Revenio Group Oyj
Pörssitiedote 15.2.2018 Tilinpäätöstiedote kello 9.00
Viimeisen neljänneksen liiketulos ilman kertaluontoisia eriä kasvoi 43 % ja liikevaihto
kasvoi 15 %
Lokakuu-joulukuu 2017 lyhyesti, konsernin jatkuvat toiminnot
•
•

•

•
•

Liikevaihto oli 7,6 (6,6) miljoonaa euroa, kasvua 15,0 %
Dollarin heikentyminen vaikutti merkittävästi liikevaihdon kasvuun. Liikevaihdon
valuuttakurssien vaikutuksella oikaistu orgaaninen kasvu loka-joulukuussa oli 20,7 %
eli 5,7 %-yksikköä raportoitua kasvua vahvempi
Liiketulos ilman kertaluontoisia eriä oli 3,1 (2,1) miljoonaa euroa, ollen 40,1 %
liikevaihdosta, kasvua 42,8 %. Kertaluontoisilla erillä viitataan Oscaren Medical Oy:n
vähemmistöosakkeiden (46,5 %) oston yhteydessä tehtyihin alaskirjauksiin.
Järjestelyn jälkeen Revenio omistaa yhtiön koko osakekannan.
Anturimyynti jatkoi kasvuaan ja oli 27,8 % edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa
suurempaa
Osakekohtainen tulos, laimentamaton ja laimennettu 0,22 (0,21)

Tammikuu-joulukuu 2017 lyhyesti, konsernin jatkuvat toiminnot
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Liikevaihto oli 26,8 (23,4) miljoonaa euroa, kasvua edellisvuodesta 14,3 %
Liiketulos ilman kertaluontoisia eriä oli 9,5 (7,1) miljoonaa euroa, ollen 35,5 %
liikevaihdosta, kasvua 34,6 %
Liikevaihdon valuuttakurssien vaikutuksella oikaistu orgaaninen kasvu oli 17,0 % eli
2,7 %- yksikköä raportoitua liikevaihtoa vahvempi.
Anturimyynti kasvoi ja oli 25,8 % edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa suurempaa
Osakekohtainen tulos, laimentamaton 0,86 (0,70) euroa
Icare HOME:lle myyntilupa Yhdysvaltoihin maaliskuussa
Uusi langaton mHOME-mobiilisovellus esiteltiin kesäkuussa
Eläinten silmänpaineen mittaukseen tarkoitettu TonoVET Plus esiteltiin kesäkuussa
Hallitus ehdottaa 20.3.2018 kokoontuvalle yhtiökokoukselle, että osinkona jaetaan
0,78 euroa/osake (0,74)
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Keskeiset tunnusluvut, jatkuvat toiminnot, MEUR
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Taloudellinen ohjeistus vuodelle 2018
Liikevaihdon kasvun odotetaan jatkuvan vahvana. Kannattavuuden odotetaan säilyvän
hyvällä tasolla suhteellisesti nousevista kasvupanostuksista huolimatta.
Toimitusjohtaja Timo Hildén vuotta 2017:
"Vuosi 2017 oli meille vahvan kasvun vuosi, jota tuki markkinaosuuksien kasvu
nykymarkkinoillamme sekä meille uusien tärkeiden markkinoiden, kuten Kiina ja Intia,
kasvu. Liikevaihtomme kasvoi 14,3 % ja oli 26,8 miljoonaa euroa. Tähän vaikutti erityisesti
myynnin onnistuminen kaikilla keskeisillä markkina-alueilla ja erityisesti myynnin vahva
kasvu Yhdysvalloissa. Liiketuloksemme ilman kertaluontoisia eriä puolestaan kasvoi 34,6 %
ja oli 9,5 miljoonaa euroa, mikä on 35,5 % liikevaihdosta.
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Vuosi 2017 oli myös maailmanlaajuisesti terveysteknologialle positiivisen kasvun vuosi,
vaikkakin toimialan sääntelyssä on tapahtumassa suuria muutoksia. Olemme useiden
vuosien ajan panostaneet voimakkaasti omien prosessiemme ja laatujärjestelmämme
kehittämiseen, minkä myötä laatukustannuksemme ovat erittäin alhaiset ja ne ovat
saavuttaneet maailmanluokan tason. Tästä olemme erityisen ylpeitä.
Uuden sukupolven Icare ic100 -silmänpainemittari on otettu markkinoilla erittäin hyvin
vastaan. Tuote on jo lanseerattu lähes kaikille suurille markkinoille ja Kiinassa odotamme
saavamme myyntiluvan vuoden 2018 alkupuolella. Tuotetta on myyty jo lähes 10 000
kappaletta.
Icare ic100 on toiminut perustana uudelle eläinten silmänpaineen mittaukseen tarkoitetulle
Tonovet Plus -silmänpainemittarille, joka lanseerattiin kesällä 2017. Se on lyhyessä ajassa
saanut positiivista huomiota eläinlääkäreiden keskuudessa ympäri maailmaa. Kiinnostusta
on lisännyt se, että Tonovet Plus on ainoa tuote markkinoilla, jonka algoritmi perustuu
neljällä eri eläinlajilla (koira, kissa, hevonen, kani) tehtyihin kliinisiin mittauksiin. Eläinten
silmänpaineen mittaukseen liittyvien tuotteiden myynti on lähes 15 % liikevaihdostamme.
Icare HOME -silmänpainemittari sai pitkän prosessin jälkeen myyntiluvan Yhdysvalloissa
alkuvuonna 2017. Merkittävää oli se, että Yhdysvaltojen lääkelupaviranomainen FDA
hyväksyi kautta aikojen ensimmäisen kotikäyttöön tarkoitetun oftalmologisen laitteen.
Koska oftalmologisia mittalaitteita ei ole aikaisemmin ollut potilaiden käytössä, on meidän
saatava sekä lääkärit että potilaat oivaltamaan kotimittauksen tuomat kiistattomat edut
glaukooman toteamisessa ja hoidossa. Tämä prosessi vaatii aikaa. Yhdysvalloissa
keskityimme vuonna 2017 lähinnä alan merkittävien mielipidevaikuttajien saamiseen Icare
HOME:n käyttäjiksi, kliinisten tutkimusten aloittamiseen sekä maan kattavan
lääkäriverkoston kehittämiseen. Näillä toimilla luomme pohjan, jonka varaan voimme
rakentaa myynnin kasvun.
Lanseerasimme loppukesästä 2017 uuden pilvipohjaisen mHOME-mobiilisovelluksen, jolla
Icare HOME -silmänpainemittarista voidaan siirtää mittaustulokset mobiililaitteen
välityksellä pilvipalveluun. Tämä tukee ja helpottaa osaltaan silmänpaineen
vuorokausivaihteluiden seurantamahdollisuutta varsinkin potilailla, jotka asuvat kaukana
hoitolaitoksista. mHomen avulla lääkäri voi antaa myös potilaalle oikeudet
silmänpainetulostensa seuraamiseen. Vuoden 2018 aikana tulemme nykyisen
liiketoimintamallimme lisäksi lähestymään potilaita myös suoraan tuotteiden helpon
saatavuuden varmistamiseksi.
Anturimyynti jatkoi vahvaa kasvuaan ja nousi yli 15 miljoonaan myytyyn anturiin, mikä on
lähes 30 %:ia kokonaismyynnistä. Merkittävän kapasiteetin taustalla on vuosia kestänyt
kehitystyö automatisoidun anturituotannon tehokkuuden parantamiseksi. Tämänhetkinen
kapasiteettimme riittää yli 20 miljoonan anturin vuosituotantoon.
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Icaren asema silmänpainemittareiden markkinoilla on erittäin vahva. Ylivoimainen
teknologia, maailmanluokan laatu ja vahva brändi yhdistettynä alueellisesti parhaaseen,
tehokkaaseen ja motivoituneeseen jakeluorganisaatioon mahdollistaa tuoteportfoliomme
laajentamisen joko orgaanisesti tai yritysostojen kautta. Analysoimme huolellisesti
molempia vaihtoehtoja ja etenemme ainoastaan, mikäli tarjolla on teknisesti ja
taloudellisesti hyvin perusteltavissa olevia vaihtoehtoja.
Uusien terveysteknologian tuotteiden kehitystyöhön liittyy aina riskejä, jotka usein
havaitaan vasta laajemmissa kliinisissä mittauksissa, kuten Ventican tapauksessa. Ventican
teknologialla oli tutkittu aiemmin vain lapsipotilaita, joilla oli ollut vaihtelevan asteisia
astmaoireita, mutta nyt Kroatiassa toteutetussa tutkimuksessamme mitattiin täysin
oireettomia ja terveitä koehenkilöitä. Nämä mittaukset johtivat aiemmista poikkeaviin
tuloksiin. Poikkeamilla näyttäisi olevan tekemistä unen vaiheen kanssa, minkä vuoksi
olemme käynnistäneet uudet tutkimukset Kroatiassa. Alustavia tuloksia tästä tutkimuksesta
on odotettavissa alkuvuoden aikana. Samaan aikaan jatkamme tutkimuksia Saksassa, jossa
olemme osana Saksan historian laajinta astmatutkimusta.
Hyperspektrikameran kehitystyö on edennyt suunnitelmiemme mukaisesti. Kaupallisen
mallin teollinen muotoilu on saatu valmiiksi ja tavoitteenamme on saada tuote vuoden 2018
loppuun mennessä siihen vaiheeseen, että voimme jättää myyntilupahakemuksen
Euroopassa (CE-merkki) ja käynnistää kliinisiä kokeita.
Olen hyvin kiitollinen henkilökuntamme jokapäiväisestä työpanoksesta ja sitoutumisesta
yhteisiin tavoitteisiimme. Meillä on huipputiimi ja meille hakeutuu omien alojensa
huipputekijöitä. Osakkeenomistajamme antoivat arvionsa työstämme valitsemalla meidät
vuoden 2017 parhaaksi keskisuureksi pörssiyhtiöksi. Tästä olemme todella kiitollisia ja
ylpeitä. Lämmin kiitokseni kuluneesta vuodesta myös kaikille yhteistyökumppaneillemme ja
alihankkijoillemme. Tästä on hyvä jatkaa yhdessä eteenpäin."

