tarvitaan aina teholähde. LED-
valaisimet soveltuvat myös yhdistettyihin älykkäisiin valaistusjärjestelmiin, joiden suosio on ollut kasvussa. LED-ratkai-
sujen kehittynyt suorituskyky on mahdollistanut niiden käyttämisen yhä useammissa kohteissa. Esimerkiksi stadionien ja 
lentokenttien valaistuksessa LED-teknologia on mahdollistanut uudenlaisia sovelluksia, mutta luonut samalla teholähtei-
den toimittajille uusia teknologisia vaatimuksia. Esimerkiksi stadionien valaistuksessa suoratoisto- tai televisiolähetysten 
korkea laatu edellyttää, että LED-valaistus ei välky (ns. flicker-efekti), ja tämä edellyttää entistä parempia tuoteratkaisuja. 
Lisäksi hintojen lasku on lisännyt LED-valaisimien markkinapenetraatiota. Muun muassa rakennusten ulkovalaistuksessa 
sekä katu- ja urheilukenttävalaistuksessa tultaneen enenevissä määrin ottamaan käyttöön LED-valaistusta, sillä sen huol-
tovälit ovat pitkät, tarvittava valoteho on suuri, potentiaaliset kustannussäästöt ovat merkittävät ja valaistusjärjestelmien 
soveltaminen on mahdollista.17 

 
Lähde: Micro-Tech Consultants. Global Switching Power Supply Industry 2020 
 
 
Kilpailijakenttä 
 
Kaupallinen Teholähdemarkkina on hyvin jakautunut. Markkinan jakautuneisuuden taustalla on Yhtiön johdon arvion 
mukaan tietyltä osin kattavien standardien puuttuminen ja osittain vain paikallisesti toimivat yhtiöt. Toimialalla on vain 
muutama markkinaosuudeltaan merkittävä yhtiö. Näiden lisäksi markkinalla on lukuisia pieniä toimijoita, jotka voivat 
erikoistua tiettyyn tuotesegmenttiin tai toimia hyvin paikallisesti. Toimialalla on kuitenkin havaittavissa vähittäistä kon-
solidaatiokehitystä. 
 
Toimialan kymmenen suurimman yhtiön osuus koko Kaupallisesta Teholähdemarkkinasta on noin kolmasosa.18 Loppu-
osa markkinasta on jakautunut yli tuhannelle yhtiölle. Yhtiön johto arvioi, että vain noin kymmenesosalla näistä on mer-
kittävä markkinaosuus ja varteenotettava tuotevalikoima. Suurimmat yhtiöt pystyvät tarjoamaan suurissa volyymeissa 
horisontaalisesti laajaa tuotevalikoimaa. Suurten toimijoiden hallitsevasta markkinaosuudesta huolimatta pienemmät yh-
tiöt voivat menestyä erikoistumalla erityisosaamista vaativiin segmentteihin. Toimialan jakautuneisuus mahdollistaa erot-
tautumisen useilla eri perusteilla, kuten yksittäiset tuoteominaisuudet, kohdeasiakkaat, sijainti tai käyttökohde. 
  
Alan suurimmista toimijoista Yhtiön kanssa osin samoista asiakkaista kilpailevat teollisuusliiketoiminnassa esimerkiksi 
Delta Electronics, TDK, Artesyn ja Mean Well. LED-valaisinmarkkinalla Yhtiön kilpailijoihin kuuluvat muun muassa 
TCI ja Tridonic. Italialainen TCI on liikevaihdoltaan Yhtiön kanssa samaa kokoluokkaa. Lisäksi LED-valaisinmarkki-
nalla toimii suuria OEM-valmistajia, kuten Osram ja Philips, jotka ovat LED-tuotteissa vertikaalisesti integroituneita. 
Enedon vahvuus tässä kentässä on, että OEM-yhtiöt eivät välttämättä halua toimittajikseen esimerkiksi juuri Osramia tai 
Philipsiä, koska niitä pidetään kilpailijoina. Matalan teholuokan LED-teholähteiden markkina on hyvin kilpailtu, mutta 
korkeammissa teholuokissa kilpailijoita on vähemmän ja katteet ovat paremmat.  

 
17 BCG. How to Win in a Transforming Lighting Industry. 11/2015 
18 Micro-Tech Consultants. Global Switching Power Supply Industry 2020. 10/2020 
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HALLITUS, JOHTO JA TILINTARKASTAJAT 

Yleistä 

Suomen osakeyhtiölain ja Yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaisesti vastuu Yhtiön valvonnasta ja hallinnosta on jaettu yhtiö-
kokouksen, hallituksen ja toimitusjohtajan kesken. Osakkeenomistajat osallistuvat Yhtiön valvontaan ja hallintoon yhtiö-
kokouksissa tehtyjen päätöksien kautta. Yleensä hallitus kutsuu yhtiökokoukset koolle. Tämän lisäksi yhtiökokous on 
pidettävä, mikäli Yhtiön tilintarkastaja tai osakkeenomistajat, jotka edustavat vähintään yhtä kymmenesosaa kaikista Yh-
tiön liikkeeseen lasketuista osakkeista, kirjallisesti vaativat yhtiökokouksen koollekutsumista. Yhtiökokouksessa käsitel-
tävistä asioista tiedotetaan osakkeenomistajille kokouskutsussa, joka julkaistaan pörssitiedotteena ja Yhtiön kotisivuilla 
vähintään 21 päivää ennen yhtiökokousta, kuitenkin viimeistään 9 päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Yh-
tiökokouksen pöytäkirja äänestystuloksineen sekä yhtiökokouksen päätöksiin liittyvät pöytäkirjan liitteet julkaistaan Yh-
tiön kotisivuilla. 
 
Hallituksen jäsenten, toimitusjohtajan ja johtoryhmän työosoite on Martinkyläntie 43, 01720 Vantaa. 
 
Hallitus ja johtoryhmä 

Hallitus 
 
Hallituksella on yleinen vastuu Yhtiön ja sen tytäryhtiöiden hallinnosta sekä Yhtiön toiminnan asianmukaisesta järjestä-
misestä. Hallitus ohjaa ja valvoo Yhtiön toimivaa johtoa, nimittää ja erottaa toimitusjohtajan sekä hyväksyy merkittävät 
Yhtiön strategiaa, investointeja, organisaatiota, johdon palkitsemisjärjestelmää ja rahoitusta koskevat päätökset.  
 
Yhtiön hallitus on laatinut ja vahvistanut toimintaansa varten itselleen kirjallisen työjärjestyksen. Osakeyhtiölaissa ja 
muissa säännöksissä hallitukselle asetettujen tehtävien lisäksi Yhtiön hallitus vastaa hallituksen työjärjestyksessä määrit-
telemistä asioista. 
 
Hallitus kokoontuu niin usein kuin sen velvoitteiden asianmukainen täyttäminen vaatii. Yhtiön hallitus kokoontui vuoden 
2020 aikana 20 kertaa. 
 
Yhtiöjärjestyksen mukaisesti hallitukseen valitaan vähintään kolme, mutta enintään kymmenen jäsentä. Hallituksen jä-
senten toimikausi päättyy vaalia seuraavan ensimmäisen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.  
 
Yhtiön hallitukseen kuuluvat Esitteen päivämääränä seuraavat henkilöt: 

 
Tuomo Lähdesmäki on ollut Yhtiön hallituksen puheenjohtaja ja jäsen vuodesta 2017. Hän on ollut Boardman Oy:n part-
neri vuodesta 2002, Elcoteq Network Oyj:n toimitusjohtaja vuosina 1997–2001, Leiras Oy:n toimitusjohtaja vuosina 
1991–1997, SMH:n (nykyinen Swatch Group) johtaja vuosina 1990–1991 ja Nokia-Mobira Oy:n (Nokia Mobile Phones) 
johtaja vuosina 1986–1989. Lisäksi hän on ollut hallituksen puheenjohtaja Sievi Capital Oyj:ssä vuodesta 2019, Kitron 
ASA:ssa vuodesta 2014, Säätiöt ja rahastot ry:ssä vuodesta 2012, Tuomo Lähdesmäki Oy:ssä vuodesta 2002, Liedon 
Vanhalinna -säätiö sr:ssä vuodesta 1998 ja Turun yliopistosäätiö sr:ssä vuodesta 1995. Hän on ollut myös hallituksen 
varapuheenjohtaja Fondia Oyj:ssä vuodesta 2017 ja Meconet Oy:ssä vuodesta 2006 sekä hallituksen jäsen Trygwe och 
Hjördis Nymans Stiftelse rs:ssä vuodesta 2019. Hän on toiminut hallituksen jäsenenä Finland University Oy:ssä vuosina 
2013–2020, Yliopiston Apteekissa vuosina 2010–2019, Vaaka Partners Oy:ssä vuosina 2010–2018, Metsä-Tissue Oyj:ssä 
vuosina 2004–2018, Musiikin edistämissäätiö sr:ssä vuosina 2013–2017, Apetit Oyj:ssä vuosina 2013–2016, Aspocomp 
Group Oyj:ssä vuosina 2002–2016, Nesco Invest Oy:ssä vuosina 2011–2016, Ovenia Oy:ssä vuosina 2011–2016, Viafin 
Oy:ssä vuosina 2007–2015, Renewa Oy:ssä vuosina 2008–2014 ja Scanfil Oyj:ssä vuosina 2005–2014 sekä valtuuskun-
nan puheenjohtajana Kaute-säätiö sr:ssä vuosina 2005–2015. Hän on myös Yhtiön nimitystoimikunnan ja tarkastusvalio-
kunnan jäsen. Lähdesmäki on koulutukseltaan diplomi-insinööri ja MBA (INSEAD). 
 
Taru Narvanmaa on ollut Yhtiön hallituksen jäsen vuodesta 2018 ja varapuheenjohtaja vuodesta 2019. Hän on ollut Sievi 
Capital Oyj:n hallituksen jäsen vuodesta 2019, Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiön hallituksen jäsen vuodesta 2018, 
Aktia Oyj:n varatoimitusjohtaja vuosina 2011–2017 ja toimitusjohtajan sijainen vuosina 2015–2017, Aktia Henkivakuu-
tus Oy:n toimitusjohtaja vuosina 2007–2011, Raisio Oyj:n viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja vuosina 2001–2007 sekä 

Nimi 
 
Syntymävuosi Asema Vuosi, jolloin nimitetty hallitukseen 

Tuomo Lähdesmäki 1957 Puheenjohtaja 2017 
Taru Narvanmaa 1963 Varapuheenjohtaja 2018 
Antti Sivula 1961 Jäsen 2016 
Matti Miettunen 1963 Jäsen 2018 
Michael Peters 1981 Jäsen 2020 
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toiminut eri asiantuntija-, esimies- ja johtotehtävissä Sampo Oyj:ssä vuosina 1989–2001. Lisäksi hän on ollut hallituksen 
puheenjohtaja Puutarhaliike Helle Oy:ssä vuodesta 2015, hallituksen jäsen Åbo Akademissa vuosina 2015 - 2020 sekä 
hallintoneuvoston jäsen Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritasissa vuodesta 2014 ja Stiftelsen Eschnerska Frilasarettet sr:ssä 
vuodesta 2009. Hän on myös Yhtiön tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja. Narvanmaa on koulutukseltaan kauppatieteiden 
maisteri. 
 
Antti Sivula on ollut Yhtiön hallituksen jäsen vuodesta 2016. Hän on ollut Mekitec Groupin toimitusjohtaja vuodesta 
2015, Bluegiga Technologies Oy:n toimitusjohtaja vuosina 2011–2015, Elektrobit Corporaten liiketoimintayksikön joh-
taja ja Wireless-segmentin myynti- ja markkinointijohtaja vuosina 2007–2011 ja Orbis Groupin myynti- ja markkinoin-
tijohtaja vuosina 2004–2007. Hän on ollut Optofidelity Oy:n hallituksen puheenjohtaja vuosina 2013-2017 ja Monidor 
Oy:n hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2020. Sivula on koulutukseltaan diplomi-insinööri. 
 
Matti Miettunen on ollut Yhtiön hallituksen jäsen vuodesta 2018. Hän on ollut Delta Freight Oy:n toimitusjohtaja vuo-
desta 1990, Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiön varainhoidon myyntijohtaja vuosina 2012–2015 ja varainhoitaja vuo-
sina 2011–2012, Oy RH Freight Ab:n toimitusjohtaja vuosina 2007–2008, Idea Development ID Oy:n markkinointijoh-
taja vuonna 2006, Frans Maas Finland Oy:n toimitusjohtaja vuosina 2001–2006 ja GT-Trans Oy:n toimitusjohtaja vuosina 
1987–2001. Hän on myös Yhtiön tarkastusvaliokunnan jäsen. Miettunen on koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri. 
 
Michael Peters on ollut Yhtiön hallituksen jäsen vuodesta 2020. Hän on Sunvigo (GmbH:n) perustaja ja toimitusjohtaja. 
Hän on ollut MAN Energy Solutions (SE:n) varatoimitusjohtaja ja hybridivoimaratkaisujen johtaja vuosina 2017–2019 
ja McKinsey & Companyn Associate Partner vuosina 2006–2017. Peters on koulutukseltaan kestävän kehityksen ja tek-
nologian tohtori sekä liiketalouden maisteri. 
 
Johtoryhmä 
 
Yhtiön johtoryhmään kuuluvat Esitteen päivämääränä seuraavat henkilöt: 
 

 
Vesa Leino on ollut Yhtiön johtoryhmän jäsen vuodesta 2017 ja Yhtiön toimitusjohtaja vuodesta 2019. Hän on aikaisem-
min toiminut Yhtiön talousjohtajana. Hän on ollut Microsoftin puhelinliiketoiminnan talousjohtaja vuosina 2014–2017 
ja työskennellyt eri johtotehtävissä Nokian taloushallinnossa, tuotekehityksessä ja tuotehallinnassa vuosina 1994–2014. 
Lisäksi hän on tällä hetkellä IOT-Paja säätiö sr:n ja Doerz Co Oy:n hallituksen puheenjohtaja sekä Salon Leinotilit Oy:n 
hallituksen jäsen. Leino on koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri. 
 
Olli Mustonen on ollut Yhtiön johtoryhmän jäsen ja talousjohtaja vuodesta 2019. Hän on aikaisemmin ollut Yhtiön Group 
Controller. Hän on toiminut Raisio-konsernin rahoitusjohtajana vuosina 2014–2017 sekä Raision Brändit-divisioonan 
talousjohtajana vuosina 2014–2017. Mustonen on koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri. 
 
Carlo Rosati on ollut Yhtiön johtoryhmän jäsen lokakuusta 2018. Hän toimii Italian tuotteiden ja myyntiorganisaation 
johtajana. Hän on aikaisemmin toiminut Enedo SpA:n talous- ja hallintopäällikkönä ja väliaikaisena toimitusjohtajana. 
Hän toimi ennen Enedoa 17 vuoden ajan eri johtotehtävissä Alitalia-konsernissa, viimeisimpänä vastaten muun muassa 
taloudellisesta raportoinnista. Ennen Alitaliaa hän toimi Seat Pagine Gialle SpA.n (Internet Division) talousjohtajana ja 
Senior Advisorina Arthur Andersenilla. Hänellä on yli 25 vuoden kokemus taloushallinnon johto- ja asiantuntijatehtä-
vistä. Rosati on koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri (Master’s Degree in Business and Economics). 
 
Jussi Vanhanen on ollut Yhtiön johtoryhmän jäsen vuodesta 2020 ja Yhtiön globaalin myyntiorganisaation johtaja maa-
liskuusta 2019. Hän on toiminut aikaisemmin kansainvälisissä myynti- ja markkinointitehtävissä Ensto Oy:ssä, The 
Switch Oy:ssä ja ABB Oy:ssä. Vanhanen on koulutukseltaan diplomi-insinööri. 
 
Fabio Orlandini on ollut Yhtiön johtoryhmän jäsen vuodesta 2020. Hän toimii USA:n myyntiorganisaation johtajana. 
Hän on ollut Yhtiön palveluksessa vuodesta 2013. Hän on toiminut aiemmin Efore Inc:n ja Roal Electronics Inc:n Pohjois-
Amerikan myyntijohtajana sekä eri tehtävissä Roal Electronics USA, Inc:ssä ja Roal Electronics S.p.A.:ssa. Orlandini on 
koulutukseltaan insinööri (Bachelor Degree in Engineering).  
 
 

Nimi Syntymävuosi Asema 
Vesa Leino 1969 Toimitusjohtaja  
Olli Mustonen 1985 Talousjohtaja  
Carlo Rosati 1966 Johtaja, Italian tuotteet ja myyntiorganisaatio  
Jussi Vanhanen 1972 Johtaja, globaali myyntiorganisaatio 
Fabio Orlandini 1968 Johtaja, USA:n myyntiorganisaatio 
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Corporate Governance 

Yhtiön päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan Osakeyhtiölakia, julkisesti noteerattuja yhtiöitä koskevia muita sää-
döksiä sekä Yhtiön yhtiöjärjestystä. Yhtiön toimintaan sovelletaan lisäksi Helsingin Pörssin sääntöjä. Yhtiö noudattaa 
Arvopaperimarkkinayhdistyksen julkaisemaa, 1.1.2020 voimaan tullutta Suomen listayhtiöitä koskevaa hallinnointikoo-
dia. 
 
Hallituksen valiokunnat 
 
Hallituksen toimintaa avustavat valiokunnat. Hallitus valitsee keskuudestaan valiokuntien jäsenet ja valiokuntien puheen-
johtajan. Valiokuntien työjärjestyksissä on kuvattu valiokuntien tehtävät ja toimintaperiaatteet. Valiokunnat raportoivat 
työstään säännöllisesti hallitukselle. Yhtiöllä on tällä hetkellä ainoastaan tarkastusvaliokunta. 
 
Tarkastusvaliokunnan tehtävänä on muun muassa: 
 

• läpikäydä taloudellinen raportointi sekä valvoa lakien ja normien noudattamista 
• seurata tilinpäätösraportoinnin prosessia ja valvoa taloudellista raportointiprosessia 
• seurata Yhtiön sisäisen valvonnan, sisäisen tarkastuksen ja riskienhallintajärjestelmien tehokkuutta 
• käsitellä Yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästään antamaan selvitykseen sisältyvää kuvausta taloudelliseen ra-

portointiprosessiin liittyvien sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmien pääpiirteistä 
• seurata tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen lakisääteistä tilintarkastusta, arvioida lakisääteisen tilintarkas-

tuksen tai tilintarkastusyhteisön riippumattomuutta ja erityisesti oheispalvelujen tarjoamista Yhtiölle 
• valmistella tilintarkastajan valintaa koskeva päätösehdotus. 

 
Tarkastusvaliokuntaan kuuluu Esitteen päivämääränä kolme jäsentä: Taru Narvanmaa, puheenjohtaja, ja jäseninä Tuomo 
Lähdesmäki ja Matti Miettunen. 
 
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta 
 
Yhtiöllä on pysyvä osakkeenomistajien nimitystoimikunta, jonka tehtävänä on valmistella hallituksen jäsenten valintaa 
ja hallituksen jäsenten palkitsemista koskevat ehdotukset yhtiökokoukselle. Nimitystoimikunnan toimintaa ohjaa osak-
keenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestys. 
 
Nimitystoimikunta koostuu neljästä jäsenestä, joista Yhtiön kolme suurinta osakkeenomistajaa ovat kukin oikeutettuja 
nimeämään yhden. Yhtiön kulloinenkin hallituksen puheenjohtaja toimii toimikunnan neljäntenä jäsenenä. Yhtiö ei voi 
olla nimitystoimikunnan jäsen. Nimitystoimikunnan jäsenet nimetään vuosittain, ja jäsenten toimikausi päättyy, kun ni-
mitystoimikuntaan on nimetty uudet jäsenet. 
 
Nimitystoimikuntaan kuuluvat Esitteen päivämääränä Jarkko Takanen (Jussi Capital Oy) (puheenjohtaja), Jarmo Malin 
(Rausanne-konserni), Jaakko Heininen (Jaakko Heininen lähipiireineen) ja Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Tuomo Läh-
desmäki. 
 
Nimitystoimikunta kokoontui tilikaudella 2020 kerran, ja kaikki jäsenet osallistuivat kokoukseen. 
 
Eräitä tietoja hallituksen ja johtoryhmän jäsenistä 

Yhtiön johtoryhmän jäsen Carlo Rosati toimi vuosina 2015–2017 taloudellisesta raportoinnista vastaavana johtajana Ali-
talia-konsernissa, joka asetettiin vuonna 2017 erityishallintomenettelyyn. 
 
Edellä todettua lukuun ottamatta Esitteen päivämääränä yksikään hallituksen tai johtoryhmän jäsenistä ei ole viiden viime 
vuoden aikana: 
 

• saanut tuomioita liittyen petosrikoksiin tai -rikkomuksiin tai 

• ollut oikeus- tai valvontaviranomaisen (mukaan lukien ammattialajärjestöt) syytteen tai 
seuraamuksen kohteena tai saanut tuomioistuimelta tuomiota kelpaamattomuudesta toi-
mimaan minkään yhtiön hallinto-, johto- tai valvontaelimissä tai hoitamaan minkään yh-
tiön liiketoimintaa. 

• toiminut johtavassa asemassa, kuten hallinto-, johto- tai valvontaelimen jäsenenä tai kuu-
lunut johtoon sellaisessa yhtiössä, joka on haettu konkurssiin, selvitystilaan tai sanee-
raukseen. 
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Eturistiriidat 

Suomalaisten yhtiöiden johtoa koskevista eturistiriidoista on säädetty osakeyhtiölaissa. Osakeyhtiölain 6 luvun 4 §:n mu-
kaan hallituksen jäsen ei saa osallistua hänen ja yhtiön välistä sopimusta koskevan asian käsittelyyn. Hän ei myöskään 
saa ottaa osaa yhtiön ja kolmannen henkilön välistä sopimusta koskevan asian käsittelyyn, mikäli hänellä on siitä odotet-
tavissa olennaista etua, joka saattaa olla ristiriidassa yhtiön edun kanssa. Edellä mainittua säännöstä on vastaavasti sovel-
lettava muuhun oikeustoimeen sekä oikeudenkäyntiin ja muuhun puhevallan käyttämiseen. Toimitusjohtajaan sovelletaan 
samoja säännöksiä. 
 
Kenelläkään hallituksen ja johtoryhmän jäsenillä ja toimitusjohtajalla ei ole eturistiriitoja niiden tehtävien, joita heillä on 
Yhtiössä, ja heidän yksityisten etujensa ja/tai heidän muiden tehtäviensä välillä. Yhtiön hallituksen ja johtoryhmän jäsen-
ten välillä ei ole perhesuhteita.  
 
Kaikki hallituksen jäsenet ovat riippumattomia Yhtiöstä ja Yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. 
 
Hallituksen ja johtoryhmän jäsenten omistukset 

Seuraavassa taulukossa esitetään Enedon hallituksen ja johtoryhmän jäsenten omistukset Yhtiössä 31.12.2020: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Osakepohjaiset kannustinjärjestelmät 

Yhtiöllä ei ole Esitteen päivämääränä osakepohjaisia kannustinjärjestelmiä. 
 
Tilintarkastajat 

Yhtiön tilintarkastajana on toiminut tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab vuodesta 2007 alkaen ja päävastuullisena tilin-
tarkastajana KHT Henrik Holmbom vuodesta 2015 alkaen. Kuten tilintarkastuskertomuksista ilmenee, Yhtiön tilintarkas-
tetut konsernitilinpäätökset 31.12.2020 ja 31.12.2019 päättyneiltä tilikausilta on tarkastanut tilintarkastusyhteisö KPMG 
Oy Ab päävastuullisena tilintarkastajana KHT Henrik Holmbom. Henrik Holmbom on merkitty tilintarkastuslain 
(1141/2015, muutoksineen) 6 luvun 9 §:n mukaiseen tilintarkastajarekisteriin. 
  

Osakkeenomistaja Osakeomistus 31.12.2020 
Hallitus (osaketta) 
Tuomo Lähdesmäki 6 097 
Michael Peters 0 
Antti Sivula 0 
Taru Narvanmaa 0 
Matti Miettunen 6 801 
 
Johtoryhmä 

 

Vesa Leino 3 500  
Olli Mustonen 0 
Carlo Rosati 0 
Fabio Orlandini 0 
Jussi Vanhanen 0 
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OMISTUSRAKENNE 

Yhtiön osakepääoma oli Esitteen päivämääränä 100 000,00 euroa, ja se jakaantui 8 432 735 Osakkeeseen. Yhtiöllä on 
yksi osakesarja, johon kuuluvat Osakkeet tuottavat samat oikeudet. 
 
Yhtiön Euroclear Finlandin ylläpitämän osakasluettelon mukaan Yhtiöllä oli 4 503 osakkeenomistajaa 9.3.2021. Osak-
keenomistajista 6,3 prosenttia oli hallintarekisteröityjä. Esitteen päivämääränä Yhtiöllä oli hallussaan 69 249 omaa osa-
ketta. 
 
Yhtiön tiedossa ei ole, että kenelläkään osakkeenomistajalla olisi määräysvalta Yhtiössä. Yhtiön tiedossa ei ole järjeste-
lyitä, jotka voisivat tulevaisuudessa johtaa määräysvallan vaihtumiseen Yhtiössä. 
 
Alla olevassa taulukossa esitetään Yhtiön osakasluettelon mukaisia tietoja Yhtiön osakkeenomistajista 9.3.2021: 
 

 
  

Osakkeenomistaja Osakkeiden lukumäärä Prosenttia 
Jussi Capital Oy 1 593 709 18,9 
Rausanne Oy 868 509 10,3 
Soinitilat Oy 506 940 6,0 
4capes Oy 457 200 5,4 
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Helsingin 
sivukonttori 349 834 4,1 
Heininen Jaakko 326 606 3,9 
AGP Communications Oy 276 949 3,3 
Heininen Pekka 215 424 2,6 
Adafor Oy 211 649 2,5 
Heininen Invest Oy 156 181 1,9 
 
Yhteensä 4 963 001 58,9 
 
Muut 2 922 004 34,6 
 
Yhteensä 7 885 005 93,5 
 
Hallintarekisteröityjä 547 730 6,5 
 
Yhteensä 8 432 735  100,00 
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LÄHIPIIRILIIKETOIMET 

Osapuolten katsotaan kuuluvan toistensa lähipiiriin, jos toinen osapuoli pystyy käyttämään toiseen nähden määräysvaltaa 
tai huomattavaa vaikutusvaltaa sen taloutta ja liiketoimintaa koskevassa päätöksenteossa. Yhtiön lähipiiriin kuuluvat Yh-
tiön tytäryhtiöt, hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja, johtoryhmän jäsenet sekä osakkeenomistajat, joilla on huomattava 
vaikutusvalta Yhtiössä. Yhtiön lähipiiriin kuuluvat lisäksi näiden henkilöiden läheiset perheenjäsenet ja määräysvaltayh-
teisöt. 
 
Seuraavassa taulukossa on esitetty Yhtiön hallituksen palkkiot, toimitusjohtajan palkat ja palkkiot sekä johtoryhmän (lu-
kuun ottamatta toimitusjohtajaa) palkat ja palkkiot yhteensä 31.12.2020 päättyneeltä tilikaudelta. 
 

Palkat ja palkkiot 
EUR 1.1.–31.12.2020 
  
Toimitusjohtaja  
Vesa Leino 234 006,00 
  
Hallituksen jäsenet  
Tuomo Lähdesmäki 45 000,00 
Michael Peters 16 466,67 
Antti Sivula 24 000,00 
Matti Miettunen 24 000,00 
Taru Narvanmaa 33 000,00 
  
Johtoryhmä (pois lukien toimitusjohtaja)  
Yhteensä 538 517,82  

 
Enedon hallitukselle, toimitusjohtajalle ja johtoryhmälle maksettaviin palkkioihin ei ole tullut olennaisia muutoksia 
1.1.2021 ja Esitteen päivämäärän välillä. 
 
Edellä esitettyjen lisäksi Yhtiö ei ole 31.12.2020 päättyneen tilikauden jälkeen tehnyt muita lähipiiriliiketoimia. 
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OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA 

Yleistä Yhtiöstä 
 
Yhtiö on Suomessa perustettu julkinen osakeyhtiö, joka on rekisteröity Kaupparekisteriin 23.11.1973, ja siihen sovelle-
taan Suomen lakia. Yhtiön rekisteröity toiminimi on Enedo Oyj, ja sen kotipaikka on Vantaa. Yhtiö on rekisteröity Kaup-
parekisteriin Y-tunnuksella 0195681-3, ja sen oikeushenkilötunnus (LEI-tunnus) on 7437009XPNDQBLPM1R38. Yh-
tiön rekisteröity osoite on Martinkyläntie 43, 01720 Vantaa.  
 
Yhtiön yhtiöjärjestyksen 2 §:n mukaan Yhtiön toimialana on sähkö- ja elektroniikkateollisuuden tuotteiden suunnittelu, 
valmistus, tukku-, vähittäis-, tuonti- ja vientikauppa sekä konsultointitoiminta samoin kuin näihin liittyvä huolto- ja asen-
nustoiminta. Yhtiö voi harjoittaa arvopaperikauppaa ja sijoitustoimintaa sekä toimintaansa varten omistaa ja hallita kiin-
teistöjä. 
 
Osakkeet ja osakepääoma 
 
Enedon Kaupparekisteriin merkitty ja täysin maksettu osakepääoma Esitteen päivämääränä oli 100 000,00 euroa ja osa-
kemäärä 8 432 735 kappaletta. Kukin Olemassa Oleva Osake oikeuttaa yhteen ääneen Yhtiön yhtiökokouksessa ja antaa 
saman oikeuden osinkoon. Enedon Olemassa Olevat Osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena Helsingin Pörssin pörssilis-
talla. Osakkeen kaupankäyntitunnus on ENEDO. Osakkeet ovat arvo-osuusmuotoisia, ja Yhtiöllä on yksi osakesarja. 
Olemassa Olevilla Osakkeilla ei ole nimellisarvoa, eikä enimmäisosakemäärää ole rajoitettu yhtiöjärjestyksessä. Kaikki 
liikkeeseen lasketut osakkeet on maksettu täysimääräisesti.  
 
Yhtiö toteutti tilikauden 2020 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana käänteisen splitin, jonka johdosta Yhtiön rekisteröityä 
osakepääomaa alennettiin 15 000 000,00 eurosta 100 000,00 euroon. Alennuksen määrä 14 900 000,00 euroa siirrettiin 
sijoitetun vapaan pääoman rahastoon. Esitteen päivämääränä Yhtiöllä oli hallussaan 69 249 omaa osaketta. 
 
Osakkeenomistajien oikeudet 
 
Merkintäoikeudet 
 
Osakeyhtiölain mukaan suomalaisen osakeyhtiön osakkeenomistajilla on etuoikeus merkitä yhtiön uusia osakkeita osa-
keomistustensa mukaisessa suhteessa, ellei osakeantia koskevassa yhtiökokouksen päätöksessä tai valtuutuksen perus-
teella tehtävässä hallituksen päätöksessä toisin määrätä. Osakeyhtiölain mukaan päätös, jolla poiketaan osakkeenomista-
jien merkintäetuoikeudesta, on hyväksyttävä vähintään kahden kolmasosan enemmistöllä yhtiökokouksessa edustettuina 
olevista osakkeista ja annetuista äänistä. Lisäksi osakeyhtiölain mukaan tällaisen päätöksen edellytyksenä on, että osak-
keenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiselle on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. 
 
Yhtiökokoukset 
 
Osakeyhtiölain mukaan osakkeenomistajat käyttävät yhtiökokouksessa päätösvaltaansa yhtiön asioissa. Osakkeenomis-
tajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä äänioikeuttaan joko henkilökohtaisesti tai valtuuttamansa 
asiamiehen välityksellä. Yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain kuuden kuu-
kauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Yhtiökokouksessa päätetään muun muassa tilinpäätöksen vahvistamisesta, ti-
linpäätöskertomuksesta, mahdollisesta osinkojen jakamisesta, hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan valitsemisesta sekä 
heidän palkkioistaan. Osakeyhtiölain mukaan kukin osake oikeuttaa yhteen ääneen yhtiökokouksessa.  
 
Äänioikeudet 
 
Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä äänioikeuttaan joko henkilökohtaisesti tai valtuutta-
mansa asiamiehen välityksellä. Osakeyhtiölain mukaan kukin osake oikeuttaa yhteen ääneen yhtiökokouksessa eikä Yh-
tiön yhtiöjärjestyksessä määrätä toisin. Yhtiökokouksessa päätökset tehdään yleensä enemmistöpäätöksinä. Kuitenkin 
eräät päätökset, kuten yhtiöjärjestyksen muutokset ja päätökset yhtiön sulautumisesta, jakautumisesta tai selvitystilaan 
asettamisesta, edellyttävät vähintään kahden kolmasosan enemmistön annetuista äänistä sekä yhtiökokouksessa eduste-
tuista osakkeista. Lisäksi tietyt päätökset, kuten yhtiöjärjestyksen muutokset, jotka muuttavat saman osakesarjan osak-
keenomistajien oikeuksia tai lisäävät yhtiöjärjestykseen yhtiön tai osakkeenomistajien lunastusoikeuden, edellyttävät 
kaikkien osakkeenomistajien suostumusta, tai jos muutos koskee vain tiettyjä osakkeenomistajia, sovellettavan enemmis-
tövaatimuksen lisäksi niiden osakkeenomistajien suostumusta, joita päätös koskee. 
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Osingot ja osinkopolitiikka 
 
Enedolla ei ole vahvistettua osingonjakopolitiikkaa. Yhtiön tulevat osingot ja niiden suuruus määräytyvät muun muassa 
seuraavien tekijöiden perusteella: Yhtiön tulos ja taloudellinen tila, Yhtiön nettorahoitusvelan määrä ja lainanhoitotarve, 
Yhtiön pääoma- ja kehitystarpeet, Yhtiön liiketoiminnan rahavirta, Osakeyhtiölain osingonjakoa koskevat rajoitukset ja 
muut Yhtiön hallituksen olennaisiksi katsomat tekijät. Yhtiö ei jakanut osinkoa tilikaudelta 2019. 
 
Osakeyhtiölain mukaan yhtiökokous päättää osinkojen jakamisesta yhtiön hallituksen esityksen perusteella. Suomalaisten 
osakeyhtiöiden osakkeille on pääsääntöisesti maksettu mahdollista osinkoa vain kerran vuodessa, mutta osa pörssiyhti-
öistä on siirtynyt käytäntöön, jossa osinkoa maksetaan useammassa erässä vuoden aikana. Osinkoa voidaan maksaa vasta 
yhtiökokouksen vahvistettua yhtiön tilinpäätöksen. Osakeyhtiölain mukaan osingonjako voi perustua myös muuhun kuin 
viimeksi päättyneeltä tilikaudelta laadittuun tilinpäätökseen, edellyttäen, että yhtiökokous on vahvistanut tämän tilinpää-
töksen. Jos Yhtiöllä on lain tai yhtiöjärjestyksen nojalla velvollisuus valita tilintarkastaja, tilinpäätöksen tulee olla tilin-
tarkistettu. Yhtiön osingonjako edellyttää yhtiökokouksessa osakkeenomistajien enemmistöpäätöstä. 
 
Osakeyhtiölain mukaan jaettavan osingon määrä ei saa ylittää emoyhtiön viimeisimmän vahvistetun ja tilintarkastetun 
tilinpäätöksen mukaisia jakokelpoisia varoja. Osingon määrä ei saa ylittää hallituksen osingonjakoehdotuksessa mainit-
semaa määrää. Osakkeenomistajat, jotka omistavat vähintään kymmenen prosenttia osakkeista, voivat kuitenkin vaatia 
varsinaisessa yhtiökokouksessa jaettavaksi vähintään puolet tilikauden voitosta, josta on vähennetty yhtiöjärjestyksen 
mukaan jakamatta jätettävät määrät. Osingon määrä ei kuitenkaan saa ylittää kahdeksaa prosenttia yhtiön omasta pää-
omasta. Jaettavasta määrästä vähennetään tilikaudelta ennen varsinaista yhtiökokousta mahdollisesti jaetut osingot. Va-
roja ei kuitenkaan saa jakaa, jos jaosta päätettäessä tiedetään tai pitäisi tietää yhtiön olevan maksukyvytön tai jaon aiheut-
tavan maksukyvyttömyyden. 
 
Osinko-oikeus vanhentuu siviilioikeudellisten säännösten mukaisesti (katso laki velan vanhentumisesta (728/2003, muu-
toksineen)) kolmen vuoden kuluttua yhtiökokouksen tai hallituksen valtuutuksensa nojalla päättämästä osingon mak-
suajankohdasta, jollei vanhentumista ole sitä ennen katkaistu. Jos osingonjakopäätöksessä ei ole määrätty osingon mak-
suajankohtaa, osinko-oikeus vanhenee kymmenen vuoden kuluttua osingonjakopäätöksen ajankohdasta, jollei vanhentu-
mista sitä ennen ole katkaistu. Jos osinkoa ei nosteta ennen osinko-oikeuden vanhentumista, oikeus osinkoon lakkaa ja 
nostamatta jääneitä osinkoja vastaavat varat jäävät yhtiölle.  
 
Velvollisuus tehdä pakollinen tarjous sekä lunastusvelvollisuus ja -oikeus 
 
Arvopaperimarkkinalain mukaan osakkeenomistajan, jonka osuus kasvaa yli kolmeen kymmenesosaan tai yli puoleen 
Yhtiön osakkeiden äänimäärästä sen jälkeen, kun Yhtiön osake tai osakkeeseen oikeuttava arvopaperi on otettu kaupan-
käynnin kohteeksi, on tehtävä käypään hintaan perustuva julkinen ostotarjous kaikista muista Yhtiön liikkeeseen laske-
mista osakkeista ja Yhtiön liikkeeseen laskemista sen osakkeisiin oikeuttavista arvopapereista (pakollinen ostotarjous). 
Arvopaperimarkkinalain mukaan pakollista ostotarjousta ei kuitenkaan tarvitse tehdä, mikäli yllä mainittu raja on ylitty-
nyt vapaaehtoisen ostotarjouksen seurauksena edellyttäen, että alkuperäinen vapaaehtoinen ostotarjous on tehty kohdeyh-
tiön kaikista osakkeisiin oikeuttavista arvopapereista. 
 
Osakeyhtiölain mukaan osakkeenomistaja, jolla on yli 90 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä, on oikeutettu 
käyvästä hinnasta lunastamaan muiden osakkeenomistajien osakkeet (lunastusoikeus). Lisäksi osakkeenomistajalla, 
jonka osakkeet voidaan lunastaa edellä kuvatulla tavalla, on vastaavasti oikeus vaatia enemmistöomistajalta osakkeidensa 
lunastamista (enemmistöomistajan lunastusvelvollisuus). Enedon yhtiöjärjestyksessä ei ole lunastusvelvollisuutta tai -oi-
keutta koskevaa erillistä laista poikkeavaa määräystä. 
 
Mikäli Annit toteutuvat täysimääräisinä, Inissionista tulee Yhtiön suurin osakkeenomistaja noin 49,6 prosentin osuudella. 
Finanssivalvonta on myöntänyt Inissionille 8.3.2021 tietyin edellytyksin pysyvän poikkeusluvan velvollisuudesta tehdä 
pakollinen ostotarjous. Poikkeuslupa koskee 30 prosentin tarjousvelvollisuusrajan ylitystä ja sen edellytyksenä on, ettei-
vät Inission tai sen kanssa yksissä tuumin toimivat henkilöt tarjousvelvollisuusrajan ylittämisen jälkeen hanki tai merkitse 
lisää Yhtiön osakkeita tai muutoin kasvata ääniosuuttaan Yhtiössä. Yhtiön ylimääräisessä yhtiökokouksessa 9.3.2021 
Suunnattua Antia ja poikkeuslupaa kannattivat kaikki niistä riippumattomat osakkeenomistajat. 
 
Voimassa olevat valtuutukset 
 
Yhtiön 9.3.2021 pidetty ylimääräinen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään Merkintäetuoikeusannista ja Suunna-
tusta Annista, jotka liittyvät Yhtiön 16.2.2021 tiedottamaan rahoituksen kokonaisjärjestelyyn. 
 
Merkintäetuoikeusantia koskevan valtuutuksen nojalla voidaan antaa enintään 25 298 205 uutta osaketta 0,2 euron osa-
kekohtaiseen merkintähintaan. Merkintähinta perustuu Yhtiön sekä Lainojen Järjestelyn osapuolten ja merkintään sitou-
tuneiden osapuolten välisiin neuvotteluihin ja on siten perusteltu Lainojen Järjestelyn toteuttamiseksi ja Yhtiön 
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käyttöpääomatarpeiden turvaamiseksi. Hallituksella on oikeus päättää osakkeenomistajien ensisijaisen merkintäoikeuden 
nojalla mahdollisesti merkitsemättä jääneiden osakkeiden tarjoamisesta merkittäväksi osakkeenomistajille tai muille ta-
hoille. Hallituksella on valtuutus päättää kaikista muista Merkintäetuoikeusannin ehdoista. Valtuutus on voimassa 
31.12.2021 asti. Valtuutus ei kumoa aikaisempia valtuutuksia, joiden nojalla Yhtiön hallitus on valtuutettu päättämään 
osakkeiden ja/tai osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Yhdellä Yhtiön osakkeella saa merkitä kolme 
uutta osaketta. 
 
Suunnattua Antia koskevan valtuutuksen nojalla voidaan antaa enintään 35 000 000 uutta osaketta. Osakkeet tarjotaan 
Yhtiön osakkeenomistajien merkintäoikeudesta poiketen Inissionin ja Joensuun Kauppa ja Koneen merkittäviksi 0,2 eu-
ron osakekohtaiseen merkintähintaan. Suunnatun Annin merkintähinta perustuu Yhtiön sekä Lainojen Järjestelyn osa-
puolten ja merkintään sitoutuneiden osapuolten välisiin neuvotteluihin ja on siten perusteltu Lainojen Järjestelyn toteut-
tamiseksi ja Yhtiön käyttöpääomatarpeiden turvaamiseksi. Hallituksella on valtuutus päättää kaikista muista Suunnatun 
Annin ehdoista. Valtuutus on voimassa 31.12.2021 asti. Valtuutus ei kumoa aikaisempia valtuutuksia, joiden nojalla Yh-
tiön hallitus on valtuutettu päättämään osakkeiden ja/tai osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. 
 
