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MAINOS

Nordec – yksi johtavista teräsrunkorakenteiden
toimittajista Pohjoismaissa
1

Nordec Group Oyj:n (“Nordec”) johdon arvion mukaan se on liikevaihdolla mitattuna yksi johtavista rakennushankkeissa käytettävien teräsrunkorakenteiden ja
julkisivuratkaisujen toimittajista Pohjoismaista Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa,
ja sillä on vahva asema Keski- ja Itä-Euroopan (CEE) maista Puolassa, Liettuassa,
Tšekin tasavallassa ja Slovakiassa. Yhtiöllä on pitkä kokemus runkorakenteiden,
julkisivujen ja siltojen suunnittelusta, valmistuksesta ja asentamisesta. Yhtiön
pääraaka-aine on teräs, mutta se pystyy tarvittaessa täydentämään tarjontaansa
muilla elementeillä ja materiaaleilla, kuten betonilla ja puulla. Nordecilla on kokenut
henkilöstö sekä joustava oma tuotanto laajalla tuotantovalikoimalla, jotka yhdessä
mahdollistavat monimutkaisten projektien toteuttamisen.

Palvelutarjooma käsittää yksikerroksiset rakennukset, monikerroksiset rakennukset, raskaan teollisuuden rakennukset, sillat ja julkisivurakenteet. Nordecilla
on valmiudet toimia eri tehtävissä rakennushankkeiden koko arvoketjussa, mukaan lukien olemalla vastuussa projektin yleisestä suunnittelusta ja käytettävien
rakenteiden yksityiskohdista sekä rakenteiden valmistamisesta ja asentamisesta. Nordec uskoo, että tämä tukee kustannustehokkuutta ja luotettavuutta sekä
lyhyempiä toimitusaikoja mahdollistaen kokonaisen projektin tehokkaan yleisen
toteutuksen.

Avaintietoja

Nordecilla on pitkä kokemus teräsrakenteiden
suunnittelusta, valmistuksesta ja asentamisesta

Liikevaihto

225,5

Oikaistu EBITDA
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11,8

milj. euroa (2021)

milj. euroa (2021)

Oikaistu EBITA

Liikevoitto

9,2

milj. euroa (2021)
Tilauskanta

240,7

milj. euroa (30.4.2022)
1) Johdon arvio, liikevaihdolla mitattuna.
2) Tilintarkastettu.
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P R O J E K T I N H A L L I N TA

Esimerkkejä Nordecin projekteista

Helsingin keskustakirjasto Oodi
Nordec oli vastuussa suurten erikoisteräsrakenteiden valmistuksesta ja toimittamisesta Helsingin
keskustakirjasto Oodiin. Oodi oli haastava projekti, sillä rakenne tukee kahta 100 metriä pitkää
raskasta kaarta.

DLS- ja Dahl-logistiikkakeskukset, Bålsta, Ruotsi
Nordec oli vastuussa DLS- ja Dahl-logistiikkakeskusten runkojen ja julkisivujen suunnittelusta ja
rakentamisesta Bålstassa Ruotsissa.

Kruunusillat, Helsinki
Nordec on vastuussa kaikkien teräsrakenteiden
valmistamisesta ja asentamisesta meneillään

Kauppakeskus Scandinavia, Solna, Ruotsi
Nordec oli vastuussa kauppakeskus Scandinavian
koko teräsrungon, johon kuului erityyppiset teräs-

olevassa Kruunusillat-projektissa Helsingissä.
Kruunusillat tulee olemaan pisin Suomessa tähän
mennessä rakennettu silta.

pylväät, teräsristikot ja teräspalkit sekä kantavat
levyt ja kerrospaneelit, suunnittelusta ja rakentamisesta Solnassa Ruotsissa.

Länsiterminaali 2, Helsinki
Nordec oli vastuussa Helsingin sataman Länsiterminaali 2:n teräsrungon ja lasi- ja alumiinijulkisivujen detaljisuunnittelusta, valmistuksesta ja
asentamisesta. Rakennuksen haastava muotoilu
vaati erillisiä piirustuksia julkisivun toteutusta
varten.

Nokia Arena -urheiluareena Tampereella
Nordec toimitti teräsrakenteita
Nokia Arena -urheiluareenaan Tampereella.

Tule osaksi Nordecin tarinaa!
Nordec Groupin historia nykymuodossaan on vielä nuori − teräs- ja julkisivurakentamisen osaamista meillä on kuitenkin jo yli neljältä vuosikymmeneltä. Tarinamme alkaa vuodesta 2020, jolloin liiketoimintakaupan myötä kaksi teräsrakentamisen vahvaa osaajaa, Normek Oy ja Ruukki Building Systems Oy, muodostivat
Nordec Groupin. Olemme erittäin ylpeitä siitä, miten yhtiömme on saavuttanut
sille asetettuja tavoitteita muun muassa kannattavuuden kehityksessä ja henkilöstötyytyväisyydessä. Suunnitellun listautumisen myötä jatkamme seuraavaan
kehitysvaiheeseen.
Olemme arviomme mukaan liikevaihdolla mitattuna yksi johtavista yhtiöistä Pohjoismaiden teräsrakennemarkkinoilla. Kansainvälinen toimintamme sekä useat
liiketoiminta-alueemme takaavat meille hyvän tukijalan toimialamme kilpailussa.
Toimialan näkymät
Arvioimme, että pystymme hyötymään rakennusmarkkinoiden tiettyjen alasegmenttien koko uudisrakentamismarkkinaa nopeammasta kasvusta. Tällaisia ovat
esimerkiksi akkutuotannon arvoketjun investoinnit. Akkukysynnän odotetaan
kasvavan Euroopassa yli kaksikymmentäkertaiseksi vuoteen 2030 mennessä,
mikä johtuu pääasiassa sähköautojen myynnin kasvusta. Akkujen tuotantolaitoksia suunnitellaan ja rakennetaan kaikkialle Eurooppaan kasvavan kysynnän
tyydyttämiseksi. Toiseksi logistiikkakeskusten investointien odotetaan jatkavan
kasvuaan verkkokaupan ja kansainvälisen kaupan kasvun vauhdittamana. Kolmanneksi Pohjoismaihin ja muualle Eurooppaan odotetaan käynnistyvän suuria
teollisia vihreän siirtymän investointeja, jotka edellyttävät myös uusien tuotantolaitosten rakentamista.

Vastuullisuus ja turvallisuus ovat projektiliiketoiminnassa avainasemassa
Vastuullisuus on meille painopistealue ja olennainen osa päivittäisiä työskentelytapojamme. Nordec Groupin keskeinen voimavara on osaava henkilöstömme. Yritysjärjestelyistä johtuneiden muutosten sekä viime vuosien koronatilanteen keskelläkin olemme onnistuneet nostamaan henkilöstötyytyväisyyttämme vuosien
2020 ja 2021 henkilöstötutkimuksissa, mistä koemme ylpeyttä. Kulttuurissamme
painotamme yhteistyön merkitystä, joka on meille keskeistä myös suhteessa
asiakkaisiimme. Meille on keskeistä olla pitkäaikainen ja luotettava kumppani
asiakkaidemme investointihankkeissa. Projektiliiketoiminnassa voimme onnistua
ainoastaan yhdessä asiakkaidemme kanssa. Panostamme henkilöstömme ja alihankkijoidemme turvallisuuteen Nolla tapaturmaa -tavoitteemme kautta. Yhtiönä
kehitämme prosesseja ja tuotteita minimoidaksemme toimintamme ympäristövaikutukset ja hiilijalanjäljen.
Nordecin kilpailuetu ja strategia
Strategiamme painottuu vuoteen 2025 ulottuvalla kaudella kannattavaan
kasvuun ja toiminnan tehokkuuteen. Taloudelliset tavoitteemme tälle strategiakaudelle ovat 300 miljoonan euron liikevaihto sekä vähintään 6 prosentin
EBITDA-marginaali vuoden 2025 loppuun mennessä.
Kannattavuuden parantamiseksi olemme tunnistaneet useita strategisia investointialoitteita, jotka lisäävät tehtaidemme tuotannon tehokkuutta ja automaatiota
sekä parantavat tuottavuutta, suorituskykyä ja kapasiteettia. Olemme myös
käynnistäneet muita operatiiviseen huippuosaamiseen tähtääviä aloitteita, kuten
sisäisen suunnitteluvalmiutemme ja -kapasiteettimme lisäämisen, projektinhallintaprosessiemme vahvistamisen ja tuotteiden standardoinnin.

Merkittävä osa tavoittelemastamme kasvusta voidaan saavuttaa keskittymällä
teräsrakentamisen markkinoiden valikoituihin kasvusegmentteihin, eli akkujen
arvoketjun investointeihin, logistiikkakeskuksiin sekä teollisuuden vihreän siirtymän investointeihin. Samalla pyrimme rakentamaan alustan pidemmän aikavälin
kasvulle laajentamalla tarjontaamme nykyisillä markkinoilla ja tutkimalla mahdollisuuksia päästä uusille maantieteellisille alueille.
Uskomme vahvasti, että teräksellä on tärkeä rooli rakennusmateriaalina myös
tulevina vuosina sopivien ominaisuuksiensa, kuten erinomaisen lujuus-painosuhteen ansiosta. Lisäksi uskomme, että teräksen roolia tukee sen kestävyys
rakennusmateriaalina, mihin liittyy kierrätettävyys ja uudelleenkäytettävyys.
Teräsmarkkinat pyrkivät myös siirtymään kohti vihreämpiä materiaaleja, ja teräksentuottajat ovatkin kertoneet investointisuunnitelmista tavoitteenaan tehdä
teräksentuotannosta vihreämpää.
Suunnitellun listautumisannin tavoitteena on edistää kasvuumme liittyvien strategisten tavoitteiden toteuttamista sekä vahvistaa toimintojemme ja tuotannon
tehokkuutta. Tervetuloa osallistumaan Nordecin listautumisantiin!

