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Glaston Oyj Abp Q4 ja 1-12/2018

Vuoden 2018 viimeisen neljänneksen kehitys oli hyvä
▪

Saadut tilaukset kasvoivat 18 % 33,9 milj. euroon.

▪

Liikevaihto oli 27,8 (29,7) milj. euroa.

▪

Vertailukelpoinen käyttökate oli 3,2 (2,2) milj. euroa, 11,5 (7,3) % liikevaihdosta.

▪

Liikevoitto oli 1,1 (1,2) milj. euroa, 4,1 (4,1) % liikevaihdosta.

▪

Vertailukelpoinen liikevoitto parani 2,5 (1,4) milj. euroon, 8,8 (4,8) %:iin liikevaihdosta.

▪

Osakekohtainen tulos oli 0,005 (0,003) euroa.

▪

Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos oli 0,012 (0,005) euroa.

▪

Liiketoiminnan rahavirta oli 5,2 (7,3) milj. euroa.
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1-12/2018 lyhyesti
▪

Saadut tilaukset olivat 107,6 (103,7) milj. euroa, + 4 %.

▪

Tilauskanta vuoden lopussa oli 38,2 (34,1) milj. euroa, +12 %.

▪

Liikevaihto oli 101,1 (109,7, myydyt liiketoiminnot huomioiden 106,7*) milj. euroa.

▪

Vertailukelpoinen käyttökate oli 8,2 (8,0) milj. euroa eli 8,1 (7,3) % liikevaihdosta.

▪

Liikevoitto oli 3,4 (4,6) milj. euroa eli 3,4 (4,2) % liikevaihdosta.

▪

Vertailukelpoinen liikevoitto parani 5,2 (5,0) milj. euroon eli 5,2 (4,6) %:iin liikevaihdosta.

▪

Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE) oli 6,8 (9,2) %.

▪

Vertailukelpoinen ROCE oli 10,5 (10,0) %.

▪

Osakekohtainen tulos oli 0,011 (0,014) euroa.

▪

Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos oli 0,021 (0,016) euroa.

▪

Hallitus ehdottaa, ehdollisena ylimääräisen yhtiökokouksen päätökselle, että pääomanpalautusta maksetaan
0,006 euroa osakkeelta ennen 26.2. pidettävän ylimääräisen yhtiökokouksen hyväksyttävänä olevaa osakkeiden
yhdistämistä tarkoittaen hallituksen ehdottaman osakkeiden yhdistämisen jälkeen noin 0,03 euroa osakkeelta.
*2017 luku ilman myytyä esikäsittely- ja työkalu-liiketoimintaa
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Markkinakehitys Q4
▪

Euroalueen kasvu heikkeni hieman vuoden 2018
loppua kohti. Kauppapoliittiset jännitteet ja pitkään
jatkunut hämmentävä Brexit-tilanne lisäsivät
epävarmuutta edelleen.
▪

Keski-Euroopassa, ja varsinkin Saksassa ja Itävallassa,
lasinjalostuksen investointiaktiviteetti jatkui hyvänä.
Suomen lasirakenteiden käyttöturvallisuusmääräyksien
tiukentuminen lisäsi kysyntää ja investointeja.

▪

Luottamus Yhdysvaltain talousnäkymiin oli
neljännellä neljänneksellä edelleen vahvaa, ja
BKT:n kehitys jatkui hyvänä. Kysyntä Glastonin
markkinoilla ja asiakkaiden investointihalukkuus
piristyivät selvästi katsauskaudella.

▪

Aasiassa varsinkin Kaakkois-Aasian markkina
kehittyi myönteisesti.
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Q4/18: ennätyskorkea tilauskertymä
▪

Q4 tilauskertymä ennätyskorkea 33,9 (28,8)
miljoonaa euroa, kasvua 18 %.

▪

Machines-liiketoiminnan tilauskertymä kasvoi
35 % ja oli 26,6 (19,6) miljoonaa euroa.
▪

▪

▪

Suurimmat tilaukset saatiin Yhdysvalloista, Puolasta,
Yhtyneistä Arabiemiraateista, Australiasta ja UudestaSeelannista.
Lasirakenteiden käyttöturvallisuusmääräyksien
tiukentumisen seurauksena Glaston sai useita tilauksia eri
toimijoilta Suomesta.

Services-liiketoiminnan loka–joulukuun
tilauskertymä oli 7,3 (9,2) miljoonaa euroa.
▪

Lämpökäsittelykoneiden huoltopalvelujen kysyntä oli
edellisiä neljänneksiä alhaisempi asiakkaiden keskittyessä
uuskonehankintoihin Glasstec-messujen yhteydessä.
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1-12/18: tilauskertymä ja tilauskanta
▪

Saadut tilaukset kasvoivat 107,6 (103,7,
myydyt liiketoiminnot huomioiden 102,2)
miljoonaan euroon.

