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Kestävä ja älykäs yhteiskunta
• Kestävän yhteiskunnan perustana ovat uusiutuvan energian käyttö, 

energiatehokkuus, puhtaammat kuljetusmuodot sekä 
kulkuneuvoteollisuuden sähköistyminen

• Digitalisaation myötä informaation määrä lisääntyy ja mahdollisuus 
älykkäämmille ratkaisuille kasvaa. Älykkäässä yhteiskunnassa 
automaatio on avainasemassa. 

• Meille moderni yhteiskunta on vähäpäästöinen ja se saavutetaan 
mahdollistamalla uusiutuvan energian jakelu. 



Reka Industrial
• Investoimme moderniin yhteiskuntaan ja uudistamme 

yhteiskunnan tukijalkana toimivaa teollisuutta
• Teollisena perheyhtiönä kehitämme pitkäjänteisesti ja vastuullisesti 

omistamiemme yritysten liiketoimintaa 
• Olemme mukana niin energia- kuin kulkuneuvoteollisuudenkin 

murroksessa
• Sijoitus Reka Industrialiin mahdollistaa osallistumisen 

listaamattomien teollisten yritysten kasvuun



Missio
VISIO

Luomme uusia mahdollisuuksia
älykkäälle ja energiatehokkaalle yhteiskunnalle

Kaapeliliiketoiminnan kannattavuuden ja 
kilpailukyvyn parantaminen sekä markkina-

aseman vahvistaminen erityisesti 
Pohjoismaissa

Omistamme teollista liiketoimintaa 
harjoittavia kasvuvoimaisia, 

listaamattomia yrityksiä

STRATEGIA

Tavoitteenamme on tukea omistamiemme yhtiöiden kestävää ja 
kannattavaa kasvua sekä kasvattaa omistaja-arvoamme omistusyhtiöidemme menestyksen kautta

Olemme omistusyhtiöillemme kumppani, 
joka tuo lisäarvoa yhtiöihin vahvalla  

toimialaosaamisella sekä  aktiivisella ja 
vastuullisella omistajuudella

Olemme sitoutuneet kehittämään 
pitkäjänteisesti omistamiamme yhtiöitä

MISSIO:
Rakennamme kestävää tulevaisuutta kehittämällä ja uudistamalla modernin yhteiskunnan 

tukijalkana toimivaa teollisuutta

MUST-WIN-BATTLES

Vakavaraisuuden ja taloudellisen perustan 
vahvistaminen.

ROI: 15-18 %, Equity ratio: >35 %
Onnistuneet yritysostot
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Vastuullisuuttamme ohjaavat YK:n kestävän kehityksen tavoitteet



Investoimme 
moderniin 

yhteiskuntaan

- Viemme voiman sinne missä sitä tarvitaan

Pidämme koneet liikkeellä -



Konserniyhtiöt

Omistusosuus 22,94 %

• Merkittävä kaapeliverkkoteknologian 
kehittäjä pohjoisessa Euroopassa

• Päämarkkina-alueet mm. Eurooppa, 
Venäjä, Yhdysvallat, Lähi-Itä ja Afrikka

• Kaapelitehdas Oulussa, 
asennustarvikkeet valmistetaan ja 
kootaan Viron tehtaalla Keilassa

Omistusosuus 100 %

• Suurin suomalaisomisteinen 
kaapelivalmistaja

• Päämarkkina-alueet Pohjoismaat, Baltia 
ja Venäjä.

• Tehtaat Hyvinkäällä, Riihimäellä ja 
Keuruulla

Omistusosuus 100 %

• Euroopan johtavia pienten ja keskisuurten 
kumikomponenttien valmistajia raskaalle 
ajoneuvoteollisuudelle ja 
koneenrakennusteollisuudelle

• Asiakkaita yli 30 maassa, tuotteet liikkuvat 
globaalisti

• Tuotantoyksiköt Suomessa Aurassa ja 
Puolassa Dopiewossa

Henkilöstöä

268

Liikevaihto

32
M€

Toimipisteitä

2
maassa

Henkilöstöä

n.100

Liikevaihto

20
M€

Toimipisteitä

3
maassa

Henkilöstöä

248

Toimipisteitä

6
maassa

Liikevaihto

111
M€



Avainluvut 2020

Avainluvut 2020 2019
Liikevaihto (M€) 120,4 97,5
Käyttökate (M€) 9,4 4,8
Tilikauden tulos (M€) 1,0 -1,4   
Liiketoiminnan kassavirta (M€) 2,1 7,8
Sijoitetun pääoman tuotto, % (ROI) 10,8 2,4
IAS 19 oikaistu omavaraisuusaste % 19,3 16,8
Tulos/osake (€) 0,16 -0,24