Kalle Luoto
Toimitusjohtaja
Nordec Group Oyj

Nordecin keskeiset vahvuudet
Nordecin johdon arvion mukaan se on liikevaihdolla mitattuna yksi johtavista yhtiöistä
Pohjoismaiden teräsrakennemarkkinoilla, ja
sillä on vahva asema CEE-maissa

Nordec toimii suurilla
ja vakailla markkinoilla,
joilla on kasvumahdollisuuksia

Nordec arvioi, että se on yksi suurimmista ja
johtavista yhtiöistä Pohjoismaiden teräsrakennemarkkinoilla liikevaihdolla mitattuna ja
että sillä on vahva asema CEE-maissa. Nordec
pystyy täydentämään teräsrakennevalikoimaansa lisäelementeillä ja materiaaleilla,
kuten puulla ja betonilla, laajentamaan projekteja ulkopuolisten kumppaneiden kanssa ja
yksinkertaistamaan asiakkaidensa projektien
toteutusprosessia.

Nordec toimii suurilla ja vakailla toimitilojen
uudisrakentamisen markkinoilla, joilla on merkittäviä kasvumahdollisuuksia tietyissä alasegmenteissä, joihin Nordec myös keskittyy
(lähde: Euroconstructin raportit*). Nordec
toimii pääasiassa Suomessa, Ruotsissa ja
CEE-maissa. Toimitilojen uudisrakentamisen
markkinat olivat Suomessa noin 8,4 miljardia
euroa vuonna 2020, Ruotsissa noin 7,2 miljardia euroa ja CEE-maissa noin 19,6 miljardia
euroa (lähde: Euroconstructin raportit*).

Lisäksi Nordec arvioi, että sillä on kilpailijoidensa keskuudessa Pohjoismaiden ja
CEE-maiden teräsrakenne- ja julkisivumarkkinoilla yksi laajimmista palvelutarjoomista,
joka sisältää yksikerroksiset rakennukset,
monikerroksiset rakennukset, raskasteollisuusrakennukset, sillat ja julkisivurakenteet.

* Euroconstructin 92. yhteenvetoraportti, marraskuu 2021
ja Euroconstructin 92. maaraportti, marraskuu 2021, jotka
kattavat Alankomaat, Belgian, Espanjan, Irlannin, Ison-Britannian, Italian, Itävallan, Norjan, Portugalin, Puolan, Ranskan,
Ruotsin, Saksan, Slovakian, Suomen, Sveitsin, Tanskan, Tšekin
tasavallan ja Unkarin.

Nordec arvioi, että näiden markkinoiden
kasvumahdollisuudet, joita ohjaavat suuret investoinnit esimerkiksi akkujen toimitusketjuun,
logistiikkatiloihin ja -laitoksiin sekä teollisuuden
vihreän siirtymän edellyttämään teolliseen
rakentamiseen, tarjoavat Nordecille kasvumahdollisuuksia tulevaisuudessa. Pohjoismaissa
ja CEE-maissa on tällä hetkellä meneillään tai
suunnitteluvaiheessa useita projekteja liittyen
teollisuuden vihreään siirtymään. Nordec
arvioi, että sillä on vahva asema toimitilojen uudisrakentamisen markkinoilla ja markkinoiden
mahdollisilla kasvualueilla.

Nordecin projektikateprosentit vuosina 2019–2021 aloitetuille
valmistuneille projekteille
Kokenut henkilöstö ja joustava oma tuotanto
mahdollistavat monimutkaisten projektien
toteuttamisen
Nordec uskoo, että sen erittäin osaava ja
kokenut henkilöstö on yksi sen keskeisistä
kilpailueduista markkinoilla, joilla se toimii.
Lisäksi yhtiö uskoo, että sillä on tehokkaat
tuotantolaitokset laajoilla tuotantovalmiuksilla, joiden ansiosta se pystyy kilpailemaan
erityyppisiä ja -kokoisia projekteja koskevissa
tarjouskilpailuissa. Lisäksi Nordec uskoo,
että sillä on vahvat omat valmiudet projektisuunnittelussa, minkä se uskoo antavan sille
kilpailuedun suhteessa moniin kilpailijoihinsa.
Nordec on viime vuosina keskittynyt projektinhallintaprosessiensa kehittämiseen, mikä
on parantanut merkittävästi ennusteiden
laatimista ja rakennusprojektien kannattavuutta. Vuosien 2019 ja 2021 välisenä aikana
aloitetuista ja valmistuneista liikevaihdoltaan yli 0,1 miljoonan euron projekteista
92 prosentilla oli positiivinen projektikate,
minkä Nordec uskoo olevan vahva luku. Projektikate lasketaan projektin liikevaihdosta,
josta vähennetään projektille kohdistettujen
kustannusten määrä. Projektien hankinnat
kirjataan suoraan projekteille ja tehtaiden
valmistuskustannukset sekä projektipäälliköiden ja suunnittelijoiden projekteille tekemä
työ siirretään projekteille tehtyjen tuntien ja
tuntihintojen kautta.

92 %:ssa Nordecin projekteista oli positiivinen projektikate vuosina 2019–2021*

* Sisältää valmistuneet liikevaihdoltaan yli 0,1 miljoonan euron projektit, jotka aloitettiin vuosina 2019–2021.

Nordecin projektikate-ennusteiden kehitys vuosien 2018 ja 2021 välisenä aikana
Ennusteiden tarkkuus parani merkittävästi
noin 280 peruspisteellä vuosina 2018–2021
- 68 prosentissa projekteista toteutunut
projektikate ylitti budjetoidun*
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Kaaviossa esitetään budjetoidun ja toteutuneen projektikateprosentin välisen absoluuttisen eron muutos vuosien 2018–2021 projekteissa
(projektit, jotka alkoivat 1.1.2018 ja 31.12.2021 välisenä aikana ja valmistuivat vuoden 2021 loppuun mennessä). Kaavio esittää muutoksen
ensimmäisestä liukuvan keskiarvon tietopisteestä (50 viimeisimmän projektin liukuva keskiarvo, joiden ensimmäinen tietopiste oli 25.10.2018
ja viimeinen 1.9.2021) (projektien ajallinen järjestys määräytyy projektin aloituspäivän mukaan). Tietoja esitetään myös Normek Oy:n ja Ruukki
Building Systems Oy:n yhdistämistä edeltävältä ajalta perustuen Nordecin sisäiseen käyttöön tarkoitettuihin projektitietoihin.
* Sisältää valmistuneet liikevaihdoltaan yli 0,1 miljoonan euron projektit.

Vahvat asiakassuhteet suurten rakennus-,
teollisuus- ja kiinteistösijoitusyhtiöiden
kanssa

Vahva läsnäolo ja vankat referenssit kaikilla
keskeisillä markkinoilla, segmenteillä ja
kasvualueilla

Vahva kassavirtaprofiili

Nordecin asiakaskuntaan kuuluu suuria
rakennus-, teollisuus- ja kiinteistösijoitusyhtiöitä Pohjoismaissa ja CEE-maissa. Nordec
uskoo, että sillä on vahvat ja vakiintuneet
asiakassuhteet pääasiakkaisiinsa. Yhtiö
uskoo, että aikaisempien projektien onnistumisen ansiosta suurin osa sen suurimmista
asiakkaista on toistuvia asiakkaita ja ne
ovat olleet suurimpien asiakkaiden joukossa
vuodesta toiseen. Historiansa aikana Nordec
on pystynyt toistuvasti voittamaan tarjouskilpailuja suurimmilta asiakkailtaan, minkä yhtiö
uskoo kertovan sen palveluiden korkeasta
asiakastyytyväisyydestä.

Nordecilla on vahvat asiakasreferenssit
erilaisista valmistuneista projekteistaan,
jotka vaihtelevat pienistä ja yksinkertaisista
projekteista haastaviin maamerkkiprojekteihin Pohjoismaissa ja CEE-maissa. Yhtiö
uskoo, että se on erityisen vahva suurissa ja
monimutkaisissa projekteissa, joissa ainoastaan muutamat kilpailijat pystyvät toimimaan.
Lisäksi Nordecilla on markkinoiden kasvualueilla vahvat asiakasreferenssit, jotka liittyvät
viime aikoina onnistuneesti toteutettuihin
projekteihin teollisuuden vihreään siirtymään
liittyvissä rakennusten rakentamisissa,
akkujen toimitusketjun laitoksissa ja logistiikkatiloissa. Yhtiö uskoo, että vahvat asiakasreferenssit ovat myös kilpailuetu markkinoilla,
joilla se toimi.

Nordec uskoo, että sillä on vahva kassavirtaprofiili, koska sen projektit yleensä
rahoittavat itse itsensä etupainotteisella
kassavirralla. Jokaisen projektin alustavassa
suunnitteluvaiheessa yhtiö pyrkii rakentamaan laskutusaikataulun siten, että projektin
kumulatiivinen kassavirta pysyy positiivisena
koko projektin ajan. Nordecin mukaan etupainotteinen kassavirtaprofiili pienentää yhtiön
projekteihin liittyviä taloudellisia riskejä ja
parantaa kassavirran ennustettavuutta.

Nordecin suurimpia asiakkaita (2021)
Nordecin asiakkaat ovat pääasiassa yksityisen sektorin toimijoita, joihin kuuluu rakennus-, teollisuus- ja kiinteistösijoitusyhtiöitä.
Alla on listattu Nordecin suurimpia asiakkaita vuonna 2021.
Tommy Allström Byggproduktion AB (TAB)
Skanska AB

|

|

Northvolt AB

|

YIT Oyj

|

Handelsbolaget Logistic Contractor i Göteborg

IN3PRENÖR AB
|

|

Hent AB

|

NCC AB

Nordic Real Estate Partners A/S (NREP)

| Peab AB

Strategia ja taloudelliset tavoitteet
Strategiakaudella 2022−2025 Nordec tavoittelee kasvua muun muassa markkinoilla
tapahtuvista investoinneista akkujen toimitusketjuun, logistiikkatiloihin ja -laitoksiin
sekä teollisuuden vihreän siirtymän edellyttämään teolliseen rakentamiseen.