▪

Tilaus-laskutussuhde 1,06

▪

Vuoden 2018 lopussa Glastonin tilauskanta oli
38,2 (34,1) miljoonaa euroa, kasvua oli 12 %.
▪

Machines-liiketoiminnan tilauskanta kasvoi 16 % ja
oli 35,5 (30,6) miljoonaa euroa.

▪

Services-liiketoiminnan tilauskanta laski 23 % ja oli
2,7 (3,5) miljoonaa euroa.
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Q4/18: liikevaihto 27,8 M€
▪

Glastonin Q4 liikevaihto oli 27,8 (29,7)
miljoonaa euroa, -6 % edellisvuoden
vastaavaan kauteen verrattuna.
▪

▪

▪

Machines-liiketoiminnan liikevaihto laski 10 % ja oli
17,3 (19,2) miljoonaa euroa.
Services-liiketoiminnan liikevaihto oli edellisvuoden
vastaavan kauden tasolla 11,0 (11,1, myydyt
liiketoiminnot huomioiden 10,8) miljoonaa euroa, ja
laskua oli 1 % edellisvuodesta.
Marraskuun lopussa toteutettu
työkaluliiketoiminnan myynti laski Servicesliiketoiminnan liikevaihtoa neljännellä
neljänneksellä. Vertailukelpoisesti liikevaihto kasvoi
1 %.
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1-12/18: liikevaihto 101,1 M€
▪

Tammi–joulukuun liikevaihto laski 8 % ja oli
101,1 (109,7, myydyt liiketoiminnot
huomioiden 106,7) miljoonaa euroa.
▪

▪

Machines-liiketoiminnan liikevaihto oli 65,2 (68,8)
miljoonaa euroa.
Services-liiketoiminnan liikevaihto laski 12 % ja oli
37,6 (42,8, myydyt liiketoiminnot huomioiden 39,8)
miljoonaa euroa.
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Liikevaihto alueittain Q4 ja 1-12
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Syksyllä 2017 tilatun GlastonAir™- karkaisukone
toimitettiin Kiinaan syksyllä 2018. Asennus tehtaalla
on alkanut ja ennustetaan olevan valmis kolmannen
neljänneksen loppuun mennessä.
Neljännellä vuosineljänneksellä Heliotropeprototyyppilinjan koetuotanto jatkui. Glastonin arvion
mukaan ensimmäinen linja tilattaneen vuoden 2019
aikana.
Glastonin vuonna 2019 toteutuva Bystronic glassin
yritysosto vahvistaa yhtiön asemaa älylasin sekä
muiden integroitujen linjaratkaisujen osalta ja
mahdollistaa korkeammat kokonaiskatteet
toimitusten osalta.
ET sai ensimmäisen ajoneuvoteollisuudelle
suunnatun tilauksen tammikuussa 2019.

Glaston Oyj Abp Q4 ja 112/2018

Emerging Technologies -yksikkö
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Liiketoiminnan hyvä rahavirta alensi
nettovelkaa
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Tilikauden jälkeiset tapahtumat
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Glaston ilmoitti 25.1.2019 allekirjoittaneensa sopimuksen Bystronic
glassin ostamiseksi 68 miljoonan euron yritysarvolla
1
Vastaa markkinoilla lisääntyneeseen tehokkuuden kysyntään, tiukempiin lasin ominaisuuksia, turvallisuutta ja
laatua koskeviin vaatimuksiin sekä lisääntyneeseen palvelukeskeisyyteen.

2
Toisiaan hyvin täydentävät, yhdistetyt tuoteportfoliot mahdollistavat siirtymisen kohti kattavaa
lasinjalostusteknologioiden tarjontaa arkkitehtuuri ja ajoneuvoteollisuuden markkinoilla.

3

4

Palvelutarjonnan yhdistämisellä saavutetaan asiakkaiden kannalta hyviä etuja, ja se tarjoaa pohjan
proaktiivisen ja ennakointiin pohjautuvan ylläpidon ja optimoitujen palvelujen jatkokehitykselle
tulevaisuudessa kattaen koko jalostusketjun.
Tukee Glastonin siirtymistä kohti kokonaan automatisoituja tuotantolinjoja ja vahvistaa sen asemaa
älylasin sekä muiden integroitujen linjaratkaisujen osalta mahdollistaen korkeammat kokonaiskatteet
toimitusten osalta.