Mikäli Annit toteutuvat täysimääräisinä, Inissionista tulee Yhtiön suurin osakkeenomistaja noin 49,6 prosentin osuudella. 
Finanssivalvonta on myöntänyt Inissionille 8.3.2021 tietyin edellytyksin pysyvän poikkeusluvan velvollisuudesta tehdä 
pakollinen ostotarjous. Poikkeuslupa koskee 30 prosentin tarjousvelvollisuusrajan ylitystä ja sen edellytyksenä on, ettei-
vät Inission tai sen kanssa yksissä tuumin toimivat henkilöt tarjousvelvollisuusrajan ylittämisen jälkeen hanki tai merkitse 
lisää Yhtiön osakkeita tai muutoin kasvata ääniosuuttaan Yhtiössä. Yhtiön ylimääräisessä yhtiökokouksessa 9.3.2021 
Suunnattua Antia ja poikkeuslupaa kannattivat kaikki niistä riippumattomat osakkeenomistajat. 
 
Yhtiön 25.2.2020 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättä-
mään 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 lu-
kumäärä voi olla yhteensä enintään 1 686 500 osaketta, mikä vastaa noin 20 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista. Hallitus 
valtuutettiin päättämään kaikista osakeantien ja optio-oikeuksien sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuk-
sien antamisen ehdoista. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että omien osakkeiden luovuttamista. Mer-
kintäetuoikeusannit ja optio-oikeuksien sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voivat ta-
pahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti). Valtuutus kumosi varsinaisen yhtiökokouk-
sen 11.4.2019 antaman valtuutuksen päättää osakeanneista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. 
Valtuutus on voimassa vuoden 2021 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.  
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ANTIEN JÄRJESTÄMISEEN LIITTYVIÄ SOPIMUKSIA, KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI OTTAMISTA 
KOSKEVAT JÄRJESTELYT SEKÄ LÄHDEVERO 

Merkintäsitoumukset 
 
Yhtiön osakkeenomistajat Rausanne Oy, Rausatum Oy, Adafor Oy, Soinitilat Oy, 4capes Oy, Jaakko Heininen ja Pekka 
Heininen ovat sitoutuneet tietyin tavanomaisin edellytyksin merkitsemään Merkintäetuoikeusannissa Tarjottavia Osak-
keita yhteensä 1 659 617 eurolla. Rausanne Oy, Rausatum Oy ja Adafor Oy ovat antaneet merkintäsitoumuksensa 
12.2.2021, Jaakko Heininen ja Pekka Heininen 14.2.2021 sekä Soinitilat Oy ja 4capes Oy 15.2.2021. Joensuun Kauppa 
ja Kone on sitoutunut 12.2.2021 merkitsemään yhteensä 4 781 127 Merkintäetuoikeusannissa Tarjottavaa Osaketta Jussi 
Capital Oy:n Yhtiön osakkeiden omistukseen perustuvilla Merkintäoikeuksilla. Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Tuomo 
Lähdesmäki, Yhtiön hallituksen jäsenet Matti Miettunen ja Taru Narvanmaa sekä Yhtiön toimitusjohtaja Vesa Leino ovat 
sitoutuneet 9.3.2021 tietyin tavanomaisin edellytyksin merkitsemään Merkintäetuoikeusannissa Tarjottavia Osakkeita 
yhteensä 149 080,6 eurolla. Lisäksi Yhtiön hallituksen jäsen Matti Miettunen ja toimitusjohtaja Vesa Leino ovat ilmaissut 
aikomuksensa antaa toimeksiannon hankkia yhteensä enintään 250 000 Merkintäoikeutta ja merkitä niiden perusteella 
Tarjottavia Osakkeita. 
 
Saadut merkintäsitoumukset vastaavat yhteensä 13 824 614 osaketta eli yhteensä 55,1 prosenttia kaikista Merkintäetuoi-
keusannissa Tarjottavista Osakkeista. Annettujen merkintäsitoumusten mukaisesti Joensuun Kauppa ja Kone, Rausanne 
Oy, 4Capes Oy ja Soinitilat Oy merkitsevät kukin erikseen yli 5,0 prosenttia Merkintäetuoikeusannissa Tarjottavista 
Osakkeista. Lainojen Järjestelyn toteutumisen jälkeen Jussi Capital Oy myy kaikki omistamansa yhteensä 1 593 709 (318 
742 euroa) Yhtiön osaketta Joensuun Kauppa ja Koneelle 0,20 euron osakekohtaiseen hintaan. 
 
Lisäksi Inission on sitoutunut 15.2.2021 merkitsemään enintään 34 000 000 osaketta Yhtiön Suunnatussa Annissa tarjoa-
mista Suunnattavista Osakkeista, ja Joensuun Kauppa ja Kone on sitoutunut 12.2.2021 merkitsemään 1 000 000 Yhtiön 
Suunnatussa Annissa tarjoamista Suunnattavista Osakkeista. Mikäli Annit toteutuvat täysimääräisinä, Inissionista tulee 
Yhtiön suurin osakkeenomistaja noin 49,6 prosentin osuudella. Inissionin antama merkintäsitoumus on ehdollinen seu-
raavien edellytysten täyttymiselle: 1) Lainojen Järjestely toteutuu sovitun mukaisesti; 2) Yhtiö allokoi kaikki merkin-
täsitoumuksen kattamat osakkeet Inissionille merkintäsitoumuksen ehtojen mukaisesti, kuitenkin niin, ettei Inissionin 
osuus ylitä 49,99 prosenttia Yhtiön osakkeista ja äänistä Antien jälkeen; 3) Esitteen julkaisun jälkeen, mutta ennen Tar-
jottavien ja Suunnattavien Osakkeiden ottamista kaupankäynnin kohteeksi, ei ole ilmennyt seikkaa tai olosuhdetta, joka 
edellyttäisi Esitteen täydentämistä ennen Tarjottavien Osakkeiden ja Suunnattavien Osakkeiden kaupankäynnin alkua 
(arviolta 6.4.2021); 4) ettei Yhtiö  ennen  Suunnattavien Osakkeiden kaupankäynnin kohteeksi ottamista aktiivisesti hanki 
tarjouksia, jotka voisivat kohtuullisesti arvioiden johtaa Inissionin antaman merkintäsitoumuksen kanssa kilpailevaan 
järjestelyyn ottaen kuitenkin huomioon, että hallituksen tulee noudattaa huolellisuusvelvollisuuttaan osakkeenomistajiaan 
kohtaan; 5) Yhtiö on noudattanut soveltuvan arvopaperimarkkinasääntelyn mukaista tiedonantovelvollisuuttaan; ja 6) 
Suunnatussa Annissa ja Merkintäetuoikeusannissa annetut merkintäsitoumukset toteutetaan niiden ehtojen mukaisesti.  
Mikäli jokin edellä olevista ehdoista ei täyttyisi, Inission sopii Yhtiön kanssa siitä, luopuuko se sitoumuksensa ehdolli-
suudesta tämän ehdon osalta. Koska Inissionin osuus Yhtiön osakkeista ja äänistä ei saa ylittää 49,99 prosenttia, sille 
Suunnatussa Annissa allokoitavien osakkeiden lukumäärä on riippuvainen Merkintäetuoikeusannin tuloksesta. 
 
Liikkeeseenlaskuun liittyvät olennaiset intressit ja eturistiriidat 
 
Yhtiön tiedossa ei ole Anteihin liittyviä olennaisia intressejä tai eturistiriitoja. 
 
Järjestämissopimus 
 
Yhtiö on antanut tiettyjä vakuutuksia ja takuita Pääjärjestäjälle järjestämissopimuksessa. Lisäksi Yhtiö on sitoutunut Pää-
järjestäjää kohtaan vahingonkorvausvastuuseen eräistä vastuista Antien yhteydessä. 
 
Järjestämissopimuksen mukaisesti Yhtiö on sitoutunut maksamaan Pääjärjestäjälle palkkion. Yhtiö on lisäksi sitoutunut 
korvaamaan tietyt Pääjärjestäjälle Anneista aiheutuvat kulut. 
 
Pääjärjestäjä ja siihen yhteydessä olevat tahot ovat tarjonneet ja voivat tulevaisuudessa tarjota Yhtiölle neuvonanto- tai 
pankkipalveluja osana tavanomaista liiketoimintaa. 
 
Antien palkkiot ja kulut 
 
Yhtiö odottaa maksavansa Antien toteuttamisesta 0,7 miljoonaa euroa kertaluonteisina palkkioina ja kuluina. 
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Pääjärjestäjän ja neuvonantajien intressit 
 
Pääjärjestäjän palkkio on osittain sidottu Antien toteutumiseen ja Anneissa hankittavien varojen määrään. Pääjärjestäjä 
ja neuvonantajat saavat palkkion myös Antien yhteydessä tekemästään työstä. 
 
Merkintäoikeuksien perusteella merkitsemättä jääneiden osakkeiden tarjoaminen 
 
Katso kohta ”Merkintäetuoikeusannin ehdot – merkintöjen hyväksyminen”. 
 
Omistuksen laimentuminen 
 
Tarjottavien Osakkeiden ja Suunnattavien Osakkeiden enimmäismäärä yhteensä vastaa noin 713 prosenttia Yhtiön kai-
kista Olemassa Olevista Osakkeista ja äänistä ennen Anteja sekä noin 88 prosenttia Yhtiön kaikista Osakkeista ja äänistä 
Antien jälkeen olettaen, että Annit toteutuvat täysimääräisinä. 
 
Mikäli Yhtiön nykyiset osakkeenomistajat eivät merkitse Merkintäetuoikeusannissa Tarjottavia Osakkeita (lukuun otta-
matta merkintäsitoumuksen antaneiden osakkeenomistajien osallistumista, katso edellä kohta ”Merkintäsitoumukset”), 
nykyisten osakkeenomistajien omistus laimenee 88 prosenttia olettaen, että Merkintäetuoikeusanti toteutuu täysimääräi-
senä. 
 
Yhtiön taseen 31.12.2020 mukainen osakkeen nettoarvo suhteessa Antien 0,20 euron Merkintähintaan oli -0,25 euroa. 
 
Osakkeiden ottaminen pörssilistalle 
 
Yhtiö aikoo jättää hakemuksen Tarjottavien Osakkeiden ja Suunnattavien Osakkeiden ottamiseksi kaupankäynnin koh-
teeksi Helsingin Pörssissä. 
 
Merkintäoikeudet ovat kaupankäynnin kohteena Helsingin Pörssissä (kaupankäyntitunnus ENEDOU0121) 18.3.2021 ja 
26.3.2021 välisenä aikana. Kaupankäynnin Merkintäoikeuksien perusteella merkittyjä Tarjottavia Osakkeita vastaavilla 
Väliaikaisilla Osakkeilla odotetaan alkavan Helsingin Pörssissä kaupankäyntitunnuksella ENEDON0121 6.4.2021. Mer-
kintäetuoikeusannissa ja Suunnatussa Annissa merkityt Tarjottavat Osakkeet ja Suunnattavat Osakkeet rekisteröidään 
Kaupparekisteriin arviolta 9.4.2021. Tarjottavien Osakkeiden kaupankäynnin odotetaan alkavan Helsingin Pörssin pörs-
silistalla samana osakelajina Yhtiön Olemassa Olevien Osakkeiden kanssa arviolta 12.4.2021. Suunnattavien Osakkeiden 
kaupankäynnin odotetaan alkavan Helsingin Pörssin pörssilistalla arviolta 12.4.2021. 
 
Tietoa jakelijoille 
 
Johtuen yksinomaan tuotehallintavaatimuksista, jotka sisältyvät (a) rahoitusvälineiden markkinoista annettuun direktii-
viin (2014/65/EU) (”MiFID II”); (b) 9 ja 10 artikloihin komission delegoidussa direktiivissä (EU) 2017/593, joka täy-
dentää MiFID II:ta; ja (c) täytäntöönpanotoimenpiteisiin, mukaan lukien sijoituspalvelulakiin (747/2012 muutoksineen), 
ESMA:n ohjeisiin ja Finanssivalvonnan määräyksiin ja ohjeisiin (yhdessä ”MiFID II:n Tuotehallintavaatimukset”), 
sekä kiistäen kaiken vastuun, joka rahoitusvälineen valmistajalla tai kehittäjällä voi muutoin asiaa koskien olla, riippu-
matta siitä, perustuuko vastuu rikkomukseen, sopimukseen vai muuhun, Merkintäoikeudet, Tarjottavat Osakkeet ja Suun-
nattavat Osakkeet ovat olleet hyväksyntämenettelyn kohteena, jonka mukaan kukin niistä: (i) täyttää loppuasiakkaiden 
kohdemarkkinavaatimukset yksityissijoittajille sekä vaatimukset sijoittajille, jotka määritellään ammattimaisiksi asiak-
kaiksi ja hyväksyttäviksi vastapuoliksi, kuten erikseen määritelty sijoituspalvelulaissa ja MiFID II:ssa (”Kohdemark-
kina-arviointi”); ja (ii) soveltuvat tarjottavaksi kaikkien jakelukanavien kautta, kuten sallittu MiFID II:ssa. Jakelijoiden 
tulisi huomioida, että Merkintäoikeuksien, Tarjottavien Osakkeiden ja Suunnattavien Osakkeiden arvo voi laskea eivätkä 
sijoittajat välttämättä saa takaisin koko sijoittamaansa summaa tai osaa siitä; Merkintäoikeudet, Tarjottavat Osakkeet ja 
Suunnattavat Osakkeet eivät takaa tuottoa tai pääoman suojaa; ja sijoitukset Merkintäoikeuksiin, Tarjottaviin Osakkeisiin 
ja Suunnattaviin Osakkeisiin soveltuvat vain sijoittajille, jotka eivät tarvitse taattua tuottoa tai pääoman suojaa ja jotka 
(yksin tai yhdessä soveltuvan taloudellisen tai muun neuvonantajan kanssa) pystyvät arvioimaan tällaisen sijoituksen 
hyödyt ja riskit ja joilla on riittävästi varoja sijoituksista mahdollisesti aiheutuvien tappioiden kattamiseksi. Kohdemark-
kina-arviointi ei vaikuta sopimukseen, lakiin tai sääntelyyn perustuviin myyntirajoituksiin Merkintäetuoikeusannissa tai 
Suunnatussa Annissa. Kohdemarkkina-arviointia ei tule pitää (a) MiFID II:n tai sijoituspalvelulain mukaisena asianmu-
kaisuus- tai soveltuvuusarviointina tai (b) suosituksena sijoittajalle tai sijoittajaryhmälle sijoittaa, hankkia tai ryhtyä mui-
hin toimiin Merkintäoikeuksia, Tarjottavia Osakkeita tai Suunnattavia Osakkeita koskien. Jokainen jakelija on vastuussa 
omasta Merkintäoikeuksia, Tarjottavia Osakkeita ja Suunnattavia Osakkeita koskevasta Kohdemarkkina-arvioinnista ja 
soveltuvien jakelukanavien määrittämisestä. 
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Osinkojen ja luovutusvoittojen verotus 
 
Yleistä 
 
Seuraava yhteenveto perustuu Esitteen päivämääränä Suomessa voimassa olevaan verolainsäädäntöön. Muutokset vero-
lainsäädännössä saattavat vaikuttaa verotukseen myös takautuvasti. Yhteenveto koskee osinkojen ja luovutusvoittojen 
verotusta ja on yleisluontoinen eikä se ole tyhjentävä eikä siinä ole huomioitu eikä selvitetty muiden maiden kuin Suomen 
verolainsäädäntöä. Sijoittamista harkitsevien tulisi kääntyä veroasiantuntijan puoleen saadakseen tietoja Anteja, Tarjot-
tavien Osakkeiden tai Merkintäoikeuksien tai Suunnattavien Osakkeiden hankintaa, omistamista ja luovuttamista koske-
vista Suomen tai muiden maiden veroseuraamuksista. Sijoittajan jäsenvaltion ja Yhtiön perustamismaan lainsäädäntö 
voivat vaikuttaa Tarjottavista Osakkeista ja Suunnattavista osakkeista saatavaan tuloon. 
 
Suomessa yleisesti verovelvollisia ja rajoitetusti verovelvollisia kohdellaan verotuksessa eri tavoin. Yleisesti verovelvol-
liset ovat Suomessa verovelvollisia maailmanlaajuisista tuloistaan. Rajoitetusti verovelvollisia verotetaan vain Suomesta 
saadusta tulosta. Lisäksi rajoitetusti verovelvollisen Suomessa sijaitsevasta kiinteästä toimipaikasta saamaa tuloa verote-
taan Suomessa. Suomea sitovat verosopimukset voivat rajoittaa Suomen sisäisen verolainsäädännön soveltamista ja estää 
rajoitetusti verovelvollisen Suomesta saaman tulon verottamisen Suomessa. Luonnollisen henkilön katsotaan yleensä ole-
van Suomessa yleisesti verovelvollinen silloin, kun hän jatkuvasti oleskelee Suomessa yli kuuden kuukauden ajan tai 
hänellä on Suomessa varsinainen asunto ja koti. Ulkomaille muuttanutta Suomen kansalaista pidetään kuitenkin Suo-
messa yleisesti verovelvollisena, kunnes kolme vuotta on kulunut sen vuoden päättymisestä, jonka aikana hän on lähtenyt 
maasta, jollei hän näytä, että hänellä ei ole verovuonna ollut olennaisia siteitä Suomeen.  
 
Osinkojen verotus 
 
Yleistä osinkojen ja pääomanpalautuksen verotuksesta 
 
Helsingin Pörssissä listattua yhtiötä pidetään julkisesti listattuna yhtiönä (”Listattu yhtiö”) osinkoverotuksessa. Suoma-
laisen Listatun yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta (SVOP-rahastosta) jaettuja varoja pidetään verotusta 
toimittaessa osinkotuloina. Siten jäljempänä kuvattava osinkojen verotus soveltuu myös Yhtiön varojen jakoon SVOP-
rahastosta. 
 
Yleisesti verovelvolliset luonnolliset henkilöt 
 
Yleisesti verovelvollisten luonnollisten henkilöiden Listatusta yhtiöstä saaduista osinkotuloista 85 prosenttia on ve-
ronalaista pääomatuloa 30 prosentin verokannan mukaisesti (kuitenkin jos pääomatulojen yhteismäärä ylittää kalenteri-
vuodessa 30 000 euroa, on vero ylimenevästä määrästä 34 prosenttia) ja loput 15 prosenttia verovapaata tuloa. 
  
Listatun yhtiön yleisesti verovelvollisille luonnollisille henkilöille jakamista osingoista on toimitettava ennakonpidätys. 
Tällä hetkellä ennakonpidätyksen suuruus on 25,5 prosenttia. Osinkoa jakavan yhtiön toimittama ennakonpidätys hyvi-
tetään osakkeenomistajan saaman osinkotulon lopullisessa verotuksessa. Osinkoa saavan yleisesti verovelvollisen luon-
nollisen henkilön on tarkastettava esitäytetyltä veroilmoitukselta maksetun osingon ja ennakonpidätyksen määrä ja ilmoi-
tettava Verohallinnolle mahdollisista korjauksista. 
 
Suomalaiset osakeyhtiöt 
 
Listatun yhtiön toiselta suomalaiselta Listatulta yhtiöltä saamat osingot ovat lähtökohtaisesti verovapaata tuloa. Jos osak-
keet kuitenkin kuuluvat osakkeenomistajan sijoitusomaisuuteen, niistä saatavista osingoista 75 prosenttia on veronalaista 
tuloa ja 25 prosenttia verovapaata tuloa. Tällaista sijoitusomaisuutta voi olla ainoastaan raha-, vakuutus- ja eläkelaitok-
silla. 
 
Osingot, joita suomalainen listaamaton yhtiö saa suomalaiselta Listatulta yhtiöltä ovat lähtökohtaisesti kokonaisuudes-
saan veronalaista tuloa. Jos listaamaton yhtiö kuitenkin omistaa vähintään 10 prosenttia osinkoa jakavan Listatun yhtiön 
osakepääomasta, kyseisille osingoille maksettava osinko on verovapaata edellyttäen, että osakkeet eivät kuulu osakkeen-
omistajan sijoitusomaisuuteen.  
 
Hallintarekisterin kautta omistavan tahon ollessa Suomessa yleisesti verovelvollinen yhteisö, ennakonpidätyksen suuruus 
on 50 prosenttia, jos osinkoa jakava Listattu yhtiö tai osingon saajaa lähinnä oleva säilyttäjä ei saa tai säilyttäjä ei voi 
toimittaa Verohallinnolle vaadittuja tunnistetietoja osingon saajasta.  
 
  



77 
 

Muuta kuin elinkeinotoimintaa tai maataloutta harjoittava yhteisö, jonka yhteisömuoto on muu kuin osakeyhtiö tai 
osuuskunta 
 
Muuta kuin elinkeinotoimintaa tai maataloutta harjoittava, elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 1 §:n 2 momentin 
perusteella tulolähdejaon poistamisen ulkopuolelle jäävän yhteisön, jonka yhteisömuoto on muu kuin osakeyhtiö tai 
osuuskunta, henkilökohtaiseen tulolähteeseen kuuluva osinko on kokonaisuudessaan veronalaista tuloa, ellei kyse ole 
tuloverolain 22 §:ssä tarkoitettu yleishyödyllinen yhteisö tai TVL 20, 21, 21 a tai 21 b §:ssä tarkoitettu yhteisö.  
 
Rajoitetusti verovelvolliset 
 
Lähtökohtaisesti suomalaisen yhtiön rajoitetusti verovelvolliselle osakkeenomistajalle maksamasta osingosta peritään 
lähdevero. Osinkoa jakava yhtiö on velvollinen pidättämään lähdeveron lopullisena verona osingon maksamisen yhtey-
dessä. Pääsääntöisesti lähdeveron määrä on 20 prosenttia, kun osingonsaaja on rajoitetusti verovelvollinen yhteisö, ja 30 
prosenttia kaikille muille rajoitetusti verovelvollisille osingonsaajille. 
  
Suomi on solminut useiden valtioiden kanssa verosopimuksia, joiden mukaan verosopimuksen soveltamisalaan kuuluville 
tahoille maksetuista osingoista pidätettävä lähdeveroprosentti on alennettu. Seuraavassa on esitetty esimerkkejä lähdeve-
roprosenteista, joita Suomen ja kyseisen valtion välillä tehdyn verosopimuksen perusteella yleensä sovelletaan portfolio-
osakkeille maksettavaan osinkoon: Alankomaat 15 prosenttia, Belgia 15 prosenttia, Espanja 15 prosenttia, Irlanti 0 pro-
senttia, Iso-Britannia 0 prosenttia, Italia 15 prosenttia, Itävalta 10 prosenttia, Japani 15 prosenttia, Kanada 15 prosenttia, 
Norja 15 prosenttia, Ranska 0 prosenttia, Ruotsi 15 prosenttia, Saksa 15 prosenttia, Sveitsi 10 prosenttia, Tanska 15 
prosenttia ja Yhdysvallat 15 prosenttia. Luettelo ei ole tyhjentävä. Verosopimusten mukainen lähdeveroprosentti voi olla 
vielä alhaisempi, jos osakkeenomistaja on yhtiö, joka omistaa tietyn osuuden osinkoa jakavasta yhtiöstä (yleensä vähin-
tään 10 tai 25 prosenttia osinkoa jakavan yhtiön osakepääomasta tai äänistä). Soveltuvan verosopimuksen mukaista alen-
nettua lähdeveroprosenttia voidaan soveltaa, jos osingonsaaja on toimittanut osinkoa maksavalle yhtiölle edellytetyn sel-
vityksen verosopimuksen soveltumisesta ja antanut lopullisen tulonsaajan yksilöintiä varten tarvittavat tiedot. 
 
Kun hallintarekisteröity osakkeenomistaja on oikeutettu osinkoon, osinkoja maksava suomalainen yhtiö maksaa osingon 
omaisuudenhoitajalle, joka välittää maksetut osingot osakkeenomistajille. Hallintarekisteröidyille osakkeille maksetta-
vien osinkojen verokohtelu on muuttunut 1.1.2021 alkaen. Nykyisin hallintarekisteröidyille osakkeille maksettaviin osin-
koihin voidaan soveltaa verosopimuksen sallimaa alempaa lähdeveroprosenttia, mikäli osinkoa jakava Listattu yhtiö tai 
rekisteröity säilyttäjä on huolellisesti selvittänyt osingonsaajan asuinvaltion sekä varmistanut verosopimuksen soveltu-
vuuden, kuten tarkemmin edellytetään rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain (627/1978, muutok-
sineen, ”Lähdeverolaki”) 10 b §:ssä. Osinkoa jakavalla Listatulla yhtiöllä ja rekisteröityneellä säilyttäjällä on lisäksi vel-
vollisuus toimittaa Verohallinnolle tarvittavat Lähdeverolain 10 c §:ssä sekä verotusmenettelystä annetun lain 
(1558/1995, muutoksineen) 15 e §:ssä tarkemmin yksilöidyt yksityiskohtaiset tunnistustiedot osingonsaajasta. Jos vero-
sopimus ei sovellu, mutta osinkoa jakavalla Listatulla yhtiöllä tai rekisteröityneellä säilyttäjällä on tarvittavat yksityis-
kohtaiset tunnistustiedot, osinko verotetaan yleisten säännösten mukaisesti, kuten edellä on todettu. Jos tarvittuja yksi-
tyiskohtaisia tunnistustietoja ei ole toimitettu, hallintarekisteröidyille osakkeille maksettava osinko on 35 prosentin suu-
ruisen lähdeveron alainen. Osingonsaajalla on kuitenkin mahdollisuus hakea lähdeveron palautusta Verohallinnolta siltä 
osin kuin edellä kuvatut edellytykset alemman lähdeveroprosentin soveltamiselle ovat olemassa. 
 
Euroopan unionin jäsenvaltioissa asuvat ulkomaiset yhteisöt  
 
Suomen verolainsäännön mukaan lähdeveroa ei peritä osingoista, jotka maksetaan EU:n jäsenvaltiossa asuvalle ja koti-
valtiossaan tuloveronalaiselle emo-tytäryhtiödirektiivin (2011/96/EU, muutoksineen) 2 artiklan mukaiselle ulkomaiselle 
yhtiölle, joka välittömästi omistaa vähintään kymmenen prosenttia osinkoa jakavan suomalaisen yhtiön pääomasta. 
 
Euroopan talousalueella asuvat ulkomaiset yhteisöt 
 
Tietyille Euroopan talousalueella asuville ulkomaisille yhteisöille maksetut osingot ovat joko täysin verovapaita tai niihin 
sovelletaan alennettua lähdeveroprosenttia riippuen siitä, miten osinkoa verotettaisiin, jos se maksettaisiin vastaavalle 
suomalaiselle yhteisölle.  
 
Lähdeveroa ei peritä Suomessa suomalaisen yhtiön rajoitetusti verovelvolliselle yhteisölle maksamista osingoista, jos (i) 
osinkoa saavan yhteisön kotipaikka on Euroopan talousalueella, (ii) hallinnollisesta yhteistyöstä verotuksen alalla ja di-
rektiivin 77/799/ETY kumoamisesta annettu neuvoston direktiivi 2011/16/EU, muutoksineen, tai jokin sopimus virka-
avusta ja tietojenvaihdosta veroasioissa Euroopan talousalueella koskee osingonsaajan kotivaltiota, (iii) osinkoa saava 
yhteisö vastaa tuloverolain 33 d §:n 4 momentissa tai elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 a §:ssä tarkoitettua 
suomalaista yhteisöä, (iv) osinko olisi kokonaan verovapaa, jos se maksettaisiin vastaavalle suomalaiselle yhtiölle tai 
yhteisölle, ja (v) osingonsaajayhteisö esittää Suomessa sellaisen selvityksen, jonka perusteella pystytään arvioimaan, oli-
siko osinko verovapaata suomalaiselle yhteisölle maksettuna, sekä (vi) osinkoa saava yhtiö antaa selvityksen 
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(asuinvaltion veroviranomaisten antaman todistuksen), että lähdeveroa ei tosiasiassa voida kokonaisuudessaan hyvittää 
osingonsaajan asuinvaltiossa soveltuvan kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta tehdyn sopimuksen perusteella. 
 
Jos osinkoa maksetaan ulkomaiselle yhteisölle, jonka kotipaikka on edellä kohdissa (i) ja (ii) esitetyt vaatimukset täyttä-
vässä valtiossa ja joka täyttää edellä kohdassa (iii) esitetyt edellytykset, mutta maksettava osinko olisi ainoastaan osittain 
verovapaata, jos se maksettaisiin vastaavalle suomalaiselle yhteisölle, maksettavasta osingosta peritään Suomessa lähde-
vero, mutta lähdeveroprosentti on tällaisten osinkojen osalta alennettu 15 prosenttiin (20 prosentin sijaan). Siten lukuun 
ottamatta emo-tytäryhtiödirektiivissä tarkoitettuja yhteisöjä, jotka täyttävät verovapauden edellytykset omistamalla välit-
tömästi vähintään kymmenen prosenttia osinkoa jakavan suomalaisen yhtiön pääomasta, 15 prosentin lähdeverokantaa 
sovelletaan ulkomaiselle yhteisölle (jonka kotipaikka on edellä kohdissa (i) ja (ii) esitetyt vaatimukset täyttävässä valti-
ossa ja joka täyttää edellä kohdassa (iii) esitetyt edellytykset) maksettaviin osinkoihin, mikäli osinkoa jakavan suomalai-
sen yhtiön osakkeet kuuluvat osinkoa saavan yhtiön sijoitusomaisuuteen. Sovellettavasta kaksinkertaisen verotuksen 
poistamista koskevasta sopimuksesta riippuen sovellettava lähdevero voi olla myös alempi kuin 15 prosenttia. 
 
Euroopan talousalueella asuvat ulkomaiset luonnolliset henkilöt 
Ulkomailla asuville rajoitetusti verovelvollisille luonnollisille henkilöille maksettavat osingot voidaan ao. henkilön pyyn-
nöstä edellä kuvatun lähdeverotuksen (katso edellä ”Rajoitetusti verovelvolliset”) sijaan verottaa verotusmenettelystä an-
netun lain (1558/1995, muutoksineen) mukaisessa järjestyksessä eli vastaavasti kuin Suomessa yleisesti verovelvollisia 
verotetaan (katso edellä ”Suomessa yleisesti verovelvolliset luonnolliset henkilöt”), edellyttäen kuitenkin, että (i) osinkoa 
saavan henkilön kotipaikka on Euroopan talousalueella; (ii) hallinnollisesta yhteistyöstä verotuksen alalla ja direktiivin 
77/799/ETY kumoamisesta annettu neuvoston direktiivi 2011/16/EU, muutoksineen, tai jokin sopimus virka-avusta ja 
tietojenvaihdosta veroasioissa Euroopan talousalueella koskee osingonsaajan kotivaltiota; ja (iii) osingon saaja antaa sel-
vityksen (asuinvaltion veroviranomaisten antaman todistuksen), että lähdeveroa ei tosiasiassa voida kokonaisuudessaan 
hyvittää osingonsaajan asuinvaltiossa soveltuvan kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta tehdyn sopimuksen perus-
teella. 
 
Luovutusvoittoverotus  
 
Yleisesti verovelvolliset luonnolliset henkilöt  
 
Luovuttajan elinkeinotoimintaan kuulumattomien Tarjottavien Osakkeiden ja Merkintäoikeuksien myynnistä syntynyt 
luovutusvoitto verotetaan Suomessa yleisesti verovelvollisen luonnollisen henkilön pääomatulona. Vastaavasti elin-
keinotoimintaan kuulumattomista Tarjottavista Osakkeista ja Merkintäoikeuksista syntynyt luovutustappio vähennetään 
ensisijaisesti omaisuuden luovutuksesta saadusta voitosta ja toissijaisesti muista pääomatuloista samana ja luovutusta 
seuraavana viitenä verovuotena. Luovutustappiota ei huomioida vahvistaessa pääomatulolajin alijäämää verovuodelle. 
Jos verovuonna luovutetun omaisuuden yhteenlasketut luovutushinnat ovat enintään tuhat euroa (lukuun ottamatta omai-
suutta, jonka luovutus on Suomen verolainsäädännön nojalla verovapaa), Tarjottavista Osakkeista ja Merkintäoikeuksista 
saatu luovutusvoitto ei kuitenkaan ole veronalaista tuloa. Tuolloin myöskään luovutustappio ei ole vähennyskelpoinen, 
jos lisäksi kyseisen omaisuuden yhteenlasketut hankintamenot ovat enintään tuhat euroa.  
 
Luovutusvoitto- ja tappio lasketaan vähentämällä myyntihinnasta alkuperäinen hankintameno ja luovutusvoiton/-tappion 
hankinnasta aiheutuneet kulut. Luonnollisen henkilön merkitessä Tarjottavia Osakkeita aiemman osakeomistuksensa pe-
rusteella saaduilla Merkintäoikeuksilla, Tarjottavien Osakkeiden sekä Merkintäoikeuksien perusteena olleiden Olemassa 
Olevien Osakkeiden hankintamenoksi katsotaan Merkintäoikeuksien perusteena olleiden Olemassa Olevien Osakkeiden 
Merkintähinnan yhteenlaskettu summa, joka jaetaan Merkintäoikeuksien perusteena olleiden Olemassa Olevien Osakkei-
den ja merkittyjen Tarjottavien Osakkeiden yhteenlasketulla lukumäärällä. Vaihtoehtoisesti luonnolliset henkilöt voivat 
todellisen hankintamenon sijasta käyttää niin sanottua hankintameno-olettamaa, joka vastaa 20 prosenttia myyntihinnasta 
tai, jos osakkeet on omistettu vähintään 10 vuoden ajan, 40 prosenttia myyntihinnasta. Mikäli hankintameno-olettamaa 
käytetään todellisen hankintamenon sijasta, tulon hankkimisesta aiheutuneiden kustannusten katsotaan sisältyvän hankin-
tameno-olettamaan, eikä niitä voida enää vähentää erikseen myyntihinnasta. 
 
Tarjottavien Osakkeiden hankinta-ajankohdaksi katsotaan niiden osakkeiden hankinta-ajankohta, joiden perusteella luon-
nollinen henkilö on Merkintäoikeudet saanut. 
 
Jos Merkintäoikeudet myydään käyttämättä niitä Tarjottavien Osakkeiden myymiseen, Merkintäoikeuden hankinta-ajaksi 
katsotaan niiden osakkeiden hankinta-ajankohta, joiden perusteella luonnollinen henkilö on Merkintäoikeudet saanut. 
Merkintäoikeuksilla ei tällöin ole hankintamenoa, joten luovutusvoiton määrää laskettaessa Merkintäoikeuden luovutus-
hinnasta vähennetään 20 prosentin tai 40 prosentin hankintameno-olettama, riippuen Merkintäoikeuden perusteena ollei-
den Olemassa Olevien Osakkeiden hankinta-ajankohdasta. 
 
Hankittujen Merkintäoikeuksien perusteella merkittyjen Tarjottavien Osakkeiden hankinta-ajankohdaksi katsotaan Mer-
kintäoikeuksien hankinta-ajankohta. Tällaisten Tarjottavien Osakkeiden luovutuksesta muodostuvan luovutusvoiton 
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määrää laskettaessa voidaan soveltaa todellista hankintamenoa eli Merkintäoikeudesta ja Tarjottavasta Osakkeesta mak-
settua hintaa lisättynä mahdollisilla hankintakuluilla tai hankintameno-olettamaa. Myös hankitut Merkintäoikeudet voi-
daan luovuttaa käyttämättä niitä Tarjottavien Osakkeiden merkitsemiseen. Tällöin Merkintäoikeuden luovutusvoiton 
määrä voidaan laskea todellista hankintamenoa tai hankintameno-olettamaa käyttämällä. 
 
Suomalaiset osakeyhtiöt 
 
Elinkeinotoimintaan kuuluvien Tarjottavien Osakkeiden, Suunnattavien Osakkeiden ja Merkintäoikeuksien myyntihinta 
lasketaan pääsääntöisesti osaksi yhteisön verotettavaa elinkeinotoiminnan tuloa. Vastaavasti, jäljellä oleva Tarjottavien 
Osakkeiden, Suunnattavien Osakkeiden ja Merkintäoikeuksien hankintameno ja voiton hankkimisesta aiheutuneet menot 
ovat vähennyskelpoista menoa Tarjottavia Osakkeita, Suunnattavia Osakkeita ja Merkintäoikeuksia luovutettaessa. Elin-
keinotoiminnan vahvistetut tappiot ovat lähtökohtaisesti vähennettävissä verotettavasta elinkeinotoiminnan tulosta saman 
ja seuraavan kymmenen verovuoden aikana yleisten tappioiden vähentämistä koskevien sääntöjen mukaisesti. Jos Tar-
jottavat Osakkeet, Suunnattavat Osakkeet ja Merkintäoikeudet kuitenkin kuuluvat elinkeinotoiminnan muuhun omaisuu-
teen, joita ovat sellaiset varat, joita ei ole lueteltava elinkeinotoiminnan rahoitus-, vaihto-, sijoitus- tai käyttöomaisuuteen, 
ovat luovutustappiot vähennettävissä ainoastaan muun omaisuuden luovutusvoitosta saman ja seuraavan viiden verovuo-
den aikana. Elinkeinotoiminnan käyttöomaisuuteen kuuluvien osakkeiden luovutusvoitto voi tietyin tiukin edellytyksin 
olla verovapaata tuloa edellyttäen, että Tarjottavia Osakkeita tai Suunnattavia Osakkeita myyvä yhteisö on omistanut 
yhtäjaksoisesti vähintään vuoden ajan vähintään 10 prosenttia osakkeet liikkeelle laskeneen Yhtiön osakepääomasta ja 
että muutkin edellytykset verovapaalle luovutusvoitolle täyttyvät. Vastaavasti verovapaasti luovutettavien käyttöomai-
suusosakkeiden luovutustappiot ovat vähennyskelvottomia.  
 
Jos myyvän yhteisön käyttömaisuuteen kuuluvien muiden kuin verovapaasti luovutettavien osakkeiden luovutuksesta 
syntyy verotuksessa vähennyskelpoinen luovutustappio, voidaan tällainen tappio vähentää vain käyttöomaisuusosakkei-
den luovutuksesta saaduista luovutusvoitoista verovuonna ja viitenä sitä seuraavana verovuonna. 
 
Jos yhteisö merkitsee Tarjottavia Osakkeita aiemman osakeomistuksensa perusteella saamillaan Merkintäoikeuksilla, jae-
taan Merkintäoikeuksien perusteena olleiden Olemassa Olevien Osakkeiden hankintameno Tarjottavien Osakkeiden ja 
Merkintäoikeuksien perusteena olleiden Olemassa Olevien Osakkeiden välillä. Sekä Tarjottavien Osakkeiden että Mer-
kintäoikeuksien perusteena olleiden Olemassa Olevien Osakkeiden hankintamenoksi katsotaan tällöin Merkintäoikeuk-
sien perusteena olleiden Olemassa Olevien Osakkeiden hankintamenon ja Tarjottavien Osakkeiden merkintähinnan yh-
teenlaskettu summa, joka jaetaan Merkintäoikeuksien perusteena olleiden Olemassa Olevien Osakkeiden ja merkittyjen 
Tarjottavien Osakkeiden yhteenlasketulla lukumäärällä. 
 
Jos yhteisö luovuttaa aiemman osakeomistuksensa perusteella saamansa käyttämättömän Merkintäoikeuden, katsotaan 
Merkintäoikeuden hankintamenoksi se osa Merkintäoikeuden perusteena olleen Olemassa Olevan Osakkeen hankinta-
menosta, joka vastaa Merkintäoikeuden myyntihintaa jaettuna myyntihinnan ja osakkeen käyvän arvon summalla. Mikäli 
yhteisö myy hankkimiaan Merkintäoikeuksia, Merkintäoikeuden hankintamenoksi katsotaan hankintahinnan ja mahdol-
listen hankinnasta aiheutuneiden kulujen summa. Jos yhteisö merkitsee Tarjottavia Osakkeita hankkimiensa Merkintäoi-
keuksien perusteella, Tarjottavien Osakkeiden hankintameno muodostuu Merkintäoikeuden hankintamenosta lisättynä 
Merkintähinnalla. 
 
Rajoitetusti verovelvolliset 
 
Rajoitetusti verovelvolliset eivät pääsääntöisesti ole Suomessa verovelvollisia Tarjottavien Osakkeiden, Suunnattavien 
Osakkeiden tai Merkintäoikeuksien myynnistä saamastaan luovutusvoitosta, edellyttäen, että Yhtiön kokonaisvaroista 
alle 50 prosenttia muodostuu Suomessa olevista kiinteistöistä. Rajoitetusti verovelvollisen Suomessa sijaitsevaan kiinte-
ään toimipaikkaan kuuluvien Tarjottavien Osakkeiden, Suunnattavien Osakkeiden ja Merkintäoikeuksien luovutusvoit-
toja verotetaan kuitenkin samalla tavalla kuin edellä kohdassa ”Suomalaiset osakeyhtiöt” on kuvattu.  
 
Varainsiirtoverotus 
 
Tarjottavien Osakkeiden ja Suunnattavien Osakkeiden merkitsemisestä ei makseta varainsiirtoveroa. 
 