Keskittyminen kasvaviin markkinasegmentteihin
Nordec on vahvasti asemoitunut kohdemarkkinoillaan ja se tavoittelee kasvua
markkinoiden kasvutekijöistä, joihin kuuluvat investoinnit akkujen toimitusketjuun, logistiikkatiloihin ja -laitoksiin sekä teollisuuden vihreän siirtymän
edellyttämään teolliseen rakentamiseen. Nordec on jo osallistunut projekteihin
näillä markkinasegmenteillä, ja sen tilauskanta sisältää useita näihin teemoihin
perustuvia suuria projekteja.
Kansainvälistyminen
Nordec pyrkii kasvuun Keski- ja Itä-Euroopassa, mukaan lukien Saksassa, missä
se on tällä hetkellä vain rajoitetusti läsnä. Itä-Euroopassa kasvua tavoitellaan ensisijaisesti CEE-maissa. Nordecilla on valmiudet toimia näillä markkinoilla, ja sillä
on jo kasvupyrkimyksiään tukevat omat tuotantolaitokset Liettuassa ja Puolassa.
Lisäksi Nordec pyrkii edelleen laajentamaan siltojen myyntiä infrastruktuurihankkeisiin Ruotsissa ja Norjassa.
Envelope-liiketoiminta-alueen laajentuminen
Nordec arvioi, että julkisivurakenteet ovat yksi sen keskeisistä kasvualueista
Ruotsissa. Nordec on historiallisesti ollut vahva julkisivumyynnissä Suomessa, ja
se pyrkii tällä hetkellä kasvattamaan julkisivumyyntiään myös Ruotsissa. Nordec
arvioi, että Envelope-liiketoiminta-alueen laajentaminen kasvattaisi myös sen
muiden liiketoiminta-alueiden myyntiä, koska julkisivut ja muut rakenteet hankitaan tyypillisesti samalta toimittajalta.

Toiminnan laadukkuus
Toiminnan laadukkuus (eng. Operational Excellence) on ollut viime vuosina yksi
Nordecin keskeisistä painopistealueista, ja se myös pysyy keskeisenä painopistealueena nykyisellä strategiakaudella 2022–2025. Nordecin toiminnan laadukkuusohjelmiin kuuluu rakennesuunnittelun standardisointiohjelma, jonka Nordec
uskoo olevan tärkeä sen kannattavuuden lisäämisessä, sillä standardisoituja
malleja voidaan käyttää tehokkaammin eri projekteissa. Nordecin toiminnan
laadukkuusohjelmaan sisältyy myös tavoite kasvattaa sen omia suunnitteluvalmiuksia ja vahvistaa projektiaikataulujen hallintaa. Lisäksi Nordec pyrkii vahvistamaan materiaalien ja sopimusten hinnoittelua.
Investoinnit tuotantoon
Nordec suunnittelee investoivansa tuotantolaitteidensa modernisointiin rakennesuunnittelun standardisointiohjelman tukemiseksi sekä tuotantoautomaation
ja -kapasiteetin lisäämiseksi tuotantolaitoksissaan. Nordec uskoo, että rakennesuunnittelun standardisointi ja lisääntynyt tuotantokapasiteetti ovat olennaisia
kasvun mahdollistajia. Nordec on arvioinut potentiaalisia investointikohteita
tuotannossaan, ja priorisoitu investointisuunnitelma on tarkentunut käsittämään
investointeja Peräseinäjoen ja Ylivieskan tuotantolaitoksille sekä Obornikin
tuotantolaitokselle Puolassa. Priorisoidut investoinnit keskittyvät tuotannon automaatioasteen lisäämiseen sekä tiettyjen tällä hetkellä ulkoistettujen toimintojen
tuomiseen Nordecin omiksi toiminnoiksi. Nordec arvioi, että priorisoidut investoinnit muun muassa tuovat suoria kulusäästöjä, kasvattavat tuotannon kapasi-

teettia, vähentävät tuotannon häiriöitä ja viivästyksiä sekä lyhentävät tuotannon
kokonaistoimitusaikaa. Lisäksi Nordecilla on muita investointimahdollisuuksia,
joita voidaan mahdollisesti toteuttaa strategiakauden myöhäisemmässä vaiheessa. Priorisoiduilla investoinneilla yhdessä sisäisten suunnitteluvalmiuksien
lisäämisen, projektinhallinnan parannusten sekä hinnoittelun vahvistamisen
kanssa Nordec tavoittelee noin 2,0–3,3 prosentin arvioitua parannusta projektikatetasolla. Nordecin arvion mukaan priorisoidut tuotannon pitkän tähtäimen
investoinnit edellyttävät yhtiöltä noin 10,5 miljoonan euron investointeja.
Lisäksi Nordec pyrkii tehokkaasti vastaamaan markkinoiden vastuullisuustarpeisiin vihreämpien teräsrakenteiden tuotekehityksen kasvun kautta.
Teräsrakenteiden kasvupotentiaalia lisää kierrätetyn ja fossiilivapaan teräksen
saatavuus raaka-aineena.
Epäorgaaninen kasvu
Orgaanisen kasvun lisäksi Nordec pyrkii toteuttamaan huolellisesti valittuja
yritysostoja, joilla tavoiteltaisiin kasvua ja synergioita laajentumalla täydentäviin
tuotevalikoimiin Euroopan runko- ja julkisivumarkkinoilla sekä tuotantovalmiuksilla ja palveluilla.
Henkilöstö ja turvallisuuden parantaminen tapaturmataajuuden laskemiseksi
nollaan
Nordec uskoo, että osaava ja kokenut henkilöstö on yksi sen keskeisistä kilpailueduista. Tämän vuoksi Nordec keskittyy henkilöstön tyytyväisyyteen ja kehitykseen houkutellakseen uusia kykyjä ja pitääkseen kiinni nykyisistä. Nordec pyrkii
lisäämään henkilöstötyytyväisyyttä entisestään.
Myös henkilöstön turvallisuus on keskeisessä asemassa Nordecin toiminnassa,
ja Nordec on käynnistänyt turvallisuusohjelman tapaturmataajuuden laskemiseksi nollaan.

Keskipitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet
Liikevaihto 300 miljoonaan euroon
vuoden 2025 loppuun mennessä.
EBITDA‑marginaali vähintään 6 prosentin tasolle
vuoden 2025 loppuun mennessä.

Lähiajan tulevaisuuden näkymät
Nordec arvioi liikevaihdon ja oikaistun EBITDAn kasvavan vuonna
2022 selkeästi 2021 tasoihin verrattuna. Nordec arvioi liikevaihdon
olevan 250–280 miljoonaa euroa ja oikaistun EBITDAn
12–15 miljoonaa euroa vuonna 2022.

Osinkopolitiikka
Nordec pyrkii jakamaan osinkoa, joka on vähintään 50 prosenttia
sen tilikauden tuloksesta, ottaen myös huomioon yhtiön
taloudellisen aseman, rahavirran ja kasvumahdollisuudet.

Liiketoiminta
Nordecilla on yksi toimintasegmentti, joka koostuu viidestä liiketoiminta-alueesta:
Multi-storey (monikerroksiset rakennukset)
Single-storey (yksikerroksiset rakennukset)
Heavy Industry & Bridges (raskasteollisuus & sillat)
Envelope (julkisivut)
CEE (Keski- ja Itä-Eurooppa)

»

Multi-storey

Single-storey

•

•

•

Keskittyy runkorakenteiden kokonaissuunnitteluun ja toimituksiin sisältäen
betonielementit ja integroidut julkisivut projekteihin, joissa teräsrunko tai
teräksen ja sitä täydentäviä materiaaleja yhdistävä hybridirunko on optimaalinen ratkaisu
13 % Nordecin liikevaihdosta (2021)

Esimerkkejä projekteista: Kampin ja Redin kauppakeskukset Helsingissä, toimisto- ja liikerakennukset Perhelän keskuksessa Järvenpäässä, OOPS - Oasis
of Professionals -toimistorakennus Espoossa, Kv Platinan -toimisto- ja hotellirakennus ja Gårda Vesta -toimistorakennus Göteborgissa Ruotsissa, Life City -toimistorakennus Tukholmassa Ruotsissa ja Lagunen Storsenter -kauppakeskus
Bergenissä Norjassa.

•

Keskittyy runkorakenteiden ja integroitujen julkisivujen kokonaissuunnitteluun ja toimituksiin yksikerroksisten suurten rakennusten, kuten logistiikkahallit, urheilutilat tai varastot, projekteissa
44 % Nordecin liikevaihdosta (2021)

Esimerkkejä projekteista: DLS Bålstan logistiikkakeskus ja rakenteilla oleva
Dahl Bålstan logistiikkakeskus Bålstassa Ruotsissa, Coop-logistiikkakeskus
Eskilstunassa Ruotsissa, DSV-logistiikkakeskus Rosersbergissä Ruotsissa,
Nokia Arena -urheiluareena Tampereella, Vuokatti Arena -urheiluareena Vuokatissa, talviurheiluun tarkoitettu Snø-sisäareena Lørenskogissa Norjassa ja
Coop-logistiikkakeskus Gardermoenissa Norjassa.

Heavy Industry & Bridges

Envelope

CEE

•

•

•

•

Keskittyy runkorakenteiden ja integroitujen
julkisivujen kokonaistoimituksiin korkeita ja
suuria teollisuusrakennuksia ja terässiltoja
varten
31 % Nordecin liikevaihdosta (2021)

Esimerkkejä projekteista: rakenteilla oleva Kruunusiltojen projekti Helsingissä, useat akkujen toimitusketjuun liittyvät rakennusprojektit Northvolt
Ettin laitoksessa Skellefteåssa Ruotsissa, Kalixin
silta Kalixissa Ruotsissa, Metsä Groupin projektit
Äänekoskella ja Kemissä, Isoisänsilta Helsingissä,
kaksi kaivosrakennusta Kevitsassa ja akkukemikaalilaitos Sotkamossa.

