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VALOE VAROITTAA LIIKEVAIHTONSA JA TULOKSENSA JÄÄVÄN AIEMMIN ILMOITETUSTA. SYYNÄ
TULOSVAROITUKSEEN ON ETIOPIAN TOIMITUKSEN LOPPUUNSAATTAMISEN SIIRTYMINEN. YHTIÖN
RAHOITUSTILANNE ON ERITTÄIN TIUKKA.
Valoe sai helmikuussa 2016 Etiopiasta noin 15,8 miljoonan euron tilauksen aurinkosähkopaneelitehtaan
toimittamisesta ja taustajohdinteknologiasta. Kauppahinnasta noin 9,5 miljoonaa euroa maksetaan Valoelle
rahana ja loput asiakasyhtiön osakkeina siten, että Valoe tulee omistamaan 30 % etiopialaisesta
valmistuspartneristaan. Kaupan Valoen asiakkaalle rahoittaa Etiopian Kehityspankki (The Development
Bank of Ethiopia; DBE).
Valoen rahoitustilanne on erittäin tiukka. Valoen suunniteltu toimitusaikainen rahoitus perustui pääasiassa
toimitussopimuksen mukaiseen 2,8 miljoonan euron ennakkomaksuun, jolle Valoen tulee hankkia
pankkitakaus. Takauksen saaminen ennakkomaksulle on viivästynyt. Neuvottelut sekä takauksesta että
siltarahoituksesta ovat käynnissä ja Valoe uskoo saavansa ne päätökseen lähiviikkoina.
Rahoituksen riittämättömyydestä johtuen toimitus on viivästynyt. Valoe on yhdessä valmistuspartnerinsa
kanssa arvioinut uudelleen Etiopian tehdastoimituksen loppuunsaattamisen aikataulun. Uuden arvion
mukaan tehtaan laitteet ja koneet toimitetaan Etiopiaan vuoden 2017 ensimmäisellä puoliskolla. Aiemman
arvion mukaan toimituksen piti toteutua vuoden 2016 aikana.
Etiopia toimituksen viivästymisestä johtuen Valoe arvioi Valoe-konsernin liikevaihdon olevan vuonna 2016
noin 5,5 – 6,0 miljoonaa euroa (2015: 0,7 miljoonaa euroa) ja käyttökatteen noin 6,5 - 7,0 miljoonaa euroa
(2015: -2,8 miljoonaa euroa). Tilikauden 2016 tuloksen arvioidaan olevan voitollinen noin 3,2 - 3,7
miljoonaa euroa (2015: -4,7 miljoonaa euroa). Kaikki vertailukauden luvut koskevat jatkuvia liiketoimintoja.
Aiemmin Valoe arvioi Valoe-konsernin liikevaihdon olevan vuonna 2016 noin 11 – 13 miljoonaa euroa
(2015: 0,7 miljoonaa euroa) ja käyttökatteen noin 8,6 - 9,4 miljoonaa euroa (2015: - 2,8 miljoonaa euroa).
Tilikauden 2016 tuloksen arvioidaan olevan voitollinen noin 5,3 - 6,1 miljoonaa euroa (2015: -4,7 miljoonaa
euroa). Markkinaohjeistuksen toteutumisen edellytyksenä oli Etiopian projektin toteutuminen
suunnitellusti.
Ennen kuin edellä mainittu siltarahoitus ja ennakkomaksun vakuusjärjestely ovat järjestyneet, Valoen
rahoitustilanne jatkuu erittäin tiukkana, ja siihen asti myös yhtiön kahdentoista kuukauden rahoituksen
riittävyyteen liittyy erittäin merkittäviä riskejä. Mikäli Etiopian tilauksen edellä mainittu rahoitus ja
vakuusjärjestely eivät järjestyisi, yhtiön rahoitustilanne tiukentuisi entisestään ja yhtiön toiminnan
jatkuvuus voisi olla vaarassa.
Valoe julkistaa kolmatta vuosineljännestä koskevan osavuosikatsauksensa 2.11.2016.
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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.
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