Varainsiirtoveroa ei myöskään makseta luovutettaessa kiinteää rahavastiketta vastaan arvopapereita, kuten Tarjottavia 
Osakkeita, Suunnattavia Osakkeita tai Merkintäoikeuksia, jotka on otettu kaupankäynnin kohteeksi yleisölle avoimessa 
säännöllisessä kaupankäynnissä kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetussa laissa (1070/2017) tarkoitetulla säännel-
lyllä markkinalla, jollainen Helsingin Pörssi on, edellyttäen, että kyseiset arvopaperit on liitetty arvo-osuusjärjestelmästä 
ja selvitystoiminnasta annetussa laissa (348/2017) tarkoitettuun arvo-osuusjärjestelmään. Verovapauden edellytyksenä 
on myös, että luovutuksessa on välittäjänä tai osapuolena sijoituspalvelulaissa (747/2012) tarkoitettu sijoituspalveluyri-
tys, ulkomainen sijoituspalveluyritys tai muu sijoituspalvelulaissa tarkoitettu sijoituspalvelun tarjoaja tai että luovutuk-
sensaaja on hyväksytty kaupankäyntiosapuoleksi sillä markkinalla, jolla luovutus tapahtuu. Lisäksi, jos välittäjä tai 
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kaupan toinen osapuoli ei ole suomalainen sijoituspalveluyritys, luottolaitos tai ulkomaisen sijoituspalveluyrityksen tai 
ulkomaisen luottolaitoksen Suomessa oleva sivuliike tai -konttori, verovapauden edellytyksenä on, että luovutuksensaaja 
antaa luovutuksesta ilmoituksen Verohallinnolle kahden kuukauden kuluessa luovutuksesta tai että välittäjä antaa luovu-
tuksesta Verohallinnolle verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) mukaisen vuosi-ilmoituksen. 
 
Verovapaus ei koske tiettyjä erikseen määriteltyjä luovutuksia, kuten pääomasijoituksia tai varojenjakoa. Verovapaus ei 
myöskään koske luovutuksia, jotka liittyvät osakeyhtiölain (642/2006) mukaiseen vähemmistöosakkeiden lunastamiseen, 
eikä luovutuksia, joissa vastike koostuu kokonaan tai osin työsuorituksesta. 
 
Mikäli kumpikaan kaupan osapuolista ei ole Suomessa yleisesti verovelvollinen taikka ulkomaalaisen luottolaitoksen, 
sijoituspalveluyrityksen, rahastoyhtiön tai ETA-vaihtoehtorahastojen hoitajan suomalainen sivuliike tai -konttori, ei osa-
keluovutuksesta peritä varainsiirtoveroa.  
 
Mikäli Tarjottavien Osakkeiden, Suunnattavien Osakkeiden tai Merkintäoikeuksien luovutus tai myynti ei täytä edellä 
esitettyjä verovapaalle siirrolle asetettuja vaatimuksia, on ostajan maksettava varainsiirtoveroa. Varainsiirtovero on ta-
vallisesti 1,6 prosenttia luovutushinnasta tai muun vastikkeen arvosta. Varainsiirtoveroa ei kuitenkaan ole suoritettava, 
jos veron määrä on vähemmän kuin 10 euroa. 
 
Jos ostaja ei ole Suomessa yleisesti verovelvollinen eikä ulkomaisen luottolaitoksen, sijoituspalveluyrityksen tai rahas-
toyhtiön tai ETA-vaihtoehtorahastojen hoitajan suomalainen sivuliike tai -konttori, on myyjän perittävä vero ostajalta. 
Mikäli välittäjänä on suomalainen sijoituspalveluyritys tai luottolaitos tai ulkomaisen sijoituspalveluyrityksen tai luotto-
laitoksen Suomessa oleva sivuliike tai -konttori, on se velvollinen perimään varainsiirtoveron ostajaltaan ja tilittämään 
sen valtiolle.  
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OIKEUDELLISET SEIKAT 

Merkintäetuoikeusannin tiettyihin oikeudellisiin seikkoihin liittyvästä neuvonannosta Yhtiölle vastaa Suomen lainsää-
dännön osalta Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy.  
 

NÄHTÄVILLÄ OLEVAT ASIAKIRJAT 

Seuraavien asiakirjojen jäljennökset ovat nähtävillä Esitteen voimassaoloaikana arkisin normaalina työaikana Enedon 
rekisteröidyssä toimipaikassa osoitteessa Martinkyläntie 43, 01720 Vantaa ja Yhtiön verkkosivustolla osoitteessa 
https://enedopower.com/sijoittajille/annit: 
 

• Yhtiöjärjestys, sellaisena kuin se on voimassa Esitteen päivämääränä; 

• Enedon tilintarkastettu konsernitilinpäätös ja tilintarkastuskertomus 31.12.2020 päätty-
neeltä tilikaudelta; 

• Esite; 

• Finanssivalvonnan päätös Esitteen hyväksymisestä. 
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TOIMINTAKERTOMUS 2020 

 
Enedo Oyj (entinen Efore Oyj) on vaativia tehoelektroniikkatuotteita kehittävä ja valmistava kansainvälinen 

konserni. Yhtiö noudatti vuonna 2020 Nasdaq Helsinki Oy:n sisäpiiriohjetta sekä Arvopaperimarkkinayhdistys 

ry:n antamaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia 2020 (Corporate Governance 2020).  

Selvitys konsernin hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkkio- ja palkitsemisraportti tullaan julkaisemaan 

erillisenä kertomuksena konsernin Internet-sivuilla ja vuosikertomuksessa.  

KONSERNIN RAKENNE  

Tilikauden päättyessä konsernin muodostivat emoyhtiö Enedo Oyj ja sen suoraan tai välillisesti kokonaan 

omistamat toiminnalliset tytäryhtiöt Enedo S.p.A. Italiassa, Enedo Sarl Tunisiassa, Enedo, Inc. Yhdysvalloissa, 

Enedo Holding Oy Suomessa ja Enedo Finland Oy Suomessa. Muut tytäryhtiöt olivat Efore (USA) Inc. Yhdys-

valloissa, Efore (Suzhou) Automotive Technology Co., Ltd Kiinassa, Efore OU Virossa ja Enedo (Hongkong) Co. 

Ltd Kiinassa.  

JATKUVIEN TOIMINTOJEN TILIKAUDEN LIIKEVAIHTO, LIIKEVOITTO JA OIKAISTU LIIKEVOITTO  

Huolimatta vuoden 2020 alussa muutetun uuden myyntiorganisaation positiivisesta liikkeellelähdöstä ja Po-

wer Systems tuotekategorian kasvusta, koko vuoden liikevaihto 38,5 milj. euroa jäi 4,8 milj. euroa vuodesta 

2019. Tilikauden oikaistu liikevoitto oli alhaisesta liikevaihdosta johtuen 3,9 milj. euroa negatiivinen.  

Tilikauden liikevoitto oli -4,3 milj. euroa (-2,6 milj. euroa). Tilikauden oikaistu liikevoitto oli -3,9 milj. euroa (-

2,4 milj. euroa). Liikevoitto sisältää 0,2 milj. euroa aktivoitujen tuotekehityskustannusten alaskirjausta.  

 

Vertailukelpoisen liikevoiton täsmäytys: 

 

1-12/20 1-12/19 

OIKAISTU LIIKEVOITTO/TAPPIO 12kk 12kk 

Liikevoitto/tappio -4,3 -4,3 

Oikaisut liikevoittoon/tappioon 

  
Henkilöstöön liittyvät uudelleenjärjestelykulut 

 

0,1 

Tuotannon järjestelykulut 0,2 0,2 

Vastuuasiaan liittyvän varauksen purkaminen 

 

-0,2 

Enedo suunnitteluun ja toteutukseen liittyvät kulut 0,2 0,1 

Oikaisut liikevoittoon/tappioon yhteensä 0,4 0,2 

Oikaistu Liikevoitto/tappio yhteensä -3,9 -4,1 
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LIIKETOIMINNAN KEHITYS  

Uudistimme alkuvuonna 2020 liiketoiminnan seurantaamme uuden tuotekategoriajaon mukaiseksi ja esi-

tämme toimintakertomuksessa liikevaihdon kehityksen erikseen näiden kolmen tuotekategorian osalta. En-

edon uudet tuotekategoriat ovat Power Supplies, Led Drivers ja Power Systems-tuotteet. Power Supplies -

tuotekategoriaan kuuluvat teollisuuden teholähteet, Led Drivers -kategoriaan valaistusratkaisuihin keskitty-

vät teholähteet ja Power Systems -kategoriaan puolestaan järjestelmätuotteet ja raideliikenteen teholähde-

ratkaisut.  

Power Supplies -tuotekategorian liikevaihto tilikaudella oli 24,1 milj. euroa, joka oli 3,4 milj. euroa heikompi 

kuin vastaavaan aikaan viime vuonna. Led Drivers -tuotekategorian liikevaihto oli 8,7 milj. euroa, joka oli 2,8 

milj. euroa heikompi kuin viime tilikaudella. Power Systems-tuotekategoriassa puolestaan nähtiin kasvua. 

Power Systems-tuotteiden liikevaihto tilikaudella oli 5,7 milj. euroa, joka on 1,3 milj. euroa korkeampi kuin 

viime tilikaudella. 

Power Supplies -tuotekategorian liikevaihto toisella vuosipuoliskolla oli 11,4 milj. euroa, joka oli 1,5 milj. eu-

roa heikompi kuin vastaavaan aikaan viime vuonna. Led Drivers -tuotekategorian liikevaihto oli 4,4 milj. eu-

roa, joka oli 0,8 milj. euroa heikompi kuin vuodentakaisella vertailukaudella. Power Systems-tuotekategori-

assa puolestaan nähtiin kasvua. Power Systems-tuotteiden liikevaihto katsauskaudella oli 3,0 milj. euroa, joka 

on 0,7 milj. euroa korkeampi kuin vuodentakaisella vertailukaudella. Toisen vuosipuoliskon merkittävimmät 

liiketoiminnan volyymiin vaikuttavat tekijät olivat koronaviruksen seurauksena lisääntynyt epävarmuus ja hi-

das kysyntä Led Drivers -tuotekategoriassa, Power Supplies kategorian toimitusjättämien purkaminen sekä 

Power Systems- tuotekategorian hyvä kasvu MHE-tuotteen tukemana.  

 

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.  

LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT  

Yleinen talouskehitys vaikuttaa yhtiön liiketoimintaympäristöön. Koronavirus on nostanut teollisuuden epä-

varmuuden tasoa, ja sillä voi olla pandemian kehittymisestä riippuen mahdollisia vaikutuksia asiakkaidemme 

toimintakykyyn, heidän lopputuotteidensa kysyntään sekä yleiseen teollisuuden toimintaympäristöön. Led 

Drivers- ja Power Supplies -tuotekategorioissa koronaviruksen vaikutukset voivat näkyvät vapaa-ajan ja ur-

heiluun liittyvän valaisujärjestelmien kysynnän siirtymisenä eteenpäin katsomokapasiteetin ollessa vajaakäy-

tössä. Uusien liiketilojen avaaminen mm. vaatekaupassa on ainakin väliaikaisesti hiljentynyt, mikä voi vaikut-

taa uusien valaistusratkaisujen kysyntään ja vanhojen uusintaan.  

Merkittävimmät liiketoimintariskit liittyvät avainasiakkaiden tuotteiden menestykseen markkinoilla. Enedon 

tuotekehitysprojektien eteneminen riippuu osittain asiakkaiden omien projektien aikatauluista. Lisäksi mark-

kinoille tyypillinen kysynnän vaihtelu aiheuttaa nopeita muutoksia Enedon liiketoimintaan.  
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Liiketoiminnan luonteeseen kuuluen Enedoon kohdistuu reklamaatioita, joiden lopullista ratkaisua ei voida 

ennustaa. Tämänhetkisten tietojen perusteella näillä reklamaatioilla ei oleteta olevan merkittävää vaikutusta 

konsernin taloudelliseen asemaan. 

Yhtiön tarvitsemien komponenttien toimitusajat ovat osittain pitkiä ja tiettyjen komponenttien saatavuu-

dessa voi olla ajoittain vaikeuksia, mikä saattaa vaikuttaa toimituskykyyn. Koronavirus on nostanut myös 

maakohtaisen epävarmuuden tasoa, mikä voi vaikuttaa toimituskykyymme. Koronaviruksen vaikutukset voi-

vat heijastua ennakoimattomana käyttäytymisen muutoksena niin hankintaketjuissa kuin yhtiön asiakkaissa. 

Esimerkkejä tästä voivat olla mm. maksuehtojen ja tilausten muutokset. Yhtiön korkea velkaantuneisuus, 

suhteellisen alhainen likviditeetti sekä laskusaatavarahoituksen käyttö lisäävät yhtiön herkkyyttä negatiivi-

sille markkinamuutoksille.  

Yhtiön oma tuotanto on keskittynyt yhteen tehtaaseen Tunisiassa. Tunisian tuotantoon kohdistuu yleinen 

maariski. Tunisian kansalliset koronatoimet, poliittinen ympäristö ja muut tehtaan toimintakykyyn vaikutta-

vat tekijät ovat osittain yhtiön kontrollin ulkopuolella. 

Rahoituksen riittävyyteen liittyy riskejä, joita yhtiö pyrkii hallitsemaan aktiivisella eri vaihtoehtojen suunnit-

telulla ja implementoinnilla. Koronaviruspandemian myötä kasvaneesta taloudellisesta epävarmuudesta joh-

tuen konserni on päivittänyt maksuvalmiusriskiin ja luotto- ja vastapuoliriskiin sekä toiminnan jatkuvuuteen 

liittyviä epävarmuustekijöitä liiketoiminnan kehityksen sekä osakeantien toteutumisen osalta. 

16.2.2021 tiedotettujen osakeantien toteutumiseen liittyy epävarmuutta pois lukien peruuttamattomat mer-

kintäsitoumukset. Yleisen osakemarkkinan kehityksellä ja sijoittajien aktiivisuudella on olennainen vaikutus 

merkintäoikeusannin toteutumiseen. 

 

Koronavirus  

Olemme jatkaneet koko tilikauden ajan aktiivisia sisäisiä toimenpiteitä varmistaaksemme työnteki-

jöidemme terveyden ja liiketoiminnan jatkumisen. Olemme ottaneet käyttöön sisäisiä ohjeistuksia ja nou-

dattaneet jokaisessa maassa paikallisten viranomaisten ohjeistusta. Enedolla on toimintaa Tunisissa (tuo-

tanto), Italiassa (tuotekehitys, myynti), Suomessa (pääkonttori, tuotekehitys, myynti) ja Yhdysvalloissa 

(myynti). Johtoryhmämme seuraa koronaviruksen kehittymistä viikoittaisissa puheluissa ja reagoi tarvitta-

essa muutoksiin heti. 

Koronaviruksen arvioitu vaikutus liikevaihtoon oli tilikaudella negatiivinen 3,0 – 4,0 milj. euroa johtuen en-

nen kaikkea Tunisian tuotannon rajoituksista. Koronaviruksen ehkäisemisestä syntyi lisäkuluja erityisesti 

Italiassa ja Tunisiassa. Koronaviruksesta johtuneet työntekijöiden lomautukset kevensivät konsernin kustan-

nuksia katsauskaudella. Koronan tulosvaikutus kokonaisuudessaan oli arviolta negatiivinen 0,6 – 1,1 milj. 

euroa. Koronaelvytystoimien johdosta yhtiö sai Italiassa valtiollisen MCC instituution takaamaa lainoitusta. 

Suomessa ja Italiassa yhtiö on sopinut tiettyjen verojen ja työeläkemaksujen siirroista. 
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Investoinnit ja tuotekehitys  

Konsernin jatkuvien toimintojen investoinnit olivat tilikauden aikana 1,9 milj. euroa (3,2 milj. euroa), joista 

tuotekehitysaktivointien osuus oli 1,3 milj. euroa (2,1 milj. euroa). Tilikauden lopussa aktivoitujen tuoteke-

hityskustannusten määrä taseessa oli 4,9 milj. euroa (5,4 milj. euroa).  

Tilikaudella tuotekehityksen aktivoituja kustannuksia kirjattiin alas yhteensä 0,2 milj. euron (0,2 milj. euron) 

arvosta johtuen lähinnä muutoksista Italian tuotteiden joidenkin asiakkaiden yksittäisten tuotteiden volyy-

miodotuksissa. 

Kokonaisuudessaan tilikauden jatkuvien toimintojen tuotekehityskulut olivat 4,2 milj. euroa (4,5 milj. eu-

roa). Näistä aktivoitiin taseeseen 1,3 milj. euroa (2,1 milj. euroa) ja tilikauden kuluina kirjattiin 2,9 milj. eu-

roa (2,4 milj. euroa) eli 7,6 % (5,5 %) liikevaihdosta. 

Huomioiden koronan vaikutukset liiketoimintaan lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä konsernin liikearvojen ja 

emoyhtiön tytäryhtiösijoitusten arvonalentumistestauksessa on sovellettu alhaisempia kasvuolettamia en-

nustetun liikevaihtokehityksen osalta sekä alhaisempaa kannattavuuskehitystä suhteessa aikaisempiin tes-

tauksiin. Arvonalentumistestauksen seurauksena emoyhtiön Italian tytäryhtiösijoitukseen on tehty 5,3 milj. 

euron arvonalentuminen, jolla ei ole vaikutusta konsernin tulokseen, mutta heikentää emoyhtiön omaa 

pääomaa. Tämän lisäksi Italian tytäryhtiön tappioihin liittyvään laskennalliseen verosaamiseen on tehty 0,8 

milj. euron arvonalentuminen. 

 

Rahoitus  

Konsernin korolliset nettorahoitusvelat tilikauden lopussa olivat 16,8 milj. euroa (12,6 milj. euroa). Nettora-

hoitusvelat sisältävät 1,1 milj. euroa (1,1 milj. euroa) IFRS 16 standardin mukaisia vuokrasopimusvelkoja. 

Liiketoiminnan rahavirta tilikauden aikana oli -2,3 milj. euroa (-0,5 milj. euroa). Tilikauden negatiivinen liike-

toiminnan rahavirta johtui toiminnan tappiollisuuden lisäksi käyttöpääomatarpeen lisääntymisestä myynti-

volyymien jäädessä alhaiseksi. Tilikauden rahavirta investointien jälkeen oli -3,7 milj. euroa (-1,3 milj. eu-

roa). Konsernin omavaraisuusaste tilikauden lopussa oli -7,4 % (11,5 %) ja taseen loppusumma oli 29,2 milj. 

euroa (32,1 milj. euroa). 

Rahavarat ilman käyttämättömiä luottolimiittejä olivat joulukuun lopussa 1,1 milj. euroa (1,1 milj. euroa). 

Joulukuun lopussa konsernilla oli käyttämättömiä luottolimiittejä ilman factoring-limiittejä yhteensä 1,3 

milj. euroa (2,2 milj. euroa).  

Yhtiö kertoi 29.12.2020 tiedotteessa että rahoitusjärjestelyt Italiassa on saatu päätökseen ja näiden järjes-

telyjen seurauksena Enedo on nostanut yhteensä 2,7 miljoonaa euroa uutta lainaa Italiassa vuoden 2020 

aikana. Kaikki Italian lainat sisältävät stand-still sopimuksen ja lyhennysvapauden kesään 2021 saakka. Lai-

noissa on Italian valtiollisen MCC instituution takaus. Yksi lainoista sisältää kovenanttiehtoja, joita yhtiö ei 

täyttänyt 31.12.2020. Yhtiö sai rahoittajalta poikkeusluvan (ns. waiver) kovenanttiehdoista ja rahoittaja ei 

eräännyttänyt lainasaatavia.  
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Yhtiö tiedotti 16.2.2021 12 milj. euron merkintäoikeus - ja suunnatun annin suunnittelusta sekä siihen liitty-

västä 8,6 milj. euron lainojen kokonaisjärjestelystä, jolla yhtiö maksaa 5,3 milj. euron velat ja mitätöi velkoja 

3,3 milj. euron edestä. Yhtiö on saanut peruttamattomia merkintäsitoumuksia yhteensä 9,6 milj. euroa 

(olettaen merkintäoikeusannin täyden toteutumisen), joka on 80 % suunnitellusta annin koosta. Yhtiö aikoo 

toteuttaa taloudellisen käänneohjelman, jolla yhtiö tavoittelee merkittävää positiivista muutosta taloudelli-

sessa tuloksessaan vuoden 2023 loppuun mennessä. Käänneohjelman tärkeimmät elementit ovat vuosien 

2021–2023 aikana haettavat arviolta yhteensä yli 4 miljoonan euron pysyvät vuotuiset säästöt suorissa ja 

epäsuorissa kuluissa vuoden 2020 kustannustasoon verrattuna (pois lukien lomautukset ja muut väliaikaiset 

säästöt), 5–10 prosentin vuosittainen myynnin kasvu sekä tase- ja rahoitusrakenteen selkeä parantaminen. 

Suunnitellulla osakeannilla ja rahoitusjärjestelyllä on toteutuessaan merkittävä vaikutus yhtiön vakavarai-

suuteen ja likviditeettiin. Yhtiö arvioi annin kuluiksi 0,7 milj. euroa ja siten annin nettotuotot ovat arviolta 

11,3 milj. euroa. Annin varoilla maksettaisiin yhteensä 5,3 milj. eron velka rahoittajille ja yhtiö mitätöisi vel-

kaa yhteensä 3,3 milj. euron edestä. Velkojen mitätöinnillä ja annilla olisi positiivinen vaikutus yhtiön 

omaan pääomaan. Loput varat 6,0 milj. euroa käytettäisiin yhtiön käänneohjelman toteuttamiseen ja ylei-

siin käyttöpääomatarpeisiin. 

 

YMPÄRISTÖPOLITIIKKA JA -VASTUUT 

Konsernin ympäristöjärjestelmien kehittäminen ja ylläpito perustuvat kansainväliseen ISO 14001: 2004-

standardiin. Standardin mukainen sertifiointi on voimassa konsernin kaikissa tuotekehitys- ja tuotantoyksi-

köissä. 

Tuotteet ovat suunniteltu täyttämään Euroopan Unionin WEEE (Waste electrical and electronic equipment) 

-direktiivin materiaalien kierrätettävyyttä koskevat vaatimukset. Suunnittelussa sovelletaan EuP (Energy 

using Products) -direktiivin suosituksia tuotteisiin liittyvän luonnonvarojen käytön minimoimiseksi. 

Konsernin tuotantoyksiköillä on valmius Euroopan Unionin RoHS (Restriction Of certain Hazardous Substan-

ces) -direktiivin mukaiseen lyijyttömään tuotantoon. Myös lyijyllistä juotosprosessia käytetään, mikäli tuo-

tetta koskevat vaatimukset sitä edellyttävät. 

Tuotannossa ja tuotekehityksessä syntyvän elektroniikka- ja metallijätteen kierrätys hoidetaan toimintaan 

erikoistuneiden yritysten kanssa. Prosesseissa syntyvä kemikaalijäte kerätään talteen ja toimitetaan haital-

listen aineiden käsittelyyn erikoistuneisiin yrityksiin. 

Tilinpäätöksen julkistamiseen mennessä ei ole tullut esille ympäristöriskejä tai -vastuita, joilla olisi vaiku-

tusta yhtiön taloudelliseen asemaan. 

 

HENKILÖSTÖ  

Konsernin jatkuvien toimintojen palveluksessa oli tilikaudella keskimäärin 371 (388) henkilöä ja tilikauden 

lopussa 354 (394) henkilöä. 
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HALLITUS JA KONSERNIN JOHTORYHMÄ  

24.4.2020 pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa hallitukseen valittiin uudelleen Antti Sivula, Tuomo Läh-

desmäki, Taru Narvanmaa ja Matti Miettunen sekä uutena jäsenenä Michael Peters. Hallituksen järjestäyty-

miskokouksessa hallituksen puheenjohtavaksi valittiin Tuomo Lähdesmäki sekä varapuheenjohtajaksi Taru 

Narvanmaa. Tarkastusvaliokuntaan valittiin puheenjohtajaksi Taru Narvanmaa ja jäseniksi Tuomo Lähdes-

mäki sekä Matti Miettunen. 

Konsernin johtoryhmän vastuualueineen muodostivat tilikauden päättyessä seuraavat henkilöt: Vesa Leino 

(toimitusjohtaja ja johtoryhmän puheenjohtaja sekä Suomen tuotteet), Olli Mustonen (talous ja ICT), Carlo 

Rosati (Italian tuotteet), Jussi Vanhanen (Globaali myyntiorganisaatio) ja Fabio Orlandini (USA:n myyntiorga-

nisaatio). 

 

TILINTARKASTAJA  

Varsinainen yhtiökokous 24.4.2020 valitsi yhtiön varsinaiseksi tilintarkastajaksi uudelleen tilintarkastusyh-

teisö KPMG Oy Ab:n. Päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Henrik Holmbom.  

 

OSAKKEET, OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEENOMISTAJAT  

Enedo Oyj toteutti ensimmäisen vuosipuoliskon aikana käänteisen splitin ja vähennetty osakemäärä rekiste-

röitiin kaupparekisteriin 28.2.2020.  

Suluissa olevat luvut viittaavat vertailukauden lopun tilanteeseen ja vertailukauden kurssitiedot on oikaistu 

vastaamaan osakkeiden yhdistämisen jälkeistä osakemäärää. 

Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä tilikauden päättyessä oli 8 363 486 kappaletta (8 363 486).  

Enedolla oli tilikauden päättyessä hallussaan 69 249 (69 249) kappaletta omia osakkeita.  

Osakkeen ylin kurssi tilikauden aikana oli 2,78 euroa (3,50 euroa) ja alin kurssi 0,80 euroa (1,85 euroa). Kes-

kikurssi katsauskaudella oli 1,45 euroa (2,85 euroa) ja päätöskurssi 0,90 euroa (2,60 euroa). Osakekannan 

markkina-arvo laskettuna tilikauden viimeisellä osakkeen kaupankäyntihinnalla oli 7,6 milj. euroa (21,9 milj. 

euroa).  

Osakevaihto tilikaudella oli 2,9 milj. kappaletta (1,6 milj. kappaletta), mikä vastaa 33,8 % (19,3 %) yhtiön 

kaikista osakkeista. Enedolla oli tilikauden lopussa 8 432 735 (8 432 735) täysin maksettua osaketta ja 4 336 

(4 261) osakkeenomistajaa.  

 

ILMOITUKSET OMISTUSOSUUKSIEN MUUTOKSISTA  

4Capes Oy:n osuus Enedo Oyj:n osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä on 2.11.2020 ylittänyt 5 %:n 

rajan. 
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YHTIÖKOKOUSPÄÄTÖKSIÄ  

Yhtiön ylimääräinen yhtiökokous pidettiin 25.2.2020 Helsingissä. 

Ylimääräinen yhtiökokous päätti, että yhtiön uusi toiminimi on Enedo Oyj ja rinnakkaistoiminimi englanniksi 
on Enedo Plc. Yhtiön kotipaikka on Vantaa. 

Ylimääräinen yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että yhtiön rekisteröityä osakepää-
omaa alennetaan 15,000,000 eurosta 14,900,000 eurolla 100,000 euroon ja että alennuksen määrä 
14,900,000 euroa siirretään sijoitetun vapaan pääoman rahastoon. 

Ylimääräinen yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti vähentää yhtiön osakkeiden lukumäärä 
osakepääomaa alentamatta. Yhtiö lunastaa jokaiselta osakkeenomistajalta vastikkeetta osakemäärä, joka 
saadaan kertomalla kullakin osakkeenomistajan jäljempänä määriteltynä Transaktiopäivänä omistamien 
osakkeiden lukumäärä kertoimella 49/50 eli jokaista 50 olemassa olevaa osaketta kohden lunastetaan 49 
osaketta (”Lunastussuhde”). 

Enedo Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 24.4.2020 Vantaalla. Yhtiökokous vahvisti konsernin ja emo-
yhtiön tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.2019 - 31.12.2019 ja myönsi vastuuvapauden yhtiön hallitukselle ja 
toimitusjohtajalle. Lisäksi yhtiökokous hyväksyi palkitsemispolitiikan. 

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että osakkeenomistajille ei jaeta osinkoa 31.12.2019 
päättyneeltä tilikaudelta. 

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään yhdessä tai use-
ammassa erässä osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettu-
jen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisista seuraavasti: 

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 1 686 500 osaketta, 
mikä vastaa noin 20 % yhtiön kaikista osakkeista. 

Hallitus päättää kaikista osakeantien ja optio-oikeuksien sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten 
oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista, että omien osakkeiden 
luovuttamista. Osakeannit ja optio-oikeuksien sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien 
antaminen voivat tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti). 

Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 11.4.2019 antaman valtuutuksen päättää osakeanneista ja 
osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. 

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. 

Yhtiön varsinaiseksi tilintarkastajaksi valitttiin uudelleen tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab. Päävastuulli-
sena tilintarkastajana toimii KHT Henrik Holmbom. 
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ARVIO TILIKAUDEN 2021 TALOUDELLISESTA KEHITYKSESTÄ   
 
Yhtiö arvioi jatkuvien liiketoimintojen vuoden 2021 liikevaihdon olevan yli 40 milj. euroa. Vuoden 2021 
käyttökatteen (oikaistuna vertailukelpoisuuteen vaikuttavilla erillä) arvioidaan olevan positiivinen ja liike-
voiton (oikaistuna vertailukelpoisuuteen vaikuttavilla erillä) paranevan vuodesta 2020, mutta olevan nega-
tiivinen. 

 

HALLITUKSEN ESITYS OSINGONJAOSTA  

Hallitus esittää 29.4.2021 kokoontuvalle yhtiökokoukselle, että osinkoa ei jaeta.  

 

TILIKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT  

16.2.2021 - Enedo Oyj on sopinut ehdollisesti yhteensä 3,3 miljoonan euron velkojensa mitätöinnistä, suun-

nittelee yhteensä noin 12 miljoonan euron suunnattua antia ja merkintäetuoikeusantia sekä aikoo toteuttaa 

käänneohjelman tuloksensa parantamiseksi. 

16.2.2021 - Enedo Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 

9.3.2021 klo 10.00 alkaen yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Martinkyläntie 43, Vantaa. 

8.3.2021 - Finanssivalvonta on myöntänyt Inission AB (publ):lle pysyvän luvan poiketa velvollisuudesta tehdä 

pakollinen julkinen ostotarjous. 

9.3.2021 – Enedo Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous pidettiin klo 10 Vantaalla.  
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KONSERNITILINPÄÄTÖS, IFRS   
  

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA  
 

  1000 EUR  Liite 1.1.2020-31.12.2020  1.1.2019-31.12.2019 

Jatkuvat toiminnot 
 

   

 LIIKEVAIHTO 1 38 491  43 312 

 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos  -710  -114 

 Valmistus omaan käyttöön  374  298 

 Liiketoiminnan muut tuotot 4 361  370 

 Materiaalit ja palvelut 5 -25 453  -28 381 

 Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut 6 -9 087  -9 545 

 Poistot 7 -3 307  -3 457 

 Arvonalentumiset 7 -171  -195 

 Liiketoiminnan muut kulut 8 -4 768  -4 878 

 LIIKEVOITTO/TAPPIO  -4 270  -2 590 

 Rahoitustuotot 9,11 692  1 453 

 Rahoituskulut 10,11 -1 809  -1 611 

 VOITTO/TAPPIO ENNEN VEROJA  -5 387  -2 747 

 Tuloverot 12 -796  187 

 Voitto/tappio jatkuvista toiminnoista  -6 183  -2 560 

Lopetetut toiminnot 
 

   

 Voitto/tappio lopetetuista toiminnoista 3 350  -2 436 

TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO  -5 833  -4 997 

 

 

 
 1000 EUR  Liite 

1.1.20120-
31.12.2020  

1.1.2019-
31.12.2019 

Muut laajan tuloksen erät:     

      

 Erät, joita ei myöhemmin siirretä tulosvaikutteisiksi     

 Etuuspohjaisten järjestelyiden arvon uudelleenmäärittäminen  13  -109 

 Erät, joita ei myöhemmin siirretä tulosvaikutteisiksi  13  -109 

      

 Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi     

 Muuntoerot, jatkuvat toiminnot  11  -135 

 Muuntoerot, lopetetut toiminnot    -476 

 Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi  11  -611 

      

 Laaja tulos jatkuvista toiminnoista  -6 159  -2 804 

 Laaja tulos lopetetuista toiminnoista  350  -2 912 

LAAJA TULOS YHTEENSÄ  -5 809  -5 717 
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Tilikauden tuloksen jakautuminen jatkuvista toiminnoista  
   

 Emoyhtiön omistajille  -6 182  -2 560 

 Määräysvallattomille omistajille  -1  0 

   
   

Tilikauden tuloksen jakautuminen lopetetuista toiminnoista  
   

 Emoyhtiön omistajille  350  -2 436 

 Määräysvallattomille omistajille  0  0 

   
   

Tilikauden tuloksen jakautuminen:     

 Emoyhtiön omistajille  -5 832  -4 996 

 Määräysvallattomille omistajille  -1  0 

   -5 833  -4 997 

   
   

Laajan tuloksen jakautuminen jatkuvista toiminnoista  
   

 Emoyhtiön omistajille  -6 158  -2 804 

 Määräysvallattomille omistajille  -1  0 

   
   

Laajan tuloksen jakautuminen lopetetuista toiminnoista  
   

 Emoyhtiön omistajille  350  -2 912 

 Määräysvallattomille omistajille  0  0 

   
   

Laajan tuloksen jakautuminen:     

 Emoyhtiön omistajille  -5 808  -5 716 

 Määräysvallattomille omistajille  -1  0 

   -5 809  -5 717 

 

 

 
 1000 EUR  Liite 

1.1.20120-
31.12.2020  

1.1.2019-
31.12.2019 

 

Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluvasta voitosta (tappiosta) 
laskettu    

osakekohtainen tulos     

 Jatkuvien toimintojen tulos/osake, eur*  -0,74  -0,31 

 Lopetettujen toimintojen tulos/osake, eur*  0,04  -0,29 

 Tulos/osake, laimentamaton, eur*  -0,70  -0,60 

 Tulos/osake, laimennettu, eur*  -0,70  -0,60 

      
*Ulkona olevien osakkeiden määrä on oikaistu vertailukausilta vastaamaan käänteisen splitin jälkeistä 
osakemäärää 
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KONSERNITASE   
 

  1000 EUR  Liite 31.12.2020  31.12.2019 

VARAT     
PITKÄAIKAISET VARAT     

 Aineettomat hyödykkeet 14 5 990  6 999 

 Liikearvo 14 4 275  4 275 

 Aineelliset hyödykkeet 15 3 497  3 718 

 Muut pitkäaikaiset sijoitukset 16 4  6 

 Muut saamiset 19 259  327 

 Laskennallinen verosaaminen 17 1 544  2 391 

 PITKÄAIKAISET VARAT  15 569  17 717 

      
LYHYTAIKAISET VARAT     

 Vaihto-omaisuus 18 6 586  7 608 

 Myyntisaamiset ja muut saamiset 19 5 754  5 626 

 

Kauden verotettavaan tuloon perustuvat vero-
saamiset  

108 
 

95 

 Rahavarat 20 1 136  1 076 

 LYHYTAIKAISET VARAT  13 584  14 405 

      
VARAT  29 153  32 122 
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Liite 31.12.2020  31.12.2019 

OMA PÄÄOMA JA VELAT    
Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus    

 Osakepääoma 21 100  15 000 

 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 21 53 087  38 187 

 Omat osakkeet 21 -2 425  -2 427 

 Muut rahastot 21 702  702 

 Muuntoerot 21 2 674  2 663 

 Kertyneet voittovarat  -56 273  -50 453 

 Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus -2 135  3 673 

      
Määräysvallattomat omistajat  0  1 

OMA PÄÄOMA  -2 135  3 674 

      
PITKÄAIKAISET VELAT     

 Laskennallinen verovelka 17 179  270 

 Pitkäaikaiset rahoitusvelat 22,23 9841  6 467 

 Muut velat 24 42  0 

 Eläkevelvoitteet 25 1211  1 271 

 Varaukset 26 199  211 

 PITKÄAIKAISET VELAT   11 472  8 219 

      
LYHYTAIKAISET VELAT     

 Lyhytaikaiset rahoitusvelat 22,23 8 099  7 175 

 Ostovelat ja muut velat 24,27,28 11 304  12 613 

 Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat  260  275 

 Varaukset 26 153  166 

 LYHYTAIKAISET VELAT   19 816  20 230 

      
Velat   31 288  28 449 

     
OMA PÄÄOMA JA VELAT  29 153  32 122 
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KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA  

 
 1000 EUR  Liite 

1.1.2020-
31.12.2020 

 

1.1.2019-
31.12.2019 

 
  

   
Liiketoiminnan rahavirta     

 Myynnistä saadut maksut  37 604  63 898 

 Maksut liiketoiminnan kuluista  -38 729  -62 878 

 Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja  -1 125  1 020 

 Maksetut korot liiketoiminnasta  -494  -524 

 Saadut korot liiketoiminnasta  2  38 

 Muut rahoituserät liiketoiminnasta  -603  -958 

 Maksetut verot liiketoiminnasta  -67  -92 

Liiketoiminnan rahavirta (A)  -2 287  -515 

      
Investointien rahavirta     

 Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin  -1 904  -3 073 

 Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot  126  37 

 Ostetut tytäyhtiöosakkeet  112  0 

 Myydyt tytäryhtiöosakkeet rahavaroilla vähennettynä  326  1 766 

 Luovutustulot muista sijoituksista  0  440 

Investointien rahavirta (B)  -1 340  -830 

 
     

Rahoituksen rahavirta     

 Lyhytaikaisten lainojen nostot  679  1 600 

 Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut  -1 611  -2 642 

 Käyttöpääomarahoitus ja tililimiitit  1 592  496 

 Pitkäaikaisten lainojen nostot  5 021  0 

 Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut  -1 500  0 

 Vuokrasopimusvelkojen takaisinmaksut  -485  -693 

Rahoituksen rahavirta (C)  3 696  -1 239 

      
Rahavarojen muutos (A+B+C) vähennys (-), lisäys (+)  69  -2 584 

      

 Rahavarat tilikauden alussa  1 076  3 653 

 Rahavarojen muutos  69  -2 584 

 Rahavarojen kurssierot  -9  7 

 Rahavarat tilikauden lopussa 20 1 136  1 076 

 
 

Lopetettujen toimintojen vaikutus rahavirtoihin on esitetty liitetiedossa 3. 
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LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA  

 

  1000 EUR  Liite 
Osake-

pääoma 

Sijoitetun 
vapaan 

oman 
pääoman 

rahasto 

Omat 
osak-

keet 

Ra-
has-

tot 

Muunto-
erot 

Kerty-
neet 

voitto-
varat 

Emoyh-
tiön 

omista-
jien 

osuus 

Mää-
räys-val-
lattomat 
omista-

jat 

Oma 
pää-
oma 

yh-
teensä 

 

 

  
  

         
 

OMA PÄÄOMA 1.1.2019  15 000 38 187 -2 427 702 3 274 -45 348 9 390 1 9 391  

 Tilikauden tulos       -4 996 -4 996 0 -4 997  

 Muut laajan tuloksen erät:          
 

  

Etuuspohjaisen net-
tovelan uudelleen 
määrittämisestä joh-
tuvat erät 

     

-109 -109  -109  

  Muuntoerot          -611   -611   -611  

Tilikauden laaja tulos yh-
teensä  

        -611 -5 105 -5 716 0 -5 717  

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 
31.12.2019 

 15 000 38 187 -2 427 702 2 663 -50 453 3 673 1 3 674  

                      
 

 

  1000 EUR  Liite 
Osake-

pääoma 

Sijoitetun 
vapaan 

oman 
pääoman 

rahasto 

Omat 
osak-

keet 

Ra-
has-

tot 

Muunto-
erot 

Kerty-
neet 

voitto-
varat 

Emoyh-
tiön 

omista-
jien 

osuus 

Mää-
räys-val-
lattomat 
omista-

jat 

Oma 
pää-
oma 

yh-
teensä 

 

 

 

  
  

         
 

OMA PÄÄOMA 1.1.2020  15 000 38 187 -2 427 702 2 663 -50 452 3 673 1 3 674  

 Osakepääoman alentaminen -14 900 14 900               

 Omien osakkeiden luovutus   2     -2        

 Tilikauden tulos       -5 832 -5 832 -1 -5 833  

 Muut laajan tuloksen erät:          
 

  

Etuuspohjaisen net-
tovelan uudelleen 
määrittämisestä joh-
tuvat erät 

     

13 13  13  

  Muuntoerot          11   11   11  

Tilikauden laaja tulos yh-
teensä  

        11 -5 821 -5 808 -1 -5 809  

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 
31.12.2020 

21 100 53 087 -2 425 702 2 674 -56 273 -2 135 0 -2 135  
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KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT  
 

KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET 

 

KONSERNIN PERUSTIEDOT 

Konserni on vaativia tehoelektroniikkatuotteita kehittävä ja valmistava kansainvälinen yhtiö. Yhtiön pääkont-

tori on Suomessa ja sen tuotekehitystoiminnot sijaitsevat Suomessa ja Italiassa. Yrityksen myynti- ja markki-

nointitoiminnot sijaitsevat Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Konsernilla on tuotantoyksikkö Tunisiassa. 

Konsernin emoyhtiö on Enedo Oyj. Emoyhtiön kotipaikka on Vantaa ja rekisteröity osoite Martinkyläntie 43, 

01720 Vantaa. Emoyhtiön osake on listattu Nasdaq Helsingin pörssissä vuodesta 1989 alkaen. Jäljennös kon-

sernitilinpäätöksestä on saatavissa konsernin Internet-sivuilta www.enedopower.com tai konsernin emoyri-

tyksestä. 

Enedo Oyj:n hallitus on hyväksynyt kokouksessaan 10.3.2021 tilinpäätöksen. Suomen osakeyhtiölain mukaan 

osakkeenomistajilla on mahdollisuus hyväksyä tai hylätä tilinpäätös sen julkistamisen jälkeen pidettävässä 

yhtiökokouksessa. Yhtiökokouksella on myös mahdollisuus tehdä päätös tilinpäätöksen muuttamisesta. 