•

•

Keskittyy alumiini- ja lasijulkisivujen ja lämpöelementtien kokonaissuunnitteluun ja toimituksiin
Täydentää Nordecin muita liiketoiminta-alueita,
koska julkisivuja tarvitaan tietyssä määrin kaikissa rakennuksissa
4 % Nordecin liikevaihdosta (2021)

Esimerkkejä projekteista: Next-toimistorakennus
Espoossa, Länsiterminaali 2 Helsingin satamassa,
Terminaali 2 Helsinki-Vantaan lentokentällä Vantaalla ja OOPS - Oasis of Professionals -toimistorakennus Espoossa.

•

•

Käsittää Nordecin liiketoiminnan Keski- ja
Itä-Euroopassa
Keskittyy pääasiassa yksikerroksisiin ja
raskaan teollisuuden rakennuksiin. Valmistaa
lisäksi teräsrakenteita Nordecin projekteihin
muilla liiketoiminta-alueilla. Tuotteiden lisäksi
CEE-liiketoiminta-alue toimittaa Nordecin
liettualaisen tytäryhtiön UAB Nordecin kautta
osan Pohjoismaissa käytettävästä asennushenkilöstöstä
8 % Nordecin liikevaihdosta (2021)

Esimerkkejä projekteista: OC Nivyn -kauppakeskus
Bratislavassa Slovakiassa, EKOVA Electric a.s.:n
tuotantolaitos Ostravassa Tšekin tasavallassa, LG
Chemin akkutehdas Wrocławissa Puolassa, Korputorg hall -datakeskus Reykjavíkissa Islannissa,
HOMANIT Holding GmbH:n tuotantolaitos Vilnassa
Liettuassa ja UAB KJKK BEGAn varastolaitos Klaipėdassa Liettuassa.

Liikevaihdon jakauma liiketoiminta-alueittain (2021)

Liikevaihdon jakauma maantieteellisesti (2020 ja 2021)

CEE
Multi-storey

Envelope*
4%

8%

2%

1%

4%

7%

13 %
54 %
70 %

Heavy Industry & Bridges

31 %

Muut

44 %

Single-storey

Keski- ja Itä-Eurooppa (CEE)

40 %
22 %

Ruotsi
Suomi

2020

2021

* Envelopen 4 % osuuden lisäksi julkisivuratkaisuja sisältyy myös muiden liiketoiminta-alueiden lukuihin.

Tuotanto
Nordec valmisti itse suurimman osan teräsrunkoratkaisuistaan 31.12.2021 päättyneellä tilikaudella. Oma tuotanto
on Nordecin toiminnan kulmakivi, mikä mahdollistaa tuotannon ja projektien laatu-, terveys- ja ympäristönäkökohtien
pysymisen sen omassa hallinnassa.
Nordecilla on kattavat tuotantovalmiudet, ja sen tuotantolaitokset on räätälöity erityyppisten ja -kokoisten rakenteiden
tuotantoon soveltuviksi. Nordecilla on viisi tuotantolaitosta, joista kolme sijaitsee Suomessa, yksi Liettuassa ja yksi
Puolassa. Nordecin tuotantolaitokset täydentävät toisiaan, ja tuotantokapasiteettia ja tuotantolaitoksia voidaan
tarvittaessa myös käyttää joustavasti varakapasiteetin tarjoamiseen tuotantolaitosten välillä.
Lisäksi Nordec hyödyntää ulkoistettua tuotantoa, mikä tarjoaa joustavuutta kustannuspohjan suhteen ja kykyyn
vastata nopeasti kysynnän vaihteluihin. Hyvin toimiva alihankinta on tärkeää Nordecille, sillä tiettyjen pienten ja
yksinkertaisten rakenteiden tuotannon ulkoistaminen tarjoaa joustavuutta ja parantaa tehokkuutta mahdollistaen
keskittymisen monimutkaisempien rakenteiden valmistukseen Nordecin omassa tuotannossa.

Toimintaympäristö ja kasvutekijät
Nordec toimii toimitilojen uudisrakentamisen markkinoilla ja tarjoaa teräsrunkorakenteita
ja julkisivuratkaisuja rakennushankkeisiin. Nordec toimii pääasiassa Pohjoismaissa sekä
Keski- ja Itä-Euroopan maista Puolassa, Liettuassa, Tšekin tasavallassa ja Slovakiassa
(eli CEE-maissa). Lisäksi Nordec pitää tiettyjä muita Euroopan maita, kuten Saksaa,
mahdollisina kasvualueina.

Toimitilojen uudisrakentamisen markkinat
Talouskasvu on historiallisesti ollut toimitilarakentamisen markkinoita ohjannut
avaintekijä Euroopassa, ja toimitilarakentamisen markkinoiden muutokset ovat
seuranneet tiiviisti bruttokansantuotteen kehitystä. Euroconstructin raporttien
mukaan toimitilarakentamisen markkinat olivat Euroopassa 505 miljardin euron
suuruiset vuonna 2020, mistä uudisrakentamisen osuus oli 268 miljardia euroa
eli 53 prosenttia ja korjausrakentamisen osuus 236 miljardia euroa eli 47 prosenttia.
COVID-19-pandemian vauhdittamana sijoittajien painotusten ja erilaisten rakennuskohteiden kysynnän muutos on tullut ilmeiseksi Euroopassa. Tämä muutos on
johtanut muutoksiin toimitilarakentamisen markkinoilla, ja näin ollen toimitilarakentamisen markkinoiden kokonaiskehitys ei välttämättä anna tarkkoja viitteitä
yksittäisten markkinasegmenttien näkymistä. Toimitilarakentamisen markkinoiden tietyt markkinasegmentit ovat hyötyneet muiden segmenttien laskusta.
Esimerkiksi megatrendit, kuten digitalisaatio, ohjaavat varastorakennusten ja
logistiikkalaitosten kysyntää kauppakeskusten ja muiden liiketilojen kustannuksella verkkokauppojen kasvavan suosion johdosta.

•

Varastorakennusten rakentamisen, joka on yksi Nordecin keskeisistä
markkinasegmenteistä, osuus toimitilojen uudisrakentamisen markkinoista
Euroopassa oli 11 prosenttia vuonna 2021. Kyseisen markkinan odotetaan
kasvavan yhteensä 17 prosenttia vuosien 2020 ja 2024 välillä.
(Lähde: Euroconstructin raportit)

•

Uusien teollisuusrakennusten rakennusmarkkinan, joka on toinen Nordecin
keskeisistä markkinasegmenteistä, osuus toimitilarakentamisen markkinoista Euroopassa oli noin 16 prosenttia vuosina 2020–2021. Vuoteen 2024
mennessä uusien teollisuusrakennusten rakentamisen markkinan odotetaan
olevan 10 prosenttia suurempi kuin vuonna 2020, ja markkinan odotetaan
kasvavan lähes kaikissa Euroconstructin raporttien kattamissa maissa.
(Lähde: Euroconstructin raportit)

Toimitilarakentamisen markkinoiden odotetaan hieman hidastuvan Suomessa
ja Ruotsissa vuosien 2021–2022 vahvan kehityksen jälkeen. Vuonna 2023
toimitilojen uudisrakentamisen markkinoiden odotetaan palaavan Suomessa
lähemmäs COVID-19-pandemiaa edeltänyttä tasoa ja olevan noin 8,5 miljardia
euroa. Ruotsissa uudisrakentamisen markkinoiden odotetaan laskevan vuoden
2021 voimakkaan kasvun jälkeen 7,2 miljardiin euroon vuoteen 2024 mennessä.
(Lähde: Euroconstructin raportit)
Toimitilojen uudisrakennuksia rakennettiin CEE‑maissa yli 19,6 miljardilla eurolla
vuonna 2020 ja 19,1 miljardilla eurolla vuonna 2021. Vuosina 2020 ja 2021
markkinoiden supistumisen jälkeen rakennustuotannon odotetaan elpyvän ja
kasvavan noin 3–4 prosenttia vuodessa vuosina 2022–2024 sekä saavuttavan
COVID‑19‑pandemiaa edeltäneen 21,0 miljardin euron tason vuonna 2024.
Meneillään oleva sota Ukrainassa on lisännyt epävarmuutta tulevasta talouskehityksestä. Nordec arvioi, että vaikka toimitusketjuissa voi ilmaantua väliaikaisia
häiriöitä ja niihin liittyvää hintojen epävakautta, merkittävä osa Nordecin projektikannasta liittyy investointeihin esimerkiksi akkujen arvoketjuun, logistiikkaan
ja teollisuusrakentamiseen. Meneillään olevalla sodalla Ukrainassa ei odoteta

olevan vaikutuksia investointeja ohjaaviin tekijöihin näillä markkinasegmenteillä,
mikäli materiaalien saatavuus voidaan varmistaa, jotta projektit etenevät suunniteltujen aikataulujen mukaisesti.

Kilpailuympäristö
Nordecin kilpailijat ovat yrityksiä, jotka tarjoavat rakennusten ja siltojen runkoja
sekä julkisivuja Pohjoismaissa ja CEE-maissa. Nordec arvioi, että sen kohtaama
kilpailu vaihtelee eri projektityypeissä ja liiketoiminta-alueilla, joilla se toimii.
Esimerkiksi kilpailu siltojen rakentamisessa on erilaista kuin monikerroksisten
rakennusten rakentamisessa. Kaiken kaikkiaan Nordec pitää johtavia rakennusrunkojen toimittajia erityisesti teräsrakenteiden osalta Nordecin toimintamarkkinoilla pääkilpailijoinaan.
Pääkilpailijoidensa lisäksi Nordec pitää myös muita yrityksiä merkityksellisinä
kilpailijoina tietyillä markkinaosasegmenteillä. Lisäksi Nordec arvioi, että suuri
määrä pienempiä teräsrakennetoimittajia kilpailee sen kanssa pienemmissä
rakennusprojekteissa.

