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Varsinainen yhtiökokous 2015 – toimitusjohtajan katsaus

Tulevaisuuteen liittyvät kannanotot
• Eräät tässä materiaalissa esitetyt tulevaisuuteen ja tuleviin olosuhteisiin ja tilanteisiin
liittyvät kannanotot, mukaan lukien mutta ei rajoittuen, yhtiön tuleva suorituskyky,
markkinoiden kasvuun liittyvät odotukset, kehityssuuntiin liittyvät ennusteet sekä kaikki
kannanotot, joita edeltävät sanat ”odottaa”, ”uskoo”, ”ennakoi” tai vastaava ilmaisu, ovat
tulevaisuuteen liittyviä kannanottoja.
• Luonteensa mukaisesti tulevaisuuteen liittyviin kannanottoihin sisältyy riskiä ja
epävarmuutta ja todelliset tulokset saattavat tästä syystä poiketa olennaisesti tuloksista,
joihin tulevaisuuteen liittyvät kannanotot viittaavat.
• Lakiin perustuvien velvoitteiden ulkopuolella Elektrobit Oyj ei sitoudu päivittämään
tällaisia tulevaisuuden näkymiin liittyviä kannanottoja, paitsi siltä osin kuin siihen on
lainmukainen velvollisuus.
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Sisältö
- EB:n liiketoiminnat lyhyesti
- Vuoden 2014 keskeiset tapahtumat ja taloudelliset tulokset
- Näkymät vuodelle 2015
- Jakautumissuunnitelma
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Elektrobit Oyj(EB)

Elektrobit Oyj ja sen
liiketoimintasegmentit 2014
Elektrobit Oyj
Liikevaihto 224,1 miljoonaa euroa
Liikevoitto 16,8 miljoonaa euroa
1804 työntekijää + 431 yhteisesti omistetussa yrityksessä e.solutions GmbH:ssa
Listattu Nasdaq OMX Helsinki Oy:n pörssilistalla tunnuksella EBC1V
Automotive-liiketoimintasegmentti
Ohjelmistotuotteisiin ja tuotekehityspalveluihin perustuvia autoteollisuuden ohjelmistoratkaisuja
Liikevaihto 171,4 miljoonaa euroa
Liikevoitto 16,0 miljoonaa euroa
1324 työntekijää + 431 yhteisesti omistetussa yrityksessä e.solutions GmbH:ssa
Globaali liiketoiminta, päätoiminnot Saksassa, omia yksiköitä kahdeksassa maassa
Wireless-liiketoimintasegmentti
Langattomaan teknologiaan perustuvat tuotteet, tuotealustat, tuotekehityspalvelut ja räätälöidyt
ratkaisut eri toimialoille
Liikevaihto 53,0 miljoonaa euroa
Liikevoitto MEUR 1,0 miljoonaa euroa
471 työntekijää
© Elektrobit (EB) 2015

Globaali liiketoiminta, päätoiminnot Suomessa
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Automotive-liiketoimintasegmentti

Automotive – henkilöautojen ohjelmistotuotteet ja tuotekehityspalvelut
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Autojen sisäiset ohjelmistot

Ajamista helpottavien
järjestelmien (Driver
Assistance) ohjelmistot
palvelut

Viihde- ja viestintäjärjestelmien ohjelmistot

Verkottuneiden autojen
(Connected car) ohjelmistot
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Wireless-liiketoimintasegmentti

Wireless - langattoman teknologian tuotteet ja tuotekehityspalvelut

EB Product Portfolio
White Label Products
R&D Services and Consultation

Telecom

LTE/4G
TD-LTE

- Matkapuhelinverkkojen
tukiasemien kehitys 3G and LTE
- Tuotekehityspalvelut
- Teknologinen konsultointi

- EB IoT tuotealusta
- Sulautettujen yhteyksien
ratkaisuja
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2G/3G

WLAN

Radio

L-band

Connectivity
Solutions

Special
Devices

LTE-A

TD-SCDMA

BT/BTLE

Erikoisterminaalit viranomaisten ja
teollisuuden käyttöön:
- EB Special Terminal Platform laitealusta
- EB Tough Mobile LTE-älypuhelin