Konserni
2020 2019
111,2 97,4
10,0 5,1

- -
- -
- -
- -
- -

Kaapelitoimiala
7-12/2020 

9,2
0,2

-
-
-
-
-

Kumitoimiala



Tuloskehitys kvartaaleittain

Reka Industrial -konsernin liikevaihto
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Tuloskehitys kvartaaleittain
Reka Industrial -konsernin EBITDA

Vertailuvuoden luvut on päivitetty vastaamaan vuoden 2020 esittämistapaa
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Tilinpäätös ja toimintakertomus
1.1.–31.12.2020



Reka Industrial Oyj:n tulos (FAS)



Reka Industrial Oyj:n tase (FAS)



Reka Industrial –konsernin tulos (IFRS)

*Laadintaperiaatteen muutoksen myötä vertailukauden lukuja on muutettu. Asiasta on kerrottu lisää tilinpäätöksen liitetiedoissa



Reka Industrial –konserni tase (IFRS)



Keskeiset tapahtumat 2020
• Tytäryhtiö Reka Kaapeli Oy sai tammikuussa 2020 Skandinaviasta merkittävän 

maakaapelisopimuksen, jonka kokonaisarvo on noin 9 miljoonaa euroa. Toimitukset 
ajoittuvat vuosille 2020 - 2022.

• Yhtiö osti kesäkuussa 2020 Reka Kumin koko osakekannan yhtiön suurimmalta 
osakkeenomistajalta, Reka Oy:ltä 7,5 miljoonan euron käteisvastikkeella. Hallituksen 
riippumattoman komitean yrityskaupan arvioimisen tueksi hankkiman ulkopuolisen 
asiantuntijan fairness opinion -lausunnon mukaan osakkeista maksettava vastike on 
ostajan kannalta taloudellisessa mielessä kohtuullinen (fair from financial point of view).

• Varsinainen yhtiökokous hyväksyi yrityskaupan 24.6.2020 ja kauppa toteutui 
yhtiökokouksen jälkeen 25.6.2020. Reka Kumi yhdistettiin konserniin 30.6.2020. 
Yrityskaupan myötä yhtiölle muodostui uusi toimiala, kumiteollisuus, kaapeliteollisuuden 
rinnalle.
• Kauppahinnan kohdistuksessa edullisesta sopimuksesta tuloutui tilikaudelle 0,4 miljoonaa 

euroa. Hankintaan liittyviä kuluja on liiketuloksessa huomioitu 0,2 miljoonaa euroa. 
• Marraskuussa pidetty ylimääräinen yhtiökokous hyväksyi ehdotuksen yhtiön nimen 

muutoksesta. Yhtiön nimeksi päätettiin Reka Industrial Oyj ja vanha toiminimi Neo 
Industrial jäi aputoiminimeksi.



Katsauskauden jälkeiset tapahtumat
• Tammikuussa 2021 Reka Kaapeli Oy teki sopimuksen 5,0 miljoonan euron 

lainalimiitistä. Limiitti on määräaikainen. Lainalimiittiin liittyy 
kovenanttiehtoja.



Lähiajan näkymät

• Vuonna 2021 käyttökatteen (miljoonaa euroa) odotetaan pysyvän 
samalla tasolla tai parantuvan edellyttäen, että COVID-19 pandemian 
aiheuttamat vallitsevat olosuhteet eivät olennaisesti vaikuta yhtiön 
toimituskykyyn. 

Riskit ja epävarmuustekijät on listattu yhtiön tilinpäätöksessä ja tilinpäätöstiedotteessa

17.5.2021



Kaapelitoimiala



Voimakkaasti kasvava ja 
kehittyvä kaapelitoimiala
• Kasvua tukevat globaalit megatrendit, kuten 

digitalisaatio, yhteiskunnan sähköistyminen, sekä 
energiatehokkuuden lisääntyminen ja uusiutuvan 
energian tarpeen kasvu.

• Hajautettu energiantuotanto ja säänkestävä 
sähkönjakelu vaikuttavat ratkaisevasti 
yhteiskunnan kehittymiseen, infrastruktuurin 
rakentamiseen sekä ihmisten turvallisuuteen ja 
hyvinvointiin.