Liiketoimintakatsaus 1.1.-31.12.2017, jatkuvat toiminnot
Revenio-konserniin kuuluvat emoyhtiön lisäksi silmänpaineen mittausteknologiaan
keskittyvä Icare Finland Oy sekä sen 100 %:sti omistama tytäryhtiö Icare USA Inc., tutkimusja kehityshankkeisiin keskittyvä Revenio Research Oy sekä Oscare Medical Oy. Revenio
Terveysteknologia -segmenttiin kuuluvat Icare Finland Oy, Icare USA Inc., Revenio Research
Oy sekä Oscare Medical Oy.
Revenio-konsernin liikevaihto kasvoi katsauskaudella ollen 26,8 (23,4) miljoonaa euroa,
kasvua 14,3 %. Liikevaihdon kasvuun vaikutti erityisesti markkinaosuuksien kasvu konsernin
nykymarkkinoillamme ja erityisesti Yhdysvalloissa sekä uusien tärkeiden markkinoiden,
kuten Kiina ja Intia, kasvu.
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Revenio-konsernin liiketulos katsauskaudella oli 8,1 (7,1) miljoonaa euroa, kasvua 15,1 %.
Liiketulos oli 30,3 % liikevaihdosta. Oscare Medicalin arvonalentumiseen liittyviä kirjauksia
on tehty tilinpäätöksen 2017 yhteydessä. Yritysjärjestelyllä ja alaskirjauksilla on noin 1,4
miljoonan euron kertaluonteinen vaikutus vuoden 2017 liiketulokseen (EBIT). Tilikauden
tulosta yritysjärjestely ja alaskirjaukset heikensivät noin 0,3 miljoonaa euroa.
Yhdysvallat ovat Reveniolle merkittävin yksittäinen markkina-alue ja sen osuus konsernin
liikevaihdosta on jo yli 40 %. Icare HOME -silmänpainemittarin myynti kehittyi odotusten
mukaisesti. Silmänpaineen ympärivuorokautisen seurannan merkitys glaukooman hoidossa
on jo saanut tutkijayhteisöjen kiistattoman hyväksynnän. Yhdysvalloissa keskityttiin
katsauskaudella erityisesti toimialan merkittävien mielipidevaikuttajien saamiseen Icare
HOME:n käyttäjiksi, kliinisten tutkimusten aloittamiseen sekä maan kattavan
lääkäriverkoston kehittämiseen.
Katsauskauden aikana esiteltiin markkinoille uusina tuotteina asiakkaiden toiveiden pohjalta
kehitetty pilvipohjainen mHOME-mobiilisovellus, joka lanseerataan markkinoille alkuvuonna
2018. Eläinten silmänpaineen mittaukseen tarkoitettu Tonovet Plus lanseerattiin
toukokuussa ja toimitukset alkoivat heinäkuussa 2017. Tuote otettiin markkinoilla vastaan
erittäin hyvin.
Uuden sukupolven Icare ic100 -silmänpainemittarin lähes 10 000 kappaleen myynti osoittaa,
että tuote on otettu markkinoilla erittäin hyvin vastaan. Tuote on myynnissä jo lähes kaikilla
suurilla markkinoilla ja myyntilupa Kiinan markkinoille odotetaan saatavan vuoden 2018
alkupuoliskolla.
Antureita myytiin katsauskauden aikana yli 15 miljoonaan kappaletta, mikä on lähes 30 %
kokonaismyynnistä. Anturituotannon automatisoinnin myötä antureiden
tuotantokustannuksia on saatu alennettua merkittävästi ja kapasiteetin nosto voidaan
toteuttaa tarvittaessa nopeasti.
Oscare Medical Oy:n on ollut pettymys ja yhtiön toiminta on ollut koko toimintahistorian
ajan tappiollista. Revenio osti loppuvuonna 2017 yhtiön vähemmistöosakkeet ja teki
päätöksen jäädä odottamaan markkinoiden mahdollista avautumista.
Astmatuote Venticalla alkuvuodesta käynnistettyjen kliinisten tutkimusten välituloksia
saatiin kesällä. Ne vaativat jatkoselvitystä ja mahdollisia algoritmimuutoksia ennen
kaupallisen tuotteen lanseerausta. Kliiniset tutkimukset jatkuvat alkuvuoden 2018, jonka
jälkeen aikataulu täsmentyy.
Ihosyöpään liittyvän hyperspektrikameran kehitystyö etenee suunnitellusti ja kaupallisen
tuotteen kehitystyö on käynnissä. Tavoitteena on saada viranomaishyväksyntöihin lähtevä
tuote valmiiksi vuoden 2018 loppuun mennessä. Kliiniset tutkimukset prototyypeillä ovat
tuottaneet odotusten mukaisia tuloksia.
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Taloudellinen katsaus 1.1.-31.12.2017, jatkuvat toiminnot
Liikevaihto, kannattavuus ja tulos, jatkuvat toiminnot
Revenio-konsernin jatkuvien toimintojen liikevaihto 1.1.–31.12.2017 oli 26,8 (23,4)
miljoonaa euroa. Liikevaihdon kasvu oli 14,3 %. Tulos ennen veroja oli 8,3 (7,1) miljoonaa
euroa, kasvua 16,5 % edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta. Dollarin heikkeneminen
tammi-joulukuussa suhteessa euroon vaikutti liikevaihtoa alentavasti. Liikevaihdon
valuuttakurssien vaikutuksella oikaistu orgaaninen kasvu oli tammi-joulukuussa 17,0 % eli
2,7 %-yksikköä raportoitua liikevaihtoa vahvempi.
Konsernin liiketulos tammi-joulukuussa oli 8,1 (7,1) miljoonaa euroa, kasvua 15,1 %.
Laimentamaton osakekohtainen tulos jatkuvista toiminnoista oli 0,86 (0,70). Oma
pääoma/osake oli 2,00 (1,97) euroa.
Revenio Terveysteknologia -segmentin liikevaihto tammi-joulukuussa 2017 oli 26,8 (23,4)
miljoonaa euroa ja se kasvoi 14,3 %. Revenio Terveysteknologia -segmentin liiketulos
tammi-joulukuussa 2017 oli 10,3 (8,6) miljoonaa euroa, kasvua 19,7 % edellisvuoden
vastaavasta ajankohdasta.