5
Houkuttelevat myynti- ja kustannussynergiat.

6
Yrityskaupan myötä yhtiö saavuttaa skaalaetua ja luo ainutlaatuisen alustan toimialan konsolidaatiolle
tulevaisuudessa.
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Yhtiön koko kasvaa merkittävästi
M€
217,0

205,2

98,1

107,1

107,3

2016
Bystronic Glass

Glaston Oyj Abp Q4

113,2

109,7

2017
Glaston

214,3

101,1

Conzzeta AG julkaisee
vuoden 2018
tilinpäätöksen, sisältäen
Bystronic glass liiketoimintayksikön
liikevoiton, 20.3.2019.

2018
B+G

Bystronic glassia koskevat luvut on muunnettu euroiksi käyttäen Euroopan keskuspankin EUR/CHF -vaihtokurssin keskiarvoa 1-12/2018, 1-12/2017 ja 112/2016. Yhdistellyt taloudelliset tiedot on esitetty ainoastaan havainnollistamistarkoituksessa. Yhdistellyt taloudelliset tiedot antavat kuvan yhdistyneen yhtiön
liikevaihdosta olettaen, että liiketoiminnot olisivat kuuluneet samaan yhtiöön viimeisimmän tilikauden alusta lähtien. Yhdistellyt taloudelliset tiedot perustuvat
hypoteettiseen tilanteeseen, eikä niitä tule pitää pro forma -taloudellisina tietoina, sillä niissä ei ole otettu huomioon laatimisperiaatteiden välisiä eroja eikä
kauppahinta-allokaation vaikutuksia. Glastonin taloudelliset tiedot on raportoitu IFRS:n mukaisesti ja Bystronic glassin taloudelliset tiedot, jotka koostuvat
ja
1-12/2018
Conzzeta
AG:n tilinpäätökseen sisältyvistä Bystronic glassin segmenttitiedoista tilikausilta 2017 ja 2016, on laadittu sveitsiläisen GAAP FER:n mukaisesti.

Glastonin ja Bystronic glassin yhdistämisestä
selkeitä etuja yhtiön sidosryhmille
▪

Merkittäviä synergioita palvelujen myynnistä ja uusien
laitteiden ristiin myynnistä.

▪

Vuoteen 2021 mennessä noin 4 miljoonan euron arvioidut
vuosittaiset kustannussynergiat, pääasiassa tuotteiden
hankinnasta, myynnistä ja markkinoinnista sekä
hallinnosta.

▪

Synergiaetujen saavuttamiseen liittyvien kertaluonteisten
kustannusten ja investointien arvioidaan olevan 7–8
miljoonaa euroa samalla jaksolla.
▪

▪

▪

Suurin osa kustannuksista arvioidaan toteutuvan yhdistymisen
ensimmäisenä vuonna.

Potentiaalisia lisäsynergioita tuotekehitykseen,
hankintoihin, kiinteiden kustannusten vipuvaikutukseen
sekä parhaiden käytäntöjen jakamiseen liittyen.

Yrityskaupan odotetaan parantavan Glastonin
yrityskauppaan liittyvillä kertaluonteisilla erillä oikaistua
osakekohtaista tulosta vuonna 2019 ja parantavan
osakekohtaista tulosta vuodesta 2020 lähtien.
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Synergiaedut:

Uusien laitteiden
ristiin myynti

Huoltopalvelut

Integroitujen linjojen
myynti

CoGS

Myynti &
Markkinointi

Hallinto

Innovaatiot, tuotekehitys, tiedon ja parhaiden käytäntöjen jakaminen

Glastonin (ja Bystronicin) asiakas tammikuu 2019:

”Glastonin ja Bystronicin glassin yhdistyminen on
parasta mitä tänä vuonna tulee tapahtumaan”

Glaston Oyj Abp Q4 ja 1-12/2018

Seuraavat vaiheet ja kaupan rahoittaminen
Yrityskaupan ja Glaston-konsernin tulevan
liiketoiminnan rahoittaminen
40 MEUR
määräaikaislainaa

Maturiteetti 3 vuoden kuluttua yrityskaupan
toteutumisesta. Käytetään transaktion
rahoittamiseen ja nykyisen rahoituspaketin
jälleenrahoittamiseen.

35 MEUR
luottolimiittejä

Käytetään tulevien käyttöpääomatarpeiden ja
takuiden rahoittamiseen.

32 MEUR Bridgerahoitusta ja
merkintäanti

15 MEUR suunnattu
osakeanti

32 miljoonan euron Bridge-rahoitus oman
pääoman ehtoiseen rahoitukseen joka hankitaan
merkintäetuoikeusannin kautta.