Special
Radios
S-band

Defense

- Taktisen viestinnän tuotteet
- Signaalitiedustelun tuotteet
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2014 keskeiset tulokset ja tapahtumat
• Liikevaihto kasvoi 12,5 % 224,1 miljoonaan
euroon.
• Liikevoitto parani selvästi edellisvuodesta ja oli
16,8 miljoonaa euroa.
• Automotive-liiketoimintasegmentissä liikevaihto
kasvoi 24,0 % ja liikevoitto kasvoi 9,3%:iin
liikevaihdosta.
• Wireless-liiketoimintasegmentissä liikevaihto
laski, mutta tuotepohjainen liikevaihto kasvoi.
Liiketoiminnan tulos oli voitollinen vahvan
neljännen vuosineljänneksen ansiosta.
• EB sai päätökseen vuonna 2010 alkaneet
TerreStar-yhtiöiden saneerausmenettelyihin
liittyvät toimenpiteet.
• Tase säilyi vahvana.
• Osakkeenomistajille maksettiin osinkoa 0,02
euroa osakkeelta.
• EB:n osakekurssi nousi edellisvuoden lopusta.

© Elektrobit (EB) 2015
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Liikevaihdon ja liiketuloksen kehitys
Liikevaihto, jatkuvat toiminnot, MEUR
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Liiketulos
Liiketulos ilman
kertaeriä

2011

2012

2013

2014

-5,9

1,1

8,1

16,8

-4,9

5,1

9,0

16,3

KERTALUONTEISET ERÄT:
• 2014: noin 1,1 miljoonan euron kertaluonteiset tulot ja noin 0,6
miljoonan euron kertaluonteiset kulut.
• 2013: yhteensä noin 0,8 miljoonan euron kertaluonteiset kulut.
• 2012: yhteensä noin 4,0 miljoonan euron kertaluonteiset erät.
• 2011: yhteensä noin 0,9 miljoonan euron kertaluonteiset kulut. 8
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Liikevaihdon ja liikevoiton kehitys segmenteittäin
Liikevaihto liiketoimintasegmenteittäin
2011–2014, jatkuvat toiminnot

Liiketulos liiketoimintasegmenteittäin
2011–2014, jatkuvat toiminnot
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2011

Liiketulos, MEUR,
Jatkuvat toiminnot

Wireless

Automotive

Wireless

2011

0,4

-6,2

63,5

2012

3,3

-2,2

138,3

61,2

2013

8,5

-0,5

171,4

53,0

2014

16,0

1,0
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Automotive-liiketoimintasegmentti 2014
• Ohjelmistotuotteiden ja ohjelmistojen kehityspalveluiden
markkinakysyntä oli hyvällä tasolla ja EB:n kasvu jatkui vahvana.
• Liikevaihto kasvoi 24,0 % ja liikevoitto kasvoi 9,3%:iin liikevaihdosta
•

liikevoiton kasvuun vaikuttivat tuotekehityspalveluiden liikevaihdon kasvu
ja hyvin toteutuneet projektit, ohjelmistolisenssimyynnin kasvu ja alemmat
tuotekehityskulut.

• EB:n ja AUDIn yhteisesti omistama yritys, e.solutions GmbH kehittyi
hyvin ja suunnitelmiensa mukaisesti
• Ajamisen automatisointi vahvistui autoalan voimakkaana
kehitystrendinä ja tuotekehitysalueena, autojen verkottumisen
(connected car) ohella.
• EB perusti uuden toimipisteen Ouluun.

© Elektrobit (EB) 2015
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Wireless-liiketoimintasegmentti 2014
EB Tough VoIP Terminal

• Liikevaihto aleni 13,4 % edellisvuodesta 53,0 miljoonaan euroon
langattoman tietoliikenteen verkkolaitteiden ja muiden
tuotekehityspalveluiden kysynnän laskun seurauksena.
• Tuotepohjainen liikevaihto kasvoi selvästi edellisvuodesta 14,1
miljoonaan euroon (26,7 % vuoden 2014 liikevaihdosta).
•

tuotemyynti syntyi pääosin Suomen viranomaismarkkinoilta

• Liiketoiminnan tulos oli voitollinen vahvan neljännen
vuosineljänneksen ansiosta.
• T&K-panostuksia lisättiin ja uusia tuotteita julkistettiin:
•
•