Liikevaihto ja segmenttien kate (MEUR), jatkuvat
toiminnot

Muutos (%)

Terveysteknologia
26,8
23,4
14

Emoyhtiö
0,0
0,0
0

Konserni
26,8
23,4
14

Segmentin liiketulos 1-12/2017
Segmentin liiketulos 1-12/2016
Muutos (%)

10,3
8,6
20

-2,2
-1,6
41

8,1
7,1
15

Liikevaihto 1-12/2017
Liikevaihto 1-12/2016

Tase, rahoitus ja investoinnit
Konsernin taseen loppusumma 31.12.2017 oli 19,0 (19,0) miljoonaa euroa. Konsernin oma
pääoma oli 16,0 (15,0) miljoonaa euroa. Konsernin nettovelat olivat katsauskauden lopussa
-7,6 (-6,3) miljoonaa euroa ja nettovelkaantumisaste oli -47,6 (-43,8) %. Konsernin
omavaraisuusaste oli 84,0 (78,9) %. Konsernin likvidit varat katsauskauden päättyessä
31.12.2017 olivat 8,0 (7,1) miljoonaa euroa.

6

Huolimatta osingonmaksusta sekä panostuksista Terveysteknologia-segmentin
tulevaisuuden kasvuun, konsernin rahoitustilanne säilyi katsauskaudella vakaana. Liikearvon
määrä taseessa 31.12.2017 oli 1,2 (1,2) miljoonaa euroa.
Liiketoiminnan rahavirta tammi-joulukuussa oli 7,9 (6,0) miljoonaa euroa. Konsernin
investoinnit aineellisiin ja aineettomiin käyttöomaisuushyödykkeisiin olivat 0,8 (1,4)
miljoonaa euroa. Investoinnit kohdistuivat pääosin tuotekehitykseen.
Henkilöstö, johto ja hallinto
Konsernin uutena toimitusjohtajana aloitti 1.1.2017 Timo Hildén.
Katsauskauden päättymisen jälkeen Revenio Group Oyj:n johtoryhmään nimitettiin 1.2.2018
alkaen Icare Finland Oy:n laatupäällikkö FM Heli Valtanen ja Icare Finland Oy:n
tuotekehitysjohtaja DI Mika Salkola. Valtanen nimitetään samalla Revenio Group Oyj:n
laatujohtajaksi ja Salkola Revenio Research Oy:n tutkimus- ja tuotekehitysjohtajaksi toimen
nykyisen haltijan DI Ari Kukkosen siirtyessä osa-aikaiselle eläkkeelle. Ari Kukkonen jatkaa
Senior Advisorina ja laajennetun johtoryhmän jäsenenä Revenio Group Oyj:ssä.
Revenio-konsernin johtoryhmään kuuluvat 1.2.2018 alkaen Revenio Group Oyj:n
toimitusjohtaja Timo Hildén (pj), Revenio Group Oyj:n talousjohtaja Robin Pulkkinen, Icare
Finland Oy:n myynti- ja markkinointijohtaja Tomi Karvo, Revenio Research Oy:n tutkimus- ja
tuotekehitysjohtaja Mika Salkola, Icare Finland Oy:n tuotannosta vastaava operaatiojohtaja
Ari Isomäki sekä Icare Finland Oy:n laatujohtaja Heli Valtanen. Johtoryhmän kokouksiin
osallistuu ulkopuolisena viestinnän asiantuntijana ja johtoryhmän sihteerinä Tiina Olkkonen.
Lisäksi konsernin laajennettuun johtoryhmään kuuluvat varsinaisten johtoryhmän jäsenten
lisäksi Revenio Group Oyj:n Senior Advisor Ari Kukkonen ja Icare USA Inc.:n toimitusjohtaja
John Floyd.
Konsernin jatkuvien toimintojen palveluksessa oli katsauskaudella keskimäärin 41 (41)
henkilöä. Katsauskauden lopun henkilöstömäärä oli 42 (41), kasvua 1 henkilöä.

