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VALOEN MARKKINAOHJEISTUS VUODELLE 2016 

 

Valoe Oyj ("Valoe" tai "Yhtiö") lopetti 21.8.2012 markkinaohjeistuksen antamisen toistaiseksi kokonaan, 

koska Yhtiön rakennemuutos elektroniikkateollisuuden automaatiotoimittajasta pelkästään puhtaaseen 

energiaan keskittyneeksi teknologiayhtiöksi alkoi.  

 

Rakennemuutos saatiin valmiiksi vuoden 2015 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Valoe on nyt 

alkuvaiheen teknologiayhtiö, joka on keskittynyt erityisesti aurinkosähköön liittyviin ratkaisuihin. 

 

Yhtiö on vuodesta 2012 julkistanut osavuosikatsaustensa yhteydessä sitomattomia Yhtiön toimitusjohtajan 

pitkän aikavälin tavoitteita, jotka eivät ole olleet markkinaohjeistus. Yhtiö on nyt päättänyt luopua Yhtiön 

toimitusjohtajan pitkän aikavälin tavoitteiden ja niiden seurannan julkistamisesta ja siirtyä 

markkinakäytännön mukaisten markkinaohjeistusten antamiseen. 

 

Yhtiön hallitus on kokouksessaan 14.12.2015 arvioinut Valoen tulevaisuuden näkymiä vuodelle 2016 ja 

erityisesti valmistuspartnerisopimusneuvotteluiden etenemistä ja päättänyt, että Yhtiö antaa 

markkinaohjeistuksen vuodelle 2016 seuraavasti: 

 

Valoe arvioi Valoe-konsernin liikevaihdon olevan vuonna 2016 noin 11 – 13 miljoonaa euroa (Q3/2015: 0,5 

miljoonaa euroa) ja käyttökatteen noin 1,5 – 2,0 miljoonaa euroa (Q3/2015 -0,8 miljoonaa euroa). 

Tilikauden 2016 arvioidaan olevan voitollinen (Q3/2015: -2,0 miljoonaa euroa). Kaikki vertailukauden luvut 

koskevat jatkuvia liiketoimintoja. 

 

Valoe arvioi, että Valoe-konsernin vuoden 2015 jatkuvien liiketoimintojen liikevaihto tulee olemaan noin 

0,7 miljoonaa euroa ja tulos tappiollinen. 

 

Edelleen Yhtiön hallitus haluaa korostaa Yhtiöön liittyviä riskejä, erityisesti rahoituksen riittävyyttä. 

Vaihtovelkakirjalainalla I/2015 onnistuttiin vakauttamaan lyhyen aikavälin rahoitusta merkittävästi. Myös 

tuotantoteknologiatoimituksia koskevat neuvottelut ovat edistyneet hyvin. Tästä huolimatta Valoen 

rahoitustilanne jatkuu edelleen tiukkana. Yhtiön kahdentoista kuukauden rahoituksen riittävyyteen liittyy 

erittäin merkittäviä riskejä. Valoen johdon tämän hetkisen käsityksen mukaan Yhtiö tarvitsee edelleen 

rahoitusta siihen asti kunnes Yhtiön liiketoiminnan kassavirta on kääntynyt positiiviseksi tai pitkän aikavälin 

rahoitusratkaisu suunnitellulla osakeannilla on varmistunut. Yhtiön käyttöpääomavaje on merkittävä siihen 

asti kunnes ensimmäinen aurinkosähkömoduulien tuotantoteknologian toimitus tuottaa positiivista 

kassavirtaa. Mikäli Yhtiö ei onnistu turvaamaan riittävää rahoitusta, voi Yhtiön toiminnan jatkuvuus olla 

vaarassa. Mikäli uusien tilausten saamisessa tapahtuisi viivästyksiä tai markkinatilanne muuttuisi 

heikommaksi Yhtiön arvioimasta, voi tilausten muuttuminen liikevaihdoksi hidastua ja näin vaikuttaa 

merkittävästi aikatauluun, jossa kassavirta ennen investointeja kääntyisi positiiviseksi. Tällöin Yhtiön 

rahoitustilanne tiukentuisi entisestään. 
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Valoeen liittyvistä riskeistä on kerrottu laajemmin 4.11.2015 julkaistussa osavuosikatsauksessa ja vuoden 

2014 vuosikatsauksessa. 

 

 

 

 

Mikkelissä 14. päivänä joulukuuta 2015 

 

 

Valoe Oyj 

 

HALLITUS 

 

 

Lisätietoja:  

Toimitusjohtaja Iikka Savisalo, Valoe Oyj  

p. 0405216082  

email: iikka.savisalo@valoe.com  

 

Jakelu:  

Nasdaq Helsinki Oy 

Keskeiset tiedotusvälineet  

www.valoe.com 

 

Valoen toimiala muodostuu uusiutuvaan energiaan, erityisesti aurinkosähköön, liittyvistä sovellutuksista. 
Valoe myy sen omaan teknologiaan pohjautuvaa automaattista aurinkosähkömodulien valmistustekniikkaa, 
modulien valmistuslinjoja, moduleita sekä modulien avainkomponentteja. Valoen pääkonttori on 
Mikkelissä.  

 

 

 