•

EB Tough Mobile LTE-älypuhelin
EB IoT Device Platform langattomilla yhteyksillä ja erilaisilla sensoreilla
varustettujen tuotteiden kehittämiseen
EB SafeMove -ohjelmisto turvallisiin ja saumattomattomiin
tietoliikenneyhteyksiin (2.1.2015 lähtien)

• Vuoden aikana toteutettiin kustannusrakenteen
parantamiseen tähtääviä toimenpiteitä.
© Elektrobit (EB) 2015
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T&K-investoinnit olivat 9,0 % liikevaihdosta vuonna 2014
• T&K-investoinnit vuonna 2014 olivat 20,1
miljoonaa euroa vastaten 9,0 %
liikevaihdosta (18,5 miljoonaa euroa vuonna
2013 vastaten 9,3 % liikevaihdosta).
• T&K-investoinneista 2,1 miljoonaa euroa
aktivoitiin taseeseen.
•

Aktivoinnit liittyivät Wirelessliiketoimintasegmentissä tehtyihin T&Kinvestointeihin.

• Poistot aktivoiduista T&K-investoinneista
olivat 1,8 miljoonaa euroa (1,6 miljoonaa
euroa vuonna 2013).
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• Vuoden 2014 lopussa aktivoitujen T&Kmenojen määrä taseessa oli 12,2 miljoonaa
euroa.
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Wireless
Automotive
T&K-investoinnit, %
liikevaihdosta

2013

2014
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9,3

9,0

0
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Tase säilyi vahvana
Kassa ja muut likvidit varat
sekä korolliset velat, MEUR

Omavaraisuusaste, %
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31.12.2014

31.12.2013

31.12.2014

Kassa ja muut likvidit varat
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Liiketoiminnan rahavirta oli selvästi positiivinen
Tammi-joulukuu
2013

Tammi-joulukuu
2014

Tilikauden tulos +/- suoriteperusteisten erien oikaisu

17.6

27.4

Käyttöpääoman muutos

18.7

-12.1

Korot, velat ja saadut osingot

-1.6

-4.7

LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA

34.7

10.5

Investointien rahavirta

24.4

-9.2

Rahoituksen rahavirta

-30.3

-1.0

28.7

0.3

MEUR

RAHAVAROJEN MUUTOS
•
•

Liiketoiminnan rahavirta oli 10,5 miljoonaa euroa (34,7 miljoonaa euroa, 2013).
Nettokassavirta oli 0,3 miljoonaa euroa (28,7 miljoonaa euroa vuonna 2012, sisältäen Test Tools -tuoteliiketoiminnan
myynnistä syntyneen 28 miljoonan euron positiivisen kassavirtavaikutuksen ja pääomapalauksesta ja osingonjaosta syntyneen
yhteensä 15,6 miljoonan euron negatiivisen kassavirtavaikutuksen).

© Elektrobit (EB) 2015
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Henkilöstön kokonaismäärä kasvoi
Henkilöstömäärä emoyhtiössä ja tytäryhtiöissä
liiketoimintasegmenteittäin
31.12.2014
Automotive

Eurooppa

Wireless

Aasia

Konsernitoiminnot

Amerikat

Emoyhtiö ja tytäryhtiöt,
jatkuvat toiminnot

2013

2014

Automotive

1138

1324

500

471

10
1648

Wireless
Konsernitoiminnot
Yhteensä

Henkilöstö emoyhtiössä ja tytäryhtiöissä
markkina-alueittain
31.12.2014

Emoyhtiö ja tytäryhtiöt,
jatkuvat toiminnot

2013

2014

1529

1662

Aasia

50

54

9

Amerikat

69

88

1804

Yhteensä

1648

1804

Eurooppa

EB:n ja AUDIN yhteisesti omistaman yrityksen e.solutions GmbH:n henkilöstömäärä vuoden 2014 lopussa oli 431 (vuoden 2013
lopussa 321).
© Elektrobit (EB) 2015
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Keskeisiä tunnuslukuja
2013