Kaapelitoimialan katsaus –
Nestor Cables

• Toimialan osakkuusyhtiö Nestor Cables konsernin 
liikevaihto oli 32,0 M€ (edellisenä vuonna 31,5 M€)

• Liiketulos oli positiivinen ja edellisvuotta parempi
• Nestor Cablesin oma pääoma kääntyi positiiviseksi ja siten 

tulososuus 0,4 miljoonaa euroa on huomioitu konsernin 
tuloksessa sekä osakkuusyhtiöosuuden tasearvossa.



Kaapelitoimialan katsaus –
Reka Kaapeli

• Liikevaihto 111,2 M€ (97,4 M€)
• Käyttökate 10,0 M€ (5,1 M€)
• Kotimaan myyntivolyymit kasvoivat edellisvuodesta. Myös 

viennin myyntivolyymit kasvoivat.





Kumitoimiala

Raskaat kuorma-
autot

Moottorival-
mistajat

Maa- ja 
metsätalousKoneenrakennus

Rakentaminen  
Materiaalien-

käsittely  
Kaivosteollisuus



Kumitoimiala – sillä kulkee kaikki

• Toimialalla hyödynnetään kumin erityisiä piirteitä 
haluttujen ominaisuuksien ja hyötyjen 
aikaansaamiseksi asiakkaiden tuotteisiin.

• Hyötyajoneuvot, kuten raskaat kuorma-autot,  
materiaalinkäsittely sekä maa- ja 
metsätaloudessa tai kaivosteollisuudessa 
toimivat koneet saattavat toimia hyvin vaativissa 
olosuhteissa.

• Teknisiltä kumituotteilta vaaditaan äärimmäistä 
kestävyyttä ja luotettavuutta kaikissa tilanteissa.



Kumitoimialan katsaus –
Reka Kumi
• Reka Kumi yhdistettiin konserniin 30.6.2020. 

Kumitoimialan liikevaihto konsernissa oli 9,2 
miljoonaa euroa ja käyttökate oli 0,2 miljoonaa 
euroa. Käyttökatetta rasittaa Reka Kumin 
hankintaan liittyviä eriä 0,1 miljoonaa euroa.

• COVID -19 pandemia on vaikuttanut 
kumitoimialan volyymeihin. Asiakkaiden 
tuotantolaitokset ovat nyt pääosin avautuneet.





Vastuullisuus
• Vastuullisuus sekä kestävän tulevaisuuden 

rakentaminen ovat keskeinen osa strategiaamme
• Olemme sitoutuneet YK:n kestävän kehityksen 

tavoitteisiin, joita tukeaksemme olemme asettaneet 
ympäristötavoitteita

• Olemme laskenut liikkeelle Vihreän 
joukkovelkakirjalainan (Green Bond) toiminnan 
kestävyyden parantamiseksi

• Asiakkaillemme olemme pitkäaikainen ja 
vastuullinen kumppani, joka käyttää 
ympäristöystävällisiä ja kierrätettäviä materiaaleja 
standardien mukaisesti



Green Bond

• Reka Industrialin Green Bond - joukkovelkakirjalaina tukee Reka Kaapelin investointeja tuotekehitykseen ja tuotantoon 
vastuullisella tavalla. Noteerataan Luxemburgin Green Market –listalla.



Vastuullisuus
• Kaikki kotimaan tuotantolaitoksista tulevat tuotteet 

valmistetaan CO2 –vapaalla sähköllä
• Reka Kaapelin tuotantolaitokset lämmitetään 

kokonaan vihreällä energialla. 
• Pyrimme jatkuvasti vähentämään 

tuotantoprosesseista syntyvää ympäristörasitusta 
sekä lisäämme energiatehokkuutta mm. tehtaiden 
led-valaistuksen avulla

• Tuotteemme ovat kiertotalouteen mukautettuja sekä 
ekotehokkaita johtuen korkeasta kestävyydestä 
äärimmäisissä olosuhteissa



Hyvät kengät vievät pitkälle

• Reka-konsernin juuret ulottuvat aina vuoteen 1898, 
jolloin Edvard Rentto aloitti uransa Korkeakosken 
kenkätehtaassa. 

• Reilun 120 vuoden aikana Reka on kasvanut 
askeleittain kansainvälisesti tunnetuksi ja arvostetuksi 
teollisuusyritykseksi, jonka päätoimialueet ovat kaapeli-
ja tekninen kumiteollisuus.