Toimitilojen uudisrakentamisen markkinoiden koko Nordecin päämarkkina-alueilla
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Esimerkkejä viimeaikaisista, meneillään olevista
ja suunnitelluista hankkeista

Kasvutekijät
Akkujen tuotantolaitos1
Vihreä siirtymä2

Laajempien markkinatrendien lisäksi Nordec on tunnistanut
toimitilojen uudisrakentamisen markkinoilla useita
kasvumahdollisuuksia, joiden se uskoo tukevan Nordecin
tarjonnan kysyntää. Nordec uskoo, että se on hyvässä
asemassa vastaamaan kehitykseen näillä mahdollisilla
kasvualueilla olemassa olevien asiakassuhteidensa, vahvojen
asiakasreferenssiensä ja näiden alueiden projekteja
koskevien kykyjensä ansiosta.

Akkujen tuotantolaitosten
kysyntä on voimakasta.
Tämä tarjoaa mahdollisuuksia
yhtiöille, jotka pystyvät
hoitamaan suuria ja
monimutkaisia projekteja.

Logistiikkakeskus3

1) Battery‑news.de ja Business Sweden. Report:
The Nordic Battery Value Chain, 2021.
2) Euroopan komissio: Europaforum Northern
Sweden’s views on Green industrial transition
in European regions, 2021; ja Reuters: Pulling
power: the green lure of Sweden’s industrial far
north, 2021.

3) Witron: WITRON realizes food eCommerce DC in Gothenburg;
DFDS: DFDS and CH Square sign agreement to build new logistics
centers, 2021; PEAB: Peab expands Varner’s distribution center
in Vänersborg, 2021; Eleiko: Eleiko to build state‑of‑the‑art
logistics center in Halmstad, 2021; World Construction Network:
Catena to build new logistics facility for PostNord TPL in Sweden, 2021; STT: Kesko suunnittelee suurta logistiikkakeskusta
Hyvinkäälle, 2021; ja Transval: New Transval Sipoo warehouse
delivers efficient and sustainable supply chain services.

Kasvutekijät
Investoinnit akkujen arvoketjuun
Akkujen tuotantolaitoksiin investoidaan suurella vauhdilla erityisesti sähköautoteollisuuden kasvun seurauksena. Vuonna 2019 käyttöön otettu Euroopan komission Euroopan vihreän kehityksen ohjelma esitteli koko EU:n kattavia tavoitteita
tulla maailman ensimmäiseksi ilmastoneutraaliksi maanosaksi vuoteen 2025
mennessä (Lähde: Euroopan komissio: Euroopan vihreän kehityksen ohjelma,
2022). Myöhemmät EU-säädökset ja politiikat ovat tukeneet sähköajoneuvojen ja
vastuullisten akkujen kysyntää. Euroopan akkukapasiteetti oli 43 GWh vuonna
2021, ja sen odotetaan kasvavan nopeasti seuraavan vuosikymmenen aikana,
sillä akkujen kysynnän ennustetaan olevan 900 GWh:n tasolla vuoteen 2030 men-

nessä Euroopassa. EU:n laajuinen arviolta 900 GWh:n kysyntä johtaisi arviolta
noin 6 miljoonan neliömetrin tarvittavaan tehdaspinta-alaan akkutehtaille.
Investoinnit suuriin sähköajoneuvojen akkutehtaisiin (”gigatehtaisiin”) ovat
kasvaneet eri puolilla Eurooppaa ja erityisesti Pohjoismaissa, joka houkuttelee
investointeja esimerkiksi vihreiden, kohtuuhintaisten ja vakaiden energianlähteiden, kylmän ilmaston, työvoiman tuottavuuden, hyvien logistiikkayhteyksien
ja akkujen valmistuksessa käytettävien raaka-aineiden saatavuuden ansiosta.
(Lähde: Business Sweden. Report: The Nordic Battery Value Chain, 2021.)

Vihreän siirtymän ohjaamat teollisuuden investoinnit
Vihreää siirtymää koskevat aloitteet ovat tulleet yhä suositummiksi ja johtaneet
valtavaan määrään investointeja teollisuusrakennuksiin yhtiöiden pyrkiessä
avaamaan vastuullisia tuotantolaitoksia. Euroopan vihreän kehityksen ohjelma
lisäsi vastuulliseen teollisuuteen liittyvää sääntelyä, mutta samalla se sisälsi vähintään 1 000 miljardin euron investointiohjelman seuraavalle vuosikymmenelle.
(Lähde: Euroopan komissio (2020). Tietoa Euroopan vihreän kehityksen investointiohjelmasta ja oikeudenmukaisen siirtymän mekanismista, 2020.)

Esimerkki vihreän siirtymän vaikutuksista löytyy Pohjois-Ruotsista, josta on
kehittynyt Euroopan uusimpien teollisten megaprojektien keskus. Ruotsin pääministeri Magdalena Anderssonin mukaan Ruotsiin suunniteltujen investointien
kokonaismäärän, mukaan lukien akkutehtaat, arvioidaan ylittävän 1 000 miljardia Ruotsin kruunua seuraavan vuosikymmenen aikana (Lähde: Reuters: Pulling
power: the green lure of Sweden’s industrial far north, 2021).

Kasvavat investoinnit logistiikkakeskuksiin
Logistiikkakeskusten kysyntä ja niihin tehdyt investoinnit saavuttivat kaikkien
aikojen huippunsa Euroopassa vuonna 2021. Verkkokauppa on toimialan
ensisijainen kasvutekijä, ja COVID-19-pandemia ja sitä seuranneet muutokset
kuluttajakäyttäytymisessä tukivat verkko-ostamista ja kasvattivat sen penetraatioastetta, mikä puolestaan lisäsi logistiikkatilojen kysyntää. Lisäksi elintarvikemyynnin kasvu ja viimeisen kilometrin logistiikan tärkeyden kasvu ovat tukeneet
varastojen kysyntää.

Logistiikkatilojen, kuten jakelukeskusten, huolintakeskusten, suoratoimitustilojen, kylmävarastojen ja viimeisen kilometrin varastojen, kysynnän arvioidaan
olevan nykyistä tarjontaa ja uusia kehityshankkeita korkeampaa, mikä lisää
uudisrakentamisen tarvetta. (Lähteet: BNP Paribas Real Estate, helmikuu 2022; ja
EUROPE CRE360: Economic Outlook.)

Taloudellisia tietoja

Alla olevassa taulukossa esitetään Nordecin valikoituja tilinpäätöstietoja 31.3.2022 ja 31.3.2021 päättyneiltä kolmen kuukauden
jaksoilta ja 31.12.2021, 31.12.2020 ja 31.12.2019 päättyneiltä tilikausilta. Alla esitettävät taloudelliset tiedot ovat peräisin IFRS:n
mukaisesti laadituista konsernin osavuositiedoista ja tilintarkastetuista konsernitilinpäätöksistä.

Tunnusluvut

31.3. ja 1.1.–31.3.

Tuhatta euroa, ellei toisin ilmoitettu

2022

31.12. ja 1.1.–31.12.

2021

2021

(tilintarkastamaton)
Liikevaihto

54 638

Liikevaihdon muutos edelliseen kauteen verrattuna (2), prosenttia
Oikaistu EBITDA (3)
Oikaistu EBITDA-marginaali(4), prosenttia
Käyttökate (EBITDA)
EBITDA-marginaali(5), prosenttia
Oikaistu EBITA (6)
Oikaistu EBITA-marginaali(7), prosenttia
EBITA (8)
EBITA-marginaali(9), prosenttia

31.12.2019 ja
12.9.2018–
31.12.2019

2020

(tilintarkastamaton, ellei toisin ilmoitettu)
50 843

225 475(1)

141 742(1)

37 130(1)

7,5

n/a

59,1

281,7

n/a

1 871

3 036

11 833

8 637

-2 225

3,4

6,0

5,2

6,1

-6,0

924

2 805

8 162(1)

23 043(1)

-5 859(1)

1,7

5,5

3,6

16,3

-15,8

1 262

2 242

9 181

6 149

-3 163

2,3

4,4

4,1

4,3

-8,5

315

2 011

5 509

20 556

-6 798

0,6

4,0

2,4

14,5

-18,3

Liikevoitto (EBIT)

-437

703

2 007(1)

18 290 (1)

-7 531(1)

Kauden tulos

-506

452

965(1)

16 817(1)

-7 828(1)

826

1 673

6 660

3 999

-5 479

-0,07

0,06

0,13

2,24

-1,04

-0,07

0,06

0,13

2,24

-1,04

Oikaistu kauden tulos ennen yritysjärjestelyihin liittyvien aineettomien omaisuuserien poistoja (10)
Osakekohtainen tulos, laimentamaton

(11)

, euroa

Osakekohtainen tulos, laimennettu(12), euroa
Oikaistu osakekohtainen tulos

(13) (14)

, euroa

Nettovelka (15)
Nettovelan suhde EBITDAan (16)
Nettovelan suhde oikaistuun EBITDAan

(17)

Omavaraisuusaste (18), prosenttia
Nettokäyttöpääoma (19)

0,11

0,22

0,89

0,53

-0,73

-5 520

-13 902

-6 664 (1)

-9 625(1)

787(1)

-0,88

n/a

-0,82

-0,42

n/m

-0,52

n/a

-0,56

-1,11

n/m

39,6

38,9

45,4 (1)

39,5(1)

14,2(1)

-6 020

-18 987

-7 386

-16 310

-6 596

Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja

130

4 649

8 493(1)

23 667(1)

-1 321(1)

Kassakonversio (20), prosenttia

63,3

n/a

104,1

102,7

n/m

0,0

n/a

3,5

119,9

n/a

Oman pääoman tuotto (21), prosenttia
Sijoitetun pääoman tuotto

(22)

Tilauskanta (23)
Tuotantomäärä (24), tonnia
Tapaturmataajuus (25)
Henkilöstö kauden lopussa

, prosenttia

4,8

n/a

10,4

190,3

n/a

165 683

113 838

177 565

129 517

26 559

7 900

9 600

29 800

32 700

n/a

12,9

15,4

14,2

16,4

n/a

570

637

569

645

192

(1)

Tilintarkastettu.