2014

Muutos

Liikevaihto, MEUR

199,3

224,1

+24,9 MEUR

Käyttökate, MEUR

17,2

25,5

+8,4 MEUR

Liiketulos, MEUR

8,1

16,8

+8,7 MEUR

Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä, MEUR

9,0

16,3

+7,3 MEUR

Tulos ennen veroja, MEUR

7,2

15,5

+8,3 MEUR

-0,6

-3,3

-2,7 MEUR

6,7

12,3

+5,6 MEUR

Tilikauden tulos lopetetuista toiminnoista, MEUR

24,3

0,2

-24,1 MEUR

Tilikauden tulos, MEUR

30,9

12,5

-18,4 MEUR

Tilikauden laaja tulos yhteensä, MEUR

30,9

12,9

-18,0 MEUR

0,238

0,095

-0,143 EUR

Omavaraisuusaste, %

65,1

62,3

-2,8 % -yksikköä

Henkilöstö keskimäärin, emo ja tytäryhtiöt

1627

1699

+72 henkilöä

300

380

+80 henkilöä

Tuloverot, MEUR
Tilikauden tulos jatkuvista toiminnoista, MEUR

Tulos per osake jatkuvista ja lopetetuista toiminnoista, EUR

Henkilöstö keskimäärin, yhteisyritys e.solutions GmbH

© Elektrobit (EB) 2015
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Elektrobit Oyj:n osakekurssin hyvä kehitys jatkui 2014
Elektrobit Oyj:n osakekurssi ja sen kehitys indekseihin verrattuna
Arvo €

Muutos %

6,0

550%

5,5

500%

17.12.2013 pääomapalautus
0,11 €/osake

5,0

450%

24.4.2014 osinko 0,02 €/osake
400%

4,5

350%

4,0
3,5

300%

2.9.2010 ylikurssirahaston
jakaminen 0,20 €/osake

250%

3,0
200%
2,5
150%
2,0

23.4.2013 osinko 0,01 €/osake

100%

1,5

50%

1,0

0%

0,5

-50%

0,0
12/09

-100%
6/10

12/10

6/11
Elektrobit Oyj
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12/11

6/12
OMX Helsinki PI

12/12

6/13

12/13

6/14

12/14

OMX Helsinki Technology PI

Lähde: NASDAQ OMX Helsinki
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Taloudelliset näkymät vuodelle 2015
Vuonna 2015 EB odottaa
liikevaihdon ja liikevoiton kasvavan
edellisvuodesta (liikevaihto 224,1
miljoonaa euroa ja liikevoitto 16,8
miljoonaa euroa, 2014).

Liikevaihdon odotetaan
kasvavan nopeammin kuin
edellisvuonna (liikevaihdon
kasvu 12,5 %, 2014).

• Automotive-liiketoimintasegmentissä odotetaan kysynnän EB:n tuotekehityspalveluille ja
ohjelmistotuotteille jatkuvan hyvänä. Liikevaihdon kasvunopeuden odotetaan olevan lähes
edellisvuoden tasolla (liikevaihdon kasvu 24,0 % 2014) ja liikevoiton odotetaan olevan vähintään
samalla tasolla kuin edellisvuonna (liikevoitto 16,0 miljoonaa euroa 2014).
• Wireless-liiketoimintasegmentissä kysynnän EB:n tuotekehityspalveluille ja tuotteille odotetaan
kehittyvän myönteisesti etenkin viranomaismarkkinoilla ja muissa langatonta liitettävyyttä vaativissa
sovelluksissa. Liikevaihdon ja liikevoiton odotetaan kasvavan edellisvuodesta (liikevaihto 53,0
miljoonaa euroa ja liikevoitto 1,0 miljoonaa euroa, 2014).
• Liikevoittoa koskevat ohjaukset eivät sisällä suunnitellusta osittaisjakautumisesta aiheutuvia
kertaluonteisia kuluja, jotka ovat jakautumisen toteutuessa yhteensä arviolta noin 2 miljoonaa
euroa vuoden 2015 aikana.