• Yhtiön suurin osakkeenomistaja on Reka Oy, jonka 
omistaa Markku E. Rentto perheineen

• Konsernin palveluksessa työskentelee Rentton suvusta 
jo viidettä sukupolvea



Askeleita 2020
Green Bond-

joukkovelkakirjalaina
onnistuneesti liikkeelle. 
Ostaa Reka Kumin ja
suuntautuu teolliseksi

yhtiöksi –
Reka Industrial

2010
Neomarkan nimi 

vaihtuu -
sijoitusyhtiö

Neo
Industrial

2007
Reka-konserni 

hankkii valtaosan 
pörssiyhtiö 

Neomarkasta, joka 
puolestaan ostaa 

Reka Kaapeli Oy:n 

1961
Reka Kaapelin 
toiminta alkaa

1920
Auran 

nahkatehdas 
omistukseen

1938
Hyvinkään 

kenkätehdas 
omistukseen

1955
Nykyisen Reka
Kumin toiminta 

alkaa



Investoimalla moderniin 
yhteiskuntaan luomme 

vastuullisesti uusia 
mahdollisuuksia älykkäälle ja 

energiatehokkaalle 
yhteiskunnalle.



Esityslista jatkuu

7. Tilintarkastuskertomuksen esittäminen

8. Tilinpäätöksen, joka sisältää konsernitilinpäätöksen, vahvistaminen

9. Taseen osoittaman voiton käyttämisestä ja osingonmaksusta päättäminen



Taseen osoittaman voiton käyttämisestä ja 
osingonmaksusta päättäminen

Vuoden 2020 tilinpäätöksen mukaan emoyhtiön jakokelpoiset varat ovat 3 032 
499,82 euroa, josta tilikauden tulos on 193 536,54 euroa. Hallitus ehdottaa 
varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 1.1.2020-31.12.2020 jaetaan 
osinkoa 0,05 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on 
osingonmaksun täsmäytyspäivänä 12.4.2021 merkittynä Euroclear Finland Oy:n 
pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan 
10.5.2021. Osinkoa ei makseta yhtiön hallussa oleville osakkeille.



Esityslista jatkuu

10. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

11. Neuvoa-antava päätös toimielinten palkitsemisraportin hyväksymisestä

12. Hallituksen jäsenten palkkioista ja kulujen korvausperiaatteista
päättäminen



Hallituksen jäsenten palkkioista ja kulujen 
korvausperiaatteista päättäminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat enemmän kuin 50 prosenttia 
äänistä, ehdottavat yhtiökokoukselle hallituksen sekä valiokuntien 
jäsenten palkkioista ja kulujen korvausperiaatteista seuraavaa: 

• Hallituksen jäsenten vuosipalkkio (12 kuukautta) on 25.000 euroa ja 
hallituksen puheenjohtajan 32.000 euroa, ja että hallituksen jäsenten 
matkakulut korvataan.

• Noin 40 prosenttia vuosipalkkioista maksetaan yhtiön osakkeilla. Muunto 
osakkeiksi toteutetaan yhtiön B-osakkeen huhtikuun 2021 vaihdolla 
painotetulla keskikurssilla ja osakkeet luovutetaan toukokuussa 2022.

• Valiokuntien jäsenten vuosipalkkio on 2500 euroa.
• Erillisiä kokouspalkkioita ei makseta.



Esityslista jatkuu
13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen 
14. Hallituksen jäsenten ja mahdollisten varajäsenten lukumäärästä

päättäminen



Hallituksen jäsenten ja mahdollisten 
varajäsenten lukumäärästä päättäminen

Yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään 
seitsemän jäsentä. Hallituksen jäsenten nykyinen lukumäärä on viisi.

Osakkeenomistajat, jotka edustavat enemmän kuin 50 prosenttia äänistä, 
ehdottavat yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan 
viisi (5) varsinaista jäsentä, ja että varajäseniä ei valita.



Esityslista jatkuu
15. Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä muiden

jäsenten valitseminen



Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan 
sekä muiden jäsenten valitseminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat enemmän kuin 50 prosenttia äänistä, 
ehdottavat yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan uudelleen seuraavat 
henkilöt: Markku E. Rentto, Ari Järvelä, Matti Hyytiäinen, Olli-Heikki Kyllönen ja 
uudeksi jäseneksi valitaan Leena Saarinen.