(2)

Liikevaihdon muutos edelliseen kauteen verrattuna, prosenttia

=

Kauden liikevaihto - Edellisen kauden liikevaihto
Edellisen kauden liikevaihto

× 100

Liikevaihdon muutos edelliseen kauteen verrattuna esittää iiketoiminnan rahamääräisen volyymin
suhteellista muutosta kausien välillä..
(3)

Oikaistu EBITDA

=

Käyttökate (EBITDA) + Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät(26)
Oikaistu EBITDA on Nordecin tuloksellisuutta osoittava sisäinen mittari.

(4)

Oikaistu EBITDA-marginaali, prosenttia

=

Oikaistu EBITDA
Liikevaihto

× 100

Oikaistu EBITDA-marginaali on Nordecin tuloksellisuutta osoittava sisäinen mittari.

(5)

EBITDA-marginaali, prosenttia

=

Käyttökate (EBITDA)
Liikevaihto

× 100

EBITDA-marginaali on Nordecin tuloksellisuutta osoittava sisäinen mittari.
(6)

Oikaistu EBITA

=

EBITA + Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät(26)
Oikaistu EBITA on Nordecin tuloksellisuutta osoittava sisäinen mittari.

(7)

Oikaistu EBITA-marginaali, prosenttia

=

Oikaistu EBITA
Liikevaihto

× 100

Oikaistu EBITA-marginaali on Nordecin tuloksellisuutta osoittava sisäinen mittari.
(8)

EBITA

=

Liikevoitto (EBIT) + Aineettomien hyödykkeiden poistot + arvonalentumiset
EBITA on Nordecin tuloksellisuutta osoittava sisäinen mittari.

(9)

EBITA-marginaali, prosenttia

=

EBITA
Liikevaihto

× 100

EBITA-marginaali on Nordecin tuloksellisuutta osoittava sisäinen mittari.
(10)

Oikaistu kauden tulos ennen yritysjärjestelyihin liittyvien aineettomien
omaisuuserien poistoja

=

Kauden tulos - Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät(26) + Yritysjärjestelyihin liittyvien aineettomien omaisuuserien poistot
Oikaistu kauden tulos ennen yritysjärjestelyihin liittyvien aineettomien omaisuuserien poistoja on Nordecin
tuloksellisuutta osoittava sisäinen mittari.

(11)

Osakekohtainen tulos, laimentamaton, 31.3.2022 ja 31.3.2021 päättyneillä kolmen kuukauden jaksoilla ja 31.12.2021, 31.12.2020 ja 31.12.2019 päättyneillä tilikausilla on oikaistu takautuvasti huomioimaan 13.5.2022
yhtiön osakkeenomistajan päättämän maksuttoman osakeannin vaikutus. Edellä mainittu maksuton osakeanti huomioiden liikkeeseen laskettujen osakkeiden painotettu keskimääräinen lukumäärä kauden aikana laskettaessa
laimentamatonta osakekohtaista tulosta oli 7 500 000 kaikilla ilmoitetuilla ajanjaksoilla. Tämän markkinoiesitteen päivämääränä osakkeiden lukumäärä on 7 500 000.

(12)

Osakekohtainen tulos, laimennettu, 31.3.2022 ja 31.3.2021 päättyneillä kolmen kuukauden jaksoilla ja 31.12.2021, 31.12.2020 ja 31.12.2019 päättyneillä tilikausilla on oikaistu takautuvasti huomioimaan 13.5.2022
yhtiön osakkeenomistajan päättämän maksuttoman osakeannin vaikutus. Edellä mainittu maksuton osakeanti huomioiden liikkeeseen laskettujen osakkeiden painotettu keskimääräinen lukumäärä kauden aikana laskettaessa
laimennettua osakekohtaista tulosta oli 7 500 000 kaikilla ilmoitetuilla ajanjaksoilla. Osakekohtainen tulos, laimennettu, 31.3.2022 päättyneellä kolmen kuukauden jaksolla on lisäksi oikaistu takautuvasti huomioimaan yhtiön
osakkeenomistajan 7.3.2022 ja 13.5.2022 päättämien optio‑oikeuksien antamisten vaikutus. Edellä mainitut optio‑oikeuksien antamiset huomioiden annettujen optio‑oikeuksien painotettu keskimääräinen lukumäärä kauden
aikana oli 153 000 31.3.2022 päättyneellä kolmen kuukauden jaksolla. Tämän markkinointiesitteen päivämääränä osakkeiden lukumäärä on 7 500 000 ja annettujen optio‑oikeuksien lukumäärä on 354 000.
Lisätietoja optio‑oikeuksista on esitetty esitteen kohdissa ”Hallitus, johto ja tilintarkastajat—Hallituksen ja johtoryhmän jäsenten palkkiot—Hallitus” ja ”Osakkeet ja osakepääoma—Ulkona olevat optiot”.

(13)

Oikaistu osakekohtainen tulos 31.3.2022 ja 31.3.2021 päättyneillä kolmen kuukauden jaksoilla ja 31.12.2021, 31.12.2020 ja 31.12.2019 päättyneillä tilikausilla on oikaistu takautuvasti huomioimaan 13.5.2022
yhtiön osakkeenomistajan päättämän maksuttoman osakeannin vaikutus. Edellä mainittu maksuton osakeanti huomioiden liikkeeseen laskettujen osakkeiden painotettu keskimääräinen lukumäärä kauden aikana
laskettaessa oikaistua osakekohtaista tulosta oli 7 500 000 kaikilla ilmoitetuilla ajanjaksoilla. Tämän markkinointiesitteen päivämääränä osakkeiden lukumäärä on 7 500 000.

(14)

Oikaistu osakekohtainen tulos, euroa

=

Oikaistu kauden tulos ennen yritysjärjestelyihin liittyvien aineettomien omaisuuserien poistoja
Liikkeeseen laskettujen osakkeiden painotettu keskimääräinen lukumäärä kauden aikana
Oikaistu osakekohtainen tulos on Nordecin tuloksellisuutta osoittava sisäinen mittari.

(15)

Nettovelka

=

Korolliset velat (pois lukien johdannaisvelat) - Rahavarat
Nettovelka antaa tietoa Nordecin ulkopuolisesta velkarahoituksesta.

(16)

Nettovelan suhde EBITDAan

=

Nettovelka
Käyttökate (EBITDA) (viimeiset 12 kuukautta)
Nettovelan suhde EBITDA:an kuvastaa Nordecin velkaantuneisuusastetta.

(17)

Nettovelan suhde oikaistuun EBITDAan

=

Nettovelka
Oikaistu EBITDA (viimeiset 12 kuukautta)
Nettovelan suhde oikaistuun EBITDA:an kuvastaa Nordecin velkaantuneisuusastetta.

(18)

Omavaraisuusaste

=

Oma pääoma yhteensä
Oma pääoma ja velat yhteensä - Sopimuksiin perustuvat velat
Omavaraisuusaste kuvastaa Nordecin varojen rahoitukseen käytetyn oman pääoman suhteellista osuutta.

(19)

Nettokäyttöpääoma

=

Vaihto-omaisuus + (Lyhytaikaiset myyntisaamiset + Muut korottomat lyhytaikaiset saamiset) - (Lyhytaikaiset ostovelat +
Muut lyhytaikaiset korottomat velat)
Nettokäyttöpääoma esittää Nordecin päivittäisiin toimintoihin sidottuja rahavaroja.

(20)

Kassakonversio, prosenttia

=

Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja (viimeiset 12 kuukautta)
Käyttökate (EBITDA) (viimeiset 12 kuukautta)

× 100

Kassakonversio on Nordecin liiketoiminnasta saatavan rahavirran arvioinnissa käytettävä sisäinen mittari.

(21)

Oman pääoman tuotto, prosenttia

=

Kauden tulos (viimeiset 12 kuukautta)
Keskimääräinen oma pääoma yhteensä

× 100

Oman pääoman tuotto esittää Nordecin omasta pääomasta kertyvää tulosta.

(22)

Sijoitetun pääoman tuotto, prosenttia

=

Liikevoitto (EBIT)
Keskimääräinen oma pääoma + Keskimääräinen nettovelka
Sijoitetun pääoman tuotto esittää Nordecin sijoitetusta pääomasta kertyvää tulosta.

(23)

Tilauskanta

=

Asiakassopimusten kirjaamattoman liikevaihdon määrä kauden lopussa.
Tilauskanta kuvastaa liikevaihtoa, jonka Nordec odottaa kirjaavansa tulevaisuudessa.

(24)

Tuotantomäärä

=

Nordecin tuotantolaitosten tuottamien terästuotteiden määrä
Tuotantomäärä kuvastaa Nordecin tuotantolaitosten tuotannon määrää.

(25)

Tapaturmataajuus

=

Poissaoloon johtaneiden työtapaturmien määrä (viimeiset 12 kuukautta)
1 miljoonaa henkilötyötuntia (viimeiset 12 kuukautta)
Tapaturmataajuus esittää Nordecin työolosuhteiden turvallisuutta.