© Elektrobit (EB) 2015
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Taloudelliset raportit vuonna 2015

7.5.2015

6.8.2015

5.11.2015

1Q 2015 osavuosikatsaus

2Q 2015 osavuosikatsaus

3Q 2015 osavuosikatsaus

Sijoittajasuhteet:
Elektrobit Oyj
Toimitusjohtaja Jukka Harju
Tel. +358 40 344 5466
investor.relations@elektrobit.com

© Elektrobit (EB) 2015
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Elektrobit Oyj:n hallitus on hyväksynyt
suunnitelman yhtiön
osittaisjakautumisesta

Tausta ja perusteet

Osittaisjakautumisen tausta
Elektrobit-konsernin
liiketoiminta on jaettu kahteen
erilliseen
liiketoimintasegmenttiin
Automotive tarjoaa
ohjelmistotuotteita ja T&Kpalveluita johtaville
autovalmistajille,
autoelektroniikkatoimittajille
ja muille autoteollisuuden
toimittajille
Wireless tarjoaa
langattomaan teknologiaan
perustuvia tuotteita,
tuotealustoja,
tuotekehityspalveluita ja
räätälöityjä ratkaisuja eri
toimialojen yrityksille ja
viranomaisille
© Elektrobit (EB) 2015

Liiketoimintasegmenteillä on
erilliset strategiat
Käytännössä
liiketoimintasegmentit ovat
toisistaan riippumattomia
Liiketoimintasegmenteillä on
omat tuotteet ja erilliset
asiakaskunnat

Automotiven ja Wirelessin
kehitysvaiheet ovat erilaiset
Automotiveliiketoimintasegmentti on
kasvuvaiheessa oleva
autoteollisuuden johtava
ohjelmistotoimittaja
Wirelessliiketoimintasegmenttiä
rakennetaan pitkän aikavälin
kannattavaan kasvuun

21

Tausta ja perusteet

Osittaisjakautumisen perusteet

1

Mahdollistaa sijoitusten kohdistamisen
yhden toimialan yhtiöön

2

Tavoitellaan parempaa likviditeettiä
osakkeille

3

Mahdollistaa riskien hajauttamisen
kahteen erilliseen yhtiöön

© Elektrobit (EB) 2015

4

Tavoitellaan parempaa pitkän aikavälin
arvonnousupotentiaalia
osakkeenomistajille ja asiakkaille –
johdon fokus yhdessä liiketoiminnassa

5

Parantaa mahdollisuuksia
yritysjärjestelyihin saman toimialan
yritysten välillä

6

Nykyistä joustavammat ja itsenäiset
mahdollisuudet erillisten
liiketoimintastrategioiden
toteuttamiseen
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Tausta ja perusteet

Elektrobit Oyj (EB) jakautumisen jälkeen
Jakautumisen jälkeen EB jatkaa nykyistä Automotive-liiketoimintaa,
jossa yhtiö keskittyy ohjelmistoihin
Tarjoaa ohjelmistotuotteita ja tuotekehityspalveluita:
Autonvalmistajille

Avainlukuja 2014:
Automotive-segmentti
Liikevaihto

Liikevoitto

171,4 16,0

Autoelektroniikkatoimittajille
Muille autoteollisuuden toimittajille

EB keskittyy autojen sisäisiin ohjelmistoihin ja pyrkii laajentamaan
tarjontaansa autojen verkottumisessa ympäristöönsä käytettäviin
ohjelmistoihin ja niiden avulla tuotettaviin palvelusovelluksiin

MEUR

MEUR

Taloudelliset tavoitteet
2015-20171)
Liikevaihdon
kasvu
keskimäärin

Liikevoitto
vuosittain
keskimäärin

15-20 8-10%
prosenttia liikevaihdosta
1)
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Esitetyt taloudelliset tavoitteet koskevat ainoastaan jakautumisen jälkeistä Elektrobit Oyj:tä
23

Tausta ja perusteet

Bittium Oyj (Bittium)
EB:n Wireless-liiketoimintasegmentti erotetaan ja sen toimintaa jatkaa
Bittium Oyj
Tuotteita ja omiin tuotealustoihin perustuvia asiakaskohtaisia tuotteita puolustus-,
turvallisuus- ja muille viranomaismarkkinoille sekä teollisuuden käyttöön
Tuotekehityspalveluita ja räätälöityjä ratkaisuja langattoman tietoliikenteen
markkinoille sekä muille yrityksille, jotka tarvitsevat langatonta yhteyttä laitteisiinsa