 

 YLEISTÄ 

Konsernitilinpäätös tilikaudelta 1.1.2020 – 31.12.2020 on laadittu kansainvälisten tilinpäätösstandardien (In-

ternational Financial Reporting Standards, IFRS) mukaisesti ja sitä laadittaessa on noudatettu 31.12.2020 voi-

massa olevia IAS ja IFRS -standardeja sekä SIC ja IFRIC -tulkintoja. Kansainvälisillä tilinpäätösstandardeilla tar-

koitetaan Suomen kirjanpitolaissa ja sen nojalla annetuissa säännöksissä EU:n asetuksessa (EY) N:o 

1606/2002 säädetyn menettelyn mukaisesti EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä standardeja ja niistä annet-

tuja tulkintoja. Konsernitilinpäätöksen liitetiedot on laadittu myös suomalaisen kirjanpito- ja yhteisölainsää-

dännön mukaisesti. 

Konsernitilinpäätös on laadittu alkuperäisiin hankintamenoihin perustuen lukuun ottamatta käypään arvoon 

tulosvaikutteisesti kirjattavia rahoitusvaroja ja -velkoja, johdannaissopimuksia sekä myöntämishetkellä käy-

pään arvoon arvostettuja osakeperusteisia maksuja. Tilinpäätöstiedot esitetään tuhansina euroina, ellei toi-

sin ole mainittu. 

 

TOIMINNAN JATKUVUUDEN PERIAATTEEN SOVELTAMINEN 

Yhtiön johto on toiminnan jatkuvuuden periaatetta arvioidessaan huomioinut yhtiön strategian toteuttami-

seen vaadittavan käyttöpääoman ja siihen liittyvän ennusteen, käytettävissä olevat rahoituslähteet sekä ra-

hoituksen riittävyyteen liittyvät riskit ja epävarmuudet. Johto on käyttänyt harkinnassaan 12 kuukauden kas-

savirtaennustetta ja herkkyysanalyysiä.  

A - 17



18 

 

 

 

Tilinpäätöspäivän jälkeen 16.2.2021 yhtiö tiedotti 12 milj. euron merkintäoikeus - ja suunnatun annin suun-

nittelusta sekä siihen liittyvästä 8,6 milj. euron lainojen järjestelystä, jolla yhtiö maksaisi 5,3 milj. euron velat 

ja velkoja mitätöitäisiin 3,3 milj. euron edestä.  Suunnitelluilla osakeanneilla ja lainajärjestelyllä on toteutu-

essaan merkittävä vaikutus yhtiön vakavaraisuuteen ja likviditeettiin. Kokonaisjärjestelyn toteutumiseen liit-

tyy epävarmuutta. Yleisen osakemarkkinan kehityksellä ja sijoittajien aktiivisuudella on olennainen vaikutus 

merkintäoikeusannin toteutumiseen. 

Yhtiöllä ei ole tilinpäätöksen allekirjoitushetkellä 10.3.2021 riittävästi käyttöpääomaa seuraavien 12 kuukau-

den toiminnan rahoittamiseksi ilman suunniteltuja osakeanteja ja lainojen järjestelyä. Yhtiön johto arvioi yh-

tiön käyttöpääoman riittävän vuoden 2021 huhtikuun loppuun. Yhtiön johto arvioi, että mikäli osakeanneissa 

kerätään 11 milj.euron bruttovarat, ne yhdessä liiketoiminnan kassavirran kanssa antavat yhtiölle riittävästi 

varoja lainajärjestelyn sekä käänneohjelman toteuttamiseen että käyttöpääomatarpeen kattamiseen seuraa-

van 12 kuukauden aikana. Mikäli osakeanneista kerätään 9 milj.euron bruttovarat, riittävät ne käyttöpää-

omatarpeen kattamiseen seuraavan 12 kuukauden aikana ja lainajärjestelyn toteuttamiseen mutta käänne-

ohjelman toteuttamiseen tarvitaan erillinen rahoitus. 

Yhtiö on saanut tietyiltä ankkurisijoittajilta peruuttamattomia merkintäsitoumuksia yhteensä 9,6 milj. euroa 

(olettaen merkintäoikeusannin täyden toteutumisen), joka on 80 % suunnitellusta annin koosta. Yhtiö toteut-

taa osakeannit käyttöpääoman riittävyyden varmistamiseksi ja käänneohjelman toteuttamiseen. Osana an-

teja suunniteltu lainojen järjestely parantaisi merkittävästi konsernin vakavaraisuutta. Johto arvioi, että suun-

nitellut osakeannit toteutuvat täysimääräisenä. 

Yhtiön laatiman seuraavan 12 kuukauden kassavirtaennusteen toteutuminen ja siten toiminnan jatkuvuuden 

varmistaminen edellyttää osakeantien ja lainajärjestelyjen toteutumisen lisäksi liikevaihdon kasvua ja kan-

nattavuuden parantamista. Koronavirus on nostanut teollisuuden epävarmuuden tasoa, ja sillä voi olla pan-

demian kehittymisestä riippuen mahdollisia vaikutuksia asiakkaidemme toimintakykyyn, heidän lopputuot-

teidensa kysyntään sekä yleiseen teollisuuden toimintaympäristöön erityisesti Led Drivers- ja Power Supplies 

-tuotekategorioissa. 

Yhtiön tarvitsemien komponenttien toimitusajat ovat osittain pitkiä ja tiettyjen komponenttien saatavuu-

dessa voi olla ajoittain vaikeuksia, mikä saattaa vaikuttaa toimituskykyyn. Koronavirus on nostanut myös 

maakohtaisen epävarmuuden tasoa, mikä voi vaikuttaa toimituskykyymme. Koronaviruksen vaikutukset voi-

vat heijastua ennakoimattomana käyttäytymisen muutoksena niin hankintaketjuissa kuin yhtiön asiakkaissa. 

Yhtiön käyttöpääomarahoituksesta merkittävä osa tulee laskusaatavien rahoituksesta, joten liikevaihdon ja 

toimituskyvyn kehitys on merkittävä tekijä yhtiön rahavirrassa. Lisäksi katteen kehityksellä on merkittävä vai-

kutus operatiiviseen rahavirtaan. Mikäli suunnitteilla olevat osakeannit ja lainojen järjestely jäisivät olennai-

silta osilta toteutumatta kokonaan tai osittain ja/tai liiketoiminnan rahavirta olisi merkittävästi heikompaa 

kuin ennustettu, tämä heikentäisi yhtiön strategian toteutusta ja nostaisi maksuvalmiusriskiä seuraavan 12 

kuukauden aikana.  

Yhtiö pyrkii hallitsemaan rahoitusriskiä aktiivisella operatiivisten ja rahoituksellisten vaihtoehtojen suunnit-

telulla ja implementoinnilla. Koronaviruksen kaikkia vaikutuksia ei vielä kyetä arvioimaan ja yhtiö pyrkiikin 

aktiivisella suunnittelulla varautumaan eri skenaarioihin.  

A - 18



19 

 

 

 

Epävarmuus koronapandemian vaikutuksista liiketoimintaan ja epävarmuus merkintä- ja suunnatun annin 

toteutumisesta ovat sellaisia olennaisia epävarmuustekijöitä, jotka saattavat antaa merkittävää aihetta 

epäillä yhteisön kykyä jatkaa toimintaansa. Yrityksen johdon kokonaisarvioon perustuen, yhtiö on katsonut 

perustelluksi laatia tilinpäätöksen toiminnan jatkuvuuden periaatteen mukaisesti. 

 

PÄÄTTYNEELLÄ TILIKAUDELLA SOVELLETUT UUDET JA MUUTETUT STANDARDIT 

Konserni on noudattanut tilikauden 2020 alusta alkaen voimaan tulleita uusia ja muutettuja standardeja.  

Konserni on valmistautunut ESEF raportoinnin käyttöönottoon muuttamalla tilinpäätöksen taulukoiden las-

kentatapaa tilikauden 2020 lukujen osalta siten että laskemalla taulukoiden pyöristetyt luvut yhteen saadaan 

taulukon loppusumma. 

Muilla uusilla tai muutetuilla standardeilla ja tulkinnoilla ei ole merkittävää vaikutusta konsernin tilinpäätök-

seen. 

 

TYTÄRYRITYKSET 

Konsernitilinpäätös sisältää emoyhtiö Enedo Oyj:n (entinen Efore Oyj) ja sen tytäryhtiöiden tilinpäätökset. 

Tytäryhtiöiksi katsotaan ne yhtiöt, joiden äänimääristä emoyhtiöllä on joko suoraan tai välillisesti enemmän 

kuin 50 % tai joissa sillä muuten on oikeus määrätä yrityksen talouden ja liiketoiminnan periaatteista (mää-

räysvalta). Potentiaalisen äänivallan olemassaolo on otettu huomioon määräysvallan syntymisen ehtoja ar-

vioitaessa silloin, kun potentiaaliseen äänivaltaan oikeuttavat instrumentit ovat tarkasteluhetkellä toteutet-

tavissa. Keskinäinen osakeomistus on eliminoitu hankintamenomenetelmällä. Tytäryritykset yhdistellään 

konsernitilinpäätökseen siitä päivästä lähtien, jona konserni on saanut määräysvallan ja yhdisteleminen lo-

petetaan sinä päivänä, jona konsernin määräysvalta on lakannut. 

Kaikki konsernin sisäiset liiketapahtumat, saamiset, velat ja realisoitumattomat voitot sekä sisäinen voiton-

jako eliminoidaan konsernitilinpäätöstä laadittaessa. Realisoitumattomia tappioita ei eliminoida siinä tapauk-

sessa, että tappio johtuu arvonalentumisesta. Tilikauden voiton tai tappion jakautuminen emoyrityksen 

omistajille esitetään tuloslaskelman yhteydessä. 

 

OSAKKUUSYRITYKSET 

Osakkuusyritykset, joissa konsernin osuus äänimäärästä on yleensä 20 – 50 % ja joissa konsernilla on huo-

mattava vaikutusvalta, mutta ei määräysvaltaa, on yhdistelty konsernitilinpäätökseen pääomaosuusmene-

telmää käyttäen. Jos konsernin osuus osakkuusyrityksen tappioista ylittää kyseisen sijoituksen kirjanpitoar-

von, sijoitus merkitään taseeseen nolla-arvoon, eikä kirjanpitoarvon ylittäviä tappioita huomioida, ellei kon-

sernilla ole muita velvoitteita osakkuusyritykseen liittyen. Emoyhtiön ja osakkuusyrityksen väliset realisoitu-

mattomat voitot on eliminoitu konsernin omistusosuuden mukaisesti. Konsernin omistusosuuden mukainen 

osuus osakkuusyritysten tilikauden tuloksista on esitetty omana eränään liikevoiton jälkeen. Tilinpäätöshet-

kinä 31.12.2020 sekä 31.12.2019 konsernilla ei ollut osakkuusyrityksiä. 
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ULKOMAAN RAHAN MÄÄRÄISTEN ERIEN MUUNTAMINEN 

Konsernin yksiköiden tulosta ja taloudellista asemaa koskevat luvut määritetään siinä valuutassa, joka on 

kunkin yksikön pääasiallisen toimintaympäristön valuutta (toimintavaluutta). Konsernitilinpäätös on esitetty 

euroina, joka on konsernin emoyrityksen toiminta- ja esittämisvaluutta. 

 

ULKOMAAN RAHAN MÄÄRÄISET LIIKETAPAHTUMAT 

Ulkomaan rahan määräiset liiketapahtumat kirjataan toimintavaluutan määräisiksi käyttäen tapahtumapäi-

vänä vallitsevaa kurssia. Käytännössä käytetään usein kurssia, joka vastaa likimain tapahtumapäivän kurssia. 

Tilinpäätöshetkellä monetaariset ulkomaanrahan määräiset erät on muunnettu toimintavaluutan määräisiksi 

tilinpäätöspäivän kursseja käyttäen. Ulkomaan rahan määräiset ei-monetaariset erät, jotka on arvostettu 

käypiin arvoihin, on muunnettu toimintavaluutan määräisiksi käyttäen käyvän arvon määrittämispäivän va-

luuttakursseja. Muutoin ei-monetaariset erät on arvostettu tapahtumapäivän kurssiin. Ulkomaan rahan mää-

räisistä liiketapahtumista ja monetaaristen erien muuntamisesta syntyneet voitot ja tappiot on merkitty tu-

loslaskelmaan. 

Rahoitustuottojen ja -kulujen ryhmässä esitetään valuuttamääräisten tase-erien muuntamisesta syntyvät 

kurssierot sekä myynneistä, ostoista, kuluista, rahoituseristä sekä konsernin sisäisistä saatavista ja veloista 

syntyvät kurssivoitot ja –tappiot. Nettovaluuttaposition suojaamiseksi tehtyjen johdannaissopimusten kurs-

sierot kirjataan rahoituseriin. 

 

ULKOMAISTEN KONSERNIYRITYSTEN TILINPÄÄTÖSTEN MUUNTAMINEN 

Ulkomaisten konserniyritysten tuloslaskelmien tuotto- ja kuluerät on muunnettu euroiksi käyttäen Euroopan 

keskuspankin tilikauden kalenterikuukausien keskikurssien keskiarvokurssia ja taseet tilinpäätöspäivän kurs-

seja käyttäen. Tilikauden tuloksen muuntaminen eri kursseilla tuloslaskelmassa ja taseessa aiheuttaa muun-

toeron, joka kirjataan omaan pääomaan. Ulkomaisten tytäryritysten hankintamenon eliminoinnista sekä han-

kinnan jälkeen kertyneiden oman pääoman erien muuntamisesta syntyneet muuntoerot kirjataan omaan 

pääomaan. Kun tytäryritys myydään kokonaan tai osittain, kertyneet muuntoerot kirjataan tuloslaskelmaan 

osana myyntivoittoa tai -tappiota. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa syntyneet muuntoerot esitetään 

omassa pääomassa erillisenä eränä. 

 

 AINEELLISET KÄYTTÖOMAISUUSHYÖDYKKEET 

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet on arvostettu alkuperäiseen hankintamenoon, josta on vähennetty 

kertyneet poistot ja arvonalentumiset. 

Mikäli käyttöomaisuushyödyke koostuu useammasta osasta, joiden taloudelliset vaikutusajat ovat eri pitui-

set, kukin osa käsitellään erillisenä hyödykkeenä. Tällöin osan uusimiseen liittyvät menot aktivoidaan ja uu-

simisen yhteydessä jäljelle jäänyt osa kirjataan kuluksi. Muussa tapauksessa myöhemmin syntyvät menot 

sisällytetään aineellisen käyttöomaisuushyödykkeen kirjanpitoarvoon vain, mikäli on todennäköistä, että 
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hyödykkeeseen liittyvä vastainen taloudellinen hyöty koituu konsernin hyväksi ja hyödykkeen hankintameno 

on luotettavasti määritettävissä. Muut kunnossapito- ja korjauskustannukset kirjataan kuluiksi, kun ne toteu-

tuvat. Maa- ja vesialueista ei tehdä poistoja. Hyödykkeistä tehdään tasapoistot niiden arvioidun taloudellisen 

vaikutusajan kuluessa. Arvioidut taloudelliset vaikutusajat ovat seuraavat: 

Rakennukset ja rakennelmat 20 - 40 vuotta 

Koneet ja kalusto  3 - 10 vuotta 

Muut aineelliset hyödykkeet    5 vuotta 

Käyttöoikeusomaisuuserä 1 - 5 vuotta 

Muut aineelliset hyödykkeet –ryhmään sisältyvät vuokrahuoneistojen perusparannusmenot. Hyödykkeiden 

jäännösarvo ja taloudellinen vaikutusaika tarkistetaan vähintään jokaisen tilikauden lopussa ja tarvittaessa 

oikaistaan kuvastamaan taloudellisen hyödyn odotuksissa tapahtuneita muutoksia. 

Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden käytöstä poistamisesta ja luovutuksista syntyvät myyntivoitot ja  

-tappiot sisältyvät joko liiketoiminnan muihin tuottoihin tai liiketoiminnan muihin kuluihin. 

Kun aineellinen käyttöomaisuushyödyke luokitellaan myytävänä olevaksi IFRS 5 Myytävänä olevat pitkäaikai-

set omaisuuserät ja lopetetut toiminnot -standardin mukaisesti, poistojen kirjaaminen lopetetaan. 

 

JULKISET AVUSTUKSET 

Valtiolta tai muulta julkishallinnolta saatujen avustusten tuloutustapa riippuu avustuksen luonteesta. Sellai-

set avustukset, jotka on saatu korvauksiksi syntyneistä menoista, tuloutetaan tuloslaskelmaan sillä kaudella, 

kun avustuksen kohteeseen liittyvät menot merkitään kuluiksi. Tällaiset avustukset esitetään liiketoiminnan 

muissa tuotoissa. Käyttöomaisuushyödykkeiden hankintaan liittyvät avustukset vähentävät ao. käyttöomai-

suushyödykkeiden hankintamenoa. Nämä avustukset tuloutuvat pienempien poistojen muodossa hyödyk-

keen taloudellisen vaikutusajan kuluessa. Julkiset avustukset kirjataan silloin, kun on kohtuullisen varmaa, 

että ne tullaan saamaan ja että konserniyritys täyttää avustuksen saamisen edellytykset. 

 

AINEETTOMAT HYÖDYKKEET 

 

Liikearvo 

Liiketoimintojen yhdistämisistä syntyvä liikearvo muodostuu hankintamenon sekä hankittujen käypiin arvoi-

hin arvostettujen yksilöitävissä olevien varojen, velkojen ja ehdollisten velkojen nettomäärän erotuksena. 

Liikearvoa ei poisteta, vaan siitä kerrytettävissä oleva rahamäärä ja mahdollinen arvonalentuminen arvioi-

daan vuosittain tai useammin, jos todetaan viitteitä siitä, että sen arvo on saattanut alentua. Liikearvo koh-

distetaan tätä tarkoitusta varten rahavirtaa tuottaville yksiköille. Konsernin tuloslaskelmaan kirjataan arvon-

alentumistappio, jos arvonalentumistestaus osoittaa, että liikearvon kirjanpitoarvo ylittää siitä 
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kerrytettävissä olevan rahamäärän. Tällöin liikearvo kirjataan kerrytettävissä olevaan rahamäärään. Liikear-

von arvonalentumistappioita ei voida peruuttaa. 

 

Tutkimus- ja kehittämismenot 

Tutkimusmenot kirjataan tuloslaskelmaan kuluiksi. Uusien tai kehittyneempien tuotteiden suunnittelusta 

johtuvat kehittämismenot aktivoidaan taseeseen aineettomiksi hyödykkeiksi siitä lähtien, kun tuote on tek-

nisesti toteutettavissa, se voidaan hyödyntää kaupallisesti ja tuotteesta odotetaan saatavan vastaista talou-

dellista hyötyä. Aktivoidut kehittämismenot sisältävät ne materiaali-, työ- ja testausmenot, jotka johtuvat 

välittömästi hyödykkeen saattamisesta valmiiksi sille aiottuun käyttötarkoitukseen. 

Konsernin tuotekehitysprosessi etenee vaiheittain. Projektin täyttäessä IAS 38 -standardin mukaiset kehitys-

menojen aktivointiedellytykset, aloitetaan projektin kustannusten aktivointi. Hyödykkeestä kirjataan poistot 

siitä lähtien, kun se on valmis käytettäväksi. Hyödyke, joka ei ole vielä valmis käytettäväksi, testataan vuosit-

tain arvonalentumisen varalta. Aktivoidut kehittämismenot arvostetaan alkuperäisen kirjaamisen jälkeen 

hankintamenoon kertyneillä poistoilla ja arvonalentumisilla vähennettyinä. Aktivoitujen kehittämismenojen 

taloudellinen vaikutusaika on 5 vuotta, jonka kuluessa aktivoidut menot kirjataan tasapoistoina kuluiksi. 

 

Aineettomat oikeudet 

Aineettomien oikeuksien ryhmään luetaan muun muassa ostettujen tietoteknisten sovellusten käyttöoikeuk-

sia. 

 

Muut aineettomat hyödykkeet 

Muut aineettomat hyödykkeet –ryhmään sisällytetään puolestaan tietoteknisten projektien kustannukset. 

Aineeton hyödyke merkitään taseeseen alun perin hankintamenoon siinä tapauksessa, että hankintameno 

on määritettävissä luotettavasti ja on todennäköistä, että hyödykkeestä johtuva odotettavissa oleva talou-

dellinen hyöty koituu konsernin hyväksi. 

Ne aineettomat hyödykkeet, joilla on rajallinen taloudellinen vaikutusaika, kirjataan tasapoistoina kuluksi tu-

loslaskelmaan niiden tunnetun tai arvioidun taloudellisen vaikutusaikansa kuluessa. Aineettomista hyödyk-

keistä, joilla on rajoittamaton taloudellinen vaikutusaika, ei kirjata poistoja, vaan ne testataan vuosittain ar-

vonalentumisen varalta. 

Aineettomiin hyödykkeisiin voi myös sisältyä liiketoimintojen yhdistämisen yhteydessä hankittuja asiakas-

suhteisiin ja tuoteoikeuksiin liittyviä aineettomia hyödykkeitä.  

Aineettomien hyödykkeiden poistoajat ovat seuraavat: 

Asiakassuhteet    5–7 vuotta 

Tuoteoikeudet    7 vuotta 
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Kehittämismenot   5 vuotta  

Aineettomat oikeudet   3–5 vuotta  

Aineettomat hyödykkeet (rahoitus) 5 vuotta 

Muut aineettomat hyödykkeet  3–10 vuotta 

  

LOPETETUT TOIMINNOT JA MYYTÄVÄNÄ OLEVAKSI LUOKITELLUT PITKÄAIKAISET OMAISUUSERÄT 

Konserni on edellisellä 31.12.2019 päättyneellä tilikaudella ja 31.7.2019 lähtien luokitellut telekommunikaa-

tioliiketoiminnan IFRS 5 -standardin mukaisesti lopetetuksi toiminnaksi. Kauppa toteutui 28.11.2019. 

Tuloslaskelmassa lopetetut toiminnot sisältäen myyntitappion esitetään yhdellä rivillä. Standardin laskennal-

liset vaikutukset rahavirtaan on esitetty liitetiedossa 3. Standardin mukaisen luokittelun jälkeen lopetetuista 

toiminnoista ei tehdä poistoja ja arvonalentumisia. Lopetetuille toiminnoille ei myöskään allokoida konsernin 

yleiskustannuksia. 

Pitkäaikaiset omaisuuserät (tai luovutettavien erien ryhmä) ja lopetettuihin toimintoihin liittyvät omaisuus-

erät ja velat luokitellaan myytävinä olevaksi, mikäli niiden kirjanpitoarvoa vastaava määrä tulee kertymään 

pääasiassa omaisuuserän myynnistä sen sijaan, että se kertyisi jatkuvasta käytöstä. Myytävänä olevaksi luo-

kittelun edellytyksien katsotaan täyttyvän, kun myynti on erittäin todennäköinen ja omaisuuserä (tai luovu-

tettavien erien ryhmä) on välittömästi myytävissä nykyisessä kunnossaan yleisin ja tavanomaisin ehdoin, kun 

johto on sitoutunut myyntiin ja myynnin odotetaan tapahtuvan vuoden kuluessa luokittelusta. Luokitteluhet-

kestä lähtien myytävänä olevien omaisuuserien (tai luovutettavien erien ryhmän) arvostusperuste on kirjan-

pitoarvo tai myynnistä aiheutuvilla menoilla vähennetty käypä arvo sen mukaan, kumpi näistä on alempi. 

Poistot näistä omaisuuseristä lopetetaan luokitteluhetkellä. Ne luovutettavien erien ryhmään kuuluvat omai-

suuserät, jotka eivät kuulu IFRS 5-standardin arvostussääntöjen soveltamisalaan, sekä velat arvostetaan niitä 

koskevien IFRS-standardien mukaan myös luokitteluhetken jälkeen. 

Myytävänä olevat omaisuuserät, luovutettavien erien ryhmät, myytävänä oleviin omaisuuseriin liittyvät suo-

raan omaan pääomaan kirjatut erät sekä luovutettavien erien ryhmään sisältyvät velat esitetään taseessa 

erillään muista eristä.  

 

VAIHTO-OMAISUUS 

Vaihto-omaisuus arvostetaan hankintamenoon tai nettorealisointiarvoon sen mukaan, kumpi näistä on 

alempi. Raaka-aineiden hankintameno määritetään painotetun keskihinnan menetelmällä. Valmiiden ja kes-

keneräisten tuotteiden hankintameno muodostuu raaka-aineista, välittömistä työsuorituksista johtuvista 

menoista, muista välittömistä menoista sekä asianmukaisesta osuudesta valmistuksen muuttuvista yleisme-

noista ja kiinteistä yleismenoista normaalilla toiminta-asteella. Nettorealisointiarvo on tavanomaisessa liike-

toiminnassa saatava arvioitu myyntihinta, josta on vähennetty arvioidut tuotteen valmiiksi saattamiseen tar-

vittavat menot ja myynnistä johtuvat menot. Vaihto-omaisuuden arvosta on vähennetty 
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arvoalentumisvaraus, joka kirjataan kuluksi sillä tilikaudella, jolloin teknisen vanhentumisen ja muiden teki-

jöiden perusteella arvioitu varauksen tarpeellisuus on todettu. 

 

VUOKRASOPIMUKSET 

Konserni arvioi käyttöomaisuushyödykkeitä koskevien vuokrasopimusten kohdalla onko sopimus IFRS 16 -

standardissa määritelty vuokrasopimus. Standardin mukaisiksi vuokrasopimuksiksi on määritelty yksilöitä-

vissä olevat omaisuuserät, joiden käyttöä konserni voi hallita vuokrasopimuksen mukaisen ei-peruutettavissa 

olevan ajanjakson ajan korvausta vastaan. Standardissa on kaksi helpotusta, jotka koskevat lyhytaikaisia sekä 

arvoltaan vähäisiä sopimuksia. 

Vuokrasopimuksen kestoa arvioidessa huomioidaan optio jatkaa vuokrasopimusta tai päättää vuokrasopi-

mus ennen sopimuksen mukaista päättymispäivää, jos option toteuttaminen on kohtuullisella varmuudella 

todennäköistä. Vuokrasopimukset, joiden todennäköinen kesto on alle 12 kuukautta, luokitellaan lyhytaikai-

siksi ja niitä ei kirjata käyttömaisuuteen. Myös sopimukset, joissa ei ole sitovaa sopimuskautta ja joissa kon-

sernilla on oikeus irtisanoa sopimus ilman toisen osapuolen lupaa vähämerkityksellisin seuraamuksin, luoki-

tellaan lyhytaikaisiksi.  

Vuokrasopimuksen arvoa määritettäessä huomioidaan todennäköisen sopimuskauden vuokramaksujen ny-

kyarvo. Silloin kun vuokrasopimusten sisäinen korko ei ole määritettävissä on käytetty lisäluoton korkoa. Ar-

viot ovat yhtiökohtaisia ja perustuvat riskittömään korkoon, odotettuun inflaatioon, arvioituun preemioon ja 

maakohtaiseen riskiin. Vuokrasopimuksia, joissa vuokrakohde on arvoltaan enintään 5 000 euroa, ei ole kir-

jattu taseeseen. 

Konserni kirjaa taseeseen sekä käyttöomaisuushyödykkeen että vuokrasopimusvelan, joiden arvo vastaa tu-

levien vuokramaksujen nykyarvoa. Käyttöomaisuushyödyke poistetaan ja vuokrasopimusvelka lyhennetään 

vuokrakauden aikana. Käyttöomaisuuserän ja vuokrasopimusvelan arvoa oikaistaan, jos vuokra-aika tai vuok-

ramaksut muuttuvat. Lyhyiden ja arvoltaan vähäisten sopimusten vuokramaksut kirjataan tulosvaikutteisesti. 

Konserni ei toimi vuokralleantajana. 

 

ARVONALENTUMISET 

Aineelliset ja aineettomat hyödykkeet 

Omaisuuserien kirjanpitoarvoja arvioidaan jokaisena tilinpäätöspäivänä mahdollisen arvonalentumisen tun-

nistamiseksi. Jos viitteitä arvonalentumisesta ilmenee, arvioidaan kyseisestä omaisuuserästä kerrytettävissä 

oleva rahamäärä. Kerrytettävissä oleva rahamäärä arvioidaan lisäksi vähintään kerran vuodessa seuraavista 

omaisuuseristä riippumatta siitä, onko arvonalentumisesta viitteitä: aineettomat hyödykkeet, joilla on rajoit-

tamaton taloudellinen vaikutusaika sekä aktivoidut kehittämismenot (keskeneräiset aineettomat hyödyk-

keet). Arvonalentumistarvetta tarkastellaan rahavirtaa tuottavien yksikköjen tasolla, eli sillä alimmalla yksik-

kötasolla, joka on pääosin muista yksiköistä riippumaton, ja jonka rahavirrat ovat erotettavissa muista raha-

virroista ja pitkälle riippumattomia muiden vastaavien yksiköiden rahavirroista. 
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Kerrytettävissä oleva rahamäärä on omaisuuserän käypä arvo vähennettynä myynnistä aiheutuvilla menoilla 

tai käyttöarvo sen mukaan, kumpi näistä on suurempi. Käyttöarvolla tarkoitetaan kyseisestä omaisuuserästä 

tai rahavirtaa tuottavasta yksiköstä saatavissa olevia arvioituja vastaisia nettorahavirtoja, jotka diskontataan 

nykyarvoonsa. Diskonttauskorkona käytetään ennen veroa määritettyä korkoa, joka kuvastaa markkinoiden 

näkemystä rahan aika-arvosta ja omaisuuserään liittyvistä erityisriskeistä. 

Arvonalentuminen kirjataan, kun omaisuuserän kirjanpitoarvo on suurempi kuin siitä kerrytettävissä oleva 

rahamäärä. Arvonalentuminen kirjataan välittömästi tuloslaskelmaan. Arvonalentumisen kirjaamisen yhtey-

dessä poistojen kohteena olevan omaisuuserän taloudellinen vaikutusaika arvioidaan uudelleen. Muusta 

omaisuuserästä kuin liikearvosta kirjattu arvonalentuminen peruutetaan siinä tapauksessa, että on tapahtu-

nut muutos niissä arvioissa, joita on käytetty määritettäessä omaisuuserästä kerrytettävissä olevaa rahamää-

rää. Arvonalentumista ei kuitenkaan peruta enempää, kuin mikä omaisuuserän kirjanpitoarvo olisi ilman ar-

vonalentumisen kirjaamista. 

 

TYÖSUHDE-ETUUDET 

 

Eläkevelvoitteet 

Konsernilla on erilaisia paikallisten käytäntöjen mukaisia eläkejärjestelyjä maissa, joissa konserni toimii. Kon-

sernin eläkejärjestelyt on luokiteltu maksupohjaisiksi järjestelyiksi. Maksupohjaisissa järjestelyissä konserni 

suorittaa kiinteitä maksuja erilliselle yksikölle eikä konsernilla ole oikeudellista eikä tosiasiallista velvoitetta 

lisämaksujen suorittamiseen, mikäli maksujen saajataho ei pysty suoriutumaan kyseisten eläke-etuuksien 

maksamisesta. Maksupohjaisiin eläkejärjestelyihin tehdyt suoritukset kirjataan tuloslaskelmaan sillä tilikau-

della, jota veloitus koskee. 

 

Etuuspohjaiset eläkejärjestelyt  

Konsernilla on myös liiketoimintojen yhdistämisen seurauksena italialaisessa tytäryrityksessä etuuspohjainen 

eläkejärjestely, joka erääntyy maksettavaksi järjestelyn piiriin kuuluville henkilöille työsuhteen päättyessä. 

Tähän liittyvä velka on kirjattu konsernin taseeseen. Velvoitteen määrittäminen perustuu aktuaarisiin laskel-

miin. Etuuspohjaisten eläkejärjestelyjen osalta konserni kirjaa henkilöstökuluihin kauden työsuoritukseen pe-

rustuvan menon sekä velvoitteen korkomenon. Mahdollisen nettovelan uudelleen määrittämisestä johtuvat 

erät kirjataan omaan pääomaan. 

 

Osakeperusteiset maksut 

Oman pääoman ehtoisina instrumentteina maksettavat etuudet arvostetaan käypään arvoon niiden myön-

tämishetkellä ja kirjataan kuluksi tuloslaskelmaan tasaerinä oikeuden syntymisajanjakson aikana. Vastaavat 

määrät kirjataan suoraan oman pääoman lisäykseksi Kertyneet voittovarat -erään. 
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Toteutuneita osakeperusteisia kannustinjärjestelyitä ei ole ollut tilikausina 2020 ja 2019. 

 

RAHOITUSVARAT JA RAHOITUSVELAT 

Konsernin rahoitusvarojen luokittelu tehdään rahoitusvarojen alkuperäisen hankinnan yhteydessä niiden 

käyttötarkoituksen perusteella. Kaikki rahoitusvarojen ostot ja myynnit kirjataan kaupantekopäivänä. 

Transaktiomenot sisällytetään rahoitusvarojen alkuperäiseen kirjanpitoarvoon, kun kyseessä on erä, jota ei 

arvosteta käypään arvoon tulosvaikutteisesti. Konserni kirjaa rahoitusvarat pois taseesta silloin, kun konserni 

on menettänyt oikeuden rahavirtoihin tai kun se on siirtänyt merkittäviltä osin riskit ja hyödyt konsernin ul-

kopuolelle. 

 

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat 

Konsernissa tähän ryhmään luokitellaan sellaiset rahoitusvarat, jotka on hankittu kaupankäyntitarkoituk-

sessa pidettäviksi. Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät rahoitusvarat sisältävät noteerattuja osakkeita ja 

rahasto-osuuksia, jotka on hankittu pääasiallisesti voiton saamiseksi lyhyen aikavälin markkinahintojen muu-

toksista. Johdannaiset, jotka eivät ole takaussopimuksia tai jotka eivät täytä suojauslaskennan ehtoja, on luo-

kiteltu kaupankäyntitarkoituksessa pidettäviksi. Markkina-arvon muutoksista johtuvat sekä realisoitumatto-

mat että realisoituneet voitot ja tappiot kirjataan tuloslaskelmaan sillä kaudella, jonka aikana ne syntyvät. 

Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät rahoitusvarat sisältyvät lyhytaikaisiin varoihin. 

 

Jaksotettuun hankintamenoon arvostettavat rahavarat    

Konserni soveltaa IFRS 9 -standardiin sisältyvää yksinkertaistettua menettelyä, jonka mukaan arvonalentu-

miset kirjataan määrään, joka vastaa koko voimassaoloajalta odotettavissa olevia arvonalentumisia. 

Jaksotettuun hankintamenoon arvotettaviin rahavaroihin luokiteltavat myyntisaamiset ja muut saamiset 

ovat johdannaisvaroihin kuulumattomia varoja, joihin liittyvät maksut ovat kiinteät tai määritettävissä, ja 

joita ei noteerata toimivilla markkinoilla eikä konserni pidä niitä kaupankäyntitarkoituksessa. Myyntisaamiset 

ja muut saamiset arvostetaan jaksotettuun hankintamenoon. Ne sisältyvät lyhyt- tai pitkäaikaisiin rahoitus-

varoihin erääntymisensä mukaisesti. Konserni arvioi jokaisena tilinpäätöspäivänä, onko olemassa objektii-

vista näyttöä yksittäisen saamisen tai saamisten ryhmän arvon alentumisesta. Arvonalentumisten määrä ar-

vioidaan pääasiassa yksittäisten saamisten riskien perusteella. Arvonalentumistappio kirjataan kuluksi tulos-

laskelmaan. Konsernilla on käytössä saatavarahoitusjärjestely koskien myyntisaatavia. Siltä osin kuin maksu-

valmiusriski on konsernissa, myyntisaamiset merkitään taseeseen alkuperäiseen laskutusarvoon ja esitetään 

mahdollisilla luottotappioilla vähennettyinä. Epävarmojen saamisten määrän ja arvonalentumistarpeen arvi-

ointi perustuu yksittäisten erien riskiin. 

Myyntisaamiset arvostetaan enintään todennäköiseen arvoonsa. Konserni kirjaa myyntisaamisista arvon-

alentumistappion, kun on olemassa objektiivista näyttöä siitä, että saamista ei saada perityksi täysimääräi-

sesti. Velallisen merkittävät taloudelliset vaikeudet, konkurssin todennäköisyys, maksujen laiminlyönti tai 
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maksusuorituksen viivästyminen yli 90 päivää ovat näyttöä myyntisaamisen arvonalentumisesta. Tulosvai-

kutteisesti kirjattavan arvonalentumistappion suuruus määritetään saamisen kirjanpitoarvon ja efektiivisellä 

korolla diskontattujen arvioitujen vastaisten rahavirtojen nykyarvon erotuksena. Tuloslaskelmaan kuluksi kir-

jatut luottotappiot sisältyvät liiketoiminnan muihin kuluihin. 

 

Rahavarat 

Rahavarat koostuvat käteisvaroista, vaadittaessa nostettavissa olevista pankkitalletuksista sekä muista lyhyt- 

aikaisista erittäin likvideistä sijoituksista, jotka ovat helposti vaihdettavissa etukäteen tiedossa olevaan mää-

rään käteisvaroja ja joiden arvomuutosten riski on vähäinen. Rahavaroihin luokitelluilla erillä on enintään 

kolmen kuukauden maturiteetti hankinta-ajankohdasta lukien. Konsernitileihin liittyvät luottotilit sisältyvät 

lyhytaikaisiin rahoitusvelkoihin. 

 

Rahoitusvelat 

Konsernin rahoitusvelat luokitellaan seuraaviin ryhmiin: käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoi-

tusvelat sekä jaksotettuun hankintamenoon arvostettavat velat. Ensiksi mainittuun ryhmään luokitellaan 

konsernin johdannaisvelat, jälkimmäiseen rahalaitoslainat. Rahoitusvelat merkitään alun perin kirjanpitoon 

käypään arvoon. Transaktiomenot sisällytetään jaksotettuun hankintamenoon arvostettavien rahoitusvelko-

jen alkuperäiseen kirjanpitoarvoon. Rahoitusvelkoja sisältyy pitkä- ja lyhytaikaisiin velkoihin, ja ne voivat olla 

korollisia tai korottomia. Rahoitusvelat luokitellaan lyhytaikaisiksi, ellei konsernilla ole ehdotonta oikeutta 

siirtää velan maksua vähintään 12 kuukauden päähän tilinpäätöspäivästä. 

Sekä realisoitumattomat että realisoituneet kurssivoitot ja -tappiot kirjataan tuloslaskelman Rahoitustuotot 

ja –kulut –ryhmään sillä tilikaudella, jonka aikana ne syntyvät. Vieraan pääoman menot kirjataan kuluksi sillä 

tilikaudella, jonka aikana ne ovat syntyneet. 

 

Johdannaissopimukset 

Johdannaissopimukset arvostetaan sekä alkuperäisen kirjaamisen yhteydessä että sen jälkeen käypään ar-

voon. Yhtiö voi käyttää korkojohdannaisia korkoriskiltä suojautumiseen. Konsernin valuuttariskin suojauspe-

riaatteena on se, ettei kassavirtojen suojaamisessa käytetä valuuttajohdannaisia. Tämän johdosta kaikki joh-

dannaissopimusten käypien arvojen muutoksista syntyneet, sekä realisoituneet että realisoitumattomat voi-

tot ja tappiot, kirjataan tulosvaikutteisesti sillä kaudella, jonka aikana ne syntyvät, vaikka suojatulla erällä olisi 

tulosvaikutus vasta tulevalla tilikaudella. Käyvän arvon muutokset sisältyvät tuloslaskelman rahoituseriin. Ta-

seessa valuuttariskiltä suojaavat johdannaiset esitetään lyhytaikaisissa saamisissa tai veloissa. 
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OSTOVELAT 

Ostovelat kirjataan alkuperäisen laskutetun määrän mukaisesti, minkä katsotaan vastaavan niiden käypää 

arvoa ostovelkojen lyhyen maturiteetin johdosta. 

 

VARAUKSET 

Varaus merkitään taseeseen, kun konsernilla on aikaisemman tapahtuman seurauksena olemassa oleva oi-

keudellinen tai tosiasiallinen velvoite ja on todennäköistä, että velvoitteen täyttäminen edellyttää taloudel-

lista suoritusta tai aiheuttaa taloudellisen menetyksen ja velvoitteen määrä on luotettavasti arvioitavissa. 

Varaukset voivat liittyä mm. toimintojen uudelleenjärjestelyihin, tappiollisiin sopimuksiin, oikeudenkäyntei-

hin ja takuukustannuksiin. Jos osasta velvoitetta on mahdollista saada korvaus kolmannelta osapuolelta, kor-

vaus kirjataan erilliseksi omaisuuseräksi, kun korvauksen saaminen on käytännössä varmaa. 

Takuuvaraus kirjataan, kun takuuehdon sisältävä tuote myydään. Takuuvarauksen määrä perustuu kokemus-

peräiseen tietoon takuumenojen toteutumisesta. Takuuvaraukset odotetaan käytettävän kahden vuoden ai-

kana. Uudelleenjärjestelyvaraus kirjataan, kun konserni on laatinut yksityiskohtaisen uudelleenjärjestely-

suunnitelman ja aloittanut suunnitelman toimeenpanon tai tiedottanut asiasta. Tappiollisista sopimuksista 

kirjataan varaus, kun velvoitteiden täyttämiseksi vaadittavat välttämättömät menot ylittävät sopimuksesta 

saatavat hyödyt. 

 

EHDOLLISET VELAT JA EHDOLLISET VARAT 

Ehdollinen velka on aikaisempien tapahtumien seurauksena syntynyt mahdollinen velvoite, jonka olemassa-

olo varmistuu vasta konsernin määräysvallan ulkopuolella olevan epävarman tapahtuman realisoituessa. Eh-

dolliseksi velaksi katsotaan myös sellainen olemassa oleva velvoite, joka ei todennäköisesti edellytä maksu-

velvoitteen täyttämistä, tai jonka suuruutta ei voida määrittää luotettavasti. Ehdollinen velka esitetään liite-

tietona. 

Ehdollinen vara on mahdollinen omaisuuserä, joka on syntynyt aikaisempien tapahtumien seurauksena ja 

jonka olemassaolo varmistuu vasta kun yksi tai useampi epävarma tapahtuma, joka ei ole kokonaan yhteisön 

määräysvallassa, toteutuu tai jää toteutumatta tulevaisuudessa. Ehdollinen vara esitetään tilinpäätöksessä 

liitetietona, jos taloudellisen hyödyn koituminen yhteisölle on todennäköistä. 