Henkilöstön määrä segmenteittäin katsauskauden aikana
31.12.2017 31.12.2016
Revenio Terveysteknologia

36

36

Emoyhtiö

5

5

Yhteensä

41

41

Katsauskaudella maksetut palkat ja palkkiot olivat yhteensä 2,7 miljoonaa euroa.
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Osakkeet, osakepääoma, johdon ja henkilöstön omistus
Revenio Group Oyj:n kokonaan maksettu ja kaupparekisteriin merkitty osakepääoma
31.12.2017 oli 5 314 918,72 euroa ja osakkeiden lukumäärä 7.979.406 kappaletta.
Yhtiöllä on yksi osakelaji, ja kaikilla osakkeilla on samanlainen äänioikeus sekä oikeus
osinkoon ja yhtiön varoihin. Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan sekä heidän lähipiirinsä
omistusosuus osakkeista 31.12.2017 oli 12,3 % eli 980 086 osaketta ja optio-oikeuksista 22
%.
Revenio Group Oyj:n varsinainen yhtiökokous päätti 22.3.2017 hallituspalkkioiden
maksamisesta 40 %:sti yhtiön omina osakkeina. Tämän mukaisesti Revenio Group Oyj
luovutti 21.6.2017 tiedotetun mukaisesti 1500 kappaletta yhtiön osakkeita seuraavasti:
Hallituksen puheenjohtaja Pekka Tammelalle luovutettiin yhteensä 500 osaketta, minkä
jälkeen hänen omistuksensa yhtiön liikkeelle laskemissa instrumenteissa on yhteensä 27 388
osaketta. Hallituksen jäsen Ari Kohoselle on luovutettu 250 osaketta, minkä jälkeen hänen ja
hänen lähipiirinsä omistus yhtiön liikkeelle laskemissa instrumenteissa on yhteensä 342 519
osaketta. Hallituksen jäsen Pekka Röngälle on luovutettu 250 osaketta, minkä jälkeen hänen
omistuksensa yhtiön liikkeelle laskemissa instrumenteissa on yhteensä 1460 osaketta.
Hallituksen jäsen Kyösti Kakkoselle on luovutettu 250 osaketta, minkä jälkeen hänen ja
hänen lähipiirinsä omistus yhtiön liikkeelle laskemissa instrumenteissa on yhteensä 603 660
osaketta. Hallituksen jäsen Ann-Christine Sundellille on luovutettu 250 osaketta, minkä
jälkeen hänen omistuksensa yhtiön liikkeelle laskemissa instrumenteissa on yhteensä 1059
osaketta. Osakkeilla maksettava hallituspalkkio-osuus on näillä luovutuksilla tullut
kokonaisuudessaan maksetuksi. Luovutusten jälkeen yhtiön hallussa on 3459 yhtiön omaa
osaketta.
Revenio Group Oyj:n yhtiökokous päätti 22.3.2017 ylikurssirahaston alentamisesta
siirtämällä kaikki siellä olevat varat 2 439 301,82 euroa yhtiön sijoitetun vapaan oman
pääoman rahastoon. Asian käsittely Patentti- ja rekisterihallituksessa saatiin päätökseen.
Patentti- ja rekisterihallitus ilmoitti yhtiölle 21.7.2017 päivätyllä kirjeellä, ettei kukaan
velkojista vastustanut ylikurssirahaston alentamista ja että yhtiö voi kirjata ylikurssirahaston
alentuneeksi edellä mainitulla määrällä. Hallitus toteutti yhtiökokouksen päätöksen
kokouksessaan 7.8.2017 ja ylikurssirahasto on nyt alennettu yhtiökokouksen päätöksen
mukaisesti.
Revenio-konsernin henkilöstö on perustanut loppuvuodesta 2015 henkilöstörahaston, jonne
Suomessa työskentelevä henkilöstö voi rahastoida ansaitsemiaan palkkioita, joita maksetaan
yhtiössä käytössä olevista täydentävistä palkkiojärjestelmistä. Tulospalkkiojärjestelmän
piirissä on yhtiön koko konsernin henkilöstö.
Omien osakkeiden hankinta
Varsinainen yhtiökokous peruutti aiemman 795 392 oman osakkeen hankkimista koskevan
valtuutuksen ja valtuutti osakkeiden yhdistelyn tultua hyväksytyksi hallituksen päättämään
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enintään 797 940 oman osakkeen hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön
vapaalla omalla pääomalla. Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen
kehittämiseksi, yrityskauppojen tai muiden järjestelyiden rahoittamiseksi tai
toteuttamiseksi, osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi tai muutoin
edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi.
Valtuutus on voimassa 30.4.2018 saakka. Valtuutus kumosi yhtiökokouksessa 15.3.2016
päätetyn hankintavaltuutuksen.
Yhtiö ei ole katsauskaudella 1.1.-31.12.2017 hankkinut omia osakkeita.
Voimassa olevat optio-ohjelmat
Revenio Group Oyj:n hallitus päätti 10.8.2015 varsinaisen yhtiökokouksen 19.3.2015
päättämien osakeantivaltuuksien nojalla uudesta optiojärjestelmästä, johon kuuluu
enintään 150 000 optio-oikeutta. Yksi optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään yhden
osakkeen. Optio-oikeuksilla merkittävät uudet osakkeet oikeuttavat osinkoon
merkintävuodesta lähtien. Optio-oikeudet jaetaan hallituksen päättämällä tavalla Reveniokonsernin palveluksessa oleville tai palvelukseen otettaville avainhenkilöille optioehtojen
mukaisesti.
Edellä mainitut optio-oikeudet on jaettu kolmeen sarjaan A (50.000 kappaletta), B (50.000
kappaletta) ja C (50.000 kappaletta). Osakkeiden merkintäaika on optio-oikeudella A
31.5.2017 - 31.5.2019, optio- oikeudella B 31.5.2018 - 31.5.2020 ja optio-oikeudella C
31.5.2019 - 31.5.2021. Osakkeen merkintähinta on optio-oikeudella A Revenion osakkeen
vaihdolla painotettu keskikurssi Nasdaq Helsinki Oy:ssä 1.9. - 15.10.2015 lisättynä 15
prosentilla, optio-oikeudella B Revenion osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Nasdaq
Helsinki Oy:ssä 1.9. - 15.10.2016 lisättynä 15 prosentilla ja optio-oikeudella C Revenion
osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Nasdaq Helsinki Oy:ssä 1.9. - 15.10.2017 lisättynä
15 prosentilla. Tämän hetken merkintähinta optio-oikeudella A on 25,48 euroa, optiooikeudella B 31,14 euroa ja optio-oikeudella C 39,95 euroa.
Kaupankäynti Nasdaq Helsingissä
Revenio Group Oyj:n osakkeita vaihdettiin Nasdaq Helsingissä 1.1.–31.12.2017 yhteensä
75,1 (48,2) miljoonalla eurolla, mikä vastaa 2,2 (1,9) miljoonaa osaketta ja 27,6 (23,6) %
osakkeiden kokonaismäärästä. Ylin kaupantekokurssi oli 41,41 (30,74) euroa ja alin 29,23
(22,20) euroa. Katsauskauden lopun päätöskurssi oli 36,00 (30,48) euroa ja katsauskauden
keskikurssi 34,09 (25,66) euroa. Revenio Group Oyj:n markkina-arvo 31.12.2017 oli 287,3
(243,2) miljoonaa euroa.
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Yhteenveto kaupankäynnistä Nasdaq Helsingissä 1.1.-31.12.2017
TammiOsakevaihto
joulukuu 2017
kpl