Bittiumin asemoituminen mahdollistaa alan trendien hyödyntämisen

Avainlukuja 2014:
Wireless-segmentti
Liikevaihto

Liikevoitto

53,0 1,0*
MEUR

MEUR

Langattoman teknologian nopea kehitys jatkuu
Puolustus-, turvallisuus- ja muut viranomaiset tarvitsevat kasvavaa
tiedonsiirtokapasiteettia ja toiminnoiltaan ja kustannuksiltaan aikaisempaa
tehokkaampia viestintäratkaisuja
Kysynnän suunnittelupalveluille langattoman tietoliikenteen ja teollisuuden
markkinoilla odotetaan jatkuvan lähivuosina kokonaisuudessaan melko vakaana

Liikevaihdon kasvua haetaan omista tuotteista ja tuotealustoista
Bittiumin tavoitteena on, että omiin tuotteisiin ja tuotealustoihin perustuvan
liikevaihdon osuus koko liikevaihdosta vuonna 2017 on selvästi suurempi kuin vuonna
2014, jolloin osuus liikevaihdosta oli noin 26,7 %

Taloudelliset tavoitteet
2015-20171)
Liikevaihdon Liikevoitto-%
kasvu
viimeistään
vähintään vuonna 2017

10 % 10 %
vuosittain liikevaihdosta

© Elektrobit (EB) 2015

* Sisältää 1,1 MEUR kertaluonteisia tuottoja ja 0,6 MEUR kertaluonteisia kuluja
24
1) Esitetyt taloudelliset tavoitteet koskevat ainoastaan Bittium Oyj:tä

Jakautumisen toteuttaminen

Transaktion rakenne
I

II

III

ENNEN

TRANSAKTIO

JÄLKEEN

EB osakkeenomistajat
ennen jakautumista

Ei edellytä toimenpiteitä
osakkeenomistajilta

Automotive

Wireless

Automotive

Wireless

Bittium Oyj

Wireless

Wireless

EB osakkeenomistajat
ennen
jakautumista

EB osakkeenomistajat
ennen
jakautumista

Bittium Oyj

Automotive
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Jakautumissuunnitelman mukaisesti perustetaan Bittium Oyj, johon siirretään nykyisen EB:n Wireless-liiketoimintasegmentin
tase-erät sekä osa Elektrobit-konsernin rahavaroista
Jakautumisen jälkeen osakkeenomistajien osakeomistus säilyy muuttumattomana EB:ssä, minkä lisäksi osakkeenomistajat
saavat Bittium Oyj:n osakkeita jakautumisvastikkeena
EB:n osakkeenomistajat saavat yhden uuden Bittium Oyj:n osakkeen jokaista omistamaansa EB:n osaketta kohden
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Jakautumisen toteuttaminen

Jakautumisprosessi
Konserniverokeskukselta saatu ennakkotieto vahvistaa EB:n näkemyksen siitä, että suunniteltu
osittaisjakautuminen on yhtiölle ja sen osakkeenomistajille Suomessa verotuksellisesti neutraali
Jakautumisen voimaantulon edellytyksenä on, että EB:n ylimääräinen yhtiökokous hyväksyy
jakautumisen
Paikalla olevien äänten ja osakkeiden määräenemmistö (2/3)
Yhtiön merkittävät osakkeenomistajat, hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja, jotka edustavat yhteensä
noin 48,4% yhtiön osakkeista ja äänimäärästä, ovat alustavasti ilmoittaneet suhtautuvansa myönteisesti
järjestelyyn

Jakautumisen voimaantulohetkellä voimassa olevien optio-oikeuksien (2008C) ehtoja muutetaan
siten, että optio-oikeuden perusarvo säilyy muuttumattomana jakautumisen yhteydessä
Irtautuvan Wireless-liiketoiminnan arvo hyvitetään alentamalla optioiden perusteella merkittävien
osakkeiden merkintähintaa

Jakautumisen täytäntöönpano edellyttää lakisääteisen velkojiensuojamenettelyn läpäisemistä
Jakautumisen täytäntöönpanon suunniteltu rekisteröintiajankohta on 30.6.2015
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Jakautumisen toteuttaminen