  

TULOVEROT 

Konsernin tuloslaskelman tuloveroihin kirjataan konserniyhtiöiden tilikauden tuloksia vastaavat suoritepe-

rusteiset verot, jotka perustuvat kunkin yhtiön paikallisen verosäännöstön ja voimassaolevan verokannan 

mukaisesti laskettavaan verotettavaan tuloon, sekä aikaisempien tilikausien verojen oikaisut, samoin kuin 

laskennallisten verojen muutokset. Suoraan omaan pääomaan kirjattuihin eriin liittyvä verovaikutus kirjataan 

vastaavasti osaksi omaa pääomaa. 
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Laskennalliset verovelat ja -saamiset kirjataan konserniyhtiöiden verotuksellisen arvon ja tilinpäätöksen ta-

seen välisistä väliaikaisista eroista ja konsernieliminoinneissa syntyneistä eroista. Sekä laskennallista verovel-

kaa että -saamista määritettäessä verokantana on käytetty sitä verokantaa, josta on säädetty kyseisessä 

maassa tilinpäätöshetkeen mennessä. 

Merkittävimmät laskennalliset verosaamiset muodostuvat tytäryritysten verotuksellisista tappioista. Tytär-

yritysten jakamattomista voittovaroista ei kirjata laskennallista veroa siltä osin, kun vero ei todennäköisesti 

purkaudu ennakoitavissa olevassa tulevaisuudessa. 

Laskennalliset verovelat kirjataan täysimääräisenä. Laskennallinen verosaaminen kirjataan siihen määrään 

asti kuin on todennäköistä, että tulevaisuudessa syntyy verotettavaa tuloa, jota vastaan väliaikainen ero voi-

daan hyödyntää. 

 

 TULOUTUSPERIAATTEET 

Tuotot tavaroiden myynnistä tuloutetaan, kun määräysvalta myytyihin tuotteisiin on siirtynyt ostajalle. Tyy-

pillisesti tämä tapahtuu silloin, kun myytyjen tuotteiden omistukseen liittyvät merkittävät riskit ja edut ovat 

siirtyneet ostajalle. Pääsääntöisesti tämä tapahtuu tuotteiden sopimusehtojen mukaisen luovutuksen yhtey-

dessä. Tuotot palveluista kirjataan sillä tilikaudella, kun palvelut on suoritettu asiakkaalle. Liikevaihtoa las-

kettaessa myyntituotoista vähennetään myönnetyt alennukset sekä välilliset verot. 

Konserni on soveltanut IFRS 15 -standardia ”Myyntituotot asiakassopimuksista” 1.1.2018 alkaen. Konsernin 

asiakassopimusten myyntitulot muodostuvat tavaroiden myynnistä eivätkä ne sisällä merkittävää palvelui-

den myyntiä, joten suoritevelvoitteet tuloutetaan myös nykyisen standardin mukaan yhtenä ajankohtana.  

Korkotuotot on kirjattu efektiivisen koron menetelmällä ja osinkotuotot silloin, kun oikeus osinkoon on syn-

tynyt. 

 

VERTAILUKELPOISUUTEEN VAIKUTTAVAT ERÄT 

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät ovat poikkeukselliset ja hyvin harvoin toistuvat erät, joiden vaikutus 

on olennainen. Kirjanpidollisten arvioiden muutoksia ei pidetä vertailukelpoisuuteen vaikuttavina erinä. Kir-

janpidollisten arvioiden muutoksia ovat esimerkiksi poistosuunnitelmien tai poistomenetelmien muutokset. 

 

LIIKEVOITTO 

IAS 1 Tilinpäätöksen esittäminen -standardi ei määrittele liikevoiton käsitettä. Konserni on määrittänyt sen 

seuraavasti: liikevoitto on nettosumma, joka muodostuu, kun liikevaihtoon lisätään liiketoiminnan muut tuo-

tot, vähennetään ostokulut valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutoksella sekä omaan käyt-

töön valmistuksesta syntyneillä kuluilla oikaistuina, vähennetään työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut, pois-

tot ja mahdolliset arvonalentumistappiot sekä liiketoiminnan muut kulut. Kaikki muut kuin edellä mainitut 

tuloslaskelmaerät esitetään liikevoiton alapuolella. 
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JOHDON HARKINTAA EDELLYTTÄVÄT LAATIMISPERIAATTEET JA ARVIOIHIN LIITTYVÄT KESKEISET EPÄVAR-

MUUSTEKIJÄT 

Konsernin johto tekee harkintaan perustuvia ratkaisuja, jotka koskevat tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden 

valintaa ja niiden soveltamista. Tämä koskee erityisesti niitä tapauksia, joissa voimassaolevassa IFRS-normis-

tossa on vaihtoehtoisia kirjaamis-, arvostamis- tai esittämistapoja. Johdon tekemät harkintaan perustuvat 

ratkaisut rahoituksen riittävyyden, laskennallisten verosaamisten, aktivoitujen kehitysmenojen, konsernin lii-

kearvon ja allokoitujen hankintamenojen arvonalentumisten, vaihto-omaisuuden arvonalentumisten ja luot-

totappioiden osalta perustuvat yleisesti käytössä oleviin laskentamalleihin sekä tapauskohtaiseen harkin-

taan. Laskentamalleja sovellettaessa on käytetty hyväksi konsernin historiatietoja ja johdon sen hetkistä nä-

kemystä markkinatilanteesta. Tapauskohtaisessa harkinnassa on hyödynnetty tilinpäätöksen laadintahet-

kellä parasta käytettävissä olevaa tietoa. 

Tilinpäätöksen laadinnan yhteydessä tehdyt arviot pohjautuvat johdon parhaaseen näkemykseen raportoin-

tikauden päättymispäivänä ja tilinpäätöstä hyväksyttäessä. Arvioiden taustalla ovat aiemmat kokemukset 

sekä tulevaisuutta koskevat, tilinpäätöshetkellä todennäköisimpinä pidetyt oletukset, jotka liittyvät muun 

muassa konsernin taloudellisen toimintaympäristön odotettuun kehitykseen myynnin ja kustannustason 

kannalta. Konsernissa seurataan arvioiden ja oletusten toteutumista sekä näiden taustalla olevien tekijöiden 

muutoksia säännöllisesti yhdessä liiketoimintayksiköiden kanssa käyttämällä useita, sekä sisäisiä että ulkoisia 

tietolähteitä. Mahdolliset arvioiden ja oletusten muutokset merkitään kirjanpitoon sillä tilikaudella, jonka 

aikana arviota tai oletusta korjataan, ja kaikilla tämän jälkeisillä tilikausilla. 

Ne keskeiset tulevaisuutta koskevat oletukset ja sellaiset raportointikauden päättymispäivän arvioihin liitty-

vät keskeiset epävarmuustekijät, jotka aiheuttavat merkittävän riskin konsernin varojen ja velkojen kirjanpi-

toarvojen muuttumisesta olennaisesti seuraavan tilikauden aikana, on esitetty alla. Konsernin johto on kat-

sonut näiden tilinpäätöksen osa-alueiden olevan keskeisimmät, sillä niitä koskevat laatimisperiaatteet ovat 

konsernin näkökulmasta monimutkaisimmat ja niiden soveltaminen edellyttää eniten merkittävien arvioiden 

ja oletusten käyttämistä esimerkiksi omaisuuserien arvostamisessa. Lisäksi näillä tilinpäätöksen osa-alueilla 

käytettyjen oletusten ja arvioiden mahdollisten muutosten vaikutusten on arvioitu olevan suurimmat: 

• rahoituksen riittävyys ja toiminnan jatkuvuuden soveltaminen, 

• tulevien verotettavien tulojen todennäköisyys, jota vastaan vähennyskelpoiset väliaikaiset erot voi-

daan hyödyntää, 

• aktivoitujen kehitysmenojen, konsernin liikearvon ja allokoitujen hankintamenojen arvostus, 

• arviot tulevasta liiketoiminnan kehityksestä ja muut arvonalentumistestaukseen liittyvät kysymykset, 

• vaihto-omaisuuden nettorealisointiarvo, 

• myyntisaamisten käypä arvo (kerrytettävissä oleva rahamäärä). 

Koronaviruksella sekä sen seurauksena annetuilla rajoituksilla on vaikutusta konsernin liiketoimintaympäris-

töön. Epidemian kestoa ja vaikutuksia ei voida ennustaa, joten sen vaikutukset tulokseen, taloudelliseen ase-

maan ja kassavirtoihin voivat poiketa johdon tekemistä tämän hetken arvioista ja oletuksista.  
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Yhtiö on suorittanut vuoden 2020 tilinpäätöksen arvonalentumistestaukset huomioiden koronan vaikutukset 

liiketoimintaan lyhyellä- ja keskipitkällä aikavälillä sekä kokonaisuutena kasvaneen epävarmuuden. Näiden 

seurauksena on tilinpäätöksen 2020 yhteydessä laadituissa arvonalentumistestauksissa sovellettu alhaisem-

pia kasvuolettamia ennustetun liikevaihtokehityksen osalta sekä alhaisempaa kannattavuuskehitystä suh-

teessa aikaisempiin testauksiin.  

Epävarmuus koronapandemian vaikutuksista liiketoimintaan ja epävarmuus merkintä- ja suunnatun annin 

toteutumisesta ovat sellaisia olennaisia epävarmuustekijöitä, jotka saattavat antaa merkittävää aihetta 

epäillä yhteisön kykyä jatkaa toimintaansa. Yrityksen johdon kokonaisarvioon perustuen, yhtiö on katsonut 

perustelluksi laatia tilinpäätöksen toiminnan jatkuvuuden periaatteen mukaisesti. 

 

TULEVILLA TILIKAUSILLA SOVELLETTAVIKSI TULEVAT UUDET JA MUUTETUT STANDARDIT SEKÄ TULKINNAT 

Konserni ei ole vielä soveltanut seuraavia, IASB:n jo julkistamia uusia tai uudistettuja standardeja ja tulkin-

toja. Konserni ottaa ne käyttöön kunkin standardin ja tulkinnan voimaantulopäivästä lähtien tai mikäli voi-

maantulopäivä on muu kuin tilikauden ensimmäinen päivä, voimaantulopäivää seuraavan tilikauden alusta 

lukien. 

• IFRS 17 Vakuutussopimukset* (sovellettava 1.1.2021 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla). Uusi stan-

dardi koskee vakuutussopimuksia, ja auttaa sijoittajia ja muita tahoja paremmin ymmärtämään vakuuttajien 

altistumista riskeille, sekä niiden kannattavuutta ja taloudellista asemaa. Tämä standardi korvaa IFRS 4 -stan-

dardin. Standardilla ei ole vaikutusta konsernitilinpäätökseen. 

Muilla uusilla tai muutetuilla standardeilla ja tulkinnoilla ei ole vaikutusta konsernin tilinpäätökseen. 
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1. SEGMENTTI-INFORMAATIO (1 000 EUR) 
 

Konsernissa on yksi toimintasegmentti eli toimintasegmentin luvut ovat yhteneväiset koko konsernin lukujen 

kanssa. Konsernin myymät tuotteet ja palvelut perustuvat samalle teknologiapohjalle. Ylimpänä operatiivi-

sena päätöstentekijänä toimivat toimitusjohtaja ja yhtiön johtoryhmä, jotka seuraavat konsernin liikevoittoa 

tuloksellisuuden arvioinnin ja resurssien kohdistamisen perusteella. 

Toiminta jakautuu maantieteellisesti kolmeen ryhmään: Amerikka (Pohjois-, Väli- ja Etelä-Amerikka), EMEA 

(Eurooppa, Lähi-Itä ja Afrikka) ja APAC (Aasia ja Tyynenmeren alue). Varat esitetään kyseisten erien sijainnin 

mukaan. Alueille vertailuvuonna kohdistamattomat varat muodostuvat rahavaroista sekä korko- ja verosaa-

misista. 

Maantieteelliset alueet 2020 

Amerikka EMEA APAC 

Kohdista-
matto-

mat Konserni 

        
Liikevaihto   7 002 26 516 4 972  38 491 
Varat   311 28 773 69  29 153 

        

Maantieteelliset alueet 2019 

Amerikka EMEA APAC 

Kohdista-
matto-

mat Konserni 

        
Liikevaihto   11 130 26 326 5 857  43 312 
Varat   535 28 011 109 3 467 32 122 

 

Konsernin liikevaihdosta tilikaudella 2020 n. 21 % (27 %) kertyi kahdelta suurimmalta asiakkaalta eli asiakas 

A:lta 4 395 (6 954) ja asiakas B:ltä 3 748 (4 586) mikä tekee yhteensä 8 143 (11 540) tuhatta euroa. 

Tilikauden liikevaihto koostuu tavaramyynnistä 38 330 (43 251) tuhatta euroa ja palveluiden myynnistä 161 

(61) tuhatta euroa. 

 

2. LIIKETOIMINTOJEN YHDISTÄMINEN (1 000 EUR) 

Tilikaudella ei ole hankittu uusia liiketoimintoja. 
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3. LOPETETUT TOIMINNOT (1 000 EUR) 

Tuloslaskelmassa lopetetut toiminnot sisältäen myyntitappion esitetään yhdellä rivillä. Stan-
dardin mukaisen luokittelun jälkeen lopetetuista toiminnoista ei tehdä poistoja ja arvonalentu-
misia. Lopetetuille toiminnoille ei myöskään allokoida konsernin yleiskustannuksia. 

Konsernin lopetetut toiminnat muodostuu edellisellä tilikaudella 31.7.2019 IFRS 5 -standardin 
mukaisesti lopetetuksi toiminnaksi luokitellusta telekommunikaatioliiketoiminnasta. Kauppa 
toteutui 28.11.2019. Tilikaudella 2020 syntynyt 350 tuhannen euron tulos lopetetuista toimin-
noista muodostuu divestointiin liittyvästä escrow vapautuksesta, divestoinnin kuluista sekä 
reklamaatiovarauksen purkamisesta. 

Alla olevassa taulukossa on havainnollistettu lopetettujen toimintojen keskeisiä tietoja tilikau-
delta 2020 ja vertailukaudelta 2019 sekä lopetettujen toimintojen vaikutukset koko konsernin 
kassavirtaan. 

              2020 2019 

Lopetetut toiminnot:        
Tuotot       

 18 528 

Kulut     
  

 -20 375 

Osakkeiden myyntitappio         350 -584 

Tulos ennen veroja     350 -2 432 

Tuloverot      -5 

Tulos lopetetuista toimin-
noista         350 -2 436 

 
        

              2020 2019 

Lopetetut toiminnot        
Liiketoiminnan rahavirta     

 -477 

Investointien rahavirta      350 -268 

Rahoituksen rahavirta     
 -258 

Rahavirta yhteensä           350 -1 004 

         
Lopetetuille toiminnoille ei ole kyetty yritysrakenteista johtuen määrittelemään tasetta per  
1.1.2019. Tästä johtuen esitetyt rahavirtavaikutukset ovat osin laskennallisia ja rahavirtoja ei 
siten ole tilinpäätöksen muilta osin oikaistu. 
 
  

4. LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT (1 000 EUR) 

        2020   2019 

Tuotekehitysavustukset  
  105  67 

Muut tuotot       256   303 

Yhteensä    361  370 
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5. MATERIAALIT JA PALVELUT (1 000 EUR) 

            2020   2019 

Materiaalit      24 323  26 687 

Varaston muutos     315  675 

Palvelut           815   1 018 

Yhteensä      25 453  28 381 
 

6. TYÖSUHDE-ETUUKSISTA AIHEUTUNEET KULUT (1 000 EUR)  

            2020   2019 

Palkat *     6 951  7 173 

Eläkekulut - maksupohjaiset   1 917  2 226 

Eläkekulut - etuuspohjaiset (Italian TFR)  54  37 

Muut henkilösivukulut       165   109 

Yhteensä      9 087  9 545 

         
*) Tiedot lähipiiriin luettavan johdon palkoista ja palkkioista sekä muista työsuhde-etuuksista 

ja osakeomistuksista esitetään liitetiedoissa 32. Lähipiiritapahtumat.   
 

Henkilöstö (henkilöä)         2020   2019 

Henkilöstö keskimäärin tilikauden aikana   371  388 

Henkilöstö tilinpäätöspäivänä    354  394 

         
Henkilöstön määrään on lisätty vuokratyövoiman määrä.     

 

7. POISTOT JA ARVONALENTUMISET (1 000 EUR) 

            2020   2019 

Hyödykeryhmittäiset poistot       

Kehittämismenot     1 559  1 595 

Aineettomat oikeudet     157  305 

Muut aineettomat hyödykkeet    374  398 

Koneet ja kalusto     697  664 

Aineelliset hyödykkeet / käyttöoikeusomaisuuserä   480  457 

Muut aineelliset hyödykkeet       40   38 

Yhteensä      3 307  3 457 

         

Arvonalentumiset kehittämismenoista   171  195 
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8. LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT (1 000 EUR) 

            2020   2019* 

Vuokrat       200  410 

Vapaaehtoiset henkilöstökulut    70  114 

Hallinnolliset kulut     835  909 

Ulkopuoliset palvelut     574  319 

Käyttö- ja ylläpitokulut     561  589 

Matkakulut      153  543 

Varausten muutos     -163  -321 

Edustuskulut     10  46 

Vakuutukset     171  188 

Markkinointikulut     297  254 

Autokulut      35  52 

Muut kiinteät kulut     1 345  1 278 

Muut muuttuvat kulut     0  5 

Tilintarkastuskulut     128  134 

Luottotappiot     124  0 

Myyntipalvelut     416  352 

Käyttöomaisuuden myyntitappiot       12   7 

Yhteensä      4 768  4 878 
 

*Kiinteiden kulujen esitystapaa on muutettu tilikauden 2019 osalta. 

Tilintarkastus:        
KPMG Oy Ab        
Tilintarkastuspalkkiot     78  66 
Veroneuvonta     8  22 
Muut palvelut          0   0 

Yhteensä      86  88 

KPMG ulkomaat        
Tilintarkastuspalkkiot     34  34 
Veroneuvonta     3  4 

Muut palvelut         2   2 

Yhteensä      38  40 
MUUT YHTEISÖT        
Tilintarkastuspalkkiot    4  5 
Veroneuvonta     0  0 

Muut palvelut         0   4 

Yhteensä      4  9 
YHTEENSÄ        
Tilintarkastuspalkkiot     115  105 
Veroneuvonta     11  26 
Muut palvelut         2   6 

Yhteensä      128  136 
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9. RAHOITUSTUOTOT (1 000 EUR) 

            2020   2019 

Korkotuotot lainoista ja muista saamisista   2  30 

Valuuttakurssivoitot     578  371 

Muut rahoitustuotot *         112   1 052 

Yhteensä      692  1 453 

         
*) Tilikaudella 2019 muihin rahoitustuottoihin sisältyI 0,7 milj. euron Powernetin hankintaan liittyvän 
Earn-out -varauksen tuloutus ja VOX Power Ltd vähemmistöosuuden myynnistä saatu voitto 0,3 milj. 
euroa.  

 

10. RAHOITUSKULUT (1 000 EUR)  

            2020   2019 

Korkokulut jaksotettuun hankintamenoon arvostettavista veloista  813  754 

Vuokrasopimusvelkojen korkokulut 55   60 

Valuuttakurssitappiot     526  501 

Muut rahoituskulut         415   295 

Yhteensä      1 809  1 611 
 

11. VALUUTTAKURSSIEROT (1 000 EUR) 

            2020   2019 
Erittely nettokurssivoitoista (+) ja -tappioista (-) Erittely nettokurssivoitoista (+) ja -tappioista (-) tilinpäätöksen erien mu-
kaan 

         
Yhteensä     Voitot 578  371 

     Tappiot -526  -501 

     Netto 52  -131 

         
Myynti     Voitot 70  74 

     Tappiot -178  -58 

     Netto -108  15 

         
Ostot     Voitot 123  96 

     Tappiot -38  -234 

     Netto 85  -138 

         
Rahoituserät    Voitot 314  151 

     Tappiot -200  -148 

     Netto 114  2 

         
Konsernin sisäiset saatavat ja velat  Voitot 71  50 

     Tappiot -110  -61 

     Netto -39  -10 
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12. TULOVEROT (1 000 EUR)  

            2020   2019 

Tuloverot tuloslaskelmassa        

         

Tilikauden verotettavaan tuloon perustuva vero   -39  -102 

Laskennalliset verot      -757  289 

Yhteensä      -796  187 

         
Konsernin tuloslaskelmaan kirjatut tuloverot eroavat emoyhtiön verokannan mukaisesta tuloverosta seu-
raavasti 

 

Tulos ennen veroja      -5 038  -2 747 

         

Verot laskettuna emoyhtiön verokannalla (20,0 %)   1 007  549 

Ulkomaisten tytäryritysten poikkeavat verokannat   298  -220 

Vähennyskelvottomat kulut     -276  -86 

Laskennallisen verosaamisen arvonalentuminen aikaisempien vuosien tappiosta -847   

Verovapaat tuotot        416 

Aiemmin kirjaamattomien verotuksellisten tappioiden käyttö  7  2 

Kirjaamattomat laskennalliset verosaamiset verotuksellisista tappioista -985  -1 162 

Muut erät      0  687 

Verot tuloslaskelmassa      -796  187 
 

 

13. OSAKEKOHTAINEN TULOS (1 000 EUR) 

 

            2020   2019 

Emoyrityksen omistajille kuuluva tilikauden tulos   -5 832  -4 996 

         
Osakkeiden painotettu keskimääräinen lukumäärä (tuhat kpl)* 8 363  8 363 

         
Osakepalkkiojärjestelmien osakkeiden vaikutus      
Laimennettu keskimääräinen painotettu lukumäärä*  8 363  8 363 

         
Osakekohtainen tulos: Jatkuvat toiminnot     

         
Osakekohtainen tulos, laimentamaton euroa  -0,74  -0,31 

Osakekohtainen tulos, laimennettu euroa   -0,74  -0,31 

         
Osakekohtainen tulos: Lopetetut toiminnot   

         
Osakekohtainen tulos, laimentamaton euroa 0,04  -0,29 
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Osakekohtainen tulos, laimennettu euroa 0,04  -0,29 

         
Osakekohtainen tulos, euroa: Konserni yhteensä     

         
Osakekohtainen tulos, laimentamaton euroa -0,70  -0,60 

Osakekohtainen tulos, laimennettu euroa -0,70  -0,60 
 

Laimentamaton        
Osakekohtainen tulos lasketaan jakamalla emoyhtiön omistajille kuuluva voitto tai tappio osakkeiden kes-
kimääräisellä lukumäärällä tilikauden aikana. 

         

         
Laimennettu        
Laimennusvaikutuksella oikaistua osakekohtaista tulosta laskettaessa osakkeiden lukumäärän painote-
tussa keskiarvossa otetaan huomioon kaikkien laimentavien potentiaalisten kantaosakkeiden osakkeiksi 
muuttamisesta johtuva laimentava vaikutus. Laimennusvaikutuksella oikaistua osakekohtaista tulosta las-
kettaessa osakkeiden lukumäärän painotetussa keskiarvossa otetaan huomioon kaikkien potentiaalisten 
osakkeiden laimentava vaikutus. 

         
*Ulkona olevien osakkeiden määrä on oikaistu vertailukausilta vastaamaan käänteisen splitin jälkeistä 
osakemäärää 

 

14. AINEETTOMAT HYÖDYKKEET (1 000 EUR) 

 

Kehittä-
misme-

not 

Aineetto-
mat oi-
keudet 

Aineetto-
mat käyt-
töoikeus-
omaisuus-

erät 

Muut aineetto-
mat hyödyk-

keet 

Ennakko-
maksut ai-

neettomista 
hyödyk-
keistä 

Lii-
kearvo 

Yh-
teensä 

Hankintameno 1.1.2019 21 678 3 387 1 674 4 664 109 4 277 35 789 

Muuntoerot 8 -4  0   5 

Lisäykset 2 070 3  24   2 097 

Yritysmyynnit -6 100 -108 -1 674 -1   -7 883 

Vähennykset -2 857 -98  -34 -7  -2 995 

Siirrot erien välillä -65      -65 

Hankintameno 31.12.2019 14 735 3 181 0 4 654 101 4 277 26 947 

        

Kertyneet poistot ja arvonalennukset 1.1.2019 -12 273 -2 895 -1 674 -2 954  -1 -19 797 

Muuntoerot -3 4  0   1 

Vähennysten, yritysmyyntien ja siirtojen kerty-
neet poistot 

5 475 205 1 674 34   

7 387 

Poistot -2 338 -329  -402   -3 068 

Arvonalennukset -195      -195 

Kertyneet poistot ja arvonalennukset 31.12.2019 -9 334 -3 016 0 -3 322   -1 -15 673 

        

Kirjanpitoarvo 1.1.2019 9 404 492 0 1 710 109 4 275 15 990 

Kirjanpitoarvo 31.12.2019 5 401 165 0 1 331 101 4 275 11 274 
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Kehit-
tämis-
menot 

Aineet-
tomat 

oikeudet 

Muut aineet-
tomat hyö-

dykkeet 

Ennakkomak-
sut aineetto-

mista hyödyk-
keistä Liikearvo Yhteensä 

Hankintameno 1.1.2020  14 735 3 180 4 653 102 4 276 26 946 

Muuntoerot    -1   -1 

Lisäykset  1 268  12 74  1 354 

Vähennykset  -599 -1 -26 -102  -728 

Hankintameno 31.12.2020  15 404 3 179 4 638 74 4 276 27 571 

        

Kertyneet poistot ja arvonalennukset 1.1.2020  -9 334 -3 015 -3 322  -1 -15 672 

Muuntoerot    1   1 

Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot  599 1 26   
626 

Poistot  -1 559 -157 -374   -2 090 

Arvonalennukset  -171         -171 

Kertyneet poistot ja arvonalennukset 31.12.2020  -10 465 -3 171 -3 669   -1 -17 306 

        

Kirjanpitoarvo 1.1.2020  5 401 165 1 331 102 4 275 11 274 

Kirjanpitoarvo 31.12.2020  4 939 8 969 74 4 275 10 265 

 

 

KEHITTÄMISMENOT  

* Kehittämismenoihin on vuonna 2020 tehty 171 tuhannen euron (195 tuhatta euroa) suuruinen alaskirjaus 

johtuen lähinnä muutoksista Italian tuotteiden joidenkin asiakkaiden yksittäisten tuotteiden volyymiodotuk-

sissa. (vuonna 2019 195 tuhatta euroa).  

** Kehittämismenoihin sisältyi 31.12.2020 keskeneräisten tuotekehitysprojektien kirjanpitoarvoa 485 (2 179) 

tuhatta euroa. Kehittämismenoille tehdään arvonalentumistestaus vuosittain. Arvonalentumistestissä kirjan-

pitoarvoa verrataan kerrytettävissä olevaan rahamäärään, joka määritellään hyödykkeen tulevien kassavir-

tojen nykyarvona 

 

LIIKEARVON ALENTUMISTESTAUS  

Arvonalentumistestausta varten liikearvo 4 275 tuhatta euroa on kohdistettu rahavirtaa tuottaville yksikölle, 

eli Enedo SpA:n (1 114 tuhatta euroa) sekä Enedo Holding Oy:n (3 161 tuhatta euroa) alakonserneille. Arvon-

alentumistestauksessa kerrytettävissä oleva rahamäärä on määritetty käyttöarvoon perustuen. Rahavirtaen-

nusteet pohjautuvat johdon hyväksymiin ennusteisiin, jotka kattavat viiden vuoden ajanjakson.  
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ARVONALENTUMISTESTAUS 
 
Yhtiö on suorittanut arvonalentumistestaukset huomioiden koronan vaikutukset liiketoimintaan lyhyellä- ja 
keskipitkällä aikavälillä sekä kokonaisuutena kasvaneen epävarmuuden. Näiden seurauksena on tilinpäätök-
sen 2020 yhteydessä laadituissa arvonalentumistestauksissa sovellettu alhaisempia kasvuolettamia ennus-
tetun liikevaihtokehityksen osalta sekä alhaisempaa kannattavuuskehitystä suhteessa aikaisempiin testauk-
siin. 

Arvonalentumistestauksen perusteella ei todettu alaskirjaustarvetta liikearvoihin mutta Italian tytäryhtiön 

(Enedo Spa) kassavirtojen nykyarvo on laskenut lähemmäksi kirjanpitoarvoa ja laskelmat osoittavat aiempaa 

suurempaa herkkyyttä liikearvon osalta. Italian heikentyneiden kassavirtojen nykyarvon seurauksena Italian 

(Enedo Spa) tytäryhtiösijoitukseen on tehty 5 333 tuhannen euron arvonalentuminen jolla ei ole vaikutusta 

konsernin tulokseen, mutta heikentää emoyhtiön omaa pääomaa. Tämän lisäksi Italian tytäryhtiön tappioihin 

liittyvään laskennalliseen verosaamiseen on tehty 847 tuhannen euron arvonalentuminen. 

Kassavirtaa tuottava yksikkö Enedo Spa on arvonalentumistestauksissa herkin kannattavuuden muutokselle. 

Tilinpäätöksen 2020 yhteydessä tehdyn arvonalentumistestauksen mukaan Enedo Spa:n herkkydet ovat las-

keneet merkittävästi edelliseen vuoteen nähden. 

Rahavirtaennusteet pohjautuvat johdon hyväksymiin ennusteisiin, jotka kattavat viiden vuoden ajanjakson. 

Testauksissa käytetty yhtiökohtainen diskonttauskorko on määritelty keskimääräisen painotetun pääoma-

kustannuksen (WACC) mukaan. Enedo SPA:n diskonttauskorko 14,93 % (12,46 %) ja Enedo Finlandin (ent. 

Powernet) 11,09 % (10,82 %) on määritelty ennen veroja. Enedo SPA:n WACC on noussut 2019 tilinpäätök-

sessä käytetystä johtuen pääsääntöisesti maakohtaisen riskin kasvusta. Pitkän aikavälin kasvutekijä on 0,9 % 

(2,0 %) Enedo SPA:n sekä 1,4 % (2,0 %) Enedo Finlandin osalta. 

Herkkyysanalyysin mukaan diskontattujen kassavirtojen nykyarvo vastaisi testattavan omaisuuden kirjanpi-

toarvoa, jos Enedo SPA:n EBITDA olisi 12 % (22 %) ja Enedo Finlandin 48 % (16 %) alempi vuosina 2021–2025, 

tai jos Enedo SPA:n diskonttokorko olisi 4,38 % (8,96 %) ja Enedo Finlandin 11,78 % (4,05 %) -yksikköä korke-

ampi. Enedo Spa on testauksissa herkin kannattavuuden muutokselle. Enedo Spa:n ennusteet ovat laskeneet 

merkittävästi edelliseen vuoteen nähden. 

Arvonalentumistestauksen perusteella Enedo SPA:n käyttöarvo ylittää testattavan 9 315 tuhannen euron kir-

janpitoarvon 42 %:lla (110%) ja Enedo Finlandin käyttöarvo ylittää testattavan 5 045 tuhannen euron kirjan-

pitoarvon 127 %:lla (49%). 
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15. AINEELLISET HYÖDYKKEET (1 000 EUR) 

 

Raken-
nukset 
ja ra-

kennel-
mat 

Rakennuk-
set ja ra-

kennelmat, 
käyttöoi-

keusomai-
suuserä 

Koneet 
ja ka-
lusto 

Koneet ja 
kalusto, 

käyttöoi-
keusomai-

suuserä 

Muut 
aineel-

liset 
hyö-
dyk-
keet 

Ennakko-
maksut ja 
kesken-
eräiset 

hankinnat 
Yh-

teensä 

Hankintameno 1.1.2019 20 0 18 921 773 4 674 106 24 495 

IFRS 16 -vaikutus  1 845 0 354   2 199 

Muuntoerot  0 46  56  102 

Lisäykset 5 196 1 022  32 133 1 387 

Yritysmyynnit  -710 -4 976  -3 642  -9 328 

Vähennykset   -123  -3 -150 -275 

Siirrot erien välillä   69   -69 0 

Hankintameno 31.12.2019 25 1 330 14 960 1 127 1 119 21 18 582 

        

Kertyneet poistot ja arvonalennukset 1.1.2019 -1 0 -16 066 -769 -4 384  -21 220 

Muuntoerot  0 -37  -54  -91 
Vähennysten, yritysmyyntien ja siirtojen kerty-
neet poistot  6 4 329  3 562  7 897 

Poistot -2 -488 -745 -143 -72  -1 450 

Kertyneet poistot ja arvonalennukset 31.12.2019 -3 -482 -12 519 -911 -949   -14 864 

        

Kirjanpitoarvo 1.1.2019 19 0 2 855 4 290 106 3 275 

Kirjanpitoarvo 31.12.2019 22 848 2 441 216 170 21 3 718 

 

 

Raken-
nukset 
ja ra-

kennel-
mat 

Rakennuk-
set ja raken-

nelmat, 
käyttöoi-

keusomai-
suuserä 

Koneet 
ja ka-
lusto 

Koneet ja 
kalusto, 

käyttöoi-
keusomai-

suuserä 

Muut ai-
neelliset 
hyödyk-

keet 

Ennakko-
maksut ja 
kesken-
eräiset 

hankinnat 
Yh-

teensä 

Hankintameno 1.1.2020 25 1 330 14 960 1 127 1 119 21 18 582 

Muuntoerot  -9 -6  -12  -27 

Lisäykset  201 543 289 9 72 1 114 

Vähennykset  -188 -176 -780 -4 -8 -1 156 

Hankintameno 31.12.2020 25 1 334 15 321 636 1 112 85 18 513 

        

Kertyneet poistot ja arvonalennukset 1.1.2020 -3 -482 -12 519 -911 -949  -14 864 

Muuntoerot  3 6  12  21 

Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot  168 90 780 6  1 044 

Poistot -3 -322 -697 -158 -37  -1 217 

Kertyneet poistot ja arvonalennukset 31.12.2020 -6 -633 -13 120 -289 -968   -15 016 

        

        

Kirjanpitoarvo 1.1.2020 22 848 2 441 216 170 21 3 718 

Kirjanpitoarvo 31.12.2020 19 701 2 201 347 144 85 3 497 
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16. MUUT RAHOITUSVARAT (1 000 EUR) 

 

Jaksotettuun hankinta-
menoon arvostettavat ra-

havarat 
Muut 

saamiset 

Pitkäaikaiset 
lainasaami-

set Yhteensä 

Hankintameno 1.1.2019 124 1 1 125 

Muuntoerot 0 -1 -1 -1 

Vähennykset -119 0 0 -119 

Hankintameno 31.12.2019 5 1 1 6 

     

Kirjanpitoarvo 1.1.2019 124 1 1 125 

Kirjanpitoarvo 31.12.2019 5 1 1 6 

     

 

Jaksotettuun hankinta-
menoon arvostettavat ra-

havarat 
Muut 

saamiset 

Pitkäaikaiset 
lainasaami-

set Yhteensä 

Hankintameno 1.1.2020 5 1 1 6 

Muuntoerot 0 -2 -2 -2 

Hankintameno 31.12.2020 5 -1 -1 4 

     

Kirjanpitoarvo 1.1.2020 5 1 1 6 

Kirjanpitoarvo 31.12.2020 5 -1 -1 4 

 

 

17. LASKENNALLISET VEROSAAMISET JA -VELAT (1 000 EUR) 

 1.1.2019 

Muun-
toerot 

+/- 

Kirjattu tu-
loslaskel-

maan 

Kirjattu 
omaan 

pääomaan 

Muut 
muu-
tokset 

Oste-
tut/myydyt 
liiketoimin-

not 31.12.2019 

Laskennalliset verosaamiset        

Vahvistetut tappiot ja varaukset 3 667 22 175 0 0 -1 473 2 391 

Yhteensä 3 667 22 175 0 0 -1 473 2 391 

        

 1.1.2019 

Muun-
toerot 

+/- 

Kirjattu tu-
loslaskel-

maan 

Kirjattu 
omaan 

pääomaan 

Muut 
muu-
tokset 

Oste-
tut/myydyt 
liiketoimin-

not 31.12.2019 

Laskennalliset verovelat        

Aineettomien ja aineellisten hyö-
dykkeiden arvostaminen käypään 
arvoon liiketoimintojen yhdistämi-
sissä 384 0 -114 0 0 0 270 

Yhteensä 384 0 -114 0 0 0 270 
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 1.1.2020 

Muun-
toerot 

+/- 

Kirjattu tu-
loslaskel-

maan 

Kirjattu 
omaan 

pääomaan 

Muut 
muu-
tokset 

Oste-
tut/myydyt 
liiketoimin-

not 31.12.2020 

Laskennalliset verosaamiset        

Vahvistetut tappiot 2 391 0 -847 0 0 0 1 544 

Yhteensä 2 391 0 -847 0 0 0 1 544 

        

 1.1.2020 

Muun-
toerot 

+/- 

Kirjattu tu-
loslaskel-

maan 

Kirjattu 
omaan 

pääomaan 

Muut 
muu-
tokset 

Oste-
tut/myydyt 
liiketoimin-

not 31.12.2020 

Laskennalliset verovelat        

Aineettomien ja aineellisten hyö-
dykkeiden arvostaminen käypään 
arvoon liiketoimintojen yhdistämi-
sissä 270 0 -91 0 0 0 179 

Yhteensä 270 0 -91 0 0 0 179 

 

Konserniyhtiöillä Suomessa, Italiassa, Tunisiassa ja Yhdysvalloissa oli 31.12.2020 verotuksellisia tappioita 
yhteensä 42,6 milj. euroa (36,5 milj. euroa), joista ei ole kirjattu laskennallista verosaamista, koska niiden 
hyödyntäminen on epävarmaa. Kirjaamattomista laskennallista verosaamisista 4,7 milj.euroa kohdistuu 
Suomen yhtiöiden, 3,2 milj. euroa yhdysvaltalaisten yhtiöiden, 0,3 milj. euroa Tunisialaisen yhtiön ja 2,0 
milj euroa Italialaisen yhtiön tappioihin. Tappiot vanhenevat vuosien 2021-2040 välillä. 

Konsernitilinpäätökseen ei ole kirjattu laskennallista verovelkaa tytäryritysten jakamattomista voittova-
roista, koska veron ei arvioida purkautuvan ennakoitavissa olevassa tulevaisuudessa. Viron yhtiössä kirjaa-
matonta laskennallista verovelkaa oli 1,5 milj.euroa.  
  
Emoyhtiöllä oli 2020 hyllypoistoja 7,9 milj. euroa (7,9 milj. euroa), joista ei ole kirjattu laskennallisia vero-
saamisia. 

 

 

18. VAIHTO-OMAISUUS (1 000 EUR) 

            2020   2019 

Aineet ja tarvikkeet     3 330  3 642 

Keskeneräiset tuotteet     606  1 296 

Valmiit tuotteet         2 650   2 671 

Yhteensä      6 586  7 608 
 

Päättyneellä tilikaudella kirjattiin kuluksi 0,0 milj. euroa (0,2 milj. euroa), jolla vaihto-omaisuuden kirjanpito-

arvo alennettiin vastaamaan sen nettorealisointiarvoa. 
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19. MYYNTISAAMISET JA MUUT SAAMISET (1 000 EUR) 

      2020   2019 

Pitkäaikaiset:   
   

Pitkäaikaiset muut saamiset     259   327 

Yhteensä   259  327 

      

Lyhytaikaiset:      

Myyntisaamiset   5 552  5 069 

Luottotappiovaraus   -458  -599 

Muut saamiset   476  864 

Siirtosaamiset     184   293 

Yhteensä   5 754  5 626 

      

Myyntisaamiset ja muut saamiset yhteensä:  6 013  5 954 
 

Myyntisaamisten kirjanpitoarvot vastaavat olennaisilta osin käypiä arvoja. 

Konserni on kirjannut tilikauden aikana myyntisaamisista realisoituneita luottotappiota 124 tuhatta 
euroa (0 tuhatta euroa), purkanut myyntisaamisten luottotappiovarausta 144 tuhatta euroa (18 tu-
hatta euroa) ja tehnyt myyntisaamisiin arvonalentumisia 3 tuhatta euroa (34 tuhatta euroa).   

IFRS 9:n mukainen arvonalentumismalli perustuu oletettuihin luottotappioihin. Konserni on määritel-
lyt odotettujen luottotappioiden kirjausmallin, joka perustuu myyntisaamisten erääntymiseen ja joh-
don harkintaan. Selkeästi erääntyneistä saamisista tapauskohtaisesti on tehty luottotappiovaraus ja 
historiaan perustuen tämä on antanut hyvän kuvan odotetusta luottotappiosta. Johto käyttää kuiten-
kin harkintaa kirjausmallin soveltamisessa. 

Luottotappiovaraus 1.1.   599  583 

Lisäys   3  34 

Vähennys     -144   -18 

Luottotappiovaraus 31.12.   458  599 

      

Myyntisaamisten erääntyminen:      

Erääntymätön   3 743  3 484 

Erääntynyt alle 30 pv   904  492 

Erääntynyt 31–60 pv   95  69 

Erääntynyt 61–90 pv   5  59 

Erääntynyt 91–120 pv   2  0 

Erääntynyt yli 120 pv     803   965 

Yhteensä   5 552  5 069 
  

A - 44



45 

 

 

 

       

Myynti- ja muut saamiset valuutoittain:      

EUR   5 172  4 724 

RMB   32  32 

USD   736  1 144 

SEK   0  0 

Muut valuutat     73   54 

Yhteensä   6 013  5 954 

      

Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät:      

Ennakkomaksut   19  20 

Muut erät     165   273 

Yhteensä   184  293 
 

 

20. RAHAVARAT (1 000 EUR) 

            2020   2019 

Rahat ja pankkisaamiset    1 136  1 076 

         
Rahoitustoiminnassa syntyneiden rahavirtavaikutusten ja ei-rahavirtavaikutteisten velkojen muutos. 

