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Huhti-kesäkuu 2011 lyhyesti

Vahva kasvu jatkui

• Liikevaihto kasvoi 23,4 (19,2) milj. euroon toisella vuosineljänneksellä 
eli 21,9 % edellisvuoteen verrattuna  

• Liikevoitto parani 3,6 (2,7) miljoonaan euroon

• Liikevoitto oli 15,5 (13,8) prosenttia liikevaihdosta

• Liiketoiminnasta kertynyt rahavirta oli +2,3 (+3,3) miljoonaa euroa

• Laimennettu osakekohtainen tulos oli 0,22 (0,16) euroa
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Tammi-kesäkuu 2011 lyhyesti

Markkinaolosuhteet paranivat edelleen

• Liikevaihto oli 44,9 (34,8) miljoonaa euroa tammi-kesäkuussa 2011, 
kasvua 28,9 % verrattuna vuoden 2010 vastaavaan ajanjaksoon 

• Liikevoitto parani 86,1 % 6,8 (3,6) miljoonaan euroon

• Liikevoitto oli 15,1 (10,4) prosenttia liikevaihdosta

• Liiketoiminnasta kertynyt rahavirta oli +4,0 (+4,1) miljoonaa euroa

• Laimennettu osakekohtainen tulos parani 0,41 (0,22) euroon
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• Vuoden 2011 toisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 23,4 (19,2) 
miljoonaa euroa ja oli 21,9 % korkeampi kuin vuoden 2010 
vastaavalla ajanjaksolla 

• Kysyntä jatkui vahvana telekommunikaatiomarkkinasegmentissä 
ja koneteollisuudessa

• Myyntiä rakennusteollisuudelle kasvattivat 

Kysyntä jatkui vahvana 

• Myyntiä rakennusteollisuudelle kasvattivat 
lentokenttätuoteryhmän myynnin elpyminen sekä ikkuna- ja 
oviprofiileissa vallinnut positiivinen trendi 

• Kvartaalin myyntiä tuki myös sähköteollisuus, missä kysyntä elpyi 
erityisesti sähkökoneteollisuudessa ja muissa sähkösovelluksissa
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• Exel Composites päätti investoida viiteen edistyksellistä 
pultruusioteknologiaa hyödyntävään tuotantolinjaan tulevan 
kasvun varmistamiseksi 

• Kohdensimme lisäresursseja myös myyntiin ja asiakaslähtöiseen 
tuotekehitykseen 

Investointipäätös viidestä uudesta tuotantolinjasta

Organisaation vahvistaminen jatkuu

• Jatkamme organisaation vahvistamista kasvun varmistamiseksi 
tulevaisuudessa 
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• Liikevoitto parani 21,9 % ja oli 3,6 (2,7) miljoonaa euroa toisella 
vuosineljänneksellä

• Liikevoitto oli 15,5 (13,8) prosenttia liikevaihdosta 

• Raaka-ainehinnat nousivat edelleen

Liikevoitto oli 3,6 (2,7) miljoonaa euroa huhti-

kesäkuussa 2011

• Raaka-ainehinnat nousivat edelleen

• Kiinan ja Ison-Britannian yksiköissä meneillään olevat 
toimenpiteet kannattavuuden parantamiseksi tuottivat edelleen 
positiivisia tuloksia. Tehostamisprojektit jatkuvat vuoden 2011 
loppuun saakka.
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• Liikevaihto kasvoi 28,9 % ja oli 
44,9 (34,8) miljoonaa euroa

• Markkinaolosuhteet paranivat 
edelleen

• Kysyntä kasvoi erityisesti 

Liikevaihto kasvoi 28,9 % 44,9 (34,8) miljoonaan 

euroon tammi-kesäkuussa 2011
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• Liikevoitto parani 6,8 (3,6) 
miljoonaan euroon

• Liikevoitto oli 15,1 (10,4) 
prosenttia liikevaihdosta

Liikevoitto parani 6,8 (3,6) miljoonaan euroon 

tammi-kesäkuussa 2011

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

M
E

U
R

Liikevoitto

8

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

Q1/09 Q2/09 Q3/09 Q4/09 Q1/10 Q2/10 Q3/10 Q4/10 Q1/11 Q2/11

M
E

U
R



Kassavirta jatkui positiivisena 

Liiketoiminnasta kertynyt rahavirta
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• Liiketoiminnasta kertynyt                                                           
rahavirta oli 4,0 (4,1) 
miljoonaa euroa tammi-
kesäkuussa 2011 
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• Katsauskauden lopussa 
konsernin rahavarat olivat 8,1 
(10,0) miljoonaa euroa