Tärkeitä päivämääriä
18.2.2015

Elektrobit Oyj:n hallitus hyväksyi jakautumissuunnitelman

19.2.2015

Jakautumissuunnitelman julkaiseminen

19.2.2015

Tilinpäätöstiedote vuodelta 2014

23.3.2015

Vuosikertomus 2014

15.4.2015

EB:n varsinainen yhtiökokous

7.5.2015

Osavuosikatsaus tammi - maaliskuu 2015

Kesäkuun alku (arvio)Osittaisjakautumista koskevan listalleottoesitteen julkaiseminen
11.6.2015 (arvio)

EB:n ylimääräinen yhtiökokous

30.6.2015

Jakautumisen täytäntöönpanon suunniteltu rekisteröintiajankohta

30.6.2015 (arvio)

Julkinen kaupankäynti Bittium Oyj:n osakkeilla alkaa

6.8.2015

Elektrobit Oyj:n osavuosikatsaus tammi - kesäkuu 2015

Elokuu (pvm avoin)

Bittium Oyj:n osavuosikatsaus tammi - kesäkuu 2015
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Disclaimer

Tärkeä huomautus
Tämä esitys ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa, tai missään muussa sellaisessa maassa, jossa se olisi lainvastaista.
Elektrobit Oyj:n tai Bittium Oyj:n arvopapereita ei ole rekisteröity eikä niitä aiota rekisteröidä Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain
(muutoksineen) (”Arvopaperilaki”) mukaisesti, tai minkään Yhdysvaltain osavaltion tai muun Yhdysvalloille kuuluvan alueen
arvopaperimarkkinoiden valvontaviranomaisen toimivallan alueella, eikä niitä saa tarjota, myydä, lainata tai muuten siirtää
Yhdysvalloissa, paitsi Arvopaperilain ja soveltuvien osavaltioiden arvopaperilakien rekisteröintivaatimusten sisältämän poikkeuksen
mukaisesti tai silloin kun nämä rekisteröintivaatimukset eivät sovellu.
Tämä esitys sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia. Tulevaisuutta koskevia lausumia ovat esimerkiksi kaikki muut kuin historiallisia
tosiasioita sisältävät lausumat tässä tiedotteessa ja niitä edeltävät, seuraavat tai sisältävät sanat ”kohdistaa”, ”uskoo”, ”odottaa”,
”tähtää”, ”aikoo”, ”saattaa”, ”ennakoi”, ”olisi”, ”voisi” tai samankaltaiset ilmaisut tai niiden vastakohdat, mukaan lukien lausumat jotka
koskevat jakautumissuunnitelmaa ja sen täytäntöönpanoa. Tulevaisuutta koskevat lausumat ovat luonteeltaan sellaisia, että niihin liittyy
tunnettuja ja tuntemattomia riskejä, epävarmuuksia ja muita tekijöitä koska ne koskevat tapahtumia ja ovat riippuvaisia olosuhteista
jotka saattavat toteutua tai olla toteutumatta tulevaisuudessa. Tällaiset lausumat perustuvat lukuisiin oletuksiin ja arvioihin, jotka
saattavat poiketa olennaisesti (ja olla merkittävässä määrin negatiivisempia kuin) tässä esityksessä esitettyihin tai viitattuihin
tulevaisuutta koskeviin lausumiin sisältyvät oletukset ja arviot.
Tätä esitystä ei saa julkistaa, jakaa tai toimittaa Australiaan, Kanadaan tai Japaniin.
Pohjola Pankki Oyj toimii yksinomaan Elektrobit Oyj:n puolesta jakautumisen yhteydessä. Pohjola Pankki Oyj ei pidä ketään muuta
henkilöä (riippumatta siitä onko hän tämän esityksen vastaanottaja vai ei) asiakkaanaan yritysjärjestelyn yhteydessä eikä se ole vastuussa
asiakassuojan järjestämisestä tai jakautumiseen tai muuhun tässä esityksessä mainittuun järjestelyyn liittyvästä neuvonnasta
kenellekään muulle kuin Elektrobit Oyj:lle.
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EB:n sijoittajasuhteet:
Toimitusjohtaja, Jukka Harju
Keilaranta 1
02150 Espoo
Puh. 040 344 5466
Investor.relations@elektrobit.com

Elektrobit Oyj
Tutkijantie 8
90590 Oulu
Puh. 040 344 2000
www.elektrobit.com