 

 

       Ei-rahavirtavaikutteiset muutokset  

 2019 

 
Raha-
virrat 

Klassi-
fikaatio 

Pääomi-
tettu 
korko 

Kurssi- 
muu-

tok- 
Käyvän arvon muu-

tokset 
2020 

    set 

                  

Pitkäaikaiset velat 5 804   3521 -89       9 236 

Pitkäaikaiset vuokra-
sopimusvelat 

663     -58       605 

Lyhytaikaiset velat 6 748   659 89 100     7 596 

Lyhytaikaiset vuokra-
sopimusvelat 

427     58       485 

Lyhytaikaiset johdan-
naiset 

            18 18 

Kokonaisvelat ra-
hoitustoiminnoista 

13 642   4 180 0 100   18 17 940 
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       Ei-rahavirtavaikutteiset muutokset  

 2018 

IFRS 16 
vaikutus Raha-

virrat 

Klassi-
fikaatio 

Pääomi-
tettu 
korko 

Kurssi- 
muu-

tok- 
Käyvän arvon muu-

tokset 
2019 

1.1.2019   set 

                  

Pitkäaikaiset velat 5 396   408         5 804 

Pitkäaikaiset vuokra-
sopimusvelat 

  663           663 

Lyhytaikaiset velat 7 702   -954         6 748 

Lyhytaikaiset vuokra-
sopimusvelat 

5 422 0         427 

                  

Kokonaisvelat ra-
hoitustoiminnoista 

13 102 1 085 -546         13 642 

 

 

21. OMAA PÄÄOMAA KOSKEVAT LIITETIEDOT (1 000 EUR) 
 

    

Osake-
määrä, kpl 

Osake-
pää-
oma 

Omat 
osak-
keet 

SVOP-
ra-
hasto Yhteensä 

           

Ulkona olevat osakkeet yhteensä 1.1.2020   418 130 168 15 000 -2 427 38 187 50 760 

Ulkona olevat osakkeet yhteensä 31.12.2020   8 432 735 100 -2 425 53 087 50 762 

         

Osakkeiden kokonaismäärä 31.12.2020   8 363 486     

Konsernin hallussa on omia osakkeita 31.12.2020  69 249     

         

         

Ulkona olevat osakkeet yhteensä 1.1.2019   418 130 168 15 000 -2 427 38 187 50 761 

Ulkona olevat osakkeet yhteensä 31.12.2019   418 130 168 15 000 -2 427 38 187 50 761 

         

Osakkeiden kokonaismäärä 31.12.2019   421 636 788     

Konsernin hallussa on omia osakkeita 31.12.2019  3 506 620     
 

Emoyhtiön osakkeiden lukumäärä oli 8.363.486 kpl ja osakepääoma 100.000 euroa 31.12.2020. Tilikauden 

aikana yhtiön osakepääomaa alennettiin 15.000.000 eurosta 14.900.000 eurolla 100.000 euroon ja alennuk-

sen määrä 14.900.000 euroa siirrettiin sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Tilikauden aikana yhtiön 

osakkeiden lukumäärää vähennettiin. Yhtiö lunasti jokaiselta osakkeenomistajalta vastikkeetta osakemää-

rän, joka saatiin kertomalla kullakin osakkeenomistajan Transaktiopäivänä omistamien osakkeiden luku-

määrä kertoimella 49/50 eli jokaista 50 olemassa olevaa osaketta kohden lunastettiin 49 osaketta. Osakkei-

den murto-osien syntymisen välttämiseksi, yhtiö luovutti suunnatussa annissa yhtiön hallussa olevia omia 
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osakkeita vastikkeetta siten, että jokaisen osakkeenomistajan arvo-osuustilin mukaisesta osakkeiden luku-

määrästä Transaktiopäivänä tehtiin jaollinen 50:llä.  

Yhtiöjärjestyksessä ei ole mainintaa osakkeiden tai osakepääoman enimmäismääristä. Kaikki liikkeeseenlas-

ketut osakkeet on maksettu täysimääräisesti. Osakkeilla ei ole nimellisarvoa. Yhtiöllä on yksi osakelaji, jonka 

osakkeiden äänioikeus on yksi ääni per osake. 

 

SEURAAVASSA ON ESITETTY OMAN PÄÄOMAN RAHASTOJEN KUVAUKSET: 

MUUT RAHASTOT 

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 

 

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon on kirjattu emoyhtiön osakeannissa luovuttamien osakkeiden 

merkintähinta 1.400.000 euroa. Lisäksi yhtiökokouksen 9.2.2010 päättämä osakepääoman alentaminen 

19.450.000,00 euroa on siirretty osakepääomasta sijoitetun vapaan pääoman rahastoon. Sijoitetun oman 

pääoman rahastoon on kirjattu emoyhtiön omien osakkeiden myynti 14.547,36 euroa (vuosi 2010). Yhtiö-

kokouksen 9.2.2012 päätöksen mukaisesti tilikaudella jaettiin pääomapalautusta yhteensä 2.097.097,75 

euroa. Pääoman palautus oli 0,05 euroa osaketta kohti. Tilikaudella 2013 sijoitetun vapaan oman pääoman 

rahastoon on kirjattu osakeanti 9.399.999,82 euroa. Lisäksi sinne on kirjattu transaktiomenoja osakeannista 

-195.887,94 euroa. Tilikaudella 2018 sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon on kirjattu osakeanti 

10.975.916,91 euroa. Lisäksi sinne on kirjattu transaktiomenoja osakeannista -760.201,84 euroa.  Yhtiöko-

kouksen 25.2.2020 päättämä osakepääoman alentaminen 14.900 000,00 euroa on siirretty osakepää-

omasta sijoitetun vapaan pääoman rahastoon. 

Muut rahastot         

Muut rahastot sisältävät ulkomaisten konserniyhtiöiden sidottuun omaan pääomaan luettavia eriä.  

Omat osakkeet         

Omat osakkeet -rahasto sisältää konsernin hallussa olevien omien osakkeiden hankintamenon. Konsernilla 

oli 31.12.2020 hallussaan 69.249 kappaletta emoyhtiön osakkeita, joiden hankintahinta on 2.424.749,68 eu-

roa, mikä vähentää konsernin omaa pääomaa. Yhtiön osakkeet on esitetty taseessa omien osakkeiden han-

kintana.      

Muuntoerot 

Muuntoerot-rahasto sisältää ulkomaisten yksikköjen tilinpäätösten ja konsernieliminointien muuntamisesta 

aiheutuneet muuntoerot. 

Osingot 

Tilikaudella ei ole jaettu osinkoja. 
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22. KOROLLISET VELAT (1 000 EUR) 

            2020   2019 

Pitkäaikaiset        
Lainat rahoituslaitoksilta     9 236   5 804 

Vuokrasopimusvelat         605   663 

Yhteensä      9 841  6 467 

         
Lyhytaikaiset        
Vuokrasopimusvelat     485  427 

Johdannaisten käypä arvo    18  0 

Muut velat muille     0  643 

Lainat rahoituslaitoksilta     2 358  2 458 

Käyttöpääomarahoitus ja limiitit        5 238   3 646 

Yhteensä       8 099  7 175 

         
Yhteensä Korolliset velat    17 940  13 642 

 

Yllä mainittujen jaksotettuun hankintamenoon arvostettavien rahoitusvelkojen kirjanpitoarvot vastaavat 

olennaisilta osin käypiä arvoja. Yhtiön rahoitukseen liittyvistä epävarmuustekijöistä kerrotaan liitetiedossa 

27, jossa myös esitetään rahoitusvelkojen erääntyminen. 

 

23. VUOKRASOPIMUKSET (1 000 EUR) 

 
   Rakennukset 

Koneet,          
kalusto ja 

 

Käyttöoikeusomaisuuserät 2020:    ja rakennelmat  autot  Yhteensä  

Kirjanpitoarvo 1.1.2020   848 216 1 064 

Lisäykset     201 289 490 

Vähennykset   -20 0 -20 

Muuntoerot    -6 0 -6 

Tilikauden poistot   -322 -158 -480 

Kirjanpitoarvo 31.12.2020   701 347 1 048        

 
   Rakennukset 

Koneet,          
kalusto ja 

 

Käyttöoikeusomaisuuserät 2019:    ja rakennelmat  autot  Yhteensä  

Kirjanpitoarvo 1.1.2019    1845 359 2 204 

Lisäykset     196 0 196 

Vähennykset   -710 0 -710 

Tilikauden poistot   -482 -143 -624 

Kirjanpitoarvo 31.12.2019    848 216 1 064 
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Vuokrasopimusvelat 31.12.2020:    
      2020 2019 

Alle vuoden  
 485 427 

1-5 vuotta  
 605 663 

Yli 5 vuotta     0 0 

Yhteensä  
 1090 1 091 

    
  

    
  

Vuokrasopimukset tuloslaskelmalla: 2020 2019 

Käyttöoikeusomaisuuserien poistot  -480 -457 

Lyhytaikaisten ja arvoltaan vähäisten vuokrat -200 -260 

Vuokrasopimusvelkojen korkokulut   -55 -60 

Yhteensä  -735 -777 

 

 

24. OSTOVELAT JA MUUT VELAT (1 000 EUR) 

            2020   2019 

Pitkäaikaiset:        

Ostovelat      42  0 

Yhteensä      42  0 

         
Lyhytaikaiset:        
Saadut ennakot     118  220 

Ostovelat     8 809  10 406 

Muut velat     1 038  693 

Siirtovelat     1 339  1 294 

Yhteensä:      11 304  12 613 

         
Ostovelat ja muut velat yhteensä:   11 346  12 613 

         
Jaksotettuun hankintamenoon arvostettavat rahoitusvelat -ryhmään kuuluvien   
ostovelkojen kirjanpitoarvot vastaavat olennaisilta osin käypiä arvoja.    

         
Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät      
Jaksotetut henkilöstökulut    1 048  1 132 

Lyhytaikaiset korkovelat    100  82 

Muut erät     191  80 

Yhteensä      1 339  1 294 
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25. ELÄKEVELVOITTEET (1 000 EUR) 

Konsernilla on Italiassa IAS 19:n mukainen etuuspohjainen eläkejärjestely. Italian lainsäädännön mukaisesti 

työsopimuksen päättyessä jokainen työntekijä saa lähtökorvauksen (Trattamento Fine Rapporto TFR), joka 

maksetaan yrityksen pitämästä rahastosta tai ulkopuolisesta rahastosta. Rahastoihin siirretyt varat ovat noin 

6,9 % henkilön vuosipalkasta ja niitä kerrytetään kuukausittain. Tuloslaskelman henkilöstökuluihin kirjataan 

maksusuoritukset rahastoon sekä korot rahastosta rahoituseriin. Omaan pääomaan kirjataan velan uudel-

leen määrittämisestä johtuvat menot. Velka kuvastaa kertynyttä vastuuta, joka yhtiöllä on maksaa lähteville 

työntekijöille korvausta. Velan määrä on käypä arvo ja siihen tehdään indeksitarkistus vuosittain. Se perustuu 

aktuaarilaskelmaan, joka perustuu demografisiin olettamuksiin nykyisistä ja tulevista työntekijöistä ja talou-

dellisiin olettamuksiin perustuen markkinaodotuksiin. 

            2020   2019  
Eläkevelvoitteet 1.1.     1 271  1 183  

          
Tuloslaskelmaan kirjatut muutokset        
Korkokulu      6  16  
Maksusuoritukset     -54  -37  

          
Omaan pääomaan kirjatut uudelleen määrittämisestä johtuvat erät      
Kokemusperusteiset voitot (-) tai tappiot (+)   0  -5  
Väestötilastollisten oletusten muutoksista johtuva voitto (-) tai tappio (+)  0  -1  
Taloudellisten oletusten muutoksista johtuvat voitot (-) tai tappiot (+)  -12  114  

          
Eläkevelvoitteet 31.12.    1 211  1 271  

          
            2020   2019  
Työsuhteen päättymisen jälkeisiin etuusjärjestelyihin suoritettavien maksujen      
odotetaan ensi tilikaudella (vuosi 1) olevan     133  87  
Tulevina vuosina 2-5 arvioitu vuosittainen maksu on keskimäärin   51  68  

          
Vakuutusmatemaattiset oletukset        2020   2019  
Diskonttokorko     0,44  0,63 % 

Palkankorotusolettama     1,20  1,50 % 

Eläkkeen korotusolettama    2,40  2,63 % 

 

Seuraavassa esitetään vakuutusmatemaattisista oletuksista herkkyysanalyysi, joka osoittaa arvion eläkevelvoitteen  
arvosta mikäli vakuutusmatemaattinen oletus muuttuu:                

  2020 2020  2019 2019   
  Muutos +0,25 % Muutos -0,25 %  Muutos +0,25 % Muutos -0,25 %   

Diskonttokorko 1 183 1 238  1 243 1 304   
Palkankorotusolettama 1 228 1 194  1 292 1 254   

  Muutos +1,00 % Muutos -1,00 %  Muutos +1,00 % Muutos -1,00 %   
Eläkkeen korotusolettama 1 200 1 222  1 261 1 286   
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26. VARAUKSET (1 000 EUR) 

 

            2020   2019 

Pitkäaikaiset varaukset     199  211 

         
Takuuvaraus 1.1.     136  333 

Varausten vähennykset     -61  -197 

Takuuvaraus 31.12.     75  136 

         

         
Muut varaukset 1.1.     75  301 

Varausten lisäykset     49  0 

Varausten vähennykset     0  -226 

Muut varaukset 31.12.     124  75 

         
Lyhytaikaiset varaukset     153  166 

         
Takuuvaraus 1.1.     166  165 

Varausten lisäykset     0  1 

Varausten vähennykset     -13  0 

Takuuvaraus 31.12.     153  166 

         
Varaukset yhteensä     352  377 

 

Yrityksen myymillä tuotteilla on normaalisti 12–24 kuukauden takuuaika. Takuuvaraukseen kirjataan toimi-

tettuihin tuotteisiin liittyvät ennakoidut vastaiset takuukustannukset. Toteutuneet takuukustannukset kirja-

taan tuloslaskelmaan sillä tilikaudella, jonka aikana ne syntyvät. 

 

27. RAHOITUSRISKIEN HALLINTA 

Konsernin rahoitusriskien hallinnan periaatteet ja tavoitteet määritellään rahoitusriskipolitiikassa, joka tar-
vittaessa päivitetään ja hyväksytetään hallituksella. Konsernin rahoitusriskien hallinnan tavoitteena on ris-
kien välttäminen ja kustannustehokas suojautuminen konsernin tulosta tai kassavirtaa heikentäviltä teki-
jöiltä. Rahoitusriskejä hallitaan suojaamalla valuutta- ja korkoriskejä vain sellaisilla rahoitusinstrumenteilla, 
joiden markkina-arvoa ja riskiprofiilia voidaan luotettavasti seurata.  Konsernin liikevaihdosta n. 21 % kertyy 
kahdelta asiakkaalta. Kyseisten asiakkaiden myyntisaatavat kotiutetaan pääosin factoring-palveluin.  
 
Myyntisaamisten ikäjakauma sekä myynti- ja muiden saamisten valuuttajakauma on eritelty tilinpäätöksen 
liitetiedoissa kohdassa 19. Myyntisaamiset ja muut saamiset. 
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VALUUTTAKURSSIRISKI  
 
Valuuttariskeillä tarkoitetaan valuuttakurssimuutosten aiheuttamia riskejä, jotka voivat vaikuttaa liiketoimin-
nan tulokseen tai konsernin vakavaraisuuteen. Konsernin myynti on pääosin EUR ja USD -määräistä. Opera-
tiiviset kulut syntyvät EUR, USD ja TND -määräisinä.  
 
Vuonna 2020 ensisijaisena suojausmenetelmänä on käytetty kassavirtaennusteisiin perustuvaa valuuttaerien 
kohdistusta. Konsernin valuuttariskin suojausperiaatteena on se, ettei kassavirtojen suojaamisessa käytetä 
valuuttajohdannaisia.  
 
Tilinpäätöksessä ulkomaisten tytäryritysten omat pääomat muunnetaan Euroopan Keskuspankin tilinpäätös-
päivän kurssia käyttäen. Oman pääoman hankintahetken ja tilinpäätöspäivän valuuttakursseista aiheutuva 
ero merkitään muuntoeroksi konsernitilinpäätökseen. Tytäryritysten omia pääomia ei ole suojattu.  

 

KORKORISKI  
 
Korkoriskejä aiheutuu toisaalta lainasalkkuun ja kassavaroihin kohdistuvista korkotason vaihteluista ja toi-
saalta siitä, ovatko korolliset velat kiinteä- vai vaihtuvakorkoisia. Korkoriskiä hallitaan lainojen korkojaksojen 
valinnoilla sekä eri korkojohdannaisinstrumenttien avulla. Tilinpäätöshetkellä konsernilla oli korkosuojaus 
yhdessä Italian tytäryhtiön lainassa.  

  

MAKSUVALMIUSRISKI  
 
Rahoituspolitiikan mukaisesti emoyhtiö vastaa konsernin maksuvalmiudesta, rahoituksen riittävyydestä ja 
tehokkaasta kassanhallinnasta. Likviditeettiriskiä hallitaan lainojen tasapainoisella maturiteettijakaumalla, 
riittävillä kassavaroilla, myymällä osa myyntisaamisista sekä luottolimiiteillä.  
 
Konsernin korolliset nettorahoitusvelat tilikauden lopussa olivat 16,8 milj. euroa (12,6 milj. euroa). Nettora-
hoitusvelat sisältävät 1,1 milj. euroa (1,1 milj. euroa) IFRS 16 standardin mukaisia vuokrasopimusvelkoja. Lii-
ketoiminnan rahavirta heinä-joulukuun aikana oli -0,4 milj. euroa (-2,6 milj. euroa) ja tilikauden aikana -2,3 
milj. euroa (-0,5 milj. euroa). Tilikauden negatiivinen liiketoiminnan rahavirta johtui toiminnan tappiollisuu-
den lisäksi käyttöpääomatarpeen lisääntymisestä myyntivolyymien jäädessä alhaiseksi. Tilikauden rahavirta 
investointien jälkeen oli -3,7 milj. euroa (-1,3 milj. euroa). Konsernin omavaraisuusaste tilikauden lopussa oli 
-7,4 % (11,5 %) ja taseen loppusumma oli 29,2 milj. euroa (32,1 milj. euroa). Konsernin oma pääoma oli tili-
kauden päättyessä -2,1 milj. euroa (3,7 milj. euroa). 
 
Tilikauden lopussa konsernilla oli yhteensä 11,6 milj. euroa lainoja rahoituslaitoksilta, joista seuraavan 12 
kuukauden aikana on erääntymässä lyhennyksiä 2,3 milj. euroa. Tämä pitää sisällään 0,7 milj. euroa Italian 
yhtiön lainanlyhennyksiä sekä emoyhtiön stand-still sopimuksen mukaisia lyhennyksiä 1,4 milj. euroa. Kon-
sernin rahoitusreservit koostuvat toistaiseksi voimassa olevista käyttämättömistä luottolimiiteistä, joita oli 
yhteensä 1,3 milj. euroa (2,2 milj. euroa). Tilikauden lopun kassavarat olivat 1,1 milj. euroa (1,1 milj. euroa). 
 
Jussi Capital Oy:n tilikaudella 2016 myöntämä 4,0 milj. euron ulkopuolisen rahoittajan vakuudeksi antama 
omavelkainen takaus on edelleen voimassa. Järjestelyt toteutettiin yhtiön liiketoiminnan kannalta hyväksyt-
tävin perustein ja tavanomaisin markkinaehdoin.  
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LUOTTO- JA MUUT VASTAPUOLIRISKIT  

Luottoriskien hallinta on ensisijaisesti operatiivisten yksiköiden vastuulla. Luottoriskien hallinnassa toimi-
taan konsernin luottopolitiikan mukaisesti ja pyritään saamaan turvaava vakuus asiakkaan luottokelpoisuu-
den niin edellyttäessä. Myyntisaamisiin liittyvää arvonalentumista arvioidaan merkittävien saamisten osalta 
vastapuolikohtaisesti mahdollisen arvonalentumistappion osalta. Likvidien varojen sijoittamiseen ja johdan-
naissopimuksien tekemiseen liittyviä luottoriskejä minimoidaan asettamalla luottorajat vastapuolille sekä 
tekemällä sopimuksia vain johtavien koti- ja ulkomaisten pankkien ja rahoituslaitosten kanssa. 

Koronaepidemian johdosta luotonvalvonnan työtä tehostettiin riskiasiakkaiden tunnistamiseksi sekä sen 
varmistamiseksi, että luottopäätösten perusteena on ajantasainen tieto asiakkaiden maksukyvystä ja siinä 
tapahtuneista muutoksista. Konsernin luottotappiot olivat 0,1 milj. euroa tilikauden aikana. Merkittävä osa 
saatavista on laskusaatavarahoituksen piirissä. Yhtiöllä oli laskusaatava- ja toimittajarahoitus limiittiä käyt-
tämättä 4,9 milj. euroa. Yhtiöllä on riski laskusaatava- ja toimittajarahoituksen lopettamisesta tai limiittien 
pienentämisestä. 

 

RAHOITUSASEMA  

Konsernin korolliset nettorahoitusvelat tilikauden lopussa olivat 16,8 milj. euroa (12,6 milj. euroa). Nettora-
hoitusvelat sisältävät 1,1 milj. euroa (1,1 milj. euroa) IFRS 16 standardin mukaisia vuokrasopimusvelkoja. 

Liiketoiminnan rahavirta heinä-joulukuun aikana oli -0,4 milj. euroa (-2,6 milj. euroa) ja tilikauden aikana -
2,3 milj. euroa (-0,5 milj. euroa). Tilikauden negatiivinen liiketoiminnan rahavirta johtui toiminnan tappiolli-
suuden lisäksi käyttöpääomatarpeen lisääntymisestä myyntivolyymien jäädessä alhaiseksi. Tilikauden raha-
virta investointien jälkeen oli -3,7 milj. euroa (-1,3 milj. euroa). Konsernin omavaraisuusaste tilikauden lo-
pussa oli -7,4 % (11,5 %) ja taseen loppusumma oli 29,2 milj. euroa (32,1 milj. euroa). Konsernin oma pää-
oma oli tilikauden päättyessä -2,1 mlij. euroa (3,7 milj. euroa) 

Tilikauden lopussa konsernilla oli yhteensä 11,6 milj. euroa lainoja rahoituslaitoksilta, joista seuraavan 12 
kuukauden aikana on erääntymässä lyhennyksiä 2,3 milj. euroa. Tämä pitää sisällään 0,7 milj. euroa Italian 
yhtiön lainanlyhennyksiä sekä emoyhtiön stand-still sopimuksen mukaisia lyhennyksiä 1,4 milj. euroa.  

Konsernin rahoitusreservit koostuvat toistaiseksi voimassa olevista käyttämättömistä luottolimiiteistä, joita 
oli yhteensä 1,3 milj. euroa (2,2 milj. euroa). Tilikauden lopun kassavarat olivat 1,1 milj. euroa (1,1 milj. eu-
roa).  

Yhtiö on sopinut emoyhtiön lainoja koskevasta ns. stand-still kauden jatkosta 30.6.2021 asti päärahoittaja-
pankin ja Jussi Capitalin kanssa. Aikaisempi stand-still sopimuskausi päättyi 30.6.2020. 

Yhtiö kertoi 29.12.2020 tiedotteessa että rahoitusjärjestelyt Italiassa on saatu päätökseen ja näiden järjes-
telyjen seurauksena Enedo on nostanut yhteensä 2,7 miljoonaa euroa uutta lainaa Italiassa vuoden 2020 
aikana. Kaikki Italian lainat sisältävät stand-still sopimuksen ja lyhennysvapauden kesään 2021 saakka. Lai-
noissa on Italian valtiollisen MCC instituution takaus. Yksi lainoista sisältää kovenanttiehtoja, joita yhtiö ei 
täyttänyt 31.12.2020. Yhtiö sai rahoittajalta poikkeusluvan (ns. waiver) kovenanttiehdoista ja rahoittaja ei 
eräännyttänyt lainasaatavia.  

Yhtiö tiedotti 16.2.2021 12 milj. euron merkintäoikeus - ja suunnatun annin suunnittelusta ja ehdollisesta 
3,3 milj. euron velkojen mitätöinnistä. Yhtiö on saanut peruttamattomia merkintäsitoumuksia yhteensä 9,6 
milj. euroa (olettaen merkintäoikeusannin täyden toteutumisen), joka on 80 % suunnitellusta annin koosta. 
Yhtiö aikoo toteuttaa taloudellisen käänneohjelman, jolla yhtiö tavoittelee merkittävää positiivista muu-
tosta taloudellisessa tuloksessaan vuoden 2023 loppuun mennessä. Käänneohjelman tärkeimmät elementit 
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ovat vuosien 2021–2023 aikana haettavat arviolta yhteensä yli 4 miljoonan euron pysyvät vuotuiset säästöt 
suorissa ja epäsuorissa kuluissa vuoden 2020 kustannustasoon verrattuna (pois lukien lomautukset ja muut 
väliaikaiset säästöt), 5–10 prosentin vuosittainen myynnin kasvu sekä tase- ja rahoitusrakenteen selkeä pa-
rantaminen. 

Suunnitelluilla osakeanneilla ja rahoitusjärjestelyllä on toteutuessaan merkittävä vaikutus yhtiön vakavarai-
suuteen ja likviditeettiin. Yhtiö arvioi osakeantien kuluiksi 0,7 milj. euroa ja siten antien nettotuotot ovat 
arviolta 11,3 milj. euroa. Osakeantien varoilla maksettaisiin yhteensä 5,3 milj. euron velka rahoittajille ja 
yhtiö mitätöisi velkaa yhteensä 3,3 milj. euron edestä. Velkojen mitätöinnillä ja osakeanneilla olisi positiivi-
nen vaikutus yhtiön omaan pääomaan. Loput varat 6,0 milj. euroa käytettäisiin yhtiön käänneohjelman to-
teuttamiseen ja yleisiin käyttöpääomatarpeisiin. 
 

 

Rahoitusvelkojen erääntyminen, 
2020 

 Sopimuk-
sen mu-
kainen ra-
havirta 

   

Tase-
arvo 

6 kk 
tai vähem-
män 

6–12 kk Myöhemmin 

       
Ostovelat ja saadut ennakot  8 926 8 926 8 856 70 0 

Lainat rahoituslaitoksilta  11 594 13 666 528 2 363 10 775 

Vuokrasopimusvelat  1 090 1 123 267 253 603 

Käyttöpääomarahoitus ja limiitit 5 238 5 336 5 336 0 0 

       

       
Rahoitusvelkojen erääntyminen, 
2019 

 Sopimuk-
sen mu-
kainen ra-
havirta 

   

Tase-
arvo 

6 kk 
tai vähem-
män 

6–12 kk Myöhemmin 

       
Ostovelat ja saadut ennakot  10 626 10 625 10 206 345 75 

Lainat rahoituslaitoksilta  8 906 10 589 1 460 2 231 6 897 

Vuokrasopimusvelat  1 091 1 179 246 231 702 

Käyttöpääomarahoitus ja limiitit 3 646 3 744 3 744   

 

Konserni on muuttanut rahoitusvelkojen erääntymistaulukoiden esitystapaa ja erien luokittelua tilikaudella 

2020 ja oikaissut vertailukauden tiedot uuden luokittelun ja esittämistavan mukaisiksi. Sopimuksen mukai-

nen rahavirta sisältää korkokulut. 

  

A - 54



55 

 

 

 

 

KORKO- JA VALUUTTAHERKKYYS 

 Liiketoiminnan transaktioriski 

MEUR 10 % -10 % 

EUR/USD -0,3 0,4 

EUR/JPY 0,0 0,0 
   

 Tuloslaskelma 

Kassavirran korkoherkkyysanalyysi +100 bp -100 bp 

Pitkäaikaiset lainat -0,1 0,1 

Lyhytaikaiset lainat -0,1 0,1 

Muut korolliset velat 0,0 0,0 

Yhteensä -0,2 0,2 

 

 

28. JOHDANNAISSOPIMUSTEN KÄYVÄT ARVOT (1 000 EUR) 

Yhtiöllä ei ollut käytössä valuuttajohdannaisia. 
       
Yhtiöllä oli käytössä yhdessä Italian tytäryhtiön lainassa koronvaihtosopimus (ns. korkoswap) sopimus, jonka käypä 
arvo on esitetty alla.  

         
            2020     2019 

          
Johdannaiset      

 
  

Nimellisarvo     1 900   0 

Positiivinen arvo     0   0 

Negatiivinen arvo     18   0 

 

 

29. MUUT VUOKRASOPIMUKSET (1 000 EUR) 

  2020 2019 

Konserni vuokralleottajana   

Ei-purettavissa olevien muiden vuokrasopimusten perusteella maksetta-
vat vähimmäisvuokrat: 

  
Yhden vuoden kuluessa  111 118 

1–5 vuoden kuluessa  17 8 

 128 126 

   
Konserni on ottanut käyttöön uuden IFRS 16 -standardin 1.1.2019 alkaen.  
Uuden standardin mukaiset vuokrasopimukset on esitetty liitetiedossa 23.  
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30. MUUT SOPIMUKSET  

Konsernilla on joitakin merkittäviä asiakassopimuksia, jotka sisältävät alalle tavanomaisen ehdon, jonka mu-
kaan sopimusosapuolilla saattaa olla oikeus päättää sopimus, jos määräysvalta konsernissa siirtyy asiakkaan 
kanssa kilpailevalle taholle.  
 

 

31. VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET (1 000 EUR) 

  
    2020 2019 

Omasta puolesta annetut vakuudet    
       Yrityskiinnitykset  15 248 15 248 

      Muut vastuusitoumukset 0 78 

    
Velat, joiden vakuudeksi on annettu yrityskiinnitys    
       Lainat rahoituslaitoksilta * 6 932 5 703 

       Saatavarahoituksen käytössä oleva määrä  0 842 

       Yhteensä 6 932 6 545 

    
Saatavarahoituksen luottovakuutuksen omavastuu-
osuus, 

0 42 
joista yhtiö on vastuussa sopimuksen mukaisesti. 

Vastuu ei ole realisoitunut. 

    
* Emoyhtiön rahalaitoslainojen vakuudeksi on myös annettu tytäryhtiöosakkeita kirjanpitoar-
voltaan 3,6 milj. euroa 

 

32. OIKEUDENKÄYNNIT 

Italian tytäryhtiö on osallisena oikeudenkäynnissä liittyen yhtiön alihankkijan työntekijöiden työnantajakorvauksiin 

INPS:lle (Istituto nazionale della previdenza sociale). Italian tytäryhtiö voitti oikeudenkäynnin paikallisessa Anconan oi-

keudessa ja asia on jatkokäsittelyssä. Tällä oikeuskäsittelyllä ei ole olennaista vaikutusta konsernin taloudelliseen ase-

maan. 

Italian tytäryhtiön entinen toimitusjohtaja Alessandro Leopardi on esittänyt marraskuun 2018 lopussa Enedo Spa:han 

ja Enedo Oyj:hin kohdistetun korvausvaatimuksen työ- ja toimisuhteeseen liittyvistä erinäisistä seikoista. Asia on oikeus-

käsittelyssä. Enedo Spa ja Enedo Oyj pitävät korvausvaatimusta kaikilta osin perusteettomana. Tällä oikeuskäsittelyllä 

ei ole olennaista vaikutusta konsernin taloudelliseen asemaan. 
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33. LÄHIPIIRITAPAHTUMAT (1 000 EUR) 

Konsernin emo- ja tytäryhtiösuhteet ovat seuraavat: 
Koti-

paikka 
Koti-
maa 

Konser-
nin omis-
tusosuus 

% 

Osuus 
äänival-
lasta % 

Emoyri-
tyksen 

omistus-
osuus % 

      
Emoyritys 

     

Enedo Oyj (entinen Efore Oyj) Vantaa Suomi       

    

Emoyritys Enedo Oyj:n omistamat tytäryhtiöosakkeet:   

Efore (USA), Inc. 
Dallas 

TX 
USA 100 100 100 

Efore OÜ Tallinna Viro 100 100 100 

Enedo (Hongkong) Co., Limited 
Kow-
loon 

Kiina 100 100 100 

Efore (Suzhou) Automotive Technology Suzhou Kiina 100 100 100 

Enedo SpA Osimo Italia 100 100 100 

Enedo Holding Oy Vantaa Suomi 100 100 100 

    

Enedo Holding Oy:n omistamat tytäryhtiöosakkeet:   

Enedo Finland Oy Vantaa Suomi 100 100   

    

Enedo SpA:n omistamat tytäryhtiöosakkeet:   

Enedo Sarl 
Char-

guia 
Tuni-

sia 
99,72 100   

Enedo Inc. 
Penn-

sylvania 
USA 100 100   

 

 

 

 2020 2019 

Toimitusjohtaja, palkat ja palkkiot     

Vesa Leino  234 236 

      

      

Hallituksen jäsenet, palkat ja palkkiot     

Lähdesmäki Tuomo 1.1.2020–31.12.2020 45 44 

Sivula Antti 1.1.2020–31.12.2020 24 23 

Miettunen Matti 1.1.2020–31.12.2020 24 23 

Narvanmaa Taru 1.1.2020–31.12.2020 33 30 

Michael Peters 24.4.2020- 31.12.2020 16   

Miettinen Marjo 1.1.2019–11.4.2019  6 

  142 126 
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Johtoryhmä, palkat ja palkkiot 539 747 

Sisältää palkkioita   6 

      

Johdon avainhenkilöt yhteensä     

Palkat ja muut lyhytaikaiset työsuhde-etuudet 915 1109 

Työsuhteen päättymisen jälkeiset etuudet     

Yhteensä 915 1109 

   

   
Lähipiiriin kuuluville ei ole myönnetty ehdoiltaan erityisiä eläkesitoumuksia, eikä konserni ole antanut hei-
dän puolestaan muita vakuuksia vuonna 2020.  

 

 

34. TILIKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT  

16.2.2021 - Enedo Oyj on sopinut ehdollisesti yhteensä 3,3 miljoonan euron velkojensa 

mitätöinnistä, suunnittelee yhteensä noin 12 miljoonan euron suunnattua antia ja 

merkintäetuoikeusantia sekä aikoo toteuttaa käänneohjelman tuloksensa parantamiseksi. 

 
16.2.2021 - Enedo Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka 

pidetään tiistaina 9.3.2021 klo 10.00 alkaen yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Martinkyläntie 
43, Vantaa. 
 
8.3.2021 - Finanssivalvonta on myöntänyt Inission AB (publ):lle pysyvän luvan poiketa velvollisuudesta 
tehdä pakollinen julkinen ostotarjous.  
 
9.3.2021 – Enedo Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous pidettiin klo 10 Vantaalla. 
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EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖS  

EMOYHTIÖN TULOSLASKELMA  
FAS                 EUR Liitetieto  1.1.-31.12.2020  1.1.-31.12.2019 

      

LIIKEVAIHTO 1  634 000,00  13 365 429,47 

      

Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos   0,00  259 690,09 

      

Liiketoiminnan muut tuotot 2  546 850,00  581 259,21 

      

Materiaalit ja palvelut      

   Aineet, tarvikkeet ja tavarat      

       Ostot tilikauden aikana 3  0,00  10 237 610,98 

   Ulkopuoliset palvelut 3  0,00  -3 584,42 

   0,00  10 234 026,56 

Henkilöstökulut      

   Palkat ja palkkiot 4  817 611,90  1 986 900,24 

   Henkilösivukulut      

       Eläkekulut 4  67 688,65  296 977,95 

       Muut henkilösivukulut 4  11 809,95  6 871,88 

   897 110,50  2 290 750,07 

       

Poistot ja arvonalentumiset      

   Suunnitelman mukaiset poistot 5  31 574,70  863 671,72 

   31 574,70  863 671,72 

      

Liiketoiminnan muut kulut 6  941 297,81  17 901 716,59 

      

LIIKEVOITTO (-TAPPIO)   -689 133,01  -17 083 786,17 

       

Rahoitustuotot ja -kulut      

   Tuotot osuuksista saman konsernin yrityksissä 7  40 436,03  274 991,60 

   Muut korko- ja rahoitustuotot 7, 9  1 630,36  224 544,24 

   Korkokulut saman konsernin yrityksille 8  -156 197,02  -181 447,93 

Arvonalentumiset pysyvien vastaavien sijoituksista saman kon-
sernin yrityksiltä 

8  -5 333 000,00  -200 000,00 

   Korkokulut ja muut rahoituskulut 8, 9  -756 551,63  -1 020 104,72 

   -6 203 682,26  -902 016,81 

VOITTO (TAPPIO) ENNEN      

TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA   -6 892 815,27  -17 985 802,98 

      

Tuloverot      

   Tuloverot  10  -2 175,49  -51 888,29 

      

TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)   -6 894 990,76  -18 037 691,27 
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EMOYHTIÖN TASE  
FAS                 EUR Liitetieto  31.12.2020  31.12.2019 

      

VASTAAVAA      

      

PYSYVÄT VASTAAVAT      

Aineettomat hyödykkeet      

   Aineettomat oikeudet 11  6 552,82  16 257,10 

   Muut aineettomat hyödykkeet 11  9 736,04  17 271,92 

   Ennakkomaksut  11  73 990,49  0,00 

   90 279,35  33 529,02 

      

Aineelliset hyödykkeet      

   Koneet ja kalusto 11  9 656,82  17 967,38 

   Muut aineelliset hyödykkeet 11  3 166,50  6 966,54 

   12 823,32  24 933,92 

      

Sijoitukset      

   Osuudet saman konsernin yrityksissä 12,13  16 067 191,85  21 584 238,34 

   Muut osakkeet ja osuudet 12,13  1 681,88  1 681,88 

   16 068 873,73  21 585 920,22 

      

VAIHTUVAT VASTAAVAT      

Lyhytaikaiset saamiset      

   Myyntisaamiset 14  3 740,21  46 333,61 

   Saamiset saman konsernin yrityksiltä 14  1 733 489,32  2 082 867,09 

   Muut saamiset 14  26 901,35  51 071,10 

   Siirtosaamiset 14  22 976,54  80 084,76 

   1 787 107,42  2 260 356,56 

      

Rahat ja pankkisaamiset   28 710,64  25 546,74 

      

VASTAAVAA YHTEENSÄ   17 987 794,46  23 930 286,46 
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FAS                 EUR Liitetieto  31.12.2020  31.12.2019 

      

VASTATTAVAA      

      

OMA PÄÄOMA      

   Osakepääoma 15  100 000,00  15 000 000,00 

   Muut rahastot 15  54 076 428,18  39 176 428,18 

   Edellisten tilikausien voitto (tappio) 15  -44 076 762,35  -26 039 071,08 

   Tilikauden voitto (tappio) 15  -6 894 990,76  -18 037 691,27 

   3 204 675,07  10 099 665,83 

      

VIERAS PÄÄOMA      

      

Pitkäaikainen vieras pääoma      

   Lainat rahoituslaitoksilta 17  4 350 000,00  4 350 000,00 

   Lainat muilta 17  500 000,00  500 000,00 

   Velat saman konsernin yrityksille 17  1 434 147,77  1 398 147,78 

   6 284 147,77  6 248 147,78 

      

Lyhytaikainen vieras pääoma      

   Lainat rahoituslaitoksilta 17  2 211 840,98  1 204 958,24 

   Lainat muilta 17  600 000,00  500 000,00 

   Ostovelat 17  211 515,35  519 118,84 

   Velat saman konsernin yrityksille 17  5 194 560,88  5 128 403,85 

   Muut velat 17  111 649,24  27 205,04 

   Siirtovelat  17  169 405,17  202 786,88 

   8 498 971,62  7 582 472,85 

      

VASTATTAVAA YHTEENSÄ   17 987 794,46  23 930 286,46 
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EMOYHTIÖN RAHOITUSLASKELMA  
 

FAS            EUR     

   1.1.-31.12.2020  1.1.-31.12.2019 

Liiketoiminnan rahavirta    

 Myynnistä saadut maksut 878 477,07  15 162 050,68 

 Maksut liiketoiminnan kuluista -2 017 001,31  -19 084 803,93 

 Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja -1 138 524,24  -3 922 753,25 

 Maksetut korot  -172 067,98  -188 911,98 

 Saadut osingot liiketoiminnasta 0,00  246 765,45 

 Saadut korot liiketoiminnasta 40 551,34  75 574,79 

 Muut rahoituserät liiketoiminnasta -458 984,53  -566 138,04 

 Maksetut verot -2 175,49  -51 888,29 

Liiketoiminnan rahavirta (A) -1 731 200,90  -4 407 351,32 

      

Investointien rahavirta    

 Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -76 214,43  -558 859,83 

 Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot 0,00  7 430,00 

 Ostetut tytäryhtiöosakkeet 184 046,49  175 218,53 

 Luovutustulot tytäryhtiöosakkeista 325 650,00  2 374 307,43 

 Myönnetyt lainat -580 000,00  -1 135 000,00 

 Lainasaamisten takaisinmaksu 874 000,00  188 114,30 

Investointien rahavirta (B) 727 482,06  1 051 210,43 

      

Rahoituksen rahavirta    

 Lyhytaikaisten lainojen nostot 1 525 266,96  3 525 301,49 

 Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut -518 384,22  -2 770 343,25 

Rahoituksen rahavirta (C) 1 006 882,74  754 958,24 

       

Rahavarojen muutos (A+B+C) vähennys (-), lisäys (+) 3 163,90  -2 601 182,65 

       

 Rahavarat tilikauden alussa 25 546,74  2 626 729,39 

 Rahavarojen muutos 3 163,90  -2 601 182,65 

 Rahavarat tilikauden lopussa 28 710,64  25 546,74 
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EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET 
 
Yleistä  
Enedo Oyj:n, kotipaikka Vantaa, tilinpäätös on laadittu ja esitetty Suomen kirjanpitolain sekä muiden Suomessa voi-
massa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien lakien ja säännösten mukaisesti (Finnish Accounting Standards, FAS).  
 
Tilikaudella 2019 tehtiin liiketoimintasiirto, liiketoimintakauppa ja myytiin tytäryhtiöosakkeita, joten tilikaudet eivät ole kes-

kenään vertailukelpoisia.  