REG1V

2 203 929

Markkina-arvo, euroa
Osakkeenomistajia

Arvo
yhteensä,
euroa

Korkein,
euroa

75 125 096

41,41

Alin, Keskihinta, Viimeisin,
euroa
euroa
euroa

29,23

34,09

36,00

31.12.2017

31.12.2016

287 258 616

243 212 295

9 204

7 814

Riskit ja epävarmuustekijät
Revenio-konsernin riskit jaetaan strategisiin ja operatiivisiin riskeihin, suhdanneriskeihin,
vahinkoriskeihin ja rahoitusriskeihin.
Konsernin strategisia riskejä ovat kaikilla toimialoilla vallitseva kilpailu, uusien kilpailevien
hyödykkeiden uhka ja muut kilpailijoiden toimenpiteet, jotka voivat vaikuttaa
kilpailutilanteeseen. Strategisen riskin muodostaa myös onnistuminen tutkimus- ja
tuotekehitystoiminnassa ja siten tuotevalikoiman kilpailukyvyn säilyminen.Konserni kehittää
uusia teknologioita Revenio Research Oy:n nimissä ja yksittäisten kehitysprojektien
kaupallistamisen epäonnistuminen voi johtaa aktivoitujen kehitysmenojen
tulosvaikutteiseen arvon alentumiseen. Konsernin toimialoilla, jotka strategian mukaisesti
vaativat erityisosaamista, keskeisiä ovat myös avainhenkilöosaamisen pysyvyyteen ja
kehittymiseen liittyvät riskit sekä riippuvuus alihankkija- ja toimittajaverkoston
toimintakyvystä.
Konsernin strategiaan kuuluvat yritysostot ja terveysteknologiaan liittyvien kehitysaihioiden
hankinta. Yritysostojen onnistuminen vaikuttaa kasvu- ja kannattavuustavoitteiden
toteutumiseen. Yrityskaupat voivat myös muuttaa konsernin riskiprofiilia.
Strategisia riskejä ja tarvetta toimenpiteisiin seurataan ja arvioidaan säännöllisesti
päivittäisjohtamisen, kuukausittaisen konsernin raportoinnin ja vuotuisten
strategiapäivitysten yhteydessä.
Operatiiviset riskit liittyvät merkittävimpien asiakkuuksien pysymiseen ja kehittymiseen,
jakeluverkoston toimintaan sekä onnistumiseen asiakaspohjan ja markkinoiden
laajentamisessa. Erityisesti Revenio Terveysteknologia -segmentissä operatiivisia riskejä
liittyy uusille markkinoille laajentumiseen liittyviin tekijöihin, kuten uusien eri valtioiden
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harjoittama lääketieteellisten instrumenttien kaupan myyntilupasääntely ja tähän liittyvät
terveydenhuoltomarkkinoita koskevat viranomaispäätökset. Operatiiviseksi riskiksi voidaan
myös luokitella onnistuminen strategian mukaisissa, terveysteknologiaan liittyvissä
tutkimus- ja kehityshankkeissa.
Revenio Terveysteknologia -segmentissä lääketieteellisten instrumenttien tuottamiseen,
tuotekehitykseen ja tuotannon ohjaukseen liittyvien operatiivisten riskien arvioidaan olevan
keskimääräistä suurempia toimialan laatuvaatimuksista johtuen.
Vahinkoriskejä on katettu vakuutuksin. Omaisuus- ja keskeytysvakuutuksilla on suojauduttu
mahdollisiin omaisuus- ja toiminnan keskeytymisriskeihin. Harjoitetulla liiketoiminnalla on
kansainväliset vastuuvakuutukset.
Rahoitusriskit jakaantuvat luotto-, korko-, maksuvalmius- ja valuuttariskeihin.
Luottotappioriskien hallintaa varten yhtiöllä on kaikki konserniyhtiöt käsittävä
luottovakuutus. Yhtiön hallitus käsittelee kokouksissaan kuukausittain ja tarvittaessa
useammin talouteen ja rahoitukseen liittyvät asiat sekä antaa tarvittaessa päätöksiä ja
ohjeita rahoitusriskien hallintaan mm. korko- ja valuuttasuojauksiin liittyen.
Maksuvalmiusriskiin voivat vaikuttaa ulkopuolisen lainarahoituksen saatavuus, konsernin
luotto- kelpoisuuden kehittyminen, liiketoiminnan kehitys ja muutokset asiakkaiden
maksukäyttäytymisessä. Maksuvalmiusriskiä seurataan kassaennustein, joiden
ennusteperiodi on enimmillään 12 kuukautta.
Varsinainen yhtiökokous ja hallituksen voimassa olevat valtuudet
Revenio Group Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset 22.3.2017
1. Tilinpäätös, hallitus ja tilintarkastajat
Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.-31.12.2016.
Yhtiökokous päätti valita hallitukseen viisi jäsentä ja valitsi hallituksen jäseniksi uudelleen Ari
Kohosen, Pekka Röngän, Kyösti Kakkosen, Ann-Christine Sundellin ja Pekka Tammelan.
Hallitus päätti yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa valita
puheenjohtajakseen edelleen Pekka Tammelan.
Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 48.000 euroa
vuodessa ja hallituksen muille jäsenille 24.000 euroa vuodessa.
Hallituksen jäsenten palkkio päätettiin maksaa 40 %:sti yhtiön omina osakkeina sekä 60 %:sti
rahana.
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Yhtiökokous päätti, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö Deloitte Oy,
päävastuullisena tilintarkastajana KHT Elina Reilander. Tilintarkastajille päätettiin maksaa
palkkio kohtuullisen laskun mukaan.
2. Vuosituloksen käsittely ja osingonjako
Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen voiton käsittelystä, jonka mukaan
emoyhtiön tilikauden voitto 8.099.312,66 euroa lisättiin edellisten tilikausien voittovaroihin
ja osinkoa tilikaudelta 1.1.-31.12.2016 jaettiin 0,74 euroa osakkeelta. Osinko maksettiin
osakkaalle, joka oli täsmäytyspäivänä 24.3.2017 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään
yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksettiin 31.3.2017.
4. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
Yhtiökokous peruutti aiemman 795.392 oman osakkeen hankkimista koskevan valtuutuksen
ja valtuutti osakkeiden yhdistelyn tultua hyväksytyksi hallituksen päättämään enintään
797.940 oman osakkeen hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaalla
omalla pääomalla. Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi,
yrityskauppojen tai muiden järjestelyiden rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi,
osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi tai muutoin edelleen
luovutettavaksi tai mitätöitäväksi.
Osakkeita voidaan hankkia säännellyllä markkinalla niillä markkinapaikoilla, joiden sääntöjen
