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Vuosi 2019 lukuina

2

-5,000

-4,000

-3,000

-2,000

-1,000

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

2015 2016 2017 2018 2019

Revenue Operating Profit EBITDA

Valoe Group

Continuing operations in P&L

1 000 EUR 2016 2017 2018 2019

Revenue 553 554 1 328 328

Operating profit 3 661 -3 078 -2 468 -3 674

EBITDA 4 772 -1 745 -1 236 -1 975

Equity, incl. capital loans -2 179 37 -909 729

Non-current assets 8 502 7 441 9 495 13 771
Net cash flow from operating 
activities -1 484 -3 160 -2 149 -2 144
Net cash flow after 
investments (before financing) -2 589 -3 517 -4 762 -5 234
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Tärkeimmät tapahtumat
• Forus Capital oli edelleenkin 

Valoen tärkein asiakas.
• Valoe teki merkittävän IBC-kennojen 

toimitussopimuksen Yhdysvaltoihin. 
• Paneelien myynti sujui Suomessa hyvin, mutta 

keskittyi valtaosin Chrystal IBC –paneeleihin, joiden asennukset 
tapahtuvat vasta tilikaudella 2020. 

• Kilpailu on erittäin kovaa. Hinnat painuvat aika ajoin alle
omakustannushintojen. Valoe vastaa kilpailuun, mutta pyrkii
aina voitollisiin toimituksiin.
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Tärkeimmät tapahtumat
• Valoe aloitti yhteistyön Sono Motorsin

kanssa ajoneuvopaneelien kehittämiseksi. 
• Valoe alkoi enenevässä määrin keskittyä Sonon

kaltaisten polymeeristen ajoneuvopaneelien kehittämiseen
tavoitteenaan parantaa toimitusten katteita merkittävästi
tulevaisuudessa. 

• Valoe kutsutaan mukaan EU’n HighLite-tuotekehityshankkeeseen yhdessä
Euroopan johtavien aurinkoenergiayritysten ja instituuttien kanssa. 

• Valoen osakeanti onnistuu kohtalaisesti. 
• Solitek-kennotuotanto siirtyy Valoen omistukseen.
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Tärkeimmät tapahtumat - maailmalla
• Premium (PERC) -paneelin maailmanmarkkinahinta putoaa ja päätyy alle 

0,3 €/Wp (Valoe Chrystal Twin 0,5 €/Wp).
• Premium (PERC) –paneelit, tyypillisesti noin 310 Wp, monikidepaneelien

markkinaosuus romahtaa (Valoe Chrystal Twin 400 Wpe).
• Suurimmat kiinalaiset valmistajat kääntyvät niukasti voitolle. LONGi tekee

erinomaisen tuloksen. 
• Valoen Chrome II on tehokas ja toimii hyvin. IBC-paneeli Chrystal tarvitaan

markkinoille pian. 
• LG:n lisäksi myös muutamat muut valtavirtavalmistajat esittelevät seuraavan

sukupolven paneeleita (MWT, SmartWire etc.).
• Covid-19 on sekoittanut markkinaa pahasti. Markkina kasvaa edelleen, mutta

uusia analyysejä voittajista ja häviäjistä ei ole tarjolla. Varmaa on kuitenkin, että
maailma muuttuu. 
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Rahoitus ja oma pääoma
• Tuotekehitys ja Liettuan investointi pitävät kassan

äärimmäisen tiukkana aina Q4 osakeantiin asti. 
• Emoyhtiön oma pääoma on jatkuvasti kriittisen

tarkastelun alla, mutta kuitenkin lain säätämissä rajoissa.  
• Yhtiö tarvitsee 7,2 M€ suuruisen uuden rahoituksen, 

josta 3,5 M€ toteutuu Q4 osakeannissa. 
• Yhtiön kassatilanne paranee ja emoyhtiön sekä konsernin oma pääoma ovat

positiivisia tilikauden lopussa. 
• Kassa on edelleen kovilla suurimman osan uudesta rahoituksesta kuluessa

Liettuan kennotehdaskaupan varmistamiseen.
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• Etiopian projekti on saatava uudelleen käyntiin.
• IBC-kennojen lanseeraus 23%+ hyötysuhteella…
• Chrystal-paneelin residential- ja industrial-versioiden lanseeraus,  

340 Wp (residential) 450 Wpe (industrial) 
• Valoen oma IBC-kennoteknologia kaupallistetaan ja Valoe aloittaa 

kennotoimitukset myös muille valmistajille…
• Tuotekehitys keskittyy valmistuskustannusten alentamiseen sekä tulevaisuuden 

Odd Form -paneelien kehittämiseen 
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Viime vuonna asetetut
tavoitteet v. 2019 - 2020



Tavoitteet vuosille
2020 -2021
• Etiopian projekti on saatava uudelleen käyntiin
• Kassavirta kääntyy positiiviseksi
• Liikevaihto moninkertaistuu aiemmasta ennätyksestä (1,3 M€)
• Aloitetaan IBC-kennotoimitukset kahdelle tai useammalle partnerille
• Odd Form –paneelien toimitukset alkavat
• Ensimmäinen teknologialisenssisopimus kolmannelle osapuolelle solmitaan
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