Seuraavat vaiheet
▪

Ylimääräinen yhtiökokous kokoontuu 26.2.2019,
päättää käänteisestä splitistä, valtuuttaa
hallituksen päättämään suunnatusta ja
merkintäoikeusannista.

▪

Suunnatun osakeannin odotetaan toteutuvan
yrityskaupan toteuttamisen yhteydessä vuoden
2019 ensimmäisellä vuosineljänneksellä.

▪

Yrityskauppa on ehdollisena viranomaislupien
saamiselle sekä eräille muille tavanomaisille
ehdoille.

▪

Merkintäetuoikeusannin odotetaan alkavan vuoden
2019 toisella vuosineljänneksellä.

32 miljoonan euron merkintäetuoikeusanti, jonka
odotetaan alkavan vuoden 2019 toisella
vuosineljänneksellä.

Noin 15 miljoonan euron suunnattu osakeanti Glastonin

tietyille suurille osakkeenomistajille.
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Glastonin näkymät vuodelle 2019
▪

Yhtiön liiketoiminta on kausiluonteista ja historiallisesti vuoden ensimmäinen neljännes on yleensä heikoin ja
viimeinen neljännes vahvin.

▪

Vuoden 2019 ensimmäisen neljänneksen liikevaihdon ja vertailukelpoisen liikevoiton arvioidaan olevan alhaiset
johtuen viime vuoden kolmannen neljänneksen ja neljännen neljänneksen alkupuolen uusien tilauksien
alhaisesta määrästä.

▪

Glastonin tiedonantopolitiikasta poiketen ja Bystronic glass -yrityskaupan aikataulusta johtuen, Glaston tulee
antamaan tietoa koko vuoden 2019 näkymistään myöhemmässä vaiheessa.
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Osakkeiden yhdistäminen
▪

Yhtiö suunnittelee Yhtiön osakkeiden lukumäärän vähentämistä yhdistämällä jokaiset viisi (5) osaketta yhdeksi
(1) osakkeeksi (niin sanottu käänteinen split).

▪

Glastonin hallitus ehdottaa osakkeiden yhdistämistä 26.2.2019 pidettävälle ylimääräiselle yhtiökokoukselle.

▪

Osakkeiden yhdistämisen tarkoituksena on kiinnostuksen lisääminen Yhtiön osaketta kohtaan,
osakekaupankäynnin edellytysten parantaminen sekä joustavuuden lisääminen mahdollisen varojenjaon
yhteydessä. Täten hallitus katsoo, että osakkeiden yhdistäminen on Yhtiön ja sen kaikkien osakkeenomistajien
edun mukaista ja että yhdistämiselle ja siihen liittyvälle osakkeiden lunastamiselle on siksi Yhtiön kannalta
painava taloudellinen syy. Osakkeiden yhdistäminen ei vaikuta Yhtiön omaan pääomaan. Järjestely edellyttää
Glastonin ylimääräisen yhtiökokouksen päätöstä. Osakkeiden yhdistäminen ei edellytä osakkeenomistajilta
toimenpiteitä. Se ei alenna osakkeenomistajan omistuksen arvoa eikä vaikuta mahdolliseen
pääomanpalautukseen tai osingonmaksuun.

▪

Glastonin hallituksen ehdotus löytyy kokonaisuudessaan yhtiön verkkosivulta www.glaston.net sekä 1.2.2019
julkistetusta yhtiökokouskutsusta.
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Hallituksen voitonjakoehdotus
▪

Glaston Oyj Abp:n jakokelpoiset varat ovat 14 294 804 euroa, josta tilikauden tappio on 24 344 euroa. Yhtiöllä ei
ole osingonjakokelpoisia varoja.

▪

Hallitus ehdottaa 4.4.2019 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilikauden 2018 tappio lisätään
kertyneisiin voittovaroihin ja että osinkoa ei jaeta.

▪

Hallitus ehdottaa ehdollisena ylimääräisen yhtiökokouksen päätökselle, että tilikaudelta 2018 vahvistettavan
taseen perusteella jaetaan pääomanpalautusta 1 157 067 euroa, joka on 0,006 euroa osakkeelta ennen 26.2.
pidettävän yhtiökokouksen hyväksyttävänä olevaa osakkeiden yhdistämistä tarkoittaen hallituksen ehdottaman
osakkeiden yhdistämisen jälkeen noin 0,03 euroa osakkeelta.

▪

Pääomanpalautus maksetaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta osakkeenomistajalle, joka on
maksun täsmäytyspäivänä 6.4.2019 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että pääomanpalautus maksetaan 25.4.2019.
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IR-yhteystiedot:
Josephine.mickwitz@glaston.net
Puh. +358 10 500 5070
Mob. +358 400 784 889
www.glaston.net

Kiitos!
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