Edellä mainitut osakkeenomistajat ehdottavat, että hallituksen puheenjohtajaksi 
valitaan Markku E. Rentto ja varapuheenjohtajaksi valitaan Ari Järvelä. 



Ehdokas uudeksi hallitusjäseneksi
Leena Saarinen, syntynyt 1960
ETM, Helsingin Yliopisto, 1989

Keskeinen työkokemus:
2007 - 2010, Suomen Lähikauppa Oy, Toimitusjohtaja
2005 - 2007, Altia Corporation Oy, Pääjohtaja
2002 - 2005, Suomen Unilever Oy, Toimitusjohtaja

Luottamustehtävät:
2017 - Handelsbanken Suomi, Hallituksen jäsen
2016 - Qt Group Oyj, Hallituksen jäsen, Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja
2015 - Palmia Oy, Hallituksen puheenjohtaja
2011 - Etteplan Oyj, Hallituksen jäsen, Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja
2011 - Arcus ASA, Hallituksen ja Tarkastusvaliokunnan jäsen



Esityslista jatkuu
16. Tilintarkastajan valitseminen



Tilintarkastajan valitseminen
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan uudelleen 
tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, uutena päävastuullisena tilintarkastajana KHT 
Jukka Rajala toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2022 varsinaisen yhtiökokouksen 
päättyessä.



Esityslista jatkuu
17. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden

hankkimisesta



Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien 
osakkeiden hankkimisesta
Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden 
hankkimisesta yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla. Osakkeet hankitaan Nasdaq 
Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä sen sääntöjen mukaisesti ja hankittavista 
osakkeista maksettavan vastikkeen tulee perustua markkinahintaan. Yhtiö voi hankkia B-osakkeita 
sopimuskaupoilla suoraan muilta kuin suurimmalta osakkeenomistajalta, mikäli sopimuskauppa 
käsittää vähintään 15.000 B-osaketta ja kauppahinta vastaa Nasdaq Helsinki Oy:ssä 
hankintahetkellä vallitsevaa markkinahintaa. Omien osakkeiden hankinnan toteuttamisessa voidaan 
tehdä pääomamarkkinoilla tavanomaisia johdannais-, osakelainaus- tai muita sopimuksia lain ja 
määräysten puitteissa.

Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään hankkimisesta myös suunnatusti eli muutoin kuin 
osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa, mikäli siihen on yhtiön kannalta 
osakeyhtiölain tarkoittama painava syy.



Hallituksen valtuuttaminen päättämään 
omien osakkeiden hankkimisesta jatkuu
Hankittavien osakkeiden määrä, lisättynä yhtiön hallussa olevien aiemmin pantiksi otettujen 
osakkeiden määrällä voi olla yhteensä enintään 588.076 B-osaketta. Määrä vastaa noin 9,77 
prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja yhteensä 10 prosenttia yhtiön B-osakkeista.

Hallituksella on oikeus päättää kaikista muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista.

Hallitus ehdottaa, että valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti, mutta 
kuitenkin enintään 8.10.2022 saakka. Valtuutus korvaa aiemman varsinaisen yhtiökokouksen 
24.6.2020 antaman valtuutuksen omien osakkeiden hankkimisesta ja pantiksi ottamisesta.



Esityslista jatkuu
18. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden

luovuttamisesta



Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien 
osakkeiden luovuttamisesta
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään 
yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta seuraavasti:

Omien osakkeiden luovuttaminen voi tapahtua yhdessä tai useammassa erässä, joko 
maksua vastaan tai maksutta. Valtuutuksen nojalla luovutettavien osakkeiden lukumäärä 
voi olla yhteensä enintään 588.076 B-osaketta, mikä vastaa noin 9,77 prosenttia yhtiön 
kaikista osakkeista ja yhteensä 10 prosenttia yhtiön B-osakkeista kokouskutsupäivän 
tilanteen mukaan. Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään kaikista muista osakkeiden 
luovuttamisen ehdoista, mukaan lukien oikeuden osakkeenomistajien 
merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen.

Hallitus ehdottaa, että valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen 
saakka. Valtuutus korvaa aiemman varsinaisen yhtiökokouksen 24.6.2020 antaman 
valtuutuksen omien osakkeiden luovuttamisesta.



Esityslista jatkuu
19. Kokouksen päättäminen



Jukka Poutanen
Toimitusjohtaja

Kiitos
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