Toiminnan jatkuvuuden periaatteen soveltaminen 
Toiminnan jatkuvuuden periaatteen soveltamisesta on esitetty tiedot konsernitilinpäätöksen laadintaperiaatteissa 

Ulkomaanrahan määräiset erät 
Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssilla. Tilinpäätöshetkellä avoimena olevat 
ulkomaanrahan määräiset saamiset ja velat on arvostettu käyttäen tilinpäätöspäivän valuuttakursseja.  Rahoitustuottojen 
ja -kulujen ryhmässä esitetään valuuttamääräisten tase-erien muuntamisesta syntyvät kurssierot sekä myynneistä, os-
toista, kuluista, rahoituseristä sekä saatavista ja veloista syntyvät kurssivoitot ja –tappiot. Esittämistapa vastaa konsernin 
esittämistapaa. 
 
Pysyvien vastaavien arvostus 
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden tasearvot perustuvat alkuperäisiin hankintamenoihin vähennettynä kertyneillä 
poistoilla. Aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä tehdään suunnitelman mukaiset tasapoistot, jotka perustuvat arvioi-
tuun taloudelliseen pitoaikaan. Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden myyntivoitot ja -tappiot sisältyvät liiketulokseen. 
 
Arvioidut taloudelliset pitoajat eri hyödykeryhmillä ovat: 
 Aineettomat oikeudet 3-5 vuotta 
 Muut aineettomat hyödykkeet 5-10 vuotta 
 Koneet ja kalusto 3-10 vuotta 
 Muut aineelliset hyödykkeet 5 vuotta 
 
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden tasearvosta tehdään arvonalennus, mikäli on ilmeistä, että tulonodotukset eivät kata 

hyödykkeen tasearvoa.  

Tytäryhtiöosakkeet ja lainasaamiset konserniyhtiöiltä 
Tytäryhtiöosakkeiden ja konserniyhtiöille myönnettyjen lainojen kirjanpitoarvoja arvioidaan jokaisena tilinpäätöspäivänä 
mahdollisen arvonalentumisen tunnistamiseksi. Arvonalentumistarvetta tarkastellaan rahavirtaa tuottavien konserniyhtiöi-
den tasolla.  
 
Arvonalentumistestauksessa kerrytettävissä oleva rahamäärä on määritetty käyttöarvoon perustuen. Käyttöarvolla tarkoi-
tetaan kyseisestä rahavirtaa tuottavasta yhtiöstä saatavissa olevia arvioituja vastaisia nettorahavirtoja, jotka diskontataan 
nykyarvoonsa. Diskonttauskorkona käytetään ennen veroa määritettyä korkoa, joka kuvastaa markkinoiden näkemystä 
rahan aika-arvosta ja omaisuuserään liittyvistä erityisriskeistä. 
 
Arvonalentuminen kirjataan, kun omaisuuserän kirjanpitoarvo on suurempi kuin siitä kerrytettävissä oleva rahamäärä. 
Arvonalentuminen kirjataan tuloslaskelmaan. Omaisuuserästä kirjattu arvonalentuminen perutaan siinä tapauksessa, että 
on tapahtunut muutos niissä arvioissa, joita on käytetty määritettäessä omaisuuserästä kerrytettävissä olevaa rahamää-
rää. 
    
Leasing 
Kaikki leasingmaksut on käsitelty vuokrakuluina. Tulevien tilikausien maksamattomat leasingmaksut on esitetty tilinpää-
töksen liitetiedoissa leasingvastuina.  

 
Eläkkeet 
Henkilöstön eläketurva on järjestetty vakuuttamalla eläkeyhtiössä. Eläkemenot kirjataan kuluksi kertymisvuonna. 
 
Tuloverot 
Tuloslaskelmaan on tuloveroina kirjattu lähdeverot. 
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EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT  
  2020  2019 

1. Liikevaihto     

      Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka  634 000,00  10 797 423,73 

      Amerikka  0,00  2 268 608,66 

      Aasian ja Tyynenmeren maat  0,00  299 397,08 

      Yhteensä  634 000,00  13 365 429,47 

     

2.  Liiketoiminnan muut tuotot      

       Tuotekehitys- ja yritysavustukset  0,00  62 429,00 

       Varsinaiseen liiketoimintaan kuulumattomat palvelut  186 850,00  0,00 

       Tytäryhtiöosakkeiden myyntitappioon liittyvä kauppahinnan palautus  360 000,00  0,00 

       Myyntivoitto liiketoimintakaupasta  0,00  518 830,21 

       Yhteensä  546 850,00  581 259,21 

     

3. Materiaalit ja palvelut     

     Aineet ja tarvikkeet     

     Ostot tilikauden aikana  0,00  10 237 610,98 

     Ulkopuoliset palvelut  0,00  -3 584,42 

     Materiaalit ja palvelut yhteensä  0,00  10 234 026,56 

     

4. Henkilöstökulut     

      Palkat ja palkkiot   817 611,90  1 986 900,24 

      Eläkekulut  67 688,65  296 977,95 

      Muut henkilösivukulut  11 809,95  6 871,88 

      Yhteensä  897 110,50  2 290 750,07 

     

      Johdon palkat ja palkkiot     

        Toimitusjohtaja, hallituksen jäsenet  376 472,67  362 004,02 

     

      Henkilöstön lukumäärä keskimäärin     

        Toimihenkilöt  7  40 

     

5. Poistot ja arvonalentumiset     

      Suunnitelman mukaiset poistot:     

        Kehittämismenot  0,00  772 999,07 

        Aineettomat oikeudet  9 704,28  33 530,96 

        Muut aineettomat hyödykkeet  7 535,88  8 155,88 

        Koneet ja kalusto  10 534,50  45 185,77 

        Muut aineelliset hyödykkeet  3 800,04  3 800,04 

        Yhteensä  31 574,70  863 671,72 

     

6.  Liiketoiminnan muut kulut     

         Tytäryhtiöosakkeiden myyntitappiot ja -kulut   34 350,00  15 131 826,02 

          Muut tavanomaiset liiketoiminnan kulut  906 947,81  2 769 890,57 

       Yhteensä  941 297,81  17 901 716,59 

     

      Tilintarkastajien palkkiot:     

       KPMG     

          Tilintarkastuspalkkiot  59 436,00  61 394,00 

          Muut palvelut  8 477,00  21 717,00 

       Yhteensä  67 913,00  83 111,00 
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7. Rahoitustuotot  2020  2019 

        Osinkotuotot saman konsernin yrityksiltä  0,00  246 765,45 

        Korkotuotot saman konsernin yrityksiltä   40 436,03  28 226,15 

        Korkotuotot muilta  1 145,17  18 494,44 

        Valuuttakurssivoitot  485,19  206 049,80 

        Yhteensä  42 066,39  499 535,84 

     

8. Rahoituskulut     

        Korkokulut saman konsernin yrityksille  156 197,02  181 447,93 

        Arvonalentuminen pysyvien vastaavien sijoituksista saman konsernin yritykseltä 5 333 000,00  200 000,00 

        Korkokulut muille   251 779,68  209 700,23 

        Valuuttakurssitappiot  50 742,06  325 081,42 

        Muut rahoituskulut  454 029,89  485 323,07 

        Yhteensä  6 245 748,65  1 401 552,65 

     

9. Valuuttakurssierot     

        Erittely nettokurssivoitoista (+) ja -tappioista (-) tilinpäätöksen erien mukaan    

     

         Myynti Voitot -5,03  37 381,22 

 Tappiot -1 006,98  -18 051,47 

 Netto -1 012,01  19 329,75 

     

         Ostot Voitot 60,83  3 897,53 

 Tappiot -6 095,95  -188,60 

 Netto -6 035,12  3 708,93 

     

         Rahoituserät Voitot 429,39  38 649,16 

 Tappiot -901,33  -46 824,51 

 Netto -471,94  -8 175,35 

     

          Konsernin sisäiset saatavat ja velat Voitot 0,00  126 121,89 

 Tappiot -42 737,80  -260 016,84 

 Netto -42 737,80  -133 894,95 

     

         Yhteensä Voitot 485,19  206 049,80 

 Tappiot -50 742,06  -325 081,42 

 Netto -50 256,87  -119 031,62 

     

10. Verot     

        Lähdeverot  2 175,49  51 888,29 

        Yhteensä  2 175,49  51 888,29 

     

Enedo Oyj:llä on 31.12.2020 verotuksellisia tappioita yhteensä 20,5 milj. euroa, joista ei ole kirjattu laskennallista 

verosaamista, koska niiden hyödyntäminen on epävarmaa. Tappiot vanhenevat vuosien 2021–2030 välillä.  

Verotuksellisista tappioista kirjaamatonta laskennallista verosaamista on 4,1 milj. euroa.   

     

Yhtiöllä on 31.12.2020 hyllypoistoja 7,9 milj. euroa, joista ei ole kirjattu laskennallisia verosaamisia.   

Hyllypoistoista kirjaamatonta laskennallista verosaamista on 1,6 milj. euroa.     

     

Yhtiöllä on 31.12.2020 yhteensä kirjaamatonta laskennallista verosaamista 5,7 milj. euroa.   
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11. Pysyvät vastaavat  2020  2019 

     

Aineettomat hyödykkeet     

Kehittämismenot     

   Hankintameno 1.1.  0,00  8 328 565,97 

     Lisäykset 1.1.-31.12.  0,00  508 690,00 

     Vähennykset 1.1.-31.12.  0,00  -8 837 255,97 

   Hankintameno 31.12.  0,00  0,00 

     Kertyneet sumupoistot ja arvonalentumiset 1.1.  0,00  4 297 039,87 

     Vähennysten kertyneet poistot  0,00  -5 070 038,94 

     Tilikauden poistot  0,00  772 999,07 

     Kertyneet sumupoistot ja arvonalentumiset 31.12.  0,00  0,00 

   Tasearvo 31.12.  0,00  0,00 

     

Aineettomat oikeudet     

   Hankintameno 1.1.  279 716,00  391 059,23 

     Vähennykset 1.1-31.12.  0,00  -111 343,23 

   Hankintameno 31.12.  279 716,00  279 716,00 

     Kertyneet sumupoistot 1.1.  263 458,90  340 660,17 

     Vähennysten kertyneet poistot  0,00  -110 732,23 

     Tilikauden poistot  9 704,28  33 530,96 

     Kertyneet sumupoistot 31.12.  273 163,18  263 458,90 

   Tasearvo 31.12.  6 552,82  16 257,10 

     

Muut aineettomat hyödykkeet     

   Hankintameno 1.1.  37 679,96  72 246,21 

     Vähennykset 1.1-31.12.  0,00  -34 566,25 

   Hankintameno 31.12.  37 679,96  37 679,96 

     Kertyneet sumupoistot 1.1.  20 408,04  45 888,41 

     Vähennysten kertyneet poistot  0,00  -33 636,25 

     Tilikauden poistot  7 535,88  8 155,88 

     Kertyneet sumupoistot 31.12.  27 943,92  20 408,04 

   Tasearvo 31.12.  9 736,04  17 271,92 

     

Ennakkomaksut      

   Hankintameno 1.1.  0,00  7 430,00 

     Lisäykset 1.1.-31.12.  73 990,49  0,00 

     Vähennykset 1.1.-31.12.  0,00  -7 430,00 

   Hankintameno 31.12.  73 990,49  0,00 

   Tasearvo 31.12.  73 990,49  0,00 
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Aineelliset hyödykkeet  2020  2019 

Koneet ja kalusto     

   Hankintameno 1.1.  70 225,57  1 011 940,93 

     Lisäykset 1.1.-31.12.  2 223,94  22 672,18 

     Vähennykset 1.1.-31.12.  0,00  -994 198,54 

     Siirrot erien välillä  0,00  29 811,00 

   Hankintameno 31.12.   72 449,51  70 225,57 

     Kertyneet sumupoistot 1.1.  52 258,19  829 472,65 

     Vähennysten kertyneet poistot  0,00  -822 400,23 

     Tilikauden poistot  10 534,50  45 185,77 

     Kertyneet sumupoistot 31.12.  62 792,69  52 258,19 

   Tasearvo 31.12.    9 656,82  17 967,38 

      

Muut aineelliset hyödykkeet     

   Hankintameno 1.1.  19 000,00  20 156,30 

     Vähennykset 1.1.-31.12.  0,00  -1 156,30 

   Hankintameno 31.12.    19 000,00  19 000,00 

     Kertyneet sumupoistot 1.1.  12 033,46  8 233,42 

     Tilikauden poistot  3 800,04  3 800,04 

     Kertyneet sumupoistot 31.12.   15 833,50  12 033,46 

   Tasearvo 31.12.     3 166,50  6 966,54 

       

Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat     

   Hankintameno 1.1.  0,00  0,00 

     Muutos 1.1.-31.12.  0,00  29 811,00 

     Siirrot erien välillä  0,00  -29 811,00 

   Hankintameno 31.12.  0,00  0,00 

   Tasearvo 31.12.  0,00  0,00 

     

12. Sijoitukset     

     

Osuudet konserniyrityksissä     

   Tasearvo 1.1.  21 584 238,34  14 441 569,09 

    Lisäys tilikaudella  0,00  7 453 423,69 

    Vähennys tilikaudella  -184 046,49  -110 754,44 

    Arvonalentuminen tilikaudella  -5 333 000,00  -200 000,00 

   Tasearvo 31.12.  16 067 191,85  21 584 238,34 

     

Konsernissa tehdään arvonalentumistestauksia säännöllisesti vuosittain tai useammin, jos todetaan viitteitä mahdollisesta ar-
vonalentumisesta. Italian osalta rahavirtaa tuottavien yksiköiden omaisuuseristä kerrytettävissä olevat rahamäärät olivat tilin-
päätöshektellä pienemmät kuin kirjanpitoarvonsa. Tämän seurauksena emoyhtiössä, Enedo Oyj:ssä, on kirjattu 5,3 meur arvon-
alentuminen tytäryhtiöosakkeisiin. 
 

   

     

Muut osakkeet ja osuudet     

   Osakkeet 1.1.  1 681,88  1 681,88 

   Tasearvo 31.12.  1 681,88  1 681,88 

     

13. Osakkeet ja osuudet konserniyrityksissä     

  Kirjanpito-  Kirjanpito- 

  arvo  arvo 

        Efore (USA), Inc., Dallas TX                                                                                                                   USA 0,17  0,17 

        Enedo (Hongkong) Co. Limited, Kowloon Kiina 951,22  951,22 

        Efore Automotive Technology Co., Ltd, Suzhou Kiina 0,00  0,00 

        Enedo S.p.A, Osimo       Italia 6 263 239,06  11 596 239,06 

        Enedo Holding Oy, Vantaa    Suomi 3 597 160,56  3 781 207,05 
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        Efore Oü, Tallinna   Viro 6 205 840,84  6 205 840,84 

  16 067 191,85  21 584 238,34 

 

14. Saamiset  2020  2019 

     

      Pitkäaikaiset saamiset saman konsernin yrityksiltä     

        Pääomalainat 1.1.  0,00  32 000 000,00 

        Pääomalainan arvonalentumiset 1.1.  0,00  -8 067 000,00 

        Pääomalainan vähennys tilikaudella  0,00  -23 933 000,00 

      Pitkäaikaiset saamiset saman konsernin yrityksiltä yhteensä  0,00  0,00 

     

    Lyhytaikaiset saamiset     

        Myyntisaamiset  3 740,21  46 333,61 

        Muut saamiset  26 901,35  51 071,10 

        Siirtosaamiset  22 976,54  80 084,76 

        53 618,10  177 489,47 

      Lyhytaikaiset saamiset konserniyhtiöiltä     

        Myyntisaamiset  627 216,73  642 250,40 

        Lainasaamiset  1 101 096,93  1 436 470,89 

        Korkosaamiset  5 175,66  4 145,80 

  1 733 489,32  2 082 867,09 

     

      Lyhytaikaiset saamiset yhteensä  1 787 107,42  2 260 356,56 

     

      Siirtosaamiset     

        Emoyhtiön ulkoisiin siirtosaamisiin     

        sisältyvät seuraavat erät:     

          Tuotekehitys- ja yritysavustus   0,00  50 000,00 

          Ennakkomaksut  19 440,07  19 729,60 

          Laskuttamaton myynti  0,00  -1 131,34 

          Muut erät  3 536,47  11 486,50 

  22 976,54  80 084,76 

     

15. Oma pääoma     

     

Ylimääräinen yhtiökokous päätti, että yhtiön rekisteröityä osakepääomaa alennetaan 15.000.000 eurosta 14.900.000 eurolla 
100.000 euroon ja että alennuksen määrä 14.900.000 euroa siirretään sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. 

     

Ylimääräinen yhtiökokous päätti vähentää yhtiön osakkeiden lukumäärää. Yhtiö lunasti jokaiselta osakkeenomistajalta vastik-
keetta osakemäärän, joka saatiin kertomalla kullakin osakkeenomistajan Transaktiopäivänä omistamien osakkeiden lukumäärä 
kertoimella 49/50 eli jokaista 50 olemassa olevaa osaketta kohden lunastettiin 49 osaketta. 
 
Osakkeiden murto-osien syntymisen välttämiseksi, yhtiö luovutti suunnatussa annissa yhtiön hallussa olevia omia osakkeita 
vastikkeetta siten, että jokaisen osakkeenomistajan arvo-osuustilin mukaisesta osakkeiden lukumäärästä Transaktiopäivänä 
tehtiin jaollinen 50:llä.  
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  2020  2019 

      Osakepääoma 1.1.  15 000 000,00  15 000 000,00 

        Osakepääoman vähennys tilikaudella SVOP-rahastoon  -14 900 000,00  0,00 

      Osakepääoma 31.12.  100 000,00  15 000 000,00 

     

      Omat osakkeet 1.1.  -2 426 516,86  -2 426 516,86 

          Omien osakkeiden vastikkeeton luovutus tilikaudella  1 767,18  0,00 

      Omat osakkeet 31.12.  -2 424 749,68  -2 426 516,86 

     

      Muut rahastot     

      Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 1.1.  39 176 428,18  39 176 428,18 

        Osakepääoman vähennys tilikaudella SVOP-rahastoon  14 900 000,00  0,00 

      Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 31.12.  54 076 428,18  39 176 428,18 

     

      Voitto (tappio) edellisiltä tilikausilta 1.1.  -41 650 245,49  -23 612 554,22 

          Omien osakkeiden vastikkeeton luovutus tilikaudella  -1 767,18  0,00 

      Voitto (tappio) edellisiltä tilikausilta 31.12.  -41 652 012,67  -23 612 554,22 

     

        Tilikauden tulos 31.12.  -6 894 990,76  -18 037 691,27 

     

      Oma pääoma yhteensä  3 204 675,07  10 099 665,83 

     

     

    Jakokelpoinen vapaa oma pääoma     

      Tulos edellisiltä tilikausilta  -41 652 012,67  -23 612 554,22 

      Tilikauden tulos  -6 894 990,76  -18 037 691,27 

      Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto  54 076 428,18  39 176 428,18 

      Omat osakkeet  -2 424 749,68  -2 426 516,86 

      Omasta pääomasta jakokelpoisia varoja  3 104 675,07  0,00 

     

      Emoyhtiön ulkona olevat osakkeet, yksi osakelaji     

      Ulkona olevat osakkeet 1.1.  418 130 168  418 130 168 

      Käänteisen splitin 1/50 vaikutus tilikaudella  -409 766 682  0 

      Ulkona olevat osakkeet yhteensä 31.12.  8 363 486  418 130 168 

     

      Emoyhtiön osakkeet tilikauden lopussa, yksi osakelaji       Kpl               Kpl         

      Ulkona olevat osakkeet yhteensä 31.12.  8 363 486  418 130 168 

      Omat osakkeet yhteensä 31.12.  69 249  3 506 620 

      Osakkeet yhteensä 31.12.  8 432 735  421 636 788 

 

16. Pakolliset varaukset     

     

      Muut pakolliset varaukset 1.1.  0,00  86 000,00 

        Muut pakolliset varaukset, muutos  0,00  -86 000,00 

      Muut pakolliset varaukset 31.12.  0,00  0,00 
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17. Vieras pääoma  2020  2019 

     

      Pitkäaikainen vieras pääoma     

       Lainat rahoituslaitoksilta  4 350 000,00  4 350 000,00 

       Lainat muilta  500 000,00  500 000,00 

  4 850 000,00  4 850 000,00 

     Pitkäaikaiset velat saman konsernin yrityksille     

       Muut velat  1 200 000,00  1 200 000,00 

       Siirtovelat  234 147,77  198 147,78 

  1 434 147,77  1 398 147,78 

     

    Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä  6 284 147,77  6 248 147,78 

     

      Pitkäaikainen vieras pääoma, erääntyminen     

1-5 vuotta  4 850 000,00  4 850 000,00 

yli 5 vuotta  1 434 147,77  1 398 147,78 

  6 284 147,77  6 248 147,78 

     

      Lyhytaikainen vieras pääoma     

        Lainat rahoituslaitoksilta  2 211 840,98  1 204 958,24 

        Lainat muilta  600 000,00  500 000,00 

        Ostovelat  211 515,35  519 118,84 

        Muut velat  111 649,24  27 205,04 

        Siirtovelat  169 405,17  202 786,88 

  3 304 410,74  2 454 069,00 

     

      Kovenanttiehdolliset rahoituslaitosvelat     

Enedo Oyj solmi päärahoittajapankin ja Jussi Capital Oy:n kanssa ns. stand-still sopimuksen 30.6.2021 asti. Stand-still kauden 
aikana kovenantteja ei mitata. 

                  Lainat rahoituslaitoksilta  5 200 000,00  5 200 000,00 

                  Käytössä oleva saatavarahoitus rahoituslaitokselta  0,00  841 744,42 

                  Käytössä oleva rahoituslaitoksen limiitti  1 361 840,98  354 958,24 

                  Yhteensä  6 561 840,98  6 396 702,66 

     

      Lyhytaikaiset velat saman konsernin yrityksille     

        Ostovelat   0,00  50 240,00 

        Muut velat  4 125 000,00  4 125 000,00 

        Siirtovelat  1 069 560,88  953 163,85 

  5 194 560,88  5 128 403,85 

     

      Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä  8 498 971,62  7 582 472,85 

     

      Siirtovelat     

        Emoyhtiön ulkoisiin siirtovelkoihin sisältyvät seuraavat erät:     

          Lomapalkkajaksotus  77 218,20  65 434,32 

          Muut henkilöstömenojaksotukset  15 835,64  16 613,12 

          Rahoitusmenojen jaksotukset  65 968,33  82 456,63 

          Muut erät  10 383,00  38 282,81 

  169 405,17  202 786,88 
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18. Annetut vakuudet, vastuusitoumukset ja muut vastuut     

  2020  2019 

     Annetut vakuudet     

        Omasta puolesta annetut vakuudet     

          Yrityskiinnitykset  5 000 000,00  5 000 000,00 

          Muut vastuusitoumukset  0,00  78 436,20 

     

  Kpl  Kpl 

        Pantatut tytäryhtiö Enedo Holding Oy:n osakkeet, kpl  24 091 404  24 091 404 

     

        Velat, joiden vakuudeksi on annettu yrityskiinnitys      

           Velat rahoituslaitoksilta  6 561 840,98  5 554 958,24 

           Saatavarahoituksen käytössä oleva määrä 31.12.  0,00  841 744,42 

  6 561 840,98  6 396 702,66 

     Vastuusitoumukset ja muut vastuut     

        Vuokra- ja leasingvastuut omasta puolesta     

          Seuraavalla tilikaudella maksettavat  2 979,99  35 233,84 

          Myöhemmin maksettavat  0,00  21 397,58 

     

Saatavarahoituksen luottovakuutuksen omavastuuosuus, josta yhtiö on vastuussa 
sopimuksen mukaisesti. Vastuu ei ole realisoitunut.  

0,00  42 087,22 

     

 

19. Lähipiiriliiketoimet     

Yhtiön liikevaihto 0,6 milj.eur koostuu konsernin sisäistä laskutuksesta, jota veloitetaan tytäryhtiöitä hallintopalveluiden hoitami-
sesta. Lisäksi yhtiöllä on saamisia ja velkoja konserniyhtiöiltä, kuten tilinpäätöksessä on esitetty. 

     

20. Tilikauden jälkeiset tapahtumat     

16.2.2021 - Enedo Oyj on sopinut ehdollisesti yhteensä 3,3 miljoonan euron velkojensa 
mitätöinnistä, suunnittelee yhteensä noin 12 miljoonan euron suunnattua antia ja 
merkintäetuoikeusantia sekä aikoo toteuttaa käänneohjelman tuloksensa parantamiseksi. 
 
16.2.2021 - Enedo Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka 
pidetään tiistaina 9.3.2021 klo 10.00 alkaen yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Martinkyläntie 
43, Vantaa. 
 
8.3.2021 - Finanssivalvonta on myöntänyt Inission AB (publ):lle pysyvän luvan poiketa velvollisuudesta tehdä 
pakollinen julkinen ostotarjous.  
 
9.3.2021 – Enedo Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous pidettiin klo 10 Vantaalla. 
 
 

    

     

     

21. Hallituksen esitys emoyhtiön jakokelpoisten varojen ja tuloksen käytöstä     

Hallitus esittää 29.4.2021 kokoontuvalle yhtiökokoukselle, että osinkoa ei jaeta.    
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LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA 

LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA 

Käyttöomaisuuskirjanpito Sähköisessä muodossa 

Palkkakirjanpito Paperitositteina 

Myyntireskontra Sähköisessä muodossa 

Ostoreskontra Sähköisessä muodossa 

Pääkirja Sähköisessä muodossa 

Tilit 100000 - 999000 

Päiväkirja Sähköisessä muodossa 

Tasekirja Sidottuna kirjana 

AC = Jaksotusviennit Paperitositteina 

AJ = Myyntireskontran muistiotositteet Paperitositteina 

AJ = Ostoreskontran muistiotositteet Paperitositteina 

BS = Pankkitapahtumat Paperitositteina 

CD = Ostomaksutositteet Paperitositteina 

CR = Myyntisuoritustositteet Paperitositteina 

GJ = Muistiotositteet Paperitositteina 

PA = Palkkatositteet Paperitositteina 

PJ = Ostolaskut reskontraan IP Sähköisessä muodossa 

RE = Vastakirjattava muistiotosite Paperitositteina 

SJ = Myyntilaskut Sähköisessä muodossa 

TR = Matkalaskut, Travel-ohjelmasta Paperitositteina 

Liitetietotositteet Paperitositteina 
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TUNNUSLUVUT  
 

Tunnusluvut on esitetty jatkuvista toiminnoista jollei toisin ilmoiteta. 

 

  IFRS IFRS IFRS 

KONSERNIN TUNNUSLUVUT   2020 2019 2018 

      

Tuloslaskelma      

Liikevaihto   MEUR 38,5 43,3 33,7 

Oikaistu EBITDA (käyttökate)  MEUR -0,4 1,2 -0,6 

EBITDA (käyttökate)  MEUR -0,8 1,1 -1,1 

Oikaistu Liikevoitto/-tappio   MEUR -3,9 -2,4 -3,3 

Liikevoitto/-tappio  MEUR -4,3 -2,6 -3,8 

Voitto/tappio ennen veroja MEUR -5,4 -2,7 -4,8 

Tilikauden voitto/tappio MEUR -6,2 -2,6 -4,1 

Bruttoinvestoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin MEUR 1,9 3,2 2,6 

      

      

      

Kannattavuus      

Oman pääoman tuotto (ROE) *  % -803,6 -39,2 -95,4 

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) * % -27,6 -9,2 -35,4 

      
* Vertailukausien omasta ja sijoitetusta pääomasta ei ole 
eritelty lopetettuja toimintoja.     

      

Rahoitus ja taloudellinen asema      

Korolliset nettorahoitusvelat MEUR 16,8 12,6 9,4 

Nettovelkaantumisaste** % 
 

342,1 100,6 

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

Omavaraisuusaste % -7,4 11,5 20,6 

Liiketoiminnan rahavirta (sis. lopetetut toiminnot)  -2,3 -0,5 -2,8 
 
** Nettovelkaantumisastetta ei esitetä vuodelta 2020  
johtuen negatiivisesta omasta pääomasta.   

 

  

      

Muut tunnusluvut       

Henkilöstö keskimäärin  371 388 324 

Palkat ja palkkiot  MEUR 7,0 7,2 5,2 

     
Tuotekehitysmenot (kuluina vähennetyt) MEUR 2,9 2,4 1,4 

- prosenttia liikevaihdosta     
Tuotekehitysmenot (taseeseen aktivoidut) MEUR 1,3 2,1 1,6 

- prosenttia liikevaihdosta     
Tuotekehitysmenot yhteensä MEUR 4.2 4,5 3,0 

- prosenttia liikevaihdosta     
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  IFRS IFRS IFRS 

OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT *   2020 2019 2018 

     
Jatkuvien toimintojen Osakekohtainen tulos (laimentamaton)  -0,74 -0,31 -0,08 

Jatkuvien toimintojen Osakekohtainen tulos, laimennettu  -0,74 -0,31 -0,08 

Osakekohtainen tulos (laimentamaton) EUR -0,70 -0,60 -0,14 

Osakekohtainen tulos, laimennettu EUR -0,70 -0,60 -0,14 

Osakekohtainen osinko EUR 0,0 0,0 0,0 

Osinko tilikauden voitosta/tappiosta % - - - 

Efektiivinen osinkotuotto               % - - - 

Pääoman palautus per osake EUR - - - 

     
Oma pääoma/osake, antioikaistu EUR -0,26 0,44 1,12 

Tilinpäätöspäivän kurssi EUR 0,90 2,60 1,90 

Hinta/voitto-suhde, P/E-luku  -1,29 -4,73 -0,29 

     
Markkina-arvo      
Osakekannan markkina-arvo MEUR 7,600 21,900 16,900 

     
Vaihto     
Osakkeiden vaihto milj. kpl 2,9 1,6 39,0 

Osakevaihto  % 33,8 % 19,3 % 9,3 % 

     
Ulkona olevien osakkeiden määrä     
Keskimäärin laimentamaton 31.12. 1 000 kpl 8 363 8 363 56 278 

Keskimäärin laimennettu 31.12. 1 000 kpl 8 363 8 363 56 278 

Tilikauden päättyessä 31.12. 1 000 kpl 8 363 8 363 8 363 

     

     

     
Osakekurssit     
Tilikauden alin EUR 0,80 1,85 0,03 

Tilikauden ylin EUR 2,78 3,50 1,90 

Tilinpäätöspäivän kurssi EUR 0,90 2,60 1,90 

Keskikurssi EUR 1,45 2,85 0,10 

     

     
* Ulkona olevien osakkeiden määrä on oikaistu vertailukausilta vastaamaan käänteisen splitin jälkeistä osakemää-

rää.  
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TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT 

 

EBITDA (käyttökate) 

 

Liikevoitto/-tappio + aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden poistot + ar-

vonalentumiset 

 

 

Oikaistu EBITDA 

 

 

Oikaistu liikevoitto/tap-

pio 

 

Sijoitetun pääoman 

tuotto-% (ROI) 

 

EBITDA oikaistuna vertailukelpoisuuteen vaikuttavilla erillä esim. rakenne-

järjestelyihin liittyen 

 

Liikevoitto/tappio oikaistuna vertailukelpoisuuteen vaikuttavilla erillä esim. 

rakennejärjestelyihin liittyen 

 

Voitto/tappio ennen veroja + korko- ja muut rahoituskulut 

Oma pääoma + korolliset rahoitusvelat (keskimäärin tilikauden aikana) 

 

 

 

 

 

 

x 100 

 

Oman pääoman tuotto-% 

(ROE) 

 

 

Tilikauden voitto/tappio 

Oma pääoma (keskimäärin tilikauden aikana) 

 

x 100 

 

Maksuvalmius (Current 

ratio) 

 

 

Lyhytaikaiset varat 

Lyhytaikaiset velat 

 

 

Omavaraisuusaste-% 

 

 

Oma pääoma 

Taseen loppusumma – saadut ennakot 

 

x 100 

 

Korolliset nettorahoi-

tusvelat 

 

 

Korolliset velat – kaupankäyntitarkoituksessa olevat sijoitukset – rahavarat 

 

Nettovelkaantumisaste, % 

 

 

Korolliset nettorahoitusvelatvelat 

Oma pääoma 

 

x 100 

 

Tulos/osake 

 

 

Emoyrityksen osakkeenomistajille kuuluva tilikauden voitto/tappio 

Keskimäärin ulkona olevien osakkeiden painotettu keskiarvo 

 

 

Tulos/osake (laimen-

nettu) 

 

 

Emoyrityksen osakkeenomistajille kuuluva tilikauden voitto/tappio 

Keskimäärin ulkona olevien osakkeiden painotettu keskiarvo (laimennusvaikutus huo-

mioituna) 

 

 

Osinko/osake 

 

 

Tilikaudelta jaettava osinko 

Osakkeiden lukumäärä  
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Osinko/tulos-% 

 

 

Osinko/osake 

Tulos/osake 

 

x 100 

 

Efektiivinen osinkotuotto-

% 

 

 

Osinko/osake 

Tilinpäätöspäivän kurssi 

 

x 100 

 

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 lukumää-

rän keskiarvo 

 

Voitto/tappio ennen 

veroja 

Tilikauden voitto/tappio jatkuvista toiminnoista – tuloverot 

 

 

 

Liikevoitto/-tappio Tilikauden voitto/tappio jatkuvista toiminnoista – rahoitustuotot – rahoituskulut – tu-

loverot 

  

Kaikissa osakekohtaisissa tunnusluvuissa on käytetty ulkona olevien osakkeiden lukumäärää. 

Oma pääoma on emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma. 

Tilikauden tulos on emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden tulos. 
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ERÄIDEN VAIHTOEHTOISTEN TUNNUSLUKUJEN TÄSMÄYTTÄMINEN 

Seuraavassa taulukossa esitetään oman pääoman tuottoprosentin (ROE), sijoitetun pääoman tuottoprosen-

tin (ROI), omavaraisuusasteen, korollisten nettorahoitusvelkojen, nettovelkaantumisasteen, oman pääoman 

/ osake, käyttökatteen (EBITDA), maksuvalmiuden (current ratio), oikaistun liikevoiton/-tappion ja oikaistun 

käyttökatteen (EBITDA) täsmäyttäminen. 

 

(miljoonaa euroa, ellei toisin mainita) 1.1.-31.12. 1.1.-31.12. 

  2020 2019 

   
Tilikauden voitto/tappio -6,2 -2,6 

Oma pääoma kauden lopussa -2,1 3,7 

Oma pääoma kauden alussa 3,7 9,4 

Keskiarvo 0,8 6,5 

Oman pääoman tuotto-% (ROE) -803,6 % -39,2 % 

   
Liikevoitto/-tappio -4,3 -2,6 

Tuotot sijoituksista 0,0 0,0 

Pitkäaikaisten sijoitusten korkotuotot 0,0 0,0 

Lyhytaikaisten sijoitusten korkotuotot 0,0 0,0 

Muut rahoitustuotot 0,1 1,1 

Realisoitumaton tuotto rahoitusvarojen ja velkojen käyvän arvon muutoksesta 0,0 0,0 

Muut rahoituskulut -0,4 -0,3 

Realisoitumaton tappio rahoitusvarojen ja velkojen käyvän arvon muutoksesta 0,0 0,0 

Voitto/tappio ennen veroja sekä korko- ja muita rahoituskuluja -4,6 -1,8 

 -  
Oma pääoma kauden lopussa -2,1 3,7 

Pitkäaikaiset korolliset rahoitusvelat kauden lopussa 9,8 6,5 

Lyhytaikaiset korolliset rahoitusvelat kauden lopussa 8,1 7,2 

Sijoitettu pääoma kauden lopussa yhteensä 15,8 17,3 

   
Oma pääoma kauden alussa 3,7 9,4 

Pitkäaikaiset korolliset rahoitusvelat kauden alussa 6,5 5,4 

Lyhytaikaiset korolliset rahoitus velat kauden alussa 7,2 7,7 

Sijoitettu pääoma kauden alussa yhteensä 17,3 22,5 

   
Oma pääoma ja korolliset rahoitusvelat keskimäärin 16,6 19,9 

Sijoitetun pääoman tuotto-% (ROI) -27,6 % -9,2 % 
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Oma pääoma -2,1 3,7 

Taseen loppusumma 29,2 32,1 

Saadut ennakot 0,1 0,2 

Omavaraisuusaste, % -7,4 % 11,5 % 

   
Pitkäaikaiset korolliset rahoitusvelat 9,8 6,5 

Lyhytaikaiset korolliset rahoitusvelat 8,1 7,2 

Rahavarat 1,1 1,1 

Korolliset nettorahoitusvelat 16,8 12,6 

   
Korolliset nettorahoitusvelat 16,8 12,6 

Oma pääoma -2,1 3,7 

Nettovelkaantumisaste -787,0 % 342,1 % 

   
Oma pääoma -2,1 3,7 

Tilinpäätöspäivän osakkeiden lukumäärä* 8 363 486 8 363 486 

Oma pääoma / osake* -0,26 0,44 

   
Liikevoitto/-tappio -4,3 -2,6 

Poistot aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä 3,3 3,5 

Arvonalentumiset 0,2 0,2 

EBITDA -0,8 1,1 

   
Lyhytaikaiset varat 13,6 14,4 

Lyhytaikaiset velat 19,8 20,1 

Current ratio 0,69 0,72 

   
EBITDA -0,8 1,1 

Henkilöstöön liittyvät uudelleenjärjestelykulut  0,1 

Tuotannon järjestelykulut 0,2 0,2 

Vastuuasiaan liittyvän varauksen purkaminen  -0,2 

Enedo suunnitteluun ja toteutukseen liittyvät kulut 0,2 0,1 

Oikaistu EBITDA -0,4 1,2 

   

Liikevoitto/-tappio -4,3 -2,6 

Henkilöstöön liittyvät uudelleenjärjestelykulut  0,1 

Tuotannon järjestelykulut 0,2 0,2 

Vastuuasiaan liittyvän varauksen purkaminen  -0,2 

Enedo suunnitteluun ja toteutukseen liittyvät kulut 0,2 0,1 

Oikaistu liikevoitto/-tappio -3,9 -2,4 
 

*Osakkeiden lukumäärä on oikaistu vastaamaan käänteisen splitin jälkeistä osakemäärää. 
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OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT  
 

OSAKEPÄÄOMAN MUUTOKSET 2004–2020      

Osakepääoma 1.11.2003   8 135 104 kpl  13 830 (1 000 EUR) 

      
Mer-
kintä- 

Uusia    
Uusi 

osake- 
  

 Merkintä-/ 
Merkintä/ re-

kiste- 
hinta osakkeita Muutos määrä Osinko- 

Vuosi osakesuhde röintiaika EUR kpl 
1 000 
EUR 

1 000 
EUR 

oikeus 

                

2004 Optioiden perusteella 23.1.2004 7,79 600 1 13 831 2004 

2004 
Vaihto ja suunnattu anti K-osak-

kaille, 1K:1,5A 
27.2.2004 0,85 529 616 450 14 281 2004 

2004 Split 1:1, vastikkeeton 27.2.2004   8 135 704   14 281 2004 

2004 Optioiden perusteella 21.4.2004 3,71 2 400 2 14 283 2004 

2004 Suunnattu osakeanti 30.4.2004 6,95 3 240 000 2 754 17 037 2004 

2004 Optioiden perusteella 22.6.2004 3,71 47 200 40 17 077 2004 

2004 Optioiden perusteella 27.8.2004 3,71 11 000 9 17 086 2004 

2004 Optioiden perusteella 28.10.2004 3,71 47 400 40 17 127 2004 

2004 Optioiden perusteella 2.12.2004 3,71 46 000 39 17 165 2004 

2004 Osakkeiden mitätöinti 21.12.2004   -238 400 -203 16 963   

2004 Rahastoanti 1:1 21.12.2004   19 956 624 16 963 33 926 2005 

2005 Optioiden perusteella 10.2.2005 1,7 616 400 523 34 450 2005 

2010 Osakepääoman alennus 19.7.2010       –19 450   

2010 Suunnattu osakeanti 18.10.2010 0,7 2 000 000 0 0 2010 

2013 Suunnattu osakeanti 12.7.2013 0,74 5 243 243 0 0 2013 

2013 Osakeanti 18.10.2013 0,69 8 000 000 0 0 2013 

2018 Merkintäoikeusanti 19.12.2018 0,03 365 863 897 0 0 2018 

2019        

2020  Käänteinen split, vastikkeeton  28.2.2020  -413 204 053 0 0  

2020 Osakepääoman alennus 23.6.2020       -14 900   

Osakepääoma 31.12.2020     8 432 735 kpl   100 (1 000 EUR) 

                

Osakepääoma 31.12.2020     8 432 735 kpl   100 (1 000 EUR) 

Omat osakkeet 31.12.2020     69 249 kpl       

Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä 31.12.2020 
 

8 363 486 kpl 
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OSAKEOMISTUKSEN JAKAUTUMA 
31.12.2020    

      

Alaraja 
Ylä-
raja 

Omistajia 
kpl 

Omistajia 
% 

Osake - ja äänimäärä 
kpl 

Osuus osake ja äänimää-
rästä % 

1 100 2741 63,22 67 206 0,8 

101 500 901 20,78 228 152 2,71 

501 1000 278 6,41 210 414 2,5 

1001 5000 299 6,9 676 204 8,02 

5001 10000 52 1,2 371 015 4,4 

10001 50000 46 1,06 967 100 11,47 

50001 
10000

0 4 0,09 283 698 3,36 

100001 
50000

0 12 0,28 2 659 788 31,54 

500001 - 3 0,07 2 969 158 35,21 

Yhteensä  4336 100 8 432 735 100 
joista hallintarekiste-
röityjä  11  723 376 8,58 
Odotusluettelolla yh-
teensä  0  0 0 

Yhteistilillä    0 0 

Erityistileillä yhteensä    0 0 
Liikkeeseenlaskettu 
määrä    8 432 735 100 

 

 

Sektorin nimi 
Omistajia 
kpl 

Omistajia 
% 

Osakkeet 
kpl 

Osuus osake ja äänimää-
rästä % 

Yritykset yhteensä 160 3,69 4 484 598 53,18 
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset yh-
teensä 12 0,28 170 006 2,02 

Kotitaloudet yhteensä 4139 95,46 2 773 326 32,89 
Kotita. palv. ei voit.tavoit. yhteisöt yh-
teensä 9 0,21 275 551 3,27 

Ulkomaat yhteensä 16 0,37 5 878 0,07 

Kaikki yhteensä 4336 100 7 709 359 91,42 

joista hallintarekisteröityjä     

Odotusluettelolla yhteensä   0 0 

Yhteistilillä   0 0 

Erityistileillä yhteensä   0 0 

Liikkeeseenlaskettu määrä   8 432 735 100 
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OSAKELUETTELOON MERKITYT 20 SUURINTA OSAKKEENOMISTAJAA 31.12.2020 

 

Osakkeita 
kpl 

Osuus osake - ja äänimää-
rästä % 

JUSSI CAPITAL OY 1 593 709 18,9 

RAUSANNE OY 868 509 10,3 

SOINITILAT OY 506 940 6,01 

4CAPES OY 457 200 5,42 
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB (PUBL) HELSINGIN SI-
VUKONTTORI 342 470 4,06 

HEININEN JAAKKO MAURI 326 606 3,87 

YLEINEN TYÖTTÖMYYSKASSA YTK 230 000 2,73 

HEININEN PEKKA TAPANI 215 424 2,55 

ADAFOR OY 211 649 2,51 

DANSKE BANK A/S HELSINKI BRANCH 208 406 2,47 

HEININEN INVEST OY 156 181 1,85 

LAAKKOSEN ARVOPAPERI OY 137 153 1,63 

ARVOJYVA OY 134 565 1,6 

UMO CAPITAL OY 120 125 1,42 

LAAKKONEN MIKKO KALERVO 120 009 1,42 

EVLI PANKKI OYJ 93 400 1,11 

ENEDO OYJ 69 249 0,82 

SAXO BANK A/S 67 049 0,8 

PYYKÖNEN RIKU TAPANI 54 000 0,64 

GRIPENBERG JARL, KUOLINPESÄ 50 000 0,59 

Yhteensä 5 962 644 70,71 
 

 

Johdon/hallituksen osakeomistukset 31.12.2020: 

Yhteensä osakeomistuksia  16 398 kpl 
Osakkeita    8 432 735 kpl 
Osuus osakkeista ja äänistä  0,19 % 
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Y-tunnus 1805485-9 
Kotipaikka Helsinki 

Tilintarkastuskertomus 
Enedo Oyj:n yhtiökokoukselle 
Tilinpäätöksen tilintarkastus 
Lausunto 
Olemme tilintarkastaneet Enedo Oyj:n (y-tunnus 0195681-3) tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.–31.12.2020. Ti-
linpäätös sisältää konsernin taseen, laajan tuloslaskelman, laskelman oman pääoman muutoksista, rahavir-
talaskelman ja liitetiedot, mukaan lukien yhteenveto merkittävimmistä tilinpäätöksen laatimisperiaatteista, 
sekä emoyhtiön taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja liitetiedot. 