mukaan yhtiö saa käydä kauppaa omilla osakkeillaan. Tällöin osakkeet hankitaan
suunnatusti eli muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa ja
osakkeista maksettava vastike perustuu yhtiön osakkeen julkisesti noteerattuun
markkinahintaan siten, että hankittavien osakkeiden vähimmäishinta on osakkeen alin
julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta ja enimmäishinta on osakkeen korkein
julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana.
Valtuutus on voimassa 30.4.2018 saakka. Tämä valtuutus kumoaa yhtiökokouksessa
15.3.2016 päätetyn hankintavaltuutuksen.
5. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden
osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakkeiden yhdistelyn tultua hyväksytyksi
enintään 797.940 osakkeen antamisesta osakeannilla tai antamalla osakeyhtiölain 10 luvun
1 §:n mukaisia osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia (mukaan lukien optio-oikeudet)
yhdessä tai useammassa erässä.
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Valtuutus myönnettiin käytettäväksi mahdollisten yrityskauppojen tai muiden järjestelyiden
rahoittamiseen ja toteuttamiseen, yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien
toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.
Valtuutus sisältää hallitukselle oikeuden päättää kaikista osakeannin sekä mainittujen
erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien osakkeiden tai erityisten
oikeuksien saajat ja maksettavan vastikkeen määrä. Valtuutus sisältää myös oikeuden antaa
osakkeita osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen eli suunnatusti. Hallituksen valtuutus
kattaa sekä uusien osakkeiden antamisen että yhtiön hallussa mahdollisesti olevien omien
osakkeiden luovutuksen.
Valtuutus on voimassa 30.4.2018 saakka. Tämä valtuutus kumoaa yhtiökokouksessa
15.3.2016 päätetyn valtuutuksen päättää osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien
erityisten oikeuksien antamisesta.
6. Ylikurssirahaston alentaminen
Yhtiökokous päätti alentaa emoyhtiö Revenio Group Oyj:n taseen 31.12.2016 mukaista
sidottuun pääomaan kuuluvaa ylikurssirahastoa siirtämällä kaikki siellä olevat varat 2 439
301,82 euroa yhtiön sijoitetun vapaan pääoman rahastoon.
Ylikurssirahasto kuuluu sidottuun pääomaan, jonka käyttöä on rajoitettu. Alentamisen
jälkeen varat kuuluisivat vapaaseen pääomaan, mikä johtaisi joustavampaan
pääomarakenteeseen ja siten mahdollistaisi yhtiön varojen tehokkaamman käytön.
Ylikurssirahaston alentaminen tapahtuu vastikkeetta, eikä se vaikuta yhtiön osakkeiden
lukumäärään, osakkeiden tuottamiin oikeuksiin eikä osakkeenomistajien suhteelliseen
omistukseen. Ylikurssirahaston alentamisen voimaantulo edellyttää julkista kuulutusta sekä
rekisteröintiä Patentti- ja rekisterihallituksessa. Kaikista ylikurssirahaston alentamiseen
liittyvistä käytännön toimenpiteistä päättää hallitus.
Hallitus ja tilintarkastajat
Hallituksen jäsenet olivat 1.1.-31.12.2017 Ari Kohonen, Kyösti Kakkonen, Pekka Rönkä, AnnChristine Sundell ja Pekka Tammela, joka toimi hallituksen puheenjohtajana.
Tilintarkastajana toimii tilintarkastusyhteisö Deloitte Oy, päävastuullisena tilintarkastajana
KHT Merja Itäniemi.
Katsauskauden jälkeiset tapahtumat
Revenio Group Oyj:n johtoryhmään nimitettiin 1.2.2018 alkaen Icare Finland Oy:n
laatupäällikkö FM Heli Valtanen ja Icare Finland Oy:n tuotekehitysjohtaja DI Mika Salkola.
Valtanen nimitetään samalla Revenio Group Oyj:n laatujohtajaksi ja Salkola Revenio
Research Oy:n tutkimus- ja tuotekehitysjohtajaksi toimen nykyisen haltijan DI Ari Kukkosen
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siirtyessä osa-aikaiselle eläkkeelle. Ari Kukkonen jatkaa Senior Advisorina ja laajennetun
johtoryhmän jäsenenä Revenio Group Oyj:ssä.
Hallituksen voitonjakoehdotus yhtiökokoukselle
Konsernin tilikauden tulos oli 6 849 760,81 euroa ja emoyhtiön tulos oli 4 929 308,74 euroa.
Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat 31.12.2017 olivat 15 153 235,28 euroa. Hallitus
ehdottaa 20.3.2018 kokoontuvalle yhtiökokoukselle, että emoyhtiön voitonjakokelpoiset
varat käytetään siten, että osinkona jaetaan 0,78 euroa/osake, yhteensä 6 223 936,68 euroa
tilinpäätöshetken osakemäärällä. Loput voitonjakokelpoisista varoista jätetään omaan
pääomaan.
Hallituksen käsityksen mukaan ehdotettu voitonjako ei vaaranna emoyhtiön eikä konsernin
maksuvalmiutta.
Osavuosikatsauksen laatimisperiaatteet
Tilinpäätöstiedote tai osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin
mukaisesti. Konserni on 1.1.2016 alkaen ottanut käyttöön vuositilinpäätöksen 2015
laatimisperiaatteissa mainitut IASB:n julkistamat uudet tai uudistetut IFRS-standardit ja
IFRIC- tulkinnat.
Tilinpäätöksen luvut ovat tilintarkastamattomia.
Taloudellinen tiedottaminen vuonna 2018
Osavuosiraportti 1-3/2018 julkaistaan perjantaina 20.4.2018, puolivuosikatsaus 1-6/2018
maanantaina 6.8.2018 ja osavuosiraportti 1-9/2018 torstaina 25.10.2018. Revenio julkaisee
1-3/2018 ja 1-9/2018 osavuosiraporttien selostusosat tiivistetyssä muodossa ja taulukkoosat kokonaisuudessaan. Varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi tiistaina
20.3.2018.
Puhelinkonferessi
Analyytikoille, sijoittajille ja medialle järjestetään englanninkielinen puhelinkonferenssi
samana päivänä klo 15.00 alkaen. Puhelinkonferenssiin, jonka aikana voi esittää kysymyksiä,
voi osallistua soittamalla seuraaviin numeroihin osallistujakoodilla 172809:
Suomi: +358 (0)9 7479 0360
Ruotsi: +46 (0)8 5033 6573
Iso-Britannia: +44 (0) 330 336 9104
Yhdysvallat: +1 323-794-2558
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Audiocast
Toimitusjohtaja Timo Hildénin esitystä voi seurata myös reaaliaikaisena verkkolähetyksenä
(audiocast) osoitteessa www.revenio.fi/sijoittajat klo 15.00 alkaen. Esitys julkaistaan
tallenteena klo 20.00 mennessä samassa osoitteessa.