(26)

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät ovat olennaisia eriä tai liiketoimia, jotka ovat merkittäviä Nordecin taloudellisen kehityksen ymmärtämiselle vertailtaessa kauden tulosta edeltävien kausien tuloksiin.
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät voivat sisältää seuraavia eriä ja niiden laskennallisen vaikutuksen Nordecin veroihin:
•
myyntivoitot ja -tappiot, arvonalentumiset sekä transaktio-, integraatio- ja carve-out-kulut sulautumisiin, yritysostoihin ja divestointeihin liittyen;
•
uudelleenjärjestelykulut; ja
•
muut sellaiset erät jotka Nordecin arvion mukaan eivät liity Nordecin normaaliin liiketoimintaan.

× 100

Osakkeiden
merkintähinta on

Listautumisanti ja
merkintäohjeet
Listautumisannin ja First North -listautumisen tavoitteet
Listautumisannin tavoitteena on edistää Nordecin kasvuun liittyvien strategisten
tavoitteiden toteuttamista sekä mahdollistaa Nordecin toimintojen ja tuotannon
tehokkuuteen liittyvien investointien toimeenpanoa. Listautumisanti mahdollistaa
yhtiön pääsyn pääomamarkkinoille, sen omistuspohjan laajenemisen, osakkeiden
likviditeetin lisääntymisen ja osakkeiden käyttämisen vastikkeena mahdollisissa
yrityskaupoissa.
Lisänäkyvyyden odotetaan myös lisäävän edelleen Nordecin tunnettuutta yleisön
keskuudessa ja työnantajana ja näin ollen parantavan Nordecin kilpailukykyä.
Hankittavien varojen käyttö
Listautumisanti muodostuu osakeannista ja osakemyynnistä. Yhtiö pyrkii keräämään osakeannilla noin 7,0 miljoonan euron bruttovarat tarjoamalla uusia
osakkeita merkittäväksi. Yhtiö odottaa käyttävänsä osakeannista saamansa
nettovarat Nordecin kasvuun liittyvien strategisten tavoitteiden toteuttamisen
edistämiseen sekä Nordecin toimintojen ja tuotannon tehokkuuden vahvistamiseen. Nordecin arvion mukaan yhtiön strategiassa kuvatut priorisoidut tuotannon pitkän tähtäimen investoinnit edellyttävät yhtiöltä noin 10,5 miljoonan euron
investoinnit (ks. markkinointiesitteen sivut 9-10).
Myyvä osakkeenomistaja Donges SteelTec GmbH odottaa saavansa osakemyynnistä noin 29,3 miljoonan euron bruttovarat (olettaen, että kaikki myyntiosakkeet
myydään ja olettaen, että lisäosakeoptio käytetään kokonaisuudessaan).

7,36

euroa osakkeelta.

Yleisöannin
merkintäaika on

8.−20.6.2022.

Merkintäsitoumukset
Harjavalta Oy, Tirinom Oy sekä tietyt muut ammattimaiset sijoittajat (yhdessä
”Ankkurisijoittajat”) ovat tietyin edellytyksin kukin erikseen sitoutuneet osallistumaan listautumisantiin ja merkitsemään osakkeita yhteensä vähintään 22,4 miljoonalla eurolla.
Merkintäsitoumusten ehtojen mukaan Ankkurisijoittajille taataan sitoumusten
kattama määrä tarjottavia osakkeita. Ankkurisijoittajat eivät saa korvausta merkintäsitoumuksistaan.
Ankkurisijoittajat ovat antaneet merkintäsitoumuksia seuraavasti:
• Harjavalta Oy vähintään 9,8 miljoonaa euroa
• Tirinom Oy vähintään 7,2 miljoonaa euroa
• Tradeka-sijoitus Oy vähintään 1,0 miljoonaa euroa
• UM‑Yhtiöt Oy vähintään 1,0 miljoonaa euroa
• Ronnie Neva‑aho vähintään 1,0 miljoonaa euroa
• Beachfish Invest Oy vähintään 0,6 miljoonaa euroa
• Oy Julius Tallberg Ab vähintään 0,5 miljoonaa euroa
• Esa Korkeela vähintään 0,4 miljoonaa euroa
• Sami Rantala vähintään 0,4 miljoonaa euroa
• Seppo Valtonen vähintään 0,4 miljoonaa euroa
• AH Advisory Oy vähintään 0,1 miljoonaa euroa
Ankkurisijoittajien merkintäsitoumukset vastaavat noin 70,9 prosenttia tarjottavista osakkeista olettaen, että lisäosakeoptiota ei käytetä (noin 61,7 prosenttia
olettaen, että lisäosakeoptio käytetään kokonaisuudessaan) ja olettaen, että myyvä osakkeenomistaja myy enimmäismäärän myyntiosakkeita ja että yhtiö laskee
liikkeeseen 960 000 uutta osaketta.

Yleisöannin tärkeitä päivämääriä
8.6.2022

Listautumisannin
merkintäaika alkaa

17.6.2022

Yleisöanti voidaan
ylimerkintätilanteessa
keskeyttää aikaisintaan

Arviolta 20.6.2022

Yleisöannin merkintäaika
päättyy

Arviolta 22.6.2022

Tiedote listautumisannin
lopullisesta tuloksesta

Arviolta 23.6.2022

Uudet osakkeet kirjataan
arvo-osuustileille
yleisöannin osalta

Arviolta 23.6.2022

Kaupankäynti osakkeilla alkaa
Nasdaq First North Growth Market
Finland -markkinapaikalla

Yhteenveto yleisöannista
•

Yleisöannissa tarjottavien osakkeiden lukumäärä on alustavasti yhteensä
enintään 550 000.

•

Yleisöantiin voivat osallistua yksityishenkilöt ja yhteisöt Suomessa, Ruotsissa
ja Tanskassa.

•

Osakkeita tarjotaan yleisöannissa 7,36 euron merkintähintaan tarjottavalta
osakkeelta.

•

Merkintäsitoumuksen tulee olla vähintään 150 ja enintään 13 500 tarjottavaa
osaketta.

•

Tarjottavista osakkeista maksetaan Suomessa merkintäsitoumusta
annettaessa merkintähinta eli 7,36 euroa tarjottavalta osakkeelta kerrottuna
merkintäsitoumuksen mukaisella tarjottavien osakkeiden lukumäärällä.

•

Merkintäsitoumukset voidaan hyväksyä tai hylätä kokonaan tai
osittain. Ylimerkintätilanteissa yhtiö ja myyvä osakkeenomistaja
pyrkivät hyväksymään merkintäsitoumukset myöhemmin päätettävään
rajaan saakka kokonaan, ja tämän määrän ylittävältä osalta yhtiö ja
myyvä osakkeenomistaja pyrkivät allokoimaan tarjottavia osakkeita
merkintäsitoumusten täyttämättä olevien määrien keskinäisessä suhteessa.

Listautumisanti koostuu instituutioannista, yleisöannista ja henkilöstöannista. Listautumisannin
ehdot ja ohjeet on sisällytetty kokonaisuudessaan Finanssivalvonnan hyväksymään esitteeseen, jonka
Nordec Group Oyj on laatinut listautumisannin yhteydessä. Esite on julkaistu yhtiön internetsivuilla
osoitteessa www.nordec.com/sijoittajat/listautuminen.
Tässä markkinointiesitteessä mainittuja arvopapereita tarjotaan merkittäväksi Nordec Group Oyj:n
julkistamalla Finanssivalvonnan hyväksymällä esitteellä. Esite sisältää yksityiskohtaisia tietoja yhtiöstä ja sen johdosta sekä taloudellisista tiedoista. Tämä markkinointiesite on mainos eikä esiteasetuksen
mukainen esite. Sijoittajien ei tule hankkia mitään tässä markkinointiesitteessä mainittuja arvopapereita muutoin kuin esitteeseen sisällytettyjen tietojen perusteella. Finanssivalvonnan antamaa esitteen
hyväksyntää ei tule pitää suosituksena merkitä esitteellä tarjottavia arvopapereita.

Yleisöannin merkintäpaikat Suomessa
• Evlin verkkopalvelu osoitteessa www.evli.com/nordec. Merkintä voidaan tehdä verkkopalvelussa Evlin, Aktian, Danske Bankin, Handelsbankenin, Nordea
Pankin, Oma Säästöpankin, Osuuspankin, POP Pankin, S-Pankin, Säästöpankin
ja Ålandsbankenin verkkopankkitunnuksilla. Merkintää ei voida tehdä verkkopalvelussa, jos maksua ei suoriteta samassa yhteydessä. Yhteisön merkintää
tekevän henkilön on osoitettava merkintään liittyvä toimivaltuutus toimittamalla yhteisön kaupparekisteriote tai muu toimivaltuuden osoittava asiakirja
osoitteeseen nordec@evli.com.
•

Evlin toimipiste osoitteessa Aleksanterinkatu 19, 00100 Helsinki, arkisin kello
9.00–16.00. Mahdollisuus merkinnän tekemiseen toimipisteessä on ehdollinen
mahdollisten viranomaismääräysten asettamille rajoitteille, eikä mahdollisuutta merkinnän tekemiselle toimipisteessä voida taata. Mikäli sijoittaja haluaa
tehdä merkinnän Evlin toimipisteessä, tulee sijoittajan varata aika merkinnän
tekemistä varten etukäteen. Ajanvaraus on tehtävä viimeistään merkintäaikojen alkamista seuraavan arkipäivän aikana. Varauksen voi tehdä sähköpostitse
osoitteeseen nordec@evli.com. Sijoittajan on todistettava henkilöllisyytensä
merkintää tehtäessä. Yhteisön merkintää tekevän henkilön on lisäksi osoitettava merkintään liittyvä toimivaltuutus. Tarjottavia osakkeita merkitsevällä
yhteisöllä on oltava voimassa oleva LEI-tunnus.

•

Evlin merkintäpiste, johon merkinnän voi toimittaa sähköpostilla. Tarkemmat
ohjeet merkinnän tekemiseksi sähköpostilla tulee pyytää etukäteen Evlin
merkintäpisteestä puhelimitse numerosta +358 9 4766 9645. Puhelut Evlin
asiakaspalveluun nauhoitetaan.