Lausuntonamme esitämme, että 

— konsernitilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan konsernin taloudellisesta asemasta sekä sen toiminnan 
tuloksesta ja rahavirroista EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) 
mukaisesti,  

— tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan emoyhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta 
Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää laki-
sääteiset vaatimukset. 

Lausuntomme on ristiriidaton tarkastusvaliokunnalle annetun lisäraportin kanssa. 

Lausunnon perustelut 
Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvän 
tilintarkastustavan mukaisia velvollisuuksiamme kuvataan tarkemmin kohdassa Tilintarkastajan velvollisuudet 
tilinpäätöksen tilintarkastuksessa. 

Olemme riippumattomia emoyhtiöstä ja konserniyrityksistä niiden Suomessa noudatettavien eettisten vaati-
musten mukaisesti, jotka koskevat suorittamaamme tilintarkastusta ja olemme täyttäneet muut näiden vaati-
musten mukaiset eettiset velvollisuutemme. 

Emoyhtiölle ja konserniyrityksille suorittamamme muut kuin tilintarkastuspalvelut ovat parhaan tietomme ja 
käsityksemme mukaan olleet Suomessa noudatettavien, näitä palveluja koskevien säännösten mukaisia, em-
mekä ole suorittaneet EU-asetuksen 537/2014 5. artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja kiellettyjä palveluja. Suo-
rittamamme muut kuin tilintarkastuspalvelut on esitetty konsernitilinpäätöksen liitetiedossa 8. 

Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen so-
veltuvaa tilintarkastusevidenssiä. 

A - 83



Enedo Oyj 
Tilintarkastuskertomus 

tilikaudelta 1.1.–31.12.2020 
 

 

  2 

Toiminnan jatkuvuuteen liittyvä olennainen epävarmuus 
Haluamme kiinnittää huomiota konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteisiin kohtaan ”toiminnan jatkuvuuden 
periaatteen soveltaminen”, jossa todetaan muun muassa, että  

- tilinpäätöspäivän jälkeen 16.2.2021 yhtiö tiedotti 12 milj. euron merkintäoikeus - ja suunnatun annin 
suunnittelusta sekä siihen liittyvästä 8,6 milj. euron lainojen järjestelystä, jolla yhtiö maksaisi 5,3 milj. 
euron velat ja velkoja mitätöitäisiin 3,3 milj. euron edestä.  Suunnitelluilla osakeanneilla ja lainajärjes-
telyllä on toteutuessaan merkittävä vaikutus yhtiön vakavaraisuuteen ja likviditeettiin. Kokonaisjärjes-
telyn toteutumiseen liittyy epävarmuutta.  

- yhtiöllä ei ole tilinpäätöksen allekirjoitushetkellä 10.3.2021 riittävästi käyttöpääomaa seuraavien 12 
kuukauden toiminnan rahoittamiseksi ilman suunniteltuja osakeanteja ja lainojen järjestelyä.  

- yhtiön laatiman seuraavan 12 kuukauden kassavirtaennusteen toteutuminen ja siten toiminnan jat-
kuvuuden varmistaminen edellyttää osakeantien ja lainajärjestelyjen toteutumisen lisäksi liikevaihdon 
kasvua ja kannattavuuden parantamista.  

- epävarmuus koronapandemian vaikutuksista liiketoimintaan ja epävarmuus merkintä- ja suunnatun 
annin toteutumisesta ovat sellaisia olennaisia epävarmuustekijöitä, jotka saattavat antaa merkittävää 
aihetta epäillä yhteisön kykyä jatkaa toimintaansa. 

Tilintarkastuskertomuksen allekirjoituspäivänä kokonaisjärjestelyn toteutuminen on kesken. Käsityksemme 
mukaan edellä mainitut tapahtumat ja olosuhteet osoittavat sellaista olennaista epävarmuutta, joka saattaa 
antaa merkittävää aihetta epäillä Enedo Oyj:n ja konsernin kykyä jatkaa toimintaansa. 

Lausuntoamme ei ole mukautettu tämän seikan osalta. 

Olennaisuus 
Tarkastuksemme laajuuteen on vaikuttanut soveltamamme olennaisuus. Olennaisuus on määritetty perus-
tuen ammatilliseen harkintaamme ja se ohjaa tarkastustoimenpiteiden luonteen, ajoituksen ja laajuuden mää-
rittämisessä, sekä todettujen virheellisyyksien vaikutusten arvioimisessa suhteessa tilinpäätökseen kokonai-
suutena. Olennaisuuden taso perustuu arvioomme sellaisten virheellisyyksien suuruudesta, joilla yksin tai 
yhdessä voisi kohtuudella odottaa olevan vaikutusta tilinpäätöksen käyttäjien tekemiin taloudellisiin päätök-
siin. Olemme ottaneet huomioon myös sellaiset virheellisyydet, jotka laadullisten seikkojen vuoksi ovat mie-
lestämme olennaisia tilinpäätöksen käyttäjille. 

Tilintarkastuksen kannalta keskeiset seikat 
Tilintarkastuksen kannalta keskeiset seikat ovat seikkoja, jotka ammatillisen harkintamme mukaan ovat olleet 
merkittävimpiä tarkastuksen kohteena olevan tilikauden tilintarkastuksessa. Nämä seikat on otettu huomioon 
tilinpäätökseen kokonaisuutena kohdistuneessa tilintarkastuksessamme sekä laatiessamme siitä annettavaa 
lausuntoa, emmekä anna näistä seikoista erillistä lausuntoa. EU-asetuksen 537/2014 10 artiklan 2 c -kohdan 
mukaiset merkittävät olennaisen virheellisyyden riskit sisältyvät alla kuvattuihin tilintarkastuksen kannalta kes-
keisiin seikkoihin. 

Olemme ottaneet tilintarkastuksessamme huomioon riskin siitä, että johto sivuuttaa kontrolleja. Tähän on si-
sältynyt arviointi siitä, onko viitteitä sellaisesta johdon tarkoitushakuisesta suhtautumisesta, josta aiheutuu 
väärinkäytöksestä johtuvan olennaisen virheellisyyden riski. 
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TILINTARKASTUKSEN KANNALTA 
KESKEISET SEIKAT 

KUINKA KYSEISIÄ SEIKKOJA KÄSITELTIIN 
TILINTARKASTUKSESSA 

 
Aktivoitujen tuotekehitysmenojen, liikearvon ja yrityshankintoihin liittyvän muun aineetto-
man omaisuuden arvostaminen/ Emoyhtiön tytäryhtiösijoitusten arvostaminen  
(Konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteet, konsernitilinpäätöksen liitetieto 14 sekä emoyh-
tiön tilinpäätöksen laatimisperiaatteet ja liitetiedot 12, 13 ja 14)  

— Tutkimus- ja tuotekehitystoiminto on keskei-
nen osa toimialaa, jolla Enedo-konserni toi-
mii. Tuotekehitysmenot aktivoidaan konser-
nitaseeseen siinä määrin kuin ne täyttävät 
kyseisen tilinpäätösstandardin (IAS 38) vaa-
timukset ja niistä arvioidaan kertyvän vas-
taista taloudellista hyötyä. Arvio voi muuttua 
lyhyelläkin aikavälillä esimerkiksi teknisen 
kehityksen vuoksi. Kehittämismenojen pois-
toajaksi on määritelty viisi vuotta.  Tilikauden 
2020 lopussa aktivoitujen tuotekehitysmeno-
jen kirjanpitoarvo konsernitaseessa oli yh-
teensä 4,9 milj. euroa.  

— Vuoden 2020 lopussa konsernitilinpäätök-
sen liikearvon kirjanpitoarvo oli 4,3 milj. eu-
roa ja yrityshankintoihin liittyvät muut aineet-
tomat hyödykkeet 0,8 milj. euroa.  

— Emoyhtiön sijoitukset tytäryhtiöihin muodos-
tavat merkittävän osan emoyhtiön varoista. 
Sijoitusten arvostaminen riippuu tytäryhtiöi-
den taloudellisesta suorituskyvystä. Tilin-
päätökseen on kirjattu Italian tytäryhtiöosak-
keista 5,3 milj.euron arvonalentuminen.   

— Aktivoidut tuotekehitysmenot, liikearvo ja 
muut aineettomat hyödykkeet sekä emoyh-
tiön sijoitukset tytäryhtiöihin ovat arvonalen-
tumistestauksen kohteena vähintään vuosit-
tain. 

— Arvonalentumistestausten taustalla olevien 
rahavirtaennusteiden laatiminen edellyttää 
johdon harkintaa koskien mm. liikevaihdon 
kasvua, kannattavuutta, pitkän aikavälin 
kasvutekijää ja diskonttauskorkoa.  

— Testauksissa käytettäviin ennusteisiin liitty-
västä arvionvaraisuudesta ja tasearvojen 

— Olemme arvioineet tuotekehitysmenojen ak-
tivointiprosessin ja poistoajan asianmukai-
suutta ja sitä, olivatko tilikaudella aktivoidut 
tuotekehitysmenot täyttäneet tilinpää-
tösstandardin mukaiset aktivointiedellytyk-
set. 

— Olemme arvioineet konsernitilinpäätöksen 
liikearvon ja emoyhtiön tytäryhtiösijoituksia 
koskevien arvonalentumistestauksien sekä 
emoyhtiön tytäryhtiöosakkeisiin tehdyn ar-
vonalentumisen asianmukaisuutta. 

— Arvonalentumistestauksiin liittyen olemme 
suorittaneet muun muassa seuraavat tar-
kastustoimenpiteet: 

‒ Olemme arvioineet tulevia tilikausia 
koskevia rahavirtaennusteita sekä 
arvioineet keskeisiä laskelmissa 
käytettyjä oletuksia, kannattavuutta, 
diskonttauskorkoa ja pitkän aikavä-
lin kasvutekijöitä.  

‒ Tarkastukseen on osallistunut 
KPMG:n arvonmäärityksen asian-
tuntijoita, jotka ovat testanneet las-
kelmien teknistä oikeellisuutta sekä 
verranneet käytettyjä oletuksia 
markkina- ja toimialakohtaisiin tie-
toihin. 

— Lisäksi olemme arvioineet kyseisiä eriä kos-
kevien tilinpäätöstietojen asianmukaisuutta. 
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merkittävyydestä johtuen aktivoitujen tuote-
kehitysmenojen, liikearvon ja yrityshankintoi-
hin liittyvän muun aineettoman omaisuuden 
sekä emoyhtiön tytäryhtiösijoitusten arvos-
tus ovat tarkastuksessa arvioitu keskeisiksi 
seikoiksi. 

 
Tilinpäätöstä koskevat hallituksen ja toimitusjohtajan velvollisuudet 
Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksen laatimisesta siten, että konsernitilinpäätös antaa oikean ja 
riittävän kuvan EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaisesti ja 
siten, että tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista 
koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset. Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat 
myös sellaisesta sisäisestä valvonnasta, jonka ne katsovat tarpeelliseksi voidakseen laatia tilinpäätöksen, 
jossa ei ole väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvaa olennaista virheellisyyttä. 

Hallitus ja toimitusjohtaja ovat tilinpäätöstä laatiessaan velvollisia arvioimaan emoyhtiön ja konsernin kykyä 
jatkaa toimintaansa ja soveltuvissa tapauksissa esittämään seikat, jotka liittyvät toiminnan jatkuvuuteen ja 
siihen, että tilinpäätös on laadittu toiminnan jatkuvuuteen perustuen. Tilinpäätös laaditaan toiminnan jatku-
vuuteen perustuen, paitsi jos emoyhtiö tai konserni aiotaan purkaa tai toiminta lakkauttaa tai ei ole muuta 
realistista vaihtoehtoa kuin tehdä niin. 

Tilintarkastajan velvollisuudet tilinpäätöksen tilintarkastuksessa 
Tavoitteenamme on hankkia kohtuullinen varmuus siitä, onko tilinpäätöksessä kokonaisuutena väärinkäytök-
sestä tai virheestä johtuvaa olennaista virheellisyyttä, sekä antaa tilintarkastuskertomus, joka sisältää lausun-
tomme. Kohtuullinen varmuus on korkea varmuustaso, mutta se ei ole tae siitä, että olennainen virheellisyys 
aina havaitaan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti suoritettavassa tilintarkastuksessa. Virheellisyyksiä voi 
aiheutua väärinkäytöksestä tai virheestä, ja niiden katsotaan olevan olennaisia, jos niiden yksin tai yhdessä 
voisi kohtuudella odottaa vaikuttavan taloudellisiin päätöksiin, joita käyttäjät tekevät tilinpäätöksen perus-
teella. 

Hyvän tilintarkastustavan mukaiseen tilintarkastukseen kuuluu, että käytämme ammatillista harkintaa ja säi-
lytämme ammatillisen skeptisyyden koko tilintarkastuksen ajan. Lisäksi: 

— Tunnistamme ja arvioimme väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvat tilinpäätöksen olennaisen virheelli-
syyden riskit, suunnittelemme ja suoritamme näihin riskeihin vastaavia tilintarkastustoimenpiteitä ja han-
kimme lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. 
Riski siitä, että väärinkäytöksestä johtuva olennainen virheellisyys jää havaitsematta, on suurempi kuin 
riski siitä, että virheestä johtuva olennainen virheellisyys jää havaitsematta, sillä väärinkäytökseen voi 
liittyä yhteistoimintaa, väärentämistä, tietojen tahallista esittämättä jättämistä tai virheellisten tietojen esit-
tämistä taikka sisäisen valvonnan sivuuttamista. 

— Muodostamme käsityksen tilintarkastuksen kannalta relevantista sisäisestä valvonnasta pystyäksemme 
suunnittelemaan olosuhteisiin nähden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta emme siinä tarkoi-
tuksessa, että pystyisimme antamaan lausunnon emoyhtiön tai konsernin sisäisen valvonnan tehokkuu-
desta. 

— Arvioimme sovellettujen tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuutta sekä johdon tekemien kir-
janpidollisten arvioiden ja niistä esitettävien tietojen kohtuullisuutta. 

— Teemme johtopäätöksen siitä, onko hallituksen ja toimitusjohtajan ollut asianmukaista laatia tilinpäätös 
perustuen oletukseen toiminnan jatkuvuudesta, ja teemme hankkimamme tilintarkastusevidenssin perus-
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teella johtopäätöksen siitä, esiintyykö sellaista tapahtumiin tai olosuhteisiin liittyvää olennaista epävar-
muutta, joka voi antaa merkittävää aihetta epäillä emoyhtiön tai konsernin kykyä jatkaa toimintaansa. Jos 
johtopäätöksemme on, että olennaista epävarmuutta esiintyy, meidän täytyy kiinnittää tilintarkastuskerto-
muksessamme lukijan huomiota epävarmuutta koskeviin tilinpäätöksessä esitettäviin tietoihin tai, jos epä-
varmuutta koskevat tiedot eivät ole riittäviä, mukauttaa lausuntomme. Johtopäätöksemme perustuvat ti-
lintarkastuskertomuksen antamispäivään mennessä hankittuun tilintarkastusevidenssiin. Vastaiset tapah-
tumat tai olosuhteet voivat kuitenkin johtaa siihen, ettei emoyhtiö tai konserni pysty jatkamaan toimin-
taansa. 

— Arvioimme tilinpäätöksen, kaikki tilinpäätöksessä esitettävät tiedot mukaan lukien, yleistä esittämistapaa, 
rakennetta ja sisältöä ja sitä, kuvastaako tilinpäätös sen perustana olevia liiketoimia ja tapahtumia siten, 
että se antaa oikean ja riittävän kuvan. 

— Hankimme tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä konserniin kuuluvia yh-
teisöjä tai liiketoimintoja koskevasta taloudellisesta informaatiosta pystyäksemme antamaan lausunnon 
konsernitilinpäätöksestä. Vastaamme konsernin tilintarkastuksen ohjauksesta, valvonnasta ja suorittami-
sesta. Vastaamme tilintarkastuslausunnosta yksin. 

Kommunikoimme hallintoelinten kanssa muun muassa tilintarkastuksen suunnitellusta laajuudesta ja ajoituk-
sesta sekä merkittävistä tilintarkastushavainnoista, mukaan lukien mahdolliset sisäisen valvonnan merkittävät 
puutteellisuudet, jotka tunnistamme tilintarkastuksen aikana. 

Lisäksi annamme hallintoelimille vahvistuksen siitä, että olemme noudattaneet riippumattomuutta koskevia 
relevantteja eettisiä vaatimuksia, ja kommunikoimme niiden kanssa kaikista suhteista ja muista seikoista, 
joiden voi kohtuudella ajatella vaikuttavan riippumattomuuteemme, ja soveltuvissa tapauksissa niihin liitty-
vistä varotoimista. 

Päätämme, mitkä hallintoelinten kanssa kommunikoiduista seikoista olivat merkittävimpiä tarkasteltavana 
olevan tilikauden tilintarkastuksessa ja näin ollen ovat tilintarkastuksen kannalta keskeisiä. Kuvaamme kysei-
set seikat tilintarkastuskertomuksessa, paitsi jos säädös tai määräys estää kyseisen seikan julkistamisen tai 
kun äärimmäisen harvinaisissa tapauksissa toteamme, ettei kyseisestä seikasta viestitä tilintarkastuskerto-
muksessa, koska siitä aiheutuvien epäedullisten vaikutusten voisi kohtuudella odottaa olevan suuremmat 
kuin tällaisesta viestinnästä koituva yleinen etu. 

Muut raportointivelvoitteet 
Tilintarkastustoimeksiantoa koskevat tiedot 
Olemme toimineet yhtiökokouksen valitsemana tilintarkastajana vuodesta 2007 alkaen yhtäjaksoisesti  
14 vuotta. 

Muu informaatio 
Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat muusta informaatiosta. Muu informaatio käsittää toimintakertomuksen ja 
vuosikertomukseen sisältyvän informaation, mutta se ei sisällä tilinpäätöstä eikä sitä koskevaa tilintarkastus-
kertomustamme. Olemme saaneet toimintakertomuksen käyttöömme ennen tämän tilintarkastuskertomuksen 
antamispäivää, ja odotamme saavamme vuosikertomuksen käyttöömme kyseisen päivän jälkeen. Tilinpää-
töstä koskeva lausuntomme ei kata muuta informaatiota. 

Velvollisuutenamme on lukea edellä yksilöity muu informaatio tilinpäätöksen tilintarkastuksen yhteydessä ja 
tätä tehdessämme arvioida, onko muu informaatio olennaisesti ristiriidassa tilinpäätöksen tai tilintarkastusta 
suoritettaessa hankkimamme tietämyksen kanssa tai vaikuttaako se muutoin olevan olennaisesti virheellistä. 
Toimintakertomuksen osalta velvollisuutenamme on lisäksi arvioida, onko toimintakertomus laadittu sen laa-
timiseen sovellettavien säännösten mukaisesti. 

Lausuntonamme esitämme, että toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat yhdenmukaisia ja että toi-
mintakertomus on laadittu toimintakertomuksen laatimiseen sovellettavien säännösten mukaisesti. 
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Jos teemme ennen tilintarkastuskertomuksen antamispäivää käyttöömme saamaamme muuhun informaati-
oon kohdistamamme työn perusteella johtopäätöksen, että kyseisessä muussa informaatiossa on olennainen 
virheellisyys, meidän on raportoitava tästä seikasta. Meillä ei ole tämän asian suhteen raportoitavaa. 

Helsingissä 10. maaliskuuta 2021 

KPMG OY AB 

 
Henrik Holmbom 
KHT 
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Y-tunnus 1805485-9 
Kotipaikka Helsinki 

Tilintarkastuskertomus 
Enedo Oyj:n yhtiökokoukselle 
Tilinpäätöksen tilintarkastus 
Lausunto 
Olemme tilintarkastaneet Enedo Oyj:n (y-tunnus 0195681-3) tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.–31.12.2020. Ti-
linpäätös sisältää konsernin taseen, laajan tuloslaskelman, laskelman oman pääoman muutoksista, rahavir-
talaskelman ja liitetiedot, mukaan lukien yhteenveto merkittävimmistä tilinpäätöksen laatimisperiaatteista, 
sekä emoyhtiön taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja liitetiedot. 

Lausuntonamme esitämme, että 

— konsernitilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan konsernin taloudellisesta asemasta sekä sen toiminnan 
tuloksesta ja rahavirroista EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) 
mukaisesti,  

— tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan emoyhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta 
Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää laki-
sääteiset vaatimukset. 

Lausuntomme on ristiriidaton tarkastusvaliokunnalle annetun lisäraportin kanssa. 

Lausunnon perustelut 
Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvän 
tilintarkastustavan mukaisia velvollisuuksiamme kuvataan tarkemmin kohdassa Tilintarkastajan velvollisuudet 
tilinpäätöksen tilintarkastuksessa. 

Olemme riippumattomia emoyhtiöstä ja konserniyrityksistä niiden Suomessa noudatettavien eettisten vaati-
musten mukaisesti, jotka koskevat suorittamaamme tilintarkastusta ja olemme täyttäneet muut näiden vaati-
musten mukaiset eettiset velvollisuutemme. 

Emoyhtiölle ja konserniyrityksille suorittamamme muut kuin tilintarkastuspalvelut ovat parhaan tietomme ja 
käsityksemme mukaan olleet Suomessa noudatettavien, näitä palveluja koskevien säännösten mukaisia, em-
mekä ole suorittaneet EU-asetuksen 537/2014 5. artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja kiellettyjä palveluja. Suo-
rittamamme muut kuin tilintarkastuspalvelut on esitetty konsernitilinpäätöksen liitetiedossa 8. 

Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen so-
veltuvaa tilintarkastusevidenssiä. 
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Toiminnan jatkuvuuteen liittyvä olennainen epävarmuus 
Haluamme kiinnittää huomiota konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteisiin kohtaan ”toiminnan jatkuvuuden 
periaatteen soveltaminen”, jossa todetaan muun muassa, että  

- tilinpäätöspäivän jälkeen 16.2.2021 yhtiö tiedotti 12 milj. euron merkintäoikeus - ja suunnatun annin 
suunnittelusta sekä siihen liittyvästä 8,6 milj. euron lainojen järjestelystä, jolla yhtiö maksaisi 5,3 milj. 
euron velat ja velkoja mitätöitäisiin 3,3 milj. euron edestä.  Suunnitelluilla osakeanneilla ja lainajärjes-
telyllä on toteutuessaan merkittävä vaikutus yhtiön vakavaraisuuteen ja likviditeettiin. Kokonaisjärjes-
telyn toteutumiseen liittyy epävarmuutta.  

- yhtiöllä ei ole tilinpäätöksen allekirjoitushetkellä 10.3.2021 riittävästi käyttöpääomaa seuraavien 12 
kuukauden toiminnan rahoittamiseksi ilman suunniteltuja osakeanteja ja lainojen järjestelyä.  

- yhtiön laatiman seuraavan 12 kuukauden kassavirtaennusteen toteutuminen ja siten toiminnan jat-
kuvuuden varmistaminen edellyttää osakeantien ja lainajärjestelyjen toteutumisen lisäksi liikevaihdon 
kasvua ja kannattavuuden parantamista.  

- epävarmuus koronapandemian vaikutuksista liiketoimintaan ja epävarmuus merkintä- ja suunnatun 
annin toteutumisesta ovat sellaisia olennaisia epävarmuustekijöitä, jotka saattavat antaa merkittävää 
aihetta epäillä yhteisön kykyä jatkaa toimintaansa. 

Tilintarkastuskertomuksen allekirjoituspäivänä kokonaisjärjestelyn toteutuminen on kesken. Käsityksemme 
mukaan edellä mainitut tapahtumat ja olosuhteet osoittavat sellaista olennaista epävarmuutta, joka saattaa 
antaa merkittävää aihetta epäillä Enedo Oyj:n ja konsernin kykyä jatkaa toimintaansa. 

Lausuntoamme ei ole mukautettu tämän seikan osalta. 

Olennaisuus 
Tarkastuksemme laajuuteen on vaikuttanut soveltamamme olennaisuus. Olennaisuus on määritetty perus-
tuen ammatilliseen harkintaamme ja se ohjaa tarkastustoimenpiteiden luonteen, ajoituksen ja laajuuden mää-
rittämisessä, sekä todettujen virheellisyyksien vaikutusten arvioimisessa suhteessa tilinpäätökseen kokonai-
suutena. Olennaisuuden taso perustuu arvioomme sellaisten virheellisyyksien suuruudesta, joilla yksin tai 
yhdessä voisi kohtuudella odottaa olevan vaikutusta tilinpäätöksen käyttäjien tekemiin taloudellisiin päätök-
siin. Olemme ottaneet huomioon myös sellaiset virheellisyydet, jotka laadullisten seikkojen vuoksi ovat mie-
lestämme olennaisia tilinpäätöksen käyttäjille. 

Tilintarkastuksen kannalta keskeiset seikat 
Tilintarkastuksen kannalta keskeiset seikat ovat seikkoja, jotka ammatillisen harkintamme mukaan ovat olleet 
merkittävimpiä tarkastuksen kohteena olevan tilikauden tilintarkastuksessa. Nämä seikat on otettu huomioon 
tilinpäätökseen kokonaisuutena kohdistuneessa tilintarkastuksessamme sekä laatiessamme siitä annettavaa 
lausuntoa, emmekä anna näistä seikoista erillistä lausuntoa. EU-asetuksen 537/2014 10 artiklan 2 c -kohdan 
mukaiset merkittävät olennaisen virheellisyyden riskit sisältyvät alla kuvattuihin tilintarkastuksen kannalta kes-
keisiin seikkoihin. 

Olemme ottaneet tilintarkastuksessamme huomioon riskin siitä, että johto sivuuttaa kontrolleja. Tähän on si-
sältynyt arviointi siitä, onko viitteitä sellaisesta johdon tarkoitushakuisesta suhtautumisesta, josta aiheutuu 
väärinkäytöksestä johtuvan olennaisen virheellisyyden riski. 
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TILINTARKASTUKSEN KANNALTA 
KESKEISET SEIKAT 

KUINKA KYSEISIÄ SEIKKOJA KÄSITELTIIN 
TILINTARKASTUKSESSA 

 
Aktivoitujen tuotekehitysmenojen, liikearvon ja yrityshankintoihin liittyvän muun aineetto-
man omaisuuden arvostaminen/ Emoyhtiön tytäryhtiösijoitusten arvostaminen  
(Konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteet, konsernitilinpäätöksen liitetieto 14 sekä emoyh-
tiön tilinpäätöksen laatimisperiaatteet ja liitetiedot 12, 13 ja 14)  

— Tutkimus- ja tuotekehitystoiminto on keskei-
nen osa toimialaa, jolla Enedo-konserni toi-
mii. Tuotekehitysmenot aktivoidaan konser-
nitaseeseen siinä määrin kuin ne täyttävät 
kyseisen tilinpäätösstandardin (IAS 38) vaa-
timukset ja niistä arvioidaan kertyvän vas-
taista taloudellista hyötyä. Arvio voi muuttua 
lyhyelläkin aikavälillä esimerkiksi teknisen 
kehityksen vuoksi. Kehittämismenojen pois-
toajaksi on määritelty viisi vuotta.  Tilikauden 
2020 lopussa aktivoitujen tuotekehitysmeno-
jen kirjanpitoarvo konsernitaseessa oli yh-
teensä 4,9 milj. euroa.  

— Vuoden 2020 lopussa konsernitilinpäätök-
sen liikearvon kirjanpitoarvo oli 4,3 milj. eu-
roa ja yrityshankintoihin liittyvät muut aineet-
tomat hyödykkeet 0,8 milj. euroa.  

— Emoyhtiön sijoitukset tytäryhtiöihin muodos-
tavat merkittävän osan emoyhtiön varoista. 
Sijoitusten arvostaminen riippuu tytäryhtiöi-
den taloudellisesta suorituskyvystä. Tilin-
päätökseen on kirjattu Italian tytäryhtiöosak-
keista 5,3 milj.euron arvonalentuminen.   

— Aktivoidut tuotekehitysmenot, liikearvo ja 
muut aineettomat hyödykkeet sekä emoyh-
tiön sijoitukset tytäryhtiöihin ovat arvonalen-
tumistestauksen kohteena vähintään vuosit-
tain. 

— Arvonalentumistestausten taustalla olevien 
rahavirtaennusteiden laatiminen edellyttää 
johdon harkintaa koskien mm. liikevaihdon 
kasvua, kannattavuutta, pitkän aikavälin 
kasvutekijää ja diskonttauskorkoa.  

— Testauksissa käytettäviin ennusteisiin liitty-
västä arvionvaraisuudesta ja tasearvojen 

— Olemme arvioineet tuotekehitysmenojen ak-
tivointiprosessin ja poistoajan asianmukai-
suutta ja sitä, olivatko tilikaudella aktivoidut 
tuotekehitysmenot täyttäneet tilinpää-
tösstandardin mukaiset aktivointiedellytyk-
set. 

— Olemme arvioineet konsernitilinpäätöksen 
liikearvon ja emoyhtiön tytäryhtiösijoituksia 
koskevien arvonalentumistestauksien sekä 
emoyhtiön tytäryhtiöosakkeisiin tehdyn ar-
vonalentumisen asianmukaisuutta. 

— Arvonalentumistestauksiin liittyen olemme 
suorittaneet muun muassa seuraavat tar-
kastustoimenpiteet: 

‒ Olemme arvioineet tulevia tilikausia 
koskevia rahavirtaennusteita sekä 
arvioineet keskeisiä laskelmissa 
käytettyjä oletuksia, kannattavuutta, 
diskonttauskorkoa ja pitkän aikavä-
lin kasvutekijöitä.  

‒ Tarkastukseen on osallistunut 
KPMG:n arvonmäärityksen asian-
tuntijoita, jotka ovat testanneet las-
kelmien teknistä oikeellisuutta sekä 
verranneet käytettyjä oletuksia 
markkina- ja toimialakohtaisiin tie-
toihin. 

— Lisäksi olemme arvioineet kyseisiä eriä kos-
kevien tilinpäätöstietojen asianmukaisuutta. 
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merkittävyydestä johtuen aktivoitujen tuote-
kehitysmenojen, liikearvon ja yrityshankintoi-
hin liittyvän muun aineettoman omaisuuden 
sekä emoyhtiön tytäryhtiösijoitusten arvos-
tus ovat tarkastuksessa arvioitu keskeisiksi 
seikoiksi. 

 
Tilinpäätöstä koskevat hallituksen ja toimitusjohtajan velvollisuudet 
Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksen laatimisesta siten, että konsernitilinpäätös antaa oikean ja 
riittävän kuvan EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaisesti ja 
siten, että tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista 
koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset. Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat 
myös sellaisesta sisäisestä valvonnasta, jonka ne katsovat tarpeelliseksi voidakseen laatia tilinpäätöksen, 
jossa ei ole väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvaa olennaista virheellisyyttä. 

Hallitus ja toimitusjohtaja ovat tilinpäätöstä laatiessaan velvollisia arvioimaan emoyhtiön ja konsernin kykyä 
jatkaa toimintaansa ja soveltuvissa tapauksissa esittämään seikat, jotka liittyvät toiminnan jatkuvuuteen ja 
siihen, että tilinpäätös on laadittu toiminnan jatkuvuuteen perustuen. Tilinpäätös laaditaan toiminnan jatku-
vuuteen perustuen, paitsi jos emoyhtiö tai konserni aiotaan purkaa tai toiminta lakkauttaa tai ei ole muuta 
realistista vaihtoehtoa kuin tehdä niin. 

Tilintarkastajan velvollisuudet tilinpäätöksen tilintarkastuksessa 
Tavoitteenamme on hankkia kohtuullinen varmuus siitä, onko tilinpäätöksessä kokonaisuutena väärinkäytök-
sestä tai virheestä johtuvaa olennaista virheellisyyttä, sekä antaa tilintarkastuskertomus, joka sisältää lausun-
tomme. Kohtuullinen varmuus on korkea varmuustaso, mutta se ei ole tae siitä, että olennainen virheellisyys 
aina havaitaan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti suoritettavassa tilintarkastuksessa. Virheellisyyksiä voi 
aiheutua väärinkäytöksestä tai virheestä, ja niiden katsotaan olevan olennaisia, jos niiden yksin tai yhdessä 
voisi kohtuudella odottaa vaikuttavan taloudellisiin päätöksiin, joita käyttäjät tekevät tilinpäätöksen perus-
teella. 

Hyvän tilintarkastustavan mukaiseen tilintarkastukseen kuuluu, että käytämme ammatillista harkintaa ja säi-
lytämme ammatillisen skeptisyyden koko tilintarkastuksen ajan. Lisäksi: 

— Tunnistamme ja arvioimme väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvat tilinpäätöksen olennaisen virheelli-
syyden riskit, suunnittelemme ja suoritamme näihin riskeihin vastaavia tilintarkastustoimenpiteitä ja han-
kimme lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. 
Riski siitä, että väärinkäytöksestä johtuva olennainen virheellisyys jää havaitsematta, on suurempi kuin 
riski siitä, että virheestä johtuva olennainen virheellisyys jää havaitsematta, sillä väärinkäytökseen voi 
liittyä yhteistoimintaa, väärentämistä, tietojen tahallista esittämättä jättämistä tai virheellisten tietojen esit-
tämistä taikka sisäisen valvonnan sivuuttamista. 

— Muodostamme käsityksen tilintarkastuksen kannalta relevantista sisäisestä valvonnasta pystyäksemme 
suunnittelemaan olosuhteisiin nähden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta emme siinä tarkoi-
tuksessa, että pystyisimme antamaan lausunnon emoyhtiön tai konsernin sisäisen valvonnan tehokkuu-
desta. 

— Arvioimme sovellettujen tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuutta sekä johdon tekemien kir-
janpidollisten arvioiden ja niistä esitettävien tietojen kohtuullisuutta. 

— Teemme johtopäätöksen siitä, onko hallituksen ja toimitusjohtajan ollut asianmukaista laatia tilinpäätös 
perustuen oletukseen toiminnan jatkuvuudesta, ja teemme hankkimamme tilintarkastusevidenssin perus-
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teella johtopäätöksen siitä, esiintyykö sellaista tapahtumiin tai olosuhteisiin liittyvää olennaista epävar-
muutta, joka voi antaa merkittävää aihetta epäillä emoyhtiön tai konsernin kykyä jatkaa toimintaansa. Jos 
johtopäätöksemme on, että olennaista epävarmuutta esiintyy, meidän täytyy kiinnittää tilintarkastuskerto-
muksessamme lukijan huomiota epävarmuutta koskeviin tilinpäätöksessä esitettäviin tietoihin tai, jos epä-
varmuutta koskevat tiedot eivät ole riittäviä, mukauttaa lausuntomme. Johtopäätöksemme perustuvat ti-
lintarkastuskertomuksen antamispäivään mennessä hankittuun tilintarkastusevidenssiin. Vastaiset tapah-
tumat tai olosuhteet voivat kuitenkin johtaa siihen, ettei emoyhtiö tai konserni pysty jatkamaan toimin-
taansa. 

— Arvioimme tilinpäätöksen, kaikki tilinpäätöksessä esitettävät tiedot mukaan lukien, yleistä esittämistapaa, 
rakennetta ja sisältöä ja sitä, kuvastaako tilinpäätös sen perustana olevia liiketoimia ja tapahtumia siten, 
että se antaa oikean ja riittävän kuvan. 

— Hankimme tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä konserniin kuuluvia yh-
teisöjä tai liiketoimintoja koskevasta taloudellisesta informaatiosta pystyäksemme antamaan lausunnon 
konsernitilinpäätöksestä. Vastaamme konsernin tilintarkastuksen ohjauksesta, valvonnasta ja suorittami-
sesta. Vastaamme tilintarkastuslausunnosta yksin. 

Kommunikoimme hallintoelinten kanssa muun muassa tilintarkastuksen suunnitellusta laajuudesta ja ajoituk-
sesta sekä merkittävistä tilintarkastushavainnoista, mukaan lukien mahdolliset sisäisen valvonnan merkittävät 
puutteellisuudet, jotka tunnistamme tilintarkastuksen aikana. 

Lisäksi annamme hallintoelimille vahvistuksen siitä, että olemme noudattaneet riippumattomuutta koskevia 
relevantteja eettisiä vaatimuksia, ja kommunikoimme niiden kanssa kaikista suhteista ja muista seikoista, 
joiden voi kohtuudella ajatella vaikuttavan riippumattomuuteemme, ja soveltuvissa tapauksissa niihin liitty-
vistä varotoimista. 

Päätämme, mitkä hallintoelinten kanssa kommunikoiduista seikoista olivat merkittävimpiä tarkasteltavana 
olevan tilikauden tilintarkastuksessa ja näin ollen ovat tilintarkastuksen kannalta keskeisiä. Kuvaamme kysei-
set seikat tilintarkastuskertomuksessa, paitsi jos säädös tai määräys estää kyseisen seikan julkistamisen tai 
kun äärimmäisen harvinaisissa tapauksissa toteamme, ettei kyseisestä seikasta viestitä tilintarkastuskerto-
muksessa, koska siitä aiheutuvien epäedullisten vaikutusten voisi kohtuudella odottaa olevan suuremmat 
kuin tällaisesta viestinnästä koituva yleinen etu. 

Muut raportointivelvoitteet 
Tilintarkastustoimeksiantoa koskevat tiedot 
Olemme toimineet yhtiökokouksen valitsemana tilintarkastajana vuodesta 2007 alkaen yhtäjaksoisesti  
14 vuotta. 

Muu informaatio 
Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat muusta informaatiosta. Muu informaatio käsittää toimintakertomuksen ja 
vuosikertomukseen sisältyvän informaation, mutta se ei sisällä tilinpäätöstä eikä sitä koskevaa tilintarkastus-
kertomustamme. Olemme saaneet toimintakertomuksen käyttöömme ennen tämän tilintarkastuskertomuksen 
antamispäivää, ja odotamme saavamme vuosikertomuksen käyttöömme kyseisen päivän jälkeen. Tilinpää-
töstä koskeva lausuntomme ei kata muuta informaatiota. 

Velvollisuutenamme on lukea edellä yksilöity muu informaatio tilinpäätöksen tilintarkastuksen yhteydessä ja 
tätä tehdessämme arvioida, onko muu informaatio olennaisesti ristiriidassa tilinpäätöksen tai tilintarkastusta 
suoritettaessa hankkimamme tietämyksen kanssa tai vaikuttaako se muutoin olevan olennaisesti virheellistä. 
Toimintakertomuksen osalta velvollisuutenamme on lisäksi arvioida, onko toimintakertomus laadittu sen laa-
timiseen sovellettavien säännösten mukaisesti. 

Lausuntonamme esitämme, että toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat yhdenmukaisia ja että toi-
mintakertomus on laadittu toimintakertomuksen laatimiseen sovellettavien säännösten mukaisesti. 
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Jos teemme ennen tilintarkastuskertomuksen antamispäivää käyttöömme saamaamme muuhun informaati-
oon kohdistamamme työn perusteella johtopäätöksen, että kyseisessä muussa informaatiossa on olennainen 
virheellisyys, meidän on raportoitava tästä seikasta. Meillä ei ole tämän asian suhteen raportoitavaa. 

Helsingissä 10. maaliskuuta 2021 

KPMG OY AB 

 
Henrik Holmbom 
KHT 
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