TAULUKKO-OSA
Konsernin tunnusluvut (MEUR)
Liikevaihto, jatkuvat toiminnot
Ebitda, jatkuvat toiminnot
Ebitda-%, jatkuvat toiminnot
Liiketulos, jatkuvat toiminnot
Liiketulos-%, jatkuvat toiminnot
Tulos ennen veroja, jatkuvat toiminnot
Tulos ennen veroja-%, jatkuvat toiminnot
Lopetettujen toimintojen tulos
Katsauskauden tulos, jatkuvat toiminnot
Katsauskauden tulos-%, jatkuvat toiminnot
Bruttoinvestoinnit
Bruttoinvestoinnit liikevaihdosta %
Tuotekehitysmenot
Tuotekehitysmenot liikevaihdosta %
Nettovelkaantumisaste-%
Omavaraisuusaste-%
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI)
Oman pääoman tuotto (ROE)
Laimentamaton tulos/osake EUR, jatkuvat toiminnot
Laimennettu tulos/osake EUR, jatkuvat toiminnot
Oma pääoma/osake EUR
Henkilöstö keskimäärin katsauskaudella, jatkuvat
toiminnot
Liiketoiminnan rahavirta
Lopetettujen toimintojen rahavirta
Investointien rahavirta
Rahoituksen rahavirta
Rahavirta yhteensä
Konsernin laaja tuloslaskelma (MEUR)
LIIKEVAIHTO
Liiketoiminnan muut tuotot
Materiaalit ja palvelut

1-12/2017

1-12/2016

26,8
10,2
38,2
8,1
30,3
8,3
30,9
0,0
6,8
25,6
0,8
3,0
2,4
8,9
-47,6
84,0
53,2
44,3
0,86
0,86
2,00

23,4
7,7
32,9
7,1
30,1
7,1
30,4
0,0
5,6
23,8
1,1
4,7
1,5
6,3
-43,8
78,9
45,6
37,2
0,70
0,70
1,97

41
7,9
0,0
-0,8
-6,1
1,0

41
6,0
0,0
-1,4
-5,9
-1,2

1-12/2017

1-12/2016

26,8
0,2
-6,9

23,4
0,1
-6,8
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Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut
Poistot ja arvonalentumiset
Liiketoiminnan muut kulut
LIIKETULOS, JATKUVAT TOIMINNOT
Rahoitustuotot ja -kulut (netto)
TULOS ENNEN VEROJA, JATKUVAT TOIMINNOT
Tuloverot
Katsauskauden tulos jatkuvista toiminnoista
Katsauskauden tulos lopetetuista toiminnoista
KATSAUSKAUDEN TULOS
Muut laajan tuloksen erät
Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät verot
Katsauskauden muut laajan tuloksen
erät verojen jälkeen
KATSAUSKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ
Katsauskauden tuloksen jakautuminen:
Emoyrityksen omistajille
Määräysvallattomille omistajille
Katsauskauden laajan tuloksen jakautuminen:
Emoyrityksen omistajille
Määräysvallattomille omistajille
Tulos/osake, laimentamaton, EUR, jatkuvat toiminnot
Tulos/osake, laimennettu, EUR, jatkuvat toiminnot
Konsernitase (MEUR)
VARAT
PITKÄAIKAISET VARAT
Aineelliset hyödykkeet
Liikearvo
Aineettomat hyödykkeet
Laskennalliset verosaamiset
PITKÄAIKAISET VARAT YHT.
LYHYTAIKAISET VARAT
Vaihto-omaisuus
Myyntisaamiset ja muut saamiset
Rahavarat
LYHYTAIKAISET VARAT YHT.
Lopetettujen toimintojen
pitkäaikaiset omaisuuserät
VARAT YHT.
OMA PÄÄOMA JA VELAT
OMA PÄÄOMA
Osakepääoma
Ylikurssirahasto
Arvonmuutosrahasto
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto

-4,2
-2,1
-5,6
8,1
0,2
8,3
-1,4
6,8
0,0
6,8
0,0
0,0

-4,5
-0,7
-4,5
7,1
0,1
7,1
-1,5
5,6
0,0
5,6
0,0
0,0

0,0
6,8

0,0
5,6

6,8
0,0

5,8
-0,3

6,8
0,0
0,86
0,86

5,8
-0,3
0,70
0,70

31.12.2017

31.12.2016

0,8
1,2
3,0
0,9
5,9

0,9
1,2
4,2
0,3
6,6

2,0
3,2
8,0
13,2

2,3
3,1
7,1
12,4

0,0
19,0

0,0
19,0

5,3
0,0
0,3
7,1

5,3
2,4
0,3
4,6
16

Kertyneet voittovarat
OMA PÄÄOMA, emoyhtiön
omistajien osuus
Määräysvallattomien omistajien osuus
OMA PÄÄOMA YHT.
VELAT
PITKÄAIKAISET VELAT
Laskennalliset verovelat
Varaukset
Rahoitusvelat
PITKÄAIKAISET VELAT YHT.
LYHYTAIKAISET VELAT
Ostovelat ja muut velat
Rahoitusvelat
LYHYTAIKAISET VELAT YHT.
Lopetettujen toimintojen pitkäaikaisiin
omaisuuseriin liittyvät velat
VELAT YHT.
OMA PÄÄOMA JA
VELAT YHT.

3,3

3,1

16,0
0,0
16,0

15,7
-0,8
15,0

0,0
0,0
0,3
0,3

0,0
0,0
0,7
0,7

2,7
0,0
2,7

3,2
0,0
3,3

0,0
3,1

0,0
4,0

19,0

19,0

Konsernin oman pääoman muutoslaskelma (MEUR)
Osake-

Ylikurssi- Muut

Määräysvallattomien omisOpo

Voitto-

pääoma rahasto

rahastot varat

Yhteensä tajien osuus

yht.