•

Nordnetin verkkopalvelu osoitteessa www.nordnet.fi/fi/nordec. Merkintä
voidaan tehdä verkkopalvelussa Nordnetin sekä Aktian, Danske Bankin,
Handelsbankenin, Nordean, Oma Säästöpankin, Osuuspankin, POP Pankin,
S-Pankin, Säästöpankin ja Ålandsbankenin verkkopankkitunnuksilla. Merkintöjen tekeminen osakesäästötileille onnistuu vain Nordnetin kautta ja vain
Nordnetissa olevalle osakesäästötilille tehtynä.

Riskitekijät
Nordeciin sijoittamiseen liittyy useita riskejä, joista monet kuuluvat Nordecin
liiketoiminnan luonteeseen ja voivat olla merkittäviä. Sijoittajien tulisi ennen
sijoituspäätöksen tekemistä tarkastella alla mainittuja riskitekijöitä huolellisesti
muiden Finanssivalvonnan hyväksymässä esitteessä esitettyjen tietojen lisäksi.
Riskitekijät on jaettu luonteensa perusteella viiteen kategoriaan:

•

•
•
•
•
•

•

Nordecin liiketoimintaan liittyviä riskejä
Nordecin toimintaympäristöön liittyviä riskejä
taloudelliseen asemaan ja rahoitukseen liittyviä riskejä
osakkeisiin liittyviä riskejä
listautumisantiin ja First North -listautumiseen liittyviä riskejä

Jokaisessa kategoriassa esitetään ensimmäisenä olennaisimmaksi arvioitu riski.
Ensimmäisen riskitekijän jälkeen kussakin kategoriassa kuvattujen riskien esitysjärjestyksen tarkoituksena ei ole kuvata niiden toteutumisen todennäköisyyttä
tai mahdollista vaikutusta suhteessa toisiinsa.

•

•
•
•
•

Nordecin liiketoimintaan liittyviä riskejä
• Nordecin liiketoiminta on suurelta osin projektipohjaista ja sen projekteissa
voi esiintyä häiriöitä, viivästyksiä, muutoksia niiden laajuudessa tai jopa peruutuksia, jotka voivat olla Nordecin vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella,
mikä voisi aiheuttaa merkittäviä kustannuksia.
• Epäonnistumisilla tarjouskilpailuissa, projektisopimusten laatimisessa tai
projektinhallinnassa voisi olla haitallinen vaikutus Nordecin liiketoiminnan
kannattavuuteen.
• Nordec on riippuvainen suhteistaan rakennusteollisuudessa toimiviin suurimpiin asiakkaisiinsa.

•

•
•
•

Nordec altistuu ulkopuolisten toimittajien ja aliurakoitsijoiden käyttöön liittyville riskeille, joilla voisi olla haitallinen vaikutus sen vastuisiin ja toimintaan
ja jotka voisivat aiheuttaa merkittäviä kustannuksia tai viiveitä projekteissa.
Nordec ei välttämättä onnistu strategiansa toteuttamisessa tai mukauttamisessa, millä voisi olla haitallinen vaikutus Nordecin liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan ja/tai liiketoiminnan tulokseen.
Merkittävät häiriöt tai keskeytykset Nordecin tuotannossa tai toimituksissa
tai Nordecin tuotantolaitosten vahingoittuminen, tuhoutuminen tai sulkeminen heikentäisivät olennaisesti Nordecin kykyä toimittaa projektinsa asiakkailleen sekä vaikuttaisivat haitallisesti sen liiketoimintaan ja liiketoiminnan
tulokseen.
Nordecin liiketoimintaan liittyy turvallisuus- ja terveysriskejä.
Nordecin IT-järjestelmien merkittävät toimintahäiriöt tai käyttökatkokset
voivat vaikuttaa haitallisesti sen liiketoimintaan.
Nordecin yritysmaineen heikentyminen voi vaikuttaa haitallisesti sen liiketoimintaan.
Epäonnistumisella osaavan johdon tai henkilöstön rekrytoinnissa tai avainhenkilöiden menettämisellä voi olla olennaisen haitallinen vaikutus Nordecin
kykyyn harjoittaa toimintaansa.
Nordec ei välttämättä onnistu löytämään ja integroimaan yritysostokohteita,
ja yritysostot voivat myös aiheuttaa Nordecille odottamattomia riskejä ja
piiloon jääneitä vastuita.
Oikeudenkäyntien epäedullisilla lopputuloksilla voisi olla haitallinen vaikutus
Nordeciin.
Nordecin vakuutussopimukset tarjoavat rajallisen suojan, eikä Nordec välttämättä ole vakuutettu tiettyjä riskejä vastaan.
Nordecin immateriaalioikeuksien ja osaamisen riittämätön suojaaminen voi
vaikuttaa sen liiketoimintaan tai kolmannet osapuolet voivat nostaa sitä vastaan kanteita immateriaalioikeuksiensa väitetyn loukkaamisen perusteella.

Nordecin toimintaympäristöön liittyviä riskejä
• Talouden, poliittisen ympäristön ja rahoitusmarkkinoiden epävarmuus ja
epäsuotuisa kehitys voivat vähentää Nordecin palveluiden kysyntää tai
aiheuttaa häiriöitä, viivästyksiä tai kustannusten nousua sen projekteissa,
millä voi olla haitallinen vaikutus Nordecin liiketoimintaan, liiketoiminnan
tulokseen ja taloudelliseen asemaan.
• Olennaisten raaka-aineiden, kuten teräksen, hintojen nousu, toimitushäiriöt
tai heikko saatavuus voisivat aiheuttaa häiriöitä tai viiveitä Nordecin toiminnassa sekä aiheuttaa merkittäviä kustannuksia.
• COVID-19-pandemian tai muiden vastaavien epidemioiden vaikutukset voivat
häiritä Nordecin toimintaa ja aiheuttaa merkittäviä kustannuksia.
• Nordec toimii jo ennestään kilpailulla alalla, ja jos kilpailu kiristyy, Nordec ei
välttämättä onnistu ylläpitämään liiketoimintojensa volyymiä tai voittomarginaaleja.
• Nordec altistuu toiminnassaan ympäristöriskeille.
• Nordec ei välttämättä pysty täyttämään asiakkaiden tai muiden sidosryhmien odotuksia, ja ilmastonmuutokseen liittyvät lakisääteiset vaatimukset tai
tuet voisivat vaikuttaa olennaisesti Nordecin liiketoimintaan.
• Rakentaminen on säännelty toimiala, eikä Nordec välttämättä onnistu
varmistamaan sovellettavien lakien ja asetusten noudattamista kaikessa
toiminnassaan.
Taloudelliseen asemaan ja rahoitukseen liittyviä riskejä
• Valuuttakurssien vaihtelu altistaa Nordecin muun muassa transaktio- ja
translaatioriskeille, millä voi olla olennaisen haitallinen vaikutus Nordecin
taloudelliseen asemaan ja liiketoiminnan tulokseen.
• Nordec altistuu luotto ja vastapuoliriskeille.
• Nordecin verokustannukset voivat kasvaa verolakien tai niiden soveltamisen
muutoksien tai verotarkastusten seurauksena.
• Aineettomiin omaisuuseriin liittyvillä mahdollisilla tulevilla arvonalentumisilla
voi olla olennainen haitallinen vaikutus Nordecin taloudelliseen asemaan ja
liiketoiminnan tulokseen.
• Nordec ei välttämättä saa rahoitusta kilpailukykyisin ehdoin tai ollenkaan.

Osakkeisiin liittyviä riskejä
• Yhtiön kultakin tilikaudelta mahdollisesti maksettavien osinkojen määrästä ei
ole varmuutta.
• Osakkeet eivät ole aikaisemmin olleet julkisen kaupankäynnin kohteena,
minkä seurauksena osakkeiden markkinahinta saattaa heilahdella eikä niille
välttämättä kehity aktiivisia ja likvidejä markkinoita.
• Myyvän osakkeenomistajan intressit voivat erota muiden osakkeenomistajien intresseistä.
• Tulevat osakeannit ja osakkeiden myynnit merkittävinä määrinä voivat
alentaa osakkeiden hintaa, ja tulevat osakeannit voivat laimentaa olemassa
olevien osakkeenomistajien omistusosuutta.
• Yhtiön yhtiöjärjestykseen on sisällytetty sijoittajien suojaamiseksi määräykset osuuksien muutosten ilmoitusvelvollisuudesta ja ostotarjousvelvollisuudesta, ja kyseisten määräysten noudattamatta jättäminen saattaa johtaa
sijoittajien äänioikeuden käytön rajoittamiseen ja osakkeiden lunastamatta
jättämiseen.
• Hallintarekisteröityjen osakkeiden haltijat eivät välttämättä pysty käyttämään äänioikeuttaan.
• Tietyt ulkomaiset osakkeenomistajat eivät välttämättä voi käyttää merkintäoikeuksiaan.
• First North Growth Market -markkinapaikalla listattuihin yhtiöihin sovelletaan vähemmän laaja-alaista sääntelyä kuin säännellyillä markkinoilla
listattuihin yhtiöihin, ja näin ollen tällaisiin yhtiöihin sijoittaminen saattaa
sisältää enemmän riskejä kuin säännellyillä markkinoilla listattuihin yhtiöihin
sijoittaminen.
Listautumisantiin ja First North -listautumiseen liittyviä riskejä
• First North -listautuminen aiheuttaa yhtiölle lisäkustannuksia, eikä yhtiö välttämättä pysty toteuttamaan listayhtiöiltä vaadittuja toimintoja.
• Listautumisannin toteuttamisen edellytykset eivät välttämättä toteudu.
• Merkintäsitoumuksia ei voi peruuttaa eikä tarjottavien osakkeiden määrästä
tai allokaatiosta ole varmuutta.

www.nordec.com/sijoittajat/listautuminen
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