• Katsauskaudella maksettiin 
osinkoa 5,9 (3,0) miljoonaa 
euroa
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• Merkittävimmät lähiajan riskitekijät koskevat yleistä taloudellista kehitystä, 

valtiovallan sääntelyä ja mahdollista uutta talouskriisiä euroalueella sekä 

markkinakysyntää eräissä markkinasegmenteissä

• Raaka-aine- ja energiakustannusten nousu ja muut hinnannousut saattavat 

jatkua edelleen ja vaikuttaa kannattavuuteen negatiivisesti. Euroopan 

komission kiinalaiseen lasikuituun kohdistuvat polkumyyntitullit tulevat 

vaikuttamaan tulokseen negatiivisesti, jos raaka-aineiden hinnankorotuksia ei 

saada täysimääräisinä siirrettyä tuotehintoihin

Riskitekijät 

• Mikäli tehostamistoimenpiteet Kiinan ja Ison-Britannian yksiköissä eivät tuota 

tulosta, saattaa sillä olla vaikutusta yhtiön tulokseen

• Valuuttakurssivaihteluilla, hintakilpailulla ja vaihtoehtoisilla kilpailevilla 

materiaaleilla saattaa myös olla negatiivinen tulosvaikutus

• Pankkirahoituksen saatavuus ja hinta saattavat vaikuttaa kysyntään edelleen 

ja näin kasvattaa luottotappioriskiä

11



Näkymät vuodelle 2011

Kysyntä pultruusioteollisuudessa on parantunut asteittain. 
Uskomme, että Exel Composites on hyvissä asemissa 
hyödyntääkseen kasvumahdollisuuksia markkinoiden elpyessä. 
Parantuneen kannattavuuden, hyvän kassavirran ja pienentyneen 
velkaantumisasteen vuoksi uskomme Exel Compositesin pitkän 
aikavälin tuloksentekokykyyn. Exel Compositesin alkuvuosi oli aikavälin tuloksentekokykyyn. Exel Compositesin alkuvuosi oli 
vahva, mutta suhtaudumme vuoteen 2011 edelleen varauksella, 
sillä taloudellista tilannetta leimaa edelleen epävarmuus.
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Nordstjernan AB

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö 

Ilmarinen 

Umo Capital Oy

OP-Suomi Pienyhtiöt Sijoitusrahasto

Osakeiden 
lkm

3 496 506                                                                            

689 400

480 000

451 085

Osuus 
osakepää-

omasta

29,39                       

5,79

4,03

3,79

Suurimmat osakkeenomistajat 4.7.2011

OP-Suomi Pienyhtiöt Sijoitusrahasto

Fondita Nordic Micro Cap Sijoitusrahasto

Veikko Laine Oy

Alfred Berg Finland Sijoitusrahasto

Evli Suomi Osake Sijoitusrahasto

Suutarinen Matti

Aktia Capital Sijoitusrahasto

Nordea Pankki Suomi (hallintarek.)

451 085

450 000                                          
395 796

341 345

307 140

294 400

250 000

238 040

3,79

3,78                     
3,32

2,86

2,58

2,47

2,10

2,00
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Exel Compositesilla oli 2.566 (2.071) osakkeenomistajaa 30.6.2011.



Exel Compositesin osakkeen kurssikehitys 
8/2010 - 7/2011

5,5 (11,6) prosenttia 
osakkeista vaihdettiin 
tammi-kesäkuun 2011 
aikana

Ylin kurssi 9,40 (6,79) 
euroa ja alin kurssi 6,85 
(5,00) euroa

Osakkeen kurssikehitys 

Päätöskurssi 8,12 (5,15) 
euroa ja markkina-arvo 
96,6 (61,3) miljoonaa 
euroa 30.6.2011 

Source: Kauppalehti
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Tulevaisuutta koskevat arviot

Tähän presentaatioon sisältyvät muut kuin jo toteutuneisiin asioihin 
liittyvät kannanotot ovat tulevaisuutta koskevia arvioita. Tällaisia 
arvioita ovat esimerkiksi yleisestä talouskehityksestä ja 
markkinatilanteesta esitetyt näkemykset. Myös yhtiön kasvua, 
kehitystä ja kannattavuutta koskevat odotukset ja lausumat 
sisältävät tulevaisuuteen liittyviä arvioita. Tässä yhteydessä 
käytetään esimerkiksi sanoja odottaa, arvioida ja ennakoida. 

Esitetyt arviot ja lausumat perustuvat tämänhetkisiin päätöksiin ja 
suunnitelmiin sekä tällä hetkellä tiedossa oleviin seikkoihin. Ne 
sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä joiden toteutuessa yhtiön 
tulokset voivat poiketa huomattavasti odotuksista.
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