Oma pääoma 1.1.2017

5,3

2,4

4,9

3,1

15,7

-0,8

15,0

Osingonjako

0,0

0,0

0,0

-5,9

-5,9

0,0

-5,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Omien osakkeiden hankinta
Muut suorat kirjaukset
voittovaroihin

0,0

0,0

0,1

0,0

0,1

0,0

0,1

Käytetyt osakeoptiot

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Siirrot tilien välillä

0,0

-2,4

2,4

-0,8

-0,8

0,8

0,0

Katsauskauden laaja tulos

0,0

0,0

0,0

6,8

6,8

0,0

6,8

Oma pääoma 31.12.2017

5,3

0,0

7,4

3,3

16,0

0,0

16,0

MääräysvallatOsake-

Ylikurssi- Muut

Voitto-

tomien omis-

Opo

pääoma rahasto

rahastot varat

Yhteensä tajien osuus

yht.

Oma pääoma 1.1.2016

5,3

2,4

4,9

2,8

15,5

-0,5

15,0

Osingonjako

0,0

0,0

0,0

-5,6

-5,6

0,0

-5,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Omien osakkeiden hankinta
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Muut suorat kirjaukset
voittovaroihin

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Käytetyt osakeoptiot

0,0

0,0

-0,1

0,0

-0,1

0,0

-0,1

Katsauskauden laaja tulos

0,0

0,0

0,0

5,8

5,8

-0,3

5,6

Oma pääoma 31.12.2016

5,3

2,4

4,9

3,1

15,7

-0,8

15,0

Konsernin rahavirtalaskelma (MEUR)
Katsauskauden voitto
Oikaisut katsauskauden tulokseen
Verot
Käyttöpääoman muutos
Maksetut korot
Saadut korot
Maksetut verot
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA
Lopetettujen toimintojen rahavirta
Tytär-/Osakkuusyrityksen myynti vähennettynä
myyntihetken rahavaroilla
Investoinnit aineellisiin hyödykkeisiin
Investoinnit aineettomiin hyödykkeisiin
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA
Lopetettujen toimintojen rahavirta
Osakkeiden merkintä optioilla
Omien osakkeiden hankkiminen
Jaetut osingot ja pääomanpalautukset
Lainojen takaisinmaksut
Lainojen nostot
Rahoitusleasingvelkojen maksut
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA
Lopetettujen toimintojen rahavirta
Rahavirta yhteensä
Rahavarat kauden alussa
Valuuttakurssien vaikutus
Rahavarat kauden lopussa

112/2017

112/2016

6,8
2,1
1,4
0,2
0,0
0,0
-2,3
7,9
0,0

5,6
0,7
1,5
-1,0
0,0
0,0
-0,8
6,0
0,0

0,0
-0,2
-0,6
-0,8
0,0
0,0
0,0
-5,9
-0,1
0,0
0,0
-6,1
0,0
1,0
7,1
-0,1
8,0

0,0
-0,6
-0,8
-1,4
0,0
0,0
-0,2
-5,6
-0,3
0,1
0,0
-5,9
0,0
-1,2
8,3
0,0
7,1

Konsernin liikevaihto, segmentin kate ja liiketulos vuosineljänneksittäin, jatkuvat toiminnot
(MEUR)
Q4/17

Q3/17

Q2/17

Q1/17 Q4/16

Q3/16

Q2/16

Q1/16
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Liikevaihto
Revenio Terveysteknologia
Liikevoitto
Liikevoitto-%

7,6
1,7
22

Suurimmat osakkeenomistajat
31.12.2017

6,4
2,5
38

6,7
2,3
34

6,0
1,7
28

6,6
2,1
32

5,8
1,9
33

5,8
1,7
29

Osakemäärä

Osuus osakkeista ja äänimäärästä

1
2
3
4

Joensuun Kauppa ja Kone Oy
Gerako Oy
Sr Evli Suomi Pienyhtiöt
Merivirta Jyri Tapio

602 200
340 000
293 906
220 000

7,5 %
4,3 %
3,7 %
2,8 %

5

Keskinäinen
Eläkevakuutusyhtiö Etera

184 667

2,3 %

151 000
113 093
106 818
101 800
89 822
5 776 100
7 979 406

1,9%
1,4 %
1,3 %
1,3 %
1,1 %
72,4 %
100,0 %

6
7
8
9
10
Muut
Yhteensä

Eyemakers Finland Oy
Alpisalo Mia Elisa
Sr Evli Suomi Select
Siik Rauni Marjut
Fennia

5,2
1,3
26

Taloudellisessa raportoinnissa käytettävät vaihtoehtoiset tunnusluvut
Revenio on ottanut käyttöön Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (European Securities and
Market Authority, ESMA) vaihtoehtoisista tunnusluvuista antaman ohjeistuksen. Yhtiö julkaisee IFRStunnuslukujen ohella tiettyjä yleisesti käytettyjä muita tunnuslukuja, jotka ovat pääosin
johdettavissa tuloslaskelmasta ja taseesta. Näiden tunnuslukujen laskentakaavat on esitetty ohessa.
Yhtön näkemyksen mukaan tunnusluvut selventävät tuloslaskelman ja taseen antamaa kuvaa
toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta.
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Laskentakaavat

Yleislausunto
Tämän tiedotteen tietyt lausunnot ovat ennusteita ja perustuvat johdon näkemykseen niiden
antohetkellä. Tästä syystä niihin sisältyy riskejä ja epävarmuustekijöitä. Ennusteet saattavat
muuttua, jos yleisessä taloudellisessa tilanteessa tapahtuu merkittäviä muutoksia.
Revenio Group Oyj
Hallitus
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Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Timo Hildén, tel. 040 580 4774
timo.hilden@revenio.fi
www.revenio.fi
JAKELU:
Nasdaq Helsinki Oy
Finanssivalvonta
Keskeiset tiedotusvälineet
www.revenio.fi
Revenio-konserni lyhyesti
Revenio on kansainvälisillä markkinoilla toimiva suomalainen terveysteknologiakonserni, jonka
maailmanlaajuinen menestys perustuu vahvasti patentoituun silmänpaineen mittausteknologiaan.
Revenio-konserniin kuuluvat Icare Finland Oy, Revenio Research Oy sekä Oscare Medical Oy.
Revenion liiketoimintojen yhteisenä nimittäjänä on seulonta, seuranta ja maailmanlaajuinen tarve
terveydenhuollon kustannussäästöhin ennaltaehkäisevän terveydenhuollon kautta. Revenio
tavoittelee terveysteknologiassa voimakasta kasvua. Revenion tavoitteena on kehittää entistä
tehokkaampia ja helposti käyttöönotettavia menetelmiä tunnistaa kansanterveydellisesti merkittäviä
sairauksia jo niiden alkuvaiheessa. Revenion seulontateknologioiden fokuksessa ovat glaukooman,
osteoporoosin, ihosyövän ja astman tunnistaminen ja niiden hoitoprosessin aikainen mittaaminen.
Revenio-konsernin liikevaihto vuonna 2017 oli 26.8 miljoonaa euroa, liikevoiton ollessa 35.5 %
jatkuvista toiminnoista. Revenio Group Oyj on listattu Nasdaq Helsinki Oyj:ssä.
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